
Trvalky v ulicích

Potenciál trvalek a vytrvalých druhů cibulovin
Vytrvalé byliny – trvalky setrvávají na stanovišti několik let a není 
nutné je na začátku každé vegetační sezóny obnovovat, jak je tomu 
například u klasických letničkových záhonů.
Na rozdíl od keřových výsadeb je u trvalkových společenstev fas-
cinující jejich dynamika vývoje, jak během vegetačního období, tak 
i v rámci jejich dlouhodobé existence.
Nová technologie založení trvalkového záhonu v městských ulicích 
spolu s výběrem vhodných druhů rostlin zaručuje existenci vzhle-
dově pestrého, uvnitř dynamického a navenek stabilního společen-
stva, které vyžaduje jen velmi nízké nároky především na následnou 
udržovací péči. Založená výsadba trvalek se během let vyvíjí, záměrně 
náhodný způsob výsadby a vyšší druhová bohatost dává směsi rostlin 
přírodě blízký charakter.

Druhové složení
Kostru záhonu tvoří rostliny, které se díky své výšce, dlouhé životnosti 
a charakteru růstu vysazují jednotlivě, tzv. solitérní trvalky. Doplňkové 
nebo také skupinové druhy jsou výrazně nižší a jsou vysazeny po 3 
až 10 kusech na vymezené ploše 10m².
Důležitou funkční kategorií jsou půdopokryvné druhy. Jejich úkolem 
je v co nejkratším čase pokrýt povrch půdy, aby se co nejvíce omezil 
růst plevelů. 
Do směsi jsou v případě potřeby přidány i tzv. výplňové druhy. Jsou 
to rostliny obvykle krátkověké, které určují vzhled záhonu v prvních 
letech, než převezmou hlavní funkci pomaleji se vyvíjející trvalky. 
Některé tyto druhy pak mají často tendenci se ve výsadbě přesévat.
Poslední skupinou jsou cibuloviny. Jejich role ve společenstvu je ne-
zastupitelná.  Mají totiž rychlý a atraktivní nástup do vegetace a tak 
na jaře prodlužují celkovou dobu působení výsadby.

Založení a údržba
Nízká náročnost na údržbu záhonů je podmíněna dokonalou přípra-
vou stanoviště, která spočívá v důkladném odplevelení výsadbových 
ploch od vytrvalých plevelů a pečlivé přípravě substrátu pro konkrétní 
směs rostlin. 
Kromě průběžného odplevelování v průběhu vegetačního období se 
výsadba pouze 1x ročně v předjaří poseče a pokosená hmota odstraní. 
Zálivka je nutná pouze v prvním roce po založení.

Druhové složení použité pro výsadbu v ulici Italská

český název doba květu

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

kosterní rostliny

Záplevák (Helenium ‘Moerheim Beauty’)

Proso prutnaté (Panicum virgatum ‘Heiliger Hain’)

Záplevák (Helenium ‘Waltraut’)

Řebříček tužebníkovitý (Achillea filipendulina ‘Cloth of Gold’)

Bělotrn modrý (Echinops ritro ‘Veitch’s Blue’)

Janeba drsná (Heliopsis helianthoides var. scabra ‘Venus’)

Třtina chloupkatá (Calamagrostis brachytricha)

Třtina ostrokvětá (Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’)

doprovodné rostliny

Mnohokvět hroznatý (Kniphofia uvaria ‘Flamenco’)

Pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides ‘Purpurea’)

Záplevák (Helenium ‘Rubinzwerg’)

Mák východní (Papaver orientale ‘Türkenlouis’)

Rozchodník (Sedum ‘Matrona’)

Kohoutek plamenný (Silene chalcedonica [Lychnis ch.])

Krásnoočko kopinaté (Coreopsis lanceolata ‘Sterntaler’)

Kokarda (Gaillardia x grandiflora ‘Kobold’)

Kuklík šarlatový (Geum coccineum ‘Borisii’)

Denivka (Hemerocallis ‘Aten’)

Mák východní (Papaver orientale ‘Prinzessin Victoria Luise’)

Hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)

Volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium)

Krásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata ‘Zagreb’)

Kamzičník východní (Doronicum orientale)

Kakost (Geranium ‘Rozanne’)

Kakost krvavý (Geranium sanguineum var. Striatum)

Kakost krvavý (Geranium sanguineum ‘Album’)

Denivka (Hemerocallis ‘Bakabana’)

Sápa Russelova (Phlomis russeliana)

Třapatka zářivá (Rudbeckia fulgida var. sullivantii ‘Goldsturm’)

výplňové rostliny

Kohoutek věncový (Silene coronaria ‘Alba’ [Lychnis c. ‘Alba’])

Len žlutý (Linum flavum ‘Compactum’)

půdopokryvné rostliny

Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias ‘Fens Ruby’)

Devaterník (Helianthemum ‘Supreme’)

Šanta modrá (Nepeta x faassenii ‘Kit Cat’)

Pupalka velkoplodá (Oenothera macrocarpa)

Mochna zlatá (Potentilla aurea)

cibuloviny

Česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon)

Tulipán (Tulipa praestans ‘Van Tubergen’s Variety’)

Tulipán (Tulipa ‘Rotkäppchen’)

Tulipán (Tulipa ‘Annie Salomons’)

Narcis (Narcissus jonquilla ‘Suzy’)

Narcis (Narcissus  ‘Flower Record’)

Tulipán (Tulipa ‘Giuseppe Verdi’)

Tulipán (Tulipa ‘Fur Elise’)
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