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Příloha č. 37 k vyhlášce č.  3/2008  Sb. 

Ceny okrasných rostlin 
 

 
 Základní ceny okrasných rostlin jsou podle svého charakteru rozděleny do pěti skupin 
specifikovaných v jednotlivých tabulkách pro stromy (1), keře a liány (2), trvalky (3), 
neprodukční trávníky (4) a živé plůtky, ploty a stěny (5).  

 

1. Základní ceny okrasných rostlin:  
1.1.  Základní ceny stromů: 
1.1.1.  Vymezení skupin stromů:                                                                                         Tabulka č. 1          

číslo 
položky skupiny stromů charakteristika značka 

1 listnaté stromy I kmenné tvary běžných základních druhů,                                  
vč. pyramidálních a barevných kultivarů rodu topol Ls I 

2 listnaté stromy II 
kmenné tvary běžných i vzácnějších základních druhů,            
vč. barevných a tvarových kultivarů javorovce jasanolistého 
(javoru jasanolistého), olší a vrby bílé 

Ls II 

3 listnaté stromy III 
kmenné tvary vzácnějších a cennějších základních druhů 
listnáčů, vč. barevných a tvarových kultivarů a kultivarů         
skupiny II rodů bříz a trnovníků 

Ls III 

4 jehličnaté stromy I běžné základní druhy; u rodů zerav a cypříšek                          
rovněž sloupovité a pyramidální tvary Js I 

5 jehličnaté stromy II 
vzácnější a cennější základní druhy,                                          
vč. barevných a tvarových kultivarů a kultivarů stromového 
vzrůstu smrku ztepilého, douglasky tisolisté a cypříšku nutky 

Js II 

6 jehličnaté stromy III vzácné a cenné základní druhy,                                                 
vč. barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstu Js III 

 
1.1.2. Základní ceny ve vymezených skupinách stromů (Kč/ks):                                   Tabulka č. 2 

věkové kategorie (rok) číslo 
položky 

značka 
skupiny 
stromů ≤ 5 6-10 11-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 > 140 

1 Ls I 620 3 010 10 080 19 650 32 410 43820 51 420 51 420 51 420 51 420 

2 Ls II 660 3 280 11 280 21 780 35 280 48 280 57 280 66 280 75 280 84 280 

3 Ls III 720 3 660 13 160 25 160 40 160 54 660 66 160 77 660 89 160 100 660

4 Js I 470 2 150 7 620 15 840 25 760 33 360 40 970 48 570 56 180 63 780 

5 Js II 530 2 610 9 110 18 610 29 610 38 610 47 610 56 610 65 610 74 610 

6 Js III 730 2 940 10 440 21 440 34 440 45 440 56 440 67 440 78 440 89 440 
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1.2. Základní ceny keřů a lián (Kč/ks):                                                                              Tabulka č. 3 

věkové kategorie (rok) číslo 
položky 

skupiny keřů a lián                                 
a jejich charakteristiky ≤ 5 6- 10 11-20 21-40 >40 

7 listnaté keře opadavé a stálezelené I – běžné základní 
druhy , vč. jejich kultivarů, popř. kmenných tvarů keřů 190 520 1 090 1 660 1 660 

8 listnaté keře opadavé a stálezelené II – vzácnější základní 
druhy, vč. jejich kultivarů a kmenných tvarů keřů 310 730 1 330 1 930 2 530 

9 listnaté keře opadavé a stálezelené III – vzácnější základní 
druhy, vč. jejich kultivarů a kmen. tvarů keřů 480 1 480 2 880 4 280 5 680 

10 
jehličnaté keře I – základní druhy a jejich sloupovité, 
plazivé, poléhavé kultivary, vč. barevných a podobné 
kultivary od uvedených stromových druhů 

190 530 1 090 1 660 2 220 

11 jehličnaté keře II – kuželovité, kulovité, kompaktní, 
převislé kultivary, vč.  barevných od uvedených druhů 260 680 1 280 1 880 2 480 

12 jehličnaté keře III – zakrslé, kompaktní, převislé kultivary, 
vč. barevných od uvedených druhů 440 1 270 2 320 3 370 4 420 

Kč/ks 80 110 130 0 0 
13 

vřesovištní dřeviny I – pokryvné druhy,                    
vč. kultivarů / (20 ks/m2) 

Kč/m2 1 920 2 450 2 660 0 0 

14 vřesovištní dřeviny II – nízce rostoucí druhy opadavé i 
stálezelené, vč. kultivarů 380 890 1 680 1 840 0 

15 vřesovištní dřeviny III – vzrůstné druhy opadavých azalek 
i stálezelených rododendronů, vč. kultivarů 760 1 430 3 050 5 730 7 120 

Kč/ks 70 100 130 150 0 
16 

pnoucí dřeviny I – pnoucí a pokryv. druhy,               
vč. kultivarů / (9 ks/m2) 

Kč/m2  590 750 800 830 0 

17 pnoucí dřeviny II – pnoucí a pokryvné druhy, vč. 
kultivarů 240 410 600 790 0 

18 pnoucí dřeviny III – pnoucí a pokryvné druhy, vč. 
kultivarů 320 520 820 1 430 0 

19 růže I – keřové záhonové, zakrslé, pokryvné – kultivary 160 380 420 0 0 

20 růže II – pnoucí a sadové, vč. kultivarů 200 490 550 0 0 

21 růže III – stromkové – kultivary 330 680 800 0 0 

 
1.3. Základní ceny trvalek*) (Kč/ks):                                                                Tabulka č. 4 

věkové kategorie (rok) číslo 
položky 

skupiny trvalek                                         
a jejich charakteristiky ≤ 5 > 5 

22 trvalky, léčivky, aromatické a kořeninové byliny, okrasné trávy I   
– základní druhy a kultivary  60 60 

23 trvalky a okrasné trávy II – základní druhy a kultivary 80 80 

24 trvalky, kapradiny, vodní rostliny a okrasné trávy III                      
– základní druhy a kultivary 110 110 

 *) Trvalky nemají charakter součásti věci ve smyslu  § 120 zákona č. 40/1964 Sb.,                                  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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1.4. Základní ceny neprodukčních trávníků*) (Kč/m2):                                  Tabulka č. 5 

věkové kategorie (rok) číslo 
položky kategorie trávníků                      

1 2 3 4 5 > 5 

25 trávník  o k r a s n ý  (parterový) 50 130 210 280 350 350 

26 trávník  r e k r e a č n í  (parkový) 40 90 130 180 220 220 

27 trávník  z á t ě ž o v ý  (sportovní) 40 90 130 180 230 230 

28 trávník  e x t e n z i v n í  (krajinný) 20 30 40 50 50 50 
*) Trávníky v této tabulce nemají charakter součásti věci ve smyslu  § 120 zákona č. 40/1964 Sb.,                              

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a rovněž je nelze ztotožňovat s druhem pozemku                           
trvalý travní porost, uvedeným pod kódem 7 v tabulce č. 1 přílohy vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

 

1.5. Základní ceny jednořadých, stříhaných, živých plůtků*), plotů*) a stěn (Kč/m): Tabulka č. 6                              

věk živých plotů (rok) číslo 
položky 

skupiny živých plotů                               
a jejich charakteristiky ≤ 5 6- 10 11-20 21-40 > 40 

29 
živé plůtky do výšky 0,5 m –  z velmi nízkých dřevin,       
např. zimostráz vždyzelený cv. Suffruticosa,                        
dřišťál Thunbergův cv. Atropurpurea Nana (5-6 ks/m) 

540 1 120 1 980 3 640 3 640

30 

živé ploty nad 0,5 m a stěny z listnatých dřevin – např.  
javor babyka, dřišťál Thunbergův, dřišťál Juliin, habr 
obecný, dřín obecný, hloh - druhy, ptačí zob obecný, 
mochna křovitá, hlohyně šarlatová, meruzalka alpinská, 
buk lesní, tavolník - druhy, pámelník bílý  (2-2,5 ks/m) 

710 1 350 3 330  4 720 4 720

31 
živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z listnatých dřevin 
stálezelených – např. zimostráz vždyzelený, cesmína          
- druhy (2-2,5 ks/m) 

790 1 500 4 600 10 650 10 650

32 živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin  
–  smrk ztepilý, douglaska tisolistá ( 2-2,5 ks/m) 250 860 1 750 5 040 5 040

33 
živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin 
a jejich kultivarů – zerav - druhy, cypříšek - druhy,            
smrk omorika  ( 2-2,5 ks/m)  

560 1 240 4 310 8 910 8 910

34 
živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin 
a jejich kultivarů – tis - druhy, jedlovec - druhy                 
(2-2,5 ks/m) 

890 1 580 4 640 9 240 9 240

*) Jde-li o dvojřadé či víceřadé plůtky a ploty, základní cena se násobí počtem řad. 
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2.  Zařazení druhů okrasných rostlin do skupin: 
 
2.1. Listnaté stromy I                                                                                                                                                 

[kmenné tvary běžných základních druhů a pyramidálních a barevných kultivarů rodu topol]  
                                                                                                                                                          Tabulka č. 7 

číslo mezinárodní název  český název  
001 Ailanthus altissima pajasan žlaznatý 
002 Alnus glutinosa olše lepkavá 
003 Alnus incana olše šedá 
004 Betula pendula bříza bělokorá 
005 Betula pubescens bříza pýřitá 
006 Negundo aceroides (Acer negundo)  javorovec jasanolistý (javor jasanolistý) 
007 Populus × berolinensis topol berlínský 
008 Populus × canadensis topol kanadský 
009 Populus × canescens topol šedavý 
010 Populus alba topol bílý 
011 Populus balsamifera topol balzámový 
012 Populus nigra topol černý 
013 Populus simonii topol Simonův 
014 Populus tremula topol osika 
015 Populus trichocarpa topol chlupatoplodý 
016 Robinia pseudoacacia trnovník akát 
017 Salix alba vrba bílá 
018 Salix fragilis vrba křehká 

 
2.2. Listnaté stromy II                                                                                                                                                         

[kmenné tvary běžných a vzácnějších základních druhů včetně barevných a tvarových kultivarů                  
jasanovce javorolistého (javoru jasanolistého), olší a vrby bílé] 

                                                                                                                                                         Tabulka č. 8 
číslo mezinárodní název  český název  
019 Acer platanoides  javor mléč  
020 Acer pseudoplatanus  javor klen  
021 Acer saccharinum  javor stříbrný  
022 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 
023 Betula ermanii bříza Ermanova 
024 Betula jacquemontii bříza Jacquemontova 
025 Betula lenta bříza tuhá 
026 Betula papyrifera bříza papírovitá 
027 Castanea sativa kaštanovník jedlý 
028 Catalpa bignonioides katalpa trubačovitá 
029 Celtis occidentalis břestovec západní 
030 Cerasus (Prunus) avium třešeň ptačí 
031 Cerasus (Prunus) mahaleb (tvar stromu) mahalebka obecná 
032 Cerasus (Prunus) sargentii třešeň Sargentova 
033 Cercidophyllum japonicum zmarličník japonský 
034 Crataegus sp.  hloh – všechny druhy 
035 Fraxinus excelsior  jasan ztepilý  
036 Fraxinus ornus  jasan zimnář 
037 Gymnocladus dioicus nahovětvec dvoudomý 
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číslo mezinárodní název  český název  
038 Juglans cinerea ořešák popelavý 
039 Juglans nigra ořešák černý 
040 Juglans regia ořešák královský 
041 Magnolia  tripetala magnolie (šácholán) trojplátečná 
042 Magnolia acuminata magnolie (šácholán) přišpičatělá 
043 Magnolia denudata magnolie (šácholán) obnažená 
044 Magnolia kobus magnolie (šácholán) kobus 
045 Malus sp.  jabloň –  botanické a okrasné druhy  
046 Morus alba morušovník bílý 
047 Morus nigra morušovník černý 
048 Morus rubra morušovník červený 
049 Padus avium (Prunus padus) střemcha obecná  
050 Paulownia tomentosa paulovnie plstnatá 
051 Prunus cerasifera  slivoň myrabolán  
052 Pterocarya fraxinifolia pterokarye jasanolistá 
053 Pyrus  sp.  hrušeň –  botanické a okrasné druhy 
054 Sorbus aucuparia  jeřáb ptačí  
055 Sorbus intermedia jeřáb prostřední 
056 Ulmus glabra jilm horský 
057 Ulmus laevis jilm vaz 
058 Ulmus minor jilm habrolistý  

 
2.3.  Listnaté stromy III                                                                                                                                                     

[kmenné tvary běžných a vzácnějších a cennějších základních druhů včetně barevných                                                  
a tvarových kultivarů a kultivarů listnatých stromů skupiny II rodů bříza a trnovník]  

                                                                                                                                                   Tabulka č. 9 
číslo mezinárodní název  český název  
059 Acer campestre (tvar stromu) javor babyka  
060 Acer rubrum  javor červený  
061 Aesculus × carnea  jírovec pleťový 
062 Carpinus betulus  habr obecný  
063 Carya ovata ořechovec vejčitý 
067 Cerasus (Prunus) fruticosa  třešeň křovitá  
065 Cerasus (Prunus) serrulata  třešeň sakura   
066 Cerasus (Prunus) subhirtella  třešeň (višeň) chloupkatá  
067 Corylus colurna líska turecká 
068 Fagus sylvatica  buk lesní  
069 Gleditsia triacanthos  dřezovec trojtrnný  
070 Koelreuteria paniculata svitel latnatý 
071 Liquidambar styraciflua ambroň západní 
072 Liriodendron tulipifera  liliovník tulipánokvětý  
073 Phellodendron amurense korkovník amurský 
074 Platanus × acerifolia (hispanica)  platan javorolistý 
075 Quercus cerris dub cer 
076 Quercus coccinea dub šarlatový 
077 Quercus frainetto dub uherský 
078 Quercus macranthera dub velkokvětý 
079 Quercus palustris dub bahenní 
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číslo mezinárodní název  český název  
080 Quercus petraea  dub zimní  
081 Quercus pubescens dub pýřitý 
082 Quercus robur  dub letní  
083 Quercus rubra dub červený 
084 Sophora japonica  jerlín japonský  
085 Sorbus aria  jeřáb muk  
086 Sorbus domestica jeřáb oskeruše 
087 Sorbus torminalis  jeřáb břek 
088 Tilia americana  lípa americká  
089 Tilia cordata  lípa srdčitá  
090 Tilia euchlora lípa krymská 
091 Tilia petiolaris lípa řapíkatá 
092 Tilia platyphyllos  lípa velkolistá  
093 Tilia tomentosa  lípa plstnatá  
094 Tilia vulgaris (× europaea) lípa obecná  
095 Ulmus × hollandica  jilm holandský  
096 Zelkova carpinifolia zelkova habrolistá 

 
2.4.  Jehličnaté stromy I                                                                                                                                                      

[běžné základní druhy, u rodů zerav a cypříšek rovněž sloupovité a pyramidální kultivary]  
                                                                                                                                                       Tabulka č. 10 

číslo mezinárodní název  český název  
097 Abies alba jedle bělokorá 
098 Abies grandis jedle obrovská 
099 Chamaecyparis lawsoniana  cypříšek Lawsonův  
100 Chamaecyparis nootkatensis  cypříšek nutka  
101 Chamaecyparis pisifera  cypříšek hrachonosný  
102 Larix decidua modřín opadavý 
103 Picea abies  smrk ztepilý  
104 Pinus sylvestris  borovice lesní  
105 Pinus uncinata borovice pyrenejská 
106 Platycladus (Thuja) orientalis zeravec východní 
107 Pseudotsuga menziesii  douglaska  tisolistá  
108 Thuja occidentalis  zerav západní  
109 Thuja plicata  zerav obrovský  

 
2.5.  Jehličnaté stromy II                                                                                                                                                     

[vzácnější a cennější základní druhy včetně barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstu                                    
a kultivarů stromového vzrůstu smrku ztepilého, dougalsky tisolisté a cypříšku nutky]  

                                                                                                                                                 Tabulka č. 11 
číslo mezinárodní název  český název  
110 Abies balsamea jedle balzámová 
111 Abies cephalonica jedle řecká 
112 Abies concolor  jedle ojíněná  
113 Abies homolepis  jedle nikko  
114 Abies koreana  jedle korejská  
115 Abies nordmanniana jedle kavkazská 
116 Abies numidica jedle numidská 
117 Abies sibirica jedle sibiřská 



 187

číslo mezinárodní název  český název  
118 Abies veitchii  jedle Veitchova  
119 Calocedrus decurens pazerav cedrový 
120 Cryptomeria japonica kryptomerie japonská 
121 Ginkgo biloba  jinan dvojlaločný  
122 Chamaecyparis obtusa cypříšek tupolistý 
123 Chamaecyparis thyoides cypříšek zeravovitý 
124 Juniperus chinensis  jalovec čínský  
125 Juniperus scopulorum jalovec skalní 
126 Juniperus virginiana  jalovec viržinský  
127 Larix kaempferi  modřín japonský  
128 Larix laricina modřín americký 
129 Metasequoia glyptostroboides  metasekvoje tisovcovitá 
130 Picea engelmannii  smrk Engelmannův  
131 Picea glauca smrk sivý 
132 Picea jezoensis smrk ajanský 
133 Picea mariana  smrk černý  
134 Picea omorika  smrk omorika  
135 Picea orientalis  smrk východní  
136 Picea pungens  smrk pichlavý  
137 Picea sitchensis smrk sitka 
138 Pinus banksiana borovice Banksova 
139 Pinus contorta  borovice pokroucená  
140 Pinus flexilis  borovice ohebná  
141 Pinus heldreichii  borovice Heldreichova  
142 Pinus jeffreyi borovice Jeffreyova 
143 Pinus koraiensis  borovice korejská  
144 Pinus nigra  borovice černá  
145 Pinus parviflora  borovice drobnokvětá  
146 Pinus peuce borovice rumelská 
147 Pinus ponderosa  borovice žlutá  
148 Pinus pungens borovice pichlavá 
149 Pinus resinosa borovice smolná 
150 Pinus rigida borovice tuhá 
151 Pinus rotundata borovice blatka 
152 Pinus strobus borovice vejmutovka 
153 Pinus wallichiana borovice himalájská 
154 Sequoiadendron giganteum sekvojovec obrovský 
155 Thuja standishii zerav japonský 
156 Thujopsis dolabrata zeravinec japonský 
157 Tsuga  mertensiana jedlovec Mertensův 
158 Tsuga canadensis jedlovec kanadský 
159 Tsuga heterophylla jedlovec západoamerický 

 
2.6.  Jehličnaté stromy III                                                                                                                                                  

[vzácné a cenné základní druhy včetně barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstu]  
                                                                                                                                                       Tabulka č. 12 

číslo mezinárodní název  český název  
160 Abies amabilis jedle líbezná 
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číslo mezinárodní název  český název  
161 Abies lasiocarpa  jedle subalpinská  
162 Abies magnifica jedle nádherná 
163 Abies pinsapo  jedle španělská  
164 Abies procera  jedle vznešená  
165 Cedrus atlantica  cedr atlantský  
166 Cedrus deodara cedr himalájský 
167 Cedrus libani cedr libanonský 
168 Picea breweriana smrk Brewerův 
169 Pinus aristata borovice osinatá 
170 Pinus armandii borovice Armandova 
171 Pinus cembra  borovice limba  
172 Pinus densiflora borovice hustokvětá 
173 Pinus monticola  borovice pohorská  
174 Pseudolarix amabilis  pamodřín líbezný 
175 Taxodium distichum tisovec dvouřadý 
176 Taxus baccata tis červený  
177 Taxus cuspidata tis japonský 
178 Tsuga caroliniana jedlovec karolínský 
179 Tsuga diversifolia jedlovec různolistý 

 
2.7. Listnaté keře opadavé a stálezelené I                                                                                                                         

[běžné základní druhy včetně kultivarů, příp. kmenných tvarů keřů]  
                                                                                                                                                       Tabulka č. 13              

číslo mezinárodní název  český název  
180 Acer campestre (tvar keře) javor babyka 
181 Acer ginnala javor ginnala 
182 Acer tataricum javor tatarský 
183 Amorpha fruticosa netvařec křovitý 
184 Berberis × stenophylla dříšťál úzkolistý 
185 Berberis buxifolia  dříšťál zimostrázový 
186 Berberis candidula dříšťál bělolistý 
187 Berberis gagnepainii dříšťál Gagnepainův 
188 Berberis julianae dříšťál Juliin 
189 Berberis thunbergii dříšťál Thunbergův  
190 Berberis verruculosa dříšťál bradavčitý 
191 Berberis vulgaris  dříšťál obecný 
192 Berberis wilsoniae dříšťál Wilsonové 
193 Buddleja alternifolia  komule střídavolistá  
194 Caragana arborescens čimišník stromovitý 
195 Caragana frutex čimišník křovitý 
196 Caragana pygmaea čimišník trpasličí  
197 Caryopteris × clandonensis ořechkřídlec klandonský 
198 Ceanothus × delilianus  ceanotus křížený  
199 Cerasus (Prunus) fruticosa  třešeň křovitá 
200 Cerasus (Prunus) mahaleb (tvar keře) mahalebka obecná 
201 Cerasus (Prunus) tomentosa třešeň plstnatá 
202 Colutea arborescens žanovec měchýřník 
203 Cotoneaster × watereri  skalník Watererův  
204 Cotoneaster acutifolius skalník špičatolistý 
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číslo mezinárodní název  český název  
205 Cotoneaster adpressus skalník přitisklý 
206 Cotoneaster bullatus skalník puchýřnatý 
207 Cotoneaster congestus skalník stěsnaný 
208 Cotoneaster dielsianus skalník Dielsův 
209 Cotoneaster divaricatus skalník rozkladitý 
210 Cotoneaster franchetii skalník Franchetův 
211 Cotoneaster horizontalis  skalník vodorovný  
212 Cotoneaster integerrimus skalník obecný 
213 Cotoneaster lucidus skalník lesklý 
214 Cotoneaster microphyllus  skalník drobnolistý 
215 Cotoneaster multiflorus skalník mnohokvětý 
216 Cotoneaster praecox skalník časný 
217 Cotoneaster salicifolius  skalník vrbolistý  
218 Cotoneaster zabelii skalník Zabelův 
219 Crataegus crus-galli hloh kuří noha 
220 Crataegus laevigata hloh obecný 
221 Crataegus monogyna hloh jednosemenný 
222 Cytisus × kewensis čilimník kewský 
223 Cytisus × praecox  čilimník časný 
224 Cytisus decumbens čilimník rozložený 
225 Cytisus procumbens čilimník položený 
226 Deutzia × magnifica  trojpuk skvělý  
227 Deutzia × rosea  trojpuk růžový  
228 Deutzia gracilis  trojpuk něžný  
229 Deutzia scabra  trojpuk  drsný  
230 Diervilla sessilifolia zanice bezřapíkatá 
231 Duschekia viridis olšička zelená 
232 Elaeagnus angustifolia hlošina úzkolistá 
233 Elaeagnus commutata  hlošina stříbrná 
234 Euonymus europaeus  brslen evropský 
235 Euonymus latifolius brslen širolistý 
236 Euonymus nanus   brslen nízký  
237 Euonymus verrucosus brslen bradavičnatý 
238 Forsythia × intermedia  zlatice prostřední  
239 Forsythia ovata  zlatice vejčitá  
240 Forsythia suspensa zlatice převislá  
241 Frangula alnus krušinka olšová 
242 Genista germanica kručinka německá 
243 Genista tinctoria  kručinka barvířská  
244 Genistella (Genista) sagittalis kručinka křídlatá 
245 Hippophae rhamnoides rakytník řešetlákový 
246 Hypericum × moserianum třezalka Moserova 
247 Hypericum calycinum  třezalka kališkatá  
248 Hypericum patulum  třezalka rozkladitá 
249 Chaenomeles × superba  kdoulovec nádherný 
250 Chaenomeles japonica kdoulovec japonský 
251 Chaenomeles speciosa  kdoulovec lahvicovitý 
252 Chamaecytisus (Cytisus) purpureus čilimník nachový 
253 Kerria japonica  zákula japonská  
254 Laburnum alpinum štědřenec alpský 
255 Laburnum anagyroides  štědřenec odvislý  
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číslo mezinárodní název  český název 
256 Laurocerasus officinalis (Prunus laurocerasus)   vavřínovec (bobkovišeň) lékařský  
257 Ligustrum  obtusifolium  ptačí zob tupolistý  
258 Ligustrum ovalifolium ptačí zob vejčitolistý 
259 Ligustrum vulgare  ptačí zob obecný  
260 Lonicera × purpusii zimolez Purpusův 
261 Lonicera alpigena zimolez horský 
262 Lonicera coerulea zimolez modrý 
263 Lonicera floribunda zimolez bohatokvětý 
264 Lonicera fragrantissima zimolez vonný 
265 Lonicera chrysantha zimolez zlatokvětý 
266 Lonicera korolkowii zimolez Korolkovův 
267 Lonicera maackii zimolez Maackův 
268 Lonicera nitida zimolez lesklý 
269 Lonicera pileata zimolez fialový 
270 Lonicera tatarica  zimolez tatarský  
271 Lonicera xylosteum  zimolez obecný 
272 Lycium halimifolium kustovnice obecná 
273 Mahonia aquifolium mahónie cesmínolistá 
274 Mahonia repens mahónie plazivá 
275 Pachysandra terminalis pachysandra klasnatá 
276 Perovskia × hybrida perovskie křížená 
277 Philadelphus × lemoinei  pustoryl (pajasmín) Lemoinův 
278 Philadelphus × virginalis pustoryl (pajasmín) panenský 
279 Philadelphus coronarius  pustoryl (pajasmín) věncový  
280 Philadelphus inodorus  pustoryl (pajasmín) nevonný  
281 Philadelphus pubescens pustoryl (pajasmín) pýřitý 
282 Photinia villosa  fotinie chlupatá 
283 Physocarpus opulifolius  tavola kalinolistá  
284 Potentilla fruticosa  mochna křovitá  
285 Prunus spinosa trnka obecná 
286 Pyracantha coccinea  hlohyně šarlatová  
287 Rhamnus cathartica řešetlák počistivý 
288 Ribes alpinum  meruzalka alpinská  
289 Ribes aureum meruzalka zlatá 
290 Ribes sanguineum  meruzalka krvavá  
291 Rosa × centifolia růže stolistá 
292 Rosa arvensis růže plazivá 
293 Rosa canina růže šípková 
294 Rosa foetida růže páchnoucí (žlutá) 
295 Rosa gallica růže keltská 
296 Rosa hugonis růže Hugova 
297 Rosa multiflora růže mnohokvětá 
298 Rosa nitida růže lesklá 
299 Rosa omeiensis   růže omejská  
300 Rosa pendulina růže převislá 
301 Rosa pimpinellifolia růže bedrníkolistá 
302 Rosa rubiginosa růže vinná 
303 Rosa rugosa  růže svraskalá   
304 Rubus odoratus ostružník vonný 



 191

číslo mezinárodní název  český název  
305 Salix sp. vrba – botanické a okrasné druhy  
306 Sambucus nigra  bez černý  
307 Sambucus racemosa  bez hroznatý  
308 Sarothamnus scoparius janovec metlatý 
309 Sorbaria sorbifolia sorbarie jeřábolistá 
310 Spiraea × arguta tavolník význačný 
311 Spiraea × cinerea  tavolník popelavý  
312 Spiraea × vanhouttei tavolník van Houtteův 
313 Spiraea betulifolia  tavolník březolistý 
314 Spiraea douglasii tavolník Douglasův 
315 Spiraea japonica  tavolník japonský  
316 Spiraea menziesii  tavolník Menziesův 
317 Spiraea nipponica  tavolník niponský  
318 Spiraea prunifolia tavolník třešňolistý (slivoňolistý) 
319 Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý 
320 Spiraea thunbergii tavolník Thunbergův 
321 Stephanandra incisa korunatka dělenolistá 
322 Stephanandra tanakae korunatka Tanakova 
323 Swida (Cornus) alba  svída bílá  
324 Swida (Cornus) sanguinea svída krvavá 
325 Swida sericea (Cornus stolonifera)  svída výběžkatá  
326 Symphoricarpos × chenaultii  pámelník Chenaultův  
327 Symphoricarpos albus pámelník bílý 
328 Symphoricarpos orbiculatus  pámelník okrouhlolistý 
329 Tamarix parviflora  tamaryšek malokvětý 
330 Tamarix pentadra tamaryšek pětimužný 
331 Tamarix tetrandra tamaryšek čtyřmužný 
332 Viburnum lantana  kalina tušalaj  
333 Viburnum opulus  kalina obecná  
334 Weigela florida  vajgela květnatá  

 
2.8. Listnaté keře opadavé a stálezelené II                                                                                                                       

[vzácnější základní druhy včetně kultivarů a kmenných tvarů keřů]  
                                                                                                                                                Tabulka č. 14              

číslo mezinárodní název  český název  
335 Acer grosseri   javor Grosserův  
336 Amelanchier ovalis muchovník vejčitý  
337 Amelanchier alnifolia muchovník olšolistý 
338 Amelanchier laevis muchovník hladký 
339 Amelanchier lamarckii  muchovník Lamarckův 
340 Aralia elata aralie štíhlá 
341 Aronia melanocarpa temnoplodec (aronie) černoplodý 
342 Betula nana bříza trpasličí 
343 Buddleja davidii  komule Davidova  
344 Buxus microphylla zimostráz malolistý 
345 Buxus sempervirens  zimostráz vždyzelený  
346 Calycanthus floridus sazaník květnatý 
347 Calycanthus occidentalis sazaník západní 
348 Corylus avellana líska obecná  
349 Corylus maxima líska největší 
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číslo mezinárodní název  český název  
350 Cornus mas  dřín obecný  
351 Cotinus coggygria   ruj vlasatá  

   352 Cydonia oblonga kdoule obecná 
353 Daphne mezereum lýkovec jedovatý 
354 Euonymus alatus brslen křídlatý 
355 Euonymus planipes brslen zploštělý 
356 Euonymus sachalinensis  brslen sachalinský 
357 Exochorda giraldii hroznovec (exochorda) Giraldův 
358 Exochorda racemosa hroznovec (exochorda)  hroznatý 
359 Hibiscus syriacus  ibišek syrský  
360 Holodiscus discolor celoterčník (holodiskus) různobarvý 
361 Hydrangea arborescens hortenzie stromečkovitá 
362 Hydrangea macrophylla  hortenzie velkolistá  
363 Hydrangea paniculata  hortenzie latnatá  
364 Hydrangea quercifolia hortenzie dubolistá 
365 Hydrangea sargentiana hortenzie Sargentova 
366 Hydrangea serrata  hortenzie pilovitá  
367 Ilex aquifolium  cesmína ostrolistá  
368 Ilex crenata  cesmína vroubkovaná  
369 Ilex pernyi cesmína Pernyova 
370 Kolkwitzia amabilis  kolkvicie krásná  
371 Laburnum × watereri  štědřenec Watererův  
372 Mahonia bealei mahónie Bealeova 
373 Mespilus germanica mišpule německá 
374 Cerasus (Prunus) glandulosa  třešeň žlaznatá  
375 Prunus × cistena myrabolán cistena 
376 Ptelea trifoliata křídlatec trojlistý 
377 Rhus glabra  škumpa lysá  
378 Stranvaesia davidiana stranvésie Davidova 
379 Syringa meyeri  šeřík Meyerův  
380 Syringa microphylla  šeřík malolistý  
381 Syringa × chinensis  šeřík čínský 
382 Syringa × prestoniae šeřík Prestonové 
383 Syringa reflexa šeřík přepadavý 
384 Viburnum farreri kalina vonná 
385 Viburnum × pragense kalina pražská 
386 Viburnum rhytidophyllum  kalina vrásčitolistá 

 
2.9.  Listnaté keře opadavé a stálezelené III                                                                                                                    

[vzácnější základní druhy, vč. kultivarů a kmenných tvarů keřů]   
                                                                                                                                                      Tabulka č. 15                                     

číslo mezinárodní název  český název  
387 Acer capillipes javor vlasonohý 
388 Acer carpinifolium javor habrolistý 
389 Acer circinatum javor okrouhlolistý 
390 Acer griseum javor šedý 
391 Acer japonicum  javor japonský  
392 Acer nikoense javor nikoský 
393 Acer palmatum  javor dlanitolistý  
394 Acer pensylvanicum javor pensylvanský 
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číslo mezinárodní název  český název  
395 Acer rufinerve javor rezavožilný 
396 Acer sieboldianum javor Sieboldův 
397 Amygdalus nana (Prunus tenella)  mandloň nízká  
398 Cercis siliquastrum zmarlika Jidášova 
399 Cornus florida  dřínovec (dřín) květnatý  
400 Cornus kousa dřínovka (dřín) japonský 
401 Cornus nuttallii dřín Nuttallův 
402 Corylopsis pauciflora lískovníček chudokvětý 
403 Corylopsis spicata lískovníček klasnatý 
404 Daphne cneorum  lýkovec vonný  
405 Davidia involucrata davidie listenová 
406 Fothergilla gardenii fotergilla Gardenova 
407 Fothergilla major fotergilla větší 
408 Halesia carolina halezie karolinská 
409 Halimodendron halodendron halimidendron (slaník) stříbrný 
410 Hamamelis × intermedia   vilín prostřední  
411 Hamamelis japonica  vilín japonský  
412 Hamamelis mollis  vilín měkký  
413 Hamamelis vernalis vilín jarní 
414 Hamamelis virginiana  vilín viržinský 
415 Chionanthus virginicus chionantus (bělas) viržinský 
416 Magnolia × loebneri magnolie (šácholán) Loebnerova  
417 Magnolia × soulangiana   magnolie (šácholán) Soulangeova 
418 Magnolia liliiflora   magnolie (šácholán) liliokvětá 
419 Magnolia sieboldii magnolie (šácholán) Sieboldova 
420 Magnolia stellata  magnolie (šácholán) hvězdokvětá  
421 Paeonia suffruticosa pivoňka keřovitá 
422 Parrotia persica parocie perská 
423 Parrotiopsis jaquemontiana parociovka Jaquemontova 
424 Prunus (Amygdalus) triloba  mandloň trojlaločná  
425 Rhamnus imeretinus řešetlák kavkazský 
426 Staphylea colchica klokoč kavkazský 
427 Staphylea pinnata klokoč zpeřený 
428 Stewartia pseudocamellia stewarcie kameliovitá 
429 Styrax japonica styrax (sturač) japonský 
430 Syringa vulgaris  šeřík obecný  
431 Viburnum × burkwoodii kalina Burkwoodova 
432 Viburnum × carlcephalum kalina kulovitá 
433 Viburnum × juddii kalina Judova 
434 Viburnum carlesii  kalina Carlesiova  
435 Viburnum plicatum  kalina řasnatá  

 
2.10.  Jehličnaté keře I                                                                                                                                

[základní druhy a jejich sloupovité, plazivé, poléhavé kultivary,                                                                                               
vč. barevných a podobné kultivary od uvedených stromových druhů]      

                                                                                                                                                       Tabulka č. 16                                    
číslo mezinárodní název  český název  
436 Juniperus × media jalovec prostřední 
437 Juniperus communis   jalovec obecný  
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číslo mezinárodní název  český název  
438 Juniperus conferta jalovec pobřežní 
439 Juniperus horizontalis  jalovec plazivý 
440 Juniperus chinensis  jalovec čínský  
441 Juniperus procumbens jalovec poléhavý 
442 Juniperus sabina   jalovec chvojka  
443 Juniperus scopulorum  jalovec skalní  
444 Juniperus squamata  jalovec šupinatý  
445 Juniperus virginiana  jalovec viržinský  
446 Microbiota decussata mikrobiota křižmolistá 
447 Thuja occidentalis  zerav západní  
448 Thuja plicata  zerav obrovský  

 
2.11.  Jehličnaté keře II                                                                                                                                
          [kuželovité, kulovité, kompaktní, převislé kultivary,  vč. barevných od uvedených druhů] 
                                                                                                                                                        Tabulka č. 17                                   

číslo mezinárodní název  český název  
449 Abies amabilis  jedle líbezná  
450 Abies concolor   jedle ojíněná  
451 Abies procera  jedle španělská  
452 Cryptomeria japonica  kryptomerie japonská  
453 Chamaecyparis lawsoniana  cypříšek Lawsonův  
454 Chamaecyparis nootkatensis  cypříšek nutka 
455 Chamaecyparis obtusa  cypříšek tupolistý  
456 Chamaecyparis pisifera  cypříšek hrachonosný  
457 Chamaecyparis thyoides  cypříšek zeravovitý  
458 Larix decidua modřín opadavý 
459 Picea abies   smrk ztepilý  
460 Picea glauca   smrk sivý  
461 Picea lutzii   smrk Lutzův  
462 Picea mariana  smrk černý  
463 Picea omorika   smrk omorika  
464 Pinus cembra   borovice limba  
465 Pinus densiflora   borovice hustokvětá  
466 Pinus nigra   borovice černá  
467 Pinus pumila   borovice zakrslá  
468 Pinus rotundata  borovice blatka  
469 Pinus strobus   borovice vejmutovka  
470 Pinus sylvestris   borovice lesní  
471 Pinus uncinata  borovice pyrenejská  
472 Platycladus (Thuja) orientalis  zeravec východní  
473 Pseudotsuga menziesii   douglaska tisolistá  
474 Taxus × media  tis prostřední  
475 Taxus baccata  tis  červený  
476 Taxus cuspidata  tis japonský  
477 Thuja occidentalis  zerav západní  
478 Thuja plicata  zerav obrovský  
479 Thujopsis dolabrata  zeravinec japonský  
480 Tsuga canadensis  jedlovec kanadský  
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2.12.  Jehličnaté keře III                                                                                                                                
          [zakrslé, kompaktní, převislé kultivary včetně barevných od uvedených druhů] 
                                                                                                                                                       Tabulka č. 18                                    

číslo mezinárodní název  český název  
481 Abies balsamea   jedle balzámová  
482 Abies lasiocarpa   jedle subalpínská  
483 Picea omorika   smrk omorika  
484 Picea pungens   smrk pichlavý  
485 Pinus heldreichii   borovice Heldreichova  
486 Pinus mugo   borovice kleč  
487 Pinus nigra   borovice černá  
488 Pinus strobus   borovice vejmutovka  
489 Pinus sylvestris   borovice lesní  
490 Pinus uncinata  borovice pyrenejská  

 
2.13.  Vřesovištní dřeviny I                                                                                                                                
          [pokryvné druhy včetně kultivarů] 
                                                                                                                                                       Tabulka č. 19                                    

číslo mezinárodní název  český název  
491 Andromeda glaucophylla kyhanka americká 
492 Andromeda polifolia kyhanka sivolistá 
493 Calluna vulgaris vřes obecný 
494 Cassiope lycopodioides kasiope plavuňovitá 
495 Cassiope tetragona kasiope čtyřhranná 
496 Daboecia cantabrica dabécie kantabrijská 
497 Empetrum atropurpureum šicha tmavočervená 
498 Erica carnea vřesovec pleťový 
499 Erica cinerea vřesovec popelavý 
500 Erica tetralix vřesovec čtyřřadý 
501 Erica vagans vřesovec těkavý 
502 Gaultheria procumbens gaulteria (libavka) poléhavá 
503 Hebe sp. rozrazilec (hebe) v druzích 
504 Chamaedaphne calyculata lýkoveček kalíškatý 
505 Pachystima canbyi pachystima Canbyova 
506 Vaccinium (Rhodococcum) vitis-idea brusinka obecná 
507 Vaccinium uliginosum vlochyně bahenní 

 
2.14.  Vřesovištní dřeviny II                                                                                                                               
          [nízce rostoucí druhy opadavé i stálezelené, vč. kultivarů] 
                                                                                                                                                       Tabulka č. 20                                    

číslo mezinárodní název  český název  
508 Kalmia angustifolia kalmie úzkolistá 
509 Kalmia latifolia kalmie širokolistá 
510 Kalmia polifolia kalmie sivolistá 
511 Ledum groenlandicum rojovník gronský 
512 Ledum palustre rojovník bahenní 
513 Leucothoe axillaris (catesbaei) leukotoe úžlabní 
514 Pernettya mucronata pernetye špičatá 
515 Pieris floribunda pieris květnatý 
516 Pieris japonica pieris japonský  
517 Rhododendron ferrugineum rododendron (pěnišník) rezavý 
518 Rhododendron hirsutum rododendron (pěnišník) chlupatý 
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číslo mezinárodní název  český název  
519 Rhododendron impeditum rododendron (pěnišník) obtížný 
520 Rhododendron japonicum rododendron (azalka) japonský 
521 Rhododendron obtusum rododendron (pěnišník) tupý 
522 Rhododendron poukhanense rododendron (pěnišník) korejský  
523 Rhododendron repens rododendron (pěnišník) plazivý 
524 Vaccinium corymbosum borůvka chocholičnatá (kanadská) 

 
2.15.  Vřesovištní dřeviny III                                                                                                                               
          [vzrůstné druhy opadavých azalek i stálezelených rododendronů včetně kultivarů] 
                                                                                                                                                      Tabulka č. 21                                     

číslo mezinárodní název  český název  
525 Enkianthus campanulatus enkiantus zvonkovitý 
526 Rhododendron × hybridum rododendron křížený, vč. velkokvětých azalek  

527 Rhododendron brachycarpum rododendron (pěnišník) krátkoplodý 
528 Rhododendron catawbiense rododendron (pěnišník) americký 
529 Rhododendron caucasicum rododendron (pěnišník) kavkazský 
530 Rhododendron luteum rododendron (azalka) žlutý 
531 Rhododendron molle rododendron (azalka) měkký 
532 Rhododendron mucronatum rododendron (pěnišník) špičatý 
533 Rhododendron ponticum rododendron (pěnišník) černomořský 
534 Rhododendron schlippenbachii rododendron (pěnišník) Schlippenbachův 
535 Rhododendron smirnowii rododendron (pěnišník) Smirnovův 
536 Rhododendron yakushimanum rododendron (pěnišník) jakušimský 

 
2.16.  Pnoucí dřeviny  I                                                                                                                               
          [pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů] 
                                                                                                                                                       Tabulka č. 22                                    

číslo mezinárodní název  český název  
537 Clematis vitalba plamének plotní 
538 Cotoneaster dammeri  skalník Dammerův  
539 Euonymus fortunei  brslen Fortuneův  
540 Fallopia (Polygonum) aubertii opletka (rdesno) Aubertova 
541 Fallopia (Polygonum) baldschuanicum opletka (rdesno) baldšuánská 
542 Hedera helix  břečťan popínavý  

 
2.17.  Pnoucí dřeviny  II                                                                                                                               
          [pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů] 
                                                                                                                                                       Tabulka č. 23                                    

číslo mezinárodní název  český název  
543 Actinidia arguta aktinidie význačná 
544 Ampelopsis aconitifolia  révovník omějolistý 
545 Ampelopsis megalophylla  révovník velkolistý 
546 Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý 
547 Lonicera × brownii  zimolez Brownův  
548 Lonicera × heckrottii  zimolez Heckrotův  
549 Lonicera × tellmanniana zimolez Tellmannův 
550 Lonicera caprifolium zimolez kozí list 
551 Lonicera henryi zimolez Henryův 
552 Lonicera japonica   zimolez japonský  
553 Lonicera periclymenum  zimolez německý  
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číslo mezinárodní název  český název  
554 Parthenocissus quinquefolia  loubinec pětilistý  
555 Parthenocissus tricuspidata  loubinec trojlaločný  
556 Rubus henryi ostružník Henryův 
557 Vitis coignetiae réva Coignetové 
558 Vitis cordifolia réva zimní 
559 Vitis riparia  réva pobřežní 

 
2.18.  Pnoucí dřeviny  III                                                                                                                              
          [pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů] 
                                                                                                                                                      Tabulka č. 24                                     

číslo mezinárodní název  český název  
560 Actinidia chinensis aktinidie čínská 
561 Actinidia kolomikta aktinidie kolomikta 
562 Akebia quinata akebie pětičetná 
563 Aristolochia macrophylla podražec (aristolochie) velkolistý 
564 Campsis × tagliabuana  trubač křížený 
565 Campsis radicans  trubač kořenující  
566 Celastrus orbiculata celastrus okrouhlolistý 
567 Celastrus scandens celastrus popínavý 
568 Clematis × jackmanii  plamének Jackmanův  
569 Clematis alpina  plamének alpský  
570 Clematis lanuginosa  plamének vlnatý  
571 Clematis macropetala  plamének velkokorunný 
572 Clematis montana  plamének horský  
573 Clematis tangutica  plamének tangutský  
574 Clematis viticella  plamének vlašský  
575 Hydrangea petiolaris hortenzie popínavá 
576 Schizophragma hydrangeoides schizofragma hortenziovitá 
577 Wisteria floribunda  visterie květnatá  
578 Wisteria sinensis  visterie čínská  

2.19.  Trvalky, léčivky, aromatické a kořeninové byliny, okrasné trávy I                                                        
[základní druhy a kultivary rodů]                                                                                                                              
                                                                                                                                                      Tabulka č. 25                                    

číslo mezinárodní název  český název  
579 Acaena acena (plazilka, osténkatka) 
580 Achillea řebříček  
581 Ajuga zběhovec  
582 Alchemilla kontryhel 
583 Alyssum tařice 
584 Antennaria kociánek 
585 Anthemis rmen 
586 Aquilegia orlíček 
587 Arabis huseník 
588 Arenaria písečnice 
589 Armeria trávnička 
590 Aruncus udatna 
591 Aster hvězdnice 
592 Aubrieta tařička 
593 Briza třeslice 
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číslo mezinárodní název  český název  
594 Campanula zvonek 
595 Carex ostřice 
596 Centaurea chrpa 
597 Cerastium rožec 
598 Coreopsis krásnoočko 
599 Delphinium ostrožka 
600 Deschapsia metlice 
601 Dianthus hvozdík 
602 Doronicum kamzičník 
603 Draba osívka 
604 Dryas dryádka 
605 Echinacea třepatka 
606 Echinops bělotrn 
607 Erigeron turan 
608 Eupatorium sadec (konopáč) 
609 Festuca kostřava 
610 Filipendula tužebník 
611 Fragaria jahodník 
612 Gailardia kokarda 
613 Geum kuklík 
614 Gypsophylla šáter 
615 Helenium záplevák 
616 Helianthus slunečnice 
617 Heliathemum devaterník 
618 Helictotrichon ovsíř 
619 Heliopsis janeba 
620 Hepatica jaterník 
621 Heuchera dlužicha 
622 Hieracium jestřábník 
623 Hypericum třezalka 
624 Hyssopus yzop 
625 Chrysanthemum kopretina 
626 Iberis štěničník (iberka) 
627 Incarvillea dvojostice 
628 Inula oman 
629 Kniphophia mnohokvět (knifofie) 
630 Koeleria smělek 
631 Liatris šuškarda 
632 Limonium statice 
633 Linum len 
634 Lupinus vlčí bob 
635 Luzula bika 
636 Lychnis kohoutek 
637 Lysimachia vrbina 
638 Lythrum kyprej 
639 Mellisa meduňka 
640 Mentha máta 
641 Monarda zavinutka 
642 Nepeta šanta 
643 Oenothera pupalka 
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číslo mezinárodní název  český název  
644 Origanum dobromysl 
645 Panicum proso 
646 Papaver mák 
647 Phlox subbulata plaménka šídlolistá 
648 Physalis mochyně 
649 Platycodon zvonkovec 
650 Polemonium jirnice 
651 Polygonum rdesno 
652 Potentilla mochna 
643 Prunella černohlávek 
654 Pulmonaria plicník 
655 Pulsatilla koniklec 
656 Ranunculus pryskyřník 
657 Rudbeckia třapatka 
658 Ruta routa 
659 Santolina svatolína 
660 Saponaria mydlice 
661 Satureja saturejka 
662 Saxifraga lomikámen 
663 Scabiosa hlaváč 
664 Sedum rozchodník 
665 Sesleria pěchava 
666 Silene silenka 
667 Solidago zlatobýl 
668 Stachys čistec 
669 Teucrium ožanka 
670 Thalictrum žluťucha 
671 Thymus mateřídouška 
672 Tradescantia podeňka 
673 Valeriana kozlík 
674 Verbascum divizna 
675 Veronica rozrazil 
676 Vinca barvínek 
677 Viola violka 
678 Waldsteinia mochnička 

 
2.20.  Trvalky a okrasné trávy II         
            [základní druhy a kultivary]                                                                                                                            
                                                                                                                                                      Tabulka č. 26                                     

číslo mezinárodní název  český název  
679 Aconitum oměj 
680 Anemone sasanka 
681 Anchusa pilát 
682 Artemisia pelyněk 
683 Cimicifuga ploštičník 
684 Convallaria konvalinka 
685 Corydalis dymnivka 
686 Crambe katrán 
687 Dicentra srdcovka 
688 Elymus ječmenka 
689 Eremurus lichochvostec 
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číslo mezinárodní název  český název  
690 Euphorbia pryšec 
691 Geranium kakost 
692 Iris kosatec 
693 Lamium hluchavka 
694 Levandula levandule 
695 Ligularia popelivka 
696 Macleaya okecek 
697 Molinia bezkolenec 
698 Omphalodes pupkovec 
699 Penstemon dračík 
700 Phlox paniculata plaménka latnatá 
701 Polygonatum kokořík 
702 Primula prvosenka (petrklíč) 
703 Salvia šalvěj 
704 Sempervivum rozchodník 
705 Trollius úpolín 

 
 
2.21.  Trvalky, kapradiny, vodní rostliny a okrasné trávy III            
           [základní druhy a kultivary]                                                                                                                          
                                                                                                                                                       Tabulka č. 27                                    

číslo mezinárodní název  český název  
706 Acanthus paznechtník 
707 Acorus puškvorec 
708 Adonis hlaváček 
709 Astilbe čechrava 
710 Athyrium papratka 
711 Bergenia bergénie 
712 Brunnera pomněnkovec 
713 Caltha blatouch 
714 Cortaderia pampová tráva 
715 Dictamnus třemdava 
716 Dryopteris kapraď 
717 Epimedium škornice 
718 Gentiana hořec 
719 Helleborus čemeřice 
725 Hemerocallis denivka 
721 Hosta bohyška (funkie) 
722 Juncus sítina 
723 Lewisia levisie 
724 Miscanthus ozdobnice 
725 Osmunda podezřeň 
726 Paeonia pivoňka 
727 Phyllitis jelení jazyk 
728 Polypodium osladič 
729 Polystichum kapradina 
730 Rheum reveň 
731 Rodgersia rodgerzie 
732 Yucca juka 
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   3.   Úpravy základních cen okrasných rostlin přirážkami a srážkami: 
 

3.1. Základní ceny v tabulkách č. 2 až 6 platí pro okrasné rostliny soliterní, optimálně 
vyvinuté, se vzhledem (habitem) odpovídajícím danému druhu či kultivaru, průběžně                   
a odborným způsobem udržované, zdravé, bez zjevného mechanického, biotického                       
či jiného poškození jejich nadzemních i podzemních částí. Platí pro průběžně                        
a odborným způsobem udržované, zdravé, nepoškozené a nezaplevelené záhony trvalek 
a neprodukční trávníky.  

 
3.2. Základní ceny solitérně tvarovaných (stříhaných) dřevin (např. do geometrických 

tvarů, figur atd.) se oceňují individuálně na základě věcného odůvodnění.  
 

3.3. Základní ceny okrasných rostlin, vč. trávníků a živých plotů, jejichž stav se při ocenění 
odlišuje od optimálního vzhledu, vývoje a zdravotního stavu, lze na základě 
konkrétního, věcného a průkazného zdůvodnění {např. uvedením rozměrů (výšky                  
a průměru) kmene, výšky a šířky koruny, klasifikací zdravotního stavu, vitality                      
a sadovnické hodnoty, popř. jejich doložením fotodokumentací} upravit přirážkami               
a srážkami: 

 
a)   přirážkou do 200 % u listnatých stromů v tabulce č. 1 položky č. 1-3, avšak výhradně                 

u věkových kategorií 5-10 let a 11-20 let a za předpokladu, že jsou záměrně vysázeny                
do zpevněných ploch (např. na ulicích a náměstích, s podzemním kotvícím systémem,                        
provzdušňovacím systémem, ochranou kořenové mísy mřížemi, ochranou kmene 
kovovým chráničem apod. a kmenu kovovými chráničkami) nebo v nádobách,                        
na střechách a jiných konstrukcích, 

 
b)   srážkou do 50 % u stromů (v tabulce č. 1 položky č. 1-6) v částečném zápoji,                        

u stromů soliterních s částečným odvětvením, poškozením či jiným narušením koruny, 
s mechanickým poškozením kmene a kořenů, které lze úspěšně konzervovat, bez 
houbových a jiných chorob, částečně pěstebně zanedbaných, 

 
c)   srážkou do 99 % u stromů (v tabulce č. 1 položky č. 1-6) v plném zápoji s výrazně 

deformovaným habitem, u stromů soliterních s výrazně poškozenou korunou, kmenem                
a kořeny, které nelze konzervovat, prokazatelně napadených houbovou či jinou 
zhoubnou chorobou, pěstebně značně zanedbaných, 

 
d)   srážkou do 50 % u keřů (tabulka č. 3) a vřesovištních rostlin (tabulka č. 4) 

v zapojených, dobře udržovaných skupinových výsadbách a volně rostoucích živých 
plotech či mírně až středně poškozených soliterních keřů, dále růží, vřesovištních 
dřevin, stříhaných živých plotů, u slabě až středně zaplevelených trvalek a trávníků, 

 
e)   srážkou do 99 % u keřů v zapojených, neudržovaných výsadbách či silně 

poškozených  solitérních keřů, dále růží, vřesovištních dřevin, pnoucích rostlin,                       
u živých plotů neudržovaných či silně poškozených, řídkých nebo nezapojených,                     
u neudržovaných, silně zaplevelených trvalkových záhonů a trávníků, 

 
f)   srážkou do 50 % u solitérních dřevin všech skupin vzniklých spontánně (náletem 

nebo opadem semen, z kořenových, pařezových výmladků apod.), avšak udržovaných, 
popř. s malými vzhledovými vadami a zdravotním poškozením, stanovištně  
perspektivních, 
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g)   srážkou do 80 % u solitérních dřevin nebo dřevin (všechny skupiny) v zápoji 

vzniklých spontánně (náletem nebo opadem semen, z kořenových, pařezových 
výmladků, aj.), středně zdravotně a esteticky narušených, ale na svém stanovišti 
funkčně i biologicky  perspektivních, 

 
h)   srážkou do 99 % u dřevin všech skupin vzniklých v plochách zeleně spontánně (nálet 

nebo opad semen, kořenové, pařezové výmladky, aj.), rostoucích solitérně i v zápoji,  
vzhledově a zdravotně silně narušené, pěstebně nedotčené a na svém stanovišti 
nefunkční a neperspektivní. 

 
4. Větší, veřejně přístupné trvalé porosty (s výměrou větší než 1 000 m2 a s počtem stromů  

a keřů větším než 50 ks), které nemají charakter lesních porostů ani porostů ovocných 
nebo okrasných dřevin a v zástavbě i volné krajině rovněž plní ekologickou funkci, lze 
ocenit podle § 39 s tím, že tímto způsobem zjištěná cena se navíc vynásobí polohovým 
koeficientem K5 z přílohy č. 14, koeficientem sadovnického významu (Ksv) z tabulky  
č. 29, koeficientem typu zeleně (Kz) z tabulky č. 30 a koeficientem prodejnosti (Kp) 
z přílohy č. 39. Údaj o zakmenění porostu se v daném případě nahradí koeficientem 
vegetační pokryvnosti (Kvp), kterým se rozumí procentický podíl průmětů korun dřevin  
na povrch oceňovaného pozemku, resp. jeho pokrytí korunami na něm rostoucích dřevin 
(viz tabulka č. 28): 

 
                                                                                                               Tabulka č. 28 

číslo  
položky 

pokrytí povrchu pozemku  
korunami dřevin v % 

hodnoty  
Kvp

1 91 - 100 1,0 
2 81 - 90  0,9 
3 71 - 80 0,8 
4 61 - 70 0,7 
5 51- 60 0,6 
6 ≤ 50 0,5 

 
 
5.   Koeficient sadovnického významu pro oceňování nelesních trvalých porostů podle § 39: 
                                                                                          
                                                                                                                                  Tabulka č. 29 

číslo 
položky charakteristika sadovnického významu nelesního trvalého porostu*) hodnoty   

Ksv

1 monokulturní (stejného druhu), stejného věku, výškově vyrovnaný, hustě 
zapojený, bez podrostu keřů a bylin 1,0 

2 
převážně monokulturní (pouze s vtroušenými stromy jiného druhu), 
stejnověký, výškově ± (téměř) vyrovnaný, ale rozvolněný porost s částečným 
podrostem keřů a bylin 

2,0 

3 
druhově smíšený stromový porost se zřetelným zastoupením 2-3 hlavních 
druhů a  2-10 vedlejších a vtroušených druhů, věkově a výškově téměř 
vyrovnaný, zapojený nebo také rozvolněný, bez podrostu nebo jen  
s částečným podílem podrostu keřů a bylin 

3,0 

4 
smíšený stromový porost se zřetelným zastoupením 2-3 hlavních druhů,  
věkově a výškově rozrůzněný, zapojený až rozvolněný,  
bez podrostu nebo s podrostem 

4,0 

5 smíšený stromový porost, druhově, věkově a výškově výrazně rozrůzněný, 
převážně rozvolněný, vždy s podrostem keřů a bylin  5,0 
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*) Poznámka:   
   ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné termíny a definice (ČNI 1999): 

 Zapojený porost – stav porostu, kdy se nadzemní části rostlin jednoho patra porostu vzájemně 
dotýkají, prorůstají nebo překrývají. 

 Rozvolněný porost – stav porostu, kdy se nadzemní části rostlin jednoho patra vzájemně 
nedotýkají. 

 
 
6.    Koeficient stanoviště okrasných rostlin, resp. typu zeleně (Kz) :  
                                                                                                                                Tabulka č. 30 

číslo 
položky charakteristika typu zeleně hodnoty  

Kz

1 
historicky významné zahrady, zeleň u významných památkově chráněných objektů, 
památné stromy*),  botanické a dendrologické zahrady, arboreta a jiná, obdobně 
významná a udržovaná zeleň v zastavěném území obce 

2,00 

2 veřejně přístupné parky, stromořadí v ulicích, zeleň na náměstích a v jiných 
zpevněných plochách zastavěného území obce 1,50 

3 

menší veřejně přístupné parkové úpravy v zastavěném území obce (do 1 000 m2 
včetně nebo do počtu  50 stromů a keřů), vč. zeleně u objektů občanské vybavenosti 
(např. ve vzdělávacích, zdravotnických, sociálních  a kulturních zařízeních), 
administrativních budov, hotelů, restaurací, obchodních domů, nákupních středisek  
a jiných obdobných objektů (areálů) komerčního charakteru 

1,00 

4 zeleň v obytné zástavbě – na sídlištích, ve vnitroblocích, u rodinných domů, 
rekreačních domků a chalup, rekreačních a zahrádkářských chat  0,75 

5 zeleň ve sportovních areálech, zoologických zahradách, na hřbitovech a v urnových 
hájích a v jiných obdobných areálech nevýrobního a nekomerčního charakteru 0,60 

6 zeleň ve výrobních, skladových a jiných obdobných hospodářských areálech               0,45 
7 stromořadí, břehová a doprovodná zeleň vodních toků a nádrží, doprovodná zeleň 

pozemních komunikací ve volné krajině mimo zastavěné území obce 0,25 

8 pruhy a pásy stromů a keřů, remízy, skupiny a solitéry dřevin ve volné krajině mimo 
zastavěné území obce 0,15 

*) § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 
7.    Postup ocenění okrasných rostlin:    
 

7.1. Provedení místního šetření na pozemcích, které jsou předmětem ocenění za účelem  
botanické identifikace okrasných rostlin [z tabulek č. 7 až 27; pro nespecifický účel 
ocenění, kdy trvalý porost okrasných rostlin není hlavním předmětem ocenění nebo 
v případě, kdy to nepožaduje žádný z uživatelů ocenění, je dostačující určení rodu 
oceňované okrasné rostliny (tzn. z mezinárodního i českého názvu zpravidla první 
slovo zleva), ovšem s nejnižší možnou tabulkovou cenou pro daný rod], zjištění jejich 
aktuálního fyzického (vč. zdravotního) stavu ke dni ocenění pro věcný popis                        
a zdůvodnění případné úpravy základních cen okrasných rostlin přirážkami a srážkami 
[odst. 3.3. písm. a) až h)], určení věkové kategorie oceňovaných okrasných rostlin                      
pro stanovení příslušné základní ceny (z tabulek  č. 2 až 6), popis stanoviště okrasných 
rostlin pro zdůvodnění zvolené hodnoty koeficientu typu zeleně (z tabulky č. 30), 
popř. pořízení průkazné důkazní fotodokumentace. Je-li znám přesný údaj o věku 
rostliny (např. z projektové dokumentace, z pracovních záznamů, fotodokumentace  
apod.), lze základní cenu okrasné rostliny upravit interpolací z cen pro obě sousední 
věkové kategorie. 

 
7.2. Základní cena pro příslušnou skupinu a věk okrasné rostliny se případně upraví věcně 

zdůvodněnými přirážkami a srážkami a vynásobí se koeficienty K5 z přílohy č. 14,                        
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Kz z tabulky č. 30) a Kp z přílohy č. 39. Trvalý porost oceňovaný podle § 39 se navíc 
vynásobí koeficientem Ksv z tabulky č. 29. 

 
7.3. Zjištěná cena okrasné rostliny po cenových úpravách podle odstavce 7.2 nesmí být 

nižší než 1 % z její základní ceny (v tabulkách č. 2 až 6). 
 

7.4. Věk oceňované okrasné rostliny se určuje ve věkových kategoriích, uvedených 
v tabulkách této přílohy. Věkem oceňované okrasné rostliny se rozumí její stáří  
od počátku reprodukce (roku výsevu a řízkování ve školce).  

 
7.5. Dřeviny na nelesních pozemcích, které vznikly přirozeným způsobem (tzv. náletem),  

se za trvalý porost považují od čtvrtého roku po svém vzniku (tzn. pátý rok věku). 
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