
Vybudováno obcí Bory 
v rámci projektu MA21 Náš venkov 2016 
s podporou Kraje Vysočina

Nová výsadba stromů a rostlin provedená v roce 2016 na ploše asi 1/3 ha byla 
navržena tak, aby ve spodní části parku zajistila plynulé napojení na horní, 
již dříve vysazenou okrasnou část a citlivý přechod k stromům rostoucím  
v okolní krajině. 

Cílem výsadby bylo upravit stávající zeleň a do volného prostoru umístit 
stromy, keře, trvalky a rostliny, aby byla odcloněna obytná a relaxační část 
parku od zemědělského areálu, umožněn sběr ovoce k přímé konzumaci, 
vytvořena zákoutí pro aktivní a pasivní odpočinek návštěvníka a příznivé 
prostředí pro ptáky, drobné živočichy a hmyz.

› Rudbekie Purpurová

› Miscantus čínský

Park
POZNÁVÁME
BORY

JEHLIČNATÉ STROMY
  1  Jedle korejská Abies koreana
  2  Jedle nordmanská Abies nordmanniana ‚Robusta‘
  3  Borovice bělokorá Pinus leucodermis ‚Nigra‘
  4  Borovice zobanitá Pinus sylvestris ‚Watereri‘
  5  Jedlovec kanadský Tsuga canadensis

JEHLIČNATÉ KEŘE
  6  Borovice kleč Pinus mugo ‚Munhus‘

LISTNATÉ STROMY
  7  Muchovník hladký Amelanchier laevis ‚Ballerina‘ 
  8  Bříza bělokorá Betula pendula
  9  Habr obecnýCarpinus betulus ‚Fastigiata‘
10  Hloh obecný Crataegus laevigata ‚Paul‘s Scarlet‘
11  Dub červený Quercus rubra
12  Lípa srdčitá Tilia cordata

LISTNATÉ KEŘE
13  Zimolez kamčatský Lonicera kamtschatica
14  Myrobalán třešňový Prunus cerasifera ‚Nigra‘
15  Pěnišník Rhododendron (fialový vzrůstný)

POPÍNAVÉ ROSTLINY
16  Břečťan popínavý Hedera helix

JINÉ ROSTLINY
17  Vřesovec pleťový Erica carnea

TRVALKY A TRÁVY
18  Kontryhel Alchemilla molis
19  Ostřice Carex muskingumensis
20  Ostřice Carex pendula
21  Rudbékie purpurová Echinacea purpurea
22  Jahodník obecný Fragaria vesca
23  Kuklík Geum bulgaricum ‚Carlskaer‘
24  Hvězdnice keříčkovitá Chrysanthemum maximum 
25  Levandule Lavandula angustifolia
26  Vrbina tečkovaná Lysimachia punctata
27  Miskantus čínský Miscanthus sinensis

VYSÁZENÉ STROMY, KEŘE A ROSTLINY

Za hlavní jehličnaté stromy byly zvoleny jedle korejská a nordmanská,  
jedlovec kanadský, smrk ztepilý a jeho kultivary a borovice kleč. Z listnatých 
stromů lípa srdčitá, hloh obecný, dub červený a habr obecný. Z ovocných odrůd 
byly vysazeny červeno a žlutoplodé odrůdy jahodníku, kamčatské borůvky 
‚zimolez kamčatský‘, muchovník, temnoplodec a myrobalán, který kromé 
plodů park obohatí červeným zbarvením. Travinatý  podrost tvoří kombinace 
stálezelených ostřic, které  pestrými barvami doplňují květy trvalek.

› Hvězdnice keříčková › Ostřice

Během roku je třeba v parku provádět jarní řez stromů a keřů, jarní a letní 
hnojení, odstraňovat plevel, v případě potřeby zavlažovat či ošetřit proti 
škůdcům a ještě mnoho jiných prací. Zeleň v dobré kondici vytváří harmonické 
prostředí, které působí na návštěvníka parku příznivě. 

› Myrobalán třešňový

› Levandule

› Jahodník obecný

› Zimolez kamčatský

› Zákres výsadby v parku


