
Jaké jsou doporučené květiny pro vnitřní a venkovní použití 

v PlantBoxu?  

 

Květiny pro vnitřní použití 

 

 

Aglaonema maria 

Je velmi často používaná květina pro vnitřní instalace a kancelářské prostory. Někdy se nazývá jako čínská, 
věčně zelená rostlina. Je to nenáročná květina a snáší i méně osvětlené prostory.  



 

Ficus pumila 

Ficus pumila je stále zelený pnoucí druh, který jste možná viděli na zdech rodinných domů. Rostlina 
má ráda pokud se  může něčeho přichytit, aby mohla růst. Pozor květina je toxická pro domácí zvířata! 



 

Spathiphyllum wallisii 

Tento druh lilie je menší jak výškou, tak šířkou, což může být výhoda. Květina má ráda dostatek světla, ale ne 
přímého slunečního záření, což by poškodilo listy.  



 

Begonia escargot 

Begonie má ráda stín a dostatek vlhkosti. Pozor, nepřehnojovat. Často čistěte substrát od suchých zbytků listů, 
abyste se vyhnuli případným plísním a nemocem. 



 

Soleirolia soleirolii 

Tento druh tvoří atraktivní a bezúdržbovou alternativu ve vlhkých a stinných prostorách. Husté, malé listy vytvoří 
krásný porost, který bude vypadat jako zelený koberec. 



 

Anthurium red 

Tato rostlina má ráda jasné, nepřímé světlo. Nemá však ráda přímý sluneční svit, kromě zimních měsíců. Je to 
teplomilná rostlina, která má ráda vlhké prostředí. 



 

Asplenium nidus 

Hodně vlhkosti a přímé sluneční světlo jsou dvě podmínky, které má tato rostlina ráda. Je to nenáročná rostlina, 
kterou v případě dostatečných prostor může pěstovat i nezkušený zahradník.  



 

Peperomia rotundifolia 

Pochází původem z deštných pralesů Jižní Ameriky. Roste na stromech, skalách jako popínavá rostlina. Má ráda 
teplo, vlhkost a stín.  



 

Epipremnum aureum 

Tato rostlina má velké, lesklé zelené listy se žlutými pruhy. Má ráda méně světla. Je to u nás velmi známá a 
oblíbená rostlina.  



 

Chamadorea elegans 

Chamaedorea je stále zelená palmová rostlina. Je nenáročná a velmi vhodná do interiérů. 



 

Maranta marintina 

Snáší stinná místa, ale nejvíce se jí daří na nepřímém slunečním světle. Má ráda vlhkost. Měla by být pěstována 
ve vlhké, nikoliv mokré půdě. Používejte teplou vodu na zalévání a  od jara do podzimů hnojte každé dva týdny. 



 

Monstera deliciosa 

Nalezněte rovnováhu mezi sluncem a stínem. Pokud rostlině dáte příliš mnoho světla, listy zežloutnou. Příliš stínu 
rostlině také nebude prospívat. Zalévejte jednou týdně. Vždy počkejte až bude půda suchá, než budete rostlinu 
znovu zalévat.  



 

Alocasia 

Má ráda dobře odváděnou vlhkost, mírné hnojení a částečný stín. Zajistěte dostatek vlhkosti bohaté zalévání a 
hnojení každé 2-3 týdny. V zimě zalévejte rostlinu méně.  

 

 

 

 

 



Rostliny pro venkovní instalaci 

 

Sarcococca confusa 

Kompaktní, stále zelená rostlina s lesklými listy a jemnými květy v barvě slonové kosti.  Rostlina zajistí že Vaše 
živá stěna bude celoročně zelená. 

 



 

Polystichum tsus-simense 

Toto kapradí původem z Koreje s lesklými listy, Vám zajistí zelenou stěnu po celý rok. 



 

Lonicera (lonicera nitida) 

Jedná se o populární, hustou a rychle rostoucí zelenou rostlinu, která také zajistí zelenou stěnu celoročně.  



 

Liriope muscari 

Ideálně dodejte barvu Vaší živé stěně na podzim. Tato rostlinka Vám dodá krásné modrofialové barevné tóny a 
zelenou barvu po celý rok. 



 

Vinca minor 

Stále zelená rostlina, která bude mít nádherné modré květy v průběhu jara. Dobrá volba jako přídavek rostliny do 
Vašeho PlantBoxu. 



 

Convolvulus 

Krásná, stále zelená rostlina s bílými květy a žlutými středy. Tato rostlina kvete na přelomu jara a léta. Má ráda 
horká, slunná místa. 



 

Hedera helix  

Jedná se o rychle rostoucí, stále zelenou rostlinu, která zajistí dokonalé pokrytí zelené zdi a bude perfektně 
kontrastovat s ostatními, kvetoucími rostlinami ve Vašem PlantBoxu. 



 

Heuchera  

Známá rostlina z většiny zahrad. Díky své načervenalé barvě doplní stále zelené květiny ve Vašem PlantBoxu. 



 

Erysimum  

Krásná, plně kvetoucí rostlina, která dodá velké množství květů po celé měsíce. Pěstujte květinu na částečném 
slunci, nebo v mírném stínu. Můžete kombinovat s celoročně zelenými rostlinami. 



 

Euphorbia ‘wulfenii’ 

Rychle rostoucí, kompaktní a stále zelený keř, který udělá Vaši zelenou zeď v duchu Středozemí. Díky této 
rostlině bude Váš PlantBox oplývat barvami.  



 

Fatsia ‘japonica’ 

Pokud chcete další rostlinu do Vaší soukromé džungle, tak Fatsia musí být součástí. Tato rostlina poroste nejvíce 
v průběhu léta, nejlépe v částečném stínu.  

 

 

 

 

 



Bylinky a jedlé plody 

 

Fragaria Vesca (jahodník) 

Skutečný letní favorit. Jednoduchý pro pěstování. Alpské jahody dávají 
krásný vzhled a vynikající plody jako bonus. Nejlépe rostou na částečném 
slunci a dodávají Vaší zdi celoroční pocit léta. 



 

Okurky nakládačky 

Okurky mají velmi vysokou výnosnost. Jsou lahodné, zdravé a dávají 
radost. Můžeme je rovnou jíst, nebo naložit do sladkokyselého nálevu, nebo 
nakrájet na salát. Uložte na jižní stranu a pravidelně zalévejte, pro získání 
nejlepších výsledků. 



 

Spring Onion 

Jarní cibule s mělkými kořeny je ideálním řešením pro pěstování ve Vaší 
živé stěně. Zelené stonky budou bohatě růst. 



 

Rajská jablka 

Pěstujte na jižní straně, použijte dobře odvodněný substrát. Zasazená 
rajčata porostou velmi výrazně a proto jim dopřejte dostatek místa. 
Odměnou bude bohatá úroda. 



 

papriky 

Papriky jsou další možností, jaké jedlé rostliny pěstovat ve Vaší vertikální 
zahradě. Papriky potřebují dobře odvodněný substrát  a dostatek slunce. 



 

Kapusta 

Je výborným doplňkem každého salátu. Toto jídlo ze skupiny super-foods 
nabírá na popularitě díky svým vlastnostem, bohatosti na minerály a 
vitamíny. Pěstujte v lehkém substrátu. 



 

Hlávkový salát 

Výhodou jsou mělké kořeny, snadno roste. Je potřeba dostatečně zalévat a 
udržovat v teple a vlhku.  



 

Bazalka 

Tato populární bylinka je základem italské kuchyně. Její silné aroma se 
dobře hodí k pokrmům s rajčaty. Nejlépe je zasít na sklonu zimy a jara. 
Bylinky mohou růst venku na jaře a v létě, přičemž lístky mohou být 
sklízeny až do podzimu. 



 

Máta 

Máta je výborná bylinka pro výrobu bylinkového čaje, nebo chlazených 
drinků. Může být součástí mnoha různých pokrmů, zejména pečených mas.  



 

Rozmarýn 

Tato bylinka miluje slunce a evokuje náladu Středozemí. Je to známá, 
aromatická bylinka, kterou můžeme použít do polévek, na grilování, nebo 
do salátů. 



 

Tymián 

Aromatický lístky tymiánu zaplní okolí svojí vůni během teplých slunečních 
dnů. Tymián může být použit do polévek, masových pokrmů, pečených ryb, 
omáček a mnoha dalších jídel. Tymián je důležitou součástí Provensálské 
kuchyně. 



 

Pažitka 

Nenáročná, ale velmi užitečná bylinka, používaná do salátů, pomazánek, 
brambor, polévek a dalších jídel našich babiček.  



 

Oregano 

Známá bylinka, která miluje slunné prostředí. Je to důležitá součást italské, 
řecké a mexické kuchyně. Dobře se kombinuje s česnekem, rajčaty, 
cibulkou a  olivami. 



 

Pelyněk 

Krásná a užitečná rostlinka, která miluje slunce a může být použita i jako 
součást masových pokrmů. 

 

 


	Aglaonema maria
	Je velmi často používaná květina pro vnitřní instalace a kancelářské prostory. Někdy se nazývá jako čínská, věčně zelená rostlina. Je to nenáročná květina a snáší i méně osvětlené prostory.
	Ficus pumila
	Ficus pumila je stále zelený pnoucí druh, který jste možná viděli na zdech rodinných domů. Rostlina má ráda pokud se  může něčeho přichytit, aby mohla růst. Pozor květina je toxická pro domácí zvířata!
	Spathiphyllum wallisii
	Begonia escargot
	Begonie má ráda stín a dostatek vlhkosti. Pozor, nepřehnojovat. Často čistěte substrát od suchých zbytků listů, abyste se vyhnuli případným plísním a nemocem.
	Soleirolia soleirolii
	Tento druh tvoří atraktivní a bezúdržbovou alternativu ve vlhkých a stinných prostorách. Husté, malé listy vytvoří krásný porost, který bude vypadat jako zelený koberec.
	Anthurium red
	Asplenium nidus
	Peperomia rotundifolia
	Epipremnum aureum
	Chamadorea elegans
	Maranta marintina
	Monstera deliciosa
	Alocasia
	Má ráda dobře odváděnou vlhkost, mírné hnojení a částečný stín. Zajistěte dostatek vlhkosti bohaté zalévání a hnojení každé 2-3 týdny. V zimě zalévejte rostlinu méně.
	Rostliny pro venkovní instalaci
	Sarcococca confusa
	Polystichum tsus-simense
	Lonicera (lonicera nitida)
	Liriope muscari
	Vinca minor
	Convolvulus
	Hedera helix
	Heuchera
	Erysimum
	Euphorbia ‘wulfenii’
	Fatsia ‘japonica’

	Bylinky a jedlé plody
	Fragaria Vesca (jahodník)
	Okurky nakládačky
	Spring Onion
	Rajská jablka
	papriky
	Kapusta
	Hlávkový salát
	Bazalka
	Máta
	Rozmarýn
	Tymián
	Pažitka
	Oregano
	Pelyněk


