
KVĚTNATÝ TRÁVNÍK S VYSOKÝM PODÍLEM DVOUDĚLOŽNÝCH ZPLAŇUJÍCÍCH DRUHŮ BYLIN 
- cyklus kosení min. 2x ročně

Návrh složení: 
TTrávy 70%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 3%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 5%, Kostřava žláb-
katá (Festuca rupicola) 6%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 10%, Kostřava červená dlouze 
výběžkatá (Festuca rubra rubra) 13%, Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%, Kostřava 
drsnolistá (Festuca trachyphylla) 13%, Smělek štíhlý (Koeleria macrantha) 0,5%, Smělek jehlancovitý (Koeleria py-
ramidata) 0,5%, Bojínek hlíznatý (Phleum bertolonii) 1%, Lipnice úzkolistá (Poa angustifolia)  3%, Lipnice luční 
(Poa pratensis) 5%

Byliny 28,4%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 1%, Řepík vonný (Agrimonia procera) 0,2%, Řebříček obecný 
(Achillea millefolium) 0,2%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 1,3%, Hvězdnice chlumní (Aster amellus) 0,1%, 
Šedivka šedivá (Berteroa incana) 0,3%, Kmín kořenný (Carum carvi) 0,3%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 
0,5%, Centaurea jacea (Chrpa luční) 0,3%, Mrkev pravá (Daucus carota) 0,1%, Hvozdík kartouzek (Dianthus car-
thusianorum) 1,9%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 2,4%, Svízel bílý (Galium album) 0,9%, Svízel 
syřišťový (Galium verum) 0,7%, Devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 0,6%, Třezalka tečkovaná 
(Hypericum perforatum) 0,6%, Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) 0,07%, Levandule lékařská (Lavandula (Hypericum perforatum) 0,6%, Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) 0,07%, Levandule lékařská (Lavandula 
officinalis) 0,04%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 3%, Len 
vytrvalý (Linum perenne) 0,4%, Kohoutek věncový (Lychnis coronaria) 0,4%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 
0,4%, Jablečník obecný (Marrubium vulgare) 0,2%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,1
%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 1%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lance-
olata) 0,2%, Mochana stříbrná (Potentilla argentea) 1,1%, Mochna přímá (Potentilla recta) 1,5%, Černohlávek 
obecný (Prunella vulgaris) 1,2%, Řimbaba chochličnatá (Pyrethrum corymbosum) 0,4%, Šalvěj luční (Salvia 
pratensis) 0,6%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 1,4%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,2%, Saturejka 
zahrradní (Starureja hortensis) 0,29%, Hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) 0,8%, Silenka nící (Silene nutans) 
0,1%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 1,2%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,3%, Rozrazil ožan-
kový (Veronica teucrium) 0,1%

Jeteloviny 1,6%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,7%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,7%, Tolice 
dětelová (Medicago lupulina) 0,2%

KVĚTNATÝ TRÁVNÍK SE STŘEDNÍ INTENZITOU KOSENÍ 
– cyklus kosení min. 5x ročně

Návrh složení: 
TTrávy 90%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 3%, Psineček veliký (Agrostis gigantea) 2%, Tomka vonná (An-
thoxanthum odoratum) 1%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatior) 5%, Kostřava luční (Festuca pratensis) 9%, 
Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 10%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra) 15%, 
Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 6%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 18%, Jílek 
vytrvalý (Lolium perenne) 2%, Bojínek luční (Phleum pratense) 8%, Lipnice luční (Poa pratensis) 11%

Byliny 7,3%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,4%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,3%, Rmen 
barvířský (Anthemis tinctoria) 0,5%, Kmín kořenný (Carum carvi) 0,2%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,4%, 
Mrkev obecná (Daucus carota) 0,1%, Svízel bílý (Galium album) 0,3%, Třezalka tečkovaná (Hypericum perfora-
tum) 0,4%, Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,1%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%, Ko-
pretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,6%, Sléz pižmový (Malva moschata) 0,4%, Heřmánek pravý (Matricaria 
chamomilla) 0,2%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,4%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel kopi
natý (Plantago lanceolata) 0,2%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,8%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%

Jeteloviny 2,7%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,5%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,8%, Tolice 
dětelová (Medicago lupulina) 0,2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 1%, Jetel luční (Trifolium pratense) 0,2%

BYLINNÝ POROST S LESNÍMI A ROLNÍMI DRUHY BYLIN, VOLNĚ ZPLAŇUJÍCÍMI 
- kosení x pastva

Návrh složení: 
Bojínek luční (Phleum pratense) ́Soboĺ 29%, Kostřava luční (Festuca pratensis) ́Otavá 28%, Lipnice luční (Poa Bojínek luční (Phleum pratense) ́Soboĺ 29%, Kostřava luční (Festuca pratensis) ́Otavá 28%, Lipnice luční (Poa 
pratensis) ́Slezanká 10%, Psineček veliký (Agrostis gigantea) ́Václav́ 6%, Tojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 
H́oraĺ 7%, Kostřava červená dl. výběžkatá (Festuca rubra rubra) ́Levočská́ 15%, Srha laločnatá (Dactylis glom-
erata) ́Baridaná 5%

INTENZIVNĚ UDRŽOVANÉ TRÁVNÍKY 
- odolný vůči sešlapu

Návrh složení:  
Jílek vytrvalý  (Lolium perenne 'Barlicum') 10%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne 'Barsignum') 10%, Jílek vytrvalý 
(Lolium perenne 'Barorlando') 15%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra 'Polka') 15%, Kostřava 
červená krátce výběžkatá (Festuca rubra 'Viktorka') 15%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra 'Musica') 15%, 
Kostřava drsnolistá (Festuca brevipila 'Dorotka') 5%, Lipnice luční  (Poa pratensis 'Rubicon') 15%

TRVALKOVÉ VÝSADBY V OKOLÍ NÁHONU

Návrh složení: 
Blatouch bahenní (Caltha palustris), Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), Kosatec žlutý (Iris pseudacorus), Blatouch bahenní (Caltha palustris), Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), Kosatec žlutý (Iris pseudacorus), 
Kostival lékařský (Symphytum officinale), Mochna bahenní (Potentilla palustris), Okřehek malý (Lemna minor), 
Pomněnka bahenní (Myosotis palustris), Pomněnka hajní (Myosotis nemorosa), Pryskyřník kosmatý (Ranunculus 
lanuginosus), Sasanka hajní (Anemone nemorosa), Smldník bahenní (Peucedanum palustre), Svízel bahenní (Ga-
lium palustre), Ostřice ostrá (Carex acutiformis), Ostřice vyvýšená (Carex elata), Ostřice prodloužená (Carex elon-
gata), Ostřice pobřežní (Carex riparia), Třtina šedá (Calamagrostis canescens)

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK 
- travní směs odolná vůči sešlapu, intenzivní kosení

Návrh složení: 
Kostřava červená (Festuca rubra rubra) 15%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla) 13%, Jílek vytrvalý 
(Lolium perenne) 40%, Lipnice luční (Poa pratensis) 30% Byliny 2%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 2%

DRUHOVÉ ZASTOUPENÍ - BYLINNÉ PATRO


