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ZN. DRUH VÝŠKA KVETENÍ DALŠÍ EFEKTY ROSTLIN
LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

STROMY
ASp Alnus spaethii olše 8 m zajímavé plody - šištičky

ARuRS Acer rubrum 'Red Sunset' javor červený 15-18 m

APlEQ Acer platanoides 'Emerald Queen' javor mléč 10-15 m květy žlutozelené před olistěním, listy zbarvují výrazně do žluta
ACa Acer campestre javor babyka 10-15 m listy na podzim žluté; plody: načervenalé dvounažky
CJa Cercidiphyllum japonicum zmarličník japonský 10-15 m

MBM Malus ´Brandy Magic´ okrasná jabloň 5-7 m

ME Malus 'Evereste' okrasná jabloň 4-6 m

MR Malus 'Rudolph' okrasná jabloň 6 m

MDo Malus domestica jabloň – ovocný kultivar 4-6 m
PAv Prunus avium třešeň – ovocný kultivar 5-6 m
PDo Prunus domestica švestka – ovocný kultivar 3-6 m listy na podzim žluté; plody: jedlé modré peckovice (VIII-IX) 

PCom Pyrus communis 5-6 m

SAuE Sorbus aucuparia 'Edulis' jeřáb – ovocný kultivar 12-15m
KEŘE

líska obecná 2 -4 m žluté samčí jehnědy; listy na podzim žluté; plody: lískové oříšky (IX)

Cma Cornus mas dřín obecný do 5 m

Ala Amelanchier lamarckii muchovník Lamarckův 2-6 m
Ame Aronia melanocarpa temnoplodec černoplodý 1,5-3 m
Rod Ribes odoratum (syn. Ribes aureum) meruzalka vonná 1-2 m
Sro vrba rozmarýnolistá 1-1,8 m nevýrazné květy
Cda Cotoneaster dammeri skalník 0,2 m
Sbe Spiraea betulifolia tavolník březolistý 0,5-1 m Drobné vonné květy, listy na podzim oranžovo červené
Spi Staphylea pinnata kolkoč zpeřený 3-5m

SvuALS šeřík 4-6 m květenství protáhlé užší, sytě růžově vybarvené
SvuML Syringa vulgaris 'Mme. Lemoine' šeřík 3-4 m plné květy, výrazně vonné
VopR kalina obecná 3 m

Hca Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 0,2-0,3 m
PS Philadelphus 'Schneesturm' pustoryl 2,5-3 m poloplné květy,  voní

Pop Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá 1,5-3 m plody: atraktivní vínové tobolky
Sin Stephanandra incisa korunatka klaná 1,2-1,5 m drobné vonné květy; listy na podzim cihlově oranžové

TRVALKY
Alc Alchemilla mollis kontryhel 20/40 cm
Fra jahodník 10/20cm remontující jahodník
Ger Geranium wallichianum `Rozanne` kakost 50 cm
Pen Penniseum alopecuroides dochan psárkovitý 40/60 cm travina
Sal Salvia nemorosa  ́Caradonna' šalvěj hajní 50 cm fialové květní stonky
Vin Vinca minor barvínek menší 20 cm stálezelený líst

CIBULOVINY
∆ narcis 20/40 cm tmavě žlutá / lososová korunka
x Tulipa 'Menton' tulipán 60 cm
x Tulipa 'Negrita' tulipán 40-50

květy nevýrazné, listy na jaře do bronzova, přes léto tmavozelené, 
na podzim nejdříve oranžové, pak červené; plody: červené nažky s 
dlouhou stopkou; šířka koruny cca 9-12 m 

květy nevýrazné; srdčité listy na podzim oranžové a šarlatové, voní; 
kuželovitý habitus
poloplné květy voní;  plody: drobné žluto-oranžovo-červené 
malvičky, které na stromě vydrží dlouho do zimy; š. koruny 3-5 m
listy na podzim žlutooranžové, plody: drobné výrazně 
oranžovočervené malvičky;  široký habitus (4-5 m)
listy při rašení červenohnědé, později tmavě zelené, plody: oranžové 
malvičky velké necelé 2 cm; široký habitus (4-5 m)
listy na podzim žluté; plody: jedlé malvice – jablka (dle oddrůdy VII-
X)
listy na podzim oranžovo-žluté; plody: jedlé peckovice - třešně (dle 
oddrůdy VI – VII)

hrušeň obecná – ovocný 
kultivar

listy na podzim oranžovožluté; plody: jedlé malvice – hrušky (dle 
oddrůdy VII-X)
listy na podzim oranžovo-žluté až červené; plody: kulovité oranžovo-
červené malvičky jedlé za syrova i po tepelném zpracování (IX-X)

Cav
C/R/L/H

Corylus avellana 'Cosford' / 'Rode 

Zellernoot' / Lombardská bílá /Hallská

květy před olistěním; listy barví na podzim červeně; plod: podlouhlé 
rubínově červené plody s vysokým obsahem vit C (VIII)
listy na podzim oranžovočervené; plody: černomodré jedlé chutné 
malvice
listy na podzim oranžovočervené; plody: jedlé černomodré malvičky, 
které je možné sklízet postupně od září do října
plody: černé jedlé ale ne příliš chutné bobule; samovolně se 
rozšiřuje pomocí odnoží

Salix rosmarnifolia (syn. Salix eleagnos 

'Angstifolia')

listy lesklé, drobné, stálezelené; plody: drobné kulaté červené 
malvičky; poléhavý habitus
listy na podzim žllutooranžové; plody atraktivní zelené tobolky s 
kulatými hnědými semeny

Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig 

Spath'

Viburnum opulus 'Roseum' listy na podzim vínově červeně; plody: jasně červené peckovice; 
nasazuje plody ojediněle většina květů je sterilních
listy poloopadavé, půdopokryvná; zpětný řez částí poškozených 
mrazem (lze použít sekačku na trávu)
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