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Lokalizace 

▪ Čtvrté největší město v jihočeském 
kraji 

▪ 20 let aktivní práce na městské 
zeleni 

▪ Doplnění uličních čar, linií, alejí 

▪ Vytvoření nových ploch zeleně – 
Mlýnský náhon, Panská zahrada 

▪ Aplikace letniček, trvalek a cibulovin 
do veřejného prostoru  



Splolupráce a 
inspirace 

Mendelova univerzita Brno – 
zahradnická fakulta 

Výzkumný ústav okrasného zahradnictví 
Sylva Taraucy Průhonice 

Český spolek perenářů 

Společnost pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu 

Města: Plzeň, Praha 3 a 10, Havířov, 
Jihlava, Erfurt (Německo) 

 



Péče o stromy a keře 

V období nedostatku vláhy – příklady ze Strakonic 



Volba vhodných 
druhů 

▪ Dřeviny dobře snášející městské prostředí 

 

 

▪ Platanus x acerifolia 

▪ Sophora japonica 

▪ Robinia pseudoaccacia 

▪ Gleditsia triacanthos 

▪ Acer campestre 

▪ Ostrya carpinifolia 

▪ Celtis occidentalis 

 



Nevhodné dřeviny 

▪ Druhy, kterým se daří v městském prostředí 
podstatně hůře či vůbec neprospívají (většinou 
domácí původní druhy): 

 

 

▪ Acer pseudoplatanus 

▪ Acer platanoides 

▪ Tilia cordata 

▪ Sorbus aucuparia 

▪ Fagus sylvatica 



Výběr lokality 

Poškození dřevin mrazem 

Výběr vhodné lokality 

 



Zálivka dřevin 

 

▪ Způsoby závlahy dřevin 

 

▪ Závlahová mísa 

▪ Kapková závlaha 

▪ Perforovaná PE hadice 

▪ Závlahové vaky 

▪ Vodní rezervoár 

Výběr vhodného typu závlahy dle 
lokalit 

Jarní zálivka 

Zodpovědná osoba 





Závlahové vaky 



Řez dřevin 

▪ Typy řezů 

 

 

▪ Povýsadbový řez 

▪ Výchovný řez 

▪ Zdravotní a bezpečnostní řez 

 



Modro-zelená 
infrastruktura 
Jednoduché příklady ze Strakonic 



Vsakování dešťové 
vody – dešťové 
zahrady 

▪ Příklady jednoduchých řešení ze Strakonic 

- Zatím jednoduché projekty, 
vsakovácí pásy v parkovištích 

- Beranův dvůr 

- Dopravní terminál 

- V přípravě Kaufland Strakonice 
sofistikované řešení hospodaření s 
dešťovou vodou 



Péče o travnaté plochy 
V období dlouhodobého sucha 



Druhy trávníků v 
městském prostředí 

• Parkový trávník 

• Sportovní trávník 

• Pobytový trávník 

• „Komunální trávník“ 

• Kvetoucí louka 
 



Základní pravidla 
péče o trávníky v 
období sucha 

▪ Zásady péče o travnaté plochy v období sucha 

 

▪ Teplota – 26 °C 

▪ Výška strniště 

▪ Mulčování 

▪ Mozaiková seč 

▪ Četnost sečí 

Je nutné znát složení jednotlivých 
trávníků a následně stanovit plán péče 

Každý trávník je nutné minimálně 
jednou nejlépe však dvakrát za 
sezónu pokosit 





Strakonice – město květin 
v období nedostatku 
srážek 
Příklady praxe ze Strakonic  



Cibuloviny ve veřejné 
zeleni ve Strakonicích 

Použití cibulovin v parku 

Seminář 

Strojová výsadba cibulovin 

Použití cibulovin jako jarní efekt u 
trvalkových záhonů 

Použití cibulovin na letničkových 
záhonech  
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Míchání a 
kombinová
ní barev 















Letničky ve veřejné 
zeleni ve Strakonicích 

Použití ornamentálních výsadeb 
letniček v městském prostředí 

Výhody – obroský efekt v prostoru 

V historických částech měst – téměř 
nutnost 

Nevýhody – vysoká cena 

Znatelnost výpadku rostlin 























Nové trendy v 
letničkových a 
trvalkových  
výsadbách 



Letničky z přímého 
výsevu 

Velmi nízké náklady 

Velký letní efekt 

Vhodné do okrajových částí měst, 
sídliště, kruhové objezdy, přechodně 
nevyužité plochy v centrech měst 







Nové trendy v 
letničkových 
záhonech 

Směsné záhony – kombinace 
nekombinovatelného 

Použití zeleniny v letničkových 
záhonech 























































Trvalkové 
záhony 

Nízkoúdžbové trvalkové záhony ve 
stylu nizozemského zahradního 
architekta Pieta Oudolfa 













Trvalkové záhony 









Štěrkové trvalkové 
záhony - 
Silbersommer 

Spolupráce s výzkumným ústavem 
okrasného zahradnictvíSilva –
Tarauccy v Průhonicích 







Trvalkové záhony 





Trvalkové záhony 
udržované 
mulčováním 

▪ Workshop ve Strakonicích 

Záhony náročnější na živiny a vlhkost 

Důležitá je vhodná lokalita 

 









Mobilní zeleň 



Mobilní zeleň 





















Mobilní zeleň při 
kulturních a 
společenských akcí 

Mezinárodní dudácké festivaly 

Oslavy města 

















„Letem světem 
po 
strakonických 
kruháčích“ 



Osázení kruhových křižovatek 

1.Severoamerická prérie 

2.Vegetace Skandinávie 

3.Květena Asie 

4.Mediterán a submediterán 



▪ Severoamerická prérie 









Mediterán a submediterán 





Zázemí – Městské 
zahradnictví ve 
Strakonicích 
Komplexní příprava letničkových, a části trvalkových výsadeb pro městské záhony a následná péče 



Děkujeme Vám za pozornost 

Ing. Jaroslav Brůžek, Bc. Tomáš Turek 
Městský úřad Strakonice 
jaroslav.bruzek@mu-st.cz       17.6.2021 
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