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Javor mléč

Javor babyka

Javor klen

Olše lepkavá

Olše šedá

Bříza bělokorá

Acer campestre

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Alnus glutinosa

Alnus incana

Betula pendula

výška (m)
barva květu
doba kvetení

zajímavosti
nepůvodní (indrodukovaná) odrůda
druh

stanoviště

Stromy

2–20
žlutozelená
květen
polostín–stín
žluté podzimní zbarvení listů, 
dobře snáší řez

10–20
žlutozelená
duben–květen
slunce
mohutný strom, vhodný jako soli-
tera, pěkné podzimní zbarvení

8–25
žlutozelená
květen–červen
slunce
pěkný solitérní strom

10–25
červenožlutá
březen–květen
stín
rychle rostoucí

10–25
červenožlutá
březen–duben
stín
rychle rostoucí

10–20
žlutá
duben–květen
slunce
nenáročná (pionýrská) dřevina, 
rychle rostoucí
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Habr obecný Carpinus betulus

6–25
zelenožlutá
duben–květen
slunce–stín
bez řezu tvoří strom, velmi dobře 
snáší řez (živý plot), suché listy zůstá-
vají na větvích do vyrašení nových

Kaštanovník setý* Castanea sativa

20–30
bílá
květen–červen
slunce
zdomácnělý, jedlé plody

Hloh jednosemenný Crataegus monogyna

až 6
bílá
květen–červen
slunce
lze ho pěstovat ve tvaru stromu

Jasan zimnář* Fraxinus ornus

4–8
bílá
květen–červen
slunce
vonné květy, odolný vůči suchu, 
kulovité a sloupovité kultivary

Mišpule obecná* Mespilus germanica

1,5–5
bílá
květen–červen
slunce
plody po přemrznutí jedlé

Smrk ztepilý Picea abies

až 60
načervenalá
duben–květen
slunce–polostín
mělké ploché kořeny, visící šišky, 
citlivý na znečištění

Borovice černá Pinus nigra

až 30
hnědavá
květen–červen
slunce
rozložitá, odolává větru, 
na vápenitých půdách
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Topol bílý Populus alba

20–25
červenozelená
březen–duben
slunce
rychle rostoucí

Topol osika Populus tremula

10–20
červenozelená
březen–duben
slunce
nesnáší trvalé zamokření

Střemcha obecná Prunus padus

3–10
bílá
duben–květen
slunce
květy silně voní, plody slouží jako 
potrava 24 druhům ptáků

Dub zimní Quercus petraea

10–30
zelená
duben–květen
slunce
na hlubokých hlinitých půdách

Dub pýřitý Quercus pubescens

2–15
zelená
duben–květen
slunce
snese extrémní sucho

Dub letní Quercus robur

15–40
zelená
duben–květen
slunce
roste na hlubokých hlinitých půdách, 
cenné dřevo na výrobu nábytku

Vrba jíva Salix caprea

2–10
žlutozelená
březen–duben
slunce–stín
časně kvete – cenná pastva 
pro včely, rychle rostoucí
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Vrba šedá Salix eleagnos

3–6
žlutozelená
březen–květen
slunce
stříbřitě bílé, úzké listy

Bez černý Sambucus nigra

2–7
žlutobílá
květen–červen
slunce
lze ho pěstovat ve tvaru stromu, 
ukazuje na vyšší obsah dusíku 
v půdě

Jeřáb muk Sorbus aria

2–10
bílá
květen–červen
slunce
plody zdobí strom až do zimy

Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 

5–12
bílá
květen–červen
slunce
rychle rostoucí, plody slouží jako 
potrava 63 druhům ptáků

Jeřáb oskeruše Sorbus domestica

8–15
bílá
květen
slunce
roste pomalu, plody po přemrznutí 
jedlé

Jeřáb břek Sorbus torminalis

5–25
bílá
květen–červen
slunce
jedlé plody, podzimní zbarvení, 
hluboce kořenící

Tis červený Taxus baccata

až 20
žlutozelená
únor–duben
polostín–stín
! jedovatý, vápnomilný, pomalu 
rostoucí
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Lípa srdčitá Tilia cordata

až 30
žlutá
květen–červen
slunce
voní

Lípa velkolistá Tilia platyphyllos

až 30
žlutá
květen–červen
slunce
voní

Javor babyka Acer campestre

2–15
žlutozelená
květen
polostín–stín
teplomilný, snáší sucho, také ve for-
mě stromu

Muchovník oválný Amelanchier ovalis

1–3
bílá
duben–květen
slunce
pro suché a teplé lokality, vápnomil-
ný, červené podzimní zbarvení

Dřišťál obecný Berberis vulgaris

1–3
žlutá
duben–květen
slunce–stín
vápnomilný, lehký stín, plody jsou 
ozdobné i jedlé

výška (m)
barva květu
doba kvetení

zajímavosti
nepůvodní (indrodukovaná) odrůda
druh

stanoviště

Keře
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Komule Davidova* Buddleja davidii

1,5–3
fialová a další
červenec–září
slunce
původ: východní Asie, hojně navště-
vovaná motýly, může být invazivní

Habr obecný Carpinus betulus

6–25
zelenožlutá
duben–květen
slunce–stín
bez řezu tvoří strom, velmi dobře 
snáší řez (živý plot), suché listy zůstá-
vají na větvích do vyrašení nových

Ořechokřídlec clandonský* Caryopteris × clandonensis

0,3–0,8
modrá
srpen–říjen
slunce
původ: Asie, pastva pro včely, po-
stupné nakvétání, polokeř

Čilimník rakouský Chamaecytisus austriacusu

0,3–0,7
žlutá
červen–říjen
slunce
má rád sprašové půdy, vhodný 
na nízký živý plot nebo do trvalko-
vých záhonů

Čilimník nízký Chamaecytisus supinus

0,2–0,6
žlutá
červen–září
slunce
vápnostřežný, vhodný na nízký živý 
plot nebo do trvalkových záhonů

Žanovec měchýřník* Colutea arborescens

2–4
žlutá
květen–srpen
slunce
rozložitý, pěkné lusky (načervenalé 
a nafouklé), vápnomilný, jedovatý

Dřín obecný Cornus mas

2–6
žlutá
únor–duben
slunce
časně kvete – cenná pastva pro včely, 
plody jsou ozdobné i jedlé
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Svída krvavá Cornus sanguinea

2–5
bílá
květen–červen
slunce–stín
modročerné plody, podzimní zbar-
vení

Líska obecná Corylus avellana

1–5
žlutá, červená
únor–duben
slunce–stín
časně kvete – cenná pastva pro včely, 
ořechy

Hloh obecný Crataegus laevigata

2–6
bílá
květen–červen
slunce–stín
okrasné plody i léčivé a jedlé, 
na svěžích hlinitých půdách

Hloh jednosemenný Crataegus monogyna

až 6
bílá
květen–červen
slunce
okrasné plody i léčivé a jedlé, trnitý

Čilimník černající Cytisus nigricans

0,5–1,2
zlatožlutá
červen–srpen
slunce
spíše na kyselé půdě, vhodný na níz-
ký živý plot nebo do trvalkových 
záhonů

Lýkovec jedovatý Daphne mezereum

0,3–1
světle fialová
březen–duben
polostín–stín
! jedovatý, motýli, čmeláci

Lýkovec vavřínový Daphne laureola

0,5–0,7
žlutozelená
březen–duben
polostín–stín
! jedovatý, stálezelený, vápnomilný
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Kručinka barvířská Genista tinctoria

0,2–0,6
žlutá
červen–srpen
slunce
polokeř na nízký živý plot nebo
do trvalkových záhonů

Rakytník řešetlákový Hippopheae rhamnoides

1–4
hnědá
březen–květen
slunce
plody okrasné i jedlé – vitamin C, 
tvoří výběžky, nesnáší stín

Yzop lékařský* Hyssopus officinalis

0,2–0,5
modrá
červenec–září
slunce
původ: jižní Evropa, včelí pastva, 
postupné kvetení, polokeř

Cesmína ostrolistá Ilex aquifolium

1–6
bílá
květen–červen
polostín–stín
! jedovatá, atraktivní červené plody, 
původ: západní Evropa

Štědřenec odvislý* Laburnum anagyroides

2–6
žlutá
duben–červen
slunce–stín
! jedovatý, lusky podobné fazolovým

Levandule lékařská* Lavandula angustifolia

0,3–0,6
fialová
červen–srpen
slunce
původ: Středozemí, pastva pro včely, 
mnoho odrůd, malý keř

Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare

1–3
bílá
červen–červenec
slunce–stín
! jedovatý, vápnomilný
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Zimolez obecný Lonicera xylosteum

1–2
žlutobílá
květen–červen
stín
okrasné červené plody, mírně 
jedovaté

Pustoryl věncový* Philadelphus coronarius

1–2
krémově bílá
květen–červen
slunce–stín
voní

Třešeň křovitá Prunus fruticosa

0,3–1
bílá
duben–květen
slunce
tvoří podzemní výběžky, nízký živý 
plot nebo do trvalkových záhonů, 
plody jsou jedlé

Višeň turecká Prunus mahaleb

2–6
bílá
duben–květen
slunce
vápnomilná

Trnka obecná Prunus spinosa

1–3
bílá
duben
slunce
tvoří výběžky, plody jsou okrasné 
i jedlé

Mandloň nízká Prunus tenella

0,5–1,5
růžová
březen–květen
slunce
moc pěkné květy, nízký živý plot 
nebo do trvalkových záhonů

Řešetlák počistivý Rhamnus cathartica

1–3 (6)
bílá
květen–červen
slunce–stín
! jedovatý, snese i sušší stanoviště
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Rybíz černý* Ribes nigrum

0,8–1,5
bílá
duben–květen
slunce
syrový i vařený jako marmeláda

Rybíz červený* Ribes rubrum

0,8–1,5
bílá
duben–květen
slunce
syrový i vařený jako marmeláda

Srstka angrešt Ribes uva-crispa

0,6–1,2
bílá
duben–květen
slunce
plody jsou jedlé

Šalvěj lékařská* Salvia officinalis

0,4–0,8
modrofialová
květen–červenec
slunce
původ: Středozemí, voní, pastva 
pro včely, malý keř

Svatolína cypřišová* Santolina chamaecyparissus

0,15–0,5
žlutá
duben–červen
slunce
původ: Středozemí, stříbrné listy, 
voní, malý keř

Vrba jíva Salix caprea

2–10
žlutozelená
březen–duben
slunce–stín
časně kvete – cenná pastva 
pro včely, rychle rostoucí

Bez černý Sambucus nigra

2–7
krémově bílá
květen–červen
slunce–stín
plody okrasné i použitelné v kuchyni 
(syrové jsou jedovaté), květy na čaj 
či sirup
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Saturejka horská* Satureja montana

0,2–0,5
světle purpurová
srpen–říjen
slunce
původ: Středozemí, koření, postupné 
nakvétání, polokeř

Klokoč zpeřený Staphylea pinnata

1–4
bílá
květen–červen
polostín–stín
vápnomilný, voňavý, plody dekora-
tivní “balónky”, stínomilná dřevina

Šeřík obecný* Syringa vulgaris

1–3 (7)
fialová
květen–červen
slunce
mnoho odrůd, také ve formě stromu

Ožanka kalamandra Teucrium chamaedrys

0,1–0,3
růžová
červenec–září
slunce
dobře snáší řez, polokeř

Kalina obecná Viburnum opulus

1–3
krémově bílá
květen–červen
polostín–stín
plody v plné zralosti jedlé

Kalina tušalaj Viburnum lantana

1,5–3
krémově bílá
duben–červen
slunce–stín
suchá a teplá místa, vápnomilný, také 
polostín, nezralé (červené) plody 
jsou jedovaté

Tis červený Taxus baccata

až 20
žlutozelená
únor–duben
polostín–stín
! jedovatý, vápnomilný, pomalu 
rostoucí
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Růže šípková

Růže rolní

Růže galská (růže keltská)

Růže galská ’Officinalis’ **

Růže galská, silně rostoucí odrůda**

Rosa arvensis

Rosa canina

Rosa gallica

Rosa gallica ’Officinalis’

Rosa Gallica Grp. ’Complicata’

výška (m)
barva květu
doba kvetení

zajímavosti
nepůvodní (indrodukovaná) odrůda
druh

stanoviště

Růže

0,3–2
bílá
červen
slunce
plazivá nebo popínavá divoká růže 
(rambler)

1–3
růžová
květen–červen
slunce
marmeláda z šípků, vitamín C, zcela 
nenáročná, divoká růže

0,5–1
světle červená až tmavě purpurová
květen–červen
slunce
silně voní, divoká keřová růže

0,5–1
purpurově červená
květen–červen
slunce
známá cca od roku 1300, silně voní , 
poloplná, malá keřová růže

1,3–3
světle purpurová
červen–červenec
slunce
voní, keřová růže, lze ji pěstovat 
i jako popínavou (climber)

Růže sivá Rosa glauca

1–3
tmavě purpurová
červen–červenec
slunce
ozdobné purpurové listy, modře 
ojíněné, divoká růže
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Růže májová Rosa majalis

1–2
růžová až purpurová
květen–červen
slunce
šípky ve tvaru kapky, vytváří výběžky, 
divoká růže

Růže mnohokvětá* Rosa multiflora

1–4
bílá
červen
slunce
původ: jihozápadní Asie, voní, pěkné 
plody, keřová růže, popínavá růže 
(rambler)

Růže převislá Rosa pendulina

0,5–2
zářivě purpurová
květen–červenec
slunce
malá keřová divoká růže

Růže bedrníkolistá Rosa spinosissima (pimpinellifolia)

0,5–1,5
bílá
květen–červen
slunce
tvoří výběžy, vápnomilná, divoká růže

Půdopokryvná růže ** Rosa ’Bonica’

až 0,5
růžová
červen–červenec
slunce
pravokořenná, půdopokryvná růže

Růže mnohokvětá ’Bobbie James’** Rosa Multiflora Grp. ’Bobbie James’

až 10
bílá
červen–červenec
slunce
velmi mrazuvzdorná, také polostín, 
ponoucí růže (rambler)

Růže vinná Rosa rubiginosa

1–3
purpurově růžová
červen–červenec
slunce
listy voní po jablkách, lákavá 
pro hmyz, divoká růže
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Růže mechová** Rosa × centifolia ’Muscosa’

1,5–2,0
fialovorůžová
červen–červenec
slunce
stará odrůda – před rokem 1700, 
plná, silně voní, keřová růže

Růže ** Rosa filipes ’Kiftsgate’

až 10
bílá
červen–červenec
slunce
silně rostoucí (až 3m za rok), silnější 
vůně

Růže, osvědčená odrůda** Rosa ’Mainauduft’

1 
růžová
červen–červenec
slunce
robustní, voní, ušlechtilá růže

Růže mošusová ** Rosa Moschata Grp. ’Pénélope’

1–1,5
lososová
červen–červenec
slunce
květy stářím blednou, remontující, 
bohatě kvetoucí, keřová růže

Růže, osvědčená odrůda** Rosa ’Traviata’

1
tmavě červená
červen–červenec
slunce
plnokvětá, ušlechtilá růže

Růže ** Rosa ’Pink Knock Out’

0,5
světle růžová
červen–srpen
slunce
poloplná, velmi mrazuvzdorná, 
zdravá, vytrvale kvetoucí, půdo- 
pokryvná růže

Růže ** Rosa Brunonii Grp. ’Paul`s Himalayan Musk’

až 9
růžová přecházející v bílou
červen–červenec
slunce
rychle rostoucí, bujná kvetoucí ozdo-
ba, voní, pnoucí růže
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Růže Wichurova** Rosa Wichuraiana Grp. ’Dorothy Perkins’

až 6
třešňově růžová
červen–červenec
slunce
bohatý, plný květ; lehce voní

Oměj šalamounek Aconitum napellus

0,6–0,8
modrá
červen–září
polostín–stín
! jedovatý

Agastache svraskalá* Agstache rugosa

0,6–0,8
fialovorůžová
červen–září
slunce
voní, pastva pro včely

Hlaváček jarní Adonis vernalis

0,15–0,4
žlutá
březen–duben
slunce
vápnomilný

Paznehtík měkký Acanthus mollis

0,6–0,8
růžová, bílá
červenec–srpen
slunce
původ: Středozemí, ornamentální 
listy

výška (m)
barva květu
doba kvetení

zajímavosti
nepůvodní (indrodukovaná) odrůda
druh

stanoviště

Trvalky
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Koukol polní Agrostemma githago

0,5–0,8
růžová
květen–červenec
slunce
dobře se sám vysemeňuje

Česnáček lékařský Alliaria petiolata

0,3–0,6
bílá až růžová
duben–červen
slunce–stín
sám se vysemeňuje! většinu rostlin 
odstranit před vytvořením semen

Česnek kuchyňský Allium sativum

0,2–0,4
bílá
červenec–září
slunce
posiluje odolnost růží

Česnek kulatohlavý Allium sphaerocephalon

0,3–0,6
purpurová
červen–červenec
slunce
odpuzuje škůdce

Hledík větší* Antirrhinum majus

0,3–0,7
růžová 
červen–září
slunce
mnoho barevných odrůd, má rád 
dusík

Úročník bolhoj Anthyllis vulneraria

0,1–0,3
žlutá s oranžovou
květen–červen
slunce
vápnomilný

Pažitka pobřežní Allium schoenoprasum

0,2–0,4
fialová
červenec–září
slunce
odpuzuje škůdce, dobrá jako ohrani-
čení záhonu
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Orlíček černavý Aquilegia nigricans

0,3–0,6
fialovomodrá
červen–červenec
slunce–stín
vápnomilný

Orlíček obecný Aquilegia vulgaris

0,3–0,6
tmavě modrá
červen–červenec
slunce–stín
světlé lemy, vápnomilný, roste 
spíše v nižších polohách

Udatna lesní Aruncus dioicus

0,8–1,5
krémově bílá
červen–srpen
slunce–stín
vlhká stinná stanoviště

Jarmanka větší Astrantia major

0,3–1
bílá až růžová
červen–červenec
slunce–stín
svěží až vlhké stanoviště

Volovec vrbolistý Buphthalmum salicifolium

0,3–0,6
zlatožlutá
červen–září
slunce
vápnomilný

Rulík zlomocný Atropa belladonna

1–1,5
hnědavé, uvnitř žluté
červen–srpen
slunce
! celá rostlina je jedovatá, zejména 
plody, atraktivní lesklé černé bobule

Hvězdnice chlumní Aster amellus

0,3–0,6
modrofialová
červenec–listopad
slunce
důležitá pozdně kvetoucí trvalka
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Marulka velkokvětá* Calamintha grandiflora

0,2–0,5
světle fialová
červen–září
slunce
pastva pro včely

Zvonek širokolistý Campanula latifolia

0,6–1,5
modrá
červen–srpen
slunce–stín
dostatek vody, také polostín

Zvonek broskvolistý Campanula persicifolia

0,3–0,8
(fialovo) modrá 
červen–srpen 
polostín–stín 
svěží až suchá stanoviště

Čekanka obecná Cichorium intybus

0,3–1,2
světle modrá
červen–říjen
slunce
dobře se vysemeňuje

Konvalinka vonná Convallaria majalis

0,1–0,2
stín
bílá
květen–červenec
! jedovatá, celá rostlina, atraktivní 
červené plody

Ocún jesenní Colchicum autumnale

0,05–0,3
purpurová
srpen–listopad
slunce
! jedovatý, celá rostlina

Ostřice převislá Carex pendula

0,7–1,5
hnědá
květen–červen
stín
tráva pro svěží až vlhká stanoviště
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Ostrožka** Delphinium

1,2–1,7
hořcově modrá
červen–září
slunce
někdy je potřeba opora

Hvozdík vousatý Dianthus barbatus

0,3–0,6
bílá až tmavě purpurová
červen–srpen
slunce
vysemeňuje se

Hvozdík kartouzek Dianthus carthusianorum

0,2–0,6
purpurově růžová
červen–říjen
slunce
voní, moc nezalévat

Hvozdík pozdní Dianthus serotinus

0,2–0,3
bílá
červenec–říjen
slunce
má rád písčité půdy

Třemdava bílá Dictamnus albus

0,5–0,8
růžová
květen–červen
slunce
velmi silná citrusová vůně

Hvozdník karafiát - staré odrůdy** Dianthus caryophyllus

0,2–0,5
různé
červenec–září
slunce
jeho vůně zesiluje vůni růží

Hvozdík sivý* Dianthus gratianopolitanus

0,1–0,3
purpurová
květen–červen
slunce
původ: severozápadní Evropa, silně 
voní, jen na teplá a slunná stanoviště
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Náprstník červený* Digitalis purpurea

0,4–1
purpurová
červen–červenec
polostín–stín
! jedovatý

Hadinec obecný Echium vulgare

0,3–1
světle modrá
červen–říjen
slunce
pozor, silně se vysemeňuje!

Třapatka nachová** různé odrůdy Echinacea purpurea

0,4–0,5
fialovorůžová, žlutá, purpurová 
červenec–srpen
slunce
odolná odrůda

Pryšec chvojka Euphorbia cyparissias

0,2–0,3
žlutá
duben–květen
slunce
vápnomilný

Čemeřice černá Helleborus niger

0,15–0,3
bílá
březen–duben
slunce
! jedovatá, celá rostlina, zejména 
kořen

Hvězdnice zlatohlávek Galatella linosyris

0,2–0,5
zlatožlutá
srpen–říjen
slunce
vápnomilný

Cheir vonný* Erysimum cheiri

0,2–0,6
žlutá až oranžovohnědá
květen–červen
slunce
původ: Řecko, silně voní



22|

Jestřábník chlupáček Hieracium pilosella

0,05–0,3
žlutá
květen–říjen
slunce
dobře se rozšiřuje díky výběžkům

Rozchodník ** ’Matrona’ Hylotelephium (dříve Sedum) ‚Matrona‘ 

0,5–0,7
růžová
srpen–říjen
slunce–stín
červenolistý

Blín černý Hyoscyamus niger

0,2–0,8
světle žlutá–fialově žilkovaná
červen–říjen
slunce
! jedovatá celá rostlina, teplo-
milný

Kosatec nízký Iris pumila

0,1–0,15
žlutá a fialová
duben
slunce
vápnomilný, bez nektaru

Smělek sivý Koeleria glauca

0,3–0,5
hnědavá
květen–červenec
slunce
modrošedá trsnatá tráva

Kosatec různobarvý Iris variegata

0,2–0,6
pestrá
květen–červen
slunce
vápnomilný

Kosatec německý Iris germanica

0,3–1
pestrá
květen–červen
slunce
šlechtěná rostlina
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Lilie bělostná * Lilium candidum

0,9–1,2
bílá
červen–červenec
slunce
původ: Libanon

Lnice květel Linaria vulgaris

0,2–0,5
žlutá
červen–říjen
slunce
dobře se sama vysemeňuje

Len rakouský Linum austriacum

0,2–0,6
světle modrá
květen–červenec
slunce
prodává se pod názvem L. perenne

Len setý Linum usitatissimum

0,2–0,8
modrá
květen–září
slunce
letnička, sám se vysemeňuje, 
pokud je půda obnažená

Sléz pižmový Malva moschata

0,3–0,6
růžová i bílá
červen–říjen
slunce
dobře se vysemeňuje

Lupina mnoholistá* Lupinus polyphyllus

1–1,5
modrá
červen–září
slunce
původ: Severní Amerika, poutá 
vzdušný dusík

Len žlutý Linum flavum

0,2–0,5
žlutá
červen–červenec
slunce
vápnomilný a teplomilný
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Modřenec hroznatý Muscari neglectum

0,1–0,3
modrá
duben–květen
slunce
rád roste na spraších, kvůli živinám

Narcis bílý* Narcissus poeticus

0,3–0,5
bílá, červeně olemovaná pakorunka
duben–květen
slunce
původ: jihozápadní Evropa, silně 
vonní

Šanta kočičí* Nepeta cataria

0,3–0,6
bělavá
červenec–září
slunce
voní, pozdně kvetoucí

Dobromysl obecná Origanum vulgare

0,3–0,6
purpurová
červenec–září
slunce
vápnomilná

Jirnice modrá* Polemonium caeruleum

0,3–0,8
modrá
červen–srpen
slunce
původ: severní a západní Evropa, 
Sibiř, dobrá pastva pro včely

Hvozdíček lomikamenovitý Petrorhagia saxifraga

0,1–0,3
bílá, tmavé žilkování
červen–říjen
slunce
silně se rozšiřuje semeny

Pupalka rudokališní* Oenothera glazioviana

0,5–1,5
žlutá
červen–listopad
slunce
původ: Severní Amerika, láká hmyz, 
silně se vysemeňuje
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Mochna jarní Potentilla verna agg.

0,05–0,15
žlutá
březen–duben
slunce
nápadná jarní bylina

Prvosenka vyšší Primula elatior

0,1–0,3
žlutá
březen–květen
slunce–stín
svěží stanoviště, voní

Plicník lékařský Pulmonaria officinalis

0,1–0,3
modrá, růžová
březen–květen
polostín–stín
potřebuje dostatek vody

Koniklec luční Pulsatilla pratensis subsp. nigricans

0,2–0,4
černofialová
duben–květen
slunce
vápnomilný

Šalvěj muškátová* Salvia sclarea

0,4–1
bílá, fialová
červen–srpen
slunce
původ: Středozemí, pastva pro včely

Šalvěj hajní Salvia nemorosa

0,3–0,5
modrá, purpurová
červen–září
slunce
vápnomilná, ráda roste na spraších, 
kvůli živinám

Koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis

0,1–0,3
fialová
březen–květen
slunce
vápnomilný
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Hlaváč šedavý Scabiosa canescens

0,2–0,5
světle modrá
červenec–říjen
slunce
vápnomilný, voní

Hlaváč žlutavý Scabiosa ocroleuca

0,2–0,6
světle žlutá
červenec–říjen
slunce
vápnomilný

Ladoňka dvoulistá Scilla bifolia

0,05–0,15
modrá
únor–duben
slunce
v zahradách se pěstuje více druhů 
ladoněk, také polostín

Ožanka kalamandra Teucrium chamaedrys

0,1–0,3
modrá
červenec–září
slunce
vápnomilná

Divizna jižní Verbascum chaixii

0,4–0,8
žlutá, purpurové tyčinky
červenec–září
slunce
vápnomilná

Mateřídouška panonská Thymus pannonicus

0,1–0,2
modrá, purpurová
červen–září
slunce
vápnomilná, ráda roste na spraších, 
kvůli živinám

Aksamitník vzpřímený* Tagetes patula

0,2–0,5
oranžová
červenec–září
slunce
původ: Mexiko, působí proti půdním 
háďátkům
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Sporýš lékařský Verbena officinalis

0,4–0,6
světle fialová
červenec–září
slunce
silně se vysemeňuje

Violka vonná Viola odorata

0,05–0,15
fialová
únor–duben
slunce–stín
vlhká a teplá stanoviště
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Kontakty
Přírodní zahrada, z.s.
Klášterská 140/II
377 01 Jindřichův Hradec

info@prirodnizahrada.eu
tel. 721 480 183
www.prirodnizahrada.eu

DALŠÍ INFORMACE K PŘÍRODNÍMU ZAHRADNIČENÍ 

Spolek Přírodní zahrada se tématu věnuje již více jak 20 let. Myšlenka do Čech přišla s prvními česko-
rakouskými projekty s partnerskou organizací Natur im Garten – www.naturimgarten.at. S touto organizací 
i nadále spolupracujeme a vyměňujeme si zkušenosti a aktuální trendy v oblasti přírodě blízké péče 
o zahrady, ale i o veřejnou zeleň.
Spolek Přírodní zahrada jako zaštiťující instituce pro Česko je členem evropského spolku European Garden 
Association (EGA), díky jemuž dochází k šíření projektu a ke spolupráci na mezinárodní úrovni. Informace 
o dalších zemích, kde se šíří projekt přírodní zahrada, najdete na výše uvedeném webu organizace Natur 
im Garten.

Činnost spolku Přírodní zahrada:

• Poskytuje poradenství k přírodním zahradám – ve spolupráci s regionálními centry a poradci.

• Certifikuje přírodní zahrady – ve spolupráci s regionálními centry a poradci.

• Spravuje síť certifikovaných Přírodních zahrad a Ukázkových přírodních zahrad (v roce 2022 více jak 

700 zahrad).

• Pořádá semináře a exkurze pro odbornou i laickou veřejnost, po Čechách i do zahraničí.

• Vydává čtvrtletní informační bulletin (k jeho odběru se můžete přihlásit na webu).

• Zapojuje se do aktivit v oblasti šetrné zahradní turistiky – www.zahradnituristika.cz.

• Vydává propagační materiály a realizuje propagační akce k tématu přírodních zahrad.

• Realizuje aktivity k podpoře výměny zkušeností pro majitele certifikovaných přírodních zahrad.

• Ve spolupráci s českými a zahraničními organizacemi a odborníky se zapojuje do tématu ochrany 

klimatu a realizace potřebných opatření.

• Spolupracuje s obcemi a městy v rámci tématu Obec – Přírodní zahrada.

• Vydává infoletáky a publikace na téma přírodních zahrad.

• Vytváří síť poradců, spolupracujících organizací a dobrovolníků pro šíření přírodního zahradničení.


