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Tisovec dvouřadý pochází z jihový-
chodních oblastí Severní Ameriky, 
z bažin od území státu Delaware 
po Floridu a na západ od Missouri 
a Texas, kde tvoří rozsáhlé čisté 
porosty. V kultuře je od roku 1640; 
pěstuje se i několik kultivarů, zpra-

vidla s odlišným vzrůstem.          

Na místech s vysokou hladinou 
spodní vody  nebo na zaplavova-
ných půdách vytváří četné kořeno-
vité kolenovité výrůstky (dýchací 
kořeny), vyrůstající v okolí kmene 

nad povrch půdy. 

Tisovec dvouřadý - Taxodium distichum 

Strom dorůstá výšky 30 - 40 m, výji-
mečně je vyšší. Koruna je v mládí 
úzce kuželovitá, ve vyšším věku ši-
roce válcovitá, nahoře zaoblená. 
Červenohnědá , měkká, tenká borka 
rozpukává v podélných šupinách 
nebo pásech. Výhony a větve jsou 
lysé, zelené nebo hnědé, bra-
chyblasty jsou 5 - 10 cm dlouhé, ale 
velmi tenké, opadavé s listy. Opada-
vé listy (jehlice) jsou jemné, měkké, 
světle zelené, čárkovité, bází sbíhají 
po větévkách; na podzim se zbarvují 

bronzově hnědě.  

Samčí květy se skládají z 6 - 8 tyči-
nek; samičí květy jsou v šišticích  na 
konci loňských větévek a mění se v 
krátce stopkaté dřevnaté šišky, do-
zrávající prvním rokem. Jsou 20 - 32 
mm dlouhé, kulaté, složené z 10-12 
kožovitě pevných terčovitých plod-
ních šupin; za každou  plodní šupi-
nou jsou dvě trojboká semena s le-

mem.  
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Potomci a příbuzní rostlin druhohor a třetihor 

Příroda se na všech kontinentech vyvíjela nepřetržitě od vzniku života 
na Zemi. Jednotlivé epochy vývoje bývají označovány jako prahory, sta-
rohory, prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory. V poslední epoše ži-

jeme i my. Shodou okolností je zatím toto období – ve srovnání 
s předchozími – nejkratší. Příroda i na našem území se od po-
slední doby ledové vyvíjela dlouho bez vlivu člověka. Rozhodují-
cími faktory bylo podnebí, půda – a dostatek diaspor, např. se-
men rostlin. Vzhled i struktura vegetačního krytu se postupně mě-
nily. Výsledkem takových změn je tzv. klimaxový vegetační kryt, 
zkráceně jen klimax. Klimaxovým porostem v našich podmínkách 

je les, poslední stadium sukcese, vývoje vegetace.  

Vývoj jednotlivých rodů a druhů rostlin je ale mnohem staršího 
data. Většina druhů z dávných geologických období vyhynula a 
zachovaly se jen její fosilie a otisky. K zajímavým fosilním dokla-
dům o dávné vegetaci a floře na našem území jsou tzv. araukarity 
lidově označované jako zkamenělé stromy, zkamenělé kmeny, 
zkamenělé dřevo. Nádherné araukarity lze shlédnout v Nové Pa-
ce u tamního muzea a na mnoha místech v Podkrkonoší. 

V masivu Žaltman ve východních Čechách nedaleko Malých Svatoňovic 
je přírodní rezervace „Zkamenělý les“, tvořený právě araukarity. Arauka-
rity jsou zkřemenělé kmeny prvohorních stromů, jimž se bohužel 
v otiscích nezachovaly ani listy, ani reprodukční orgány a nelze je proto 

botanicky přesně zařadit..  

Kuriózním pozůstatkem druhohorní 
flóry jsou jinany.  

Jinan dvoulaločný, Ginkgo biloba 
(zastoupený v dnešním Hamzově arbo-
retu) roste na Zemi stále ve stejné po-
době nepřetržitě již více než 200 milionů 
let.  Je to tedy pravá „živá fosílie“. Jeho 
posledním domovem – než se dostal do 
evropských zahrad a parků – byly teplej-
ší oblastí Číny, zejména v provincii Jü-
nan. Jméno provincie dostatečně pro-
zrazuje původ českého jména. Do Evro-
py byl poprvé dovezen v roce 1727, na 
našem území jsou první záznamy z roku 
1809, kdy byl vysazen v zámecké za-
hradě v Hluboši u Příbrami.  
 
Jinan dvoulaločný je jediným zbytkem 
velké skupiny cévnatých rostlin, která 
v druhohorách (v období jura) zasaho-
vala vysoko na sever.  
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Ve třetihorách rostly jinany dvoulaločné i v Grónsku, v Zemi Františka Jo-
sefa a na Sibiři. K nám nejblíže je jinan doložen z uloženin na Dreveníku 
na slovenské Spiši.  
Někdejší jinanová éra zasáhla hluboko do třetihor. Jinan ale není jediným 
svědkem třetihorní flóry. V roce 1940 dva čínští badatelé objevili ve 

střední Číně jim dosud neznámý a nepoznaný opadavý jehličnatý strom. 

O pár let později byl identifikován a srovnán s dosud známými fosilními 
nálezy a otisky, a byl označen jako metasekvoje čínská, Metasequoia 
glyptostroboides. Strom, považovaný do té doby za vymřelý před 70 mili-
ony let. V roce 1949 zásluhou pracovníků Arnoldova arboreta v USA byla 
semena této metasekvoje rozšířena po světě. Z tohoto daru rostou dnes 
již 62 let staré stromy v pražské univerzitní botanické zahradě, 

v Královské zahradě v Praze a v Průhonickém parku. 

   Metasekvoje čínská roste i v Hamzově arboretu. Starší exemplář byl 
nedávno doplněn o mladé stromky, přímé potomky první introdukované 

metasekvoje z pražské botanické zahrady. 

Metasekvoje čínská je velmi podobná stromům z rodu Glyptostrobus. 
Druhy tohoto rodu byly hlavními dřevinami, z nichž se tvořily hnědouhel-
né usazeniny na Mostecku. Kdysi totiž  tento subtropický rod rostl i na 
„našem“ území. Proto byla metasekvoje čínská použita jako emblémový 
strom při zakládání Mosteckého arboreta na místě někdejšího starého 

Mostu. Měl jsem tu čest být členem týmu, který toto arboretum připravuje.  

Pro  Den stromů a dřeva 2011 v Hamzově arboretu připravil Václav Větvička. 
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  Naše stromy s příběhem                         II. část 

  Růže Hamzova parku a arboreta       III. část 

SVITEL LATNATÝ  
KOELREUTERIA PANICULATA  
 

Původ: Dálný východ – střední Čína,  

Korea, Japonsko, pěstuje se od roku 

1763. 

1. Deset metrů vysoký strom, kvetl 
žlutě v Hamzově arboretu ještě le-

tos uprostřed léta. 

2. Podzimní záplava měchýřových 

tobolek v roce 2009. 

3. Poprvé byl vážně poškozen vichřicí 
v roce 2008. V bezprostředním 
okolí byly v témže roce vysazeny 

dva nové exempláře tohoto stromu.  

Vlivem houbového onemocnění 
kmene došlo v červnu 2011 za větru 

k jeho pádu.  

Růže svraskatá - Rosa rugosa 

Původ: východní Asie, Čína, Korea,  
Japonsko, Sachalin 

Vyhlašujeme II. kolo Výtvarné a fotografické soutěže 

„Poznávejme Hamzův park a arboretum“.  

Podrobné informace najdete na  www.hamzova-lecebna.cz. ! 
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