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Omphalodes Mill. – pupkovec                                          Boraginaceae 
 
25 druhů ve Středomoří, mírném pásmu Eurasie a v Mexiku 
Jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny s hustě či volně polštářovitým růstem, 
celokrajnými, dlouze řapíkatými, kopinatými listy. Květy úžlabní nebo v terminálních 
květenstvích (vijan) s typickou kolovitou, 5 četnou korunou s velmi krátkou trubkou. 
Tyčinek 10, plodem je tvrdka. Většího významu mají pouze vytrvalé druhy. Nejčastěji 
v pěstování nenáročný O. verna a O. cappadocica, další drobné druhy (O. luciliae, O. 
nitida, O. rupestris, O. krameri, O. linifolia a jiné) pěstovány spíše ojediněle jako 
alpínky.      


 
Omphalodes verna Moench. – pupkovec jarní  
 
Původ: Severní Itálie a Chorvatsko, druhotně rozšířen na mnoha místech střední 
Evropy a ve Švýcarsku 
Ekologie: vlhké horské lesy; hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: vytrvalá, 10 – 30 cm vysoká bylina, kvetoucí 
brzy na jaře v IV - V 
 
 


 
 
 Řídký terminální vijan; stopečky květů 1 – 3 
cm, koruna kolovitá, 5 četná, v průměru 8 – 12 
cm , modrá, zřídka bílá s bílými šupinami 
pakorunky 
 
 
    Lodyžní listy krátce řapíkaté 
 
 
 
Lodyha vystoupavá, 5 – 20 cm, v horní části 
chudě větvená 
 
    Řapíky přízemních listů 1 - 2x delší než 
čepel, která je srdčitá až vejčitá, 7 x 3 cm, 
zašpičatělá, přitiskle chlupatá 
 
     
   Oddenek plazivý, až 100 cm dlouhý, pokrytý 
zbytky řapíků. Z něho po odkvětu vyrůstají 
četné, plazivé, kořenující sterilní výběžky 
s růžicemi listů 
 
 


 
 
 
 







Omphalodes cappadocica (Willd.) DC. – pupkovec kapadocký  
(syn. Omphalodes cornifolia hort.)  
 
Původ: endemit na malém území sv. části Turecka a v Gruzii  
Ekologie: stinné skály a útesy, podél vodních toku v opadavých lesích, mezi keři do 
nadmořské výšky 1000m; hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: vytrvalá, 10 –20 cm vysoká bylina s krátkým 
plazivým oddenkem. Vegetativní, nekvetoucí lodyhy se vyvíjí v létě po odkvětu. 
Nesou stálezelené, řapíkaté, podélně kopinaté, špičaté listy 5 – 9 cm x 5 cm velké. 
Květonosná lodyha vystoupavá, chudě olistěná, květ 4 – 8 mm v průměru, čistě 
modrý s bílým ústím, kvetoucí brzy na jaře IV – V.  
 
Nejvýznamnější odrůdy Omphalodes verna a Omphalodes cappadocica 
 
Omphalodes verna 
´Alba´ 15 cm IV – V Bílý květ  
´Elfenauge´ 20 cm IV – V Světle modré vzdušné květenství 
Omphalodes 
cappadocica 
´Starry Eyes´ 20 cm IV - VI  2-barevný květ, střed tmavě modrý, 


okraj světle modrý až bělavý 
´Cherry Ingram´ 40 cm IV – V Velký, hořcově modrý květ na téměř 


černém řapíku, list 17 x 5 cm,  
´Parisian Skies´ 20 cm IV – V Nová selekce podobná ´Cherry 


Ingram´ 
´Lilac Mist´ 20 cm IV – V Fialově růžový květ  
 


   
´Starry Eyes´                       ´Lilac Mist´                         ´Cherry Ingram´ 
 







   
´Alba´                                    Omphalodes krameri       Omphalodes luciliae  
 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Omphalodes verna je nenáročná, snadno 
pěstitelná, divoce rostoucí trvalka. Její velkou předností je rychlý růst spojený s velmi 
dobrou krycí schopností listů. Někdy může být až expanzivní v kombinaci 
s choulostivými, málo vitálními druhy trvalek. Rostliny sázené ve sponu 25 x 25 cm již 
druhým rokem vytvoří 100% zapojený porost. Další předností taxonu je velmi brzké 
kvetení. První květy rozkvétají na velmi krátkých květních stopkách mezi rozvíjejícími 
se novými listy velmi brzy na jaře, začátkem dubna.  
 


 
Lednice, 4.4.2008 
 







 
 
S postupným vývojem se květní stvoly prodlužují až mírně převyšují listy. Svou 
barvou a tvarem připomínají pomněnku. 
 
Ideálním stanovištěm pro pupkovce je humózní, vlhká půda v lehkém přistínění korun 
stromů s tlející opadankou. Omphalodes verna je velmi tolerantní druh k různým 
typům půd, snese i sušší stanoviště a hlubší stín. Na slunci ho můžeme pěstovat za 
předpokladu trvalé a dostatečné závlahy. O. cappadocica je méně mrazuvzdorný. 
V tuhých zimách může namrzat, proto je vhodné ho chránit suchým listím.   
 
Množení: semenem, dělením (není snadné), řízkováním oddenků, moderní odrůdy 
také metodou in vitro. 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: 
O. verna je trvalkou stanovištního prostoru „Gehölzrand“ – GR2 – „Okraj porostu 
dřevin“, doplňující rostlinou prostoru „Gehölz“ – G2 – „Podrost dřevin“, O. 
cappadocica je rostlinou stanoviště „Gehölzrand – GR2 – „Okraj porostu dřevin“ 
(SIEBER 1990). Nenáročný druh O. verna nachází široké uplatnění v ZaKA:  


 V přírodě vytváří celé kolonie, porosty (sociabilita III – V), proto ho můžeme  
využít ve větších skupinách k vytvoření souvislých porostů pod korunami stromů či 
na okrajích porostů nebo jako náhradu za trávník ve stinných polohách. Brzy na jaře 
je jeho porost nízký, proto s ním můžeme kombinovat řadu drobných, taky velmi brzy 
na jaře kvetoucích jarních efemeroidů (např. druhy rodu Chionodoxa, Muscari, 
Scilla), či vyšších, později kvetoucích taxonů (např. Fritillaria meleagris, F.uva – ulpis, 
F.pallidiflora, Ornithogalum a jiné – vis foto nahoře).      







 
Omphalodes verna v podrostovém společenstvu trvalek ve stinné lokalitě  
 


 
Omphalodes verna vytvoří rychle souvislý porost s velmi dobrou krycí schopností. 
Ideální vlastnosti taxonu k náhradám trávníku.  
 
 







 
 stinné partie zahrad 


 
Ve stinných partiích ho můžeme kombinovat např. s druhy Rodgersia, Astilbe, 
Ligularia, Tellima, Corydalis lutea a dalšími  


 
 půdní pokryv a výplň u nových výsadeb keřů 


 
Podobným způsobem jako O.cappadocica (na obr.) může být použit i O.verna 







 
 
 kořenové mísy stromů  
 skalky, koruny suchých zídek – ve stinných a vlhkých místech 


 
 
Literatura a odkazy:  
Omphalodes verna: In: Slavík a kol.: Květena ČR, díl 6, str. 242. Praha: Academia, 
2000.  
Omphalodes verna: In: Jelitto, L, - Schacht, W.: Hardy herbaceous perennials. 
Oregon Portland: Timber Press, 1995, Volume II, str. 439. 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
 
 


 
 
 
 
 
 








Salvia L. – šalvěj                                                                     Lamiaceae 
 
900 druhů původem z Evropy (S. pratensis, S. nemorosa, S. officinalis, S. viridis, 
S. glutinosa, S. verticillata a jiné), Asie (S. sclarea, S. przewalskii, S. glutinosa, S. 
hians a jiné) a Ameriky (S. splendens, S. arinacea, S. coccinea, S. microphylla, S. 
patens, S. involucrata a jiné). 
  
Jednoleté, dvouleté či vytrvalé byliny, polokeře či menší keře, často aromatické. 
Lodyhy přímé, chudě větvené, 4-hrané s nody. Přízemní listy často v růžici, lodyžní 
vstřícné, přecházející v listeny. Lichopřesleny skládají lichoklasy, hrozny či laty. 
Kalich i koruna 2-pyské. Plodem je tvrdka. 


V zahradnické praxi nachází rod široké uplatnění, americké druhy, které nejsou u 
nás mrazuvzdorné bývají pěstovány jako nepravé letničky, euroasijské druhy spíše 
jako trvalky. Nejčastěji pěstované druhy: 


 Letničky: S. splendens, S. farinacea, S. viridis, S. patens, méně často S. 
microphylla,  


 Dvouletky: S. sclarea 
 Trvalky: S. nemorosa, S. pratensis, S. glutinosa, S. verticillata, S. officinalis, 


méně často S. hians, S. tiliifolia, S. napifolia, S. transsylvanica a jiné. 
 
Salvia nemorosa L. – šalvěj hajní   
 
Původ: Střední Evropa, Ukrajina, evropská část Ruska, Balkán, Malá Asie, Krym, 
Kavkaz a Střední Asii. V ČR v teplých a sušších oblastech Moravy a Čech. 
Ekologie: Suché trávníky, okraje polí a cest, náspy, hráze, na stanovištích slunných 
a půdách sprašových, zraňovaných, hlinitojílovitých, vápenatých, humózních, na 
minerály bohatých, zásaditých až neutrálních. 


Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá, 30 - 90 cm vysoká bylina bez 
přízemní růžice listů.  


 
Lodyha větvená, 
hustě pýřitá, 
žláznatá.  
 
Listy dlouze 
řapíkaté,    
4-8 x 1-3 cm, horní 
krátce řapíkaté až 
přisedlé, vejčité, 
vrásčité, 
vroubkované nebo 
zubaté, pýřité, na 
rubu plstnatě 
chlupaté.  
 
Lichopřesleny ze 4- 
6 květů, listeny 
fialové.  







 
Kalich 2pyský, horní pysk 3cípý, koruna 2pyská, modrofialová, zřídka červenofialová 
nebo bělavá, horní pysk přilbovitý, dolní 3laločný se středním lalokem největším. 
Kvete v VI – VII; hemikryptofyt. 
 
Salvia pratensis L. – šalvěj luční 
 
Původ: jižní, střední a východní Evropa, ojediněle v Malé Asii. V ČR hojná 
v termofytiku.  
Ekologie: polosuché až mezofilní louky, výslunné stráně, meze, okraje cest, náspy a 
příkopy, na stanovištích slunných a půdách čerstvě vlhkých až vysýchavých, na 
živiny a humus bohatých, lehčích, hlinitých.  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá, 80 cm vysoká bylina s přízemní  
růžicí listů vyvinutou v době květu.  


Lodyha přímá, v 
horní části 
větvená, 
chlupatá, v horní 
části žláznatě 
chlupatá s 1 až 3 
páry listů.  


 


 


 


 


 


 


 


 


Listy v přízemní růžici a dolní lodyžní dlouze řapíkaté, 8-19 x 4-11 cm velké, vejčité 
nebo trojúhelníkovité, na bázi uťaté nebo srdčité, zubaté nebo vroubkované, 
chlupaté. Horní lodyžní listy přisedlé, 2-6 x 1-3 cm velké. Lichopřesleny 3 až 6květé, 
listeny maximálně v délce kalicha.  







Kalich dvoupyský, zelený, roztroušeně 
až hustě chlupatý. 


Koruna fialová, zřídka růžová či bílá, 
korunní trubka prohnutá, horní pysk 
přilbovitý, dolní pysk 3laločný. Kvete v V 
– VII; hemikryptofyt. 


nutá, horní pysk 
přilbovitý, dolní pysk 3laločný. Kvete v V 
– VII; hemikryptofyt. 


  
Nejvýznamnější odrůdy : Nejvýznamnější odrůdy : 
V současnosti na trhu mnoho hybridů s účastí botanického druhu Salvia nemorosa a 
dalších uváděny pod názvy Salvia x sylvestris (S. nemorosa x S. pratensis ) a  
V současnosti na trhu mnoho hybridů s účastí botanického druhu Salvia nemorosa a 
dalších uváděny pod názvy Salvia x sylvestris (S. nemorosa x S. pratensis ) a  
Salvia x superba (S. nemorosa x S. villicaulis). Vyznačují se vyšším vzrůstem.   Salvia x superba (S. nemorosa x S. villicaulis). Vyznačují se vyšším vzrůstem.   
  
  
´Amethyst´ Růžový K. 65 -70 cm  VI-X 
´Blauhügel´ Levandulově modrý K. 40 – 50 cm  V-IX 
´Blaukönigin´ Světle fialový K. 40 cm  VI-IX 
´Caradonna´ Tmavě fialový K. 60 - 75 V-VIII 
´Mainacht´ Intenzivně modrý K  50 cm V - IX 
´Merleau´ Modrofialový 20 cm  VI-IX 
´Merleau Rose´ Růžový 35 cm VI-VII 
´Merleau Blau´ Tmavě fialový 35 cm VI-VII 
´Markus´ Krátké modré květenství 30 cm, kompaktní VI 
´Negrito´ Intenzivně tm.fialový K. 50 – 60 cm  VI-IX 
´Ostfiesland´ Sytě fialový K. 45 – 50 cm, komp.  VI-VIII 
´Porzellan´ Bílý K. 40 – 45 cm, komp. VI-IX 
´Primavera´ Tmavě modrofialový K. 65 cm, silný vzrůst  
´Rosakönigin´ Růžový K. 45 cm  VII-IX 
´Rubin ´ Purpurově růžový 40 cm  VI-VII 
´Schneehügel´ Bílý K. 40 cm  VI -  
´Superba´ Světle fialový K. 60-75 cm   VII-IX 
´Tanzerin´ Sytě fialový K. 80 cm VII-IX 
´Viola Klose´ Tmavě modrý K. 60 cm  VI-IX 
´Wesuwe´ Fialový K. 60 cm  VI-IX 
 


 


  
 
 







   
´Caradona´                          ´Vesuve´                              ´Negrito´  
 


   
´Rosakönigin´                      ´Porzellan´                            ´Blauhügel´   
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Salvia nemorosa a její hybridy vyžadují slunné 
otevřené polohy, čerstvé, dobře propustné, neutrální až vápenaté půdy. Po skončení 
kvetení v červnu je vhodné odkvetlé lodyhy seřezat u země, čímž podpoříme druhou 
vlnu kvetení, nastupující koncem srpna. Ve druhé vlně kvetení jsou květní stvoly 
obvykle nižší, květenství menší a množství nasazených květů menší. Mírně 
vysemeňuje. Nesnáší mokré půdy a chladné polohy. Salvia pratensis rovněž 
vyžaduje otevřené slunné polohy ale vlhčí půdy než S. nemorosa.  
 
Množení: většina odrůd dělením trsů, některé taky semenem (např. ´Rosakönigin´, 
´Blaukönigin´, Rosenwein), čisté druhy semenem.  
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Salvia nemorosa a její hybridy jsou 
významnou divoce rostoucí trvalkou se záhonovým charakterem, náležící ke 
stanovištnímu prostoru „Freiflächen“ – Fr2b – „Otevřené plochy záhonového 
charakteru“ na čerstvých půdách. (Sieber 1990). Z pohledu zahradní a krajinářské 
tvorby je velmi cenná škála odstínů modré a růžové barvy, které vnášejí do 
kompozice svým množstvím jemných válcovitých květenství barevnost působící 







dlouhou. Velmi efektní kombinace tvoří s přibližně ve stejnou dobu kvetoucími druhy 
jako např. Centranthus ruber, Tanacetum coccineum, Delphinium hybridy, Coreopsis, 
Campanula persicifolia, Phlomis russeliana a mnoho jiných. Použití v soudobé 
zahradně architektonické tvorbě je velmi široké: 
 


 Intenzivně ošetřované záhony 


.    
 
 Náhrady trávníků – cca 9 – 12ks/m2 podle vzrůstnosti odrůdy 


 







 
 Přírodě podobné vegetační prvky na sušších až čerstvých  


půdách – např. květnaté trávníky, bylinné lemy, náspy atd. Také druh S. pratensis 
 


 
 


 Skalky – především nižší kompaktní odrůdy 
 Koruny suchých zídek  
 Lemy, obruby a jiné liniové vegetační prvky – především nižší kompaktní 


odrůdy 
 Střešní zahrady  
 Slepecké, bylinkové zahrady či záhony, zahrady vůní  
 Jiné  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Salvia officinalis L – šalvěj lékařská  
 
Původ: Jižní Evropa – Španělsko, Italie, Francie a Malá Asie.  
Ekologie: teplé, slunné polohy skalnatých svahů a skal   


Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalý polokulovitý polokeř, vysoký 20 až 
70 cm, u báze bohatě větvený, silně aromatický. 


                     
Lodyha vystoupavá až přímá, obvykle 
nevětvená, tupě čtyřhranná, olistěná, 
šedoplstnatá. V dolní části dřevnatá 
s loupající se šedou borkou. Bylinné 
prýty šedozelené, na zimu odumírající  
 
Listy vstřícné, řapíkaté, podlouhlé až 
eliptické, jemně vroubkované, někdy na 
bázi se 2 vykrojenými segmenty. 
Listová čepel v mládí šedoplstnatá, 
později olysalá, na líci s výraznou, 
vnořenou žilnatinou; u báze někdy 2 
palisty. Stálozelené. 
 
Lichopřesleny 4 až 10květé, koruna 
dvoupyská, světle fialová, občas bílá, 
korunní trubka v ústí chlupatá, horní 
pysk vyklenutý, dolní 3laločný.  
Kvete v V – VII, chamaefyt. 
 
 
 


 
Dvě ssp. tohoto druhu jsou botaniky uváděny jako samostatné druhy: 
Salvia officinalis ssp.lavandulifolia = Salvia lavandulifolia (úzkolistý typ) 
Salvia officinalis ssp. major = Salvia grandiflora (širokolistý typ) 
 
Nejvýznamnější odrůdy:  
 
´Albiflora´ Šedivý dlouhý list, bílý květ 40-50 cm VI-VII 
´Aurea´ Žlutý list 80 cm VI-VII 
´Berggarten´ Velký široký kulatý šedivý list 30-40 cm VI-VII 
´Crispa´ Okraj listu jemně hřebenitý 40 cm VI-VII 
´Grete Stölze´ Světle šedý, výrazně špičatý list 40 cm VI-VII 
´Icterina´  Široké žluté panašování na okraji L.  30-40 cm VI-VII 
´Kew Gold´ Světle žlutý list  30 cm VI-VII 
´Nazaret´ Úzký, šedivý list 40 cm  VI-VII 
´Purpurascens´ Fialový list, světle růžový květ 40 cm VI-VII 
´Tricolor´ Bílo-žlutě-zeleně panašovaný L.  30 cm VI-VII 
´Windeck´ Velký šedivý list 80 cm VI-VII 



http://www.flickr.com/photos/ecosdepedra/3191397197/





   
´Icterina´                              ´Purpurascens´                  ´Tricolor´  


   
´Crispa´                               ´Aurea´                                ´Berggarten´ 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Salvia officinalis nejlépe prospívá na 
otevřených, slunných a teplých stanovištích s propustnou, lehčí vápenatou, sušší 
půdou, nejlépe hlinitopísčitou. Zatímco původní botanický druh je v teplejších 
oblastech ČR mrazuvzdorný a pouze v tuhých zimách může namrzat, některé 
panašované odrůdy – např. ´Tricolor´, ´Aurea´ jsou choulostivé a vyžadují na zimu 
ochranu (např. z chvojí). Po odkvětu odstraňujeme suché květenství a 1 x za dva 
roky je vhodné rostliny seřezat. Docílíme tím pravidelného, nerozkleslého, naopak 
kompaktního růstu.  
 
Množení: řízkování (po odkvětu – vyzrálé vrcholové řízky), semenem (čistý druh 
nebo odrůdu ´Extrakta´ - odrůda s vysokým obsahem silic, spíše určena pro 
potravinářský či farmaceutický průmysl). 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Šalvěj lékařská je prastarou kulturní 
rostlinou, pěstovanou již ve starověku. Je divoce rostoucí trvalkou se širokým 
uplatněním na otevřených, slunných stanovištích s přítomností kamene. Je trvalkou 
stanovištního prostoru „ Steinanlagen“ – St1,- „Stanoviště s přítomností kamene“, 
blíže vymezeného jako kamenitá step Fs1. Nachází uplatnění především: 







 různé stylizované úpravy přírodě podobného charakteru s přítomností 
kamene, štěrku, drtě, písku apod.  


  


   
 


 Nádoby – možno pěstovat spolu s jinými aromatickými druhy jako jsou např. 
Thymus, Lavandula, Oregano atd. jako koření nebo spolu s jinými trvalkami 
např. Geranium sanguineum, Ceratistigma plumbaginoides, trávy 
s kontrastně vybarveným listem – např. Chasmantium latifolium, Imterata 
cylindrica a jiné.  


 Slepecké, bylinkové zahrady či záhony, zahrady vůní, zahrady s cíleně 
vyšším výskytem blanokřídlého hmyzu jako jsou motýli, včely, čmeláci atd.  


 Historické zahrady 
 Skalky  
 Koruny suchých zídek  
 Lemy, obruby a jiné liniové vegetační prvky – lze tvarovat a udržovat 


kompaktní  
 Střešní zahrady  
 Jiné – využití ve farmaceutickém, potravinářském a kosmetickém průmyslu, 


v aranžování – list i květ velmi trvanlivý, výroba vonných směsí (potpourri) se 
sušených rostlin  


 


Salvia verticillata L. – šalvěj přeslenitá 


Původ: Středozemí, jv. Evropa, Balkán, Malá Asie, Sýrie, Ukrajina, Kavkaz, 
evropská část Ruska. V ČR v termofytiku a mezofytyku roztroušeně; pravděpodobně 
druhotně rozšířena.  
Ekologie: výslunné travnaté svahy v subxerotermních až mezofilních trávnících, 
často na člověkem ovlivněných stanovištích – na okrajích komunikací, v opuštěných 
lomech, na železničních náspech, na úhorech, rumištích, nádražích. Dává přednost 
hlubším, vysýchavým, bázemi a živinami bohatým těžkým půdám.  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá bylina, 30 – 100 cm vysoká. Lodyha 
přímá, zřídka v horní části větvená se 4-5 páry listů. Celá rostlina jemně roztroušeně 
až hustě chlupatá. Přízemní růžice dlouze řapíkatých listů, 6-9(-12) cm x 5-7(-9) cm, 
vyvíjejících se po odkvětu. Čepel listů je široce trojúhelníkovitě vejčitá, na bázi 
srdčitá, uťatá až střelovitá. Okraj listu je nepravidelně zubatý, na řapíku obvykle s 1–
2 páry oddálených segmentů. Horní listy přisedlé. Květenství tvořeno bohatými, 







mnohokvětými, výrazně od sebe oddálenými lichopřesleny, podepřenými drobnými 
listeny. Květy po odkvětu svěšené. Kalich dvoupyský, zelený, fialově naběhlý, až 
fialový. Koruna dvoupyská, růžovofialová až fialová, vzácně špinavě bílá. Kvete v VI 
– VII; hemikryptofyt.  
 


    
Salvia verticillata                                                                ´Purple Rain´ 
 
 
Nejvýznamnější odrůdy:  
 
´Alba´ Bílý květ 70 cm  VII - IX 
´Purple Rain´ Intenzivně fialový květ  50 cm VII - IX 
´White Rain´ Bílý květ  50 cm VII - IX 
 
 
Salvia sclarea L. - Šalvěj muškátová 
 
Původ: Středozemí, Krym, Kavkaz, Střední Asie, Írán, Afghánistán 
Ekologie: Suchá, skalnatá stanoviště  


Růstové a vzhledové charakteristiky: Dvouletá nebo krátkověká vytrvalá bylina, 
vysoká 30 až 140 cm. Lodyha statná, silná, vzpřímená, v horní části větvená, 
chlupatá, s přízemní růžicí listů. Lodyžní listy řapíkaté, vejčité, chlupaté. 
Lichopřesleny 4-6květé, podepřeny nápadnými velkými listeny růžové, modré nebo 
fialové barvy. Květy velké, krátce stopkaté, koruna dvoupyská, růžová, fialová nebo 
šedavě bílá. Horní pysk přilbovitě vyklenutý, vně chlupatý, dolní pysk 3laločný. Kvete 
v VI – VIII. Květy výrazně voní. Muškátový olej se používá v kosmetice při výrobě 
pánských parfému a v potravinářském průmyslu na ochucování vín.; hemikryptofyt. 


Nejvýznamnější odrůdy:  
 
´Alba´ Bílé květy, žluto-zelené listeny 50 cm  VI-VII 
´Vatikan White´ Bílé květy i listeny 50 – 60 cm VI-VII 
 



http://botany.cz/cs/salvia-verticillata/





   
Salvia sclarea                   Salvia sclarea ´Vatikan White´  Salvia aethiopis 
 
Další druhy: S. glutinosa, S. hians, S. napifolia, S. transylvatica, S. rigens, S. 
aethiopis 
 


 
Salvia aethiopis 
 
 
 
 
 
 







Literatura a odkazy: 
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2000. ISBN 80-200-0306-1 
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Echinops Gaertn. ex Schreb. – bělotrn                      Asteraceae 
 
150 druhů, původem ze Středozemí a z oblasti od západní po Střední Asii s těžištěm 
výskytu ve stepních a polopouštních oblastech Asie 
Pojmenování rodu pochází z řeckého echínos – ježek a ops – připomínat, vypadat. 
Většině lidí však svým vzhledem připomínají bělotrny bodlák. 
 
Vytrvalé byliny se silným kořenem a rozvětvenou kořenovou hlavou. Lodyhy přímé, 
v horní části větvené, silné, žlábkovitě plstnaté. Listy střídavé, 1-2 násobně 
peřenolaločnaté až peřenosečné, spodní řapíkaté, horní přisedlé. Jednokvěté úbory 
skládají kulovitý strboul. Zákrov pod úborem sestaven z několika řad zákrovních 
listenů. Plodem je válcovitá nažka s chmýřím.  
 
Nejvýznamnější druhy z pohledu zahradní a krajinářské architektury 
 
Echinops ritro L.– bělotrn modrý      
 
Původ: Španělsko, jižní Francie, jižní a jv. Evropa, panonská oblast stř. Evropy, 
Rusko, Sibiř. V ČR a SR občas jako zplanělá  
Ekologie: Rumiště, příkopy, stráně, podél cest, vinice, lomy, náspy, břehy, převážně 
na půdách živných, mírně zásaditých, písčitých či hlinitých, stanoviště slunné a teplé. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: 30 – 70 (-100) cm vysoká bylina. Lodyhy 
běloplstnaté, v horní části větvené, listy kožovité, hluboce peřenosečné, na svrchní 
straně modrozelené, téměř lysé, s roztroušenými žláznatými chlupy, na rubu 
běloplstnaté. Okraj čepele dovnitř zahnutý, zvlněný, laloky ukončené ostnem 3-15 
mm dlouhým. Strbouly šedě-modrofialové, 3-4 cm velké, zákrovní listeny na báze do 
½ srostlé. VII-IX; hemikryptofyt.  
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Weitch´s Blue´ 50 – 80 cm Tmavě fialovomodrý K. VII - IX 
 


    
´Weitch´s Blue´    







                 
Echinops banaticus (L.) Willd.– bělotrn banátský      
 
Původ: Rusko, jižní Maďarsko. 
Ekologie: jako předešlý druh 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Lodyha 50 – 150 cm vysoká a spolu s listy 
na rubu šedoplstnatá, na líci lehce pavučiná. List podobný druhu E. ritro, ale okraji 
čepele není zvlněný ale plochý. Laloky listu ukončené 2 – 4 mm ostny. Strbouly větší, 
2,5 – 5 cm, šedomodré, listeny zákrovu u báze srostlé nejméně 1/3 své délky.      
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Blue Globe´  100 -160 cm Velký intenzivně modrý  kv. VII - IX 
´Blue Glow´ 120 cm Intenzivně modrá  VII - IX 
´Taplow Blue´   80 -110 cm Intenzivně modrá VII - IX 
 


   
 ´Taplow Blue´                                ´Blue Glow´´                             
 
  
 
Echinops sphaerocephallus L. –  bělotrn kulatohlavý      
(syn. Echinops multiflorus Lam., Echinops paniculatus Jacq., Echinops cirsiifolius C. 
Koch, Echinops viscosus Wierzb. in Griseb. et Schenk) 
 
Původ:  j. Evropa, j. oblasti stř. Evropy, Kavkaz, Sibiř. Druhotně i v severněji 
položených oblastech stř. Evropy v Severní Americe. U nás se vyskytuje jako druh  
zplanělý až zdomácnělý, roztroušeně po celém území, především v teplejších 
oblastech. 
Ekologie: Výslunné kamenité a skalnaté stráně, stanoviště dotčená lidskou činností, 
na náspech a v příkopech kolem cest, železnic, na půdách humózních i písčitých, na 
vápencovém podkladě. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: 60 – 220 vysoká bylina s nejmenší 
estetickou hodnotou. Přízemní listy jsou řapíkaté, v růžici, až 70 cm dlouhé, v obrysu 







elipčité až kopinaté, peřenosečné až peřenoklané, lodyžní listy řapíkaté až přisedlé, 
1–2 krát peřenoklané, s ostnitými úkrojky, na líci sytě zelené, na rubu bělavě vlnaté. 
Od předešlých se liší barvou 3 – 6 cm velkých strboulů, která je špinavě bílá. Kvete 
v VII – IX.    
 


   
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Artctic Glow´ 80 cm  květ bílý VII - IX 
 


  
Echinops sphaerocephalus ´Arctic Glow´ 
 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Bělotrny vyžadují slunné stanoviště a dobře 
propustnou, spíše vápenatou půdu. Velmi dobře snášejí sucho. Naopak, mokré a 
těžké půdy jim nevyhovují. Náleží k velmi pozdně rašícím trvalkám (raší až koncem 
dubna a v květnu) a v ideálních podmínkách ke středně dlouhověkým až 
dlouhověkým trvalkám, které slabě vysemeňují. Trsy pomalu přirůstají a věkem 
získávají na objemu.  
 
Množení: dělením trsů, kořenovými řízky, čisté druhy semenem. 







 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Echinops je představitelem divoce rostoucí 
trvalky záhonového charakteru. Sieber (1990) řadí uvedené druhy ke stanovištnímu 
prostoru „Freiflächen“ – Fr – „Otevřené plochy“. Druhy E. banaticus a E. ritro do blíže 
vymezeného stanoviště Otevřené plochy záhonového charakteru FR1-2b a druh 
E. sphaerocephalus Otevřené plochy přírodě blízkého charakteru – FR1. 
Z uvedeného vyplývá, že odrůdy uplatníme především v intenzivně ošetřovaných 
záhonech, botanické druhy ve společenstvech přírodě podobného charakteru.  
Echinops je nositelem vertikální až diagonální struktury, středně hrubé textury a ke 
svému kulatému tvaru květu vyžaduje spíše válcovité květy trvalek jaké má např. 
Veronica longifolia, Liatris spicata, Agastache foeniculum, či ploché elipsovité květy 
Rudbeckia fulgida, Echinacea purpurea, Erigeron hybridy nebo jemné závojovité 
Gaura lindheimeri, Gypsophila paniculata a jiné. Květy hojně medují a lákají včely.  
 
K nejdůležitějším způsobům použití patří: 


 Intenzivně ošetřované záhony. Atraktivní kombinace vytváří mimo již 
 zmiňované druhy také s Achillea filipendulina, Hemerocallis hybridy, Helenium 
hybridy a dalšími druhy. a jiné. Sázíme ho v počtu cca 1 – 3 ks/m2.  


 Výsadby přírodě blízkého charakteru – např. stylizace stepních společenstev,  
výsadby typu Silbersommer, Perennemix a jiné 


 Řez květin (komerční obchodování) 
 Sušení strboulů (komerční obchodování); strbouly je nutné sbírat před 


rozvinutím úborů, když už jsou dobře vyvinuté a vybarvené listeny zákrovu; při 
pozdním sběru se strbouly rozpadávají.  


 
 
 
 
Literatura a odkazy: 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
Echinops L. In. Slavík, B. a kol. Květena ČR, díl 7, str. 362 – 367. Praha: Academia 
2004. ISBN 80-200-1161-7 
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Nepeta L. – šanta                                                                    Lamiaceae 
 
250 vytrvalých nebo jednoletých druhů, původně rozšířených v temperátních 
oblastech Euroasie a v Africe.  
Většinou se jedná o silně aromatické, hustě keříčkovitě rostoucí rostliny, jejichž léčivé 
a gastronomické účinky znali již staří Římané, kteří rostlině pravděpodobně dali 
dnešní jméno Nepete – město, které bylo centrem starobylé etruské civilizace 
v Toskánsku.  
Terminální nebo axilární lichoklasy jsou tvořeny dvoupyskými, většinou modrými, 
méně často růžovými a bílými, vzácně i žlutými květy. Ty v době svého plného vývinu 
lákají velké množství včel. 
 
Nejvýznamnější druhy z pohledu zahradní a krajinářské architektury:  
 
Nepeta racemosa Lam – šanta hroznovitá 
(syn. Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel) 
 
Původ: Malá Asie, Kavkaz  
Ekologie: suché horské travnaté svahy  
 


Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá, na báze dřevnatějící, měkce šedě 
chlupatá bylina. Vytváří polokulovité husté trsy s lodyhami vystoupavými až 
poléhavými, oble 4hrannými, dorůstající kolem 15 -30 (- 40) cm. Listy řapíkaté, 
okrouhle vejčité, na okraji vroubkovaně zubaté, na bázi srdčité, 1,8-3 x 1,8-2,4 cm 
velké. Květy v jednostranných, vzájemně oddálených lichoklasech, krátce stopkaté. 
Lichoklasy řídké, válcovité, tvořené modrou korunou a nafialovělým chlupatým 
kalichem. Horní korunní pysk 2 laločný, dolní 3 laločný. Listeny v lichoklasu podobné 
listům. Plodem je tvrdka. Kvete v V –IX; chamaefyt  


   
Nepeta racemosa – list, květ                                          Nepeta x faassenii 
 
Nepeta x faassenii Bergm. ex Stearn  
 
Původ: mezidruhový hybrid N.racemosa x N.nepetella 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vzpřímené až vystoupavé lodyhy, 20 – 60 
cm vysoké, vyrůstají víceméně z jednoho místa, jsou mnohočetné a tvoří velké 
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půlkulovité trsy, často širší než vyšší. Šířka jednoho trsu může dosahovat i kolem 80-
90 cm. Rostliny se vyznačují velmi jemnou texturou. Ta je dána jemnými lodyhami, 
hustě olistěnými drobnými, 2,5-3 x 1,5-2 cm velkými, podélně kopinatých, 
trojúhelníkovitě vejčitými, na okraji vroubkovanými listy. Listy na líci s vnořenou a na 
rubu vystoupavou žilnatinou, oboustranně hustě chlupaté, na bázi uťaté nebo až 
mírně klínovité (obzvláště u horných lodyžních listů). Našedlý charakter listu spolu 
s fialově modrou barvou květu vytváří harmonickou barevnou kombinaci. Na rozdíl od 
předešlého druhu je tento hybrid sterilní, nevyvíjejí se tvrdky a kalich záhy po odkvětu 
opadává. Velmi cenná trvalka s téměř nepřetržitým kvetením. Po první vlně kvetení 
(ta nastává přibližně od ½ V do ½ VI) přichází krátké období bez květu, po něm 
následuje druhá vlna (menší intenzita) a rostlina kvete téměř do zámrazu.  
 
Nejvýznamnější odrůdy odvozeny od Nepeta racemosa 
 
´Blauknirps´    
´Blue Wonder´ Šedivý list, velký modrý květ 35 -50 cm  
´Grog´    
´Karens Blue´    
´Snowflacke´ Šedý list, bílý květ  35 – 50 cm  
´Superba´    
 
 
Nejvýznamnější odrůdy odvozeny od Nepeta x faassenii 
 
´Leporello´     
´Schloss Neuhaus´    
´Senior´  30 cm  
´Six Hills Giant´    
´Walker´s Low´ Světle modrý kv, šedivý list 90 cm  
 


   
´Wolker´s Low´                  ´Six Hills Giant´                     ´Snowflake´ 
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Nepeta sibirica L.  
(syn.Dracocephalum sibiricum (L.) L. )  
 
Původ: Čína, Mongolsko, Rusko  
Ekologie: travnaté svahy v 1800-2700 m n.m. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: vytrvalá bylina, dorůstající kolem 100 cm. 
Listy řapíkaté, čepel podélně trojúhelníkovitá až kopinatě trojúhelníkovitá, 5-9 x 1,2-
2,2 cm velká, na líci lysá, na rubu hustě žlutě žláznatá. Žilnatina listu chlupatá, báze 
mělko srdčitá, okraj čepele zubatý, apex zašpičatělý. Lichoklasy 9-15 cm velké, 
kalich 10mm velký, hustě žláznatě chlupatý, do ½ až 1/3 rozeklaný. Velmi atraktivní 
řídké válcovité lichoklasy. Koruna intenzivně modrofialová, velká 2-3 cm. Období 
kvetení je dlouhé asi 18 týdnů s postupným nakvétáním a odkvétáním jednotlivých 
květů. VIII.   
 


   
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Našedlý charakter listů většiny pěstovaných 
druhů a hybridů (ze skupiny N.racemosa a N. x faassenii) odpovídá velké toleranci 
těchto taxonů k nízké půdní a vzdušné vlhkosti. Rostliny nejlépe prosperují na plném 
slunci, v propustné sušší půdě. Velmi cennou vlastností je dlouhá doba kvetení, 
taxony náleží k trvalkám s nejdelší dobou kvetení. Po první vlně kvetení, která 
přichází obvykle v květnu a červnu a trvá 4-6 týdnů můžeme rostliny částečně 
seřezat, tvarovat a ještě více podpoříme druhou vlnu kvetení od srpna téměř do 
mrazů. Rostliny opakovaně zakvetou i bez seřezání a tvarování. V době kvetení 
velmi intenzivně lákají včely, motýle a jiný drobný blanokřídlý hmyz.  
Nepeta sibirica vyžaduje na rozdíl od předešlých druhů hlubší a vlhčí půdu.  
 
Množení: dělením, řízkováním semenem  
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Nepeta racemosa, Nepeta x faassenii a 
jejich hybridy jsou divoce rostoucí trvalky se záhonovým charakterem, velmi vhodné 
pro teplé a suché městské prostředí. Sieber (1990) je řadí do hlavního stanovištního 
prostoru FS1 – Steinanlagen (blíže vymezeného jako stepi na kamenitých, písčitých, 
štěrkovitých půdách), vedlejšího okruhu Freiflächen Fr1 – Otevřené plochy. N.sibirica 
náleží prostoru Gohölzrand – Gr 1-2 – Okraj porostu dřevin. Konkrétně lze uvedené 
druhy použít:  







 Intenzivně ošetřované záhony spolu se záhonovými trvalkami jako např.  
Echinacea purpurea, Rudbeckia fulgida, Hemmerocalis hybridy, Iris x barbata hybridy 
a mnoho jiných. Pro tento účel lze rovněž použít Nepeta sibirica, Nepeta clarkei.  
 


  
 


 Výsadby přírodě podobného charakteru – např. stylizace rovinatých nebo  
kamenitých stepí, záhony typu Silversommer, Perennemix a jiné. Atraktivní jsou 
kombinace se zatahujícími cibulovinami, které kvetou ve stejnou dobu jako Nepeta. 
Zde můžeme použít také N.grandiflora, N.clarkei, N.sibirica a další  
 


  
N. sibirica                                                     N. x faassenii a Tulipa  
 


  
Výsadby typu Silbersommer v Lednici a v Průhonicích  
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 Tematické bylinkové, slepecké zahrady či záhony 
 


  
Nepeta sp. Tyršův sad                                     Nepeta sp. Denisovy sady          
 
 


 
 Větší skalky – také N.nervosa, N. subsessilis, N. clarkei  
 Koruny suchých zídek 
 Obruby, lemy a jiné liniové vegetační prvky. Obzvláště jsou vhodné odrůdy 


skupiny N.x faassenii, které je možné pro tyto účely seřezávat, tvarovat 
 Smíšené záhony s keři – obzvláště s kvetoucími keři a s růžemi.  
 Náhrady trávníků na suchých, slunných a často i chudých půdách. Vhodné 


především nižší odrůdy skupiny N. racemosa v počtu cca 6 – 9 ks/m2 
 Světlé lemy dřevinných vegetačních prvků 


 
Botanické druhy Nepeta (např. N. grandiflora, N. cataria a jiné) mohou být použity 
k tvorbě přírodě podobných vegetačních prvků.  
 
Literatura a odkazy:  
Nepeta L. In. Slavík, B. a kol. Květena ČR, díl 6, str. 628 – 634. Praha: Academia 
2000. ISBN 80-200-0306-1. 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
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Lavandula L. – levandule                                                       Lamiaceae 
 
35 – 40 druhů od Kanárských ostrovů přes Středozemí po Přední Indii. Silně 
aromatické polokeře nebo keře. 
    
Nejvýznamnější druhy z pohledu zahradní a krajinářské architektury 
 
Lavandula angustifolia Mill. – levandule lékařská  
(syn: Lavandula spica L., Lavandula officinalis Chaix, Lavandula vera DC. in Lam. et 
DC.) 
 
Původ: Západní Středomoří, v teplejších oblastech jiných částí Evropy občas 
zplaňuje. U nás se zplanělé exempláře objevují především na jižní Moravě. 
Ekologie: Ve své domovině roste na výslunných svazích, křovinatých stráních; 
fanerofyt. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Aromatický polokeř až keř dorůstající 100 – 
200 cm s dlouhým kůlovým kořenem. V kultuře podle odrůd 20 - 60 cm. Lodyhy 
vystoupavé až přímé, 20–50 cm vysoké, u báze dřevnatějící, bylinné výhony 
chlupaté, 4hranné, žláznatě pýřité. Plodem je tvrdka. Kvete (VI) – VII – VIII.  


 
 
lichopřesleny 5–10květé, nahloučené 
v úzkých, štíhlých 4–5 (–8) 
lichoklasech, kalich zvonkovitý, 
žláznatě chlupatý, koruna dvoupyská, 
fialová, vně běloplstnatá. 
 
 


      
 


Listy přisedlé, čárkovité, šedě stříbřité, 
2 – 6 cm x 0,3 – 0,6 cm 
 







 
 
 
Nejvýznamnější odrůdy Lavandula angustifolia: 
 
´Rosea´ Světle růžový K.  Volný růst, 60 cm 5-10 
´Alba´ Bílý K. Volný růst, 60 cm 5-10 
´Hidcote´ Tmavě modrý K. Kompaktní, 40 cm 5-10 
´Hidcote Pink´ K. růžový s červeným 


nádechem 
Volný růst, 70 cm 5-10 


´Hidcote Superior´ Tmavě modrý K. Kompaktní, 40 cm 5-10 
´Munstead´ Světle fialový K. Volný růst, 40 cm 5-10 
´Royal Velvet´ Tmavě modrý K.  Volný růst, 60-80 


cm  
5-10 


´Compacta´ Modrofialový K. Kompaktní, 25 cm 5-10 
´Nana Alba´ Bílý K. Kompaktní, 30 cm  5-10 
´Loddon Pink´ Jemně růžový K. Kompaktní, 30 cm 5-10 
´Folgate´ Modrý K. Volný růst, 60 cm 5-10 
´Lady Ann´ Růžový K. 45 cm 5-10 
´Peter Pan´ Tmavě fialový K. 45 cm 5-10 
´Little Lottie´ Růžový K.  Kompaktní, 40 cm 5-10 
´Swampy´ Tmavě purpurový K.  5-10 
´Mailette´ Purpurový K. Volný růst, 60 cm 5-10 
´Pacific Blue´ Světle modrý K. Volný růst, 80 cm 5-10 
´Melissa´ Růžově bílý K.  Kompaktní, 45 cm 5-10 
 


   
´Hidcote Superior´                ´Rosea´                                ´Hidcote ´ 
 
Nejvýznamnější odrůdy Lavandula  x intermedia : 
 
´Abrialii´ K. tmavě fialový  60 cm 5-10  
´Alba´ K bílý   Volný růst ,60 cm,  5-10 
´Grappenhall´ K. tmavě fialový  Volný růst 80 cm 5-10 







´Grosso´ K. tmavě fialový   Volný růst, 75 cm,  5-10 
´Hidcote Giant´ Dlouhé sv.fialové 


květenství 
Volný růst 75 - 85 
cm 


5-10 


´Hidcote White´ K. bílý   Volný růst, 70 cm 5-10 
´Provence´ K. tm.fialový, silná vůně  Volný růst, 75 cm 6-10 
 


   
´Provence´                             ´Mustead´                          ´Alba´     
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: rostlina pro teplé oblasti našeho státu. Původní 
druh a většina odrůd vyšlechtěných v kontinentální Evropě snese krátkodobý pokles 
teploty na – 20° C. Při dlouhodobém působení nízkých teplot vymrzá. Před 
holomrazy a vymrznutím je vhodné ji chránit listím, chvojím, slámou atd. Vyžaduje 
slunné stanoviště, lehčí, propustnou, písčitou, vápenitou půdu. K udržení dobrého 
vzhledu rostlin a bohatého kvetení je vhodné je brzy na jaře (III – zač. IV) nebo po 
odkvětu (VIII) pravidelně seřezávat do požadovaného tvaru. Hluboké zmlazení až na 
staré dřevo je také možné, ale rostliny pomalu a těžko obrážejí. Rostliny na podzim 
slabě remontují.  
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Levandule je prastarou kulturní rostlinou, 
popisovanou již ve středověkých zahradách v polovině 11. století (Pleasure garden). 
Její vonné silice obsažené především v květech byly také vyhledávaným 
prostředkem osobní hygieny. Také byla a je používané k provonění interiéru, k 
odpuzování hmyzu v obydlích, ve farmaceutickém, kosmetickém a potravinářském 
průmyslu. Obzvláště populární byla v Anglii za vlády královny Viktorie, která si 
levandulí a to jak v čerstvém stavu, tak sušenou zdobila své obydlí.  
V současnosti je levandule lékařská velmi prošlechtěným druhem. Odrůdy se liší 
barvou květu, barvou listu a intenzitou jejího ochlupení, charakterem růstu, výškou a 
obsahem silic. Jsou speciálně šlechtěny odrůdy s vyšším obsahem silic (v oblastech 
jejího pěstování – především Francie, Španělsko, Itálie) pro farmaceutický a 
kosmetický průmysl. V těchto oblastech jsou také masově využívány v zahradní a 
krajinářské tvorbě. V středoevropském klimatu musí být její použití uvážené, 
odpovídající podmínkách.  
Lavandula angustifolia a její hybridy jsou divoce rostoucí trvalky záhonového 
charakteru stanovištního prostoru „Freiflachen“ –– Otevřené plochy, blíže 
vymezeného záhonovým charakterem Fr1 b. Jsou také trvalkami, které Sieber (1990) 







uvádí ve vedlejším (doplňkovém) stanovištním prostoru Steinanlagen, blíže 
vymezeném jako stepní společenstvo FS1  


 
Středověká zahrada – podél nízkého oplocení v popředí zahrady bylinkový záhon 
s Lavandula stoechas, také. (Hobhouse, 1992)  
  
 Lavandula angustifolia nachází v teplejších oblastech našeho státu velmi 
široké uplatnění v zahradní a krajinářské tvorbě. Můžeme ji uplatnit: 


 v záhonech spolu se záhonovými trvalkami. Obzvláště působivé jsou  
kombinace s růžově kvetoucí Echinacea purpurea, Erigeron, Hemerocallis nebo se 
žlutě kvetoucími Hemerocallis, Oenothera a jiné 
 


  Lavandula a Monarda 
 







 
Rabatový záhon s Lavandula sp. (Hampton Court, Anglie)  
 


 smíšené záhony se sadovými růžemi 
 skalky – nízké kompaktní odrůdy  
 lemů, obruby a jiné volně rostoucí nebo tvarované liniové vegetační prvky 
 


 
Kew Garden, Anglie  
 


 společenstva přírodě podobného charakteru – stepní rovinaté nebo skalnaté 
partie  


 střešní zahrady  







 
Kagran, Vídeň 


 výsadby v kombinaci s dlažbou, kameny, štěrky aj.v architektonicky řešených 
prostorách 


 pěstování v nádobách spolu s jinými aromatickými a kořeninovými rostlinami 
 klášterní, bylinkové zahrady, zahrady pro nevidomé, zahrady vůní a létajícího 


blanokřídlého hmyzu  
 řez v čerstvém stavu 
 sušení (komerční obchodování) 
 aromaterapie, kosmetický a farmaceutický průmysl, v gastronomii jako 


chuťově výrazné a dosti svérázné koření 
 


 
 
Lavandula stoechas L. – levandule smilovitá  
 
Původ: Západní Středomoří – Francie, Španělsko 
Ekologie: Ve své domovině roste na výslunných svazích, křovinatých stráních; 
fanerofyt. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Polokeř, dorůstající v domovině 30 – 100 
cm, v pěstování nejčastěji kolem 40 – 60 cm. List podobný L.angustifolia, vstřícný, 1 
– 4 cm dlouhý, šedivý. Květné stonky, 10 – 30 cm dlouhé, nesou krátké a široké 
lichoklasy (cca 1 – 3 cm x 1 – 2 cm). Každý květ v květenství je podepřen 4 – 8 mm 
dlouhými listeny. Na vrcholu květenství jsou výrazně zvětšeny 10 – 50 mm) listeny 
fialové barvy.  
  







 
 
Pěstitelské vlastnosti, požadavky a použití v ZKT: 
Lavandula stoechas není v našich klimatických podmínkách dostatečně 
mrazuvzdorná. Nesnáší dlouhodobější pokles teplot v zimě pod –8 °C. Pokud se ji 
rozhodneme pěstovat, musíme s ní pracovat jako s nepravou letničkou. Je vhodné ji 
pěstovat v nádobách a v zimě je přezimovat ve studeném a světlém prostoru. 
Podobně jako předešlý druh vyžaduje slunné stanoviště a velmi dobře propustné 
půdy. Nesnáší zimní a jarní mokro – může vyhnívat. Uplatnění nachází především 
v soukromé zahradě při ozeleňování balkónů, teras, lodgií. Pro výsadby ve veřejné 
zeleni není vhodná, z důvodu špatné mrazuvzdornosti. V oblastech Evropy 
s atlantským a subatlantským klimatem je velmi oblíbená pro svou intenzivní vůni, 
výrazný květ a vysoký obsah silic. Je nabízena v mnoha odrůdách, lišících se 
charakterem růstu, velikostí a barvou květu (různé odstíny modré, fialové, růžové a 
bílá).  
 
Další druhy: Lavandula multifida L. , L. latifolia Vill. , L. dentata L., L.lanata Boiss. a 
jiné. 
Podobně jako L.stoechas ani tyto druhy nejsou u nás dostatečně mrazuvzdorné a 
mají podobné možnosti využití v zahradní a krajinářské tvorbě. 
V současnosti se objevují nové interspesifické hybridní odrůdy, na jejichž vzniku se 
různou měrou podílejí uvedené druhy. 
Lavandula x intermedia = Lavandula angustifolia x Lavandula latifolia  
Lavandula x chaytorae = Lavandula angustifolia x Lavandula lanata (např. 
´Sawyers´ , ´Gorgeous´, ´Richard Gray, ´Molten Silver´) 
 



http://www.kraeuterei.de/shop/lavendel-oregano.jpg

http://sophy.u-3mrs.fr/photohtm/SI3571.HTM

http://farm3.static.flickr.com/2177/2047914876_8c48050feb_o.jpg





   
L. multifida                         L.dentata                            L.lanata 
 
 
Literatura a odkazy:  
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Bastin, R. Lavander der Sektion Stoechas. In Gartenpraxis. Studgart: Eugen Ulmer,  
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Bastin, R. Raritäten im Lavandelsortiment. In Gartenpraxis. Studgart: Eugen Ulmer,  
2008, ročník 34,  číslo 9, s. 54-58. ISSN 0341-2105.   
Bastin, R. Die Vielfalt von Lavandula angustifolia. In Gartenpraxis. Studgart: Eugen 
Ulmer,  2008, ročník 34,  číslo 10, s. 8-14. ISSN 0341-2105.   
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Stachys L. – čistec                                                                 Lamiaceae 
 
300 druhů, jednoleté, vytrvalé byliny, vzácně polokeře s výskytem v mírném a 
subtropickém pásmu všech světadílů s výjimkou Austrálie a Nového Zélandu.  


Přímé nebo vystoupavé lodyhy, vstřícný list, řapíkatý nebo přisedlý, celistvý. 
Listeny podepřené lichopřesleny skládají vrcholové lichoklasy. Kalich trubkovitě 
zvonkovitý, někdy mírně dvoupyský, koruna dvoupyská, plod tvrdka.  
 
Nejvýznamnější druhy z pohledu zahradní a krajinářské architektury:  
 
Stachys byzantina C. Koch – čistec vlnatý, zaječí ouško      
(syn. Stachys lanata Jacq. non Crantz, Stachys olympica auct., Stachys segetum 
Hagen) 
 
Původ: Přirozený výskyt sahá od severu Malé Asie přes jv.Kavkaz až po sever Íránu. 
U nás je pěstován v zahradách, parcích a hřbitovech odkud občas zplaňuje. 
Ekologie: kamenité svahy, keřové porosty. Upřednostňuje otevřená výslunná místa 
na suchých písčitých půdách. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalé, 20 cm vysoké rostliny v listu, 80 cm 
v květu. Plazivý oddenek s přízemními růžicemi listů. Lodyha čtyřhranná, vystoupavá, 
snadno zakořeňující v dolní položené části, v horní části málo větvená, vlnatě 
chlupatá. Listy hustě vlnaté, listy v růžici a spodní lodyžní řapíkaté, horní přisedlé. 
Čepel na bázi klínovitá, kopinatá, 3,5-11,5 x 1-4 cm velká. Lichopřeslen 15–20 květý. 
Jednotlivé lichopřesleny jsou ve spodní části oddálené, v horní nahloučené, 
podepřené listeny. Kalich mírně dvoupyský, 8–10 mm dlouhý, kališní cípy 
trojúhelníkovité, hustě vlnatě chlupaté. Koruna 12–14 mm dlouhá, růžově fialová, na 
vnější straně hustě vlnatě chlupatá. Horní pysk vyklenutý, dolní pysk trojcípý s 
největším středním lalokem. Kvete VI – VIII; hemikryptofyt.  
 


  
 



http://www.rcplondon.ac.uk/garden/2007-06/Stachys%20byzantina%20RCP05-07%20168.jpg





Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Silver Carpet´ L stříbrný, hustě vlnatý Tvoří sterilní květy 40-60 cm 
´Cotton Ball´ L stříbrný, hustě vlnatý Sterilní, květ ve 


vlnatých klubíčkách  
45 cm 


´Primrose Heron´ List nažloutlý  Růžový květ 45 cm  
´Byzantimus´ Velký šedě vlnatý list  Sterilní květ 50 cm  
´Big Ears´ Velký méně vlnatý list  Růžový květ 30 cm  
´Silky Fleece´ Malý šedě vlnatý list Růžově fialový květ 25 cm  
'Striped Phantom' Krémově panašovaný list Růžový květ 25 cm 
´Lime Light´ L. nádech do citronové b. Růžový květ 40 cm 
´Fuzzy Wuzzy´ L stříbrný, zkadeřený Růžově fialový květ 45 – 50 cm 
 
   


      
´Lime Light´    ´                  ´Primrose Heron´                 ´Cotton Ball´    
 


     
´Silver Carpet´                  ´Primrose Heron´                 ´Big Ears´ 
 
  
 







Pěstitelské vlastnosti a požadavky: 
Ideálním stanovištěm pro S. byzantina je plné slunce, suché, dobře propustné, ne 
příliš živné, vápenaté půdy. Snese i mělké a vysychavé půdy, toleruje přistínění. 
V přistínění jsou listy méně plstnaté, méně stříbrné. Nesnáší přemokření, zimní vlhko 
způsobuje zahnívaní listových růžích. Je představitelem velmi nenáročné a vitální 
divoce rostoucí trvalky, která se pomocí kořenících bází lodyh a oddenků rychle 
rozrůstá na stanovišti. Tato schopnost spolu s velmi dobrou vitalitou způsobují, že 
rostlina může být agresivní k méně vitálním druhům a způsobit jejich vytlačení 
z porostu. Naopak uvedená vlastnost může být velkou předností při vytváření 
plošných výsadeb až na extrémně suchých, slunných a na živiny chudých 
stanovištích. Jako u většiny polostálozelených druhů i u S. byzantina část listů přes 
zimu odumře, zaschne a na jaře je potřebné porost pročistit a současně omezit 
rozrůstání taxonu, pokud je to žádoucí.  
 


 Porost Stachys byzantina po zimě 
 
 
Množení: dělení trsů, řízkovaní, nesterilní odrůdy také semeny 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě:  
Široké možnosti uplatnění tohoto taxonu vyplývají z jeho snadného pěstování a 
množení. Cenný je především jako rostlina okrasná listem s velmi dobrou krycí 
schopností. Květonosné lodyhy objevující se nejčastěji v VI – VII mohou být někdy 
z kompozičního hlediska nežádoucí (narušují homogenitu porostu), proto je 
seřežeme. Stachys byzantina můžeme kombinovat s cibulovinami, které nevyžadují 







každoroční vyjímání z půdy a pocházejí ze suchých a slunných stanovišť. Vhodné 
jsou např. Allium aflatunense, A. christophii, A. giganteum, Camassia, vyšší druhy 
Muscari, Nectaroscordum a jiné Jako trvalku stanovištního prostoru „Steinanlagen´- 
ST – „Stanoviště s přítomností kamene“ blíže vymezeného stanovištěm kamenitých  
 „Fels-Steppen“ Fs1 (Sieber 1990) ji můžeme použít: 


 Půdopokryvné výsadby cca 25 x 30 cm zapojí plochu ve 2 roce po výsadbě 


 
 Výsadby záhonového typu - spolu s podobně vitálními druhy  


 
Stachys byzantina, Allium christophii, Nectaroscordum siculum 







 Koruny suchých zídek 
 Záhony 


 
 Skalky – pozor na vitalitu 
 Výsadby přírodě podobného charakteru na suchých stanovištích v kombinaci 


se štěrky, písky, kameny a jinými minerálními substráty 
 Slunné a suché partie v rodinných zahradách   
 Střešní zahrady 
 Výsadby hrobových polí 
 Nádoby různého typu 
 Květní lodyhy lze sušit a využít v aranžování  
  


Stachys macrantha Jalas – čistec velkokvětý 
(syn. Betonica macrantha C.Koch.) 
 
Původ: Kavkaz, Irán  
Ekologie: Rostlina subalpínských kavkazských luk, skalnatých svahů, keřových 
porostů v nadmořské výšce 1600-3000 m.n.m. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, v listu 
vysoká 30cm, v květu 50 cm. Vytváří přízemní růžice dekorativních, dlouze 
řapíkatých, sytě zelených listů s nevětvenými olistěnými stonky. Listy v růžici jsou 
oválné, 7-8 x 10-15 cm velké. Okraj listové čepele pravidelně vroubkovaný, líc čepele 
jemně vrásčitá, lesklá, drsná. Pyskaté, velké květy jsou neseny na vzpřímených 
lodyhách a uspořádány do lichopřeslenů, skládajících krátký a široký lichoklas. 
Jednotlivé květy jsou 3-3,5 cm veliké, purpurově růžové, objevující se v VI–VIII; 
hemikryptofyt.  
 







  
 
 
 
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Alba´ 60 cm Bílý květ  VI – VII 
´Robusta´ 60 cm  Růžový květ  VI – VII 
´Rosea´ 45 cm  Růžový květ  
´Superba´ 40 cm  Purpurově růžový, velký 


květ 
VI – VII 


 
 


      
´Superba´                                   ´Alba´                               ´Rosea´    
 







Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Rostliny vyžadují čerstvou, humózní půdu a 
plné slunce. Velmi dobře snášejí polostín (květní násada není tak bohatá), tolerují 
sucho.  
Množení: dělení, semenem  
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě:  
Divoce rostoucí trvalka se záhonovým charakterem, okrasná listem a květem. Je 
rostlinou stanovištního okruhu „Gehölz-Rand“ – GR2 – „Lemy dřevinných porostů“ 
(Sieber 1990). Cenný je velmi dekorativní list s dobrou krycí schopností. Umožňuje 
mimo jiné kombinovat tento taxon s druhy po odkvětu zatahujícími, jako je např. 
Dicentra spectabilis, Papaver orientale, cibuloviny nevyžadující každoroční vybírání 
z půdy. Dobrá krycí schopnost listu spolu s rozrůstáním se rostliny do okolí pomocí 
oddenku ji předurčují k půdním pokryvům. Můžeme ji použít: 


 Slunné nebo přistíněné lemy dřevinných vegetačních prvků 
 Skalky 
 Lemy, obruby 
 Předzahrádky 
 Intenzivní střešní zahrady 
 
 
 
 
 
 
 půdopokryvné výsadby v počtu cca 12 – 16 ks/m2 


 
 







 Intenzivně ošetřované záhony spolu se záhonovými trvalkami. Vhodný ke 
kombinaci např. s Iris sibirica, Echinacea purpurea, Nepeta a mnoho jiných  


 
Stachys macrantha a Alchemilla mollis 
 
Stachys monnieri (Gouan) P. W. Ball. – čistec Monnierův 
 
Původ: Alpy, Apeniny, Pyreneje 
Ekologie: Suché, vápencové, travnaté svahy do 2 400 m n. m. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: vytrvalá, drsně chlupatá rostlina, tvořící 
husté trsy. Přízemní listy v růžici, dlouze řapíkaté, elipčité, na bázi srdčité, 2-8 x 1,5-2 
cm velké, pravidelně vroubkované. Lodyžní listy podobné přízemním, vstřícné, krátce 
řapíkaté, směrem ke květenství se zmenšující. Hustý krátký lichoklas složen z 2-4 cm 
velkých fialových nebo růžových květů.  
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Hummelo´ Lesklý tm.zelený L Růžově fialový květ 45 cm        VI – VII 
´Rosea´ Zelený list  Světle růžový květ  20-40 cm   VI – VIII 
 



http://www.gardencrossings.com/_ccLib/image/plants/DETA-192.jpg

http://www.pflanzen-vielfalt.de/product.php?products_id=910498





  
Stachys monnieri ´Hummelo  
 
Další druhy: Stachys lavandulifolia Vahl., Stachys officinalis (L.) Trevisan, Stachys 
sylvatica L., Stachys recta L. – mohou najít uplatnění v přírodě podobných 
vegetačních prvcích. 
 


   
Stachys lavandulifolia          Stachys lavandulifolia           Stachys officinalis  
 
Literatura a odkazy:  
http://botany.cz 
http://www.chicagobotanic.org/downloads/planteval_notes/no27_stachys.pdf 
http://botanika.wendys.cz 
  
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
Stachys L. In. Slavík, B. a kol. Květena ČR, díl 6, str. 614 – 625. Praha: Academia 
2000. ISBN 80-200-0306-1. 



http://botany.cz/cs/stachys-lavandulifolia/

http://botany.cz/cs/stachys-sylvatica/

http://botany.cz/cs/stachys-sylvatica/

http://botany.cz/cs/stachys-recta/

http://botany.cz/

http://www.chicagobotanic.org/downloads/planteval_notes/no27_stachys.pdf

http://botanika.wendys.cz/



		Stachys macrantha Jalas – čistec velkokvětý






Tellima R. Br.                                                                     Saxifragaceae 
 
Přibližně 30 druhů rozšířených na západe Severní Ameriky 
 
Tellima grandiflora (Pursh) Duegl. Ex Lindl. 
 
Původ západní část Severní Ameriky od Aljašky do Kalifornie 
Ekologie: vlhké, chladné lesy, skalnaté místa pod 1500 m n. m.   
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: 
Vytrvalá bylina v listu vysoká kolem 20-25 cm, v květu 60 cm. Krátký plazivý oddenek 
ze kterého vyrůstají dlouze řapíkaté listy. Jak listová čepel, tak řapíky jsou výrazně 
chlupaté, více či méně žláznaté.  


    
 
 
 
 
 
 
   
  Bazální listy v růžici, dlouze řapíkaté, 
okrouhle srdčité, laločnaté, hrubě zubaté, 
cca 10 cm v průměru                                                      
 
 
 
 
 
 
 
Květonosná lodyha s výraznými 
stříbřitými odstávajícími štětinami 
 
 
 
Lodyžní listy střídavé, krátce řapíkaté až 
přisedlé, okrouhle srdčité, laločnaté, 
hrubě zubaté, řapíky hustě štětinaté 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 







štíhlé, řídké, válcovité hroznovité 
květenství je nositelem vertikální 
struktury 
 
květenství je zelenobílé barvy, časem 
získává nádech do růžova 
 
vykvétá v V. - VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
Okvětí zvonkovitě – válcovité, 5-ti 
laločnaté, okvětní lístky zpět ohnuté, 
roztřepené v niťovité úkrojky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 







Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Rubra´ L. červený na podzim a v zimě, K. vonný 50 cm V – VI 
´Delphine´ L. sv. zelený, krémově skvrnitý, okvětní lístky 


červené, K.vonný 
40 cm IV – VI 


´Treasure´ L. světle zeleno žlutý 40 cm VI – VII 
´Purpurteppich´ L. zelený, od léta červený; květní stvol 


červený, K. růžové   
60 cm  V – VI  


´Forest Frost ´ stříbrný líc listové čepele je protkaný  hnědo 
červenou kresbou kolem žilnatiny 


80 cm  V – VI 


´Bobs Choice´  K. bílý až narůžovělý, vonný 55 cm IV – V 
 


    
´Rubra´                                  ´Treasure´                             ´Forest Frost´                               
 
 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: nenáročná, polostálozelená trvalka s dobrou 
krycí schopností listů. Preferuje polostín, ale můžeme ji použít také do stínu nebo na 
plné slunce. Na plném slunci prosperuje za předpokladu, že ji pěstujeme 
v chladnějším a vlhčím prostředí, ve vlhké, humózní půdě. Je velmi tolerantní i 
k suchému stínu, ve kterém dorůstá menších rozměrů a dosahuje slabší vitality.  
 
Množení: semenem, dělením trsů.  
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě:  
Rostlina stanovištního okruhu „Gehölz“ – G2 – „ Podrost dřevin“, doplňující rostlina 
stanovištního prostoru „Gehölzrand – GR2 – „Okraj porostu dřevin“ (Sieber 1990). 
Trvalka divoce rostoucí se záhonovým charakterem, okrasná především listem, který 
na podzim a v zimě vybarvuje do oranžové nebo červené barvy. Najde uplatnění 
všude tam, kde je přistínění a vlhko a to jak v soukromých zahradách, tak ve veřejné 
zeleni. Můžeme ji použít do: 
 
 
 
 
 
 



http://www.rainyside.com/features/plant_gallery/perennials/Tellima_grandifloraForestFrost.html





 podrostu dřevinných vegetačních prvků 
 


 
Porost Tellima grandiflora ve druhé polovině dubna ještě není zcela zapojen 
  


 k vytváření bylinných lemů podrostů dřevin 
 náhrady trávníků. Při plošných výsadbách spon cca 25 x 25 cm. Při 


uvedeném sponu na konci druhé vegetační sezóny zcela zapojená.  
 stinné části záhonů, jinak komponovaných se záhonových trvalek 
 stinné partie zahrad 


 
Nízký porost Tellima grandiflora nechává vyniknout diagonálním strukturám 
Matteuccia strutiopteris.  







 
 půdní pokryv a výplň u nových výsadeb keřů 
 kořenové mísy stromů  


anašované Hosta, červenolisté odrůdy Cimicifuga, Heuchera ´Palace Purple´a jiné.  


 
örderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  


 



 


Rychlo se rozrůstá, zplaňuje a dobře kryje půdu Rostlina není příliš výrazná květem, 
list také vybarvuje teprve koncem léta a na podzim, proto je vhodné ji kombinovat 
např. s cibulovinami, které přes její listy prorostou (např. Lilium martagon, Fritillaria 
meleagris, F. uva – ulpis a jiné, Hyacinthoides hispanica, Narcissus a jiné). Dalšími 
vhodnými druhy ke kombinaci jsou druhy s kontrastnými barvami a tvary listů např. 
p
 
 
Literatura odkazy:  
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn:
F
 
 
  








Brunnera Steven – pomněnkovec                                    Boraginaceae 
 
2 druhy rozšířené na Kavkaze a Sibiři  
 
Brunnera macrophylla (Adams) I.M.Johnston – pomněnkovec velkolistý      
(Syn.: Anchusa myosotidoflora Lehm. Pl. Asperif. Nucif.)  
 
Původ: Kavkaz 
Ekologie: řídké háje v horských až subalpínských polohách; hemikryptofyt.  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá bylina se šupinovitým oddenkem. 
Lodyhy vzpřímené, nevětvené, 20 – 50 cm vysoké, řídce štětinaté. Přízemní, dlouze 
řapíkaté listy tvoří trsy. Čepel vejčitá, na bázi srdčitě vykrojená, hustě porostlá 
jemnými chloupky, protáhlá ve výraznou špičku. Lodyžní listy mnohem menší a 
v horní části lodyhy přisedlé. Vzdušné, závojovité květenství vyrůstá mírně nad listy, 
je tvořeno z několika stopkatých, řídkých vijanů. Koruna květu kolovitá, 3 – 4 mm 
velká, modrá, připomínající květ pomněnky. Plodem je tvrdka. 
Kvete v IV až V. 
 
 


 
 
 
 
 
 
 







Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Betty Bowring´ L sytě zelený, bez kresby květ bílý 55 cm 
´Dawson´s White´ Smetané panašování přechází od 


okraje čepele do středu listu 
květ modrý 45 cm 


´Hadspen Team´    
´Jack Frost´ Stříbřitě panašovaný mezi 


jednotlivými segmenty žilnatiny 
 20-30 cm 


květ IV-V 
´King Ransom´ L stříbřitě zelený; od okraje čepele 


do středu se žlutozeleným 
panašováním 


květ modrý 25-30 cm 


´Langtrees´    
´Looking Glass´    
´Mr. Morse´    
´Starry Eyes ´    
´Variegata´    
  


   
´Variegata´                          ´Jack Frost´                    ´Dawson´s White´    
 
 


   
´Mr. Morse´                         ´Hadspen Cream´           ´Looking Glass´ 
 
 
 
 
 
 







Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Poměnkovec je nenáročná, dlouhověká 
trvalka. Preferuje polostín, ale můžeme ji použít také do stínu nebo na plné slunce, 
za předpokladu že ji pěstujeme v chladnějším a vlhčím prostředí, ve vlhké, humózní 
půdě. Použití na plném slunci je možné pouze tehdy, když je půda nepřetržitě vlhká. 
Jako jedna z mála trvalek toleruje i suchý stín i když naň reaguje mírně povadlým 
listem. Po přísunu vody rychle regeneruje.     
 
Množení: semenem, dělením trsů. Ve vhodných pěstebních podmínkách mírně 
vysemeňuje a šíří se do okolí.  
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: 
Brunnera je představitelem divoce rostoucí trvalky záhonového charakteru, 
nacházejícího uplatnění jak v intenzivně ošetřovaných záhonech, tak v přírodě 
podobných vegetačních prvcích. Je rostlinou stanovištního prostoru „Gehölz-Rand“ – 
GR2 – „Okraj dřevinných porostů“ (Sieber 1990). Najde uplatnění všude tam, kde je 
přistínění a vlhko a to jak v soukromých zahradách, tak ve veřejné zeleni: 


 Podrosty dřevinných vegetačních prvků 
 Bylinné lemy porostů dřevin 
 Náhrady trávníků – má velmi dobrou krycí schopnosti listů a brzy po výsadbě 


vytvoří zapojený porost. Při plošných výsadbách je vhodné ji sázet na spon 
cca 30 x 30 cm.  


 Stinné intenzivně ošetřované záhony ve kterých je cenná pro své brzké 
kvetení na jaře. Vhodnými druhy ke kombinaci, kvetoucími přibližně ve 
stejnou dobu jsou např. Doronicum orientale, Geum coccineum, Waldsteinia 
geoides a jiné.   


 


 
Brunnera macrophylla v přistínění pergoly popnuté Wisteria sinensis vytváří souvislý 
půdní pokryv (Anglie, Kedleston Hall) 







 
 


  
Vzdušné, světle modré, závojovité květenství Brunnera macrophylla kontrastuje 
s velkým, tmavým, vrásčitým listem. Zatímco v době kvetení je rostlina v kompozici 
nositelem velmi jemné textury, po odkvetení svým velkým srdčitým listem spíše 
nositelem středně hrubé textury.    
 
 
 
Literatura a odkazy: 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  








 Macleaya Rohl. – makleja, okecek                                  Papaveraceae 
 
 2 druhy robustných trvalek původem z východní Asie 
 
Macleaya cordata (Willd.) R. Br. – makleja srdčitá, okecek srdčitý                                             
(syn. Bocconia cordata Willd., Bocconia japonica André) 
 
Původ: Japonsko, Čína, Tchajwan 
Ekologie: travnaté svahy, louky 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky:  
Vytrvalá 250 - 300 cm vysoká trvalky s oddenkem. Celá rostlina prostoupena 
mléčnicemi, ronícími oranžově hnědé mléko, které je lehce jedovaté a může vyvolat 
podráždění kůže. Lodyha přímá, nevětvená, u báze dřevnatějíci ale každým rokem 
odumírající. Listy střídavé, okrouhlé, 10-20cm v průměru, hluboce laločnaté, dlouze 
řapíkaté, laloky zubaté. Svým tvarem připomínají list fíkovníku (Ficus carica). Spodní 
strana čepele listu měkce stříbřitě plstnatá, celá rostlina šedě modrozelená. Listy na 
podzim barví do žluta. Květy jsou malé, okrově až bronzově zbarvené a tvoří velké, 
až 30 cm dlouhé, jemně větvené laty. 2 kališní lístky záhy po rozkvětu opadávají, 
korunní plátky chybí, tyčinek 25 – 30, plod elipsoidní tobolka se 4 – 6 semeny. 
Kvete VII - IX.  
 


   
 
 
 
Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde  
(syn. Bocconia microcarpa Maxim.) 
 
Původ: centrální Čína 
Ekologie: travnaté svahy, louky 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: 
Podobná předešlému druhu, trochu nižší 200 – 250 cm a v květu ranější. V listu 
těžce odlišitelná od předešlého druhu. Květy s nádechem do měděné či okrové 
barvy. Tyčinek v květu 8 – 12, tobolka kulatá s 1 semenem.  



http://www.flickr.com/photos/gundidepp/287051863/





V pěstování zřídka čisté botanické druhy, nejčastěji jejich mezidruhový hybrid, pod 
názvem Macleaya x kewensis Turill. Sterilní hybrid s krémovými kališními lístky 
dorůstá velikosti 150 - 200 cm.  
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Kelway´s Coral Plume´ Korálově červený květ 250 cm 
´Spetchley Ruby´ Rubínově červený květ  200 cm 
´Summer Haze´ Broskvový květ 200 cm 
´Flamingo´ Krémově růžový květ 200 cm 
 


   
´Spetchley Ruby´                 ´Kelway´s Coral Plume´     Macleaya sp. 
 
  
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Okecek je velmi dlouhověká trvalka. Ke 
zdárnému růstu vyžaduje hlubší, živné, lehčí půdy. Preferuje polostín a mírně vlhké 
stanoviště. Velmi dobře však roste také na slunci. Silné odkvetlé lodyhy seřezáváme 
na podzim. Mladé výhonky a listy mohou být na jaře spáleny pozdními přízemními 
mrazíky. Na stanovišti se šíří podzemními oddenky a v ideálních podmínkách může 
být invazivní až agresivní (obzvláště v lehkých písčitých půdách). I přesto že dorůstá 
až přes 200 cm, nevyžaduje oporu a vyvazování. Při skupinových výsadbách ji 
sázíme na vzdálenost cca 50 x 50 cm.  
 
Množení: dělením (jaro), řízkováním oddenků (zima) 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: 
Tato divoce rostoucí trvalka se záhonovým charakterem je velmi atraktivní mohutnou 
rostlinou okrasnou listem a květem. List je nositelem středně hrubé textury s mdlým a 
našedlým povrchem. Velké, vzdušné závojovité květenství propůjčuje rostlině v době 
kvetení jemnější charakter. Sieber (1990) ji řadí k trvalkám stanovištního prostoru 
„Freinflächen – Fr – „Otevřené plochy.“  
Uplatnění najde jako solitéra nebo ve skupinách. Můžeme ji použít: 
 


 popředí dřevin a větších keřů 
 světlé okraje dřevinných vegetačních prvků 







 popředí zdí, plotů – vhodná k odclonění či maskování nežádoucích prvků 
 pozadí jednostranných trvalkových záhonů nebo jako výrazná dominanta 


v trvalkových záhonech 
 


 
 


 solitéra do trávníku apod.  
 
 
Literatura a odkazy: 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990. 
Rocker, K.: Prachtstaude Federmohn. In.: Garten praxis 7/2007, str. 15-19. 








Pulmonaria Rohl. – plicník                                                Boraginaceae 
 
Rod zahrnuje asi 15 druhů, které rostou zejména v Evropě a dále na Kavkaze a ve 
Střední Asii. 
Vytrvalé byliny s plazivým oddenkem s nebo bez vodorovných podzemních výběžků. 
Lodyhy vystoupavé nebo přímé. V letním období vyvíjí přízemní listy. Jejich tvar, 
délka řapíku, skvrnitost a odění jsou důležitými rozlišovacími znaky. Lodyžní listy 
střídavé, víceméně přisedlé, poloobjímavé. Květenství terminální nebo úžlabní vijany 
s listeny. Kalich trubkovitě zvonkovitý, koruna nálevkovitá. Plodem je tvrdka. 
Z pohledu zahradnické praxe se jedná o rostliny okrasné květem a listem.  
 
Pulmonaria officinalis L. – plicník lékařský      
(Syn. Pulmonaria officinalis L. subsp. maculosa (Hayne) Gams, Pulmonaria 
maculosa Liebl., Pulmonaria konardii Opiz. ) 
 
Původ: Evropa. V ČR roztroušeně až hojně od nížin do podhorských oblastí (max. 
asi 1100 m n.m.), místy však zcela chybí. Celkově roste téměř v celé Evropě vyjma 
Britských ostrovů, od Francie po Ukrajinu, na severu po jižní Skandinávii, na jihu po 
severní Itálii a Bulharsko. 
Ekologie: Světlé listnaté lesy, lipové háje, suťové a lužní lesy, lesní okraje, křoviny; 
hemikryptofyt. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky:  
Vytrvalá, 10 – 20 cm vysoká bylina. Patří k výběžkatým rostlinám s plazivým 
oddenkem, vytvářejícím rozsáhlé polykormony. Lodyha přímá, vystoupavá, chlupatá.  


   Přízemní listy (4 -12x2-5cm) v růžici, 
většinou přezimující, řapíkaté, čepel široce vejčitá, na 
bázi srdčitá, nebo uťatá, celokrajná, nápadně bíle 
skvrnitá, zejména na okrajích žláznatě chlupatá. 
 
Lodyžní listy střídavé, přisedlé, široce kopinaté, 
celokrajné, skvrnité, chlupaté.  


 
 
 
Odění svrchní a spodní strany na průřezu listu 
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Květy ve vrcholových vijanech s výraznými 
listeny,koruna nálevkovitá, zpočátku růžová 
nebo červená, později (po opylení) modrá. 
Kalich, který je do 1/3 rozeklaný v tupě trojboké 
zuby, je dlouhý 6-8 mm, za plodu se prodlužuje 
na 9-12 mm. Pětičetná, nálevkovitá koruna je 
dlouhá 13-18 mm. V ústí koruny se nacházejí 
chomáčky chlupů. Korunní plátky jsou 
zaokrouhlené. Tyčinek je pět, jejich nitky jsou 
krátké. Celé tyčinky jsou kratší než trubka, do 
které jsou vetknuté. Svrchní semeník vzniká 
srůstem dvou plodolistů, za plodu se dělí na 
čtyři části. Čnělka nese hlavatou bliznu. Kvete v 
III až V.  
 
 
 
 
 


 
Nejvýznamnější odrůdy: 
´Sissinghurst 
White´ 


Bíle skvrnitý list, 
trsnatý růst 


Květy bílé IV - V 


´Alba´ Bíle skvrnitý list Květy bílé IV - V 
 


   
´Sissinghurst White´           ´Sissinghurst White´       ´Alba´ 
 
 
Pulmonaria angustifolia L. – plicník úzkolistý      
(Syn. Pulmonaria azurea Besser.) 
 
Původ: Francie, Německo, na severovýchodě zasahuje do jižní Skandinávie a 
Baltské oblasti, na jihu k s. Itálii. V Čechách roste roztroušeně v teplejších oblastech.  
Ekologie: Roste na živinami bohatých půdách, polostinných místech především v 
teplejších křovinatých porostech, křovinatých stráních, na loukách na okrajích 
listnatých lesů, nejčastěji v prosvětlených doubravách v nižších polohách, zřídka 
v horských oblastech do 2000 m n.m.. 
 
 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Purple_spring_flower.jpg�





Růstové a vzhledové charakteristiky: oddenek s výběžky, tvoří husté porosty.  
 


 
Vrcholový velmi rozvolněný vijan; květy ve 
zvonkovitém žláznatém kalichu, koruna nejdříve 
karmínová, později azurově modrá. IV – V. 
 
 
 
Lodyha až 30 - 40 cm vysoká, obvykle 20 cm 
v pěstování, přímá, štětinatě chlupatá a žláznatá, v 
horní části někdy větvená. 
 
 
Letní přízemní listy úzké až eliptické, 20-30 x 2,5-4 
cm velké, hustě štětinaté, prudce zúžené do 
křídlatého řapíku, bez skvrn. 
 
Lodyžní listy kopinaté, na báze zúžené, štětinatě 
chlupaté a přisedlé na lodyhu, bez skvrn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odění svrchní a spodní strany na průřezu listu 
 
 
 
 
 


 
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
´Azurea´ kompaktní Tm.modrý květ IV - V 
´Blaues Meer´ 30 cm, list se 


stříbrnými skvrnami 
Tm.modrý květ IV - V 


´Alba´ kompaktní Bílý květ IV - V 
'Beth's Pink'  kompaktní Růžový květ IV - V 
´Munstead Blue´ 25 cm, trsnatý  Červený, modrý kv IV - V 
 
 
 
 
 
 
 







 


  
´Blaues Meer´                                           ´Azurea´ 
 
 
Pulmonaria mollis Hornem. – plicník měkký      
(Syn. Pulmonaria mollissima Kerner, Pulmonaria montana Lej. subsp. mollissima 
(Kerner) Nyman, Pulmonaria montana Lej. subsp. mollis (Hornem.) Gams in Hegi. ) 
 
Původ: Stř. a jv. Evropa, u nás se objevuje poměrně vzácně pouze ve středním 
Povltaví a na střední a jižní Moravě. 
Ekologie: stepní stanoviště, světlé listnaté lesy, křovinaté stráně, na bazických 
podkladech a na půdách mělkých, vysychavých. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá bylina s vícehlavým oddenkem, 20–


50 cm vysoká.  
 
 
 
 
Lodyha přímá, 20 – 40 cm vysoká, po 
celé délce měkko chlupatá. 
 
Přízemní listy v růžici s vejčitou čepelí 
zvětšují se po odkvětu, 20 – 30 cm x 
5 – 9 cm v nejširším místě. Zúžené 
v křídlatý řapík přibližně stejně dlouhý 
jako čepel, bez skvrn. 
 
Lodyžní listy jsou podlouhlé až vejčitě 
kopinaté, přisedlé poloobjímavou 
srdčitou bází, pokryté hustými 
žláznatými chlupy 
 
Koruna květu zpočátku červená, 
později modrofialová. IV - V. 
 







 
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Samobor´ Velký měkký list Růžový květ 50 cm, IV -V 
 
 
Pulmonaria saccharata Mill. – plicník skvrnitý, cukrový   
(Syn. Pulmonaria picta, Pulmonaria officinalis L. subsp. maculosa (Hayne) Gams, 
Pulmonaria maculosa Liebl., Pulmonaria konardii Opiz. ) 
 
Původ:Apeniny - sev. a stř. Italie, jv. Francie 
Ekologie: lesy, křovinaté stráně submediteránní oblasti v 600 – 1600 m n.m.  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky:  
Vytrvalá, 10 - 35 cm vysoká bylina. Patří k výběžkatým rostlinám s plazivým 
oddenkem, vytvářejícím rozsáhlé polykormony. Lodyha přímá, vystoupavá, chlupatá. 
List chlupatý, široce kopinatý, zužující se k lodyze, dlouze řapíkatý, výrazně skvrnitý. 
Květ azurově modrý v III – V.  
 







 
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
´ Leopard ´ Velké stříb.skvrny Červený květ 30 cm 
´ Fruhlingshimmel ´ Stříbřitě skvrnitý l. Modré květy 25 cm 
´ Mrs. Moon ´ Silně stříbřitě skvr. Růžově modrý 


květ 
20 – 30 cm 


´ Pink Down ´ Stříbřitý list Karmín.-růž. kv. 20 – 30 cm 
 


    
´Leopard´                             ´ Fruhlingshimmel ´          ´Mrs. Moon´ 
 
 
 
 
 
 







Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau 
 
Původ: záp. Evropa od Španělska a Portugalska do záp.Francie a jižní Anglie.  
Ekologie: lesy, lesní okraje, travnaté stráně  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: vytrvalá bylina formující trsy. Přízemní listy 
velmi úzce protáhlé, 6 – 9 x delší než široké (cca 50 x 6 cm), skvrnité. Lodyžní listy 
klínovitou bází přisedlé. Květenství obvykle z květů růžových, fialových až modrých. 
Ssp.cevennensis má listy až 65 cm dlouhé, skvrnité.     
 
 
´Little Blue ´ L skvrnitý  Mnoho malých 


modrých květů 
30cm  


´Dordogne´ L delší a více skvrnitý než 
bot. druh  


Modrý květ  25 cm  


´Bertram 
Anderson´ 


L tmavě zel., stříbřitě skvrnitý Zářivě modrý květ   20 cm 


 
 
Pulmonaria rubra Schott. – plicník červený      
(Syn. Pulmonaria montana Lej.) 
 
Původ: Maďarsko – Karpaty na jih po Albánii a Bulharsko 
Ekologie: subalpínské lesy, borové lesy obvykle na vápencových podkladech v 300 
– 1600 m n.m.    
 
Růstové a vzhledové charakteristiky:  
Vytrvalá, mrazuvzdorná, 20 – 30 cm vysoká bylina, tvořící trsy. List chlupatý, široce 
kopinatý, zužující se k lodyze, dlouze řapíkatý, beze skvrn, nebo jen slabě skvrnitý. 
Květ růžovočervený, III – V.  
 
 
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Redstart´ Středně zelený list  Korálově červ.kv. 30cm  
´Bowle´s Red ´ Středně zelený list  Tmavě kor.červ.kv. 30 cm  
´David Ward´ List s bílým lemem, bez skvrn Růžový květ  30 cm 
´Salmon Glow´ Zelený list  Lososově růž. kv. 30 cm  
 







  
´David Ward´                               ´Red Star´ 
 
V posledních několika letech se rod Pulmonaria stal zájmem mnoha šlechtitelů. Na 
trh byla uvedena celá škála odrůd od výše uvedených druhů ale především mnoho 
mezidruhových hybridů, nesoucích znaky rodičovských druhů. Proměnlivost a 
variabilita těchto hybridů je velmi velká a většinou je obtížné je správně identifikovat a 
v zahradnické praxi jsou uváděny pouze pod odrůdovými jmény. 
Odrůdy se liší velikostí (15 cm až 40 cm), charakterem růsty (trsy nebo porosty), 
barvou květu a především tvarem a vybarvením listů. Mezi odrůdami najdeme 
zástupce zcela bez stříbrných skvrn, nebo s výraznými ale zřetelně oddělenými 
skvrnami až po takové, kde se skvrny spojili ve velké souvislé stříbrné plochy.       
 


   
´Silver Mist´                          ´Opal´                                 ´Blue Ensign´  
 


   
´Mrs. Kittle´                          ´Majesty´                             ´Diana Clave´ 
 
 







  
´Moonshine´                                              ´Excalibur´  
 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky rodu Pulmonaria: Plícníky jsou rostlinami 
podrostů, proto vyžadují a velmi dobře rostou ve stínu či polostínu. Nejlépe prosperují 
ve vlhké, živné, humózní půdě přítomností opadanky. Druhy a odrůdy mediteránní 
oblasti tolerují letní přísušky (P. angustifolia, P. saccharata, P. rubra), Pulmonaria 
mollis, původem ze stepních oblastí toleruje nejenom sucho ale i slunce.  
Většina druhů a jejich odrůd je v našich klimatických podmínkách plně 
mrazuvzdorná. P. longifolia a jeho hybridy je vhodné na zimu přikrývat. 
Mrazuvzdornost nových mezidruhových hybridů není u nás spolehlivě ověřena. I 
když je záměrem šlechtitelů uvádět na trh odrůdy odolné vůči padlí, většina 
pěstovaných odrůd trpí obzvláště v teplých a suchých oblastech našeho státu touto 
houbovou chorobou a činí porosty nevzhlednými. Rovněž tak, je většina druhů 
napadána plži.  
Pokud rostlinám zabezpečíme optimální podmínky, rychle rostou a již druhým rokem 
po výsadbě vzrůstnější odrůdy 100% pokryjí půdu. Po 4-5 letech vyžadují po odkvětu 
trsy rozdělit a znova vysadit. Sázíme je na vzdálenost cca 25 x 25 cm.  
 
Množení: Množení se dělením, semenem. 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: 
Pulmonaria je divoce rostoucí trvalka se záhonovým charakterem. S výjimkou druhu 
Pulmonaria mollis je trvalkou stanovištního okruhu „Gehölz“ – G2-3 – „ Podrost dřevin“ 
(SIEBER 1990). Je trvalkou okrasnou květem a listem. Barva květu se u odrůd 
pohybuje od bílé přes růžovou, fialovou až do sytě červené či modré. Koruny květů u 
mnoha odrůd po opylení včelami mění barvu, takže dvoubarevnost květu je typickým 
znakem. Barva květu může být vedle opylení ovlivněna také půdní reakcí 
Nachází uplatnění všude tam, kde vlhko a stín. Konkrétně se může jednat o: 
 


 Podrosty a okraje porostů dřevinných vegetačních prvků 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.terranovanurseries.com/wholesale/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=495
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 Náhrady trávníku 


 
 


 Výsadba mezi keře 


 







 Stinné partie zahrady 
 Doprovod vodních ploch 
 Stinné partie na skalkách a jiné 


 
Literatura a odkazy: 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  


Sauer, W. Gärtnerisch wichtige Lungenkraut-Arten. In Gartenpraxis, 5/2000, str. 9 – 
14.  
 
http://www.chicagobotanic.org/downloads/planteval_notes/no17_pulmonaria.pdf 
http://rostliny.prirodou.cz 
http://botany.cz 
http://www.biolib.cz 
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Rodgersia A. Gray                                                            Saxifragaceae 
 
5 druhů původem z Japonska. 
Statné, vytrvalé byliny se silným, plazivým, hnědě šupinatým oddenkem. Dekorativní 
velkým listem „deštníkovitého tvaru“. Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté, dlanitě či 
zpeřeně dělené, lístečky zubaté. Drobné květy v bohatých, vzdušných terminálních 
latách, objevujících se v létě představují typ závojovitého květenství. Kalich 5 četný, 
bílý, růžový nebo červený, koruna chybí, tyčinek 10, semeník 2-3 pouzdrý, plod 
tobolka.  
V pěstování nejčastěji Rodgersia podophylla, R. aesculifolia, R. pinnata, R. 
sambucifolia, méně R. henrici.  
  
Rodgersia podophylla Gray 
(syn. R. japonica Regel)  
 
Původ: Japonsko, Korea 
Ekologie: vlhké horské lesy v nadmořské výšce 700 – 2000 m; hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Přibližně 90 cm vysoká v listu, 130 cm 
v květu. List velký, dlouze řapíkatý, dlanitě dělený, lístečky přisedlé, 15 – 30 cm x 10 
– 15 cm velké, obvejčité s klínovitou bází. Nejširší v horní třetině, se 3-5 zubatými 
laloky na špičce. Listy při rašení bronzově vybarvené, na podzim barvící do červena. 
Lata špinavě bílých květů s nádechem do žluta mírně převyšuje listy. Rozkvétá v VI – 
VII.  
 


 
Rodgersia podophylla 







Rodgersia pinnata Franch.  
 
Původ: Čína 
Ekologie: vlhké horské lesy, lesní okraje, stinní travnaté svahy, alpínské louky, 
skalnaté propasti v nadmořské výšce 2000 - 3800 m; hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Přibližně 90 cm vysoká v listu, 150 cm 
v květu. Báze řapíků listů hnědá, dlouze chlupatá. Přízemní i stonkové listy 6-9 četné, 
z nichž 3-5 jsou terminální, 3-4 verticilátní. Lístečky elipčité nebo podlouhlé, 6,5 – 32 
x 3 -12,5 cm velké, chloupkaté podél žilnatiny na rubu listu, na líci lysé nebo 
štětinaté. Báze listu pozvolně zužující, okraj dvojitě zubatý, vrchol zašpičatělý. Květy 
načervenalé, v latách 20 – 30 cm velkých.  
 
 


 
Rodgersia pinnata 
 
 Rodgersia aesculifolia Batalin  
 
Původ: Čína 
Ekologie: vlhké horské lesy, lesní okraje, porosty keřů, alpínské louky, skalnaté 
propasti v nadmořské výšce 1100 - 3800 m; hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: 80 – 120 cm vysoká (v kultuře i více), 
oddenek uvnitř růžový. Řapíky hranaté, listy dlanitě dělené, 15 – 40 cm v průměru, 
svým vzhledem připomínající list Aesculus hippocastanum. Lístečků 5 – 7, obvejčité, 
7,5 – 30 x 3 – 12 cm velké, často tence kožovité, podél žilnatiny na rubu dlouze 
štětinaté, na líci řídce žláznatě chlupaté mezi žilnatinou. Báze klínovitá, okraj čepele 
zubatý, vrchol krátce zašpičatělý. Květenství latnaté, pyramidální, 26 cm velké, květy 
bílé, rozkvétající v VI – VII.  







   


 
Rodgersia aesculifolia 
 
 
Rodgersia sambucifolia Hemsl.  
 
Původ: Čína 
Ekologie: vlhké horské lesy, porosty keřů, alpínské louky, skalnaté propasti v 
nadmořské výšce 1800 - 3700 m; hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: 0,8 – 1,2 m vysoká bylina. Lodyhy lysé, listy 
zpeřené, 3 – 9 (10) četné, řapíky listů u bázi dlouze hnědě štětinaté. Lístečky 5,5 – 
20 x 2 – 9 cm velké, podél žilnatiny na rubu dlouze štětinaté, na líci řídce žláznatě 
chlupaté mezi žilnatinou. Báze klínovitá, okraj čepele zubatý, vrchol krátce 
zašpičatělý. Přízemní i stonkové listy se 3 terminálními lístečky, zbylé (6 – 7) 
postranní, obvykle vstřícné, zřídka střídavé. Květní lata 15 – 28 cm velká, květy bílé 
až narůžovělé, rozkvétající v VI – VII.  
 







 
Rodgersia sambucifolia 
 
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
Rodgersia podophylla 
´Rotlaub´ mladé L. červené Bílý K.  100 cm 
´Smaragd´ Světle zelený L. Krémově bílý K.   120 cm 
´Pagode ´ bronzový, později zelený, na 


podzim vínový 
Krémově bílý K.    90 cm 


Rodgersia pinnata  
´Maurice Mason ´ mladé L. hnědé, později 


zelené 
Růžový květ 120 cm 


´ Superba ´ mladé L. růžové až bronzové, 
později tmavě zelené 


Světle růžový K. 120 cm 


´ Chocolate 
Wings´  


Čokoládový L.  150 cm 


Rodgersia sambucifolia  
´Mountaim 
Select´ 


Tmavě zelený L.   120 cm 


 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky rodu Rodgersia: Ideálním typem stanoviště 
jsou vlhké, na živiny bohaté, humózní půdy s přídavkem rašeliny v polostínu až stínu. 
Tolerují i plné slunce, na kterém vybarvují do bronzova, půdy však musí být trvale 
velmi vlhké, až mokré, i tak se však často stává že listy jsou sluncem popálené. 







Trvalé zamokření v podobě stojící vody však nesnáší. Všechny pěstované druhy jsou 
na území ČR mrazuvzdorné. Daří se jim ve vyšších nadmořských výškách s vyšším 
úhrnem srážek v chladnějším klimatu. Suché a horké klima jižních oblastí jim příliš 
nevyhovuje. Náleží k pomalu rostoucím a dlouhověkým trvalkám s velkými nároky na 
prostor (cca 1 – 2 rostliny na m2). Před začátkem rašení na jaře je vhodné jim 
pravidelně přisypávat směs rašeliny a humusu. Sucho a plné slunce nesnáší.  
 
Množení: semenem, dělením 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Rodgersia je divoce rostoucí trvalka se 
záhonovým charakterem. Sieber (1990) ji zařadil do stanovištního prostoru 
Gehölzrand“ – GR 2-3 – „Okraj porostu dřevin“.  


 Je ideální rostlinou k zakládání bylinných lemů porostů dřevin ve velkých 
 přírodně krajinářských parcích, kde ji můžeme kombinovat např. s Alchemilla mollis, 
Iris sibirica, Geranium sylvatica, druhy rodu Helleborus, Polygonatum a jiné. 
Obzvláště vhodné je kombinovat ji s druhy, taky vyžadujícími v půdě přítomnost 
rašeliny, jako jsou např. Rododendron, Astilbe, japonské primulky, vetší druhy 
kapradin apod.  


 
Rodgersia podophylla, Primula sp., Astilbe sp. mezi rododendrony  
 







 
Rodgersia pinnata v záhonu před porostem dřevin 
 


 
Rodgersia podophylla na okraji porostu 


 







 Přirozeně působí a dobře prosperuje v blízkosti vodních ploch. Patří do 
skupiny rostlin „hodících se k vodě“. Jde o rostliny, které svým vzhledem a vyššími 
nároky na vlhkost substrátu působí přirozeně ve výsadbách v blízkosti vody, nepatří 
však do skupiny hygrofytů či hydrofytů.  


 
Rodgersia pinnata s Astilbe a Hosta 


 
 Stinné a vlhké partie zahrad 


 
Rodgersia aesculifolia  







 


 
 


 
Rodgersia sp.  


 
 







 Velké skalky – stinné partie u vody 
 


 
 
 
 
 
Literatura a odkazy: 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
 www.eFloras.org 
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Tiarella L. – mitrovnička, tiarela                                      Saxifragaceae 
 
7 druhů převážně ze Severní Ameriky, 1 druh z Himalájí, 1 z Japonska. Rod 
pojmenován pravděpodobně po pokrývce hlavy babylonských a perských vládců či 
po názvu papežské tiáry – trojité papežské koruny, která připomíná tvar pestíku této 
rostliny.   


Nízké trvalky ozdobné listem a květem. Tvoří krátké či delší oddenky 
s růžicemi dlouze řapíkatých, jednoduchých nebo 3četných laločnatých listů. Květy 
v apikálních hroznech, 5 četné. Kalich 5 četný, kališní lístky připomínající okvětní 
plátky korunní, většinou kratší, korunních plátků 5, bílé, růžové nebo červené, 
celokrajné, tyčinek 10. Plod jednopouzdrá tobolka se 2 nestejně dlouhými chlopněmi.  


V pěstování nejčastěji T. cordifolia, T. wherryi a řada mezidruhových odrůd.   
 
Tiarella cordifolia L. – mitrovnička srdcolistá 
 
Původ: Severní Amerika 
Ekologie: podrosty vlhkých horských lesů, svahy kolem potoků s půdami bohatými 
na živiny; hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: 15 cm vysoká rostlina v listu, 30 cm v květu 
se schopností tvořit nadzemní výběžky a vytvářet hustý zapojený porost. Listy 
okrouhle vejčité, mělko 5laločnaté, zubaté se srdčitou bází, asi 5-10 x 3-8 cm velké 
jsou zelené s nepravidelnými hnědými skvrnami. Květy v řídkých, jemných 
vzpřímených hroznech nad listy. Květní lodyha i stopečky květů jemně pýřité. Korunní 
plátky cca o ½ delší než kališní lístky, oboje bílé. Okvětní lístky elipčité až kopinaté. 
Nápadné dlouhé tyčinky (2 – 7 mm), přibližně stejně dlouhé. Kvete v IV - V.  
V přírodě také v několika varietách, např. var. collina, var. cordifolia, var. austrina.  
 


   
Tiarella cordifolia 
 
 
 
 
 
 







Tiarella wherryi Lakela 
(syn. Tiarella cordifolia var. collina)  
 
Původ: Severní Amerika - USA 
Ekologie: podrosty vlhkých horských lesů s půdami bohatými na živiny; 
hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Na rozdíl od předešlé bez nadzemních 
výběžků. Přízemní listy oválně srdčité, 7-14 x 6-9 cm velké se 3 (vzácně 9) mělkými 
laloky na 10 – 20 cm dlouhých stopkách, smaragdově zelené, občas hnědě flekaté 
vespod, na podzim výrazně barvící do červena a přetrvávající i přes zimu. Květný 
stvol  35 cm dlouhý nese hustý jednoduchý hrozen pyramidálního tvaru. Kališní lístky 
bílé s nádechem do růžova, pak obzvláště nerozkvetlá špička květenství růžová. 
Okvětní plátky úzce kopinaté, bílé, tyčinky stejně dlouhé. Květenství vonné, V – VI. 
hemikryptofyt 
 


   
Tiarella wherryi – květ, list                                               Tiarella sp. – vybarvování L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Tiarella trifoliata L. – milovnička trojlistá   
 
Původ: Severní Amerika – Aljaška až Oregon 
Ekologie: podrosty vlhkých horských lesů s půdami bohatými na živiny; 
hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: 25 – 40 (50) cm vysoká bylina bez výběžků. 
Bazální listy 9x12 cm, 3četné. Prostřední lísteček 3laločnatý, oba postranné 
2laločnaté, všechny hrubě zubaté, chlupaté. Květenství řídké, vzdušné, květy  
drobné, bílé, okvětné plátky tenké niťovité, tyčinky nestejné délky.  
 
 
Tiarella polyphylla D. Don. 
 
Původ: Severní Amerika – Aljaška až Oregon 
Ekologie: podrosty vlhkých horských lesů s půdami bohatými na živiny; 
hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: 10 – 40 cm vysoká bylina s podzemními 
oddenky. Bazální listy na 2 – 10 cm dlouhých stopkách 2 – 7 cm v průměru, srdčité, 
mělce 5 laločnaté se zuby a chlupy. Hroznovité květenství na lodyhách 10 – 40 cm, 
otevřené, vzdušné se 2 – 3 lodyžními listy. Květy bílé, okvětní lístky šidlovité až 
lineární. Tyčinky 3 – 5 mm, nerovnoměrně dlouhé, krémové.  
 


  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://flickr.com/photos/7393085@N08/2678969268

http://flickr.com/photos/grandma-shirley/2660344576/

http://homepage2.nifty.com/hanapapa/zudayakushu.htm





Nejvýznamnější odrůdy: 
Vedle druhových selekcí je dnes na trhu řada mezidruhových hybridů a jejich selekcí, 
které se liší tvarem a především vybarvením listů, barvou, hustotou a vybarvením 
květenství.  
 
Tiarella cordifolia 
´Brandywine´ Puchýřkatý, tuhý, krabatý L. 


bronzový na podzim 
krémově bílý K. 


´Butterfly Wings´ Hluboce 5 laločnatý L. s tmavým 
mramorováním uprostřed  


Světle růžový K. 


´Montrose   
´Moorgrün´ Intenzivně zelený Krémový až bílý 
´Oakleaf´ ´ L při rašení bronzový, na podzim 


vínový   
Světle růžový K. 


´Winterglow Velký L., s červenými skvrnami, 
v zimě zlatohnědý 


Bílý K. 


Tiarella wherryi 
´Springwood´ Laločnatě oválný L., zelený, se 


skvrnami kaštanové barvy 
Bílý K. 


Tiarella hybridy 
´Dark Eyes´ „javorovitý“ tvar L., zelený 


s vínovým nádechem kolem 
žilnatiny 


Světle růžový K. 


´Freckles´ L. zelený s růžovo hnědými 
skvrnami 


Béžový K. 


´Inkblot´ L. zářivě zelený, tmavé skvrny 
kolem žilnatiny 


Bledě růžový K. 


Iron Butterfly  L. hluboce stříhaný, purpurově 
černý střed 


Vonný, sv. růž.K. 


   
´Mistic Mist´ L. zelený, bíle panašovaný, kolem 


žilnatiny vínový 
Pěnově bílý K. 


'Neon Lights' Vínově černý L. se sv.zel.okrajem, 
čepel hrubozubatá. 


Světle růžový K. 


'Pink Skyrocket' Hluboce stříhaný L, vínová 
žilnatina 


Velký růžový K 


Tiarella polyphylla 
'Spring Symphony' L. sv. zelený s malou skvrnou  světle růžový 
'Sugar and Spice' L. lesklý, tvaru javoru, s červenými 


skvrnami v okolí žilnatiny 
matně růžový 
s bílým středem 


´Tiger Stripe´ L lesklý tmavě zelený s tmavou 
skvrnou  


 


 
 



http://www.northcreeknurseries.com/index.cfm/fuseaction/plants.plantDetail/plant_id/305/index.htm

http://mysite.verizon.net/vzeqcred/target11.html

http://www.northcreeknurseries.com/index.cfm/fuseaction/plants.plantDetail/plant_id/308/index.htm

http://www.northcreeknurseries.com/index.cfm/fuseaction/plants.plantDetail/plant_id/457/index.htm

http://www.perennials.com/seeplant.html?item=1.516.190

http://www.terranovanurseries.com/wholesale/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=279

http://www.terranovanurseries.com/wholesale/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=475

http://www.terranovanurseries.com/wholesale/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=279

http://www.terranovanurseries.com/wholesale/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=281

http://www.terranovanurseries.com/wholesale/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=279

http://www.terranovanurseries.com/wholesale/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=287





   
´Iron Butterfly´                  ´Iron Butterfly´                    ´Elizabeth ´Oliver´                                       
 


   
´Spring Symphony´           ´Spring Symphony´           ´Tiger Stripe´    
  
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky rodu: Tiarella nejlépe prospívá v propustné, 
humózní, vlhké až čerstvé půdě v přistínění až stínu. Upřednostňuje mírně kyselé 
půdy. I když pochází z chladných a vlhkých míst nesnáší zamokření, naopak 
potřebuje dobře oddrenážované, propustné půdy. Plné slunce a sucho nesnáší. 
Tiarella cordifolia a její hybridy se ve vhodných podmínkách rychle rozrůstají a 
vytvářejí kolonie rostlin. Mezidruhové hybridy zdědily tuto vlastnost podle zastoupení 
rodičovských druhů. Na území ČR zatím není velká zkušenost s jejich 
mrazuvzdorností, vitalitou a chováním se na stanovišti. Vedle atraktivního květu 
mnohé hybridy v průběhu léta a na podzim zajímavě vybarvují list, jiné ho mají přes 
zimu stálezelený. 
Množení: semenem, dělením 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Jedná se o divoce rostoucí trvalku 
záhonového charakteru, okrasnou listem a květem. Je rostlinou stanovištního 
prostoru „Gehölz“ – GR2 – „ Podrost dřevin“ (Sieber 1990). Z uvedeného zařazení 
vyplývá a její nejvhodnější použití v objektech ZKT a těmi jsou: 







 Podrosty a okraje porostů dřevin, keřů jak ve veřejné zeleni tak v soukromé  
zahradě. V době kvetení je rostlina nositelem velmi jemné textury. V podrostech ji 
můžeme kombinovat s mnoha jinými druhy jako např. Brunnera macrophylla, 
Heuchera hybridy, Galeobdolon luteum, Epimedium hybridy, jarní efemeroidy jako 
jsou Anemone ranunculoides, Galanthus nivalis, Ornithogalum nutans a mnoho 
jiných rodů a druhů  
 


 
Kontrast velmi jemné textury Tiarella cordifolia a hrubé až velmi hrubé Petasites 
 


 Stinné partie soukromých zahrad 


 
 



http://www.kaleberg.com/portangeles/elwha/index.html





 pokryvné výsadby na vlhkých a stinných stanovištích – vhodné sázet na spon 
cca 20 -25 cm x 20 – 25 cm. 


 


  
Tiarella ´Spring Symphony´ 
 


 Trvalkové záhony  


 
Tiarella sp. V popředí záhonu 







 Smíšené záhony s keři  


 
 
 Skalky 
 Společenstva rostlin u vody 
 Výsadby v nádobách do stinných částí soukromé zahrady – hybridy 


s atraktivně vybarveným listem 
 jiné 


 
Literatura a odkazy:  
 
Tiarella: In. The European Garden flora. Volume IV. Cambridge University Press 
2002. Str. 281. ISBN: 0 521 42095 4   
http://www.terranovanurseries.com/wholesale/modules.php?name=Content&pa=sho
wpage&pid=491 
http://www.northcreeknurseries.com/index.cfm?fuseaction=plants.main&alphaKey=T
&whichName=genus&showIntro=0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.terranovanurseries.com/wholesale/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=491

http://www.terranovanurseries.com/wholesale/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=491

http://www.northcreeknurseries.com/index.cfm?fuseaction=plants.main&alphaKey=T&whichName=genus&showIntro=0

http://www.northcreeknurseries.com/index.cfm?fuseaction=plants.main&alphaKey=T&whichName=genus&showIntro=0






Lychnis Rohl.  – smolnička, kohoutek                       Caryophyllaceae 
 
15 – 30 druhů, pocházejících z Evropy, Asie a severní Afriky. 
 
Lychnis viscaria L.  – smolnička obecná      
(syn. Steris viscaria (L.) Raf., Viscaria vulgaris Bernh., Viscaria purpurea Wimmer, 
Viscaria viscosa Aschers) 
 
Původ:  stř. a v. Evropa, na severu až za polární kruh, na západě roztroušeně ve 
Francii a Velké Británii, na východě až po Irtyš na západní Sibiři, na jihu Evropy 
převážně chybí 
Ekologie: Suché trávníky a svahy, lesní okraje a světliny, křoviny, preferuje půdy 
mělké, skeletové, kyselé až neutrální, umístění slunné až polostinné.  
V ČR od nížin do podhorských oblastí téměř na celém území. V horských oblastech 
jen zřídka (max. asi 1060 m n.m.); hemikryptofyt. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky:  
Vytrvalá, 20 -70  cm vysoká bylina, často vytvářející přízemní sterilní růžice 
čárkovitých listů. Lodyha přímá, mimo květenství obvykle nevětvená, lysá, pod 
uzlinami a v květenství výrazně lepkavá a zejména v těchto místech většinou 
hnědočervená. Přízemní listy úzce obkopinaté až podlouhlé, v řapík zúžené, lodyžní 
listy přisedlé, obkopinaté až čárkovité. Květenství buď ve tvaru laty nebo z několika 
párů vidlanů. Květy červenofialové, zřídka růžové nebo bílé, krátce stopkaté až 
takřka přisedlé, korunní lístky zaokrouhlené až mělce dvoulaločné. Květy mají 
trubkovitý kalich, jsou pětičetné s dlouhými tyčinkami. Plodem je tobolka. Kvete v 
V – VI 
Nejvýznamnější odrůdy: 
´Alba´ Jednoduchý, bílý květ  30- 40 cm  V – VI 
´Fire´ Sytě růžově červená 50 cm  V – VI 
´Plena´ Svítivě růžový, plný K. 30 cm  VI 
´Rosea´ Růžový květ  30 – 40 cm V – VI 
´Schnee´ Drobný bílý, plný K. 30 – 40 cm V – VI 
´Zulu´  Tmavě růžový květ 30 – 40 cm  V – VI 
 


   
 ´Alba´                                 ´Plena 



http://www.flickr.com/photos/22493891@N07/2574710898/





Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Smolnička je nenáročná trvalka, vyžadující ke 
zdárnému vývoji plné slunce, tolerující mírné přistínění. Vyžaduje propustné, lehčí 
půdy, dobře snáší sucho. 
 
Množení: dělením trsů, semenem  
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: V kultuře především plnokvěté formy a 
formy s bílým květem. Taxon je představitelem divoce rostoucí trvalky, stanovištního 
prostoru „ Freiflächen“ – Fr2 – Otevřené plochy. Čistý botanický druh s jednoduchým 
květem můžeme použít především do směsí na zakládání přírodě podobných 
vegetačních prvků jako jsou květnaté trávníky, bylinné směsi pro náspy, světlé a 
suché okraje dřevinných vegetačních prvků apod. Plnokvěté formy můžeme využít 
také jako trvalku záhonového charakteru do záhonů, k tvorbě lemů, obrub a jiných 
liniových bylinných prvků, na skalky nebo k výsadbách hrobových polí. 
 
 
Lychnis coronaria (L.) Desr.  – kohoutek věncový      
 
Původ: Evropa 
Ekologie: Světlé lesy a křovinaté stráně s živnými nevápenatými, výhřevními, 
kamenitými i  sprašovými, neutrálními půdami  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá, 40 až 70 cm vysoká bylina, tvořící 
přízemní růžice listů, ve kterých rostlina přezimuje. Lodyha přímá, vidličnatě větvená, 
spolu s listy stříbřitě vlnatě plstnatá. Přízemní listy úzce obkopinaté až podlouhlé, v 
řapík zúžené, lodyžní listy přisedlé, obkopinaté. Květenství buď ve tvaru laty nebo z 
několika párů vidlanů. Krátce stopkaté, takřka přisedlé květy s trubkovitým kalichem a 
5 četnou plochou korunou červenofialové, růžové nebo bílé barvy s dlouhými 
tyčinkami. Korunní lístky zaokrouhlené až mělce dvoulaločné. Plodem je tobolka. 
Kvete v VII – VIII. 
 


   
 
 
 







Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Alba´ Bílý květ   VII – VIII 
´Angel´s Blue´  Bílý květ s velkým růž. očkem 60 cm VII – VIII 
´Atrosanguinea´ Intenzivně růžově fialový K.  VII – VIII 
´Hutchinston´s Cream  Krémově panašovaný list 60 cm  VII – VIII 
´Gardener´s World´ Karmínový plnokvětý K. 55 cm  VII – VIII 
´Oculata ´ Bílý K s malým sv. růžovým 


očkem  
60 cm VII – VIII 


 


   
´Alba´                                   ´Atrosanguinea´                ´Oculata´ 
 


   
´Angel´s Blue´                    ´Gardener´s World´           ´Hutchinston´s Cream´  
 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Kohoutek věncový je krátkověká  trvalka, která 
se na stanovišti udržuje a do svého okolí šíří (zplaňuje z místa původní výsadby) 
vysemeňováním. Je představitelem velmi vitální trvalky, pokud ji pěstujeme na 
vhodném stanovišti. Tím jsou slunné otevřené polohy s  propustnou půdu. Ta může 
být i kamenitá, sušší. Tehdy rostlina vytváří pevné, intenzivně stříbřité a hustě 
ochlupené formy. Naopak nesnáší těžké a zamokřené půdy, ve kterých vyhnívá.  







Množení: snadno množitelná ze semene – i řada odrůd; možno také dělením.  
semenem 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: 
Lychnis coronaria je divoce rostoucí trvalka, okrasná stříbřitým listem a květem. 
Stejně jako Lychnis viscaria je rostlinou stanovištního prostoru „ Freiflächen“ – Fr2 – 
Otevřené plochy. 


 Nejpřirozeněji působí ve vegetačních prvcích přírodě blízkého charakteru jako  
jsou květnaté louky, slunné a suché bylinné lemy, bylinné směsi k osetí svahů, 
společenstva typu Perennemix, Silbersommer a jiné. 
 


 
 
 
 Suché zídky 
 Intenzivně ošetřované záhony – pokud nechceme aby vysemenila, je nutné po 


odkvětu odstranit květenství 
 Velké skalky 
 Střešní zahrady 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Záhony  


 
 
 
Lychnis chalcedonica L. – kohoutek plamenný, chalcedonský 
"horoucí láska", "maltézský kříž"      
 
Původ: Rusko 
Ekologie: travnaté svahy 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá, 40 - 120 cm vysoká bylina 
s přízemní růžicí kopinatých, drsně chlupatých listů. Lodyha přímá, tuhá, nevětvená, 
drsně chlupatá až pýřitá. Lodyžní listy hrubě chlupaté, objímavé. Květenství hustě 
nahloučené vidlany, 10-50 kveté. Korunní plátky jasně červené (u odrůd také růžové, 
bílé, lososově růžové), dvouklanné do 1/3. Květy mají trubkovitý kalich. Plodem je 
tobolka. Kvete v VI – VII. 
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Alba´ Bílý květ 100cm VII – VIII 
´Carnea´ Růžový květ   90 cm VII – VIII 
´Morgenrot´ Intenzivně červený K. 100 cm VII – VIII 
´Salmonea´ Lososově růžový K. 100 cm VII – VIII 
  



http://plantsgallery.blogspot.com/2008/02/lychnis-chalcedonica-firletka.html





     
  ´Alba´                                   ´Salmonea´                        ´Carnea´  
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: rostliny vyžadují plné slunce, živné zahradní 
půdy. Snese i sušší stanoviště.  
 
Množení: semenem, dělením 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Lychnis chalcedonica je divoce rostoucí 
trvalka se záhonovým charakterem. Náleží ke stanovištnímu prostoru „Freiflächen“ – 
Fr2 – Otevřené plochy. 
Pouze málo trvalek má tak čistou a intenzivně červenou barvu květu jako tento taxon. 
V kompozici je nositelem tvrdé, vertikální struktury. Můžeme ji uplatnit jak 
v intenzivně ošetřovaných záhonech, tak ve stylizovaných výsadbách přírodě 
blízkého charakteru. Při skupinových výsadbách ji sázíme na vzdálenost cca 40 x 40 
nebo 40 x 30 cm.  
 
Další druhy: L x arkwrightii – vhodný pro skalky, L. flos-cuculi – vhodní pro květnaté, 
mírně kyselé mezofytní louky) a L. flos – jovis (´Nana Peggy´) - vhodný do skalek 
 
 
 
 
Literatura a odkazy:  
 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
http://botany.cz 
http://botanika.wendys.cz 
http://www.rostliny.net 
 



http://plantsgallery.blogspot.com/2008/06/lychnis-x-arkwrightii-vesuvius-firletka.html

http://botanika.wendys.cz/kytky/K89.php

http://botany.cz/cs/lychnis-flos-jovis/

http://www.swallowtailgardenseeds.com/assets/n0907615.jpg

http://botany.cz/

http://botanika.wendys.cz/
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Dicentra Borkh. ex Bernh. – srdcovka                              Fumariaceae  
 
35 druhů, původem z východní Asie a Severní Ameriky  
 
Dicentra spectabilis (L.) LEM. – srdcovka nádherná      
 
Původ: Východní Asie - Čína, Japonsko. 
Ekologie: stinná horská údolí  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky:  
Vytrvalá, 30 – 90 cm vysoká bylina s hlíznatými, dužnatými a křehkými kořeny. 
Lodyha přímá, pevná, lysá, někdy načervenalá, v horní části větvená. Vytváří volné 
trsy. Listy 2x až 3x trojčetné, vespod šedě ojíněné, řapíkaté, lysé, lístky obvejčité, 
zubaté. Květy v jednostranných obloukovitě ohnutých hroznech v počtu 5 až 15, nící. 
2 kališní lístky záhy po rozkvětu opadavé. Dva vnější korunní lístky polosrdčité 
s nazpět ohnutou ostrohou, zploštělé, na bázi vakovité, červeně růžové, zřídka bílé. 
Vnitřní korunní lístky jsou žlábkovité, z květu vyčnívající, bílé. Plodem je tobolky 
s mnoha drobnými semeny. Kvete v V – VI.  
 


  
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Alba´ list zelený květ bílý 60 cm  
´Gold Heart´ list žlutě zelený květ růžový 70 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







    
  ´Alba´                                 ´Gold Heart´                       Dicentra spectabilis 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Srdcovka nejlépe prosperuje a dlouhého věku 
se dožívá v živných, humózních, vlhčích, ale dostatečně propustných půdách v 
přistínění. Pokud má dostatek vláhy, můžeme ji také pěstovat na plném slunci.  
Rostlina po odkvětu zatahuje. trvalkami. 
 
Množení: dělením trsů na jaře nebo na podzim – nutno dát pozor na křehké kořeny, 
které se mohou snadno poškodit. Také řízkováním, semenem. 
 
 
 
Dicentra eximia (Ker Gawl.) Torr. – srdcovka drobnokvětá     
 
Původ: severovýchodní část Severní Ameriky 
Ekologie: horské lesy a houštiny   
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá, 20 až 30 cm vysoká bylina s 
hlíznatými, dužnatými a křehkými kořeny. Listy jemně zpeřené, konečné úkrojky 
víceméně podlouhlé, zelené a trochu nasivělé. Květy v 15 - 20 v převislých 
chudokvětých hroznech, pastelově růžové. Velmi podobná předešlému druhu – 
většinou drobnější. Liší se délkou ven ohnutých částí 2 vnějších okvětních lístků, 
která činí 4 – 8 mm.  
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Alba´ L. stříbrně zelený květ bílý  30 cm, V-VI 
´Dolly Sods´ L. tmavě zelený, 


jemně stříhaný 
květ tmavě růžový  45 cm, V-VI 


´King of Hearts´ L. tmavě zelený až 
modravý, stříbřitý  


květ růžový 
s bělavým koncem 
korunních plátků 


30 cm, V-VI 


´Snow Flakes´ L. stříbrně zelený květ bílý 45 cm, V-VI 
 
 







  
´King of Heart´                    ´King of Heart´ 
 
 
Dicentra formosa (Andr.) Walp. – srdcovka zdobná   
(Dicentra oregana (Eastw.) Munz (ssp.)) 
 
Původ: jz. a sz. USA, západní Kanada, Evropa 
Ekologie: společenstva jehličnatých a opadavých lesů na suchých i vlhkých půdách 
ve stínu, houštiny do 2000 m n. m.  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá, 15 – 40 cm vysoká bylina s 
hlíznatým, dužnatým, protáhlým oddenkem a křehkými kořeny. Listy nasivělé, dlouze 
řapíkaté, čepele 3-4x zpeřené. Květy v 5-15 četných hroznech, mírně převyšují listy. 
2 kališní lístky vybarvené, opadavé. Dva vnější okvětní plátky ven přehrnuté, délka 
ven ohnuté části 2 – 5 mm, 2 vnitřní spojené – vytvářejí úzké, protáhlé srdíčko.  
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Alba´ List zelený  Květ bílý  30 cm, V-VI 
´Aurora´ list jemně stříhaný, 


tmavě zelený 
květ bílý 30 cm, V-VI 


´Bacchanal´ list jemně stříhaný, 
bledě zelený 


květ tmavě fialový 40 cm, V-VI 


´Bountiful´ list jemně stříhaný, 
stříbřitě šedý  


květ tmavě růžový 30 cm, V-VI 


´Luxuriant´ šedě zelený list květ tmavě růžový 
s bělavými konci 
korunních plátků 


30 cm, V-VI 


´Lagtrees´ list zelený květ bílý 
s narůžovělou bází 


30 cm, V-VI 


´Stuart 
Boothman´ 


list jemně stříhaný, 
modře stříbrný 


květ starorůžový  30 cm, V-VI  


 



http://www.vanbloem.com/index.cfm?fuseaction=plants.plantDetail&plant_ID=657





   
´Bacchanal´                         ´Alba´                                 ´Bountiful´ 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Dicentra spectabilis je divoce rostoucí 
trvalka záhonového charakteru. Sieber (1990) ji řadí do stanovištního prostoru 
„Gehölz – Rand“ – Gr2 - „Okraj porostu dřevin“. Pokud rostliny pěstujeme na 
vhodném stanovišti vytváří krásné trsy okrasné listem a květem. 2-3 násobně 
zpeřený list je nositelem jemné textury, která spolu s obloukovitou strukturou 
kvetoucích lodyh činí rostlinu velmi atraktivní. Ideální je, pokud ji sázíme jako solitéru 
či malé skupiny do nižších trvalek, které po jejím zatažení zakryjí volnou plochu. 
Z důvodu zatahování ji nelze sázet na velké souvislé plochy. 
Můžeme ji kombinovat např. s Brunnera macrophylla, Campanula persicifolia, 
Aquilegia vulgaris, Alchemilla mollis a mnoha jinými druhy. Pokud ji sázíme 
v menších skupinách, volíme spon cca 30 - 40 x 40 – 50 cm.  


Rostlina obsahuje toxické alkaloidy (protopin, sanguinarin aj.).Otrava se 
projevuje nevolností a zvracením, na pokožce se mohou po styku s rostlinou objevit u 
citlivých osob záněty.  
 K nejdůležitějším způsobům použití patří:  


 Intenzivně ošetřované záhony 
 


 
 







 Okraje porostů dřevin 


 
 
 Stinné partie zahrady 


 
 


 Skalky, nádoby (nízké druhy) 







Literatura a odkazy: 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  








Galeobdolon luteum Hudson emend. Holub – pitulník žlutý  
(syn.: Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrendf. et Polatschek), Lamium galeobdolon (L.) 
L.) 


Lamiaceae 
Původ: Evropa, severní Irán. Domácí na území ČR.  
Ekologie: Okraje lesů, křoviny, podél potoků, rokliny. Roste na čerstvých, 
humózních, živinami bohatých půdách, písčitých až kamenitých, také hlinitých; 
hemikryptofyt.  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá bylina, 15 cm vysoká v listu, 40 cm 
v květu, tvořící po odkvětu sterilní, plazivé, kořenují výběžky, ve kterých rostlina 
přečkává zimu (nové se vyvíjí dalším rokem po odkvětu). Květonosné, vzpřímené 
lodyhy jsou porostlé křižmostojnými, dlouze řapíkaté listy, vejčitého tvaru, s klínovitou 
bázi, veliké 2-4 x 3-8 cm. Jsou dlouze zašpičatělé a na okraji hrubě zubaté. Na líci 
jsou listy pokryté bílými skvrnami, zespodu jsou červenofialové. Květenstvím jsou 
lichopřesleny, tvořeny pyskatými, 2 – 2,5 cm velkými květy. Pětičetný, zvonkovitý 
kalich je do jedné poloviny rozeklaný, koruna světle žlutá. Dlouhá květní trubka je 
prohnutá. Dolní pysk je trojcípý, hnědě skvrnitý, horní pysk z vnějšku chlupatý, má 
přilbovitý tvar. Tyčinky čtyři. Plodem jsou černé tvrdky s přívěskem. Plody mají 
vyvinuty masité přívěsky, tzv. masíčka, jimiž se živí mravenci a přispívají tak k 
rozšiřování druhu – myrmekochorní druh. 
 


  
 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: nenáročná, rychle rostoucí trvalka se 
schopností vytvořit souvislé porosty, hustě pokrývající půdu. Ideálním stanovištěm 
jsou čerstvé, humózní půdy v polostínu až stínu, ve kterém může být velmi vitální a 
konkurovat druhům s ní vysazeným. Rostlina je tolerantní i k suchému stínu. Je 
polostálozelená – stálozelená, zimu přečkávající v nadzemních sterilních výhonech.  
 
Množení: semenem, řízkováním výběžků 
 
 
 
 
 







Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Florentinum´ 2 šedé líčka na listu 20 – 40 cm IV - V 
´Herman´s Pride´ Stříbrná šachovnice na listu 20 – 40 cm IV – V 
´Petit Point´ Stříbrná intenzivní kresba 20 – 40 cm IV – V 
´Silberteppich´ Podobná Florentinum  20 – 40 cm IV – V 
 


    
´Florentinum´                      ´Herman´s Pride 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Pitulník je divoce rostoucí trvalka 
stanovištního prostoru „Gehölz“ – G2 – „Podrost dřevin“ (Sieber 1990), tudíž jeho 
nejvhodnějším způsobem použití jsou: 
 


 podrosty a od slunce odvrácené okraje porostů 
 


 







 
 stinné partie zahrady 
 skalky – pozor může být k choulostivým druhům expanzivní 
 půdopokryvné výsadby – při sponu cca 9 ks/m2 zapojí porost již na konci 


druhé vegetační sezóny 
 
Literatura a odkazy:  
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
 
 








Kirengeshoma palmata Yatebe                                     Hydrangeaceae 
 
Původ: Japonsko 
Ekologie: údolí vlhkých horských lesů v 700 – 1800 metrů n.m. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá bylina, 80 – 120 cm vysoká, svým 
habitem připomínající keř. Lodyhy vzpřímené, načervenalé, tupě čtyřhranné, uvnitř 
duté se vstřícnými listy.  


 
Listy u bázi lodyhy s řapíky 1 – 25 cm 
dlouhé. Listová čepel 10-20 x 10-20 
cm velké, dlanitě laločnaté, na bázi 
srdčité, okraj se 3-10 laloky. 
 
Listy v apikální části lodyhy přisedlé, 
kopinaté 3-7x3-7 cm, z obou stran 
přitiskle chlupaté, okraj čepele mělko 
zubatý.  
 
Květenství z 1-3 nicích, zvonek 
připomínajících, žlutých květů na 1-3 
cm dlouhých stopečkách. Kalich cca 
1 cm v průměru, korunních plátků 5, 
podlouhle okrouhlé, 3 x 10 cm velké. 
Kvete v VIII – X; hemikryptofyt 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


  
 
 







 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Ideálním stanovištěm pro pěstování 
Kirengeshoma je hluboká, živná, na humus či listovku bohatá půda, dostatečně 
zásobená vláhou a polostín. V takovém prostředí dorůstá výšky 100 – 120 cm a šířky 
60 – 80 cm. Obzvláště v plném létě je náročná na závlahu. Pokud je půda trvale a 
dostatečně vlhká, můžeme ji pěstovat i na slunci, naopak sucho a slunce nesnáší.  
Množení: dělením trsů, semenem. Semeno pro klíčení vyžaduje stratifikaci – projít 
chladem.  
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: tato překrásná trvalka tvořící mohutný trs 
bohatě rozvětvených lodyh je představitelem divoce rostoucí trvalky se záhonovým 
charakterem. Její krása vynikne při literním použití či v malé skupince obklopené 
ničšími trvalkami. I když je trvalkou stanovištního prostoru „Gehölz“ – G 2 – „Podrost“ 
můžeme ji také použít spolu se záhonovými trvalkami tolerantními k přistínění do: 
 


 intenzivně ošetřovaných záhonů – doporučený výsadbový spon cca 1 – 3 
ks/m2 


 


  
Kirengeshoma palmata na záhonu  
 


 podrosty a přistíněné okraje porostů dřevin 
 solitéra do trávníku  
 stinné partie soukromé zahrady 


 
 
 
 
 







 
Kirengeshoma palmata v podrostu stromů  
 


 
 
Literatura a odkazy: 
www.eFloras.org 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
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Adonis L.                                                                         Ranunculaceae 
 
11 druhů původem z hor Střední Asie, Mongolska a přilehlé Sibiře 
 
Adonis vernalis L.     – hlaváček jarní         
(syn. Adonanthe vernalis (L.) Spach, Chrysocyathus vernalis (L.) Holub)                                           
 
Původ: větší část Evropy. V ČR domácí v teplých oblastech; chráněný zákonem 
395/1992 Sb – ohrožený druh  
Ekologie: stepní louky, výslunné travnaté stráně, kamenité stepi, světlé lesostepi a 
bory. Většinou na bazických podkladech od nížin po pahorkatiny (max. do 500 m 
n.m.); hemikryptofyt.  
 


  
Adonis vernalis – přirozená lokalita výskytu – Mílovická stráň 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá, 10 až 50 cm vysoká bylina. Lodyhy 
vzpřímené, u bázi šupinaté, s věkem vytvářející bohaté trsy. Listy přisedlé, zpeřené, 
lístky čárkovité, do 1 mm široké. Na lodyze jen jeden květ, až 7 cm široký. Korunní 
lístky světle až zlatavě žluté v počtu 10 až 20, celokrajné, v horní části mělce zubaté, 
kalich 5četný. Plodem je nažka. Kvete v IV – V.  


.      
   
            nažka    
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           listy pouze lodyžní, 2-4 násobně 
           zpeřené  
 
 
            šupinatá báze lodyhy 







         


 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: na vhodných stanovištích vydrží léta a časem 
se rozrůstá do bohatých trsů. Vyžaduje lehčí, výživné, písčité a vápenité půdy na  
otevřeném, slunném stanovišti v teplých polohách. Při použití nutno počítat se 
skutečností, že listy od července začínají hnědnout, usychat až zcela zatáhnou. 
Proto je ho nutné ve výsadbách kombinovat s druhy, které svými listy překryjí 
nevzhledné trsy hlaváčku, jako jsou např. některé pozdě rašící trávy – Pennisetum 
japonicum, Festuca valesiaca nebo trvalky z podobných stanovišť – Geranium 
sanguineum, Gaura lindheimeri, Origanum vulgare, Nepeta racemosa, Hylotelephium 
a jiné.    
Množení: semeny, která se sklízí krátce po dozrání a ihned se vysévají, nebo 
dělením trsů. 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Tato divoce rostoucí trvalka je okrasná a 
cenná svou zářivě žlutou barvou květů brzy na jaře a velmi jemnou texturou svěže 
zelených listů. Je typickým zástupcem stanovištního prostoru „Freiflachen“ – Fr1 – 
„Otevřené plochy“, blíže vymezeného prostorem Step – SH1. Nachází uplatnění na  







skalkách, v suchých zídkách, ve stepních partiích přírodě blízkého charakteru. Při 
skupinových výsadbách je vhodné ho sázet na spon 30 x 30 cm. 
  
Jiné využití: Obsahuje kardioaktivní glykosidy, pro člověka jedovaté, nejvíce 
obsaženy v listech a stoncích. Otrava se projevuje zvracením, bolestmi žaludku, 
průjmem. Využití ve farmaceutickém průmyslu při výrobě  
 


 
 


 
Adonis vernalis na skalce 







Další druhy: Adonis amurensis,  
 
 
Literatura a odkazy:  
Adonis L. In Hejný, S. – Slavík, B. Květena ČSSR. Díl první. Praha: Academia 1988, 
str.471.  
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
 








Aruncus L. – udatna, dešťovník                                             Rosaceae 
 
6 až 8 druhů, které rostou v mírném pásmu severní polokoule, nejvíce ve východní 
Asii; v Evropě pouze jeden druh. 
 
Aruncus vulgaris Rafin – udatna lesní  
(syn. Aruncus sylvestris Kostel, Aruncus dioicus (Walter) Ferr.; dle nejnovějších 
poznatků se A. dioicus vyskytuje pouze na území Severní Ameriky, proto používání 
termínu A .dioicus pro evropský druh je nesprávné)  
 
Původ: Evropa 
V ČR roztroušeně zejména v chladnějších oblastech, v teplých oblastech velmi 
vzácně. Celkově roste v Evropě na západě po západní Alpy, na východě po střední 
Ukrajinu a Rumunsko, na severu asi po 52° severní šířky, v jižní Evropě jen v horách 
(Pyreneje, balkánská pohoří) a dále na Kavkaze a v Himalájích. 
Ekologie: Stinné listnaté, smíšené a jehličnaté lesy, (především suťové), lesní rokle, 
stinné skály, pobřežní nivy, vlhké louky. Upřednostňuje chladnější klíma s vysokou 
vzdušnou vlhkostí v pásmu od pahorkatin do hor; hemikryptofyt. 
Zahradnicky využívané 2 druhy Aruncus vulgaris a Aruncus aethusifolius. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky:  
Vytrvalá statná bylina s dřevnatým oddenkem, vysoká 30 – 200 cm. Lodyha 
nevětvená nebo jen chudě větvená, lysá nebo jen v květenství řídce chlupatá.  
 


 
 
Květy v koncových, až 50 cm 
dlouhých latách jehlanovitého tvaru 
s převislými špičkami, složených z 
mnoha klasovitých hroznů. Zpravidla 
dvoudomé, samčí rostliny (v kultuře 
vyhledávanější) s latami hustšími a 
barvy žlutavé až okrově bílé, samičí 
květenství řidší a čistě bílé barvy. 
Kvete v V – VII.  
 
 
 
 
Listy dlouze řapíkaté, až 1 m dlouhé, 
v obrysu trojúhelníkovité, 2–3x 
trojčetně zpeřené, koncový lístek 
dlouze, ostatní krátce řapíčkaté nebo 
přisedlé, lístky vejčité, pilovité.  
 
Plodem je měchýřek 
 
 
 
 







Aruncus aethusifolius Nakai 
 
Původ: Japonsko, Korea 
Ekologie:  
Růstové a vzhledové charakteristiky: 30 cm vysoká vytrvalá bylina, tvořící úhledné 
trsy. Listy tmavě zelené, lesklé, hluboce 3 – 4x pilované až zubaté, připomínající list 
Astilbe nebo jemných kapradin. Květenství vzpřímená lata bílé až krémové barvy 
s viditelnými listeny. 
  


 
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
Aruncus vulgaris (A.dioicus) 
´De Bilt´ 150 cm Lata 70 cm, bílá VI – VII 
´Glasnevin´ 120 cm, světle zel.list Lata 60 cm, bílá VI - VII 
'Zweiweltenkind´ 130 cm, lodyhy hnědé Lata 50 cm, krémová VI - VIII 
´Kneiffii´ 70 cm, hluboce 


pilovaný list  
Lata 30 cm, bílá VI - VII 


Aruncus aethusifolius 
´Noble Spirit´ 30 cm, načervenalá 


lodyha 
Lata bílá V - VII 


Aruncus dioicus x Aruncus aethusifolius  
´Horatio 100cm, nažloutlý list Lata 65 cm s bronzovým 


nádechem 
VI - VII 


 



http://picasaweb.google.com/OrnamentalGrowers/PerennialsAruncus#5065084298469676706
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´Kneiffii´                                                     ´Glasnevin´  
  
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Udatna vyžaduje vlhkou, nevysýchavou, 
humózní půdu a stinné stanovitě. Nejlépe prosperuje v polostínu na půdách živinami 
bohatých, hlinitých, jílovitých až mírně humózních, v oblastech s vyšší vzdušnou 
vlhkostí. Z výše uvedeného vyplývá, že je spíše vhodná pro použití v polohách 
s vyšší nadmořskou výškou než v nížinách. Při dostatku vláhy je tolerantní i 
k pěstování na slunci. Trvalé zamokření nesnáší. V ideálních podmínkách je 
dlouhověkou trvalkou, bez větších nároků na ošetření, vytvářející velké rozkladité 
trsy. Může vysemeňovat a vytlačovat choulostivější druhy ze svého okolí, proto je 
nutné tam, kde tuto vlastnost nechceme záměrně využít, květenství po odkvětu 
seřezat.  
 
Množení: dělením trsů na jaře a semenem. 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: 
Aruncus vulgaris roste v přírodě solitérně nebo v malých skupinkách (sociabilita I – 
II), obdobným způsobem je vhodné ji využít i v zahradně krajinářské tvorbě. Pak také 
nejlépe vynikne její velikost a mohutnost. Při výsadbách ve skupinách je vhodné ji 
sázet v počtu cca 1 – 3 ks/m2. Jako divoce rostoucí trvalka se záhonovým 
charakterem nachází uplatnění především v přírodně koncipovaných zahradách a 
parcích. Je trvalkou stanovištního prostoru „Gehölzrand“ – GR2 – „Okraj porostu 
dřevin“, doplňující rostlinou stanoviště „Gehölz“ – G2 – „Podrost dřevin“ (Sieber 
1990). Hustým kořenovým systémem také dokáže velice dobře zpevnit erozí 
ohrožovanou půdu. A. aethusifolius je trvalka okrasná nejenom květem ale také 
listem, který je nositelem jemné textury. Oba taxony nacházejí široké uplatnění 
v použití: 
 


 Stinné partie zahrad 
 Výsadby v blízkosti vodních prvků – jezírka, rybníky, vodní toky atd.   
 


 
 
 
 







 
 Zadní partie jednostranných trvalkových záhonů na odpovídajícím stanovišti 
 


 
 
 


 Podrosty a lemy dřevinných vegetačních prvků 
 


 
Aruncus vulgaris – Park Lužánky, Brno 
 







 
Jiné využití: V minulosti se udatny užívalo jako léčivé rostliny. Obsahuje saponiny, v 
listech jsou přítomny v malém množství organické sloučeniny kyanovodíku.  
 
Při použití Aruncus aethusifolius se snažíme využít její atraktivní, okrasný list, 
který je nositelem jemné textury. Vzhledem ke svému menšímu vzrůstu netvoří 
v kompozici dominantu. Můžeme ji doporučit: 


 Podrosty a lemy dřevinných vegetačních prvků 
 Přistíněné partie skalek 
 Náhrady trávníků na adekvátním typu stanoviště – cca 12 ks/m2  
 Stinné partie soukromých zahrad 
 Koryta a jiné zahradní nádoby  
 


 
Literatura a odkazy: 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
 
http://botany.cz/cs/aruncus-vulgaris/  
http://botanika.wendys.cz/kytky/K434.php  
http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=117  
 
 



http://botany.cz/cs/aruncus-vulgaris/

http://botanika.wendys.cz/kytky/K434.php

http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=117






Ceratostigma Bunge. – olověnec                                Plumbaginaceae 
 
8 druhů bylin či dřevin. 
 
Ceratostigma plumbaginoides Bunge. – olověnec      
(Syn. Plumbago larpentiae Lindl., Valoradia plumbaginoides (Bunge) Boiss.) 
 
Původ: Západní Čína 
Ekologie: Společenstva keřů a trávníků 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Tenký, asi 3 mm silný plazivý oddenek, 
kterým se rostliny šíří do okolí a vytváří souvislé porosty. Vzpřímené, řídce větvené, 
tenké, klikaté lodyhy jsou 30-40 cm dlouhé a nesou střídavé, krátce řapíkaté listy. 
Čepel široce vejčitá až opakvejčitá, 4-9 x 2,5-4 cm velká, protáhlá v krátkou úzkou 
špičku; okraj čepele s brvami, povrch čepele obvykle lysý, s roztroušenými štětinami, 
tmavě zelený. V září až říjnu, se listy začínají vybarvovat do ruda. 
Květenství terminální nebo laterální 15-30 květé hlávky složené z dvoukvětých 
klásků. Kalich trubkovitý s 5 zuby, obvykle průsvitný, purpurově naběhlý. Koruna 25-
30mm v průměru, s úzkou dlouhou trubkou a s 5-ti plocho rozloženými, mělce 
vykrajovanými cípy, ukončenými tenkým hrotem. Barva koruny azurově modrá až 
červeně nachová. 5 tyčinek, které nevyčnívají z trubky. Kvete IX – X. 
 


      
 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: 
Ceratostigma upřednostňuje slunné stanoviště s propustnou, mírně humózní, vlhkou 
půdou; spolehlivě roste i v polostínu. Nesnáší extrémní sucho ani zamokřené půdy a 
vysoký obsah Ca v půdě. V chladnějších oblastech a v silných zimách je vhodné ji 
přikrýt chvojím, listím apod. Rostlina náleží k velmi pozdně rašícím trvalkám (konec 
dubna, začátek května), proto je vhodné ji kombinovat s trvalkami brzy na jaře 
kvetoucími a s cibulovinami, které na záhoně vyplní mezeru v kvetení.  
Rostlina se rychle rozrůstá a na příznivých stanovištích může být silně konkurenční.   
 
Množení: řízkování, dělení trsů a jarní výsev.  
 



http://www.flickr.com/photos/sunshadows/2781956767/





 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: 
Ceratostigma je trvalka okrasná listem a květem. Je nositelem jemné textury a svým 
rudě vybarveným listem a kontrastným, hořcově modrým květem vytváří nápadné 
efekty v IX – XI. V tuto dobu je atraktivní v kombinaci např. s Gaura lindheimeri, 
Anemone hupehensis hybridy, Rudbeckia fulgida, Hylotelephium, s mnoha druhy trav 
a dalšími taxony. V zahradní a krajinářské tvorbě nachází široké uplatnění, 
vycházející z jejího zařazení do stanovištního prostoru „Steinanlagen´- ST – 
„Stanoviště s přítomností kamene“, blíže vymezeného stanovištěm „Fels-Steppen“ 
Fs1 – stepy s přítomností štěrků, drtí, písků, sutí (Sieber 1990).  
 
Můžeme ji použít: 
 


 Slunné okraje dřevinných vegetačních prvků 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 Náhrady trávníků ve sponu cca 25 x 25 cm 


 


 
 
 Přední partie trvalkových záhonů 
 Skalky 
 Výsadby do nádob 
 


 
 
Další druhy: C. willmottianum – 120 cm dorůstající polokeř  
 
Literatura a odkazy:  
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  








Alchemilla L. – kontryhel                                                                Rosaceae 
 
Přibližně 500 vytrvalých druhů – byliny, polokeře, keře. Většina původem z chladného 
temperátního a subarktického pásma Evropy a Asie, pouze několik druhů z horských 
oblastí Afriky, Severní a Jižní Ameriky, Indie. 
Na území ČR několik původních druhů, bez většího využití v zahradnické praxi (Alchemilla 
vulgaris L., Alchemilla xanthochlora Rothm.)  
 
Většina bylinných druhů tvoří krátké, poléhavé, dřevnaté oddenky. Celé rostliny jsou lysé 
nebo měkko chloupkaté. Listy dlanitolaločné, dlanitodílné nebo až dlanitě složené 
v přízemní růžici. Na bázi listu palisty srostlé v pochvu a zčásti přirostlé k řapíku.  


 
 
   Květenství tvoří hrozen vrcholíků 
   složených z drobných vijanů   
 
 
 
 
 
        
 
   květy zelenavé nebo žlutavé,   
   3 – 6 mm velké, 4-četné, P chybí,  
   C zřetelně vyvinuté  
 
   palisty srostlé v pochvu a zčásti  
   přirostlé k řapíku 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
          poléhavý dřevnatý oddenek 
 
 
         nažka 
 
 
 
 
 


Alchemilla vulgaris 
 
 
 







Nejvýznamnější druhy z pohledu zahradní a krajinářské architektury 
    
Alchemilla mollis (Buser) Rothm. – kontryhel měkký 
 
Původ: Rumunsko, Turecko, Bulharsko, Řecko, Makedonie, Kavkaz, Irán; ve střední 
Evropě v pěstování od roku 1874 
Ekologie: Horské nivy výše uvedených oblastí; hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Byliny až polokeře, v listu cca 30 cm, v květu 70– 
80 cm vysoké, listy okrouhlé, 15 – 17 cm velké, po obou stranách hustě měkko chlupaté, 
jen do 1/5 (15 – 30%) laločnaté. Okraj čepele ostře zoubkatý. Pro listy je typická gutace - 
schopnost vytláčet vodu z pletiv. Květenství – bohaté, objemné, vzdušné, závojovité, 
květy žlutavé. Kvete v V. – VII.    
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Auslese´ Velký šedozelený L. 30/45-50 VI - VII 
´Robustica´ Bohaté K., víc vzpřímené 30/50-75 cm  VI 
´Senior´ Šedozelený L. 40 cm  VI 
´Thriller´ Šedozelený L., zelenožlutý K. 30/ 50 cm VI 
 


   
´Auslese´                              ´Robustica´                          ´Thriller´  
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Kontryhel měkký preferuje vlhké, na živiny bohaté, 
dobře propustné půdy, neutrální až slabě kyselé, hlinité v lehkém přistínění. Toleruje i 
větší stín a za předpokladu dostatečné a trvalé půdní vlhkosti i plné slunce. Sucho a plné 
slunce nesnáší, chřadne, ztrácí na svých vzhledových vlastnostech a životnosti. Nejmenší 
estetické hodnoty dosahuje po zimě, než nové, rašící listy překryjí staré, zaschlé listy.   
 
Množení: semenem, dělením brzy na jaře 
 
 
 
 
 







Alchemilla erythropoda Juz. 
 
Původ: Kavkaz, Jugoslávie, Bulharsko  
Ekologie: horské oblasti; hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá bylina s krátkým plazivým oddenkem. 
V porovnání s předchozím druhem celkově menší, nižší, dorůstající v listu výšky cca  
15 cm, v květu 20 – 30 cm. Listy v obrysu okrouhlé, 5 – 7 laločnaté, přibližně 4 -5 cm 
v průměru. Okraj listové čepele ostře zubatý. Lodyha listů i květonosná lodyha 
načervenalá, celá rostlina jemně oboustranně pýřitá. Květenství jemnější, drobnější než u 
předešlého druhu, na rostlině se objevující v V – VIII.   
 


      
  Alchemilla erythropoda  
 
Odrůdy: nemá výraznějších odrůd v pěstování 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Podobné jako předešlý druh.  
Množení: semenem, dělením brzy na jaře 
 
 
Alchemilla alpina L.  
 
Původ: Alpy, Grónsko 
Ekologie: řídké travní porosty alpínských až subalpínských pohoří, většinou na 
nevápenitých podkladech; hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: drobná, 10 – 20 cm vysoká bylina s vystoupavou 
lodyhou. Listy 5 - 7 – dílné, lístečky s hlubokými ostřími zuby, především na špici. Na líci 
lysé, vespod hedvábně stříbřitě chlupaté. Květenství mírně nad úrovni listů v hustých 
vijanech se objevuje v VI – VIII.   
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: propustné, vlhké půdy na slunci a přistínění  
Množení: semenem, dělením brzy na jaře 
 
 







  
Alchemilla alpina                                              Alchemilla sericata  
 
 
Alchemilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre 
 
Původ: severní Alpy, jz. Německo 
Ekologie: řídké travní porosty alpínských až subalpínských pohoří, na vápencových 
podkladech; hemikryptofyt. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: podobná předešlé, 10 – 20 cm vysoká. Listy 7 – 9 
dílné, lístečky u báze vždy zřetelně spojené, s hlubokými ostřími zuby, především na špici. 
Na líci lysé, vespod méně chlupaté než předešlý druh. Květenství volnější a vyšší, nad 
úrovni listů se objevuje v VI – VIII.   
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: propustné, vlhké půdy na slunci a přistínění  
Množení: semenem, dělením brzy na jaře 
 
 
Další druhy: A. sericata, A. speciosa  
  
Použití rodu Alchemilla v zahradní a krajinářské tvorbě: 
Největšího uplatnění v ZAKA nachází A.mollis. Je významnou divoce rostoucí trvalkou se 
záhonovým charakterem, zbylé uváděné druhy náleží do okruhu divoce rostoucích trvalek. 
Náleží ke stanovištnímu prostoru „Gehölz-Rand“ – GR – Okraj porostu dřevin (Sieber 
1990). Velmi cenná je její dobrá krycí schopnost listu, atraktivní list a dobrý vzhled rostliny 
i mimo období kvetení, velmi jemná textura v době působení vzdušného závojovitého 
květenství. V zahradní a krajinářské tvorbě nachází široké uplatnění: 


 Intenzivně ošetřované záhony v kombinace s vyššími záhonovými trvalkami – např. 
 Paeonia, Delphinium x cultorum, Heliopsis helianthoides. Obzvláště atraktivní jsou 
kombinace s kontrastně modře či fialově kvetoucími taxony jako jsou Salvia nemorosa, 
druhy a odrůdy rodu Geranium a jiné. 


 







 
Alchemilla mollis a Salvia ´Caradonna´ 
 


 stinné a vlhké podrosty a okraje porostů dřevin – kombinace s druhy jako např.  
např. Hosta, Cimicifuga, Brunnera, Ligularia, Thalictrum a jiné 
 


 
 







 výplňová rostlina v nově zakládaných výsadbách keřů  
 


 
 
 doprovod vodních ploch  


 
 







 
Barevně atraktivní kombinace Alchemilla mollis a Centranthus ruber 


 
 výsadby v prostoru kořenové mísy stromů             
 náhrady trávníků – cca 5 – 7 ks/m2 
 přistíněné partie velkých skalek 
 přírodní zahrady   
 stinné a vlhké kouty soukromých zahrad  
 řez květů za účelem vázání a aranžování – komerční obchodování na květinových 


burzách – především odrůda ´Robusta´ 
 sušení květenství 
 
 
Nižší druhy rodu Alchemilla nacházejí uplatnění především na skalkách, na 


stanovištích s propustnými, hrubozrnnými, minerálními podklady odpovídajícího ph. Také 
je můžeme použít k osázení kamenných koryt či žlabů, spár v dlažbě, v suchých zídkách 
atd. 







  
Alchemilla alpina  
 
Literatura a odkazy: 
Alchemilla L. In: Slavík a kol.: Květena ČR, díl 4, str. 242. Praha: Academia, 1995, str. 247 
- 270.   
Alchemilla L. In: Jelitto, L, - Schacht, W.: Hardy herbaceous perennials. Oregon Portland: 
Timber Press, 1995, Volume I, str. 25-26. 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990. 








Liatris Gaertn. ex Schreb. – šuškarda                        Asteraceae 
 
40 druhů rostoucích v atlantské přímořské oblasti SA; většina druhů roste v přírodě 
na suchých lokalitách. 
 
Vytrvalé byliny, 20 – 180 cm vysoké s hlíznatým oddenkem. Bazální a lodyžní listy 
střídavé, krátce řapíkaté nebo přisedlé, jedno zřídka 3-5 žilné, celokrajné. Složitá 
květenství různého typu.   
 
 
Liatris spicata (L.) Willd. – šuškarda klasnatá 
(syn. Serratula spicata L.) 
 
Původ: jihovýchod USA  
Ekologie: vlhké louky, okraje bažin, savany, světlé lesy a jiná vlhká místa 
v nadmořské výšce do 1200 m. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalé, v přírodě až (20-)40-110(-180) cm 
dorůstající byliny, v pěstování nejčastěji 40–80 cm. Hlíznatý oddenek kulatý až lehce 
prodloužený. Rostlina vytváří úhledné trsy tvořené basálními 120 – 350 x 4-10(-20) 
mm širokými listy, které jsou stejně jako dolní lodyžní 3-5 žilné. Lodyhy vzpřímené, 
silné a tuhé, nevětvené, rýhované, hustě porostlé do spirály uspořádanými úzce 
kopinatými až široce čárkovitými trávovitými listy: Ty jsou bledozelené, přisedlé a 
hustě pokrývají lodyhu, směrem ke květenství se zmenšují. Lodyha je ukončena 
válcovitým, cca 15 – 30 cm dlouhým klasem, tvořeným hustými přisedlými hlávkami 
složenými z 5-14 úborů. V úborech pouze trubkovité květy s dlouhými cípy a 
s výraznými čnělkami. Květenství rozkvétá shora dolu. Květ je bílý, fialový, růžový, až 
1 cm velký, jazykovitý. Kvete VII-VIII. Plodem je nažka.  
 
 
 
Nejvýznamnější odrůdy: 
 
Současná odrůdová skladba nabízí rostliny: 


 různých výšek (40 – 60 cm; 90 cm)  
 různých barev (fialová, bílá) 


 
 
´Kobold´ 40 cm Fialový květ  VII-VIII 
´Alba´  60 cm  Bílý květ VII-VIII 
´Floristan Violet´ 90 cm Fialový květ VII-VIII 
´Floristan Weiss´ 90 cm Bílý květ VII-VIII 
´Picador´  90 cm  Tmavě purpurový květ VII-VIII 
´Silver Tips´ 30-40 cm Levandulově modrý květ  VII-VIII 
 
   



http://www.flickr.com/photos/larkez/3198468893/





              
  ´Kobold´                               ´Alba´                                   ´Floristan Violet´ 
 
 
 Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Rostliny vyžadují hlubší, humózní, živnou 
půdu s dostatkem vláhy a plné slunce. Jsou tolerantní i k výraznému suchu a 
k písčitým půdám. V příliš horkých a suchých oblastech jim vyhovuje odpolední 
přistínění. Pokud jsou trvale pěstovány v mírném přistínění, mohou se vyšší odrůdy 
rozklesávat a vyžadují vyvazování k opoře. Hlízovité kořeny bývají často 
poškozovány hraboši. Zimní přemokření půdy nesnáší, způsobuje jeho vyhnívání. 
Rostliny pozdě raší.  
 
Množení: dělením trsů, řízkováním hlízovitých oddenků po odkvětu, semenem.  
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě:  
Tato divoce rostoucí trvalka se záhonovým charakterem nachází uplatnění jak 
v intenzivně ošetřovaných výsadbách záhonového typu, tak ve společenstvech 
přírodě blízkého charakteru. Je trvalkou stanovištního okruhu „ Freiflächen“ FR1b – 
„Otevřené plochy“ se záhonovým charakterem (Sieber 1990) Je nositelem velmi 
tvrdé vertikální až diagonální struktury, která nejlépe vynikne při solitérním použití 
rostlin či v malých skupinách. Tvrdá vertikální struktura spolu s úzkým válcovitým 
květenstvím vnáší do kompozice pocit napětí, dynamiky. Vyžaduje k sobě spíše 
rostliny s kulatým květem jako jsou Rudbeckia, Echinacea, Echinops, Helenium a 
jiné. Sázíme je ve sponu 25 x 25 cm (pro rychlou účinnost) nebo 30 x 35 cm pro 
pomalé zapojení. K nejčastějším způsobům použití patří: 


 Intenzivně ošetřované záhony spolu s jinými záhonovými trvalkami 
 Extenzivní výsadby přírodě blízkého charakteru, např. květnaté louky – 


Perennemix  
 Skalky (nízké odrůdy) 
 Řez – komerční obchodování (vysoké odrůdy) a sušení  


 
Další druhy: L. aspera, L. pycnostachya, L. scariosa, L. punctata , L. ligulistylis a 
další nacházejí uplatnění jako divoce rostoucí trvalky ve společenstvech přírodě 
blízkého charakteru – např. při tvorbě květnatých luk typu Perennemix na suchých až 
čerstvých půdách. 
 
 







Literatura a odkazy:  
www.eFloras.org 
http://www.chicagobotanic.org/downloads/planteval_notes/no9_blazingstars.pdf 
 
SCHMIDT C.: Präriemischpflanzungen auf trockenen Böden. Gartenpraxis (30) 5: 
32-39, 2004. 
SCHMIDT C.: Präriemischpflanzungen auf frischen Böden. Gartenpraxis (30) 7: 
17-25, 2004. 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  



http://www.efloras.org/

http://www.chicagobotanic.org/downloads/planteval_notes/no9_blazingstars.pdf



		Liatris Gaertn. ex Schreb. – šuškarda                        Asteraceae






Waldsteinia Wild. – mochnička                                              Rosaceae 
 
5 druhů ve střední Evropě, Severní Asii a Severní Americe.  
Vytrvalé byliny s krátkým plazivým oddenkem s výběžky nebo bez nich. Bazální listy 
v růžicích, řapíkaté, 3četné nebo dlanitě laločnaté (3-7 laloků). Květonosné lodyhy 
úžlabní, řídce listnaté, chudě větvené. Květy terminální, 5 četné, krátce řapíkaté. 
Plodem je nažka.  
V pěstování nejčastěji Waldsteinia geoides a W. ternata, ojediněle W. fragaroides.  
 
 
 Waldsteinia geoides Willd. – mochnička kuklíkovitá  
 
Původ: jv.část střední Evropy, odkud zasahuje do jižního Bulharska a na Ukrajinu. 
Původní také ve SR (zákonem chráněna), v ČR nepůvodní. 
Ekologie: Roste ve světlých lesích, houštinách a na křovinatých stráních; na 
humózních vlhkých, zásaditých až neutrálních půdách, často obohacených dusíkem; 
hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: vytrvalá bylina, 10 – 25 cm vysoká s krátkým  
plazivým vystoupavým oddenkem, bez nadzemních výběžků, pokrytým lupenitými 
listeny. Na oddencích vyrůstají hustě u sebe listové růžice, bazálních řapíkatých listů. 
Rostlina si i stářím udržuje charakter hustého trsu, nerozrůstajícího se do okolí, 
pouze nabývajícího na velikosti a mohutnosti.   
 


 
 
Nažka  
 
Květonosné lodyhy 15 – 25 cm s 5-
7 květy, 1,5 – 2 cm velkými, žlutými 
5 četnými, objevujícími se v IV – V.  
 
 
Listy široce srdčitě ledvinité, 5(7) 
laločnaté, hrubě zubaté 
 
 
 
 
 
 
 
Na plazivém oddenku vyrůstají 
přízemní řapíkaté listy v hustě 
nahloučených růžicích  







 


 
Waldsteinia geoides                                          Waldsteinia ternata       
 
 
Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch – mochnička trojčetná 
 
Původ: střední Evropa, Sibiř, Japonsko. Původní také ve SR (v ssp. magicii), v ČR 
nepůvodní. 
Ekologie: Roste ve světlých lesích, houštinách a v křovinatých stráních; na 
humózních vlhkých, vápencovitých, zásaditých, hlubokých půdách, hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Na rozdíl od předešlého druhu vytváří 
kořenující nadzemní výběžky, pomocí kterých se rychle šíří na ploše a vytváří 
souvislé husté koberce. Ve svém vzrůstu je o něco nižší, květonosné lodyhy dorůstají 
10 – 15 cm. Liší se také listem, který je 3-četný, s přisedlými, široce vejčitými, na bázi 
klínovitými lístečky, oboustranně roztroušeně chlupatými. V květu podobná 
W.geoides. Kvete IV – V, květy mírně nad listy; hemokryptofyt. 
 
  


       
W. geoides                            W. ternata                           W. ternata ´Mosaic´ 







Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Mochničky jsou nenáročné, snadno pěstitelné, 
rychle rostoucí trvalky. Nejlépe se jim daří v polostínu, ve vlhké, hluboké, humózní 
půdě. Jsou však tolerantní i k suchu (dosahují menší velikosti a vzrůstu), rovněž tak 
k hlubšímu stínu. Při pěstování na plném slunci vyžadují trvalou a dostatečnou 
zásobu vody.     
Množení: semenem, dělením, W.ternata také řízkováním nadzemních výběžků. 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Uvedené druhy rodu Waldsteinia jsou 
trvalkami stanovištního prostoru „Gehölz“ – G1-2 – „Porost dřevin“, doplňující rostlinou 
prostoru „Gehölzrand – GR1-2 – „Okraj porostu dřevin (Sieber 1990). V zahradní a 
krajinářské tvorbě jsou cenné pro své brzké kvetení na jaře zářivě žlutou barvou. 
Nacházejí široké uplatnění spolu s dalšími trvalkami podobných nároků jako např. 
Omphalodes verna, Tellima grandiflora, druhy rodu Pulmonaria, Alchemilla, atd. 
Rovněž je můžeme použít s vyššími taxony, jejichž zajímavý habitus necháme 
vyniknout v nízkém porostu Waldsteinia. Vhodné jsou např. Hosta „Crossa Regal“, 
Cimicifuga, Dicentra spectabilis, Anemone hupehensis, trsnaté trávy a kapradiny a 
jiné. Neméně významná je možnost kombinovat tyto druhy s některými cibulovinami. 
Nižší druh Waldsteinia ternata můžeme kombinovat s nižšími, brzy na jaře 
kvetoucími jarními efemeroidy jako jsou např. druhy rodu Chionodoxa, Muscari, 
Scilla, Fritillaria meleagris, a jiné), vyšší Waldsteinia geoides také např. 
s Hyacinthoides hyspanica, Fritillaria imperialis, F.uva – ulpis, F.pallidiflora, 
Ornithogalum, Tulipa a jiné. Ke vhodným způsobům použití patří např: 
Waldsteinia geoides je představitelem divoce rostoucí trvalky se záhonovým 
charakterem, kterou můžeme použít v kombinaci na záhonech s mnoha záhonovými 
trvalkami jako např. Hemerocallis, Tradescantia x andersoniana, Rudbeckia fulgida a 
jiné. Waldsteinia ternata vzhledem ke svému bujnému růstu až mírné expanzivitě a 
malé dosahované výšky není k tomuto účelu vhodná. 


 Podrostová bylinná společenstva a společenstva okrajů dřevinných 
vegetačních prvků 


 
Waldsteinia geoides 







 


 
Waldsteinia ternata 
 


 Skalky, koruny suchých zídek v přistínění 


 
Waldsteinia geoides 


 
 
 







 Náhrady trávníků – oba uvedené druhy jsou výbornou půdopokryvnou 
trvalkou, schopny zapojit porost již druhým rokem po výsadbě, při 
použitém počtu ks 16/m2.  


 Intenzivně ošetřované záhony (druh W. geoides)  
 „Výplň“ v nově zakládaných výsadbách keřů 
 Kořenové mísy dřevin  
 Stinné partie zahrad a jiné 


 
 
Literatura a odkazy: 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
Waldsteinia L. In. Dostál. J. Květena ČSSR. Díl 1. Praha: Academia 1989. str. 451-2. 
ISBN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 








Asarum L. – kopytník                                                   Aristolochiaceae 
 
Přibližně 60 vytrvalých druhů rozšířených v mírném pásmu severní polokoule, 
především ve východní Asii a Severní Americe.  
 
Nízké byliny s plazivým, větveným, šupinatým oddenkem, po rozmělnění vonícím po 
zázvoru. Poléhavá až vystoupavá lodyha, listy dlouze řapíkaté, střídavé, někdy 
vstřícné, polostálozelené až stálozelené. Čepel ledvinitá až srdčitá, květy jednotlivé, 
koncové, krátce řapíkaté, ukryté v porostu listů. Okvětí kožovité, se 3 cípy. Tobolka 
se semeny s velkým masitým přívěškem roznášena mravenci.  
 


 
Asarum europaeum  







Nejvýznamnější druhy z pohledu zahradní a krajinářské architektury 
 
Asarum europaeum L. – kopytník evropský 
 
Původ: domácí 
Ekologie: vlhké stinné listnaté lesy, výjimečně smrkové monokultury v nižších 
polohách, podél potoků, v roklinách na vápencích a bazických podkladech. Půdy 
většinou hluboké, živné, humózní, alespoň na jaře vlhké, slabě kyselé až slabě 
zásadité; hemikryptofyt. 
 
 Růstové a vzhledové charakteristiky: 
 


10 cm vysoký, vonící po pepři,  
lodyha poléhavá až vystoupavá, chlupatá 
list stálezelený, čepel okrouhle ledvinitá, 
vzácně tupě srdčitá, (3,5-) 5,0 – 6,5 (-7) 
cm velká, kožovitá, na líci tmavě zelená, 
silně lesklá až matná, na rubu světle 
zelená, přitiskle chlupatá nebo lysá    
 
 
 
 
 
 
okvětí na cca 1cm dlouhé, chlupaté 
stopce, 10 – 20 mm dlouhé, vně hnědavé, 
uvnitř fialové, 
cípy okvětí dovnitř zakřivené, 
semena s bílým masíčkem, 
kvete v III – V 
  
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Asarum canadense Linnaeus – kopytník kanadský 
(syn. Asarum acuminatum (Ashe) E. P. Bicknell) 
 
Původ: Kanada 
Ekologie: opadavé, zřídka jehličnaté lesy  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: 
 


15 – 20 cm vysoký, oddenek 
horizontální, list řapíkatý, řapík stříbřitě 
chlupatý, čepel srdčitě ledvinitá, 4-8(-20) 
× 8-14(-21.5) cm, olysalý. Na okraji 
listové čepele jemné chloupky.  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
okvětí 6 – 24 mm, vzpřímené nebo 
vystoupavé, trubkovitě válcovité, vně 
hnědé až purpurové, často hustě stříbřitě 
chlupaté, uvnitř bílé nebo světle zelené, 
okvětní cípy u báze rozšiřující se a mírně 
vně zahnuté, na konci se zužující ve 
výraznou špičku, někdy až tenké vlákno,  
kvete III – VII 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Asarum caulescens Maximowicz 
 
Původ: Čína – Gansu, Guizhou, Hubei, Shaanxi, Sichuan. 
Ekologie: smíšené, vlhké lesy s humózní půdou v nadmořské výšce 700-1700 m.  
 


15 cm vysoký, oddenek horizontální. 
List srdčitý, 4-9 × 5-10 cm, zřídka 
chlupatý se širokým bazálním lalokem, 
zúžený v zřetelnou, krátkou špičku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
okvětí nicí, číškovité, 0,8 -1,3 × 0,8 -1,4 
cm velké, růžové až purpurové barvy, 
okvětní cípy vně zahnuté, široké, 
trojúhelníkovité, 
kvete IV – V 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Asarum caudatum Lingey 
 
Původ: USA: Kalifornie, Idaho, Oregano, Washington 
Ekologie: jehličnaté lesy; obvykle na vlhkých až mokrých stanovištích v nadmořské 
výšce 0-1200 (-2200) m 


 
15 – 20 cm vysoký, stálezelený druh. 
Oddenek horizontální, mělce pod 
povrchem půdy uložený. Celá rostlina 
jemně chlupatá. 
 
Listový řapík 7.5-17 cm, řídce chlupatý. 
Čepel srdčitá, 3 -8,5 × 4,5 -12 cm, špička 
obvykle tupá, příležitostně ostrá 
 
 







Okvětí neseno na 1,5 – 5 cm dlouhých 
stopečkách, trubkovitě válcovité, vně 
hnědo purpurové, vzácně nazelenalé, 
chlupaté. Uvnitř bílé, obvykle 
s purpurovým proužkem uprostřed a 
s purpurovými, vzácně býlími chlupy.  
Okvětní cípy nápadně dlouhé, (11-)30 – 
75 mm, špička niťovitě ztenčená. 
Kvete IV - V    
 
 
 
 


 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: 
Kopytníky jsou stálozelené rostliny se schopností vytvořit zapojené souvislé porosty 
na menších plochách (sociabilita III, IV). Jsou typickými podrostovými, mělko 
kořenujícími rostlinami, vyžadujícími humózní, vlhké, ne vápenaté půdy v přistínění. 
Sucho a slunce jim nesluší.  
Množení: semenem (zachovává si cca 2 roky klíčivost), dělením   
  
Použití rodu Asarum v zahradní a krajinářské tvorbě: 
Kopytníky jsou pomalu rostoucí a dlouhověké divoce rostoucí trvalky, okrasné listem. 
Jsou typickým představitelem stanovištního prostoru „Gehölz“ – G2 – „Podrost dřevin“ 
(Sieber 1990). Nacházejí uplatnění všude tam, kde můžeme zajistit živnou, humózní, 
vlhkou půdu v přistínění. Nejčastěji to jsou: 


 Podrosty a okraje porostů dřevinných vegetačních prvků 
 Náhrady trávníku na menších plochách – cca 16 ks/m2  
 Skalky, rokle 
 Stinné partie zahrad 


 
 
 
 
Literatura a zdroje: 
Asarum L. In: Slavík a kol.: Květena ČSR, díl 1, str. 352. Praha: Academia, 1988.   
Asarum L. In: Jelitto, L, - Schacht, W.: Hardy herbaceous perennials. Oregon 
Portland: Timber Press, 1995, Volume I, str.68 - 69. 
www.eFloras.org 
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Ligularia Cass. – popelivka                                                 Compositae  
 
80 – 150 druhů; kontinentálně euroasijský rod s těžištěm výskytu v Číně, Japonsku, 
méně v Evropě; u nás ojediněle se vyskytující L. sibirica, na Slovensku také  
L. glauca. Zahradnicky významné druhy především z východní Asie. 


Mohutné trvalky okrasné listem a květem. Oddenek krátký , trs dlouze 
řapíkatých listů. Řapík na bázi široce pochvovitý, štětinatý. Přízemní listy nedělené, 
celokrajné nebo zubaté, lodyžní střídavé, podobné bazálním, směrem k vrcholu se 
zmenšující. Úbory krátce stopkaté, uspořádané do chocholíků, hroznů nebo lat, 
objevujících se v VII – IX a převyšujících listy. Květy žluté nebo oranžové, zákrov 
s vnějším zákrovečkem, nažky s chmýrem.  


V pěstování nejčastěji Ligularia dentata, L. stenocephalla, L. przewalskii, L. x 
hessei, někdy také L. macrophylla, L. palmatiloba a jiné..  
 
Ligularia dentata (A. Gray) Hara – popelivka zubatá 
(syn. L. clivorum Maxim.)  
 
Původ: Čína 
Ekologie: travnaté svahy, vlhké horské lesy a lesní okraje v nadmořské výšce 700 – 
3 200 m; hemikryptofyt 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: vzpřímeně rostoucí 100 – 120 cm dorůstající 
rostliny v květu. Řapíky 60 cm dlouhé, čepel ledvinitá až srdčitě okrouhlá, 7–30 × 12–
38 cm velká, na rubu s nádechem do šedě bílé barvy, na líci zelená, lysá, okraj 
pravidelně zubatý, mezi zuby řasnatý, špička zakulacená. Chocholík žlutých úborů. 
Zákrov půlkulovitý, širší než dlouhý, 15–25 × 18–30 mm; listeny zákrovu 8 – 14 cm 
široké, jazykovité okvětní plátky 5 cm × 4–7 mm, úzce podlouhlé, na hrotu špičaté. 
VII – IX 
 


  
 
Nejvýznamnější odrůdy odvozené od L. dentata: 
 
´Britt-Maria 
Crawford´ 


Čokoládově hnědý L. Zářivě žlutý K. 50/100 cm  


´Dark Beauty´ Tmavý, načervenalý L. Oranžově žlutý K. 50/100   
´Darkleaved´ Tmavý L. Oranžově žlutý K. 50/100   







´Desdemona´ Tmavý, načervenalý L. jasně oranžový K. 50/100-120 cm 
´Moorblut´ Tmavý, načervenalý L. Oranžově žlutý K. 50/100   
´Orange Queen´ Zelený list Oranžově žlutý K. 50/100   
´Othello´ Purpurový L. Oranžově žlutý K. 50/80-90 
´Sommergold´ Svěže zelený L. Zářivě žlutý K. 40/80 cm  
 
 


       
´Desdemona´                                'Britt-Marie Crawford'           ´Othello´ 
 


      
´Desdemona´                          'Britt-Marie Crawford'      ´Sommergold´      
 
 
 
 
Ligularia stenocephalla (Maxim) Marsum and Koidz.  
 
Původ: Čína, Thajvan, Japonsko  
Ekologie: travnaté svahy, vlhké horské lesy a lesní okraje 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Trsy vzpřímeně rostoucích listů a lodyh, 
dorůstajících v květu 120 cm. Přízemní listy dlouze řapíkaté, řapíky listů i lodyhy 
vínově červené až načernalé. Čepel tříúhelníkovitá, na bázi srdčitá, přibližně 30 x 20 
cm velká, okraj nepravidelně hrubě zubatý. Štíhlé válcovité hroznovité květenství 
přibližně 30 – 40cm dlouhé je nositelem vertikální struktury. Úbory zlatožluté, cca 4 
cm velké, jazykovité květy úzce podélné. VII – VIII 
 







  
 
 
Nejvýznamnější odrůdy odvozené od L. stenocephalla : 
 
´Little Rocket´ Zelený list Dlouhé štíhlé žluté Kv.  100 cm 
´The Rocket´ Zelený list Dlouhé štíhlé žluté Kv. 180 cm  
´Zepter´ Největší jemně zubatý L.   
 
 
 
Ligularia przewalskii (Maxim.) Diels 
 
Původ: severozápadní Čína   
Ekologie: travnaté svahy, vlhké horské lesy a lesní okraje 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: vzpřímeně rostoucí, 120 - 180 cm dorůstající 
v květu. Přízemní listy hluboce dlanitě laločnaté, laloky nepravidelně laločnaté až 
ostře zubaté, výrazně zašpičatělé. Čepel na lící tmavě zelená, na rubu světlejší. 
Lodyhy často načernalé, řídce porostlé listy, které jsou podobné přízemním, pouze 
menší. Velmi štíhlé, husté válcovité květenství připomíná květenství Eremurus x 
stenophyllus a je rovněž nositelem vertikální struktury. Úbory drobné, 3 cm 
v průměru, žluté. VII - VIII  
 


    







Ligularia x hessei (Hesse) Berg. –  
(Ligullaria dentata x Ligullaria wilsoniana) – mohutný zástupce rodu s velkým 
okrouhle srdčitým listem, těžko rozlišitelným od L. dentata a husté, krátké 
pyramidální květenství zlatožluté barvy; úbory se širokými okvětními plátky.  
 


    
 
V současnosti na trhu také řada mezidruhových hybridů jako např. Ligularia ´Julia´, 
Ligularia ´Romeo´, Ligularia ´Hietala´, Ligularia ´Ofelia´,  
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. stenocephalla x L. przewalskii 
 


Pěstitelské vlastnosti a požadavky rodu Ligularia: 
Popelivka má velmi podobné nároky na stanoviště jako Rodgersia. Ideální jsou vlhké, 
na živiny bohaté, humózní půdy v polostínu. Na takovýchto stanovištích se dožívá 
dlouhého věku a často se i vysemeňuje. Toleruje i stín a slunce. Při pěstování na 
slunci však musí být půda dostatečně a trvale zásobená vodou. Jsou-li rostliny 
popelivek delší čas vystaveny suchu (ať už na slunci či ve stínu) jejich velká listová 
plocha povadne a rostlina svěsí listy. Nejodolnější vůči suchu je Ligularia 
macrophylla, původem horských oblastí Tianshanu, Altaje a Kavkazu.  



http://www.stauder.net/bildearkiv/Ligularia%20x%20hessei%20'Gregynog%20Gold'.jpg

http://www.koillismaa.fi/puutarha/perennat_nauhukset.htm

http://www.sarkanperennataimisto.fi/kuvat/Ligularia_Ofelia.htm





Všechny pěstované druhy popelivek jsou na území ČR mrazuvzdorné. Popelivky 
náleží k pomalu rostoucím a dlouhověkým trvalkám, ne zřídka se dožívajícím i 20 let.  
 
Množení: semenem, dělením 
 
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě:  
Velmi efektní rostliny, jak v listu, tak v květu, jsou nositeli středně hrubé až hrubé 
textury a diagonální až vertikální struktury. Aby vynikla jejich celková krása, 
vyžadující kolem sebe dostatek volného prostoru, proto je vhodné je ve výsadbách 
používat jako solitéry nebo menší skupiny v kombinaci s nižšími trvalkami. Pouze ve 
velkých, rozlehlých prostorech (např. lemy dřevinných porostů ve velkých přírodně 
krajinářských parcích), můžeme s nimi pracovat ve větších skupinách. Obzvláště 
atraktivně působí odrůdy barvící do vínově červena a to jak na jaře při rašení, tak 
v létě a na podzim. K těmto odrůdám s tmavým listem volíme do kontrastu rostliny 
s listem spíše světlým a tvarově jinak utvářeným – např. Mateuccia strutiopteris, 
světle zelené či krémově panašované odrůdy rodu Hosta, Alchemilla mollis a jiné.  
Ligularia je divoce rostoucí trvalka se záhonovým charakterem. Sieber (1990) ji 
zařadil do stanovištního prostoru „Gehölz-Rand“ – GR2-3 – „Okraj porostu dřevin“ 
K nejvhodnějším způsobům použití patří:  


 Světlejší podrosty a lemy dřevinných vegetačních prvků 
 Záhony s dostatkem závlahy spolu se záhonovými trvalkami 
 


 
Ligularia przewalskii 


 
 
 
 







 Doprovod vodních ploch 
 


 
 
 Stinné partie zahrad 
 


 
 







 
 
Literatura a odkazy: 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
 








Helleborus L. – čemeřice                                               Ranunculaceae 
 
45 druhů rozšířených převážně ve východní mediteránní oblasti – bývalá Jugoslávie, 
Albánsko, Rumunsko, Maďarsko a přilehlé oblasti, Malé Asie. 
V ČR pouze druhotný výskyt několika druhů. Většina druhů roste v podrostech 
opadavých lesů v přistínění.  


Vytrvalé, 30-80 cm vysoké byliny, vytvářející silné krátké oddenky. Trsy 
přízemních, dlouze řapíkatých listů, často přezimujících. Lodyhy silné, vystoupavé, 
nebo vzpřímené, někdy na bázi dřevnatějící. Přízemní listy dlanitě dělené, lodyžní 
jednodušeji dělené, krátce řapíkaté, obojí tuhé až kožovité. Květy jednotlivé nebo ve 
vrcholících. Květ velký, kalich 5 lupenitý, často zbarvený, neopadavý, koruna 8-12(5-
15) četná, přeměněna v nálevkovité nebo miskovité medníky. Tyčinek mnoho, 
plodem jsou zobánkaté měchýřky, většinou vzájemně srostlé. Kvete II-V; 
hemikryptofyt.  


 
Mnohé druhy jsou velmi proměnlivé nejenom v kultuře ale i v přírodě, proto 


 taxonomická klasifikace rodu je velmi obtížná: 
o Sekce Syncarpus:  
o Sekce Griphopus: H. foetidus (caulescentní) 
o Sekce Chenopus: H. argutifolius, H. lividus (caulescentní) 
o Sekce Helleborus: H. niger 
o Sekce Helleborastrum: H. abruzzicus, H. atrorubens, H. bocconei, H.  


croaticus, H. cyclophyllus, H. dumetorum, H. hercegovinus, H.  
istriacus, H. liguricus, H. multifidus, H. occidentalis, H. odorus, H.  
orientalis, H. purpurascens, H. torquatus and H. viridis 


o Sekce Dicarpon: H. thibetanus 
 
  
Helleborus purpurascens Valdst. Et Kit. – čemeřice nachová      
(syn. Helleborus viridis L. var. purpurascens (Walesy. Et Kit) Kit., Helleborus 
atrorubens Hook non Walest. et Kit.) 
 
Původ: východní Evropě a v části střední Evropy, její rozšíření zasahuje až na 
východní Slovensko karpatský subendemit. 
Ekologie: podrosty listnatých lesů, především bučin nebo habřin. Roste na flyších, 
pískovcích a jílovcích, na půdách bohatých na živiny, dostatečně vlhkých a 
podmáčených.  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá, 35 cm vysoká bylina 
s nepřezimujícími přízemními listy. Listy alespoň na rubu pýřité, 2* dlanitosečné v 5 
úkrojků, 2-3(5) klaných. Úkrojky listů jsou stejně dlouhé. Lodyžní listy 3četné (oproti 
H. viridis užší a delší). Květonosná lodyha 5 – 20 cm dlouhá, se 2- 3 lupenitými 
opadavými listy. Květ dlouze řapíkatý, 3 – 7 cm velký, nící. Okvětní lístky nachově 
fialové, úzké, nepřekrývající se, medníků 5 – 20 nálevkovité. Kvete III – V.  
 







  
Helleborus purpurascens  
 
 
Helleborus foetidus L. – čemeřice smrdutá     
(syn. Helleboraster foetidus (L.) Moench, Helleborus nemoralis Jord. & Fourr.) 
 
Původ: západní a jižní Evropa, severní Afrika 
Ekologie: skalnaté svahy, náspy kolem cest, řídké porosty dřevin, obvykle na 
vápencích.  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá 20-80 cm vysoká bylina. 
Květonosná lodyha (caulescentní) přímá, hustě olistěná, mnohokvětá s 3 četnými 
listy přecházejícími ve velké listeny. Všechny listy jsou na lodyze, bazální chybí.  
Jsou dlouze řapíkaté, dlanitě dělené, 5-9 dílné, úkrojky velmi úzké, pilovité, při rašení 
světle zelené. List v porovnaní s ostatními druhy velmi úzký, tmavě zelený a výrazně 
kožovitý. Okvětí světle zelené, červeně lemované, zvonkovitě skloněné, menší, 
pouze cca 1 – 3 cm v průměru. Rostlina je stálezelená a charakteristická svým 
zápachem. Kvete I – IV. 
 


  
Helleborus foetidus 
 
 



http://es.wikipedia.org/wiki/Moench





Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Green Giant´ zářivě zelený K., jemně zubatý  L. 60 – 80 cm I – IV. 
´Krenitsky´ Tmavě zelený L. hustě zubatý 60 – 80 cm I – IV. 
´Miss Jekyll´ Vonný květ  I – IV. 
´Piccadilly´ L. nádech do stříbrna, červené 


lodyhy a řapíky listů 
80 - 100 cm I – IV. 


´Ruth´ Sytě tmavě zelený L.. mnoho květů 45 - 60 cm I – IV. 
´Wester Flisk´ Červené lodyhy a řapíky L. v zimě, 


šedozelený květ 
60 – 80 cm I – IV. 


 
 
Helleborus niger L. – čemeřice černá     
(syn. Helleborus grandiflorus Salisb.) 
 
Původ: hory jižní a jihu střední Evropy - Východní Alpy, Apeniny 
Ekologie: roste na skalnatých svazích a křovinatých stráních, v lesích a lesních 
lemech, na vápenci. 
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá, 15- 30 cm vysoká bylina 
s vícehlavým silným černým oddenkem. Květonosná lodyha s 1 – 3 opadavými, 
celokrajnými, nedělenými listeny. Přízemní listy přezimující, kožovité, dlouze 
řapíkaté, 5-9 dílné, v horní polovici pilovité, lysé, vejčité. Květy 1 – 2 (3), bílé, na bázi 
nažloutlé, okvětní lístky široce vejčité, až 4 – 5 cm velké, medníky žluté, vakovité, 
kališní lístky úzké, nepřekrývající se. Kvete XII – III.  
 


  
Helleborus niger  
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.plantdelights.com/Catalog/Spring/Detail/02281.html

http://www.pineknotfarms.com/foetidus%20ruth.jpg

http://www.pineknotfarms.com/westerflis.jpg





Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Buis´ květ bílý jednoduchý 30 – 50 cm  XII – III 
´Blackthorn Strain´ Poupě růž., po otevření K. bílý, 


pak narůžovělý, lodyhy tmavé 
30 – 50 cm XII – III 


´Eva´ Jemně růžový K. 11 cm velký 30 – 50 cm XII – III 
´Foliis Variegatis´ list krémově panašovaný 30 – 50 cm XII – III 
´Louis Cobbett´ Pevné červené lodyhy, poupě 


růžové, po rozkvětu K. bílý 
30 – 50 cm XII – III 


´Maximus´  30 – 50 cm XII – III 
´Marion´ květ bílý plnokvětý složený s 25 


tenkých kališních plátků a 
zelených tyčinek 


30 – 50 cm XII – III 


´Pixie´ květ bílý, poloplný 30 – 50 cm XII – III 
´Potters Wheel´ květ bílý, jednoduchý 45 cm XII – III 
´Praecox´ květ bílý, jednoduchý 30 cm IXII – III  
´White Magic´ květ bílý, mnohočetný, lístečky 


listu malé, elipčité 
50 cm XII – III 


 
   
Helleborus viridis L. – čemeřice zelená    
(syn.: Helleboraster viridis (L.) MOENCH) 
 
Původ: Evropa, ČR 
Ekologie: Světlé lesy na vápencích.  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá 20 – 40 cm vysoká bylina se silným, 
vícehlavým, černým oddenkem. Květonosná lodyha s menšími, krátce řapíkatými 
lodyžní listy, které přecházejí v přisedlé, 3 četné listeny. Přízemní listy dlouze 
řapíkaté, dlanitě dělené, 7-13 četné, nepřezimující. Úkrojky listů užší, kopinaté, ostře 
pilovité, ze spodu lesklé, alespoň na žilkách chlupaté. Květy 2 – 4, zelené, 4 – 7 cm 
velký, dlouze řapíkatý, nící, kališní lístky široce vejčité, nepřekrývající se, medníky 
zakřivené. Kvete III – IV.  
 


   
 



http://www.darwinplants.com/renderer.do/menuId/54905/clearState/true/returnPage/54905/pageId/54954/





Helleborus argutifolius   
(syn. Helleborus corsicus, H. lividus ssp. corsicus) 
 
Původ: Sardinie, Korsika    
Ekoologie:  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: vytrvalá bylina, se vzpřímenou silnou 
lodyhou (caulescentní), porostlou tuhým, 3 četným listem. Lodyha v době kvetení 
dorůstá 70 – 90 cm. Líc listové čepele tmavě zelený, světle mramorovaný s výrazně 
ostnitým okrajem (první juvenilní listy mohou být celokrajné), stálozelené. Nové listy 
se vyvíjí současně s květem a po odkvětu. Všechny listy jsou na lodyze, bazální listy 
chybí. Květenství mnohačetné (10 – 30 četné). Květy zelené, 3 – 6 cm v průměru 
velké. 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Helleborus x sternii  =  H. argutifolius x H. lividus 
Mezidruhový hybrid pojmenovaný podle Sira Frederika Sterna, v jehož zahradě byl 
poprvé objeven. Velmi variabilní ve svých znacích, zděděných po obou rodičích. 
Vysoká 15 – 60 cm, silná lodyha (caulescentní), bez přízemních listů. Listy řapíkaté, 
mající znaky obou rodičů – zubatý okraj čepele a mramorování po H. argutifolius, 
šedě modrý nádech listu na líci a fialový nádech na rubu po A. lividus. Květenství 
mnohačetné (10 – 30 četné). Květy zelenkavé, na rubu nafialovělé, 3 - 6 cm 
v průměru velké. 
     


   
Helleborus x sternii 
 
 
 
Helleborus orientalis LAM. – čemeřice     
 
Původ: Řecko, Turecko, Kavkaz 
Ekoologie: smíšené lesa do 2 200 n.m., vlhké louky  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Velmi proměnlivý druh; v přírodě ve 3 ssp. a 
to orientalis, guttatus, abchasicus. Vytrvalá, 30 – 60 cm vysoká bylina. Květonosná 
lodyha neolistěná nebo s 2 – 3 opadavými, 3 laločnatými listeny. Listy přezimující, 
znožené (7 – 10 četné), tuhé až kožovité, tmavě zelené, slabě lesklé, na okraji jemně 
zubaté. Čepel v průměru až 45 cm. Květ světle krémově bílý, narůžovělý, červený, 
dlouze řapíkatý, menší, 3,5cm v průměru, nící. Okvětní plátky na vnitřní straně 
s hnědavým tečkováním. Kvete III – IV. Jednotlivé ssp. snadno vzájemně hybridizují i 
přírodě. 


 V pěstování mnoho selekcí s přítomností či bez přítomnosti botanického 
druhu Helleborus orientalis, které bývají označovány jako Helleborus orientalis 
hybridy. Burel – Tyler (2006) doporučují pojmenování Helleborus x hybridus. Jedná 
se o všechny hybridy mezi acaulescentními (bez lodyhy) druhy a mezi 
acaulescentními druhy a H. x hybridus. Představují velmi širokou škálu odrůd, které 
se liší barvou květů (bílá, různé odstíny růžové, fialové, červené, žluté, zelené – 
s tečkováním či bez tečkování), stavbou květu (jednoduchý, poloplný, plný květ), 
resp. výškou a dobou kvetení.  


 
 



http://www.hillkeep.ca/per%20helleborus.htm

http://www.hellebores.org/2008.html

http://www.sunfarm.com/plantlist/hellebores/hellebore_gallery1.phtml





Nejvýznamnější odrůdy skupiny Helleborus x hybridus: 
 
'Blue Lady' květ temně rudý  40 cm  II – IV  
´Ballard Hybrids´ květ fialově červený 40 cm II – IV  
´Joy Hybrids´ směs barev 40 cm  II – IV  
'Metallic Blue' květ tmavě modrofialový 35 cm II – IV  
'Mrs Betty Ranicar' květ bílý, plnokvětý 40 cm II – IV  
'Pink Lady' květ růžový 35 cm II – IV  
'Red Lady ´ květ tmavě červený ze 70% 40 cm II – IV  
'White Lady 
Spotted' 


květ tmavě červený se 
širokým bílým lemem 


40 cm  II – IV  


´White Spotted´  40 cm  II – IV  
 


   
´Pink Lady´                        ´White Spotted´     ´Metalic Blue´ 


   
´Blue Lady´                           ´Red Lady´                         ´Yellow Lady´ 
 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Čemeřice jsou rostliny vyžadují polostín až 
stín, vlhké humózní, živné půdy se zásaditou reakcí. Všechny druhy obsahují prudce 
jedovaté glykosidy - heleborein, heleborin a helebrin. U dětí je nebezpečné i požití 



http://www.darwinplants.com/renderer.do/menuId/54905/clearState/true/returnPage/54905/pageId/54954/

http://www.darwinplants.com/renderer.do/menuId/54905/clearState/true/returnPage/54905/pageId/54954/

http://www.plantdelights.com/Catalog/Current/Detail/05328.html

http://www.darwinplants.com/renderer.do/menuId/54905/clearState/true/returnPage/54905/pageId/54954/

http://www.darwinplants.com/renderer.do/menuId/54905/clearState/true/returnPage/54905/pageId/54954/

http://www.darwinplants.com/renderer.do/menuId/54905/clearState/true/returnPage/54905/pageId/54954/

http://www.darwinplants.com/renderer.do/menuId/54905/clearState/true/returnPage/54905/pageId/54954/





semen. Helleborus foetidus je rostlinou, která je velmi tolerantní k suchu a je jednou 
z mála, která toleruje suchý stín. Většina druhů je stálezelená. Nové listy raší 
s květem a po odkvětu. Staré listy je potřebné vystřihat. Čemeřice jsou u nás 
dostatečně mrazuvzdorné a pokud jim zabezpečíme odpovídající stanoviště, 
dorůstají mohutných trsů a mohou i vysemeňovat (H. foetidus zcela běžně). 
 
Množení: řízkováním oddenků – oddenky s cca 4 pupeny, dělením trsů, in vitro, 
semenem. Semeno ke klíčení a zdárnému vývoji vyžaduje specifický teplotní režim. 
Nejdříve po dobu 6 týdnů vystavení vysokým teplotám 22° C v konstantně vlhké 
půdě, posléze po dobu 6 – 8 týdnů vystavení nízkým teplotám 
(-4 až +4 °C).  
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: V zahradnictví pěstované Helleborus jsou 
představitelem divoce rostoucí trvalky se záhonovým charakterem. Především 
Helleborus x hybridus můžeme používat na záhonech, za předpokladu že rostliny 
mají dostatek vody v půdě. Čemeřice jsou rostlinou stanovištního prostoru „Gehölz – 
Rand“ – GR 2 – ů O Podrost dřevin“. Jsou rostlinami okrasnými květem i listem. 
Obzvláště cenné je jejich velmi brzké kvetení – náleží k nejraněji kvetoucím trvalkám. 
K nejvhodnějším způsobům použití patří: 


 Podrosty a okraje porostů dřevin a keřů odvrácených od slunce – vysazujeme 
ve skupinách cca 12 ks/m2 


 


 
 Přistíněné partie intenzivně ošetřovaných záhonů 
 Stinné partie soukromých zahrad 


 
 







 Skalky 


 
 Pěstování v nádobách – většinou v soukromých zahradách  
 Rychlení a přirychlování – použití jako hrnková kvetoucí rostlina nebo řezaná 


květina. Za tímto účelem především Helleborus niger a její hybridy – ranné 
rychlení pro období Vánoc.  


 
 
Literatura a odkazy:  
Helleborus L. In. Dostál, J. Květena ČSSR. Díl 1, str.239.  
Burel, C. – Tyler, K.J.. Hellebores a Comprehensive Guide. Portland, Kreton: Timber 
Press. 2006. 10 0 88192-765-1  
Schmiemann, G. Helleborus argutifolius und H. lividus. In Gartenpraxis. Studgart: 
Eugen Ulmer, 2005. ročník 31, číslo 3 s. 13-18. ISSN 0341-2105. 
Schmiemann, G. Helleborus multifidus subsp. bocconei. In Gartenpraxis. Studgart: 
Eugen Ulmer, 2004. ročník 30, číslo 3 s. 26-29. ISSN 0341-2105. 
 
http://www.hellebores.org 
http://www.sunfarm.com/plantlist/hellebores/hellebore_gallery1.phtml 
http://www.grahamrice.com/hellebore/species/niger/index.html 
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Hepatica Mill. – jaterník                                                         Ranunculaceae 
 
6 vytrvalých druhů, vývojově velmi blízkých sasankám (Anemeone).  
Rozšíření v Evropě (Hepatica nobilis, Hepatica transsilvanica), na území Severní 
Ameriky (Hepatica acutiloba, Hepatica americana) a ve východní Asii (Hepatica 
japonica, Hepatica pubescens).  
 
Jaterníky jsou vytrvalé byliny s krátkými oddenky, dlouze řapíkatými listy v trsech. Listy 
svým tvarem připomínající lidská játra, od čeho byl rod pojmenován. Jednotlivé, dlouze 
řapíkaté 6-ti četné květy vyrůstají v paždí listů. 3 malé listeny připomínající kalich jsou 
těsně pod korunními plátky. Plodem je nažka.  
 
Nejvýznamnější druhy z pohledu zahradní a krajinářské architektury 
    
Hepatica nobilis Schreber – jaterník podléška 
(syn. Hepatica triloba Gilib., Anemone hepatica L.)   
 
Původ: Evropa, vyjma států pod vlivem atlantského klimatu a Řecka, Sicílie, Korsiky a 
Turecka. Také ve východní Asii. 
Ekologie: Rostlina slabě vlhkých až vysychavých půd, jak vápnitých, zásaditých, tak i 
neutrálních. Roste v prosvětlených listnatých a smíšených lesech na kamenitém a 
hliněném podkladu.  
 
Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá bylina, 10 – 15 cm dorůstající. 


 
 
listy dlouze řapíkaté v přízemní růžici, čepel srdčitě 
trojlaločná (výjimečně i vícelaločná). Na rubu jsou 
listy hnědočerveně až fialově zbarvené, pokryté 
měkkými chloupky. Na rostlině přetrvávají i přes 
zimu (na jaře ne valné estetické hodnoty), nové raší 
na jaře po odkvětu 
 
  květy jednotlivé, květní stopky hustě chloupkaté, 
okvětí z 5-10 lístků, 2 – 4 cm velké, modré, růžové, 
nafialovělé, vzácně bílé. Okvětí se s vývojem 
zvětšuje a na večer a za podmračného počasí se 
zavírá, kvete v III - IV 
 
   nažka na bázi s masíčkem. Podléška je 
myrmekochorní - plody přenášejí mravenci, jež láká 
olejovitá kapalina. 
 
krátký plazivý šupinatý oddenek 
 
 
 
 


 
 
 







Nejvýznamnější odrůdy odvozené od druhu Hepatica nobilis: 
V současnosti na trhu mnoho odrůd a selekcí H. nobilis, H. transsilvanica a jejich 
mezirodových hybridů uváděných pod názvem H. x media, lišících se barvou květu, 
stavbou, panašováním listu, velikostí květu a celkovou velikostí. 
(http://www.skalnicky.cz/Hepatica2.php) 
   
 
´Alabaster´ K. bílý s narůžovělým nádechem 10 – 15 cm  III - IV 
´Alba Plena´ K. bílý, plnokvětý 10 – 15 cm  III - IV 
´Bibo ´ K. tmavě modrý  10 – 15 cm  III - IV 
´Cremar ´ K. růžový, list mramorovaný 10 – 15 cm  III - IV 
´´Giselle´ K. bílý ve velkém počtu 10 – 15 cm  III - IV 
´Marion´ K. poloplný, modrý 10 – 15 cm  III - IV 
´Modrý zázrak K. velký, tmavě modrý 10 – 15 cm  III - IV 
´Müssel´, K. světle modrý plnokvětý 10 – 15 cm  III - IV 
´Odette´ K. růžový na dlouhých stoncích  10 – 15 cm  III - IV 
´P. Peterson´ K. modrý, plnokvětý 10 – 15 cm  III - IV 
´Prickel ´ K. bílý, fialově skvrnitý 10 – 15 cm  III - IV 
´Rubra´ K. sytě fialový 10 – 15 cm  III - IV 
´Rubra Plena´ K. sytě fialový, plnokvětý  10 – 15 cm  III - IV 
 
 


    
´Rubra´                                    ´Prickel´                                   ´Giselle´      


 


   
´Rubra Plena´                        ´Plena Blue´                         ´Alba Plena´ 
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Hepatica transsylvanica Fuss 
 
Původ: Rumunsko 
Ekologie: jako Hepatica nobilis 
Růstové a vzhledové vlastnosti: Podobná jako Hepatica nobilis. Oddenek delší a štíhlejší, 
list mělko zubatý, květ cca o 14 dní ranější.  
 
 
Nejvýznamnější odrůdy odvozené od druhu Hepatica nobilis: 
 
Eisvogel´ K. bílý, vespod s modrým 


nádechem  
10 – 15 cm  II – III  


´Karpatská koruna´ K. velký, levandulově modrý  10 – 15 cm  II – III 
Loddon Blue´ K. světle modrý  10 – 15 cm  II – III 
´Pure White´ K. čistě bílý  10 – 15 cm  II – III 
´Rosea´ K. velký, růžový  10 – 15 cm  II – III 
´Supernova´ K. tmavě fialový 10 – 15 cm  II – III 
 
 


Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Ideálním stanovištěm pro pěstování podléšek je 
chladné a vzdušné prostředí, propustná, živná půda a světelný režim odpovídající 
opadavému lesu – tedy hodně světla brzy na jaře a s příchodem podzimu. Na jaře 
z důvodu kvetení, na podzim z důvodu probouzející se aktivity kořenů, narůstání květných 
pupenů. Podléšky jsou podrostovými trvalkami, rostoucími v opadavých lesích. Přítomnost 
opadanky rostlinám zajišťuje tepelnou izolaci, ochranu před vymrznutím a lehkou půdu.  
 Jsou cenné svým velmi brzkým kvetením na jaře. V této době mohou být částečně 
nevzhledné zasychajícími listy, protože nové rostlina vyhání až po odkvětu.  
Množení: semenem – hned po sklizni semena, které rychle ztrácí klíčivost, dělením hned 
po odkvětu, před nárůstem nových listů nebo řízkováním oddenku (méně časté).  
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Jaterníky jsou představiteli divoce rostoucích 
trvalek stanovištního prostoru „Gehölz“ – G2 – „Podrost dřevin“ (Sieber 1990). Můžeme je 
použít: 


 Podrosty a od slunce odvrácené porosty dřevin 
 Půdopokryvné výsadby – vyznačují se dobrou krycí schopností listů; vhodné sázet 


v počtu cca 16 ks/m2- 
 Skalky 
 Stinné partie soukromých zahrad 


 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.skalnicky.cz/jpeg/Hepatica%20transsilvanica%20kresba%20listu.jpg





 
Hepatica nobilis vytvoří souvislý půdní pokryv  
 
 
Literatura a odkazy:  
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
Kleinhans, G. Schönblättrige Selektionen des japanischen Leberblümchens. In 
Gartenpraxis. Studgart: Eugen Ulmer, 2004. ročník 30, číslo 1 s. 21-23. ISSN 0341-2105. 
 
www.skalnicky.cz/Hepatica2.php 
http://www.kalle-k.dk/hepatica%20English.htm  
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Dictamnus L. – třemdava                                                                 Rutaceae 
 
Rod zastoupený jedním druhem Dictamnus albus L.  
 
Dictamnus albus L. – třemdava bílá  
(syn. Dictamnus fraxinella Pers.)  
 
Původ: Eurasijský druh - jižní a střední Evropa, západní a střední Asie, Čína. U nás se 
vyskytuje roztroušeně v teplých oblastech. Patří k ohroženým druhům a je zákonem 
chráněný.  
Ekologie: lesostepi, stepi, světlé lesy, křoviny a háje, také na zarostlých ale slunných 
skalách v teplejších oblastech od nížin do pahorkatin. Často se objevuje na vápencových 
podkladech v kyprých půdách. 
 


 
Dictamnus albus spolu Geranium sanguineum (Pavlovské vrchy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Růstové a vzhledové charakteristiky: Vytrvalá, silně aromatická, po citronu vonící 
bylina, dorůstající výšky 50-100 cm.  
 


 
 
   Lodyha přímá s krátkými,   
   měkkými chlupy, které jsou  
   v horní části černě žláznaté 
   
   Květy skládají vzdušné,   
   hrozny růžové, zřídka bílé 
   barvy 
 
   Spodní listy vejčité, přisedlé  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Zbylé listy střídavé, 
    lichospeřené,  se 3 – 4 jarmy,  
    sytě zelené, lesklé 
 
 
     
    Tobolka   
    Oddenek bílý,  obsahující 
    alkaloid dictamnin, využívaný 
    v léčitelství při zažívacích  
     potížích a proti střevním 
     parazitům. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
Dekorativní listy třemdavy jsou pokryty 
žlázkami, ze kterých se uvolňují aromatické 
silice citrónové vůně. Ty vytvoří na povrchu 
rostliny jemný olejovitý film, zabraňující 
výparu vody z listů v období sucha. Mohou 
však po horkém dnu i vzplanout, což 
propůjčilo rostlině také lidové pojmenování 
„hořící keř“.  
Silice mohou u citlivějších lidí vyvolávat 
podráždění pokožky, záněty a vyrážky. 
 
 
 
Oboupohlavné a souměrné květy jsou 5-ti 
četné, kališní lístky jsou volné, pokryté 
žlázkami, měří od 5 do 20 mm a mají 
čárkovitě podlouhlý tvar. Korunní plátky jsou 
velké 20-25 mm, mají široce kopinatý tvar, 
růžovou (někdy bílou) barvu, jsou výrazně 
tmavě žilkované. Na vnější straně jsou 
korunní plátky opět pokryté žlázkami. 
Tyčinek je v květu deset, jsou do oblouku 
prohnuté, z květu vyčnívají směrem nahoru 
Květy se objevují se v V. – VI. 
 
 
Plodem jsou rozpadavé tobolky, srostlé z 5-
ti plodolistů. Vnitřní strana pletiva po dozrání 
sesychá a způsobuje vymršťování semen 
do svého okolí, čímž se rostlina přirozeně 
šíří. Semena jsou hladká a černá.  
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 







Nejvýznamnější odrůdy: 
 
´Albiflorus´ Bílý květ   80 cm V. – VI. 
´Purpureus´ Růžový květ   80 cm V. – VI. 
 
 


  
´Albiflorus´                          ´Purpurascens´ 
 
Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Dictamnus patří k pomalu rostoucím, ale dlouhého 
věku se dožívajícím trvalkám, okrasným listem a květem. Ke zdárnému vývoji vyžaduje 
teplé a slunné polohy, sušší, propustnou, vápenitou půdu. Nesnáší těžké, zamokřené 
půdy.   
 
Množení: čerstvým semenem hned po dozrání. Semeno ke klíčení a zdárnému vývoji 
vyžaduje specifický teplotní režim. Nejdříve po dobu 6 týdnů vystavení vysokým teplotám 
22° C v konstantně vlhké půdě, posléze po dobu 6 – 8 týdnů vystavení nízkým teplotám 
(-4 až +4 °C). Dělení starých trsů na jaře je možné, ale obtížné.  
 
Použití v zahradní a krajinářské tvorbě: Třemdava, jako představitel divoce rostoucí 
trvalky se záhonovým charakterem nachází uplatnění ve výsadbách záhonového typu i ve 
společenstvech přírodě blízkého charakteru. Její krása nejlépe vynikne při solitérním 
použití či v menších skupinách. Úhledné, vzpřímeně rostoucí trsy se nerozklesávají, a 
tudíž nevyžadují při pěstování oporu. Je typickým zástupcem stanovištního prostoru 
„Freiflachen“ – Fr1 – „Otevřené plochy“, blíže vymezeného prostorem Step – SH1. Vhodné 
způsoby použití: 
 


 Intenzivně ošetřované záhony spolu se záhonovými trvalkami 
 Světlé, slunné bylinné lemy dřevinných vegetačních prvků 
 Extenzivní výsadby typu ´Silbersommer´a jiné na adekvátních typech stanovišť 
 Velké suché a slunné skalky 
 Soukromé zahrady – jako zajímavé solitéra 







 
   
 
Odkazy a literatura:  
 
Dictamnus L. In. Slavík, B. Květena ČR. Díl 5. Praha: Academia, str. 146 - 147. ISBN 80-
200-590-0. 
Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: 
Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.  
 
 
 
 
 


 
 







