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PONUKA ZMESÍ
PRE ZELENÉ STRECHY
V minulom roku sme realizovali prvú zelenú strechu z regionálneho osiva na verejnej 
budove v Česku. Teraz sme sa rozhodli oboha� ť trh hneď štyrmi novými zmesami pre 
zelené strechy, ktoré refl ektujú potreby udržateľnos� , údržby a špecifi ckých nárokov 
týchto stanovísk. Zloženie nových osív vzniklo v spolupráci so špecialistami na zelené 
strechy z fi rmy GreenVille service s.r.o.

JITŘENKA - TRAVINOBYLINNÁ ZMES PRE FOTOVOLTAIKU
Zmes obsahuje 32 rastlinných druhov. Travinobylinné porasty pod fotovoltaickými panelmi majú svoje 
špecifi ká, a to predovšetkým požiadavku na nízky vzrast porastu a schopnosť odolávať čiastočnému 
za� eneniu. Vegetačný substrát na zelených strechách pre fotovoltaické alebo biosolárne panely má 
často len veľmi malú mocnosť. Na � eto špecifi ká reaguje zloženie predkladanej zmesi.

Zloženie:
Trávy (60 %): psinček tenučký ́ Polana´ 3 %, tomka voňavá 6 %, metlica trsnatá 3 %, kostrava tvrdá 3 %, 
kostrava červená pravá ´Tagera´ 12 %, kostrava červená ´Mirka´ 6 %, kostrava červená trsnatá ´Fidelio´ 
5 %, kostrava žliabkatá 10 %, ometlina š� hla 2 %, lipnica úzkolistá 5 %, lipnica hájna ´Dekora´ 5 %
Byliny (40 %): rebríček obyčajný 2 %, rumanovec farbiarsky 1,8 %, klinček kartuziánsky 6 %, klinček 
slzičkový 3 %, lipkavec biely 0,8 %, lipkavec pravý 0,8 %, devätorník veľkokvetý 3 %, ľan rakúsky 1 %, ľan 
konáristy 1 %, smolnička obyčajná 2 %, pamajorán obyčajný 1,5 %, skorocel prostredný 1 %, nátržník 
strieborný 1,8 %, čiernohlávok obyčajný 1 %, šalvia hajná 1,7 %, hlaváč žltkastý 1,2 %, silenka ovisnutá  
0,8 %, silenka obyčajná 2,5 %, čistec rovný 2,4 %, dúška vejcovitá 3,2 %, veronika hrdobárkovitá 1,5 %

Odporúčaný výsevok: 6-8 g/m2
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BIODIVERZÍTNE ZMESI PRE ZELENÉ STRECHY
Druhovo pestré porasty na zelených strechách sú ovplyvňované nielen sklonom a expozíciou, ale 
predovšetkým mocnosťou vegetačného substrátu, ktorý je možné v závislos�  od únosnos�  strechy 
rôzne modelovať a vytvárať tak krea� vnym výberom zmesi vhodné podmienky na podporu biodi-
verzity. Pre výsevy na zelených strechách je možné použiť samostatne zmes bylín, zmes tráv alebo 
dokonca aj zmes letničiek. Tieto zmesi je možné medzi sebou v rôznych pomeroch pri výseve miešať 
a vytvárať tak na jednom stanoviš�  širokú škálu porastov, ktoré nielen, že môžu tvoriť pestrú mozai-
ku kvetov, ale � ež budú ponúkať včeliu pastvu, poskytovať domov drobným živočíchom, motýľom a 
hmyzu.

TRÁVNA BIODIVERZITNÁ ZMES na strechy obsahuje 15 druhov suchovzdorných nízkych tráv, takže 
je jej použi� e, okrem miešania s bylinnou a letničkovou zmesou, � ež v použi�  pre fotovoltaické a bio-
solárne zelené strechy, kde nesmie porast � eto panely za� eniť.
Zloženie: psinček tenučký ´Polana´ 5 %, tomka voňavá 15 %, kraslica prostredná 8 %, metlica trsnatá 
5 %, kostrava tvrdá 7 %, kostrava červená pravá ´Tagera´ 7 %, kostrava červená ´Mirka´ 6 %, kostrava 
červená trsnatá ´Fidelio´ 5 %, kostrava žliabkatá 12 %, kostrava tuhá  ´Dorotka´ 10 %, ometlina š� hla 5 
%, mednička ovesnutá  5 %, � motejka tuhá 2 %, lipnica úzkolistá 3 %, lipnica stlačená 5 %
Odporúčaný výsevok: 2 -4 g/m2

BYLINNÁ BIODIVERZITNÁ ZMES na strechy obsahuje 40 druhov suchovzdorných bylín vhodných 
pre � eto extrémne podmienky. Niektoré krátkoveké druhy sa môžu presievať, takže vzhľad porastu je 
v čase premenlivý. Bylinnú zmes je možné na strechách miešať so zmesou trávnou aj letničkovou.
Zloženie: rebríček obyčajný  3 %, rumanovec farbiarsky 4,2 %, orlíček obyčajný 1,8 %, zvonček brosky-
ňolistý 1,5 %, nevädza poľná 3,8 %, nevädzovec lúčny 2,8 %, čakanka obyčajná 2,2 %, jarva obyčajná 
1,9 %, klinček kartuziánsky 4,2 %, klinček slzičkový  2,1 %, hadinec obyčajný 2,4 %, lipkavec biely 1,8 %, 
lipkavec pravý 2,4 %, devätorník veľkokvetý 4,6 %, ľubovník bodkovaný 2,8 %, chrastavec roľný 3,5 %, 
margaréta včasná 3,5 %, ľan rakúsky 2,5 %, ľan konáristy 1,8 %, smolnička obyčajná 5,1 %, rumanček 
pravý 0,2 %, pamajorán obyčajný 3,7 %, mak vlčí  0,5 %, skorocel prostredný 3,2 %, nátržník strieborný  
4,4 %, nátržník rovný 2,8 %, čiernohlávok veľkokvetý 1 %, čiernohlávok obyčajný 2,5 %, šalvia hajná 
1,2 %, šalvia lekárska 3,6 %, šalvia praslenatá 2,4 %, krvavec menší 1,8 %, hlaváč žltkastý 2,2 %, silenka 
ovisnutá 2,6 %, silenka obyčajná 2,8 %, čistec rovný 3,2 %, dúška vajcovitá 1,8 %, divozel veľkokvetý 0,2  
%, divozel čierny 0,1 %, veronika hrdobárkovitá 1,9 %
Odporúčaný výsevok: 2 -4 g/m2

LETNIČKOVÁ BIODIVERZITNÁ ZMES na strechy obsahuje 25 druhov letničiek, ktoré vytvoria fa-
rebný efekt už v roku založenia, pokiaľ je rešpektovaný jarný termín výsevu. Jednotlivé druhy sa môžu 
presievať, takže celkový vzhľad porastu sa neustále mení. Letničkovú zmes je možné pri výseve miešať 
s bylinnou aj trávnou zmesou pre zelené strechy. Použi� e tejto zmesi je možné iba na zelených stre-
chách v sídlach.
Zloženie: papulka väčšia ´Mix´ 6 %, orlíček ´Mix´ 3,5 %, zvonček broskyňolistý 1 %, astrovka čínska 
´Pompon red and white´ 3,2 %, nevädza poľná ´Ball mix´ 4,1 %, nevädza poľná ´Zmes farieb´ 5,8 %, 
ostrôžka poľná  ́ Modrofi alová´ 2,3 %, kráska rôznolistá ́ Golden Crown´ 3,9 %, krasuľka perovitá ́ Dwarf 
sensa� on mix´ 4,6 %, krasuľka perovitá ´Vega raná´ 3,7 %, slncovka kalifornská ´Zmes´ 5,2 %, gypsomil-
ka úhľadná  ´Coven Garden Market´ 3,7 %, margaréta balkónová ´Sněhurka´ 1,8 %, králik kylnatý ´Po-
lárka´ 1,3 %, iberka okolíkatá ´Fairy mix´ 5,2 %, margaréta ´Silver princess´ 6,8 %, ľan konáristy ´Blue´ 
2,3 %, ľan velkokvetý ´Červený´ 4,2 %, ľan velkokvetý ´Zmes´ 2,2 %, černuška východná ´Transformer´ 
3,9 %, jazylka zohnutá ´Bolero Mix´ 6,7 %, šalvia zelená ´Tricolor mix´ 3,2 %, kraviarka ihlanovitá ´Pink 
beauty´ 5,8 %, hlaváč tmavopurpurový ´Double mix´ 4,6 %, cínia haageova ´Zmes´ 5 %
Odporúčaný výsevok: 2 -4 g/m2
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