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Sadové úpravy - lokalita: SKALKA POD LÁVKOU v areálu Žampach - seznam rostlinného materiálu
podzim 2008

P.č. Název Velikost při nákupu  
[cm] Barva květu /listu Doba 

kvetení
Výška v 

dospělosti (10 
let) [m]

Popis (český název, 
vzhled) Poč. ks

1. Geranium macrorrhizum ´Bevan´s Variety´ h7x7x8 purpurově červený V-VII 0,3-0,35 kakost 20

2. Hosta tardiana ´Halcyon´ (nebo H.sieboldiana) h9x9x10 list intens. modrý VII-VIII 0,4-0,6 bohyška, pozdní 6

3. Geranium macrorrhizum ´Spessart´ h8x8x9
bílý, růžový kalich a 

tyčinky VI-VII 0,25-0,3 kakost, do podrostu 32

4. Waldsteinia ternata h8x8x9 žlutý IV-V 0,1-0,2
mochnička, silně 

odnožuje 21
5. Ajuga reptans ´Palisander´ h7x7x8

  
listy, květ výrazně V-VI 0,1-0,2

  
půdopokryvný 19

6. Geranium cantabrigiense ´Cambridge´ h8x8x9
tmavě růžový květ, 

lesklý list V-VI 0,2-0,3 kakost na slunné polohy 29

7. Lamium maculatum ´White Nancy´ h8x8x9 bílý, stříbřitě bílý list V-VI 0,15-0,2
hluchavka, nižší, plazivé, 

nenáročné 16
8. Hosta undulata ´Elegans´ h8x8x9

   
okrajem, menší VII-VIII 0,3-0,4 bohyška, pozdní 9

9. Lamium galeobdolon h7x7x8 žlutý květ V-VII 0,15-0,2
hluchavka, nižší, plazivé, 

nenáročné 14

10. Epimedium grandiflorum ´Rose Queen´ h7x7x8 sytě růžový, poloraný IV-V 0,25-0,3 škornice, okrasný list 15
11. Epimedium perralchicum h7x7x8 tmavě žlutý IV-V 0,2-0,3 škornice, okrasný list 8
12. Geranium grandiflorum h8x8x9 modrofialový květ VI-VIII 0,25-0,3 karost, půdopokryvný 34

13. Carex muskingumensis h8x8x9
květ převislé štětice, 

list jako přeslička VIII 0,6-0,7 ostřice 3

14. Carex buchananii h7x7x8
list červenohnědý, 

převislý X 0,4-0,5 ostřice 9
15. Carex montana h7x7x8 květ tmavé klásky V 0,2-0,3 jemná ostřice 13
16. Hedera helix Pnd, h9x9x10 tm.zel. IX-X 1,5-2 břečťan, stálezelený 33

17. Taxus baccata ´Repandens´ v 30-40, ko2l tmavě zel. x 0,4-0,6 tis červený 3
18. Vinca minor h7x7x8 modrá V-IV 0,1-0,15 barvínek, stálezelený 34

19. Juniperus horizontalis ´Prostrata´ v 30-40, ko2l šedozelená x 0,4-0,6
jalovec polehlý, olistění 

husté 31
20. Cotoneaster dammeri ´Coral Beauty´ v 30-40, ko1l bílé kv, zel. V-VI 0,4-0,6 skalník, červ.plody 55

21. Matteuccia struthiopteris ko3l tmavě zelená x 0,8-1
pérovník pštrosí, úzké 

trychtýře, dříve raší 3

22. Miscanthus sinensis ´Kleine Fontaine´ h8x8x9 svěže zelená VIII-IX 1,2-1,5
ozdobnice, převisající 

listy 3
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23. Houttuynia cordata ´Chameleon´ h7x7x8

blílé květy, 
žlutočerveně 

panašované listy VI-VIII 0,3-0,4 houtýnie, do podrostu 11

24. Hosta hybrida ´Betsy King´ h9x9x10
list šedozelený, květ 

fialový VII-VIII 0,35-0,6 bohyška 9

25. Astilbe chinensis ´var. pumila´ h8x8x9 červená VIII-IX 0,25-0,4
čechrava, vhodná k řezu, 

sušení 10

26. Astilbe arendsii ´Burgunder´ h9x9x10
tmavě granátově 

červený VII-VIII 0,7-0,8
čechrava, vhodná k řezu, 

sušení 22

27. Rodgersia aesculifolia h9x9x10
bílý květ, list jako 

jírovec VII 0,6-1
trvalka s dekorativním 

listem 1
28. Philadelphus ´Belle Etoile´ v 20-30, ko1l bílá VI-VIII 0,8-1,2 pustoryl, vonný 12

29. Saxifraga andrewsii h7x7x8
nažloutlý květ, úzký 

zubatý list IV-V 0,1-0,2 lomikámen 9

30. Saxifraga cotyledon ´Pyramidalis´ h8x8x9
bílá, stříbřitě šedé 

listy V-VI 0,1-0,2 lomikámen 9

31. Saxifraga umbrosa h7x7x8 bílý květ, zelený list IV-V 0,1-0,2 lomikámen 9
32. Saxifraga arendsii ´Hadenzwerg´ h7x7x8 růžová IV-V 0,1-0,2 lomikámen 3
33. Saxifraga arendsii ´Grandiflora Alba´ h7x7x8 bílá IV-V 0,1-0,2 lomikámen 3
34. Saxifraga arendsii h7x7x8 tmavěrůžová IV-V 0,1-0,2 lomikámen 3

35. Carex elata ´Golden Bowles´ h7x7x9 list žlutozeleně pestrý x 0,3-0,4 ostřice 3
36. Carex comans ´Frosted Curls´ h7x7x8 vlnité listy XI 0,2-0,3 ostřice 5
37. Pinus mugo vk 60, 40-50, ko20l tmavě zel. x 0,6-0,8 borovice na kmínku 1
38. Pinus mugo ´Skalka WB´ v 20-30, bal zelená x 0,5-0,8 zakrslá borovice 1
39. Pinus uncinata ´Borkovice 7 WB´ v 15-20, bal zelená x 0,5-0,8 zakrslá borovice 1
40. Pinus uncinata ´Litomyšl WB´ v 20-25, bal zelená x 0,5-0,8 zakrslá borovice 1

41.
Pinus sp. nebo Picea sp. (příp.Larix sp.)- čarověník 
dle výběru v 20-25, bal zelená x 0,5-0,8 zakrslá borovice 1

42.
Pinus sp. nebo Picea sp. (příp.Larix sp.)- čarověník 
dle výběru v 20-25, bal zelená x 0,5-0,8 zakrslá borovice 1

43. Malus ´Red Sentinel´ Ktk, výh 3, vk 60, ko7,5l

starorůžové, vonné, 
list purpurově 

červený IV-V 0,6-0,8 jabloň okrasná 1
44. Campanula portenschlagiana ´Maxima´ h7x7x8 sytě modrý květ V-IX 0,1-0,15 zvonek, skalnička 9
45. Arabis caucasica ´Plena´ h7x7x8 bílý plný květ IV-V 0,15-0,2 huseník, polštářovitá 3

46. Alyssum saxatile ´Sammit´ h7x7x8
žlutý, bohatě 

kvetoucí IV-V 0,2-0,3 tařice na plné slunce 6

47.
Sempervivum hybridum- směs druhů např. ´Ohio 
Burgundy´, Lipari´, ´Silberling´ h8x8x9 dle druhu VII-VIII 0,05-0,1

netřesk, tučnolistá 
skalnička 12
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48. Sedum  sp.- směs nízkých druhů h7x7x8 dle druhu x 0,05-0,08
kobercovitě rostoucí 

rozchodník 12

49. Salix helvetica ´Oberdonau´ Ktk, výh 5, vk 80, ko2l žlutá III-IV 0,8-1 převislá vrba 1

H 9*9*10  kontejner hranatý velikost hran Pk polokmen
ko5l   kontejner velký v litrech objemu Čk čtvrtkmen
sem  semanáč Zk zákrsek
prost volná půda Pyr. pyramida u stromů
bal rostliny se zemním balem Šp. špičák
výh. 3/5 počet výhonů u keřů Kts keřové tvary stromů
I.,II. kvalitativní třída Ktk kmenné tvary keřů
Vk vysokokmen X/1/0 jednoletý řízkovanec
Vk 6/8 vysokokmen s uvedením obvodu kmínku dtbal. solitérní dřeviny, 3-4x přesazované
v x š rozměry výpěstku: výška x šířka WB čarověník

Vysvětlivky k užitým zkratkám v seznamu rostlin:
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