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Ako pracovať s katalógom 

Katalóg je vypracovaný  pre potreby realizácie Iniciatívy Ružinovské predzáhradky pre rok 2021.  

Katalóg je rozdelený do častí: 

Trvalky na slnečné a suché stanovište  - strana č. 3 
Trvalky  do polotieňa a tieňa  - strana č. 29 
Okrasné trávy - strana č. 34 
Kríky - strana č. 38 
Ruže - strana č. 48 
Ostatný materiál - strana č. 49 
 
Každý rastlinný materiál alebo ostatný materiál je očíslovaný,  v rámci objednávkového listu  (samostatná tabuľka) je potrebné k jednotlivým 

číslam dopísať počet  objednaných kusov. ( napr. č. 88 – Bradatec (Caryopteris) – 5 ks, č. 110 Mulčovacia kôra – 5 ks ( čím sa bude rozumieť 5 x 

70 l balenie). 
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Trvalky  na slnečné a suché stanovište 

1. Agastache (Agastache)  

Agastache je dlho kvitnúca trvalka vzpriameného vzrastu. Kvety sa bohato sa objavujú počas leta, vytrvávajú až do jesene. Listy sú silne aromatické s gáfrovo-

mätovou vôňou. Svoje uplatnenie nájde najmä v moderných, zmiešaných trvalkových záhonoch. Hodí sa aj pre výsadby do skupín po 3-5-7 ks. Vyžaduje slnečné 

stanovište so suchšími a dobre priepustnými pôdami. Z hľadiska údržby je potrebný každoročný jarný rez na úroveň pôdy, čím odstránime odumreté, nevzhľadné 

časti rastliny.3 

 3  3 
 70 cm, slnko  

2. Rebríček (Achillea)  

Rebríček je trvalkou s roznymi farbami kvetu. Po odkvitnutí a následnom spätnom reze rastlina opakovane zakvitne. Je to nenáročná trvalka, ktorá sa používa do 

slnečných záhonov. Kvet sa používa k rezu a sušeniu. Je veľkým lákadlom pre motýle. 3 

 

3    3  3  50-80 cm, slnko  

3. Zbehovec (Ajuga)  

Zbehovec je nenáročnou nízkou pôdopokryvnou trvalkou s okrasným listom i kvetom. Lesklé listy sa držia pri zemi, sprvu zelené, neskôr hnedé. Fialové kvety sa 

objavujú koncom jari a začiatkom leta. Pre vitálny rast a vyfarbenie listov vyžaduje aspoň 3-4 hodiny slnečných lúčov denne.  Zbehovce majú v záhradách a 

parkoch univerzálne použitie. Používajú sa na výsadbu najmä do podrastov, ako náhrada trávnikov, do väčších skupín, i na tvorbu rôznych lemov. Svoje uplatnenie 

nájdu aj v skalke. Na stanovište a pôdu sú nenáročné. Preferujú vlhšie a humózne pôdy na mierne slnečnom, až tienistom stanovišti. 3 
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3   10 cm, slnko, polotieň 

4. Orlíček (Aquilegia)  

Orlíček kvitne od polovice jari dvojfarebnými kvetmi rôznej farby. Je nenáročný na stanovište, obľubuje slnko i polotieň. Pôda by mala byť mierne kyslá, humóna a 

počas vegetácie by nemala dlhodobo preschnúť. Po odkvete pôsobí zamatovými, šedastými zloženými listami a je skvelou výplňovou trvalkou.  

Orlíčky sú typické vtrúsené a krátkoveké trvalky, na jednom stanovišti málokedy vytrvajú viac ako 3-5 rokov. Pri údržbe je potrebné na tento faktor myslieť. Vždy 

sa pri pletí ponechávajú mladé semenáče na voľnejších miestach v záhone. 3 

3  14 
 20-40 cm, slnko, polotieň 

5. Piesočnica (Arenaria)  

Arenaria tvorí stálozelené husté trsy, ktoré na konci jari zdobia veľké biele kvety. Vhodná najmä pre výsadby do skaliek a suchých múrikov. Svoje uplatnenie tiež 

nájde v rôznych nádobách. Vyžaduje slnečné stanovište s priepustnými a vápenitými pôdami. Spoľahlivo vydrží zimy v našich podmienkach. Vhodné je piesočnicu 

po odkvete ostrihať, trsy zhustnú a bude odolnejšia voči rednutiu. Na pôdu nemá špeciálne nároky, vydrží aj v mierne ílovitej pôde.3 
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3   15 cm, slnko, skalnička  

6. Trávnička (Armeria)  

Trávnička je nenáročná skalnička s tmavoružovými guľatými hlávkami kvetov, ktoré sa rastline držia od jari až do letných mesiacov. Listy sú tenké, tmavozelené a 

rastú v bohatom, takmer bochníkovom tvare. Na skalkách jej vyhovujú piesčité pôdy, suché a slnečné stanovište. Môže byť súčasťou okrajových plôch trvalkových 

záhonov. Sadíme ju do menších skupiniek spoločne po 3-5 kusov.3 

 3  
 10 – 15 cm, slnko, skalnička  

7. Astra (Aster)  

Astry majú rôznu výšku a farbu kvetu, väčšinou ide o fialovú, modrofialovú, modrú alebo bielu. Výška je od 15 cm až do 100 cm. Pri výbere sa treba poradiť  akú 

farbu a výšku budete mať záujem. Kvety sa na rastlinách objavujú za krátkeho dňa - na jeseň a často zotrvávajú až do prvých silnejších mrazov. Je ideálnou trvalkou 

pre oživenie jesennej záhrady. Astra potrebuje slnečné, dostatočne zalievané stanovište s priepustnou, na živiny bohatou pôdou. Jej kvety sú vhodné aj k rezu. 3 

 3   3  3 
 15 - 100 cm, slnko, jesenný aspekt 
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8. Tarička (Aubrieta) 

Tarička  je nízka kobercová skalnička, kvitnúca skoro na jar. Kvety sú drobnejšie, no s bohatou násadou, tmavo fialové so svetlejším stredom. Vhodná do skaliek, 

alebo suchých múrikov, kde vytvára bohaté previsy. Stanovište by malo byť slnečné, s priepustnými pôdami, nie však extrémne vysychavé. 

 3 10 cm, slnko, skalnička 

9. Bergénia (Bergenia)  

Bergenia je nenáročná vždyzelená trvalka, vyznačuje sa tmavoružovými, cyklámenovými a pomerne vysokými kvetmi, ktoré rastlinu zdobia od polovice jari. 

Dosahuje výšku 45-55 cm počas kvitnutia. Po odkvete zas zaujme lesklými oválnymi listami s nádychom do hnedobordových tónov. Farba listu sa mení v závislosti 

od zmeny ročného obdobia. Pri pučaní nových listov prevažujú červené tóny, počas sezóny zelené a na jeseň hnedobordové.  Na pestovanie je to nenáročná 

trvalka. Ideálnym stanovišťom je slnko/polotieň s mierne vlhkou pôdou.3 

  3 
 20- 40 cm, slnko, polotieň,  skalnička 

10. Marulka (Calamintha)  

Marulka je všestranne využiteľná trvalka s bielymi kvetmi, ktorá zažiari v bylinkovom záhone i v okrasnej výsadbe s ďalšími trvalkami a dekoratívnymi trávami. 

Nenáročná a veľké sucho znášajúca rastlina vydrží aj na veľmi exponovaných stanovištiach. Kvitne veľmi dlhé obdobie. 
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 3 
 40 cm, slnko 

11. Zvonček (Campanula)  

Zvončeky sú rozmanité trvalky rôznycyh tvarov, veľkostí a farieb. Kvitnú dlhodobo počas celého leta. Základom pre prosperujúcu rastlinu je dostatočne oslnené 

vlhké a teda priebežne zavlažované stanovište, kyprá pôda bohatá na živiny.  Ako trvalka sa výborne hodí do vidieckych záhonov, kde vytvára nadýchanú hmotu, 

nižšie kultivary aj do skaliek.  

3  3   3  3  
15-100 cm, slnko, polotieň 

Campanula glomerata  Campanula persiciflora  Campanula cochleariiflolia   Campanula lactiflora  

12. Katananka  (Catananche) 

Katananka má listy rastúce v prízemnej ružici. Sú tenké chlpaté, podlhovasto kopijovité. Kvitne v letných mesiacoch belasomodrými kvetmi. Pre dekoratívne kvety 

je veľmi obľúbená vo vidieckych záhradách, suchých múrikoch alebo v priestrannejších skalkách. Jej kvety pôsobia nádherne aj po reze a vysušení. Vhodné je 

slnečné stanovište s dobre priepustnou pôdou. Nie ja náročná na zavlažovanie. 

3   3 60 cm, slnko 
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13. Rožec (Cerastium)  

Skalnička pôvodom zo skalnatých strání a zelených pastvín Talianska.  Obľubuje slnečné svahy s chudobnými, kamenistými pôdami. Je to nenáročná, rýchlorastúca 

skalnička. Na starostlivosť nenáročný rožec pôsobí listovou časťou celý rok. V lete je obsypaný drobnými bielymi kvetmi. Používa sa pre výsadby do skaliek a 

suchých múrikov. Časom tvorí previsy. Vyžaduje slnečné stanovište s priepustnými pôdami.3 

 15
 10-15 cm, slnko, skalnička 

14. Krásnoočko (Coreopsis) 

Krásnoočko je vďačná a bohato kvitnúca letná trvalka. Jednotlivé kvety sa objavujú začiatkom letných dní a prevažujúca sírovo žltá farba lupienkov je pri 

niektorých kultivaroch dokreslená bordovou kontúrou okolo stredu. Krásnoočko dokáže nakvitať až 3 mesiace, avšak dôležité je nezanedbať priebežné 

odstraňovanie odkvitnutých kvetov. Krásnoočko sa vysádza do slnečných trvalkových záhonov. Pôdy potrebujú dobre zásobené živinami a vodou, aby rastliny čo 

najbohatšie kvitli. Každé 2 až 3 roky rastlinu zmladíme delením koreňa v jarnom období.3 

 3  3 20,40-60 cm, slnko 

15. Klinček (Dianthus) 

Botanický druh klinčeka je rozšírený po celej Európe. U nás rastie na vápencových skalách a suti v nižších polohách.  Klinčeky sa vyznačujú väčšinou červeno-

ružovým kvetom a kompaktným rastom. Kvety sa na rastlinách objavujú od mája do júna a výšku dosahujú približne 20 cm. Vhodný pre výsadby do skaliek a 

suchých múrikov. Stanovište by malo byť slnečné s dobre priepustnými, suchšími pôdami.  



9 
 

 

 3        16  17 
 20 - 40 cm, slnko, sklaničky 

Dianthus gratianopilitanus           Dianthus barbatus   Dianthus carthusianorum 

 

16. Echinácea (Echinacea) 

Echinacea je typická záhonová trvalka, vhodná do klasickej i modernej záhrady. Je nenáročná, najlepšie sa jej darí na slnečnom stanovišti. Nevyžaduje špeciálnu 

pôdu. Pre docielenie bohatého kvitnutia je vhodné jej v máji a júni dopriať dostatok živín a vody. Dobu kvitnutia tiež predĺžime odstraňovaním suchých kvetov. 

Echinácea je veľkým lákadlom pre opeľovače, včely i motýle, prináša život do záhrad a je vhodná aj na rez do kytíc a váz.3 

 

3  3  3    3
 20 - 80 cm, slnko 

 

17. Ježibaba (Echinops) 

Ježibaba je nenáročná trvalka pôvodom z južnej Európy. V našich podmienkach rastie na slnečných stanovištiach, v humóznejších, ale aj piesčitých pôdach. Kvitne v 

letných mesiacoch modrými, guľovitými kvetmi. Tie lákajú včely a motýle. Listy sú pichľavé, šedo zelené. Je ideálna do zmiešaných trvalkových záhonov. Kvety sa 

tiež vhodné k rezu a na sušenie.3 
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3   3
 90-180 cm, slnko 

 

18. Turan  (Erigeron) 

Dekoratívna trsovitá trvalka, darí sa jej vo výživnej ,dobre priepustnej pôde na slnku, kvitne VI-VIII, často aj dlhšie, má bledožltý kvet.1 

              1 2   
 10 cm, slnko, skalnička 

19. Mliečnik (Euphorbia) 

Mliečnik chvojkový ocení slnečný záhon s dobre priepustnou, piesčito-štrkovou pôdou. V pôde bohatej na živiny môže pôsobiť invazívne a je potrebné výhony 

skracovať. Pri skracovaní odporúčame použiť rukavice - listy púšťajú jedovatú mliečnu šťavu. Mliečnik je nenáročný na pestovanie, vhodný do mestských, aj 

vidieckych záhrad. 

            4 
 30 cm, slnko 
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20. Kokarda (Gaillardia) 

Kvitne veľmi dlhé obdobie od jari až do jesene. Je to typická záhonová trvalka. Rastliny najlepšie kvitnú na slnečnom stanovišti s dostatočne živnými a mierne 

vlhkými pôdami. 

 3 
 30 cm, slnko 

21. Gaura (Gaura) 

V záhradách sa cení pre jemnú, vzdušnú textúru a nenáročnosť pestovania. Je vhodná do slnečných záhonov. Pôda by mala byť dobre priepustná, pričom rastliny 

výborné znášajú sucho. 3 

3   3   
 70-80 cm, slnko 

22. Pakost (Geranium)  

'Ballerina' je kultivar so šedším listom. Kvety sú nápadné, ružovej farby s tmavo fialovou žilnatinou a stredom. Kultivar ´Signal´  s výraznými purpurovou farbou 

kvetu.  Výborne sa hodí pre výsadby do skaliek, skalných štrbín a suchých múrikov. Vyžaduje plne slnečné stanovište s priepustnými pôdami.3 
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    3     5  20 cm, slnko 

23. Kuklík  (Geum) 

Kuklík dosahuje výšku 50-60 cm. Zakvitá počas letných mesiacov. Je lákadlom pre hmyz a motýle. Vyžaduje mierne vlhké pôdy s vysokým obsahom humusu. 

Stanovište toleruje v polotieni i na miernom slnku.3 

 3 50-60 cm, slnko 

24. Gypsomilka (Gypsophila) 

Kobercovitá, poloopadavá trvalka s modrastozelenými listami, dlhými 1,5 – 3 cm. Počas dlhého obdobia v lete vytvára voľné kvetenstva s priemerom 4 – 8 cm, 

zložené z hviezdovitých, bielych, ružových alebo ružovopurpurových kvetov s priemerom do 1,5 cm. 6 

 6  20 cm, slnko 
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25. Helénium (Helenium)  

Je to typická záhonová trvalka, vhodná do klasickej i modernej záhrady. Je nenáročná, najlepšie sa jej darí na slnečnom stanovišti. Nevyžaduje špeciálnu pôdu. Pre 

docielenie bohatého kvitnutia je vhodné jej v máji a júni dopriať dostatok živín a vody. Dobu kvitnutia tiež predĺžime odstraňovaním suchých kvetov. 3 

     3 60-80 cm, slnko 

26. Devätorník (Helianthemum) 

Vhodný pre výsadby do skaliek a suchých múrikov alebo. Stanovište vyžaduje slnečné, s pôdami dobre priepustnými, tak aby prebytočná voda rýchlo odtiekla. Po 

odkvitnutí je vhodné rastliny zrezať, čo podporuje u devätorníkov kvitnutie 

3  60-80 cm, slnko, skalnička 

27. Ľaliovka (Hemerocallis) 

Ľaliovky sú typickými trvalkami letných záhonov. Na pestovanie sú veľmi nenáročné, tolerujú takmer každú pôdu a stanovište. Násadu kvetov podporuje dostatok 

slnka, živín a vlahy. 3 

3  
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28. Yzop lekársky (Hyssopus) 

Poloopadavý malý krík s aromatickými listami. V júni až v septembri vytvára malé modré kvety, ktoré kvitnú v podlhovastých súkvetiach na dlhších stonkách. Kvety 

sú voňavé a identickú vôňu majú aj listy. Patrí medzi liečivé rastliny. Dosahuje výšku 45cm a vyžaduje si slnečnú polohu. 11 

 12 
 45 cm, slnko, liečivka 

 

29. Iberka (Iberis) 

Hodí sa pre výsadby do skaliek, suchých múrikov a skalných štrbín. Stanovište by malo byť slnečné s pôdami dobre priepustnými. Bohatšiu násadu kveto v druhej 

polovici leta podporíme zrezaním začiatkom leta.3 

 3 
 15 cm, slnko, skalnička 

 

30. Fakľovka  (Kniphofia) 

Mrazuvzdorná,  ale pri väčších mrazoch je vhodné rastliny prikryť lístím, alebo čečinou. Rastliny bohato zakvitajú oranžovočervenými kvetmi do výšky 80-100 cm, 

začiatkom leta. Kvety sú mohutné, šulcovité a vhodné aj k rezu. Vyžaduje slnečné stanovište s priepustnými pôdami, obstojne toleruje i sucho.3 
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 3 
 50- 90 cm, slnko 

 

 

31. Levaduľa (Lavandula) 

Levanduľa má ako trvalka široké uplatnenie. Využíva sa pre výsadby záhonov, do skaliek, ale aj pre vytvorenie nízkych živých plotov. Ako aromatická rastlina sa 

používa proti moliam v šatníkoch, pri aromaterapii a pri výrobe parfumov. Potrebuje slnečné stanovište s dobre priepustnými pôdami.  Levanduľa vyžaduje 

pravidelný rez pre udržanie pekných trsov. Prvýkrát ju striháme po odkvete približne na polovicu. Pri ideálnych podmienkach kvitne opakovane v tom istom roku. 

Druhýkrát vykonáme rez na jar hlboko (maximálne však do nedrevnatenej časti), čím ju zmladíme a podporíme hustú násadu kvetov.3 

3 
 40-50 cm, slnko 

 

32. Plesnivec (Leonthopodium) 

Plesnivec alpínsky je skalnička obľubujúca slnko s výškou v kvete do 20 cm. Kvitne počas leta hebkými bielymi kvetmi v tvare hviezdice. Hodí sa pre výsadby do 

skaliek, skalných štrbín a suchých múrikov. Stanovište vyžaduje slnečné, pôdy dobre priepustné, nie však vysychavé. Najčastejším dôvodom úhynu sú premáčané 

korene.3 
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 3  20 cm, slnko, skalnička 

 

33. Margarétka (Leucanthemum) 

Margarétka je bielokvitnúca, stredne vysoká trvalka na plné slniečko. Kvitne v letných mesiacoch do výšky 55-60 cm. Je to typická záhonová trvalka. Stanovište by 

malo byť slnečné, s pôdami dobre zásobenými živinami a vodou. 

 3  60 cm, slnko 

 

34. Šuskarda (Liatris) 

Je  nenáročná trvalka, ktorá vytvára vo výsadbe zaujímavú vertikálnu štruktúru. Svojimi atypickými kvetmi láka pohľady trvalkových nadšencov i lietavý hmyz. Je 

vhodná pre výsadby do rôznych trvalkových a trvalkovo-trávnych záhonov. Stanovište by malo byť slnečné s pôdami dobre priepustnými.3 

 3  3 
 40-80 cm, slnko 
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35. Ľan (Linum)  

Ľan vytvára jemné trsy, na konci ktorých sa v letom období objavujú svetlo modré kvety. Používa sa ako vtrúsená , alebo doplnková trvalka do slnečných záhonov. 

Svoje uplatnenie nájde tiež v skalke. Pôdy obľubuje suchšie, dobre priepustné a vápenité.3 

 5  3  40 cm, slnko, pozor rozširuje sa semienkami, môže zarásť celú predzáhradku !! 

36. Kamejka (Lithodora) 

Kamejka je sýto blankytná, nebeský modrá odroda kompaktného vzrastu s tmavozeleným listom. Kvety so žiarivo modrými lupeňmi vytvárajú bohatý a dlho 

pôsobiaci porast. Hodí sa pre výsadby do skaliek a skalných štrbín. Vyžaduje slnečné, výhrevné stanovište. Pôdy by mali byť dobre priepustné, kamenisté, kyslé viac 

ako u iných kultivarov. 3 

 3  40 cm, slnko, sklanička 

 

37. Kukačka (Lychnis coronaria) 

Kukačka vytvára šedo plstnatú ružicu listov, z ktorej začiatkom leta vyrastajú kvetné stonky nesúce karmínovo červené kvety.  

Ako trvalka je nenáročná na pestovanie a výborne toleruje i sucho. Vyžaduje slnečné stanovište s dobre priepustnými pôdami.  V záhone sa časom dokáže šíriť 

samovoľne vysemňovaním sa, čo je pozitívna no pri silnom rozšírení i negatívna vlastnosť tejto inak nádhernej trvalky. Účinnou reguláciou je včasné odstránenie 

odkvitnutých kvetných stoniek. 3 
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3  70 cm, slnko, pozor rozširuje sa semienkami, môže zarásť celú predzáhradku!! 

38. Vrbica (Lythurum) 

Je to vytrvalá rastlina, ktorá je vhodná na výsadbu zmiešaných trvalkových záhonov. S obľubou rastie na slnečnom stanovišti v bežnej záhradnej zemine. Má rada 

pôdy s kyslým pH. Jej rast podporíme pridaním rašeliny do pôdy, alebo mulčovaním štiepkou či ihličím z ihličnatých drevín.  Kvitne od júla do augusta, kvetmi sú 

klasy červeno ružovej farby. Dosahuje výšku niekedy až 120 cm. Dokonale vyniká v kombinácii s bielo a žlto kvitnúcimi trvalkami. 3 

3
 100 cm, slnko, polotieň, vlhká pôda 

39. Medovka (Mellisa) 

Medovka lekárska má rada slnečné stanovištia s občasným zatienením počas dňa. Bude mať intenzívnejšiu vôňu, ak bude vystavená priamemu slnku. Po výsadbe 

sadenice zalievame častejšie, aby dobre zakorenili, potom už medovka prakticky nevyžaduje zálievku. V obdobiach sucha jej občasnú závlahu môžeme dopriať. 

 13 
 30-40 cm, slnko, liečivka 
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40. Kocúrnik (Nepeta) 

Kocúrnik je aromatická trvalka s veľmi dlhým obdobím kvitnutia. Kvety sa objavujú začiatkom leta a neúnavne nakvitajú až do jesene. Násada kvetov je veľmi 

bohatá a na plnom slnku sú kvety výrazné, modro-fialové. Listy sú sivozelené, matné. Táto trvalka je vhodná do líniových výsadieb, zmiešaných trvalkových 

záhonov. Nepeta všeobecne je právom považovaná za jednu z najdlhšie kvitnúcich trvaliek vôbec. Opakované a bohaté kvitnutie docielime pravidelným rezom 

počas vegetácie. Stanovište by malo byť slnečné a rastliny výborne tolerujú aj sucho. Občasná zálievka a prihnojenie po reze pre podporu kvitnutia rastlinám určite 

neuškodí. 3 

 

3 3  30, 50, 70 cm, slnko 

41. Pupalka (Oenothera) 

Pupalka veľkoplodá je nízka, do šírky sa rozrastajúca žltokvitnúca trvalka. Kvety príjemne voňajú a sú lákadlom pre motýle a včely. Otvárajú sa až večer. Majú 4 

lupene a zakvitajú počas celej letnej sezóny s maximálnou výškou 25 cm. Lesklé zelené listy sa na jeseň prefarbia do hnedo-bordových tónov.  

Potrebuje slnečné stanovište, znesie aj polotieň. Nie je náročná na zavlažovanie. Vžaduje dobre priepustné a piesčité pôdy. 3 

 3  30, 50, 70 cm, slnko, kvitne až večer  

 

42. Oregáno (Origanum)  

Oregáno je nenáročná a aromatická trvalka kvitnúca v lete. Dosahuje výšku 45-55 cm a vrchol kvitnutia nastupuje počas letných mesiacov. Púčiky súkvetí sú sprvu 

bordové, po otvorení ružové a sú zdrojom nektáru pre užitočný hmyz. Rastie kompaktne v tvare bochníka, ideálna je výsadba v skupinách aspoň po 3 a viac 
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kusoch. Pamajorán je osvedčený aj ako trvalka do plošných výsadieb, spoľahlivo vytvorí pôdny pokryv. Vyžaduje slnečné stanovište a priepustné, až štrkovité pôdy. 

Dekoruje aj skalky a predzáhradky ako vyššia skalnička. Pravidelným odstraňovaním odkvitnutých súkvetí predídeme samovoľnému rozširovaniu do okolia. 

 3   3  40-50 cm, slnko, aromaticka bylinka, môže sa rozširovať semienkami do ostaných časti predzáhradky !! 

 

43. Pivonka (Paeonia) 

Pivonky drevité sú veľmi nenáročné, ale pomaly rastúce rastliny. Doba kvitnutia je v máji až júni. Najlepšie sa im darí vo výživných, stredne vlhkých, dobre 

odvodnených pôdach na plnom slnku alebo v polotieni. Pivonky nemajú rady presádzanie, preto treba miesto výsadby vopred dobre premyslieť.  Drevité pivonky 

žijú a bohato kvitnú hodia sa na rez. Sú atraktívne pre motýle. Ideálna rastlina pre vidiecke aj mestské záhrady. Vysádzame ich ako solitéry, alebo v skupinách. 

Vyššia pivonka polokrovitá s drevnatejúcimi stonkami vynikne pekne vysadená samostatne, ale aj v skupine. Je unikátna svojimi veľkými jednoduchými žiarivými 

kvetmi.3 

3   3    3
 80 cm, slnko 

44. Dráčik (Penstemon) 

Dráčik je odolná trvalka, vhodná je predovšetkým do čerstvo založených trvalkových záhonov, vďaka rýchlemu zahusteniu a rastu pôsobí efektne už v prvý rok 

výsadby. Vyžaduje živnejšie, mierne vlhké a dobre priepustné pôdy na slnečnom stanovišti. Odporúčame prihnojiť v čase zakladania kvetu.  Hybridný dráčik, ktorý 

je v našich podmienkach považovaný za krátkovekú trvalku. Pestuje sa tiež často ako letnička. Rastliny sú cenné pre svoje veľké zvončekovito-rúrkovité kvety 

usporiadané vo vzpriamených kvetenstvách.3 
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3  3 
 50-70 cm, slnko 

 

45. Hadovník (Persicaria) 

Hadovník nezvyčajná kvitnúca trvalka s ružovými vzpriamenými šulcovitými kvetmi, ktoré sú vhodné aj na rez do kytíc. Spätný rez po prvej vlne kvitnutia sa 

odporúča. Listy sú srdcovité, zelené a pôdopokryvné. Hadovník obľubuje vlhšie pôdy na slnečnom, až mierne tienistom stanovišti. V prvých rokoch po vysadení sa 

rozrastá pomalšie, no po adaptovaní sa tvorí nádherné bohaté trsy. Hadovníky kvitnú od polovice leta a s prestávkou aj počas jesene a preto sú ozdobou záhrad v 

záverečnom období vegetácie. Je to moderná trvalka, ktorú ocenia všetci nadšenci, ktorí hľadajú niečo nové.3 

3 3
 100 cm, slnko, polotieň 

 

46. Sápa (Phlomis) 

Sápa je trvalka pôvodom zo stredomorských oblastí Turecka. V záhradách sa v poslednej dobe začína tešiť veľkej obľube. Vytvára prízemné ružice jemne 

chĺpkatých listov. V letnom období vyrastajú mohutné byle nesúce v niekoľkých podlažiach nad sebou žlté kvety. Kvety sa neskôr menia na suché plody, ktoré na 

rastline veľmi pekne esteticky pôsobia až do konca zimy, kedy sa v rámci údržby odstránia. Používa sa ako solitérna trvalka, no veľmi dobre sa uplatní aj vo veľkých 

skupinách. Obľubuje slnečné stanovište so suchšími pôdami.3 

3 3
 120 cm, slnko 
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47. Flox (Phlox) 

Flox je klasická záhonová skupinová trvalka, pestovaná v našich záhradách už dlhé obdobie. Vo vyšších polohách vyžaduje slnečné stanovište, v teplejších nížinách 

je ideálny polotieň. Potrebuje vlhké, humózne pôdy, ktoré poskytujú dostatok živín. Zavlažovať odporúčame odspodu.  Floxy všeobecne potrebujú jemne prúdiaci 

vzduch a dostatok zálievky priamo ku koreňom. Priame a časté namáčanie listov spôsobuje rýchlejšie šírenie múčnatky, na ktorú sú citlivé. Trvalka pôvodom z 

východu USA, kde rastie v svetlých lužných lesoch a na vlhších lúkach. Vytvára tuhé, vzpriamené stonky, ktoré sú zakončené metlinovitými kvetenstvami. Kvet je 

výrazne voňavý, zároveň vhodný k rezu.  Niektoré nižšie kultivary sú vynikajúce skalničky - kvitnú vytrvalo v druhej polovici jari, rastie pôdopokryvne, tvorí nízke 

vankúšiky. Používa sa pre výsadby do skaliek a suchých múrikov. Hodí sa aj pre vytváranie väčších súvislých porastov. Vyžaduje slnečné stanovište s priepustnými 

pôdami, znesie aj mierny polotieň. Tvorí husté, kobercové porasty. 3 

 

3 3  3 
 70-80 cm,  slnko, polotieň, skalničky 10 cm, slnko 

 

48. Fyzostegia (Physostegia) 

Fyzostegia je typická vidiecka trvalka obľubujúca plné slnko a živné pôdy. Kvitne od začiatku leta vzpriamenými bielymi súkvetiami, ktoré výrazne lákajú opeľovače. 

Tvorí trsy tuhých hranatých stoniek. Listy sú kopijovité, po okraji zúbkaté. Na pestovanie nie je náročná, vyžaduje slnečné alebo polotienisté stanovištia so 

strednou zálievkou. V úrodných pôdach sa rýchlo rozrastá. Odporúča sa zrezávanie po odkvitnutí súkvetí, rastlina niekedy remontuje.  

3  3  3
 50-70 cm,  slnko 
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49. Černohlávok (Prunella) 

Černohlávok je výnimočne vitálna nízka trvalka s modro-fialovými hluchavkovitými kvetmi. Vrchol kvitnutia nastáva od druhej polovice leta, pričom habitus rastliny 

môže pripomínať nízku šalviu lúčnu. Je ideálnou trvalkou do plošných výsadieb a ako výplňová i skupinová trvalka v druhovo pestrom záhone. Vyžaduje vlhké, 

bežné záhradnícke pôdy, slnko až polotieň. 3 

3
 20 cm,  slnko, polotieň 

 

50. Poniklec (Pulsatilla) 

Trvalka rastie v suchých kamenistých trávnikoch s pieskovými až kamenistými pôdami. Rastliny začínajú skoro na jar hnať kvetné puky súčasne s listami. Po 

odkvitnutí sa vytvárajú dekoratívne súplodia nažiek, tie vytrvávajú približne mesiac. Je to trsnatá rastlina, ktorej počet kvetov sa vekom rastliny zvyšuje.  Hodí sa 

pre výsadby do skaliek, ale i suchších trvalkových záhonov. Vyžaduje slnečné stanovište s priepustnými pôdami. 3 

3
 20 cm,  slnko, skalnička 

 

51. Rozmarín (Rosmarinus) 

Aromatický, stálozelený poloker pôvodom zo Stredomoria. V závere jari zakvitá bledomodrými drobnými kvetmi, výšku dosahuje 70-100cm. Po odkvete je 

vzhľadný ihličkovitými zelenými listami, ktoré sú aromatické. V prírode vytvára husto rozkonárené porasty, rastúce na slnečných a kamenistých lokalitách. V našich 

podmienkach je jeho mrazuvzdornosť obmedzená. V teplých, chránených polohách s dobrou drenážou je pravdepodobné, že rastlina vydrží aj zimné obdobie. 3 

18
 50-70 cm,  slnko, bylinka 
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52. Rudbekia (Rudbeckia) 

Je to cenná trvalka pre veľké tmavožlté kvety s čiernym terčom. Tie doslova žiaria v jesennom období na inak pochmúrnych záhonoch. Výborne sa kombinuje s 

okrasnými trávami. Kvet je tiež vhodný k rezu. Vyžaduje slnečné stanovište s humóznymi, dostatočne vlhkými pôdami.3 

 3  19
 70-100 cm,  slnko 

 

53. Šalvia (Salvia) 

Vytrvalá záhonová rastlina, ktorá svojím okrasným kvetom neúnavne kvitne od júna do augusta a pri správnej výsadbe vytvorí hustý porast. Po odkvitnutí kvetov a 

spätnom reze remontuje. Salvia nemorosa je kvalitným generatívne rozmnožovaným kultivarom s fialovomodrými kvetmi. Kvety sú lákadlom pre včely a motýle. 

Včelármi je považovaná za cennú medonosnú rastlinu. Šalvia hájna je skutočným milovníkom horúceho leta, preto jej vyhovuje slnečné a suché stanovište. Pôda by 

mala byť priepustná s vyšším obsahom vápnika. Salvia  officinalis v kultivaroch,  sa vyznačuje rôznym panašovaným listom, s nádychom do fialova u mladých 

lístkov, alebo bledo zelena. Fialovo-modré prasleny kvetov sa objavujú na rastlinách v letnom období. Vhodným miestom pre výsadby šalvie sú slnečné záhony, 

väčšie skalky ale i rôzne nádoby. Obľubuje suchšie, priepustné pôdy s vyšším pH. V liečiteľstve sa využíva vňať, v sušenom i čerstvom stave. S obľubou sa používa 

ako kloktadlo, pre svoje antiseptické účinky. Trvalka je atraktívna najmä svojim listom, kvitne pomenej. 3 

 

3 3   3   3   19
 50-60 cm,  slnko 

Salvia nemorosa  Salvia nemorosa   Salvia officinalis ´Triclor´          Salvia officinalis    Salvia officinalis 
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54. Santolina (Santolina) 

Suchomilná trvalka so striebornými listami odolná voči horúčavám. Celá rastlina je výrazne strieborná, s listami podobajúcimi sa na cypruštek. V letnom období ju 

zdobia tmavo žlté polguľovité kvety. Dosahuje výšku 45-60 cm. vyžaduje každoročný jarný rez. Ak ho nevykonáme, začne v strede drevnatieť a začne poliehať. V 

záhradách sa s obľubou pestuje v slnečných skalkách, záhonoch a rôznych nádobách. Vyžaduje slnečné, štrkovité stanovište s dobre priepustnými pôdami.3 

3  3 
30-40 cm,  slnko 

Santolina rosmarinifolia  Santolina chameacyparissus 

 

55. Lomikameň (Saxifraga) 

Lomikameň začína kvitnúť s prvými teplejšími dňami. Kvety sú červenoružovej farby s tmavým stredom. Rastliny tvoria nízke vankúšiky sýtozelených listových 

ružíc, ktoré na zimu sfarbujú do červena. Saxifraga je vhodná do skaliek a skalných štrbín s ľahkým polotieňom. Obľubuje mierne kyslé pôdy, ktoré by počas 

vegetácie nemali extrémne vysychať. 3 

3 
15 cm,  slnko, polotieň,  skalnička 

 

56. Hlaváč (Scabiosa) 

Scabiosa je druh krátkovekej trvalky, ktorú tvorí kompaktný trs šedozelených listov. Je zaujímavým doplnkom trvalkových záhonov, pre jej nápadne veľké kvety 

fialovomodrej, fialovej alebo bielej farby s krajkovaným okrajom. Hlávky sa nesú na tenkých a jemne pokrútených stonkách a po opade lupienkov je stále 

atraktívny guľatou štruktúrou. Hlaváč kvitne od začiatku leta až do neskorej jesene, je obľúbený najmä do skalkových záhonov s dobre priepustnou pôdou.3 
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3   3 
60 cm,  slnko 

 

57. Rozchodník  (Sedum) 

Rozchodníky sú úplne nenáročné trvalky znášajúce extrémne suchá a horúčavy. Potrebujú priepustné pôdy a slnečné stanovište. Môžu byť súčasťou štrkovo-

kamenistým skaliek aj rozsiahlych zmiešaných trvalkových záhonov. Sedum je kompaktný, 25-40 cm vysoký rozchodník s bordovým, zeleným  oválnym listom a 

svetlým kvetom. Kvitne na konci leta premenlivými krémovo-žltými, až ružovými, plne nakvitnutými súkvetiami. Rastie do šírky, vytvára bochníkovitú rastlinu, je 

nesmierne estetický vo väčších množstvách ako výplňová trvalka, i v jednotlivo vysádzaných záhonoch.  

Ďalšia kategória sú nízke rozchodníky vytvárajúce zelené koberce.  Za chladného počasia sa rastlina sfarbuje dočervena. Biele kvety s ružovým nádychom sa 

objavujú na začiatku leta. Hodí sa najmä pre výsadby do skaliek a suchých múrikov. Ako väčšina nízkych rozchodníkov sa dá použiť na ozelenenie extenzívnych 

strešných záhrad.3 

 

3 3  3 
40-60 cm,  slnko   alebo   5-10 cm,  slnko, skalničky 

 

58. Čistec (Stachys) 

Trvalka rastie na kamenistých svahoch a neúrodných pôdach. Vytvára husté koberce vlnito chĺpatých listov. V záhradách a parkoch veľmi obľúbená a cenná trvalka 

pre svoju nenáročnosť a odolnosť. Kvety sa na rastlinách objavujú veľmi zriedkavo, farba je nevýrazná s nádychom do ružova. Vďaka kombinácii týchto vlastností 

ide o ideálnu rastlinu pre vytváranie hustého pôdneho pokryvu schopného potlačiť aj buriny. Vyžaduje slnečné stanovište a priepustné suchšie pôdy. Údržba 

spočíva v odstránení suchých častí rastlín po zime, prípadne sa podľa potreby upraví porast do požadovaného tvaru. 3 
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3 21
15-30 cm,  slnko, skalnička 

 

59. Materina dúška (Thymus) 

Materina dúška je aromatická rastlina rozšírená po celej Európe. Vytvára na báze drevnatejúce nízke porasty. Počas leta sa objavujú svetlo ružové kvety, ktoré sú 

medonosné. Svoje uplatnenie nájde v skalkách, záhonoch, ale i rôznych nádobách. Vyžaduje slnečné stanovište s dobre priepustnými pôdami.  V liečiteľstve sa 

používa pre antiseptické (protizápalové) účinky. Zberajú sa celé stonky i s kvetmi, ktoré sa sušia, alebo používajú v čerstvom stave. Uplatňuje sa tiež v gastronómii, 

podobne ako tymian na dochutenie rýb a mäsa. 3 

3  3
10-15 cm,  slnko, skalnička 

 

60. Železník (Verbena) 

Železník je nádherná okrasná rastlina vyššieho vzrastu, ktorá sa v posledných rokoch teší mimoriadnej obľube. Cenná je pre ľahkú štruktúru svetlo fialových 

kvetov, ktorými prepojí a ucelí kompozíciu. Veľmi často sa uplatňuje v moderných výsadbách vo veľkých skupinách, až monokultúre. Nádherné sú kombinácie s 

inými vysokými trvalkami. Je nenáročná na pestovanie, obľubuje slnečné a suché stanovište. 3 

 

3 3
65, 120 cm,  slnko 
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61. Veronika (Veronica) 
Veronica  je trvalka s rôznou farbou kvetu od fialovej,cez modru až bielu s výškou v kvete do 50-65 cm. Listy sú tmavozelené a lesklé. Kvety sú na vrcholoch zelené, 
pomerne veľké a vzpriamené. Rastliny bohato zakvitajú v letnom období. Svoje uplatnenie nájde v slnečných záhonoch s pôdami mierne vlhkými alebo vo 
vonkajších črepníkových a mobilných výsadbách, ako súčasť kompozície balkónov, terás alebo vyvýšených múrikov. Výborná na aranžovanie letných kytíc. 

3 3 3 3
30-50 cm,  slnko 

62. Juka (Yucca) 
Juka patrí k striebornolistým trvalkám výrazne vzpriameného rastu. Ružice listov sú mohutné a kvety podobné konvalinke. S vrcholom pôsobenia v lete sú 
dominantou akejkoľvek formy výsadby. Yucca môže byť výraznou solitérou, ale aj unikátnou skupinovou trvalkou. Táto sukulentná rastlina s úzkymi a 
vzpriamenými listami znáša aj tie najhoršie obdobia sucha a vysoké teploty. Do výsadieb zmáhaných horúčavami je preto ideálna.  Juky aj napriek exotickému 
vzhľadu sú u nás úplne mrazuvzdorné. Vyžadujú slnečné, exponované stanovište, s dobre priepustnými, suchšími skeletnatými pôdami. Príliš živné a ílovité pôdy 
môžu spôsobiť odhnívanie koreňového systému v zime. 3 
 

3  22 
50,90-100 cm,  slnko 
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Trvalky do polotieňa až tieňa 

63. Veternica (Anemone)  

Veternica vyžaduje stanovište v polotieni, s pôdou mierne vlhkou a bohatou na živiny. Ideálnym miestom pre pestovanie okrasných veterníc je pod okrajom korún 

listnatých stromov. Neznáša zimné premokrenie.3 

3
80-100 cm, polotieň  3 

30 cm,  polotieň 

64. Astilba (Astilbe)  

Ako trvalka sa astilba uplatní v rôznych formálnych i prírodných výsadbách, najmä v zmiešaných záhonoch pod korunami stromov. Výborne sa jej darí tiež na 

slnečných stanovištiach s rozptýleným svetlom. Pôdy vyžaduje vlhšie, ideálne mierne kyslé s prídavkom rašeliny. Na suchých miestach postupne degraduje. Pre 

dlhú životnosť odporúčame každé 3 roky zmladiť hľuzu na začiatku jari delením.3 

3  3  3  
50-80 cm,  polotieň 

65. Brunera (Brunnera)  

Výrazná trvalka do tieňa s obrovskými listami so strieborným mramorovaním. Kvitne od druhej polovice jari nebesky modrými drobnými kvetmi podobnými 

nezábudke. Stanovište preferuje tienisté alebo polotienisté. Ideálnym miestom je okraj korún stromov alebo vysoký múr. Na pôdu je nenáročná, znesie bežnú 

záhradnú pôdu, vyžaduje pravidelnú závlahu v suchých mesiacoch.  
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3 3 
40 cm,  polotieň, tieň 

 

66. Srdcovka (Dicentra) 

Srdcovka je obľúbenou trvalkou, ktorú v minulosti hojne pestovali naše prastaré mamy. Srdcovka začína svoju vegetáciu skoro na jar, často býva v apríli v plnom 

rozkvete. Kvety pripománajú tvarom srdiečko s bielym očkom. Po odkvitnutí začne rastlina zaťahovať do podzemných častí a v lete ju už na záhone nevidno. 

Odporúčame ju kombinovať v záhonoch s ďalšími trvalkami s iným obdobím kvitnutia. Ideálnym stanovišťom je ľahký polotieň, no darí sa jej výborne aj na slnku, 

kde vyžaduje vlhší substrát. Na pestovanie a pôdu je to inak nenáročná trvalka. 

3 3
50 cm,  polotieň, tieň 

67. Kamzičník (Doronicum) 

Doronicum je jarná žltokvitnúca trvalka s výškou sotva 25 cm. Veľké úbory kvetov sú výrazné a lákajú hmyz. Stanovište potrebuje slnečné, prípadne polotienisté, s 

pôdami vlhšími a humóznymi. 3 

 

3
 30-50 cm,   polotieň 

 



31 
 

68. Krpčiarka  (Epimedium) 

Nízkorastúca trvalka okrasná listom, vo včasnej jari kvetom. Kvitne drobnými kvetmi, ktoré sa nesú na približne 15 cm vysokých stonkách bez listov. Krpčiarka má 

srdcovité, nesúmerné listy jasnej, zelenej farby. Postupne tieto listy sfarbujú do hnedých tónov. Je nenáročná na pestovanie, vyhovujú jej hlinito-piesočnaté pôdy, 

dostatočne priepustné a bohaté na organické látky. Vysádza sa na tienisté a polotienisté miesta, vlhkosť pôdy je žiadúca. Počas zimy je vhodnejšie ju  prikryť 

čečinou a ochrániť ho pred silnejšími mrazmi.  3 

  3  20-30 cm,   tieň, pôdopokryvná,  

69. Čemerica (Helleborus) 

Čemerica je typickou trvalkou, vhodnou pre výsadby do polotieňa. Rastliny výborne znášajú prostredie pod korunami stromov, kde na jar majú dostatok vlahy a 

cez leto je pôda naopak suchá. Pôdy by mali byť dobre priepustné, s vyšším obsahom humusu. 3 

 7     20-30-50 cm,   tieň 

70. Heuchera (Heuchera) 

Heuchery sú nádherné trvalky vyžadujúce minimálnu trvanlivosť. Má ráda tieň a polotieň, no zvládne aj slnko, no dobre zamulčovaná s pôdou udržiavanou vlhkou. 

Heuchera robí rozprávkovú rastlinu na okrajoch záhonov s takmer vždyzelenými zhlukmi jemne vyzerajúcich vrúbkovaných listov.8 
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 8  3 9 
 20-30,   tieň 

71. Hosta (Hosta) 

Hosty síce patria medzi tieňomilné trvalky, ale darí sa im aj v polotieni, neznášajú priame slnko, ktoré im môže spáliť listy. Vyžadujú mierne vlhkú priepustnú 

záhradnú pôdu. Treba ich polievať opatrne, aby nedochádzalo k premokreniu pôdy, čo spôsobuje odhnívanie listov. Počas dlhodobého sucha ich treba pravidelne 

zalievať 

10  10  10  
 20-30-60 cm,   tieň, polotieň 

 

72. Liriopa (Liriope)  

Liriope muscari vyniká hustými trsmi úzkych sýtozelených listov. Kvety fialovej farby sú šulcovité, objavujú sa tesne nad rastlinou. Ideálne uplatnenie nájde v 

podrastoch drevín, záhonoch aj skalkách. Stanovište vyžaduje polotienisté, pôdu vlhšiu, dobre priepustnú, s vyšším obsahom humusu. Rastliny majú prvé roky 

pomalší vývoj, no približne tretím rokom po adaptovaní sa na podmienky sa rast zrýchli a vytvárajú sa bohato kvitnúce, husté trsy. Radíme ju medzi stálozelené 

trvalky. V našich podmienkach jej môžu ublížiť najmä tuhé zimy s holomrazmi. 

 3 
 40 cm, polotieň 
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73. Pachysandra (Pachysandra) 

Pachysandra je pôdopokryvná stálozelená trvalka. Atraktívna je hlavne lesklým sýto zeleným listom. V jarnom období sa objavujú nenápadné drobné biele kvety. 

Najviac sa jej bude dariť v polotieni až tieni, pod korunami stromov. Pôda by mala byť mierne vlhká, mierne kyslá a dostatočne priepustná. 3 

3
 15-20 cm, tieň, polotieň 

 

74. Pľucnik (Pulmonaria) 
Pľucnik vo svojich kultivaroch má väčším šedozeleným listy, ktoré zdobia výrazné biele škvrny. V skorom jarnom období rastliny bohato zakvitajú fialovomodrými 
kvetmi. Je to typická trvalka vhodná zo záhonov, ktoré sú umiestnené pod korunami listnatých stromov. Stanovište by malo byť teda polotienisté, s humóznymi, 
primerane vlhkými pôdami. 3 

3
20-30 cm, tieň, polotieň 

 

75. Zimozeleň (Vinca) 

Zimozeleň je dobre známa trvalka. Rastie v tienistejších lokalitách lesov, kde vytvára husté stálozelené porasty. Rozrastajúci sa pomocou plazivých stoniek. Kvety 

modrej farby a objavujú sa spolu s mladými svetlo zelenými listami v jarnom období. Sadíme ju vo väčších skupinách. Pre úspešné pestovanie vyžaduje polotienisté 

až tienisté stanovište s mierne vlhkými, humóznymi pôdami. 

3 3
15 cm, tieň, polotieň 
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Okrasné trávy 

76. Kraslica (Briza) 

Kraslica je domácim druhom stálozelenej trávy, ktorý rastie najmä na suchých lúkach a pastvinách. Kvety sa na rastlinách objavujú od mája do augusta. Sú jemné, 

bielo hnedé a už i pri slabom vánku sa trasú. Na pestovanie je nenáročná, obľubuje slnečné stanovištia a suchšie dobre priepustné pôdy. Svoje uplatnenie nájde 

najmä v skalkách a nízkych až v stredne vysokých zmiešaných trvalkových záhonoch.3 

 3  3 3 
40 cm, slnko 

 

77. Smlz (Calamagrostis) 

Calamagrostis  je oblubený druh dekoratívnej trávy vyššieho vzrastu. Smlz je zaujímavý najmä pre svoj striktne vzpriamený habitus. V letnom období sa objavujú 

svetlo hnedé klasy kvetov, ktoré vytvárajú vertikálnu štruktúru aj v zimnom období.  Smlz vynikne ako samostatná dominanta, ale aj vo väčších skupinách alebo v 

liniách. Na stanovište ide o nenáročnú trávu, ktorej sa výborne darí na slnku a v suchších pôdach. Starostlivosť o smlz spočíva v odstránení odumretej nadzemnej 

časti v skorom jarnom období. 3 

3  
120 cm, slnko 

 

78. Ostrica (Carex) 

Ostrice sú veľmi variabilný druh tráv. Niektoré kultivary vytvárajú nízke sýtozelené porasty, ktoré sa dokážu pri správnej hustote veľmi rýchlo zapojiť.  Iné su 

výrazne sfarbené a rastú priamo. Výborne sa jej darí v ľahkom polotieni pod korunami listnatých stromov. Cennou vlastnosťou je tolerancia suchších pôd v 

polotieni. Je to stálozelená okrasná tráva, preto pri silnejších mrazoch bez snehovej pokrývky je lepšie ju prikryť čečinou alebo lístím. 3 
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3 23 3
50-60 cm, slnko, polotieň 

 

79. Pampová tráva (Cortaderia) 

Pestuje sa najmä ako dominanta do väčších záhonov. Vyžaduje slnečné stanovište primerane zásobené vodou a živinami. Pôda by mala byť zároveň dobre 

priepustná. Na zimu trsy zviažeme, v chladnejších oblastiach zakryjeme a režeme až na jar. Kvety sú mohutné, striebristo bielej farby.3  

3
180 cm, slnko 

 

80. Kostrava (Festuca) 

Kostrava je tráva stredného vzrastu s výrazným oceľovomodrým sfarbením listov. Na začiatku leta sa objavujú typické metlinaté súkvetia. Hodí sa pre výsadby do 

skaliek, prípadne nádob. Nádherne vynikne tiež v trvalkových záhonoch vysadená vo väčších skupinách. Stanovište by malo byť slnečné, s pôdami suchšími, dobre 

priepustnými.3 

 3 
30 cm, slnko 
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81. Rákosovka (Hakonechloa) 

Rákosovka je dlhodobo jedným s najobľúbenejších kultivarov okrasných tráv. Cenený je najmä pre svoj hustý habitus a spoľahlivý rast, kedy dokáže vytvoriť aj 

súvislejší zapoj v podraste. Na listoch sa striedajú pozdĺžne žlté a zelené pásy. Na jeseň dominuje výrazné zlatisté sfarbenie.  Ideálne uplatnenie nájde v podrastoch 

drevín, záhonoch aj skalkách. Stanovište by malo byť v polotieni. Pôdu vyžaduje vlhšiu, dobre priepustnú s vyšším obsahom humusu.  Vytvára pomaly sa 

rozrastajúce trsy, širších, prevísajúcich listov.3 

3
30- 60 cm, tieň, polotieň 

 

82. Ozdobnica (Miscanthus) 

Miscanthus  je kultivar vyznačujúci sa husto rastúcimi, úzkymi sivozelenými alebo zelenými listami. Cenná je pre svoju pravidelnú a jemnú textúru. V našich 

podmienkach kvitne len vzácne, za veľmi teplého počasia. Ozdobnica je veľmi obľúbená okrasná tráva často pestovaná v rôznych záhonoch. Je nenáročná na 

pestovanie. Stanovište by malo byť slnečné s pôdami hlbšími, humóznymi. Ako každú vyššiu okrasnú trávu ju na jeseň zviažeme a zrežeme až skoro na jar. 3 

3  3
120-160 cm, slnko 

 

83. Bezkolenec  (Molinia) 

Molinia je mohutnejší bezkolenec so širším listom. Kvety sú jasne zlatožlté, mierne prevísajúce laty, objavujúce sa na jeseň. Rastliny je v liste vysoká približne 50 

cm. Celá rastlina na zimu sfarbuje nádherne zlatožlto. Vo výsadbách sa používa ako solitéra, prípadne sa zosadzuje do menších dominantných skupín. Stanovište 

by malo byť slnečné až polotienisté. Vyžaduje vlhšie, humóznejšie a mierne kyslé pôdy. 3 
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3 
120-180 cm, slnko 

 

84. Perovec (Pennisetum) 

Perovce sú trávy so šulcovitým kvetom hnedo-červenej farby. Kvety sa objavujú sa od leta do jesene a pretrvávajú až do jari, kedy celú rastlinu zrežeme. Klasy sa 

môžu použiť do kytíc i na sušenie. Na pôdu je nenáročná, najbohatšie zakvitne na slnečnom stanovišti.3 

 3 
50-80 cm, slnko 

 

85. Kavyľ (Stipa) 

Atraktívna tráva s jemnými listami, ktoré vejú vo vetre. Vyžaduje slnečné stanovište s priepustnými pôdami. Ideálne ak je pôda piesčitá, prípadne s vyšším 

obsahom minerálne skeletu v podobe kameniva, alebo sute.3 

3
50-70 cm, slnko 
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Kríky 

86. Muchovník (Amelanchier)  

Veľmi pekný ker alebo malý strom, ktorý je atraktívny počas všetkých ročných období. V marci konáriky vypučia záplavou jemných bielych hviezdičkovitých kvetov 

vo voľných súkvetiach, práve v čase keď sa rozvíjajú medeno-ružové mladé lístky. Lístky sú hodvábne a najprv bronzové, potom dozrievajú na sýto-zelené a na 

jeseň sa menia na oranžové, šarlátové a karmínovo-červené. V júli je celý ker posiaty tmavočervenými okrúhlymi bobuľkami, ktoré sa dozrievaním menia na 

purpurovo-čierne a stávajú sa jedlými. Muchovníku sa najlepšie darí na ľahkých, úrodných, vlhkých, ale dobre priepustných neutrálnych až kyslých pôdach. Známy 

svojou nádhernou jesennou farbou listou, tento ker so vzpriamenými kmienkami je ideálnou solitérnou rastlinou pre záhon pozostávajúci z krov alebo zmiešaných 

rastlín či už na slnku alebo v polotieni. Dorastá do výšky 4-6 metrov a šírky 6-7 metrov.24 

25  26 

 

87. Dráč thunbergov ( Berberis thunbergii)  

Dráč thunbergov je veľmi nenáročný, opadavý, hustý ker s oblúkovito ohnutými konármi a červenkastopurpurovými, na jeseň jasnočervenými listami u niektorých 

kultivarov s žlto zelenými listami. Na jar vytvára guľovité až miskovité žlté kvety s červenkastým nádychom. Plody sú červené. Dobre znáša rez a tvarovanie, preto 

je vhodný aj na živé ploty. Na konárikoch ma tenké ostne, ktoré bránia prechodu cez živý plot. Nemá mimoriadne nároky na pôdu a po zakorenení veľmi dobre 

znáša aj suchšie stanovištia. Na jeseň jeho lístky vyfarbujú do krásnych odtieňov žltej, červenej a oranžovej. Dorastá do výšky 2,5 metra a šírky 3 metre (ak sa 

nestrihá, strihom je možné ho udržiavať v požadovanej výške).24 

27  28 
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88. Bradavec (Caryopteris)  

Bradavec je rýchlo rastúci trvalkový (polodrevnatý) ker, ktorý sa používa ako pozadie pre ďalšiu výsadbu alebo v trvalkových záhonoch. Pestuje sa najmä pre svoje 

jemné, levanduľovo modré súkvetia, ktoré tvorí v auguste až v októbri. Jeho jednoduché oválne opadavé listy majú modrozelené sfarbenie. V niektorých rokoch 

rastliny namrznú až k zemi a počas nasledovnej jari je potrebné zastrihnúť ich až kúsok nad povrch terénu. Môžeme ich však zrezať takmer po zem aj po miernej 

zime. Najlepšie rastie v ľahkých, dobre priepustných pôdach. Dorastá do výšky 0,6-1,2m. 24 

 24  29 

 

89. Drieň kousa (Cornus kousa) 

Tento malý opadavý kvitnúci strom alebo veľký ker pochádza z Číny. V prvých rokoch života má široko valcovitý tvar, neskôr dorastá do výšky 5 až 7 metrov a stáva 

sa okrúhlym. Prekvapivo krásne kvitne záplavou veľkých bielych kvetov a má veľmi pekné jesenné sfarbenie. Jeho kvety veľkosti 0,7 až 1,5cm sú tvorené štyrmi 

bielymi špicatými listeňmi podobnými okvetným lístkom, ktoré obklopujú nevýrazné žlto-zelené skutočné kvety. Rozkvitajú neskoro na jar a lákajú motýle. Neskôr 

sa z nich vyvíjajú na jedlé plody (veľké asi 25mm) vzhľadom podobné malinám, ktoré sú zvyčajne ponechané vtáctvu. Samotný ker alebo malý strom má 

tmavohnedé lístie, ktoré sa na jeseň mení na červeno-purpurové. Jeho kmeň a hrubšie konáre majú škvrnitú kresbu. Uprednostňuje polohu na slnku alebo v 

čiastočnom tieni. Polievame ho stredne intenzívne. Hodí sa na výsadbu ako samostatne stojaca rastlina alebo v malých skupinkách okolo domov, terás alebo v 

trávnikoch. 24 

 30  31
5-7  m, slnko, polotieň 
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90. Zanoväť (Cytisus) 

Cytisus  vytvára hustý, voňajúci, kvitnúci ker (farba kvetu biela, žltá, červená) s rastom do výšky a šírky 100-120 cm. Aby každým rokom bohato nakvital a mal 

zaguľatený tvar, odporúčame ho po odkvitnutí zastrihnúť. Na začiatku júna skrátime odkvitnuté výhony o jednu, až dve tretiny. Cytisus nemá rád silný rez do 

staršieho dreva, preto príliš hlboké rezy nemusí dobre znášať. Nestrihané rastliny vyhoľujú spodné vetvy. Neznáša nadbytok vody, pretože je to suchomilná 

rastlina. Vďaka pestrým farbám kvetov je vhodný ako atraktívny doplnok medzi stálozelené kry a ihličnany, ktoré na približne mesiac nápadne oživí. Potrebuje plné 

slnko a mierne kyslú, živnú pôdu. Je plne mrazuvzdorný. 3 

 3 3
1 – 1,5 m, slnko 

 

91. Bršlen (Euonymus) 

Obľúbený vždyzelený mrazuvzdorný vzpriamený hustý ker s oválnymi lesklými tmavozelenými a hrubšími listami s povrchom pripomínajúcim vosk (v kultivaroch je 

bršlen rôzne panašovaný  žltozeleno alebo bielo zeleno) Často sa používa na elegantné živé ploty rôznej výšky od 40 cm až do 3 metrov alebo ako stálozelený 

základ okrasnej výsadby. Jeho listy si dobre zachovávajú svoju sýtozelenú farbu aj počas celej zimy. Je nenáročný na pôdu a dobre znáša strih. Jeho veľkou výhodou 

je schopnosť dobre rásť aj v polotieni a tieni. Nestrihaný dorastá do výšky 3-4m a šírky 2-3m. 24 

 32 32 
40 cm  – 2 m, slnko, polotieň 

92. Zlatovka (Forsythia) 

Zlatovka ( ľudovo zlatý dážď) kvitne skoro z jari. Opadavé listy sú stredne zelené, kopijovité, vrúbkované. Vetvičky majú žltozelenú až žltohnedú farbu a môžu sa 

strihať od jari do konca leta takmer kedykoľvek. Najkvalitnejší rez je hneď po odkvitnutí. Zlatovka nie je vôbec náročná na pôdny typ a veľmi jednoducho sa 

pestuje. Porastie i v horších zeminách a je tolerantná voči vyschnutiu i dočasnému premočeniu pôdy. Plne mrazuvzdorná do min. -29°C, ale zrejme znesie i 

krátkodobý pokles ešte nižšej teploty.3 
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 3 40 cm ( strihané) – 2 m (nestrihané), slnko  
 

93. Ľubovník (Hypericum) 

Ľubovník je nenáročný vždyzelený alebo poloopadavý nízky ker s úzkymi svetlozelenými kopijovitými lístkami. Tvorí rozprestreté zárasty. Od polovice leta do 

polovice jesene tvorí veľké žiarivo-žlté kvety. Výborne sa hodí na pokrytie pôdy na miestach, kde si neželáme trávnik. Rastie na všetkých typoch pôd, na slnku i v 

tieni a vysádzame ho aj na miesta, kde nič iné nechce rásť. Dorastá do výšky asi 30 -40 cm a šírky asi 1m. 24 

 24 33
40 cm,  slnko, polotieň 

 

94. Perovskia (Perovskia)  

Perovskia je nádherný krík so vzpriameným rastom a pekným striebristým listom.  Počas leta sa na koncoch stoniek objavujú fialovo-modré kvetenstvá. Je to 

rastlina vhodná do rôznych záhonov a väčších skaliek. Obľubuje slnečné stanovište, so suchšími, kamenistými pôdami. Je to neúnavne kvitnúca mohutná trvalka. 

Kvitne od začiatku leta prakticky až do mrazov. 3 

 3  3 
100 cm , slnko 
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95. Vavrínovec (Prunus laurocerasus) 

Vavrínovec lekársky sa používa na výsadbu najkrajších živých plotov z listnatých neopadavých drevín. Je to vždyzelený, mrazuvzdorný, husto rozkonárený ker, ktorý 

je neskôr voľnejší a rozložitý. Má veľké podlhovasté jasnozelené kopijovité lesklé listy. Na jar tvorí dlhé strapce jednoduchých malých bielych kvetov a čierne plody. 

Je veľmi atraktívny vysadený samostatne. Používa sa aj na tvarovanie elegantných živých plotov, ktoré môžu rásť aj v tieni. Je veľmi nenáročný na údržbu a dobre 

znáša strih. 24 

34 35
100 cm (strihaný)   2-5 m (nestrihaný) , slnko, polotieň 

96. Červienka (Photinia) 

Photinia je žiarivý červený krík s podhlovastými listami. Vrcholce výhonov má žiarivo červené a to najmä na začiatku jari. Na jar sa objavujú po zime veľmi skoro a 

prinášajú tak do záhrady veľa farby. Photinia neopadáva. Kvitne aromatickými bielymi kvetmi, ktoré sú menej nápadné. Dorastá do výšky a šírky asi 2-3,5 m. 

Vhodný do okrasných záhrad ako dominanta i v líniách do živých plotov. Darí sa jej na všetkých stanovištiach. Najradšej má vlhšiu, dobre odvodnenú pôdu na 

slnečnom stanovišti. Hlavne v lete sa odporúča mulčovanie pred nadmerným vysychaním. Prvé roky býva ker skôr riedky a neskôr sa vetvenie zahustí tak, že je 

úplne nepriehľadný. Červienky znášajú dobre rez, vhodnejší je termín na strihanie po odkvitnutí.3 

 3   3
  60 - 100 cm (strihaný), slnko 

 

97. Tavoľa (Physocarpus) 
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Tavoľa kalinolistá a je výborný, plne mrazuvzdorný ker, ktorý vďaka svojim kultivarom s farebne odlíšenými listami, zaujíma popredné miesta na rebríčku 

popularity. Dosahuje výšku 80-100 cm, je to vhodná rastlina do živých plotov bez potreby častého a pravidelného rezu. 3 

3 3
100 cm , slnko 

 

98. Nátržník (Potentila fruticosa) 

Nátržník krovitý patrí medzi husté, dlho kvitnúce kry, výborné do živých plotov alebo trvalkových záhonov. Patrí medzi opadavé kry, dorastá do 1 m, na výber sú aj 

nižšie druhy. Kvitne s drobnými žltými kvietkami, od jari, počas celého leta. Tento bohato kvitnúci ker je rezistentný voči chorobám, pôda je vhodná dobre 

odvodnená, hlinito piesočnatá. Vyhovuje mu slnečné stanovište, kvitne aj v tieni, ale po menej. Je to nenáročný ker na pestovanie, vyhovuje mu aj znečistené 

prostredie. Pre bohaté kvitnutie a pekný vzrast je dobré ročné strihanie na jar. Rozmnožovať sa dá odrezkami, ktoré sa získavajú počas mája.37 

 36 
100 cm , slnko 

99. Vtáči zob (Ligustrum) 

Vtáčí zob obyčajný je veľmi nenáročný, rýchlo rastúci poloopadavý ker, veľmi vhodný na tvarovanie živých plot. Má minimálne nároky na pôdu aj na závlahu. Bez 

ťažkostí rastie aj na bratislavských sídliskách, kde mu nevenujú takmer žiadnu starostlivosť. Dobre odoláva exhalátom, výfukovým plynom, prachu aj po zakorenení 

aj dlhším obdobiam sucha. Je to bohato rozkonárený, svetlomilný ker. Dokáže rásť aj v polotieni, tu je však jeho rast pomalší a samotný ker býva trochu menej 

hustý. Prospieva na akýchkoľvek dobre priepustných pôdach. Je úplne mrazuvzdorný. Na začiatku leta vytvára metliny príjemne a intenzívne voňajúcich drobných 

bielych kvietkov. Ak ker po odkvitnutí neostriháme, postupne z nich dozrievajú guľovité čierne plody veľkosti hrášku. V zime sa tieto plody stávajú potravou pre 

drobných vtákov, z čoho vznikol jeho slovenský názov. Po výsadbe na živý plot ho v prvom roku zvyčajne zostrihneme na výšku 30-60 cm, aby sa ešte v tom istom 

roku pekne zahustil. Potom by sme ho mali ostrihať ešte 1-2-krát počas vegetácie, ak si z neho želáme pekný súmerný a hustý živý plot. Prosím nezabudnite živý 

plot strihať trochu na užšie pri jeho vrchole a najširšie pri jeho základni (teda do tvaru ihlanu), aby celá rastlina mala dostatok svetla. Nestrihaný vtáčí zob obyčajný 

dorastá do výšky asi 3m a šírky asi 2m. 24 
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10 
40 - 100 cm (strihaný) , slnko 

 

100. Kalina skorá (Viburnum bodnantense) 

Kalina  je výnimočným, už počas zimných mesiacov kvitnúcim okrasným krom. Kvitne trúbkovitými a opojne aromatickými ružovo-bielymi kvetmi. Po odkvitnutí ju 

zdobia lesklé zelené listy, ktoré zažiaria v jesennom období červenými odtieňmi. Kalinám vyhovuje bežná, humózna, vlhká a dobre priepustná pôda. Stanovište 

vyžadujú slnečné až polotienisté. Hodí sa do výsadieb ako solitér i ako dominantný prvok do trvalkového záhonu. Rez kaliny nie je potrebný. Stačí vykonať 

udržovací rez poškodených a neproduktívnych výhonov po odkvitnutí. Prestarnuté, menej vitálne jedince vyžadujú zmladzovací rez a to na výšku 50 až 80 cm.3 

3  38  39 
100-150 cm , slnko 

 

101. Vajgelia (Weigelia) 

Vajgelia kvetnatá je okrasný ker s panašovanými, dvojfarebnými červenými alebo zelenými listami a ružovými, bielymi, červenými kvetmi. Vajgela je opadavý, 

hustý ker s výškou 1,5 m a šírkou 1,5m. Kvitne od polovice jari do polovice leta, patrí k menej dynamicky rastúcim krom. Vyžaduje slnečné stanovište, s dobre 

priepustnými, bežnými záhradnými pôdami. Výšku rastliny môžeme upraviť podľa svojich potrieb jarným alebo júnovým rezom. Na jar rastlinu striháme v čase, keď 

začínajú pučať listy a v júni ju striháme po odkvitnutí kvetov, čím zároveň stimulujeme opätovné kvitnutie v tom istom roku. Odstraňujeme príliš dlhé výhony a 

vždy aspoň jeden výhon radikálne do hĺbky. Vajgely dobre reagujú na zmladzovací rez všetkých výhonov až na bázu.3 
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 3 40
40 - 100 cm , slnko  

 

102. Tavoľník (Spirea)  

Tavoľník japonský je nízky opadavý mrazuvzdorný ker polguľovitého tvaru. Tavoľníkov je viacero druhov, zväčša sa rozdeľujú na druhy kvitnúce na jar a druhy 

kvitnúce v lete. Tie jarné bývajú vyššie. Tavoľník japonský kvitne v lete. Počas mesiacov jún a júl takmer celú rastlinu pokrývajú husté súkvetia drobučkých jemných 

ružových kvietkov. Pestujú sa viaceré odrody, ktorých farba kvetov môže byť karmínovočervená, fialovoružová alebo dokonca dvojfarebná odroda, ktorá má na 

jednom kríku naraz biele aj ružové okolíkové metliny. Listy má zelené úzke s jemne zúbkatým okrajom. V dospelosti, teda asi 4-5 rokov po výsadbe, dorastá do 

výšky a šírky asi 1m. Je nenáročný na pestovanie a každoročne bohato kvitne. Tavoľník obľubuje slnečné stanovište aj polotieň. Rastlina nie je náročná na pôdu. 

Ideálna je ľahká, priepustná záhradná zemina bohatá na humus, mierne kyslá. 

19 41 
40 - 60 cm , slnko 

 

103. Tis (Taxus baccata) 

Tis ´Hicksii´ je jednou z najobľúbenejších foriem tisu. Je naozaj univerzálny a pravidelným rezom získava veľmi hustú korunku. Je ideálny na tvarovanie. V 

kompozícii s ďalšími rastlinami pôsobí elegantne a stabilne. Tis je nenáročná rastlina, vhodná na slnko, do polotieňa aj do tieňa. Vyžaduje priepustnú pôdu a je 

tolerantná voči suchu. Plne mrazuvzdorný je do cca -34 ° C. Výšku a šírku upravujeme rezom. V prípade živého plota vysádzame 2 - 3 rastliny na 1 m.  
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10 
100 cm , slnko, polotieň, tieň,   POZOR JEDOVATÝ !!! 

 

104. Borievka rozprestretá (Juniperus horizontalis) 

Borievka rozprestretá je hustý, rýchlo rastúci ihličnan s dlhými výhonmi, ktoré rastú do šírky 0,5 až 1 m. Výhony sú mäkké a majú modro zelenú farbu. Hodí sa na 
spevnenie svahov a výplň plôch. Borievky patria medzi najmenej náročné rastliny, dokážu rásť takmer všade. Sú vhodné aj na miesta s nedostatkom živín a vlahy. 
Čím však majú lepšiu pôdu, tým rastú rýchlejšie a majú krajšiu farbu. Vyhovuje im priepustná záhradná pôda a slnečné alebo polotienisté stanovisko. Je vhodná do 
skupinovej výsadby a do skaliek. Ich šírku a výšku môžeme každoročne upravovať rezom. 10 
 

36 
20 cm , slnko, polotieň 

 

105. Borievka  čínska (Juniperus chinensis) 

Elegantná, kužeľovitá až stĺpovitá borievka. Má jemné, atraktívne, modrozelené ihličie. Pomalšie rastie a v neskoršom veku je stĺpovitého vzrastu. Dorastá do šírky 

približne 0,75 metra a do výšky 2-3 metre, preto sa hodí aj do skalky. 24 

24 
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Ruže 

PRI VÝBERE  ODRODY, DRUHU A FARBY  RUŽÍ JE POTREBNÉ SA VOPRED DOHODNÚŤ S  ODBORNÝM ZAMESTNANCOM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. VÝBER JE 

OVPLYNENÝ DOSTUPNÝM MATERIÁLOM V ŠPECIALIZOVANÝCH  PESTOVATEĽSKÝCH ŠKÔLKACH. UVEDENÉ OBRÁZKY SÚ LEN ILUSTRAČNÉ.  

106. Kríkové ruže 
Ruža je ušľachtilá kvitnúca rastlina, ktorá vyžaduje slnečné stanovisko a pôdu bohatú na živiny a vápnik. Pravidelným okopávaním zvýšime podiel vzduchu v pôde, 

čím výrazne podporíme vitalitu a zdravotný stav rastliny. Na množstvo kvetov a dĺžku kvitnutia má veľký vplyv rez. Základom je jarný rez, ktorý vykonávame na 

začiatku pučania. Počas kvitnutia je veľmi dôležité odstraňovať odkvitnuté kvety. 10 

10  10 

107. Stromčekové ruže 

Na množstvo kvetov a dĺžku kvitnutia má veľký vplyv pravidelný rez, ktorý vykonávame na začiatku vegetačného obdobia (koniec marca - začiatok apríla). Počas 

jesene je veľmi dôležité ružu správne zazimovať. Miesto štepenia zakrývame do jutového vreca alebo špeciálnej bielej netkanej textílie. Korene ruže prikrývame 

nahrnutím pôdy, pilinami alebo čečinou. 10 

10  10 

108. Popínavé ruže 

Popínavé ruže pre svoje bohaté kvitnutie vyžadujú slnečné stanovisko, chránené pre silným vetrom. Vyžadujú priepustnú, hlinitú a výživnú pôdu, ktorú môžeme 

vylepšiť organickým alebo minerálnym hnojivom. Vysádzame ich v blízkosti opory, ktorou môže byť stena, konštrukcia alebo pergola vo vzdialenosti približne 10 
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cm. Výhony sadeníc prichytávame úchytkami k opore, až kým sa nezačnú samovoľne ovíjať okolo konštrukcie. Aby sme zabezpečili bohaté kvitnutie, dbáme na 

pravidelnú zálievku a pravidelný rez. Základom je jarný rez, ktorý vykonávame na začiatku vegetačného obdobia. 

10  10 
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Ostatný materiál 

109. Neviditeľný obrubník  (Ekobrim) 

EKO-BRIM lišta je ľahká, ľubovoľne tvarovateľná lišta čiernej farby, ktorej použitie si nevyžaduje výkopové práce. Je vhodná nielen ako obrubník, ale aj ako 
prostriedok na oddelenie útvarov v trávnatých plochách z iných materiálov, ako napríklad štrk alebo kôra. EKO-BRIM oddeľovacia lišta a EKO-BRIM klinec sú 
vyrobené z recyklovaného plastu. Použitý materiál je trvanlivý, odolný a ľahký, čo umožňuje jednoduchú a rýchlu manipuláciu. Dĺžka obrubníku je jeden meter, 
výšku  50 mm a šírku 80 mm Lišty sa dajú medzi sebou jednoducho a pevne spájať pomocou princípu pera a drážky, tak aby tvorili kompaktný celok. Po nastrihnutí 
rubovej strany EKO-BRIM lišty, je možné ju ľubovoľne tvarovať. EKO-BRIM klinec, ktorým sa obrubník prichytáva,  má špeciálny kónický tvar, ktorý zabezpečuje 
pevné uchytenie EKO-BRIM lišty k povrchu.  

42 

 

110. Okrasne pletivo 

Okrasné pletivo je vyrobené z plastom pokrytého oceľového drôtu s galvanizovaným drôtom v jadre. Napínacie drôty sú alternatívne splietané. Napínacie zvlnené 

drôty sú zahnuté na vrchnej strane. Veľkosť oka: 150 x 90 mm. Sila drôtu 2,4mm. Farba: Zelená RAL 6005. Výška oplotenia je 65 cm 

Balenia: 25m 

43  43 
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111. Príslušenstvo k okrasnému pletivu  - stĺpik 

Kovový stĺpik umožňuje rýchlu a ľahkú inštaláciu dekoračného pletiva. Výška je 70 cm, priemer 16 mm a pocrchová úprava  - poplastovaný zelenej farby.  

44 

112. Záhradnícky substrát – (bal 70 l) 

Využiteľný pri výsadbách všetkých rastlín, pomáha pri rozrastaní koreňového balu a tým aj nadzemnej časti rastlín.  

V baloch po  70 litroch. 

 

113. Mulčovacia kôra – (bal 70 l) 

Mulčovacia kôra je prírodný materiál určený predovšetkým na mulčovanie záhonov, kde zabraňuje rastu burín a odparovaniu vlahy z pôdy.  

V baloch po 70 l, čo vyjde pri hrúbke mulču 7-10 cm na plochu o výmere na 1-2 m2. 
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114. Záhradnícke náradie - set 

 

 

 
 

115.  Trávové osivo 

Trávové  osivo je  bude dodávané na základe presnej výmery. Počíta sa cca 5 g/1m2.  V objednávkovom formuláre je potrebné uviesť presný množstvo napr. 

revitalizácia  100 m2 trávnika :  100x 5 g = 500g trávového osiva. 

 

45 
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