
Návrh zeleně u pomníku 

Požadavky 

 Charakter: vegetační doprovod  
drobné památky (pomníky, socha) 

 Snadná údržba 
 Vhodné do venkovského prostoru 

  

Navrhované řešení 

Sjednocení pěti objektů (socha, dva pomníky, dva keře tisu) v jedné ploše ve tvaru lichoběžníku 
(cca. 12 x 6,5 m), ohraničené skrytou trávníkovou obrubou a osázené nízkou trvalkovou směsi 
půdopokryvného charakteru  

Pohled 

 

Ilustrační foto 

 



Výhody 

 Pro potřeby údržby: odpadá sekaní trávníku okolo pěti objektů 
 Plocha okolo pomníků bude působit jako jeden celek  
 Skrytá záhonová obruba (nejlépe plech: životnost, jednoduchá instalace) zamezí 

prorůstání  

 

Nízká trvalková směs s vyšším zastoupením půdopokryvných s ohledem na svažitou plochu 
k osázení a jako vhodné doplnění ke stávajícím objektům (socha, památníky, tisy). 

 Směs je založena především na výběru taxonů s okrasnou texturou a strukturou, která při 
pohledu od chodníku bude tvořit „barevný koberec“ před pomníky a sochou tak, aby je 
nezakrývala 

 Ve směsi jsou výrazně zastoupeny stálozelené druhy (atraktivní i přes větší část zimního 
období)  

 Výběr rostlin je vhodný do směsí venkovských rostlin 
 Jedná se o trvalkový sortiment, která vyhovuje stanovištním podmínkám (sucho, částečný 

stín) a zohledňuje kořenový prostor pod stávajícími stromy 
 Doba kvetení u jednotlivých trvalek je rozložena po celé vegetační období  

 

Půdorys: 

 

 



Rostlinná skladba: 

 

Založení a výsadba 

 příprava stanoviště, precizní odplevelení na vytýčené ploše 
 povrch vegetační plochy musí být stejnoměrně prokypřen, musí dosahovat nejméně 

do hloubky 15 cm 
 propustná, dobře drenážovaná zemina, k vylehčení bude použit štěrk či vrstva říčního 

písku 
 instalace záhonové obruby 
 bude dodržen předepsaný rostlinný materiál stejně jako technologie výsadby podle 

platných norem 
 ihned po výsadbě bude provedeno zamulčování štěrkem, frakce 8/16 šedé barvy,  

ve výšce min. 5 cm a bude provedena zálivka rostlin

 

  

 

   



Rostlinná skladba:  ks výška/cm doba květu alternativa 
Soliterní 60   III IV V VI VII VIII IX X   
Stipa tenuissima 'Ponytails' 12 40/60                   
Euphorbia seguieriana ssp. Niciciana 12 40                   
Salvia nemorosa 'Ostfriesland ' 20 30                 jiná nízká, kompaktní 
Lavandula angustifolia 'Munstead' 16 40                 'Hidcote Blue Strain' 
Skupinové 76                     
Aster dumosus 'Azurro' 16 30                 'Blauer Gletscher' 
Festuca cinerea 'Eliah Blue' 20 30                 'Azurit' 
Iris barbata-nana 'Blue Denim' 16 30                 jiná barbata-nana, modrá 
Dianthus deltoides 'Roseus' 12 15                 'Leuchtfunk' 
Santolina rosmarinifolia 12 50                 S. pinnata 'Edward Bowles' 
Pokryvné 52                     
Thymus serpyllus 'Annie Hall ' 20 10                  T. praecox, nízký, stalozelený 
Campanula poscharskyana 'Stella' 14 20                 modra 'Glandore' 
Anemone sylvestris 18 30                   
Stachys byzantina 'Silver Carpet' 10 20                   
Geranium x cantanbrigiense 'Cambridge' 20 20                 jiná stálozelená 
Geranium renardii 'Philippe Vapelle' 12 30                 'Terre Franche' 
Sedum spurium 'Fuldaglut' 20 10                   
trvalky celkem ks 188                    
Celkem plocha k osázení: cca. 45 m²                       
Cibuloviny ks výška/cm                   
Crocus chrysanthus 'Dorothy ' 150 10                   
Crocus tommasinianus 'Ruby Giant ' 150 10                   
Muscari botryoides 'Superstar' 200 15                 M. armeniacum 
celkem ks 500                     

 

 


