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KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA 





Jaro 



Léto



Podzim



Zima



Keřové skupiny

Okružní křižovatka Žerotínovo náměstí



Lonicera pileata ´Moss 
Green´
Zimolez kloboukatý

• Výška: 80 cm

• Zajímavý, nízký, půdopokryvný keř 

• Drobné lesklé světlezelené listy

• Stálezelený 



Ligustrum vulgare 
´Lodense´
Ptačí zob obecný

• Výška: 50 - 60 cm

• Drobné lesklé světlezelené listy

• Částečně opadavý



Euonymus fortunei 
´Emerald n Gold´
Brslen Fortuneův

• Výška: 40 cm

• Stále zelený keř

• Drobné lesklé světlezelené listy

• Žluté panašování

• Stálezelený



Jasminum nudiflorum
Jasmín nahokvětý

• Výška: 40 cm

• Patří mezi opadavé keře

• Kvete v měsíci únoru 

• Květy žluté barvy 

• Dřevo světle zelené



Viburnum bodnantense 
´Dawn´
Kalina bodnanská

• Výška: 300 cm

• Kvete brzy z jara, již v  zimním období se 
mohou objevit první květy

• Květy jsou bílo růžové barvy



Cotinus coggygria  
´Royal Purple´
Ruj vlasatá

• Výška: 400 cm

• Kvete červen - červenec

• Květy růžové barvy

• Listy zbarvené do rudé barvy po celý rok 



Stříbrné léto průhonické

Smíšené trvalkové výsadby



Funkce rostlin:

Soliterní

Skupinové

Pokryvné

Vtroušené

Cibulnaté a hlíznaté



Solitérní



Molinia caerulea
Bezkolenatec modrý

• Okrasná tráva

• Výška: max. 80 - 120 cm

• Nízké nároky na údržbu



Eremurus Bungei
Eremurus Pinokkio
Liliochvostec

• Výška: 80 cm

• Hlíznatá rostlina

• Husté kvetení 

• Žluté barvy



Eryngium plantanum
Máčka plocholistá

• Výška  40 cm

• Suchomilná rostlina

• Atraktivní listy a květy

• Je krátkověká 

• Na stanovišti se přesévá 

• Jedná se o atraktivní solitéru



Festuca mairei
Kostřava atlasská

• Výška 40 cm

• Trsnatá travina 

• Mrazuvzdorná

• Kvete od června do července

• Stálezelená



Panicum virgatum
Proso prutnaté

• Výška 50 cm 

• Trsnatá tráva

• Raší později a vybarvuje na podzim téměř do 
temně rudé



skupinové



Achillea moonshine
Řebříček tařinský

• Výška : 40 – 60 cm

• Atraktivní i v zimě 

• Vhodná trvalka na slunná stanoviště



Anaphalis margaritacea 
´Neuschnee´
Plesnivka

• Výška : 40 cm 

• Stříbřité olistění  

• Kvete bíle od července do srpna

• Květy na rostlině dlouho do podzimu



Aster amellus ´Rudolf 
Goethe´
Hvězdnice 

• Výška: 20 cm

• Trsnatá rostlina

• Velmi odolná na suchá stanoviště



Calamintha nepeta 
´Triumphator´
Marulka lékařská

• Výška : 30 cm 

• Velmi aromatická bylina

• Kvete velmi dlouho od června do října

• Jemná textura



Echinacea purpurea 
´Alba´
Třapatka nachová 

• Výška 50 cm v době kvetení

• Velmi atraktivní trvalka

• Květy bílé

• Mimo kvetení jsou atraktivní také černá 
odkvetlá květenství



Coreopsis verticillata
krásnoočko

• Výška : 40 cm 

• Kvete od června do září



Inula ensifolia 
´Compacta´
Oman vrbolistý

• Výška : 20-30 cm 

• Květy žluté v letních měsících 

• Kvete poměrně dlouho, červenec - srpen



Sedum matrona
Rozchodník nachový

• Výška : 40 cm

• Kvete v srpnu

• Atraktivní barevné olistění od jara do podzimu



Veronica teucrium 
´Knallblau´
Rozrazil ožánkovitý

• Výška : 30 cm

• Roste na slunných stanovištích

• Přízemní, kompaktní, trsnatá trvalka

• Kvete v měsících květen – červenec



Pokryvné



Anemone sylvestris
Sasanka 

• Výška 20 cm 

• Šířka 30 cm

• Je velmi atraktivní,  bíle kvete

• Kvete od května - června

• Rozrůstá se intenzivně 



Geranium sanguineum 
´Album´
Kakost krvavý

• Výška : 30 cm

• Nenáročná trvalka vhodná na různá stanoviště

• Vytrvalá bylina s plazivými oddenkami

• Kvete v letních měsících



Prunella grandiflora
Černohlávek velkokvětý

• Výška : 20 cm 

• Vytrvalá rostlina

• Půdopokryvná



Euphorbia cyparissias 
´Fens ruby´
Pryšec chvojka

• Výška : 50 cm

• Nenáročná trvalka 

• Kvete v jarních měsících 

• Květy výrazně žluté



Thymus serpyllum
Mateřidouška úzkolistá

• Výška : 30 cm

• Aromatická, léčivá

• Nenáročná trvalka vhodná na 
suché stanoviště

• Kvete v letních měsících



Vtroušené



Gaura lindheimeri 
Svíčkovec, bílá gaura , indiánské pero

• Výška : 60 - 75 cm

• Trsovitá trvalka

• Kvete v letních měsících



Knautia macedonica 
´Mars midget ´
Chrastavec makedonský

• Výška : 50 cm

• Nenáročná trvalka 

• Kvete v měsících červenec - září



Lychnis coronaria
Kohoutek věncový

• Výška : 30 cm

• Nenáročná trvalka

• Kvete v letních měsících



Cibulnaté a hlíznaté



Allium sphaerocephalon
Česnek kulatohlavý

• Okrasný česnek

• Výška : 30 – 60 cm

• Květenství tmavě purpurové



Crocus ancyrensis
Šafrán

´Barrs purple´
´Dorotha´
´Romance´

• Kvete v měsících únor - březen

• První jarní cibulovina

• Atraktivní ve skupinách

• Barvy – žlutá, modrá



Muscari armeniacum
Modřenec arménský

• Výška : 20 – 25 cm

• Barva květů modrá

• Kvetení březen - květen



Tulipa ´Erstern 
Star pulchlla´
Tulipán 

• Výška : 25 cm

• Nízký botanický tulipán

• Barva květů fialová se žlutým 
středem

• Kvetení  již v březnu do května



Tulipa praestans
´Zwanenburg´
´Shogun´

Tulipán vícekvětý

• Výška : 20 - 30 cm

• Nízký botanický tulipány

• Barvy – červená, žlutá



ZPRACOVALA:

Lenka Zábojníková

Technické oddělení
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