
 
 

Milí přátelé babičkovských zahrad, 
 
moc děkuji, že jste si pro svou zahradu zvolili semínka právě od Konipáska. 
Tyto druhy spolehlivě klíčí, nevyžadují nutně předpěstování a snadno z nich 
získáte osivo pro další roky. Všechna semínka pocházejí z rostlin, které u mě 
úspěšně rostou, odolávají nemocem a množí se často samovýsevem. 
 
Jednotlivé druhy je možné vysévat přímo na záhon, kdy a jak najdete dole v 
návodu. Pokud chcete mít nad procesem větší kontrolu, můžete semínka 
pěstovat venku třeba v truhlíku a teprve potom sazeničky dávat na finální 
stanoviště. I když se jedná o druhy schopné snést letní přísušek, pamatujte, že 
pro klíčení je neustálá vlhkost klíčová. Proto zeminu pravidelně zalévejte, 
než spatříte životaschopné rostliny. 

 
Přeji Vám hodně radosti! 

Alena od Konipáska 
 

 
 
Topolovka, 150 cm  
Dvouletka / trvalka 
 
Výsev: od začátku léta, 
pokvete v následujícím 
roce  
Klíčení: 14–21 dní 
Kvetení: červenec až září 
Stanoviště: slunné 
Konipáskův tip: 
Fantastická rostlina do 
zadních partií záhonu. I 
když se považuje za 
dvouletku, umí žít déle. 

 

 
Kopretina, 60 cm 
Trvalka 
 
Výsev: od března do 
června  
Klíčení: 14 dní a déle 
Kvetení: červen - 
červenec  
Stanoviště: slunečné, 
ideálně humózní půda, 
ale zvládne i horší 
Konipáskův tip: Vytvořte skupinky alespoň pěti rostlin. 
Efekt je potom mnohem výraznější. 

 
Černucha, 20 cm 
Letnička 
 
Výsev: od března do dubna  
Klíčení: 7 – 14 dní 
Kvetení: červen - červenec  
Stanoviště: slunečné 
Konipáskův tip: Černucha 
zdobí i po odkvětu, semeníky 
můžete posbírat, nastříkat 
zlatou barvou a použít do 
vánočních dekorací. Semínka se 
používají jako pikantní koření. 
 

 
Kokarda, 50 cm 
Trvalka 
 
Výsev: od května 
Klíčení: 14 – 30 dní 
Kvetení: červen - září  
Stanoviště: slunečné 
Konipáskův tip: Neváhejte si 
ji nastříhat i do vázy. Ozdobíte 
si byt a podpoříte tak další 
kvetení. 

 



 
Šuškarda, 70 cm 
Trvalka  
 
Výsev: duben až květen, na 
povrch 
Klíčení: 21 – 28 dní 
Kvetení: červenec - září 
Stanoviště: slunečné, 
propustná půda 
Konipáskův tip: Odkvetlé 
rostliny zaujmou svým tvarem i 
v zimě. Proto odolejte pokušení 
je na podzim ostříhat. 

 
Orlíček, 60 cm 
Trvalka (směs barev) 
 
Výsev: od dubna do 
června 
Klíčení: 14 – 30 dní 
Kvetení: květen až 
červen 
Stanoviště: slunečné 
nebo polostín, s 
humózní a dobře 
propustnou půdou 
Konipáskův tip: Orlíček umí sám cestovat o zahradě, proto i 
výsev můžete udělat hodně nahodilý. Bude pak působit 
velmi přirozeně. 
 

 
Ostrožka, 70 cm 
Letnička 
 
Výsev: od března do dubna  
Klíčení: 14 – 30 dní 
Kvetení: červen - červenec  
Stanoviště: slunečné nebo 
polostín 
Konipáskův tip: Přestože je 
ostrožka vyšší, klidně ji umístěte 
do předních partií záhonu, Má 
totiž velmi „průhledný“ habitus. 
 
 

 
Lupina, 60 cm 
Trvalka 
 
Výsev: od dubna do června 
Klíčení: 14 dní 
Kvetení: červen až červenec 
Stanoviště: slunečné  
Konipáskův tip: Jak je krásná, 
tak je jedovatá. Takže pozor na 
ni. Špatně snáší přesazování, 
proto ji sejte přímo na záhon. 
 

 
Hvozdík bradatý, 60 cm 
Dvouletka / trvalka 
 
Výsev: od května do 
června 
Klíčení: 14 dní a déle 
Kvetení: postupně celé 
léto, pokud odstříháváte 
odkvetlé květy 
Stanoviště: slunečné, 
výživná půda 
Konipáskův tip: Semínka nejlépe nasbíráte, pokud 
ustříhnete celou hlavičku a překlopíte do nádobky. 
 
 

  
Třapatka nachová, 60 
cm 
Trvalka 
 
Výsev: od dubna do 
května  
Klíčení: 10 – 20 dní 
Kvetení: červenec až září 
Stanoviště: slunečné 
Konipáskův tip: Pokud 
rádi aranžujete, můžete 
do věnců a vazeb využít i zajímavě zbarvené středy. 
 

 

Zahrada U konipáska 

www.ukonipaska.cz 


