
  

 

„Pnoucí dreviny (nejen) pro zelené fasády
příklady využití v České republice“

Klettergehölze (nicht nur) für grüne Fassaden
Anwendungsbeispiele in Tschechien  

Samuel Burian 
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Historická fotografie břečťanu na nádvoří zámku ve Žlebech
Historisches Foto von Efeu im Innenhof des Schlosses in Žleby

Břečťan na Pražském hradě
Efeu auf der Prager Burg 
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Původní domácí druhy jsou jen 
břečťan a růže

Die ursprünglichen einheimischen Arten 
sind nur Efeu und Rosen 
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.

13. století k nám přineslo 
plamének vlašský a14. stol révu 
vinnou

Das 13. Jahrhundert brachte zu 
uns eine Italienische Waldrebe 
und 14. Tischrebe 
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Z Ameriky pochází přísavník 
pětilistý (Parthenocissus 
quiquefolia) a popínavý (P. 
inserta)

Die Selbstkletternde Jungfernrebe 
(Parthenocissus quinquefolia) und 
 die Gewöhnliche Jungfernrebe (P. 
inserta) aus Amerika kommen.
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trubač kořenující (Campsis radicans) a
podražec velkolistý (Aristolochia macrophylla)

Amerikanische Klettertrompete (Campsis 
radicans) und
Amerikanische Pfeifenwinde (Aristolochia 
macrophylla)
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réva liščí (Vitis labrusca) a nakonec 
réva pobřežní (Vitis riparia). 

Fuchsrebe (Vitis labrusca)
Uferrebe (Vitis riparia). 
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Actinidia arguta aktinidie význačná Scharfzähnige Strahlengriffel

Actinidia kolomikta aktinídie kolomikta Amur-Strahlengriffel

Akebia quinata akébie pětičetná Fingerblättrige Akebie

Clematis montana plamének horský Bergwaldrebe, Anemonenwaldrebe

Fallopia aubertii opletka Aubertova Schlingknöterich

Hydrangea petiolaris hortenzie popínavá Kletterhortensie

Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý Echter Winterjasmin

Lonicera caprifolium zimolez kozí list Echtes Geißblatt

Lonicera japonica zimolez japonský Japanische Geißblatt

Wisteria floribunda wistárie mnohokvětá Japanischer Blauregen

Wisteria sinensis wistárie čínská Chinesischer Blauregen

19. STOLETÍ – ASIE
19. JAHRHUNDERT - ASIEN 
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Parthenocissus tricuspidata přísavník trojhrotý Dreispitzige Jungfernrebe
Parthenocissus inserta přísavník popínavý Gewöhnliche Jungfernrebe
Parthenocissus quinquefolia přísavník pětilistý Selbstkletternde Jungfernrebe
Hedera helix břečťan popínavý Gemeine Efeu
Rosa sp. pnoucí růže Kletterrosen
Vitis vinifera réva vinná Weinrebe
Wisteria floribunda wistárie mnohokvětá Japanischer Blauregen
Wisteria sinensis wistárie čínská Chinesischer Blauregen
Clematis sp. plaménky Waldrebe
Fallopia aubertii opletka Aubertova Schlingknöterich
Campsis radicans trubač kořenující Amerikanische Klettertrompete
Aristolochia macrophylla podražec velkolistý Amerikanische Pfeifenwinde
Akebia quinata akébie pětičetná Fingerblättrige Akebie
Lonicera caprifolium zimolez kozí list Echtes Geißblatt
Hydrangea petiolaris hortenzie popínavá Kletterhortensie

V ČR NEJČASTĚJI PĚSTOVANÉ DRUHY
DIESE KLETTERPFLANZEN WACHSEN AM HÄUFIGSTEN IN TSCHECHEI 
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Parthenocissus 
tricuspidata

přísavník trojhrotý

Dreispitzige 
Jungfernrebe
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Parthenocissus 
quinquefolia

přísavník pětilistý

Selbstkletternde 
Jungfernrebe
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Parthenocissus inserta

přísavník popínavý

Gewöhnliche Jungfernrebe
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Hedera helix

břečťan popínavý

Gemeine Efeu
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Wisteria sinensis

wistárie čínská

Chinesischer Blauregen



  

 

NATUR im GARTEN Workshop „Ozelenění (nejen) popínavými rostlinami pro města připravená na změny klimatu“

Wisteria floribunda

wistárie mnohokvětá

Japanischer Blauregen
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Plaménky 
(Clematis sp.) 
mají  nepřeberné 
množství kultivarů.

Die Waldrebe hat 
eine 
unerschöpfliche 
Vielfalt an Arten 
und Sorten.
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Vitis vinifera

Réva vinná 

Weinrebe
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Fallopia aubertii

opletka Aubertova

Schlingknöterich
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Lonicera sp.

zimolez

Geißblatt
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Lonicera x tellmanniana

zimolez Tellmannův

Gold-Geißblatt



  

 

NATUR im GARTEN Workshop „Ozelenění (nejen) popínavými rostlinami pro města připravená na změny klimatu“

Lonicera henryi

zimolez Henryův

Immergrünes Geißblatt
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Rosa sp.

pnoucí růže

Kletterrosen
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Aristolochia macrophylla

podražec velkolistý

Amerikanische Pfeifenwinde



  

 

NATUR im GARTEN Workshop „Ozelenění (nejen) popínavými rostlinami pro města připravená na změny klimatu“

Aristolochia tomentosa

podražec plstnatý

Pfeifenblume
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Campsis radicans

křivouš kořenující

Trompetenblume
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Hydrangea petiolaris

pnoucí hortenzie

Kletterhortensie
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Akebia quinata

akébie pětičetná

Fingerblättrige Akebie
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Dnes téměř neznámá 
druhy, které bychom 
mohli pěsovat.
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Vitis riparia 

réva pobřežní

Uferwein
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Vitis amurensis 

réva Amurská

Amurrebe
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Vitis coignetiae

réva japonská

Rostrote Rebe
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Periploca graeca

svidina řecká

Griechische 
Baumschlinge
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Schisandra chinensis

klanopraška čínská 

Chinesisches Spaltkölbchen
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Někdo takto bydlet nechce

Jemand will nicht so leben
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Chyby při realizaci

Implementierungsfehler 
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Konkurence vertikálních zahrad

Wettbewerb der vertikalen Gärten



  

 

NATUR im GARTEN Workshop „Ozelenění (nejen) popínavými rostlinami pro města připravená na změny klimatu“

Děkuji Vám za pozornost

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  .


