ÚVODNÍ HODINA

Barvy v zahradě
Bílá barva na zahradě prosvětluje tmavé kouty, proto se hodí do tmavých zákoutí.
Efekt bílých květů může znásobit ještě jejich vůně, která někdy bývá velmi intenzivní.
Aby bílé květy vyzněly, musí jich být dostatečné množství, jednotlivé bílé kvítky se v prostoru velmi
snadno ztratí.
K bílé volte vždy čisté tóny jako např. červená, jasně modrá aby byl celkový dojem výrazný.

Květiny (první polovina sezony) Březen - Červen






Štěničník (Iberis) - sněhově bílí polokeřík, často se pěstuje jako skalnička, ale se svými 20cm je
ideální na kraje a obruby záhonů, potřebuje plné slunce
Mitrovnička (Tiarella) - něžně kvetoucí rostlina, která pod stromy či keři dokáže vytvořit krásně
zapojený podrost
Konvalinka (Convallaria) - potřebuje dostatek místa, výborná jako podrost
Kokořík (Polygonatum) - vyšší lesní rostlina s jednostranně převisající lodyhou, která je
příbuzná s konvalinkou proto se také hodí do podrostů
Další druhy květin: sněženka, bledule, snědek nící, čemeřice černá, hyacinty a tulipány, narcis
bílý.

Dřeviny





Šácholán hvězdicovitý (Magnolia stellata) - nejčasněji kvetoucí druh šácholánu rozkvétá již v
březnu, další výhodou je nízký vzrůst (2-3m)
Dřín Nuttalův (Cornus nuttallii) - má nápadné květy nebo spíše listeny, potřebuje plné slunce
Kalina (Viburnum) - kvete nejčastěji v květnu, nejčastěji se vysazují druhy s kulovitým (k.
obecná) nebo plochým (k. japonská) květenstvím
Další druhy dřevin: hloh, skalník, střemcha, svída krvavá, svída výběžkatá

Květiny (druhá polovina sezóny) Červen - Září






Bělozářka (Anthericum) - málo pěstovaná trvalka která se hodí na suchá místa
Udatna (Aruncus) - vysoká lesní rostlina, která je vhodná na vlhčí místa s polostínem
Vachta ( Menyanthes) - domácí trvalka, která je vhodná vlhká až bažinatá místa
Juka (Yucca) - robustní trvalka, potřebuje plné slunce a suchá místa
Další druhy květin: kopretina velkokvětá, lilie bělostná, kakost Renardův, ďáblík bahenní,
jarmanka

Dřeviny





Tavolníkovec ( Sorbaria) - vytváří bohatá a dlouhá květenství (až cm), hodí se i na nehostinná
výslunná místa
Trojpuk (Deutzia) - nevysoký keř s dutými větvičkami, velmi bohatě kvetoucí, který dobře roste
i na plném slunci
Jerlín (Sophora) - vytváří podobné květy jako akát, vhodný na suchá a slunná stanoviště
Další druhy dřevin: hortenzie latnatá, hortenzie stromečkovitá, pustoryl, tavolník, akát

Žlutá a oranžová barva mají překvapivě mnoho odstínů,
od vanilkové až po skoro cihlovou. Kombinace s ostatními barvami
může být proto někdy obtížná, problém tvoří hlavně s červenou
a růžovou barvou. Jistotou je kombinace s modrou, bílou a omezeným
množstvím fialové. Žlutá barva může být samozřejmě i samotná, protože
zelené listy tvoří dostatečný kontrast.

Květiny (první polovina sezóny) březen - červen







Hlaváček (Adonis) - nejčastěji se pěstuje na skalkách vhodný je
však i na suché zídky a terásky, potřebuje plné slunce a propustnou
půdu
Škornice (Epimedium) - půdopokryvná rostlina se světle žlutými kvítky
a karmínově vybarvenými listy, které rostlině zůstávají částečně i přes zimu
Kopíčko (Asphodeline) - trvalka vhodná na suchá a slunná stanoviště
Kamzičník (Doronicum) - jarní klasika českých zahrad, která kvete společně
s tulipány a pomněnkami a spolu tvoří pěkné barevné kombinace
Další druhy květin: talovín, narcis, blatouch, upolín, tařice, řebčíky, petrklíče,
hluchavka pitulník

Dřeviny





Dřín obecný (Cornus mas) - první kvetoucí dřevina, svými chomáčkovími květy
láká hmyz, roste v každé půdě
Štědřenec (Laburnum) - tvoří dlouhé hrozny sytě zlatých květů, nenáročný
na půdu vhodný na plné slunce
Plamének tangutský (Clematis tangutica) - jediný žlutě kvetoucí plamének,
vhodný do polostínu
Další druhy dřevin: zlatice, mahonie, meruzalka zlatá, zákula, čilimník, vilín,
jasmín nahokvětý

Květiny (druhá polovina sezóny) červen- září





Česnek žlutý, česnek zlatožlutý (Allium luteum, A. moly) - druhy se od sebe liší výškou
květenství, č. žlutý je vyšší, č. zlatožlutý je nižší ale rozrůstá se více do plochy, oba se hodí na
slunná místa
Tužebník (Filipendula) - trvalka do vlhčích půd, je vhodná do volněji pojatých zahrad
Kniphophia, mnohokvět (Kniphophia) - rostlinu lze pěstovat jako solitéru, lépe vypadá ale ve
skupině , vhodná na slunné stanoviště




Popelivka (Ligularia) - vysoká, robustní trvalka vhodná na vlhká a polostinná stanoviště, k
potůčkům i jezírkům
Další druhy květin: záplevák, denivky, zlatobýl, krásnoočko, janeba, třapatky, řebříček
tužebníkovitý

Dřeviny





Žanovec měchýřník (Colutea arborescens) - tento keř je nápadný nejen svými květy ale také
nadmutými měchýřkovitými lusky, vhodný na slunná stanoviště
Křivouš (Campsis) - ovíjivá liána se sytě oranžovými květy, nepotřebuje silnou oporu, vhodný na
slunná stanoviště
Svitel latnatý (Koelreuteria paniculata) - dřevina s květy v bohatých latách, vhodná na teplá a
slunná stanoviště
Další druhy dřevin: kručinka, janovec metlatý, zimolez Tellmannův, mochna křovitá, třezalka
kalíškatá

Červená a růžová barva jsou vhodné k neutrálním barvám
a materiálům, které celková efekt zklidní a vyrovnají. Výborné
jsou betonové a kamenné schody a zídky, přírodní dřevo i dostatečná plocha trávníku.

Květiny (první polovina sezóny) březen - červen






Pivoňky (Paeonia) - klasické zahradní jsou růžové u keřových najdeme i vzácnou červenou, oba
druhy potřebují dobře vyhnojenou půdu
Trávnička (Armeria) - kompaktní polštářová rostlina, vhodná na obruby, do nádob a malých
předzahrádek, vhodná na písčité a slunné stanoviště
Japonská primulka (Primula japonica, P.x bullesiana) - jde o vysoké rostliny které se výrazně liší
od domácích druhů, vhodné jako podrost pod listnaté stromy a do blízkosti vody
Mák orientální (Papaver orientale) - vytváří krátkodobý, ale intenzivní efekt, po odkvětu
zatahuje proto je potřeba doplnit ho jinými rostlinami
Další druhy květin: tařička, pochybek, plamenka šídlovitá, bergénie, šuškarda, hvozdíky,
srdcovka

Dřeviny





Meruzalka krvavá (Ribes sanguineum) - opomíjený keř, který je nenáročný, květy přitahují
hmyz, vhodný jako pozadí pro jarní cibuloviny
Kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica) - hustý keř s pichlavými větvičkami, vhodný do
živých plotů a na hranice pozemku
Zmarilka (Cercis) - úhledný a dekorativní strom (keř), kvete před listy po celých větvích i kmenu,
vhodný na slunná a teplá stanoviště
Další druhy dřevin: plamének horský, sakura, lýkovec, mandloň, šeřík, tamaryšek

Květiny (druhá polovina sezóny) červen - září






Zavinutka (Monarda) - prérijní rostlina, potřebuje prostor, lehčí, mírně vlhkou půdu, kvete
růžovou i tmavě červenou barvou
Kohoutek chalcedonský (Lychnis chalcedonica) - vyšší trvalka, vhodná do každé zahrady,
potřebuje vysadit do závětří aby nepoléhala
Mavuň (Centranthus) - neobvyklá rostlina, vhodná na suchá místa, zídky i terásky, potřebuje
teplé místo, na zahradě ráda vysemeňuje
Sasanka japonská (Anemone japonica) - druh vhodný do podzimní zahrady, rozkvétá v září,
tvoří vzdušné trsy, vhodné je tmavší pozadí
Další druhy květin: čechravy, rdesno, šmel, dlužichy, kyprej vrbice, řetězovka, kopretina
červená

Dřeviny





Mamota (Kalmia) - dřevina připomíná oleandr, má lesklé listy, je jedovatá, má růžové květy,
vhodná do polostínu s vlhčí a kyselejší půdou
Tavolník (Spirea) - hustý malý keř, vhodný do každé zahrady, vhodný i na volně rostoucí živé
ploty, dobře regeneruje
Sazaník květnatý (Calycanthus floridus) - široce rozložitý keř s tmavě červenými vonnými květy,
vhodný na plné slunce, a mírně kyselé půdy
Další druhy dřevin: devaterník, kolkwitzie, vajgélie

Modrá a fialová barva
Modrá barva prožívá v zahradách svůj boom, a to nejen díky rostlinám,
ale i nátěrům a doplňkům. Modrá barva se také dobře slučuje s uměním.
Pokud máte na zahradě sochu, plastiku nebo keramiku je pro ně modré prostředí ideální. Nic se
nesmí přehánět nadměrné použití modré nebo fialové vede ke ztrátě dynamiky. Vhodné je doplnit ji
žlutou, růžovou, červenou a bílou barvou.

Květiny (první polovina sezóny) březen - červen







Hořec (Gentiana) - intenzivní modrá, pěstuje se jako skalnička na kyselých půdách, vysoké
druhy (h. tolitovitý) se hodí do trvalkových záhonů v polostínu
Kamejka (Buglossoides) - půdopokryvná rostlina, vhodná na teplejší stanoviště
Rozrazil (Veronica) - bezproblémová trvalka, vytvářející kompaktní a odolné trsy, vhodná na
vlhká místa
Hvězdnice alpská (Aster alpinus) - má světle fialové květy s oranžovým středem, snadno
pěstovatelná skalnička
Jirnice (Polemonium) - rostlina vhodná do přírodních rozvolněných zahrad, vhodná jako
podrost s vlhkou půdou
Další druhy květin: zběhovec, ladoňka, modřence, šanta, pupkovec, jaterník podléška, orlíček,
pomněnkovec,vítod, plicník

Dřeviny




Komule (Buddleia) - známá dřevina, která přitahuje svými květy motýli a hmyz, v předjaří je
potřeba seříznout nad zemí
Plamének ( Clematis) - popínavé rostliny s velkým množstvím barev, potřebují mít zastíněné
kořeny
Šeřík ( Syringa) - modravé květy má šeřík čínský, potřebuje plné slunce v polostínu sice roste,
ale málo kvete

Květiny (druhá polovina sezóny) červen - září








Stračka (Delphinium) - trvalka s latami až 150cm vysokými,
vhodná na plné slunce a mírně vlhké půdy, dokáže zarůst i
větší plochy
Len (Linum) - vhodný do stepních partií, na plném slunci,
i na střešní zahrady, nevýhoda květy které odkvétají už odpoledne
Olověnec (Ceratostigma) - univerzální rostlina vhodná na kamenité plochy na plném slunci, na
podzim se vybarvuje do červena
Zvonek (Campanula) - ztělesnění modré barvy, na plné slunce
Oměj (Aconitum) - jedovatá rostlina, na vlhčí místa slunce i polostín
Další druhy květin: bělotrn, máčka alpská, kakost, šalvěj, bohýška, hlaváč kavkazský, brutnák,
kostival

Dřeviny





Ořechokřídlec (Caryopteris) - široce rostoucí polokeř, vhodný na slunce, chráněné polohy,
sucho mu nevadí, na zimu je lepší přikrývka
Ibišek syrský (Hibiscus) - krásný keř který vykvétá na konci léta, plné slunce
Zplododěr, latnatec (Ceanothus) - má sytě modré květy, u nás často namrzá, vhodný do
teplejších oblastí, potřebuje zimní ochranu
Hortenzie velkokvětá (Hydrangea macrophylla) - modré květy získá jen v kyselých půdách, v
zahradnictví lze koupit i rostliny které si modrý odstín udržují pořád

Zelenou barvu na zahradě možná ani nevnímáme.
To je ale škoda, protože zelená barva má opravdu mnoho odstínů a vytváří mnoho jemných a
zajímavých přechodů, které mohou hrát důležitou roli při zvýraznění zahrady.

Odstíny
Květiny se zelenavými květy





Kontryhel měkký (Alchemilla mollis) - univerzální výplňová trvalka, jeho zelenožluté laty se
hodí k výrazným květům ostatních květin, vhodná na slunce i do polodtínu
Pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides) - zahradní druh s nenápadnými květy a
žlutozelenými listeny, potřebuje plné slunce nebo světlé stanoviště, dobře snáší sucho, po
zimně je potřeba ho seříznout
Azorela (Azorella) - nízká rostlina s vyřezávanými listy a nenápadnými květy, vynikne při plošné
výsadbě, používá se jako pokryv kamenitých ploch a suchých půd, kde vytváří polštáře

Zajímavé dřeviny






Vrba (salix) - na zahradách se často pěstuje kultivar ´Hakuro Nishiki´, s narůžovělými listy, vrby
potřebují vlhkou propustnou půdu a plné slunce
Blýskalka Davidova (Photinia davidiana) - kultivary překvapí hlavně v prví polovině sezony, kdy
raší nové listy se zářivě červenou barvou, stálezelenému keři se daří na slunci v kyselé půdě
Břečťan (Hedera) - panašované zahradní formy břečťanu jsou opravdu pěkné a měli by se
využívat hlavně ve velkých stinných zahradách a na rozlehlých plochách, kde by zelenolisté
odrůdy působily příliš tmavě a fádně
Hebe Armstrongovo (Hebe ochracea) - stálezelený nízký keřík, s olivovou barvou, který
potřebuje humózní písčitou půdu na plném slunci

Struktury a tvary listů










Barvínek (Vinca) - mimo období kvetení barvínek zdobí lesklé listy, který tvoří překrásný
koberec, vhodný je na polostinné stanoviště, snese i sušší místo, čas od času je vhodné ho
prostříhat
Čistec vlnatý (Stachy byzantina) - trvalka se sříbřitými a chlupatými listy se snadno pěstuje
nejlépe na plném slunci se sušší půdou, dokáže zarůst i větší plochy na úpalu
Kakosty (Geranium) - u řady botanických i zahradních druhů se s příchodem chladného počasí
se zelené listy vybarví do červených odstínů, u některých druhů vydrží i několik týdnů a kakost
dalmátský s listy přezimuje
Kotula (Cotula) - půdopokryvná trvalka zajímavá listy i květy, které tvoří kulovité pichlavé
květenství na krátkých stopkách, listy jsou porostlé chloupky
Kapradiny - rašící kapradinové listy stočené do spirálek jsou ozdobou všech jarních zákoutí,
přestože jim tento vzhled vydrží jen pár dní je škoda si do zahrady některé druhy nevysadit
např. pérovník pštrosí, kapraď rezavou nebo hasivku orličí
Traviny - tvoří rozmanitou skupinu rostlin, které mohou výrazně ovlivnit rozmanitost zahrady,
pro pěkný zimní vzhled použijte kostřavy, do trvalkových záhonů se hodí dochan,volné přírodní
partie ozdobí kavyl a na břehy jezírek bika

