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KLASIKA, KTERÁ VŽDY PŘEKVAPÍ
Crataegus l. ’Paul‘s Scarlett’   Výška: 4 - 8 m, šířka: 4 - 6 m

Velmi známý kultivar vhodný do menších ulic, návsí i do parků. Předností 
stromu je bohaté kvetení, z květů se jen ojediněle vyvinou plody. Roste široce 
kuželovitě, ve stáří má neuspořádanou vzdušnou korunu kulovitého tvaru. 
Na větvích se trny objevují jen zřídka.

KRÁSNÁ DEKORATIVNÍ BORKA PO CELÝ ROK
Platanus ac. ’Huissen’      Výška: 20 - 25 m, šířka: 10 - 15 m

Kultivar s bujnějším růstem. Koruna je užší, oválná až široce oválná. Má 
světlejší barvu listů než základní druh. Nápadná je odlupující se borka a přes 
zimu na stromě visící plodenství na dlouhé stopce. Dobře roste v městském 
prostředí.

PROVĚŘENO STŘEDOEVROPSKÝM KLIMATEM
Platanus occidentalis ’Obelisk’     Výška: 20 - 30 m, šířka: 6 - 10 m

Český kultivar s velmi úzkou korunou. Zpočátku má úzce pyramidální tvar, 
později oválný. Přes ostré nasazení větví není náchylný na poškození větrem. 
Vyznačuje se tmavě zelenou barvou listů.

ZÁŘÍCÍ PLODY I V PONURÉ PODZIMNÍ DNY
Malus ’Butterball’     Výška: 4 - 6 m, šířka: 4 - 6 m

Malebně rostoucí strom s vodorovnými, později převislými větvemi. Vyniká jed-
noduchými, v poupěti tmavě růžovými, po rozkvětu bílými květy. Po odkvětu 
vzniká velké množství plodů, které poměrně dlouho na stromě drží. Tmavě ze-
lené listy se na podzim vybarvují do žlutého až žlutohnědého odstínu. Vůči běž-
ným chorobám je poměrně odolný, může být jen mírně napadán strupovitostí.Bohatě kvete V. – VI. 
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Odolný vůči větru

SPOLEHLIVĚ A BOHATĚ KVETE
Prunus ’Accolade’     Výška: 4 - 8 m, šířka: 5 - 7 m

Malebně rostoucí strom s doširoka rostoucí trychtýřovitou korunou s mír-
ně převisajícími mladými výhony. Ve stáří má tvar široce deštníkovitý. Vyni-
ká časností a bohatostí kvetení. Také na podzim upoutá pozornost žlutě až 
oranžově zbarvenými listy.

NEJOODOLNĚJŠÍ DOMÁCÍ LÍPA
Tilia plat. ’Fastigiata’     Výška: 10 - 15 m, šířka: 5 - 8 m

Méně vzrůstný kultivar lípy velkolisté s užší uzavřenou korunou. Větve rostou 
vystoupavě a dávají pravidelně rostoucí uzavřené koruně protáhle vejčitý tvar. 
Letorosty mají červenohnědé zbarvení. Listy má tmavě zeleně zbarvené. Na 
podzim listy dlouho drží na stromě a vybarvují se do žlutohněda.

Bohatě kvete III. – IV. 
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KVETE OD JARA DO PODZIMU
Robinia viscosa ’Vik’     Výška: 6 - 15 m, šířka: 6 - 10 m

Český kultivar pravděpodobně od pražského zahradníka Josefa Vika. Korunu 
má vzdušnou, rozkladitou, s mírně převisajícími větvemi. Je zajímavý hlav-
ně dlouhou dobou kvetení. Rozkvétá již koncem května a kvetení ukončuje 
v průběhu září, často až ke konci měsíce. 

Bohatě kvete V. – X.

Český kultivar

Snese zadláždění 

Tolerantní k posypovým solím

PŘEKVAPIVĚ ODOLNÝ PRUNUS
Prunus cerasifera ’Nigra’     Výška: 6 - 8 m, šířka: 4 - 6 m

Listy mají výraznou černočervenou barvu po celou dobu vegetace. Před olis-
těním bohatě rozkvétá světle růžovými květy. Kuželovitá až kulovitá koruna je 
poměrně hustě větvená. U starších stromů větve mírně převisají.

Bohatě kvete III. – IV. 

Snese zadláždění

Dekorativní  list od jara do podzimu

Odolný vůči větru

V BŘEZNU VYSADÍTE V KVĚTNU MÁTE ROZKVETLÉ ULICE
Prunus ser. ’Kanzan’   Výška: 7 - 10 m, šířka: 5 - 8 m

Okrasná třešeň s typickou široce trychtýřovitou korunou. Ve stáří se větve 
mírně sklánějí. Je jedinečný díky velkému množství plných květů růžové bar-
vy. Listy jsou na jaře bronzově zbarvené, během léta tmavě zelené. Na pod-
zim se barva listů mění na žlutou a oranžovou. 

Bohatě kvete IV. – V.

Dekorativní  list na podzim

Odolný vůči větru 

Snese zadláždění

IDEÁLNÍ DO ÚZKÝCH MĚSTSKÝCH ULIC
Sorbus thuringiaca ’Fastigiata’     Výška: 5 - 7 m, šířka: 3 - 5 m

Český kultivar s velmi úzkou korunou. Zpočátku má úzce pyramidální tvar, 
později oválný. Přes ostré nasazení větví není náchylný na poškození větrem. 
Vyznačuje se tmavě zelenou barvou listů.

Bohatě kvete V.

Snese zadláždění

Dekorativní  list na podzim


