
Rozlehlá (1,33 ha), bohatě členěná a do detailů promyšlená zahrada, založená v roce 1925 podle návrhu architekta Jose-
fa Kumpána, v sobě ukrývá opravdové bohatství a zaslouží si naši péči a pozornost. Kromě stromů, keřů a záhonů jsou 
v zahradě umístěny také drobné zahradní stavby, které vytvářejí rovnováhu k objektu Vily Čerych. Zahrada v sobě skrývá 
ohromný potenciál využití jak pro potřeby ekologické výchovy a osvěty, tak z pohledu relaxačního a komunitního. Na-

leznete zde řadu malebných a romantických zákoutí, přímo vybízejících k jejich návštěvě. Tato tzv. Zážitková 
zahrada je ideálním prostorem, kde se dá relaxovat a zažívat kouzlo místní přírody, kterou zde můžete 

vnímat všemi smysly. Vaši pozornost si určitě zaslouží například starý ovocný sad, rododendronový 
koutek, malebné zákoutí s kameny, jezírko či zahradní altán. Můžete se bosky projít po pocitové 
stezce z přírodních materiálů, přivonět si nebo ochutnat koření v bylinkové zahrádce nebo obdivo-
vat záhony s trvalkami či růžemi. Hřbitov odpadků vám pak připomene ekologické souvislosti lid-
ského konání v přírodě a v krajině. Zážitkovou zahradu otevíráme osvětovým a vzdělávacím akcím 
určeným pro všechny generace. 
Neváhejte otevřít branku zahrady Vily Čerych, Zážitková zahrada tu trpělivě čeká i na Vás…

Zážitková zahrada Vily Čerych

CESTA STROMŮ
Naučná stezka, která Vás provede po vzácných a zajímavých dřevinách v zahradě Vily Čerych.

 1 Platan javorolistý / Platanus acerifolia/Ait./willd.
 2 Buk lesní / Fagus silvatica L.
 3 Douglaska tisolistá / Pseudotsuga douglasii
 4 Jinan dvoulaločný / Ginkgo biloba L.
 5 Dřín obecný / Cornus mas L.
 6 Liliovník tulipánokvětý / Liriodendron tulipifera L.
 7 Jasan ztepilý / Fraxinus excelsior L.
 8 Smrk pichlavý / Picea pungens Engelmann
 9 Smrk ztepilý / Picea abies L.
 10 Lípa stříbrná / Tilia tomentosa Moench
 11 Buk lesní / Fagus silvatica „Atropunicea“ Kirch.
 12 Jedlovec kanadský / Tsuga canadensis „Pendula“ Beiss.
 13 Dub letní / Quercus robur „Fastigiata“ Lam.
 14 Borovice limba / Pinus cembra L.
 15 Lípa stříbrná / Tilia tomentosa Moench
 16 Trnovník akát / Robinia pseudoacacia L.
 17 Ořešák vlašský / Juglans regia L.
 18 Bříza převislá / Betula pendula Roth.
 19 Cypřišek hrachonosný / Chamaecyparis pisif. „Squarr.“
 20 Bříza bělokorá / Betula pendula
 21 Dub červený / Quercus rubra L.
 22 Modřín opadavý / Larix decidua Mill.
 23 Tis červený zlatý / Taxus baccata „Aurea“
 24 Podražec dřevnatý / Aristolochia durior Hill.
 25 Šácholan Soulangeanův / Magnolia soulang. Soul. Bod.
 26 Buk lesní / Fagus silvatica „Laciniata“
 27 Habr obecný / Carpinus betulus L.
 28 Jedle stejnobarvá / Abies concolor/Gord./Hoopes.
 29 Jinan dvoulaločný / Ginkgo biloba
 30 Javor dlanitolistý / Acer palmatum
 31 Zerav obrovský / Thuja plicata „Variegata“
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Vzdělávací středisko Vilu Čerych provozuje:

Centrum rozvoje Česká Skalice, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice
tel: 491 451 116, e-mail: info@centrumrozvoje.eu, www.centrumrozvoje.eu

 32 Javor klen / Acer pseudoplatanus „Aureo-varieg.“
 33 Hortenzie latnatá / Hydrangea paniculata „Floribunda“
 34 Jedle stejnobarvá (ojíněná) / Abies concolor
 35 Jedlovec kanadský / Tsuga canadensis L. 
 36 Pěnišník / Rhododendronum
 37 Kalina vrásčitolistá / Viburnum rhytidophyllum
 38 Svitel latnatý / Koelreuteria paniculata
 39 Zmarličník japonský převislý (smuteční) 
  / Cercidiphyllum japonicum ,,Pendula“ 
 40 Jilm / Ulmus Lobel
 41 Dub zimní / Quercus petraea „Laciniata“
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Mikroprojekt „Podpora ekologické výchovy v Kladském pomezí“, reg. č. CZ.3.22/3.3.02/12.03510, je spolufi nancovaný z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika  2007–2013

Ropucha zelená (Bufo viridis)
Je zvláště chráněným druhem 

obojživelníka. V zahradě se s ní 
můžeme setkat od jara, kdy se zdržuje 

v blízkosti okrasného bazénu. 
Přes den odpočívá 

a ukrývá se před slunečními paprsky. 

Ježek západní (Erinaceus europaeus)
Nejčastější místo výskytu tohoto 
hmyzožravého savce je v blízkosti 

úkrytové hromady větví. Tu využívá jako 
skrýš i jako lovecké teritorium. Zimu 
přečkává hibernací v zimním úkrytu.

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Je zvláště chráněným druhem savce. 

Můžeme se s ní setkat jak v části 
s vysokými stromy, tak na otevřených 
prostranstvích. Veverky v zahradě Vily 

Čerych se příliš nebojí lidí, a tak je často 
můžeme obdivovat i zblízka.

Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Každým rokem si vytesá v některém ze 
silných stromů zahrady novou hnízdní 

dutinu. V té vychová obvykle 4 mláďata. 
Celý rok jej můžeme pozorovat, jak loví 

larvy hmyzu v dřevě stromů.

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Je chráněným plazem. Od jarních měsíců se 
vyhřívá na kamenech a záhonech v užitkové 

části zahrady, kde také loví hmyz. Sameček bývá 
velmi pěkně vybarven v odstínech zelené barvy.

Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)
Je zvláště chráněným druhem brouka. Potkat 

jej můžeme za slunných letních dnů na 
květech bylin v užitkové části zahrady. 

Živí se tyčinkami květů rostlin. 

Myšice křovinná (Apodemus fl avicollis)
Využívá úkrytovou hromadu větví jako 

svůj domov. Ten opouští pouze v nočních 
hodinách, kdy hledá potravu. Živí se 

především semeny rostlin a keřů a svými 
ostrými zuby dokáže prokousat i skořápky 

lískových oříšků.

Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Je zvláště chráněným druhem ptáka. Je 

tažným druhem. Na jaře přilétá z tropické 
Afriky. Hnízdo si staví v polodutině 

v okrajové části starých stromů zahrady. 
Je nenápadným lovcem hmyzu v zahradě.
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KDO ŽIJE V ZÁŽITKOVÉ ZAHRADĚ?

můžeme obdivovat i zblízka.
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