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Keře působivé na podzim barevností listů nebo plodů 

 
Acer palmatum   javor dlanitolistý H 

Acer japonicum  javor japonský 

Acer tataricum  javor tatarský 

Acer ginnala   javor mandžuský 

Cornus mas   dřín obecný 

Cornus florida   dřín květnatý 

Cornus sanquinea  svída krvavá 

Cornus alba    svída bílá  H 

Rhus typhina   škumpa orobincová H 

Cotinus coggygria  ruj vlasatá  H 

Corylus avellana  líska obecná  H 

Eleagnus angustifolia  hlošina úzkolistá 

Hippophaë rhamnoides rakytník řešetlákový 

Euonymus europaeum brslen evropský 

Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá 

Staphylea pinnata  klokoč zpeřený 

Berberis vulgaris  dřišťál obecný 

Berberis thunbergii  dřišťál Thunbergův H 

Cotoneaster horizontalis skalník vodorovný 

Cotoneaster adpressus skalník přitisklý 

 

(V herbáři min. 6 keřů...) 
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Rychle rostoucí  (výplňové - dočasné) stromy 

 
Betula pendula              bříza bělokorá   H 

Betula papyrifera  bříza papírová 

Alnus glutinosa  olše lepkavá   H 

Alnus incana   olše šedá 

Fraxinus excelsior  jasan ztepilý   H 

Fraxinus ornus   jasan zimnář (manový) 

Ulmus carpinifolia  jilm habrolistý   H 

Ulmus laevis   jilm vaz 

Ulmus glabra   jilm horský 

Populus nigra   topol černý   H 

Populus alba   topol bílý    H 

Populus tremula  topol osika   H 

Populus balsamifera  topol balzámový 

Populus simonii  topol Simonův 

Salix alba   vrba bílá   H 

Salix caprea    vrba jíva   H 

Salix matsudana   vrba Matsudova 

 

 

(V herbáři min. 9 rychle rostoucích stromů.) 
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Exotické stromy s okrasným květenstvím 

 
Liriodendron tulipifera lyrovník, liliovník tulipánokvětý H 

Catalpa bignonioides  katalpa trubačovitá  H 

Paulownia tomentosa pavlovnie plstnatá 

 

 

Stromy s okrasným plodenstvím 

 

Malus baccata  jabloň bobulovitá 

Malus x purpurea  jabloň purpurová (nachová) 

Malus floribunda  jabloň mnohokvětá  H 

Prunus spinosa  trnka obecná 

Prunus triloba   mandloň trojlaločná 

Prunus cerasus  višeň obecná 

Prunus avium   třešeň ptačí   H 

Prunus serrulata  třešeň pilovitá, sakura 

Prunus mahaleb  mahalebka obecná 

Prunus padus    střemcha obecná 

Crataegus monogyna  hloh jednosemenný  H 

Crataegus laevigata  hloh obecný 

Crataegus crus-galli  hloh kuří noha 

Sorbus aucuparia  jeřáb ptačí   H 

Sorbus aria    jeřáb muk   H 

Sorbus torminalis  jeřáb břek 

Morus alba   morušovník bílý  H 

Morus nigra   morušovník černý 

Juglans regia   ořešák královský  H 

 


