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DATUM TISKU / DATE OF PUBLISHING:   16.01.2023 

ROSTLINNÝ MATERIÁL
STROMY
AJ Acer japonicum ´Aconitifolium´  - javor japonský 1ks
AP Acer capillipes - javor vlasonohý 1ks
MS Magnolia stellata - šácholan hvězdokvětý 5ks
AC Acer campestre - javor babyka 1ks

POPÍNAVKY
PT Parthenocissus tricuspidata - přísavník
LJ Lonicera japonica 'Halliana' - zimolez

SOUSEDNÍ ZAHRADY
VK Viburnum burkwoodii - kalina Burkwoodova
VB Viburnum x Pragense - kalina pražská
ZP Carpinus betulus - habr obecný
BP Betula pendula - bříza bělokorá
HP Hydrangea petiolaris - hortenzie
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DATUM TISKU / DATE OF PUBLISHING:   11.01.2023 

ROSTLINNÝ MATERIÁL
STROMY
AJ Acer japonicum ´Aconitifolium´  - javor japonský 1 KS
AP Acer capillipes - javor vlasonohý 1 KS

KEŘ
VK Viburnum burkwoodii - kalina Burkwoodova 1 KS

POPÍNAVKY
PT Parthenocissus tricuspidata - přísavník

SOUSEDNÍ ZAHRADY
ZP Carpinus betulus - habr obecný - živý plot
CM Cornus mas - dřín obecný
MS Magnolia stellata - šácholan hvězdokvět

Pohledový trvalkový záhon s 
dřevinami

Odclonění pozemku 
popínavou rostlinou

Vegetace v atriuPergola s pohyblivými
lamelami

Odclonění terasy
vzrostlými dřevinami

Odclonění pozemku 
živým plotemPobytový trávník
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ODCLONĚNÍ TERASY VZROSTLÝMI DŘEVINAMI

Vícekmenný strom Magnolia stellata - šácholan hvězdovitý dorůstá 
výšky 3 m a šířky 3 m. Jeho rozkladitá hustě rozvětvená koruna vytváří 
soukromí.

Jedná se o nejranější druh. Velké bílé květy hvězdicovitého tvaru se začí-
nají objevovat již na záčátku března. Květy krásně voní.
Jeho světle zelené listy se na podzim barví do žluta. 

Vícekmenný strom Acer campestre - javor babyka dosahující výšky 10 
m a šířky 6 m. Díky hustému větvení a vícekmennému tvaru poskytuje 
odclonění. 

V dubnu až květnu, kdy raší jeho lesklé zelené listy, začítá nakvétat drob-
nými žlutavými květy. Na podzim listy barví do žluta a poté opadávají.

Strom je atraktivní také borkou, kdy v pozdějším věku se objevuje její 
charakteristické rozpraskání. 
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POHLEDOVÝ TRVALKOVÝ ZÁHON S DŘEVINAMI

Trvalkový záhon s okrasnými travinami, trvalkami a cibulovinami dosahu-
jící výšky až 1 metru. 

Začínající kvést v dubnu žlutými narcisy a přes silný letní aspekt v bílo-fi-
alové barvě kvete až do podzimu, kdy jeho dobu kvetení prodlužují astry 
kvetoucí až do pozdního října. 

Vzdušné trávy jsou doplněny o výrazně kvetoucí druhy jako je řetězovka, 
krásnoočko nebo šalvěj. 

Spodní patro záhonu dotváří violka. 

Vícekmenný strom Acer capillipes - javor vlasonohý finální výšky 6 m a 
šířky 4 m, jež tvarem své koruny dobře cloní.

Po celý rok výrazný jedinečnou hladkou olivově zelenou kůrou s bílými 
pruhy.

Zelené listy, rašící v květnu v době jeho květu zelenožlutými kvítky, 
přetrvávají až do podzimu, kdy se vybarvují přes oranžovou až do červené 
barvy. 

Vícekmenný strom Magnolia stellata - šácholan hvězdovitý kompozičně 
navazující na výsadbu vzrostlých stromů v 3.PP.
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ZÁHON NA TERASE
Aster lateriflorus var. horizontalis 
‘Chloe’ - hvězdnice

Sanguisorba tenuifolia - krvavec

Deschampsia caespitosa ‘Gold-
schleier’ - metlice

Salvia pratensis ‘Swan Lake’ - 
šalvěj

Coreopsis verticillata ‘Zagreb’ - 
krásnoočko

Physostegia virginiana ´Alba´ - 
řetězovka

Molinia ‘Heidebraut’ - bezkolenec Stipa tenuissima - kavyl

Narcissus triandrus ‘Hawera’ - 
narcis

Viola odorata - violka

Allium unifolium - česnek
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VEGETACE V ATRIU

Vícekmenný strom Acer japonicum ´Aconitifolium´ - javor japonský - finální 
výška 3 m a šířka 2 m. 

Svým vícekmenným tvarem a řídkým široce rozkladitým větvením a vyt-
vaří zajímavý pohledový detail právě do atria. 

V dubnu až květnu kvete drobnými a jemnými  karmínovými květy.

Jeho atraktivní, hluboce vykrajované, světle zelené listy na podzim barví 
přes žlutou a oranžovou do červené barvy. 

Trvalkový záhon s okrasnými travinami, trvalkami a cibulovinami dosahu-
jící výšky až 1 metru (vyjímečně v době kvetu až 1,5 metru). 

Záhon začíná kvést již v únoru modrými kosatci, na než navazují modro-
bílé ladoňky. Na pozdním jaře a v létě, kdy záhon dominuje, se zde střídají 
bílé a fialové vysoké válcovité květy. Podzim v záhoně přebírá světle 
růžově kvetoucí sasanka, která kvete až do října. 

Záhon je kromě vzdušných trav doplněn také o stálezelený druh nízké 
trávy rákosovky a kapradiny.  Spodní patro záhonu dotváří stáletzelený 
barvínek.
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ZÁHON V ATRIU
Festuca mairei - kostřava Hemerocalis lilioasphodelus - 

denivka
Deschampsia caespitosa ‘Gold-
schleier’ - metlice

Liatris pycnostachya - šuškarda

Eremurus himalaicus - liliochvostec Anemone hupehensis ‘Elegans’ 
-sasanka

Vinca minor - barvínek

Iris reticulata ´Harmony´ - kosatec

Veronica longifolia ‘Pink Eveline’ - 
rozrazil

Dryopteris filix-mas - kapraď 
samec

Camassia leichtlinii ´Alba´ - 
kamásie

Hakonechloa macra - rákosovka 
velká

Athyrium filix-femina - papradka 
samičí

Chionodoxa luciliae - ladoňka 
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ODCLONĚNÍ POZEMKU

Antracitový plot popnutý Lonicera japonica ‘Halliana’ - zimolez.
Tento druh zimolezu se ovíjí okolo vzpěr plotu. 

Jeho lesklé světle zelené listy zůstávají přes celou zimu.

Díky své bohaté tvorbě listů skvěle zakrývá svou oporu a vytváří příjem-
nou pohledovou plochu, která se v době květu stává ještě zajímavější. 

Tento druh zimolezu vytváří zprvu bílé květy s příjemnou vůní, které 
stářím mění barvu do žluta. Na podzim květy vystřídají drobné červené 
bobule. 

Tvarovaný živý plot z Carpinus betulus - habru obecného může dosahovat 
výšky 2-3 metrů podle požadavků. 

Habr vytváří neprůhlednou hustou spleť tenkých větví a listů, které se 
snadno tvarují a i po opadu vytvářejí neprůstupnou bariéru.

Jeho listy se zajímavým žilkováním na podzim barví do žluté barvy. 

Opěrná zeď popnutá Parthenocissus tricuspidata - přísavníkem.

Tento druh přísavníku se také pne přímo po zdi, bez nutnosti speciální 
opory. 

Jeho lesklé zelené listy se na podzim barví do červena, poté opadávají. 
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PERGOLA S OTOČNÝMI LAMELAMI PRO PŘISTÍNĚNÍ
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