
trvalky a okrasné trávy

Stránka 1

Katalog rostlin – trvalky, okrasné trávy
trvalky
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Poznámka, použití

veg 5 VII.-VII. S-p FS, M, Fr2 8

Acanthus hungaricus paznehtník gen 80 VII.-IX. S-p řez s-5 výrazná solitera nebo do skupin, podrost v polostínu, pozdě raší

oměj 100 modrý IX.-X. p řez 5-7 Pozdě a dlouho a výrazně kvetoucí trvalka. Snáší přistínění. 

agastache 35 VI.-X. s řez krátkověká, nespolehlivá

Agastache foeniculum agastache gen 0,7 7-9 s ano

gen 50 VII.-IX. s B1 ano 8 žlutý list, pro slunečné stanoviště – zajímavá barva listu a vůně

gen 60 6-8

Ajuga reptans Alba zběhovec veg 25 bílý 5-6 p kryt půdy ve stínu, podrost stromů, 

Ajuga reptans Palisander zběhovec veg 25 modrá  IV.- V. P-t 12 Tmavě červený list , kryt půdy ve stínu, podrost stromů, 

gen 180 6-9 výrazná solitera

Alchemilla mollis gen 30 žlutý 6.-7. S-p ano řez 5 podrost, k řezu

Allium angulosum gen 50 růžový 7-9 s ano

Allium fistulosum gen 40 bílá VI. s ano 12
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Acaena microphylla 
Kupferteppich

plazilka, 
bedrnička

do 
červena

Bronzově červený list, výborný kryt půdy, na okraj záhonu, do skalky, 
náhrada trávníku

purpuro
vo-bílá

FR2, ST2, 
FS2,GR2

Aconitum carmichaeli 
Arendsi

G2, GR2, 
FR2

Agastache aurantiaca-hybr. 
Tango

oranžov
ý

an
o

modrofi
alový

Agastache foeniculum 
Golden Jubilee

agastache 
anýzová

modrofi
alová

an
o

Achillea millefolium Cerise 
Queen

řebříček 
obecný

růžový, 
bílý

GR2-3, 
Fr2-3 
GR2-3, 
Fr2-3 

an
o

Alcea rosea plena Chaters 
Purple

tmavěč
ervený

kontryhel 
měkký

Fr2-3, 
GR2-3
Fr2-3, 
GR2-3

Na Sibiři se používá jako zelenina. List podobný okrasným travám, 
dlohou dobu svěží. Domácí druh. 

cibule zimní, 
ošlejch

an
o

Nať raší velmi brzo na jaře, je vítaným zpestřením jídelníčku. Je 
jemnější, než běžná cibule. Hojně je pěstována a používána zejména v 
Asii, kde je oblíbenou přísadou v kuchyni, ale také uznávanou léčivou 
rostlinou. Působí proti bakteriím, léčí nachlazení a kašel, pomáhá při 
zánětech trávicího traktu. Nať je výborná do pomazánek, salátů, na 
vařené brambory. Trvalka,  dobře přezimuje, při teplotách těsně nad 
nulou raší mladé listy, použitelné v kuchyni. Slunné stanoviště, propustná 
zemina.Vysazení cibule a česneku v zahradě je v literatuře 
doporučováno jako přírodní prevence proti kadeřavosti listů u broskvoní 
a černé skvrnitosti růží.
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Allium schoenoprasum pažitka gen 30 fialová VI.-VII. S-p ano 10

tařice skalní gen 20 žlutá IV.-V. s 8-10

Androsace sempervivoides veg 5 růžový 5-6 s A2, St2 Do skalek, zídek.

gen 70 růžový 8-9 S-p

gen 90 růžový 8.-10. S-p

gen 70 růžový 8-10 S-p

gen 0,8 m růžový 8-9 S-p

Anemone sylvestris sasanka lesní gen 40 bílá VI.-IX. S-p 8 Hodnotná, dlouhověká, domácí trvalka.  

Angelica gigas angelika gen 140 VI.-VIII., s řez s-8 Výrazná solitera, zlatá medaile na Plantarium Boskoop  1993

Anthemis nobilis Flore Pleno veg 15 s ano 16

orlíček gen 60 žlutý V.-VII. S-p B2, GR2 řez 8 Bohatě kvete, přesévá se – cestuje v záhonu. 

orlíček gen 25 červená V.-VI. S-p 11 Méně obvyklý nízký kultivar.  

Aquilegia vulgaris Ruby Port gen. 0,7m 5-6

Arabis caucasica Compinkie huseník 10 růžová III.-IV. s 12 Do skalek a suchých zídek, okraj záhonu, kryt půdy

Artemisia dracunculus gen 90 VII.-VIII. s ano Koření k masu, do zeleninových salátů. Zlepšuje trávení

Artemisia pontica veg 40 VII.-VIII. s ano Šedý list. Do suchých partií, odnožuje

Aruncus aethusifolius gen 30 bílý V.-VII. p St2 8 Do podrostu v polostínu, do skalky

Aruncus dioicus gen 160 bílý 5.-6.

Asarum europaeum 10 hnědý IV. P-t G2 12

Asphodeline lutea asfodelka 80 žlutá VI., VII. s 8

Aster alpinus gen 15 5-6

an
o

Známá a široce používaná raná zelenina, vysoký obsah vitaminu C v 
listech. Použitelná i pro střešní zahrady.

Alyssum sax. Compactum 
Gold Dust

St1, FS1, 
SF1, MK1

Šedý list. V době květu velice výrazná trvalka. Snáší suché stanoviště. 
Do skalek, zídek.

Anemone  hupehensis 
Praecox, výsev !
Anemone hupehensis Pink 
Saucer, výsev!

Anemone hybrida 
Bressingham Glow, výsev!
Anemone hybrida Pamina, 
výsev!

GR1, FR1, 
SH1

 
tmavěč
ervený

heřmánek 
římský, rmen 
sličný

bílý, 
plný

Léčivý účinek byliny jako u heřmánku pravého. Kryt půdy, náhrada  
trávníku na prudkém slunci a sušším stanovišti, do okenních truhlíků v 
kombinaci s Helichrysum italicum a jinými bylinkami. 

Aquilegia caerulea Yellow 
Star
Aquilegia canadensis Little 
Lanterns 

tmavěč
ervený

St2, M2, 
SF2

pelyněk 
estragon

šedozel
ený

 pelyněk 
pontský

šedozel
ený

kopytník 
evropský

Stálezelený list. Na stinná místa, výborný půdní kryt v sušším stínu. 
Zpočátku pomalejší růst. Opylován mravenci.

St, FS1, 
FR1

Šedý list. Do slunných partií, kombinace s Iris barbata nana, Iris pumila, 
Yucca filamentosa, Papaver orientale, Eryngium, Artemisia schmidtiana

modrý, 
bílý, 
růžový
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Aster divaricatus  astra gen 50 bílý IX.-X. S-p GR2, FR2 ano řez 6 Snáší sušší stín, ozdobná i po odkvětu. Dobrá doplňková do kytic.

Aster dumosus  astra 25 růžový IX., X. s B2, Fr2 8

 astra veg 40 IX., X. s B2, Fr2 8 Spolehlivý kultivar, vyšlechtěn  r. 1949. 

Aster dumosus kv.  astra veg 25 bílý X. s B2, Fr2 8

Aster dumosus kv.  astra veg 60  X. s B2, Fr2 8

Aster dumosus kv.  astra veg 25 bílý X. s B2, Fr2 8

 astra veg 120 bílý X.-XI. s B2, Fr2 řez

 astra veg 100  X. s B2, Fr2 řez s-3

Aster novi-belgii  astra veg 120 bílý  IX.-X. s B2, Fr2 řez s-3 Odnožuje, rozrůstá se dost rychle. Výborná do vazby, dlouho kvete.

Aster ptarmicoides astra gen 35 bílý VII.-IX. s

Astilbe arendsii kv. čechrava veg 90 VII.-VIII. P-t řez 7 Vitální. Květ lososově růžový, vzdušný. Výborný do vazby. 

čechrava gen 25 lila VIII.-IX. P-t řez Druh je na zásobování vodou méně náročný než Astilbe arendsii. 

čechrava veg 70 bílý P-t řez 7

gen 70 6-8

Astrantia major Snow Star gen 80 bílý 7.-9.

tařička gen 10 IV.-V. s SF2, FS2 12

Baptisia australis baptisie gen 120  IX., X. s GR2, Fr2 řez s-4

an
o

Kompaktní, spolehlivá. Zářivá barva květu. Jako všechny astry dobrá v 
kombinaci s jarními cibulovinami – např. Narcisy.

Aster dumosus cf. Prof A. 
Kippenberg

modrofi
alový

an
o
an
o

modrofi
alový, 
velký

an
o
an
o

Aster ericoides 
Schneetanne

an
o

Jedna z posledních aster během roku,  použitelná do vazby, dlouho 
kvete. Květy jemné.

Aster n.-a. cf. Alma 
Potschke

sytě 
růžový

an
o

Zářivá barva květu. Vhodná do zapojených partií, spodní třetina rostliny v 
době květu hnědne. 

an
o

lososov
ě 
růžový

G2, GR2, 
Fr2, B2

Astilbe chinensis var. 
Pumila

GR1-2, 
FR2

Astilbe japonica 
Deutschland

VII., 
VIII.

G2, GR2, 
Fr2, B2

Astrantia major 
Rosensymfonie

červeno
růžový

Aubrieta cult. Whitewell 
Gem

růžovofi
alový

an
o

Výborná do skalek, suchých zídek, pro pokryv půdy na plném slunci. 
Bohatě kvete. 

modrofi
alový

Severoamerická statná trvalka. Květ podobný vlčímu bobu. Snáší i sušší 
místa. 
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Belamcanda chinensis angínovník gen 50 VII.-VIII. s ano

Bergenia cordifolia Rotblum bergenie gen 30 růžový III.- V. P-t řez 8

gen 35 bílý 7.-9. ano

Camassia leichtlinii veg 80 5-6

Campanula carpatica gen 25 6.-8.

Campanula latifolia gen 90 7-8

Campanula latiloba Alba zvonek 60 bílý VI.-VII. s GR1, Fr1-2 řez 8 List stálezelený, tmavý. 

Campanula persicifolia gen 70 6-8

Campanula poscharskyana gen 20 modrý 7-9

veg 20 modrý VIII.-IX. P-t 8 Nať barví na podzim výrazně do oranžova. Dobrá v suchém stínu.

Convallaria majalis veg 20 bílý V., VI. p ano řez 10

Corydalis cheilanthifolia dymnivka gen 25 žlutý V.-VIII. P-t 8

Cyclamen coum brambořík gen 10 růžový III.-IV. p 16 Mrazuvzdorný. Zimovat pod nastýlkou listí. 

Cyclamen purpurascens brambořík gen 15 růžový VII.-IX. p ano 16

Delosperma basuticum veg 5 žlutý VI.-IX.. s

oranžov
ý

Sbírá se oddenek nebo list. Droga obsahuje glykosidy (belamcadin, 
tectoridin), flavonoidy, třísloviny, silice, trochu saponinů a zřejmě i blíže 
neprozkoumané alkaloidy.
Oddenku se užívá při poruchách žláz s vnitřní sekrecí (např. pohlavní 
žlázy), při revmatismu, při nadýmáni a zácpě a protože působí i 
močopudně, lze jej aplikovat i při chorobách ledvin a močových cest. List 
se užívá obvykle čerstvý, jeho žvýkání může pomoci při angíně nebo 
zahlenění. Oddenek se podává ve formě odvaru, jenž se pije 4x denně 
po 125 ml. 
Angínovník působí poměrně razantně až mírně toxicky, proto by se jej 
nikdy nemělo užívat v nadměrných dávkách. Žvýkání čerstvých listů by 
nemělo trvat déle než půl minuty a nemělo by se opakovat více než 6x 
denně. Pří déletrvajícím žvýkání se totiž u některých jedinců mohou 
objevit dosti nepříjemné alergické reakce (otoky dýchacích cest). 
Informace v tomto odstavci převážně převzaty z: J. Janča, J.A.Zentrich: 
Herbář léčivých rostlin, díl 6.

GR2, St2, 
Fr2, WR2

an
o

Červenající, stálezelený list. Snáší suchý stín. List barví na zimu do 
červena. Vyrovnané kvetení

Calamintha nepeta ssp. 
Nepeta White Cloud Strain

světlem
odrý
světlem
odrý
modrofi
alový

modrý, 
bílý

Ceratostigma 
plumbaginoides

Fr1-2, ST, 
FS1

konvalinka 
vonná

Vitální, snáší sušší stín, odnožuje až zapleveluje. Výrazně voní. 
Jedovatá.

G2, GR2, 
SF2, M2

Méně známá dymnivka, vitální až zaplevelující. Velmi jemně dělený list. 
Kvete několikrát v roce dosti bohatě. 

G1-2, GR1-
2, St1-2

G1-2, GR1-
2, St1-2

Mrazuvzdorný, vyzkoušený. Zimuje pod nastýlkou listí, ideálně dubového 
nebo bukového. Květy krásně voní.   

delosperma, 
kosmatec

16-
20

Zářivé květy, opakované kvetení, svěže zelené listy. Přitisklý vzrůst, 
vitální. Výborná pro skalky, suché zídky - na plném slunci a s dobrou 
drenáží.  
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Delosperma nubigenum kosmatec veg žlutý 6-9

Delosperma sutherlandii 8 růžový V.-VIII. s Opakované kvetení, svěží barva květu. Na plné slunce. 

ostrožka gen 140 bílý VI.-VII. s řez 3-4 Tradičně pěstovaná „babičkovská“ trvalka. 

ostrožka gen 180 6.-7.

ostrožka gen 160 6.-7.

Dianthus Annette hvozdík veg 10 růžový 5.-7.

Dianthus carthusianorum hvozdík gen 40 růžový 6-7

Dianthus deltoides kv. hvozdík veg 15 červený VI.-VII. s

Dianthus gratianopolitanus hvozdík 15 růžový VI.-VII. s ano Vitální, polštáře šedých listů,  velmi vonný květ.  

hvozdík veg 15 5-6

Dianthus plumarius Ine hvozdík veg 30 6-7

Dicentra spectabilis srdcovka gen 50 IV.-V. S-p řez 3-5

Digitalis mertonensis gen 70 růžový 6.-8.

Digitalis purpurea náprstník gen 80 VI.-VIII. S-p GR2, FR2 řez 9-12

kamzičník gen 50 žlutý IV.-V. s řez 7 Tradiční trvalka, výborná k řezu. Velmi vhodná do venkovských zahrad. 

Dryas suendermannii dryádka veg 15 bílý V.-VI. S-p 9-12 Hybrid z roku 1910. Bujná, vhodná do větších skalek. 

Echinacea pallida gen 80 růžový 7-9

gen 80 7-9

třapatka gen 100 růžový VII.-IX. s ano řez 5-8

0,05
m

delosperma, 
kosmatec

16-
20

Delphinium el. Magic 
Fountains Pure White

Delphinium Pacific – hybr. 
Astolat Premium

růžový, 
bílý 
střed

Delphinium Pacific – hybr. 
King Arthur Premium

tmavom
odrý, 
bílý 
střed

12-
15

Vitální, do skalek, suchých zídek, na okraj záhonů a cest. Velmi výrazná 
barva květu.  

12-
15

Dianthus gratianopolitanus 
cv. 

růžový, 
plný
bílý, 
červené 
oko

bílorůžo
vý

Tradiční „babičkovská“ trvalka. Původní na východě Asie, poprvé v 
západní kultuře vykvetla v r. 1847. Na jaře brzy raší, od srpna zatahuje. 
Vhodné kombinovat s trvalkami, které v létě skryjí žloutnoucí listy. 
Dlouhověká „vytrvalka“.  Nemá ráda přesazování. 

bílý, 
růžový, 
červený

Výrazný druh, krátkověký, hojně se přesévá a ve výsadbě putuje. 
Výborný do přírodních zahrad. Jedovatý. 

Doronicum orientale 
Magnificum

Echinacea paradoxa var. 
Paradoxa

žlutý, 
tmavý 
střed

Echinacea purp. Magnus 
Superior

an
o

Módní trvalka. Intenzivně vybarvený květ, vitální, kvete od července do 
podzimu. Velice oblíbená mezi motýli. 
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gen 80 7.-9. směs barev

Echinacea purpurea Alba třapatka gen 90 bílý VII.-IX. s ano řez 5-8 Smetanově bílý kultivar módní trvalky. Hnědozlatý terč. 

gen 90 7.-9. ano

škornice veg 30 žlutý IV. P-t 9-12

veg 40 4.

škornice veg 30 III.-IV. P-t 9-12

Epimedium x rubrum škornice veg 30 III.-IV. P-t ta

veg 0,5 4.-5.

veg 60 4-5

pryšec chvojka 20 žlutý IV.-V. S-p 5-7

gen 60 4-6

Euphorbia myrsinites pryšec 15 žlutý IV. s

Euphorbia polychroma 40 žlutý IV.-V. s řez 5-7

Fragaria vesca Rujana gen bílý 5.-9. červený, jedlý, chutný plod

Gaillardia ar.Goblin gen 0,4m 5.-9.

Echinacea purpurea  
Cheyenne Spirit

žlutý, 
oranžov
ý, 
červený
, 
růžový, 
tmavý 
střed

B2-3, FR2-
3, GR2

an
o

Echinacea purpurea Prairie 
Splendor

růžovop
urpurov
ý

Epimedium pinnatum ssp. 
colchicum

Stálezelený list,který je vhodné těsně před vyrašením nových květů 
odstranit. Květ výrazně žlutý. Vynikající, velmi odolná – takřka 
neprůstřelná trvalka do suchého stínu. Vhodná např. jako podsadba 
listnatých dřevin.  Vhodný soused je například Helleborus – čemeřice, 
Omphalodes – pupkovec. 

Epimedium pubigerum 
Orange Queen

oranžov
ý

Epimedium versicolor cf. 
Sulphureum

světle 
žlutý
bíločerv
ený

Červenobílý květ brzy na jaře, současně s rašením listů. Velmi odolná 
trvalka, snáší suchý stín pod listnatými dřevinami. 

Euphorbia amygdaloides 
Purpurea

tmavěč
ervenož
lutý

Euphorbia amygdaloides 
Robbiae

žlutozel
ený

Euphorbia cypyrissias Ruby 
Glow

Raně kvetoucí pryšec chvojka, na jaře tmavěčervené listy a květ, na 
podzim celá rostlina barví do oranžova. Odnožuje, velmi vitální, může být 
až zaplevelující.  Výborný do velkých a extenzivních zahrad, do 
štěrkových záhonů.  

Euphorbia characias ssp. 
Wulfenii

zelenožl
utý

Plazivý druh s výraznými šedými listy. Zelenožlutý květ brzy na jaře. 
Výborný do skalek, suchých zídek, štěrkových záhonů. Potřebuje dobrou 
drenáž. 

pryšec 
mnohobarvý

Domácí druh. Velmi odolná rostlina vhodná do slunečných až 
polostinných partií. Snáší sucho. Kvete dost brzy na jaře – listeny v květu 
zelenožluté, výrazné. Výborná i do vazby, jen je třeba počítat s tekoucím 
mlékem – latexem.  Krásná kombinace ve vazbě např. s Polygonatum 
hybr. Weihenstephan – kokořík.

0,25
m

červeno
žlutý
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kokarda gen 75 žlutý VI.-IX. s řez 7-9 U nás novinka, má být vhodná i do vazby. 

Gaillardia aristata Goblin kokarda gen 35 VII.-X. s

Gaura lindheimeri gaura gen 100 bílý VII.-X. s řez 5-7

gen 70 bílý 6-10

hořec veg 10 modrý s

Gentiana lutea hořec žlutý gen 120 žlutý VII.-VIII. s ano 3-4

Geranium cantabrigiense kakost veg 20 růžový VI.-VIII. p 9-12

Geranium macrorhizum kakost veg 30 růžový VI.-VII. p 7-9

veg 50 růžový 6-7

veg 80 růžový 6.-9. 

Geranium Philippe Vapelle kakost veg 30 fialový VI.-VII. S-p 7-9

Geranium sanguineum veg 35 rúžový 6.-7.

kakost krvavý veg 30 bílý VI. S-p 7-9

Geum coccineum kuklík gen 50 V.-VI. S-p řez 7-9

gen 70 5-6

Gilenia trifoliata gen 80 bílý 6-7

veg 10 modrý S-p 7-9

Globularia cordifolia veg 10 modrý VI.-VII. s

devaterník veg 15 červený VI.-VII. s 9-12

Gaillardia aristata Amber 
Wheels

červeno
žlutý

Ověřený kultivar. Velmi dlouhé období květu. Na záhonu dlouho vydrží – 
asi také z přesevu. Vyžaduje plné slunce, na nedostatek vody není příliš 
citlivá. 

Královna podzimního vyprahlého záhonu. Ve velmi dobře zavlažovaných 
a hnojených záhonech se neprojeví její přednosti. Naše první setkání s 
ní bylo v polopouštní partii, tam byla nepřekonatelná. Je výborná pro 
kamenitý záhon s výbornou drenáží na plném slunci. Kvete od července 
do zámrazu, na sušším stanovišti vzpřímená, vzdušná, květy jako 
motýlci. Krátkověká, může se přesévat. 

Gaura lindheimeri Sparkle 
White
Gentiana x acaulis 
Frohnleiten

Součást bylinných směsí pro likéry. Výborná bylina pro žaludeční a 
žlučníkové potíže. Zajímavá trvalka pro slunné a polostinné partie s 
půdou dobře zásobenou vodou, vzduchem  a živinami. 

Pro půdní kryt v polostínu. Dlouho kvetoucí, na podzim barví celá rostlina 
do červeno oranžova. Potřebuje vzdušné půdy. 
Velmi bujný půdní kryt, ideální do polostínu i hlubšího stínu. Pak má 
stálezelený list. Pěkný květ, celá rostlina výrazně voní – páchne. 

Geranium oxonianum cf. 
Wargrawe Pink
Geranium oxonianum 
Summer Surprise

Kříženec G. Platypetalum a G. Renardii z roku 1991. Zajímavá 
modrofialová barva květu. Snáší i sušší polostín. 

Geranium sanguineum 
Album

Velmi odolný kakost, kultivar domácího druhu. Snáší sušší půdy. 
Sněhobílý květ. 

oranžov
ý

Geum chiloense Mrs. 
Bradshaw

červený
, zářivý

Glechoma hederacea 
Variegata

popenec 
břečťanolistý

Běžně se používá do letničkových výsadeb – truhlíků, závěsných nádob. 
Ozdobný dvoubarevným listem, bujný růst šlahounů, na zemi 
přikořeňujících. Vydrží mírnější zimu i bez krytu. 

koulenka 
srdcolistá

12-
16

Skalnička s modrým kulovitým květenstvím. Vytváří husté polštáře – 
koberce. 

Helianthemum h. Amabile 
Plenum

Výrazně červený květ. „Roztomile plnokvětý“ by se česky řeklo. Snáší 
sušší půdy. Dobrý půdní kryt. Vhodný k cestám, do suchých zídek, 
skalkových partií. 
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veg 15 žlutobílý 6.-7.

devaterník 15 žlutý VI.-VII. s 9-12 Dost velký, zářivě žlutý květ. Vitální, vhodný i do sušších partií. 

veg 5.-6.

veg 20 5.-6.

veg 20 růžový 6.-7.

Helleborus foetidus gen 50 zelený 3.-4.

Helleborus niger gen 35 bílý 3.-4.

Helleborus orientalis gen 35 3.-4.

Helleborus orientalis gen 35 3.-4.

gen 30 III.-IV. P-t řez 5-7

Hemerocallis  Atlas veg 90 žlutý VII.-VIII. s 3-5 Velmi výkonný americký kultivar z roku 1951. 

Hemerocallis Aten denivka veg 90 VII.-VIII. s 3-5

Hemerocallis  Frans Hals veg 80 7.-8. Všechny denivky mají jedlé květy. Testováno na lidech. 

Hemerocallis Crimson Pirate denivka veg 60 červený VII.-VIII. s 5 Tmavěčervený květ. Rychle přirůstá. 

Hemerocallis fulva denivka veg 100 VII.-VIII. s 3-5

Hemerocallis Gold Dust denivka veg 70 žlutý VII.-VIII. s 5

Hemerocallis Hyperion denivka veg 90 žlutý VII.-VIII. s ano 3-5

Hemerocallis Pink Charm denivka veg 70 růžový VII.-VIII. s 5

Hemerocallis Red Rum veg 80 7-8

denivka veg 70 červený VI.-VII. s 5

Helianthemum hybr. 
Elfenbeglanz
Helianthemum hybr. 
Sterntaler

an
o

Helianthemum hybridum 
Mandarin

oranžov
ý

Helianthemum hybridum 
Pink Double

růžový, 
poloplný

Helianthemum Lawrenson´s 
Pink

zelenob
ílý

Zelenob
ílý – 
tmavoč
ervený

Helleborus orientalis (H. 
Hybridus)

čemeřice 
východní

Zelenob
ílý-
červený

Výborná podrostová trvalka – velmi dlouhověká, zpočátku může být 
pomalá v přirůstání. Květ má barvu od zelenobílé přes růžovou až po 
purpurově červenou. Množena semenem.  

čemeřice 
východní

oranžov
ý

Velmi výkonný americký kultivar z roku 1951. Zářivě oranžovo žlutá 
barva květu. 

žlutočer
vený

oranžov
ý

Původní druh z Číny a Koreje. Velmi vytrvalý, zplaňující. Vhodný do 
velkých a extenzivních partií. 

Citronově žlutý, vonný květ, dlouhé, úzké plátky. Ve větších skupinách 
vhodný s jinými žlutými kultivary. 

tmavěč
ervený

Hemerocallis Sammy 
Russell
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Hemerocallis Stella d Oro veg 50 7-9

dlužicha gen 60 bílý S-t

Heuchera brizoides Firefly dlužicha gen 50 červený V.-VI. S-p řez 8-12

Hieracium aurantiacum gen 40 5.-6.

Hosta Aureomarginata veg 60 VI.-VII. P-t řez 5-7

Hosta Blue Angel veg fialový 7-8

Hosta cf. Sieboldii veg 70 bílý 7.-8.

veg 50/80 7-8

Hosta lancifolia veg 80 fialový VII.-IX. P-t ano řez 7-9 Vitální, odolná bohyška. Užší list. 

Hosta minor 30 fialový VI.-VII. P-t řez Velmi nízký a kompaktní druh, vhodný pro menší zahrady, do nádob. 

veg 60/90 7.-8.

Hosta plantaginea veg 80 8.-9.

Hosta Sea Saw veg 30/90 6.-7. úzký list s bílým okrajem

Hosta sp. veg 90 VI.-VII., P-t řez 5-7 Odolný, osvědčený kultivar, bílý okraj listu 

Hosta tardiana veg 90 P-t řez 5-7 šedý list

Hosta undulata Undulata veg 60 VI.-VII. P-t řez 7-9 Zvlněný zelenobílý  list. 

Hosta Whirlwind veg 60 7.-8. List tříbarevný – olivová, zelená, bílá, kompaktní trsy. 

Hylomecon japonica veg 30 žlutý 4.-5.

Hypericum olympicum gen 30 žlutý

zlatožlut
ý

Heuchera americana Palace 
Purple Select

Oblíbená dlužicha s temně červeným listem. Vhodná zejména do 
polostinných a stinných partií. Na zimu vhodná přikrývka. K dispozici od 
června 2015.

Osvědčená dlužicha se zeleným listem a ohnivě červeným květem, 
vhodným i do vazby. 

oranžov
ý

hosta, 
bohyška

světlefia
lový

Osvědčený kultivar – statná bohyška se žlutým okrajem listu. Vhodná pro 
polostín a hlubší stín např pod listnáči, na stinné straně budov.  

80/12
0

Hosta fortunei 
Aureomarginata

bílofialo
vý

hosta, 
bohyška
hosta, 
bohyška

10-
12

Hosta nigrescens Krossa 
Regal

světlefia
lový
bílý, 
vonný
světlefia
lový

hosta, 
bohyška

světlefia
lový

hosta, 
bohyška

světlefia
lový

hosta, 
bohyška

světlefia
lový
světlefia
lový
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Hyssopus officinalis yzop lékařský gen 60 modrý VII.-IX. s ano řez 8

kopretina gen 60 červený VI.-VII. s řez 10 Oblíbená potrava slimáků. 

veg 70 bílý 10.-11.

Chrysanthemum maximum kopretina 80 bílý VI.-VII. s řez 5-7

kopretina gen 70 bílý VI.-VIII. s řez 7 Poloplná kopretina, velmi pěkná k řezu. 

gen 80 bílý 6. -8. 

gen 150 bílý IX.- X. s řez 3-5

Incarvillea mairei gen 20 5-6

Inula ensifolia gen 40 žlutý VII.-VIII. s řez Výborná domácí trvalka ze stepí. Husté trsy, kompaktní vzrůst. 

Iris gramineus veg 30 6

Iris sibirica White Swirl veg 80 bílý VI. s řez 5-7 Kultivar s velkým bílým květem. 

Iris sibirica, velkokvětý kv. veg 70 modrý VI. s řez 5-7 velký, tmavěmodrý květ

Kirengeshoma palmata veg 80 žlutý 8.-9.

Kniphofia uvaria Grandiflora gen 80 VII.-IX. s řez 5-7 Osvědčený žlutočervený kutivar. 

Lamium galeobdolon veg 20 žlutý 5.-6.

veg. 20 7-8 bílošedý list

Lavandula ang. Beate veg 40 6-9

an
o

Yzop se užívá zejména při léčbě průdušek (zahlenění, kašel, bronchiální 
zánět, astma apod.), kde působí desinfekčně až antibioticky a podobně 
působí i na močové ústrojí. Příznivě působí i v oblasti trávicího traktu, 
účinný je při zánětech, dyspeptických potížích spojených s nadýmáním či 
chronickém střevním kataru. Působí jako mírné tonikum, stimuluje 
organismus, čehož lze výhodně využít zejména při léčbě starších osob. 
Za studena podávaný zabraňuje pocení (hlavně nočnímu a 
klimakterickému).
Podává se nejčastěji ve formě nálevu nebo odvaru (2 čajové lžičky drogy 
se ve 1/4 l vody přivedou k varu a nechají se 5 minut luhovat, pije se 2x 
denně) nebo se užívá zevně ve formě kloktadla např. při zánětu hrtanu či 
mandlí, yzopový sirup se osvědčil při zahlenění a na podporu 
vykašlávání. Yzopové víno údajně působí jako afrodisiakum (75 g drogy 
se 8 dní luhuje v 1 l bílého vína, pije se pak večer před spaním po 125 ml 
a před pohlavním stykem se rychle vypije 1/4 l tohoto vína).
Informace v tomto odstavci převážně převzaty z: J. Janča, J.A.Zentrich: 
Herbář léčivých rostlin, díl 5.

Chrysanthemum coc. 
Robinsons Giant
Chrysanthemum indicum 
Poesie

Chrysanthemum maximum 
Snowdrift
Chrysanthemum maximum, 
jednoduchá

Chrysanthemum serotinum 
Leucanthemella serotina)

luhovnice 
pozdní

růžový, 
velký

oman 
mečolistý

12-
15

růžovofi
alový

kosatec 
sibiřský
kosatec 
sibiřský

Kleopatřina 
jehla

oranžov
ý

Lamium maculatum Red 
Nancy

růžovoč
ervený
tmavě 
modrý
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40 bílý VI.-VIII. s ano ano řez 9-12 Bílokvětý kultivar levandule. 

Lavandula angustifolia gen 40 modrý VI.-VII. s ano ano řez 9-12

veg 40 modrý VI.-VIII. s ano ano řez 9-12 Vyrovnaný výsev tmavěmodrého kultivaru. 

veg 40 7-8

veg 60 7-8

Levisticum officinale libeček gen 130 žlutý VII. s Fr2 ano

Lewisia cotyledon levisie gen 20 růžový V.-VI. s Skalnička, nesnáší mokro, zvláště v zimě. 

levisie gen 20 růžový V.-VI. s Skalnička, nesnáší mokro, zvláště v zimě. 

šuškarda gen 70 fialový VII.-VIII. s řez 8 Trvalka oblíbená pěstitely, floristy i motýly. 

gen 70 7-9 řez

Liatris spicata Kobold Strain gen 40 7-9

Lilium martagon gen 80 růžový V.-VII. S-p řez s-8 Domácí druh. Zpočátku pomalý růst. Cibulnatá.  

Linum flavum gen 40 žlutý 6-8

Linum perenne len vytrvalý gen 60 modrý VI.-VII. s řez 9-12

Liriope spicata veg 20 fialový VII.-IX. P-t 9-12

Lunaria rediviva gen 90 růžový 4-5

Lupinus Edelknaben, strain gen 90 červená 5.-6.

Lychnis arkwrightii Vesuvius kohoutek gen 30 červený VI.-VII. s řez 7-9

Lychnis flos-jovis gen 30 růžový 6.-7.

Lychnis chalcedonica gen 80 červený 7.-8.

gen 50 růžový 5-6

Lysimachia clethroides veg 80 bílý VII.-VIII. p řez 5-7

Lavandula ang. Ellagance 
Snow

levandule 
lékařská
levandule 
lékařská

an
o

Lavandula angustifolia 
Hidcote Blue

levandule 
lékařská

an
o

Lavandula angustifolia 
Munstead

modrofi
alový, 
světlý

Leucanthemum x superbum 
Sněhurka

bílý, 
plný

12-
15

Lewisia cotyledon 
Regenbogen

12-
15

Liatris spicata Floristan 
Violet

an
o

Liatris spicata Floristan 
White

krémov
ý
fialovor
ůžový

lilie 
zlatohlavá

Nenáročný druh pro slunná a sušší stanoviště. V květu pěkný, po 
odkvětu ozdobný plody. Vzdušný dojem . 

Zcela nepěstovaná trvalka – ta naše je přímý dovoz ze Severní Koreje. 
Stálezelené  tmavé trávovité listy, husté trsy, odnožuje – rozšiřuje se. 
Květ fialový, nepříliš nápadný, plody černé. Výborná pro podsadbu 
stromů, na zcela stinnou stranu budov, do nádob ve stínu např s 
Buxusem .  Zcela mrazuvzdorná. Snáší suchý stín! 

Ohnivě červené květy a tmavozelený-tmavočervený list. Dobré oživení 
záhonu. 

Lychnis viscaria splendens 
Feuer

vrbina 
sehnutá

Velmi odolná trvalka do vodou dobře zásobeného stanoviště – ideálně v 
polostínu. Odnožuje – rozrůstá se. Dlouhá doba kvetení. 
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veg 5 žlutý 6.-8.

Lysimachia punctata veg 80 žlutý VI.-VIII. S-p řez 8

Matteucia struthiopteris veg 70 P-t řez 3-5

Melissa officinalis gen 70 žlutý VII.-VIII. s ano 5-7

veg 60 7.-8. ano

Mentha gracilis Ginger veg 60 růžový VII.-VIII. s ano ano

Lysimachia nummularifolia 
Aurea

vrbina 
tečkovaná

Velmi vitální trvalka. Výborná na slunci i v polostínu – podstatné je dobré 
zásobení vodou. Dost dlouhá doba kvetení. 

pérovník 
pštrosí

G2-3,  
GR2-3, 
RF3

Kapradina. Odnožuje a na vhodných místech se rozšiřuje. Zpočátku 
pomalejší, ale po dobrém usazení věrná. Nemá ráda sucho a vhodný je 
vzdušnější substrát. Rašící – roztáčející se – dlouhé listy (stejně jako u 
jiných kapradin) jsou neodolatelné. Malíř Hundertwasser použil motiv 
rozvíjející se kapradiny pro svůj návrh vlajky Nového Zélandu. 

meduňka 
lékařská

FR1-2, 
GR1-2, 
ST1-2

Působí zejména jako uklidňující prostředek, nejvíce v oblasti trávícího 
traktu (žaludeční neurózy) a srdce (srdeční neurózy, bušení srdce 
apod.), zvyšuje sekreci žluče, zabraňuje tvorbě plynů, zpomaluje tep, 
mírně snižuje krevní tlak. Podle J.A.Zentricha rovněž posiluje centrální 
nervový systém, působí sedativně, uvolňuje křeče a napětí svalstva, lze ji 
použít u lehčích forem neurastenií, depresí, proti migréně, u alergií 
nervového původu (např. astma vyvolané stresem), pomáhá při 
bolestech břicha, při nadýmání, při infekčních průjmových chorobách, při 
bolestivé menstruaci i v klimakteriu. Zevně lze meduňky použít na 
revmatické opuchliny, pohmožděniny a krevní podlitiny, u kojících žen při 
nebezpečí ztvrdnutí mléka v prsech. Nálev se obvykle připravuje z jedné 
čajové lžičky drogy na šálek vroucí vody - denně se pijí 2 až 3 šálky.  
Osobní zkušenost: Meduňka je výborná pro večerní popíjení, ať už 
samotná nebo ve směsi s lípou, trochou máty, zavinutkou, šantou kočičí 
citronovou.  

Mentha cf. Spicata  
Jahodová 

bílorúžo
vý

máta 
(zázvorová)

an
o

 Máta je jednou z nejdůležitějších aromatických rostlin na světe, které 
jsou pěstovány komerčně.
Současná farmacie a lidové léčitelství využívá mátu na léčbu trávicího 
traktu (nechutenství, nadýmání, nemoci střev, žlučníku), jako antivirový a 
antibakteriální prostředek, proti bolestem hlavy, nachlazení. Široké 
uplatnění nachází mátová silice v kosmetickém průmyslu (ústní vody, 
zubní pasty, parfémy, mýdla) a tabákový průmysl při výrobě mentolových 
cigaret. 
V potravinářství je aroma mentolu použito v cukrovinkách a nápojích. 
Mátové listy jsou součástí čajových směsí, jsou vhodné jako koření 
zejména k pokrmům z jehněčího masa, zeleniny, do omáček. Také jeden 
z nejznámějších míchaných nápojů Mojito se bez čerstvých listů máty 
neobejde. Z uvedeného vyplývá, že máta je základní léčivou a 
kulinářskou bylinkou, mnohdy může plnit také účel rostliny okrasné a 
proto by neměla chybět na žádné zahradě. Pozor! Odnožuje silně a 
může být i zaplevelující. Snadno pěstovatelná v nádobách.  
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Mentha piperita Granada veg 60 růžový VII.-VIII. s ano ano 5-8

Mentha piperita Chocolate veg 0,5 růžový 7.-8. ano

Mentha spicata Maroccan veg 0,6m 7.-8. ano

80 červený VII.-IX. s ano ano řez 5-7

100 červený VII.-X. s ano ano řez 5-7

Myrtus communis myrta obecná bílý s řez Zimovat nutno vnepromrzajícím prostoru. 

70 bílý VI.-IX. s ano ano 5-7

veg 0,5 6.-9. 

Nepeta racemosa Alba šanta 40 bílý VI.-VIII. s 5-7

Omphalodes verna pupkovec veg 20 modrý IV.-V. P-t 8-12

máta 
(pomerančov
á)

an
o

 Máta je jednou z nejdůležitějších aromatických rostlin na světe, které 
jsou pěstovány komerčně.
Současná farmacie a lidové léčitelství využívá mátu na léčbu trávicího 
traktu (nechutenství, nadýmání, nemoci střev, žlučníku), jako antivirový a 
antibakteriální prostředek, proti bolestem hlavy, nachlazení. Široké 
uplatnění nachází mátová silice v kosmetickém průmyslu (ústní vody, 
zubní pasty, parfémy, mýdla) a tabákový průmysl při výrobě mentolových 
cigaret. 
V potravinářství je aroma mentolu použito v cukrovinkách a nápojích. 
Mátové listy jsou součástí čajových směsí, jsou vhodné jako koření 
zejména k pokrmům z jehněčího masa, zeleniny, do omáček. Také jeden 
z nejznámějších míchaných nápojů Mojito se bez čerstvých listů máty 
neobejde. Z uvedeného vyplývá, že máta je základní léčivou a 
kulinářskou bylinkou, mnohdy může plnit také účel rostliny okrasné a 
proto by neměla chybět na žádné zahradě. Pozor! Odnožuje silně a 
může být i zaplevelující. Snadno pěstovatelná v nádobách.  

Monarda Didyma Panorama 
Red Shades

zavinutka, 
monarda

an
o

Indiáni požívali zavinutku k léčení nemocí horních cest dýchacích. 
Osobně ji používáme i jako náhradu čaje – samotnou nebo ve směsi 
například s meduňkou, šantou kočičí citronovou, mátou, možno trochu 
lípy, agastache anýzové.  

Monarda fistulosa 
'Gardenview Scarlet' 

zavinutka, 
monarda

an
o

Indiáni požívali zavinutku k léčení nemocí horních cest dýchacích. 
Osobně ji používáme i jako náhradu čaje – samotnou nebo ve směsi 
například s meduňkou, šantou kočičí citronovou, mátou, možno trochu 
lípy, agastache anýzové.  Tento konkrétní kultivar nás překvapil úžasnou 
rozpínavostí, schopností obsadit v relativně krátké době nehlídané 
sousední území. Na podzim (po jarní výsadbě) se původní rostlina 
nedala  odstranit jako jednotlivec, jen jako celá masa asi 5-10 cm vysoká 
o obsahu asi třetiny m2.  

Nepeta cataria ssp. 
Citriodora

šanta kočičí, 
citronová

an
o

Novinka u nás v roce 2014. Semena jsem dostali od kolegů z 
Květinového lahůdkářství. Pro nás objev roku v kategorii „aromatická 
rostlina“. Použitelná pro čaj samotná nebo ve směsi s jinými citronovými 
bylinami (s meduňkou, verbenou citronovou, citronovou trávou) nebo se 
zavinutkou, případně s mátou.  Samotná má velmi výraznou citronovou 
vůni. 

Nepeta faassenii Walker ´s 
Low

modrofi
alový

an
o

V polostínu a na stanovišti s dostatkem vláhy vitální druh, který pokrývá 
půdu. Kvete brzy na jaře pomněnkově modrými květy.  Vhodný například 
v kombinaci s hostami, se srdcovkou, s japonskými sasankami. 
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Origanum vulgare gen 60 růžový VII.-VIII. s ano 7-9

Origanum Wilder Majoran veg 25 růžový 7.-9. ano

veg 90 růžový V.-VI. s řez 2-3 Poloplný květ

veg 90 5.-6.

Paeonia lactiflora kv. veg 90 růžový V.-VI. s řez 2-3 květ plný, světlejší lístky uvnitř 

veg 70 5

Pachysandra terminalis tlustonitník veg 30 bílý IV.-V. P-t 8-12

tlustonitník veg 30 bílý IV.-V. P-t 8-12

gen 30 7-8 krátkodobá trvalka, přesévá se

mák východní 50 červený V.-VI. s řez 7-9

gen 30 červený 6-9

Persicaria affinis Dimity veg 35 7.-10.

Phlomis russeliana gen 10 žlutý 6.-8.

Phlomis tuberosa gen 10 fialový 6.-8.

dobromysl 
obecná

an
o

Silice uvolňují křeče při kašli, působí desinfekčně, usnadňují 
odkašlávání, působí protizánětlivě na sliznice, upravují trávení, zvyšují 
vylučování žluče, uklidňují. Dle J.A.Zentricha lze dobromyslu také použít 
při žaludečních a střevních chorobách (zánětech), při žaludečních 
neurózách (uklidňuje), jako mírné antidepresivum, při poruchách spánku, 
při epilepsii, dále droga podporuje jaterní činnost, reguluje menstruaci, 
snižuje revmatické bolesti, působí potopudně a močopudně, prohlubuje 
sílu srdečního stahu, takže ji lze jako pomocnou drogu použít při angíně 
pectoris či při srdeční ischemii, jako kloktadlo ji lze použít při zánětu 
dásní nebo při onemocněních krčních.
 Inhalace dobromyslových par se osvědčila při kašli a rýmě, ale i jako 
prostředek potlačující migrenózní bolesti hlavy. Dobromysl nemá 
vedlejších účinků, takže se může podávat i dlouhodobě. Jak už název 
rostliny napovídá, droga příznivě působí na psychiku, čehož lze využít 
zejména v prevenci. Preventivně lze dobromysli také užívat při 
žaludečních neurózách a to nejlépe v kombinaci s meduňkou, třezalkou 
a hořcem nebo puškvorcem (v poměru 2:1:1:1/2) nebo zejména v 
zimním období je vhodné drogu přidávat do tzv. prsních čajů.

Paeonia lactiflora cf. Karl 
Rosenfield

pivoňka 
čínská

Paeonia lactiflora cf. Lady 
Anna

růžový 
plný, 
světlejší 
lístky 
uvnitř 
květu

pivoňka 
čínská

Paeonia officinalis Rubra 
Plena

tmavěč
ervený, 
plný

Pachysandra terminalis 
Green Carpet

Papaver nudicaule Garden 
Gnome

bílý, 
žlutý, 
oranžov
ý

Papaver orientale Nana 
Allegro

Zatahuje v srpnu, raší na podzim, dobrý s pozdě rašícími trvalkami – 
Aster, Hemerocallis

Penstemon mexicalii Carillo 
Red

červeno
růžový
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Phlox  Zigeunerblut flox 5 červený IV.-V. s 9-12

veg 90 bílý VIII.-IX. S-p řez 8

veg 70 červený 7.-8. s

veg 30 růžový 5 S-p

Phlox subulata flox veg 10 růžový IV.-V. s 8-10

Phlox subulata flox veg 10 IV.-V. s 8-10

flox veg 10 růžový IV.-V. s 8-10

gen 80 bílý VIII.-IX. s řez 5-7 Méně známá trvalka, Vitální, vhodná i k řezu. 

gen 70 bílý 7-8 s ano

Platycodon grandiflorus 40 modrý VII.-IX. s 9-12 Velké zvonkovité květy, modrá nebo bílá barva. 

Platycodon grandiflorus kv. gen 30 bílý VII.-IX. s 9-12

Podophylum hexandrum gen 40 růžový 5

Polemonium caeruleum gen 760 bílý 6.-7.

kokořík veg 90 bílý V. P-t řez 7

Polypodium vulgare veg 25 P-t 12 Domácí kapradina ze skal ve stínu. List stálezelený. Kořen sladký.  

veg 10 žlutý 5-7 Kvete velice dlouho, květ zářivý. 

Potentilla tridentata Nuuk mochna veg 25 bílý V.-VIII. S-t 9

Primuila beesiana gen 20/60 6-8

Primula bulleyana gen 20/60 6-8

Phlox paniculata cf. 
Fujiyama

flox, 
plamenka

Výborný pozdní flox. Netrpí houbovými chorobami. Při odstranění 
vrcholového květenství hned při odkvětu stihnou dokvést i postranní 
květenství. 

Phlox paniculata Red 
Ridding Hood
Phlox stolonifera Home 
Fires

modrofi
alový

Phlox subulata cf. Candy 
Stripes
Physostegia virginiana 
Crown of Snow

řetězovka 
virginská

an
o

Pimpinella saxifraga ssp. 
Saxifraga

boubelka 
velkokvětá
boubelka 
velkokvětá

Polygonatum hybr.  
Weihenstephan

Vzrůstný kultivar kokoříku. Brzy na jaře raší výrazné puky, pak se 
rozvíjejí stonky s listy, v květnu kvetou nící zelenobílé květy na 
obloukovitě přehnutých stoncích. Celá rostlina je vysoká  do 1m. V 
polostínu je list zelený do podzimu, na plném slunci žloutne dříve. 
Výborný podrost v lehkém stínu. Rostlina zpočátku pomalejší, potom 
velice vytrvalá. Odnožuje, nezapleveluje. 

osladič 
obecný

Potentila crantzii 
Goldrausch

růžovoče
rvený, 
patrovité 
květenstv
í

žlutooran
žový, 
patrovité 
květenstv
í
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Primula denticulata gen 25 fialový IV.-V. S-p řez 12

Prunella vulgaris gen 30 modrý 6.-9. ano

veg 30 4-5

Pulmonaria saccharata Opal veg 25 modrý 4-5

Pulsatilla grandis gen 20 modrý IV. s 9-12

Pulsatilla sp., směs barev koniklec gen 20 fialový IV. s 9-12

Pycnanthemum pilosum gen 80 bílý 8-10

Rheum rhabarbarum gen 110 bílý 5-6 ano

Rozmarinus officinalis rozmarýn veg modrý s ano ano řez

gen 80 žlutý VII.-X. s řez 8

Rudbeckia fulgida gen 80 žlutý VII.-X. s řez 8

Ruta graveolens routa vonná gen 60 žlutý s 8

prvosenka 
zoubkatá

Vděčná prvosenka pro slunce a polostín, pro půdy dobře zásobené 
vodou. Brzy na jaře kvete v kulatých květenstvích, většinou 
fialověmodrých, některé rostliny kvetou bíle. Konkrétní nabízený taxon je 
výsevem našeho domácího ( ze zahradnických prvosenek) osiva. U nás 
se přesévá a roste porůznu poblíž původního místa výsadby už skoro 20 
let. Neorganizovaná a vytrvalá. 

Pulmonaria cf. Reginald 
Kaye

modrofial
ový, 
růžový

koniklec 
velkokvětý

Původní druh z jižní Moravy. Světlemodrofialové květy brzy na jaře. Pak 
chomáče chlupatých semen. Jedna z prvních jarních radostí. 

Rudbeckia f. Var. Sullivantii 
Goldsturm

rudbekie, 
třapatka 
lesklá

an
o

Módní trvalka. Kvete zářivě od července do zámrazu. Pro plné slunce. 
Pro brzké jaro možno doplnit ranými cibulnatými a hlíznatými rostlinami – 
krokusy, tulipány, narcisy.  

rudbekie, 
třapatka 
lesklá

an
o

Jméno kultivaru neznáme, ale rostlina nás přesvědčila o své kvalitě, tak ji 
dále množíme. Není méně kvalitní než Rudbeckia fulgida  var. Sullivantii 
Goldsturm, jen jiná. 

FR1-2, 
GR1-2, 
FS1-2

léčiv
á, 
aro
mati
cká

Na zimu lehce krýt chvojem. Droga příznivě ovlivňuje činnost žlučníku, 
tlumí bolesti při žlučníkových kamenech, působí protikřečově (např. při 
ledvinových kolikách), močopudně, zvyšuje přívod krve do trávicího 
ústrojů (=zlepšuje trávení) a hladkého svalstva vůbec, zlepšuje prokrvení 
ledvin, mírně snižuje krevní tlak (zejména je-li vysoký tlak způsoben 
poruchami funkce ledvin), působí antiskeroticky, zpevňuje cévy (takže ji 
lze použít zejména při lámavosti cév nebo např. při krvácení do oční 
sítnice), zvyšuje tonus dělohy, při neurotických bolestech hlavy 
spojených se závratěmi působí sedativně, zevně ve formě obkladů nebo 
koupelí přispívá k hojení hnisajících ran, dříve byla užívána i proti 
střevním parazitům (hlístům).
Routa se podává nejčastěji ve formě tinktury, případně ve formě čaje, 
nálevu (1 čajová lžička drogy na 1/2 l vody, nechá se 8 hodin luhovat) 
nebo v prášku (2x denně na špičku nože).
Vzhledem k tomu, že routové silice jsou ve větších dávkách toxické, 
neměly by se v žádném případě překračovat doporučené dávky. Ve 
větším množství může routa vyvolat nevolnost, omámení a dávení, po 
požití čerstvé rostliny se může objevit zduření jazyka, nadměrné slinění 
nebo i střevní záněty. Navíc některé obsažené furanokumariny mají 
fotosenzibilizující účinek, takže mohou u citlivých osob vyvolat kožní 
záněty. V žádném případě by routa neměla být podávána těhotným 
ženám, neboť zvyšuje tonus dělohy a prokrvení malé pánve. 
Informace v tomto odstavci převážně převzaty z: J. Janča, J.A.Zentrich: 
Herbář léčivých rostlin, díl 4.
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Salvia argentea Artemis gen 70 bílý 6.-8.

Salvia nemorosa Caradonna šalvěj hajní 70 modrý VI.-VIII. s řez 8

veg 50 bílý 6-7 s

Salvia off. Berggarten veg 40 modrý VI.-VII. s ano řez 5-7

Salvia officinalis gen 50 modrý VI.-VII. s ano řez 5-7

gen 60 růžový 6.-7.

Sanquisorba hakusanensis gen 70 růžový 6.

veg 35 žlutý 7.-8. ano

Santolina pinnata veg 35 žlutý 7.-8. ano

Satureja montana Bolero veg 20 bílý 7-8 ano

Saxifraga umbrosa veg 15 5-7

hlaváč gen 60 bílý VI.-IX. s řez 5-7

Sedum acre veg 10 žlutý 7.-8.

Sedum album veg 15 bílý VI.-VIII. s 16

rozchodník veg 15 žlutý VI.-VIII. s 12

Sedum reflexum veg

Sedum spurium, kv. rozchodník 10 růžový VII.-VIII. s 12

Sedum telephium Matrona veg 60 8.-10.

netřesk 10 růžový s

gen. 40 růžový 6-9 Chlupatý list

čistec, gen 40 V.-VI. s řez 8

Stachys monieri Hummelo veg 60 růžový 6-7

Stachys officinalis gen 60 7.-8. ano

Vynikající odrůda. Fialové, výrazné květenství, pevné přímé stonky. 
Odolná vůči suchu. 

Salvia nemorosa 
Schneehugel

šalvěj 
lékařská

Širokolistá, vysoce hodnocená kulturní odrůda šalvěje lékařské. Odolná 
vůči suchu. 

šalvěj 
lékařská

Salvia pratensis Rosa 
Rhapsody

Santolina 
chamaecyparissus

červeno
bílý

Scabiosa caucasica 
Perfecta Alba

rozchodník 
bílý

Sedum floriferum 
Weihenstephaner Gold

růžovoč
ervený, 
světlý

Sempervivum sp., 3 
kultivary

15-
20

Stachys byzantina Silky 
Fleece
Stachys grandiflora 
(Betonica grandiflora)

růžovofi
alový
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veg modrý 4.-5.

Telekia speciosa kolotočník gen 110 žlutý VII.-IX. S-p řez 2-3

Teucrium hircanicum ožanka gen 45 fialový VIII.-IX. s řez 8

Thalictrum aquilegifolium gen 80 růžový 5.-6.

Thalictrum delavayi žluťucha gen 100 růžový VII.-VIII. S-p řez 3-5

Thymus citriodorus Aureus veg 10

Thymus praecox mateřídouška veg 5 růžový VII.-VIII. s ano 9-12

Thymus praecox kv. mateřídouška veg 5 bílý VI.-VII. s ano 9-12

Thymus Purple Beauty veg 10 7-8

Thymus serphyllum mateřídouška gen 10 růžový VII.-IX. s ano 9-12

Thymus vulgaris (tymián) mateřídouška gen 20 bílý VI.-VII. s ano 9-12

Trifolium rubens gen 60 růžový 6.-8.

Trollius europaeus mateřídouška gen 80 žlutý V. s řez 8

úpolín gen 80 VII.-VIII. s řez 7-9 cena Award of Garden Merit (A.G.M.) Royal Horticultural Society

Veronica spicata gen 80 modrý VI.-VIII. s řez 8

gen 60 modrý 7.-8.

Veronicastrum sibiricum gen 100 VII.-VIII. s řez 3-5

Vinca minor veg 15 modrý

Vinca minor Variegata barvínek veg 15 modrý IV.-V. P-s řez 12 Bíle skvrnitý list

Viola labradorica gen 15

Viola sororia Albiflora violka gen 15 bílý IV.-V. S-p 16

Waldsteinia geoides veg 20 žlutý 4.-5.

Waldsteinia ternata veg 15 žlutý III.-IV. P-t 12

Yucca filamentosa juka veg 130 bílý VII.-VIII. s řez s-3

Okrasné trávy

Symphytum grandiflorum 
Hidcote Blue

tmavěrů
žový

Trollius chinensis  Golden 
Queen

oranžov
ý

rozrazil 
klasnatý

Veronica spicata ssp. 
Incana

rozrazil 
sibiřský

světlem
odrý

mochnička 
trojčetná
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název latinsky název česky vý
šk
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poznámka

120 zelený VI.-VII. s řez 3-5

Carex brevicolis ostřice 30 hnědý  IV. p řez 7 stálezelený

Carex digitata ostřice 25 P-t 12

Carex grayi 70 zelený S-p řez 8

Carex morrowii Ice Dance 40 P-t 8 světlý pruh na okraji listu, výběžkatá! 

Carex morrowii Variegata 30 P-t 8 žlutý okraj listu

Carex muskingumensis 90 zelený S-p řez 5-7

40 S-p 8-10

Carex pendula 70 hnědý P-t řez 1-2

Carex Red Rooster ostřice 60 s 8 hnědočervený list

Deschampsia caespitosa 70 zelený, V.-VII. S-p řez 5-7

40  VI.-VII. S-p řez 5-7

Festuca glauca Blue Select kostřava sivá 25 V.-VI. s 9-12 modrošedý list

Hakonechloa macra Aureola 40 P-t řez 9-12 podélně žlutě pruhovaný list

Luzula nivea bika sněžná 70 bílý V.-VI. P-t řez 9-12

Luzula sylvatica bika lesní 60 hnědý P-t řez 8 stálezelený, lesklý

190 s řez 1-2 výběžkatý, nekvete

n
ár

ok
y 

na
 s

vě
tlo

 s
-s

lu
nc

e,
 p

-
po

lo
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ín
, t

-t
m

av
ý 
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ín

Avena (Helictotrichon) 
sempervirens

ovsíř 
stálezelený

ostřice 
Grayova
ostřice 
japonská
ostřice 
japonská
ostřice 
muskingume
nská

Carex muskingumensis 
Little Midge

ostřice 
muskingume
nská
ostřice 
převislá

metlice 
trsnatá

Deschampsia caespitosa 
Gold  Tau

metlice 
trsnatá

žlutozel
ený

Miscanthus giganteus (M. 
Floridulus)

ozdobnice 
velká
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120 VIII.-IX. s řez 3-4

110 s řez 3-4 zde nekvete

Miscanthus sin. Nippon 160 IX s řez 1-2

Miscanthus sin. Silberspinne 130 IX. s řez 3-4

Miscanthus sinensis Strictus 180 s řez 1-2

Panicum virg. Heavy Metal 120 VIII.-IX s řez 3 modrozelený list

Panicum virgatum Squaw 90 zelený VIII.-IX. s řez 3

70 zelený s řez 2-3

70 X. s řez 2-3

Sesleria albicans 25 III.-V. s 8

Spodiopogon sibiricus 130 hnědý IX.-X. S-p řez 3-5

Spodiopogon sibiricus 130 hnědý IX., X. S-p řez 3-5

Bambusy

Fargesia nitida 300 S-p trsnatý

Fargesia jiuzhaigou 300 S-p trsnatý

Fargesia murilae Simba 300 S-p trsnatý

350 S-p výběžkatý,žlutá stébla

Miscanthus sin. Kleine 
Silberspinne

Ozdobnice 
čínská

bronzov
ý 

Miscanthus sin. Morning 
Light

Ozdobnice 
čínská
Ozdobnice 
čínská

bronzov
ý

Ozdobnice 
čínská

bronzov
ý

Ozdobnice 
čínská
proso 
prutnaté

modroz
elený

proso 
prutnaté

Pennisetum alopecuroides 
(P. Compressum)

dochan 
psárkovitý

Pennisetum alop. var. 
Viridescens

dochan 
psárkovitý

červeno
hnědý 

pěchava 
vápnomilná

Phyllostachys aureosulcata 
Aureocaulis
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