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PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

LETOŠNÍ FINÁLE
NA ZAHRADĚ
ploty, dýně, vřesy,
chryzantémy, voňavé koření

Úvodník
V létě, jako
bylo to letošní,
s teplotami vysoko
nad 30 stupni, není
nic lákavějšího
než se zasnít nad
podzimní sezónou.
Nad sluncem,
které hřeje, ale
nepálí. Nad barvami, které vás obklopí. Nad
deštěm, který už, doufejme, konečně přijde.
Podzim je prostě jednou z nejhezčích sezón
v zahradních centrech v průběhu roku. Není
tak hektický jako jaro, není tak ospalý jako
zima a není tak sluncem vyšisovaný jako
léto.
Přináší nám také dva dominantní zástupce
sortimentu, které naleznete v každém
zahradním centru našeho družstva.
Vřesy – všudypřítomné, neskutečně barevné
a svěží, a dýně – hravé, roztodivné a navíc
chutné. Oba dva jsou již stálou součástí
podzimních čísel TIPu a ani letos jsme vás
o ně neochudili.
Poradíme vám také, jak správně
vysazovat živé ploty a završíme tak náš
celoroční seriál. Letos jsme se také rozhodli
posvítit si na podzimní chryzantémy,
dušičky, kateřinky – či jak se jim ještě lokálně
říká. Dají se přezimovat? Jak o ně nejlépe
pečovat, aby vydržely kvést co nejdéle?
Podzim je také sezónou výsadby ovocných
stromů. Opět téma opředené řadou názorů,
myšlenek a legend. Jak je to tedy správně?
Pavel Chlouba vám ve svém článku rád
poradí.
A po barevném podzimu přichází zima.
Mnozí řeknou, že je bílá, šedivá a barevně
nevýrazná, ale není tomu tak. Je v ní jedno
období, které naopak barvami doslova září –
Vánoce. A Vánoce – to jsou i vánoční hvězdy,
hýřící barvami. Jak ale na ně, aby byly
několik týdnů ve stejné kondici, v jaké jste si
je přinesli ze zahradnictví ?
Vůně Vánoc je specifická, pojďte si s námi
rozluštit její původ, přidáme vám návdavkem
tipy na péči o živé vánoční stromky
v kontejnerech a seznámíme s letošními
trendy.
Užijte si s námi i další sezónu, snad vám ji
zpříjemní i náš TIP Podzim – Zima.

Zahradnické
zajímavosti
Parottia persica (parrotie perská, slovensky parócia perzská) je nižší
listnatý strom nebo mohutný keř, původem z Iránu a Ázerbájdžánu. Je to u nás
poměrně málo známá, ale jinak dobře
otužilá dřevina. Pěstuje se zejména pro
výrazný podzimní efekt – její listy se
na podzim přebarvují do intenzivních
oranžově žlutých až červeně purpurových odstínů. Hra podzimních barev je
nejintenzivnější, když je chladný a slunečný podzim, podzimní barevnost
podporuje slunečné stanoviště a mírně
kyselá půda. Základní druh bývá poměrně široký, pro menší zahrady se nejlépe
hodí odrůda ‘Vanessa‘, je kompaktnějšího vzrůstu a vytváří hustou korunu vejčitého tvaru. Po opadu listí u starších
kusů parrotií vynikne zajímavá kůra, která se odlupuje podobně dekorativně,
jako kůra platanu.
Ephedra (chvojník) je rostlina,
která je zvláštní ze všech úhlů pohledu. Celkově existuje kolem 60 druhů
tohoto rodu, které se vyskytují v jižní
Evropě, severní Africe, na velkém území v jižních částech Asie i v Americe.
Chvojníky na první pohled připomínají
přesličku, ale botanicky s ní nic společného nemají. Jsou to obvykle keře
s mimořádnou odolností vůči 
suchu

a drsným k
limatickým podmínkám.
Z chvojníků (některé druhy) se izoluje alkaloid efedrin, který měl zejména
v minulosti velmi široké použití v medicíně. Kromě jiného se z něj vyráběl
lék proti astmatu, který měl významně
ulevovat v průběhu nemoci. Ze zahradnického hlediska jsou chvojníky vhodné
pro použití na velmi suchá a teplá místa,
kde by se jiným rostlinám nedařilo.

Eleagnus angustifolia – hlošina
úzkolistá – je malý strom nebo velký,
široce rozložitý keř. S touto dřevinou
se můžeme potkávat často v městském
prostředí i kolem dálnic v zahuštěných
výsadbách. Na svědomí to má její extrémní odolnost vůči negativním vlivům, které se na těchto místech často
projevují. Dobře zvládne tepelné výkyvy, sucho, intenzivní sluneční záření, je
odolná vůči zasolení. Za poměrně nenápadným vzhledem se skrývá vitální rostlina, která umí pomáhat i jiným druhům
rostlin. Podobně jako rostliny z čeledě
bobovitých umí i hlošina vázat vzdušní dusík a měnit ho prostřednictvím
„svých“ půdních bakterií tak, aby byl přijatelný i pro jiné rostliny. Dokonce bývá
v některých zemích i vysazována do
produkčních ovocných sadů (jako doplněk), neboť právě díky obohacování

Marie Hubálková Matúšů
vedoucí redakční rady časopisu

Parottia persica
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TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

Ephedra

Victoria amazonica

Cydonia oblonga

půdy dusíkem umí zvyšovat úrodnost
stromů. Plody jsou jedlé, ale aby byly
chutné, musí být dokonale zralé.

Callicarpa (krásnoplodka, slovensky
krásnoplod) je poměrně bohatý rod dřevin. Existuje jich více než 160 druhů, rostou ponejvíce v Asii a Severní Americe.
Některé druhy krásnoplodky mají různé
způsoby využití zejména v kultuře místních obyvatel. Používají se jako lokální
léčivé rostliny, k výrobě čajů, u některých
druhů jsou jedlé i plody. Například listy
druhu Callicarpa macrophylla z Východní
Asie se používají při léčbě revmatických
bolestí, lýko stejného druhu se využívá
jako obvazový materiál při ošetření drobnějších řezných poranění. Využití krásnoplodky na našich zahradách se týká jenom malého množství druhů či odrůd. Ze
všech nejznámější je Callicarpa bodinieri
‘Profusion‘, která v příznivých letech vytváří obrovské množství drobných plodů
netradiční barvy. Vyhovuje jí chráněná

poloha, vlhká, ale dobře propustná půda.
V případě namrznutí výhonů (občas se
to stává) se nebojte poškozené větve
hluboce seříznout. Keř dobře regeneruje a ještě ve stejném roce může bohatě
kvést i plodit. Na chráněném stanovišti
dorůstá až do výšky kolem 3 m.
Tropický druh leknínu Victoria amazonica – dříve nesla jméno Victoria re-

gia na počest anglické královny Viktorie
(slovo regia znamená královský) – roste
v tichých zátokách řek v Amazonii. Pro
evropskou civilizaci objevil viktorii český rodák německého původu, cestující botanik, Tadeáš Haenke v roce 1801.
Viktorie amazonská vytváří v ideálních
podmínkách obří listy, které mohou nést
ponořené stopky dlouhé až 8 m, přičemž
průměr listů může dosahovat někdy až
3 m. Takto velké listy prý udrží i malé dítě.
Rostlina nad hladinou působí uhlazeně
a velmi dekorativně. Na členité spodní
straně listů ale najdeme výběžky, které

Eleagnus angustifolia

silně připomínají trny a slouží jako ochrana před býložravými vodními živočichy.

Cydonia oblonga (kdouloň obecná, slovensky dula podlhovastá) je
poměrně statný keř, který dorůstá do
výšky 4–7 m. Dá se pěstovat i v kmenném
tvaru jako stromek. Kdouloň vnímáme
jako naší původní rostlinu, ale opravdu
domácí u nás není. Pochází z rozsáhlé oblasti střední Asie, u nás se rozšířila během
středověku, místy zplaňuje. Tradičně se
kdouloně pěstují pro velké plody, které
se využívají jako ovoce i jako zdroj různých
léčivých látek. Aby kdoule byla opravdu
chutná, musí dobře dozrát – proto se jako
ovoce využívá zejména v teplých zemích.
Šťáva získaná z plodů se využívá třeba
jako kloktadlo či ústní voda na dezinfekci
ústní dutiny, při bolesti v krku nebo k léčbě dásní. Ze semen se vyrábí náhražka
arabské gumy. Kdoule se používá v ovocnářství jako pomalu rostoucí podnož pro
pěstování hrušní.

Callicarpa
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ROSTLINY

Příběh

chryzantémy

TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

Vždy, když se prázdniny dostanou do své
poslední části, se postupně do našich
zahradních center dostávají krásné kvetoucí
rostliny, které se mnohým z vás tak líbí. Jsou
to chryzantémy, také známé pod lidovým
jménem listopadky, zimní astry, doubky či
kateřinky. Tyto půvabné květiny si s sebou
dlouho nesly přívlastek hřbitovního kvítí,
který je dostával nespravedlivě mimo běžný
zájem majitelů zahrad.
4

Pro pochopení hřbitovní symboliky
je nutné dodat, že chryzantémy pocházejí z Dálného východu, tedy z Japonska,
Koreje a z Číny. Jsou to kultovní rostliny,
které v asijské kultuře měly – a dodnes
mají – mnoho symbolických vlastností. Číňané si chryzantémy velmi považují a vnímají tuto rostlinu jako symbol
dlouhověkosti. Právě proto si Číňané
připínali květy chryzantémy na oblečení
při příležitosti pohřbu. Tato symbolika
chryzantémového květu cestovala časem i prostorem s rostlinou, která se po
dlouhé cestě z Dalekého východu dostala i do našich zemí. Už dávno ale neplatí, že chryzantémy patří pouze k výzdobě hrobů, i když i toto jejich poslání
není zanedbatelné. O chryzantémě moc
hezky píše už pan Oskar Smrž v knize
Dějiny květin z roku 1923 toto: „Dnešní
chryzantéma je však docela jinou, zářící
a okouzlující květinou nesmírné rozmanitosti barev, tvarů a velikostí květů. Je
tím příjemnější, že vykvétá teprve v září,
říjnu, listopadu a prosinci, kdy přibývá
neustále dnů vlhkých a chladivých…“
Láska některých asijských národů
ke květům chryzantémy měla už v dávné minulosti rozměry, které jen stěží
umíme pochopit v plné míře. V Číně se
chryzantémy pěstovaly už od 15. století
před Kristem. Na začátku 17. století bylo
v Asii známo kolem 500 odrůd různých
chryzantém. Když vezmeme v úvahu, že

v tomto období u nás okrasné zahradnictví prakticky neexistovalo, je to číslo
opravdu úctyhodné. Láska k chryzantémám nijak nepolevila ani v současnosti – naopak rozšířila se i do jiných zemí
a kontinentů. Svědčí o tom řada festivalů, které oslavují půvab a eleganci těchto něžných květů.
Chryzantémy dnešní doby hrají všemi
barvami i tvary, některé jsou drobné, jiné
se chlubí obřími květy. Než vznikly tyto
nové odrůdy, předcházelo tomu mnoho událostí, které by možná vydaly i na
samostatnou knihu. Zahradníci a šlechtitelé chryzantém v Evropě začínali velmi
skromně – všichni byli závislí na tom, jaký
výchozí materiál se jim dostane do rukou. Bylo zapotřebí dovézt různé chryzantémy ze země jejich původu. Cesta
rostlin z Číny byla v 17. či 18. století mnohem strastiplnější než dnes. Rostliny
byly převáženy výhradně lodí, ta musela
obeplout celý africký kontinent, aby po
dlouhé plavbě přistála v Evropě. Mnoho
rostlin tuto cestu nepřežilo. V roce 1789
se povedlo udržet při životě jednu ze
tří odrůd chryzantém, které vezl francouzský obchodník Pierre Blanchard
do Marseille ze své cesty po Číně. Měla
červenou barvu a skončila v botanické
zahradě v Paříži, odtud se později dostala i do jiných zemí. Později se stala zřejmě
jednou z důležitých výchozích rostlin při
šlechtění moderních odrůd.

Moderní
chryzantémy
našich zahradních
center
Chryzantémy, které v podzimním období
nabízíme v našich zahradních centrech,
patří do skupiny moderních odrůd. Je to
jen malá část z toho, co dnešní sortimenty
chryzantém nabízejí. Prakticky celoročně
je možné zakoupit chryzantémy jako květy řezané, konec léta a skoro celý podzim patří ovšem zejména chryzantémám
hrnkovým. Obvykle bývají hodně košaté
a zdobí je stovky menších květů. Proto se
v zahradnické hantýrce často označují jako
multiflory (slovo multi znamená mnoho
a flora znamená květ). Tyto chryzantémy
jsou výsledkem velmi intenzivního pěstování. Jejich vzhled bývá ovlivňován různými zásahy, k udržení kompaktního vzhledu
se velmi často používají retardanty, tedy
látky, které udržují rostlinu v menších velikostech. Významnou roli při pěstování
těchto chryzantém ovlivňuje i umělá regulace délky dne, a to jak při množení, tak
při následném pěstování. Jinými slovy –
vypěstovat rostlinu v této kvalitě vyžaduje plné nasazení a využití různých pěstitelských technologií. Tím odpovídáme
i na vaše velmi časté dotazy, jestli lze tyto
odrůdy pěstovat trvale i na zahradách: některé odrůdy ano, ale přezimované chryzantémy nebudou už nikdy vypadat jako
v roce, ve kterém jste je zakoupili. Proto je
asi mnohem snadnější smířit se s faktem, že
chryzantémy nabízíme sice jako krátkodobou, zato ale nepřehlédnutelnou dekoraci, která vašemu domovu vdechne kouzlo
i krásu.
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ROSTLINY

Holky ze

zahrady

Na pultech našich zahradních center se můžete od léta
až prakticky do zimních měsíců setkat s novými odrůdami
takzvaných poupatových vřesů. Vynikají především velmi
výraznými květy, někdy až křiklavými barvami a svěžím zeleným
či žlutým listem. Jejich hlavní předností je však „trvanlivost“
Jsou spolehlivě
květů. Tím, že se nikdy plně nerozvinou (právě odtud
stálezelené, vysoce
pochází pojem poupatové), odolávají lépe vlivům počasí
mrazuodolné a rostou
a svou barevnost si často udrží až do jarních měsíců.
v silných trsech, čímž

TEXT A FOTO
Marie Hubálková Matúšů

báječně zaplňují
prostor.

Právě tyto vlastnosti je předurčily
k útoku na naše truhlíky, terasy, podzimní
a zimní dekorace či dokonce do našich
verand a zimních zahrad, zvládnou i chladnější interiér. Poupatové vřesy se staly
hitem posledních sezón a ze země svého původu – severozápadní Německo –
ovládly evropský trh.
Nejvíce se na našem trhu prodávají dvě
základní šlechtitelské řady – Gardengirls®

6

a Beauty Ladies®. Obě řady jsou špičkovými, plně mrazuodolnými vřesovištními
rostlinami. Jejich poupatové květy jsou
velmi odolné vlivům počasí a mají celou
škálu barev od bílé přes odstíny růžové
až po fialovou a červenou. Jejich kvalita odolává i nepříznivému podzimnímu
a zimnímu počasí – mrazíky, vlhkost, mlha,
ostré slunce. Pozdní odrůdy si často své
barvy drží i v zimních měsících.

Jejich současný sortiment je výsledkem téměř 40 let šlechtění, rostliny jsou
pěstovány pod licenčním dohledem a jejich kvalita je pravidelně kontrolována.
Při správné péči přinesou vaší terase
či vřesovišti květy po celou zimu. Důležité je však ani v zimním období nezapomínat na kontrolu jejich zálivky a v případě
déle trvajícího sucha je nutná dodatečná
zálivka.

Co byste měli vědět o vřesech
(Calluna vulgaris)

 
základní odrůdy kvetou zhruba od září do listopadu
 
dorůstají se do výšky 15–30 cm
 
jsou plně mrazuodolné, snášejí teploty až –25 °C
 
jsou stálezelené
 
do záhonu vysazujeme 30 cm od sebe (8–11 ks / m2)
 
vyžadují slunné místo v nepříliš chudé, kyselé půdě
 
v zimě chránit před nadměrným deštěm a sněhem
 
za přísušku v létě zalévat, aby půda nevyschla

Hřbitovní lampy a LED lampičky

Do sítě prodejen Zahradní centra CS dodává společnost NOHEL GARDEN a.s.
Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika
tel.: +420 318 533 511 | fax: +420 318 533 538 | office@nohelgarden.cz | www.nohelgarden.cz

JAK NA TO

Vřesům patří
TEXT A FOTO
Azerca Media

Vřesy jsou opravdovými králi podzimu – hýří řadou barev, jsou
nenáročné, na terasu či na balkon vnesou optimismus a navíc
řada druhů vydrží kvést i přes zimu. Nezaslouží si tedy skutečně
královskou korunu? Pojďme jim ji společně nasadit!

Budete potřebovat:
vřes v květináči, mech, vhodný
obal na květináč, měděný drátek,
zlatý ozdobný řetěz, korunu
(obojí z vánočních ozdob)

Postup:
1. Vřes v květináči vložte do obalu
a půdu zakryjte mechem. Můžete
použít i zelený sisal.
2. Uprostřed rostlinu mírně rozevřete
a vycpěte mechem, aby vznikl
prostor.
3. Výhonky vřesu pevně svažte kolem
mechu, aby vznikl cibulovitý tvar.
4. Usaďte korunku a zafixujte ji
ovázáním špiček vřesu kolem ní.
Nakonec doplňte dekoraci
ozdobným řetězem.

8

koruna

®

Ruční nářadí
pro dům, dílnu
a zahradu
Po kolena v listí? I na to
máme ideální pomocníky.
Široká nabídka
zahradního nářadí
pro péči o celou
zahradu.
Kvalitní designové rukavice
pro velké i malé pracanty.

V našem sortimentu najdete ruční nářadí, zahradní
vybavení, koupelnové vybavení, spojovací materiál,
lana, řetězy, svítilny a mnoho dalšího. www.CONMETALL.cz

S koncem léta rozhodně nekončí péče o zahradu

®

Partyzánská 18, Opava 5, 747 05
Pevná linka: +420 553 662 403 Mobil: +420 602 503 080
E-mail: info@conmetall.cz Web: www.conmetall.cz

JAK NA TO

Téměř
TEXT A FOTO
Azerca Media

živ é obrazy
Láká vás vycházka do podzimního lesa? A také často neodoláte
a přinesete si domů nějakou tu drobnost? Děti si často přinesou
plné kapsy žaludů, kaštanů, barevných větviček, šišek… ale co
s nimi? Zkuste si spolu s nimi vytvořit živý obraz.

Budete potřebovat:
vyšší rámeček na obrázek se zády, bílé svíčky nebo
parafín, starý hrnec, širší štětec, přírodniny a vřes

Postup:
1. V hrnci opatrně rozehřejte vosk nebo parafín (koupíte
ve výtvarných potřebách), nechte chvilku vychladnout a nalijte
ho do rámečku tak, aby zaplnil asi polovinu výšky.
2. Ihned do něj různě vkládejte přírodniny a prostor mezi nimi
vyplňte větvičkami vřesu. Ten všechny přírodniny propojí
a obrázku dodá barvy.
3. Dolijte zbytek vosku tak, abyste přírodniny celé neutopili –
z vosku by měla vystupovat asi třetinou své výšky.
4. Š
 irším štětcem vosk místy naneste i na přírodniny. Celá
kompozice by měla působit přirozeně a vzdušně.
5. Nechte vosk úplně ztuhnout – a je hotovo. Nejlépe vypadá
několik podobných obrázků vedle sebe.

10

JAK NA TO

Kouzelná (a zdravá) dýně
TEXT Julie Bláhová
FOTO Dreamstime

Semena k nezaplacení
Kromě dužniny se vyplatí sem tam
spořádat i dýňová semena. Patří totiž
k nemnoha přírodním zdrojům zinku
u nás. Nachází se v nich i další prvky, včetně vápníku a železa, a vitaminy skupiny B,
ale hlavně se z nich lisuje dýňový olej,
který je vzhledem k silným antioxidačním
účinkům považovaný doslova za elixír
mládí.
Pozor ale, řeč je o dýňovém oleji lisovaném za studena ze semen dýně olejné. Její správné označení je tykev olejná
a jde o rostlinu vzniklou z běžné tykve
obecné, z níž se olej získával dříve, ale
mnohem pracněji. Na rozdíl od ní však
tykvi olejné nedřevnatí semena – jsou
zelená a bez slupek. Konzumovat tak můžete přímo je nebo si jejich účinky dopřát
ve formě oleje.

Balzám pro tělo i duši
Dýňový olej je tmavě zelená až skoro
černá, hustá tekutina. Jeho výtěžnost
je poměrně velká – zhruba 45 % a na
jeden litr oleje je potřeba vylisovat
asi 35 tykví. Rostlinný zázrak z něj dělá
kromě zmíněných minerálů, mikroprvků
a dalších látek zvláště vitamin E, který
funguje jako silný antioxidant s omlazujícími účinky. Olej je navíc přirozeně
bezcholesterolový.
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Jedlé dýně jsou zdrojem mnoha minerálů,
vitaminů a látek, které účinkují nejen vnitřně,
ale i zevně. Jejich obsah se trochu liší
podle druhu konkrétní dýně, ale obecně
jsou bohaté na hořčík, draslík, zinek,
měď, železo, fosfor a selen, vitamin A,
betakaroten a lutein. Kromě vlákniny, která
působí pozitivně na trávení a vylučování
toxinů z těla a má další příznivé účinky,
obsahují dýně i nenasycené mastné kyseliny.

Zajímavý je i jeho obsah aminokyseliny
tryptofan, kterou si lidské tělo nedokáže
samo vytvořit. Tryptofan přitom pozitivně ovlivňuje naši náladu, kvalitu spánku
a odolnost vůči stresu a depresím. Pozornost si zaslouží i látky označované
jako cucurbitaciny, které mají význam při
ochraně před rakovinou.

Krása z drogerie i kuchyně
Účinků dýňového oleje si samozřejmě
všimli i výrobci kosmetiky. Olej totiž nejenže pokožku hydratuje, zklidňuje a zjemňuje, ale zabraňuje i tvorbě zvětšených
pórů a léčí akné a zmírňuje projevy atopického ekzému a lupénky. Pomáhá rovněž
při lámavosti nehtů a vypadávání vlasů,

z lepšuje kvalitu zubů, regeneruje pokožku
při spálení sluncem, funguje jako prevence
strií v těhotenství a vrací kůži pružnost po
porodu a dokáže odstranit pigmentové
skvrny.
Rozhodnete-li se ale pro zdraví a krásu
použít dýňový olej, pořizujte si vždy jen za
studena lisovaný. Setkat se totiž můžete
i s chuťové výraznějším, ale tepelně upraveným olejem z pražených semen. Užívat
jej lze jako součást studené kuchyně nebo
již hotových jídel, anebo po lžičkách –
ideálně nalačno a pak zapít. K preventivnímu užití postačí jedna až dvě lžičky oleje
denně, k léčebnému dvě polévkové lžíce.

Domácí kosmetika
Olej dužninu i semena můžete úspěšně využít také při domácích zkrášlujících
procedurách. Olej dokáže nahradit např.
krém či tělové mléko – stačí ho nechat
působit 10 minut a zbytky setřít ubrouskem. Vetřít se ho doporučuje i do nehtových lůžek a zejména do horní strany rukou a dlaní, na vlasy se aplikuje jako zábal
nebo vlasový olej. Využití najde i jemně
zahřátý při masážích těla (39 °C), kojeneckém nadýmání (37 °C) nebo v koupelích (postačí 10 ml na vanu). Dýňová
dužnina se uplatní zvláště v pleťových
maskách a semena dýni v peelingu.

Dýně jsou zdravé
a atraktivní plody.
Jejich kuchyňské
a dekorativní využití je
proto nasnadě. Léčivé
a regenerační vlastnosti
je ale předurčují i pro
kosmetické
zpracování.

K nejoblíbenějším dýním u nás patří
Hokkaido. Její konzumace pomáhá při
onemocnění slinivky břišní a sleziny,
je tedy výborná pro diabetiky, při
žaludečních potížích, poruchách
ledvin a srdce. Má rovněž močopudné
účinky, je nápomocná při problémech
s prostatou, zabírá proti vnitřním
parazitům a díky malému podílu
sacharidů a velkému obsahu vlákniny
se doporučuje při redukčních dietách.
Podle výzkumů obsahuje i látky
s protinádorovými účinky a 100 g
dýňové dužniny denně při pravidelné
konzumaci snižuje riziko rakoviny až
třikrát!

Recepty
Hydratační a výživná maska
Polévkovou lžíci najemno nastrouhané dýně smíchejte se stejným množstvím
zakysané smetany a lžičkou tekutého medu. Směs naneste, ideálně večer, na obličej,
krk i dekolt a nechte působit 20 minut. Poté setřete, omyjte a ponechte bez další
ošetření. Dužninu můžete nahradit i dýňovým olejem.
Obličejový peeling
Podrťte polévkovou lžíci semen dýně olejné a smíchejte ji se lžící dýňového oleje.
Lehkými krouživými pohyby namasírujte obličej, krk i dekolt a nechte účinkovat
20 minut. Po setření opláchněte pokožku vlažnou vodou a nechte ji bez dalšího
ošetření a make-upu.
Krém na pigmentové skvrny
Semena dýní rozemelte a smíchejte s dýňovým olejem v takovém poměru, aby vznikl
hustý krém. Ten naneste na skvrny či pihy, které chcete zesvětlit, a po půl hodině
opláchněte.
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Živ é ploty
TEXT A FOTO
Pavel Chlouba



rady, finty,
inšpirácie

Aj keď sme živé ploty prebrali od začiatku roka dosť podrobne,
ešte ostáva veľa, čo by vám v rozhodovaní a v úprave živých
plotov mohlo pomôcť.
Vybrať správny termín
Pokiaľ sú rastliny pestované v nádobách, je možné živé ploty vysádzať
kontinuálne od jari až do neskorej jesene, ak nie je zamrznutá pôda. Veľmi horúce teplé dni práci príliš nesvedčia, ale
ak máte rastliny už zakúpené, určite im
bude lepšie v pôde ako v malom kvetináči.
Trochu iné pravidlá platia pre rastliny, ktoré sú pestované vo voľnej pôde.
Tie sa môžu expedovať s tzv. zemným
balom alebo voľnokorenné – to sú rastliny, ktorých korene sú voľné a nie je na
nich žiadna zemina. Rastliny so zemným
balom sa vysádzajú od začiatku jari (niekedy už od začiatku marca) až dokonca
apríla či začiatku mája – podľa priebehu počasia a stavu konkrétnej rastliny.
Ideálne je stihnúť výsadbu do obdobia,
kedy listy začínajú pučať. Pri úplnom olistení je riziko vzniku problémov pomerne
vysoké. Na jeseň to platí naopak, ideálna
doba na výsadbu začína v období, kedy

1
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listy začali z rastliny už opadávať. Ihličnany
so zemným balom sa môžu vysadzovať už
od konca augusta, záleží ale na priebehu
počasia. Vysoké kusy cca od 100 cm a viac
by mali byť vysadené do konca októbra.
Voľnokorenné dreviny sa dnes používajú
zriedkavo, i keď je to vlastne najlacnejšia,
ale najmenej pohodlná cesta. Takto expedované dreviny sa vysádzajú zásadne iba
v období, kedy ešte, alebo už, nemajú listy.
V poslednom období veľa výsadieb
smeruje na jarné obdobie. Jesenný termín
ale prináša mnoho výhod. Rastliny majú do
jari čas zakoreniť a keď ich zastihne veľké
teplo, už majú dostatok vlastných nových
koreňov, ktoré zvýšia šance na ich prežitie.

Výsadba
Technológia výsadby živých plotov
ponúka dve možnosti – do jamiek, alebo
do rigolu. Výsadba do jamiek je rýchlejšia,
jednoduchšia a tým aj lacnejšia. Pri výsadbe
do jamiek je dôležité na výsadbovom mieste odstrániť z okolia jamiek všetku trávu –

2

3

4
kosenie trávy spomedzi vysadených rastlín je veľmi nepohodlné, nekosenie veľmi
nesprávne – tráva drevinám v živom plote
vyslovene škodí. Pri výsadbe do rigolu vás
určite čaká viac práce, ale ponúknete rastlinám komfortnejšie prostredie pre život.
Nech si vyberiete akúkoľvek možnosť,
vždy je dôležité dodržať niekoľko zásad:
Vyberte pre konkrétne stanovište
správnu rastlinu – estetické hľadisko musí
byť podriadené funkčnosti
Dbajte, aby výsadbový priestor bol dostatočne veľký – živý plot obvykle vysadzujeme na mnoho rokov, preto rastliny potrebujú dobré podmienky, aby boli vitálne
a zdravé.
Dno jamky či rigolu pred výsadbou narušte rýľom alebo krompáčom, aby pôda
nebola príliš zhutnená.
Pred výsadbou pridajte do koreňového
priestoru kompost alebo kvalitnú zeminu
a premiešajte s pôvodnou pôdou.
Po výsadbe výdatne polejte a zoberte
do ruky nožnice.

Rezať, rezať, rezať...
Odvaha rezať živé ploty je jednou z hlavných podmienok k tomu, aby tieto porasty
vyzerali dobre a plnili všetky funkcie, ktoré
sa od nich čakajú. S rezom treba začať hneď
od začiatku – netrápte sa predstavou, že
rezom prídete o peniaze, ktoré ste dali do
nákupu rastlín – opak je pravda. Hlavným cie
ľom rezu nie je rastliny skrátiť, ale prinútiť
ich k rozvetveniu. V našich záhradách by sme
našli neúrekom príkladov, čo sa stane, keď
odložíme rez na obdobie o dva či tri roky po
výsadbe. Dreviny rastú za svetlom a snažia si
rýchlo „zarezervovať“ si čo najviacej miesta

nad sebou. Kým sú nízke, rozvetvovanie ich
netrápi. Rezom dosiahneme toho, že rastliny vytvoria väčšie množstvo výhonkov, po
ďalšom reze sa stane to isté a potom opäť
a znovu. Každý rez znamená ďalšie rozvetvenie (zahustenie) rastliny. Ak napríklad pri
vtáčom zobe, hrabe alebo buku začneme
rezať až po troch rokoch od výsadby, spodná časť plotu zostane navždy riedka, priesvitná a nefunkčná.
V prípade voľnokorenných rastlín alebo rastlín vysadzovaných za extrémnych
podmienok (veľké teplo, nevhodný termín,
nemožnosť pravidelného zalievania) môže
včasné a radikálne skrátenie vysadzovaným
rastlinám zachrániť život – pomocou rezu
sa výrazne zníži odparovacia plocha rastliny
a hospodárenie rastliny s vodou bude výrazne ekonomickejšie.

1	Zle urobená výsadba – tuje

rastú v konkurencii trávnika,
jeho kosenie medzi jednotlivými
rastlinami je veľmi nepraktické
2	Živý plot z hrabov – prvé
strihanie prebehlo až v čase, keď
bola rastlina dosť vysoká. Spodná
časť živého plota zostane riedka
3	Pri tvorbe živých plotov môžeme
zapojiť do hry aj trochu fantázie
4	Živý plot v záhrade dokáže
funkčne i esteticky oddeliť od
seba dva priestory rôzneho
poslania
5	Stĺpovité jablone dokážu
v niektorých prípadoch nahradiť
bežne používané dreviny
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Výsadba
Technológia výsadby živých plotov
ponúka dve možnosti – do jamiek,
alebo do rigolu. Výsadba do jamiek
je rýchlejšia, jednoduchšia a tým
aj lacnejšia. Pri výsadbe do jamiek
je dôležité na výsadbovom mieste
odstrániť z okolia jamiek všetku trávu –
kosenie trávy spomedzi vysadených
rastlín je veľmi nepohodlné, nekosenie
veľmi nesprávne – tráva drevinám
v živom plote vyslovene škodí. Pri
výsadbe do rigolu vás určite čaká
viac práce, ale ponúknete rastlinám
komfortnejšie prostredie pre život.
Nech si vyberiete akúkoľvek možnosť,
vždy je dôležité dodržať niekoľko
zásad:
 Vyberte pre konkrétne stanovište
správnu rastlinu – estetické
hľadisko musí byť podriadené
funkčnosti
 Dbajte, aby výsadbový priestor
bol dostatočne veľký – živý plot
obvykle vysadzujeme na mnoho
rokov, preto rastliny potrebujú
dobré podmienky, aby boli vitálne
a zdravé.
 Dno jamky či rigolu pred výsadbou
narušte rýľom alebo krompáčom,
aby pôda nebola príliš zhutnená.
 Pred výsadbou pridajte do
koreňového priestoru kompost
alebo kvalitnú zeminu a premiešajte
s pôvodnou pôdou.
 Po výsadbe výdatne polejte
a zoberte do ruky nožnice.
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Vysazujeme
TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

ovocný stromek
 Vytyčíme si místo výsadby. Vždy dbáme na
to, aby se stromkům dostávalo dostatečné
množství světla. Neměly by si vzájemně moc
stínit.
 Okraje jámy vytvoříme v ostrých liniích, které
se budeme snažit udržovat i v dalších letech.
Důležité pravidlo – nikdy nepustit trávník ke
kmenům dřevin.
 Pokud vysazujeme do trávníku či louky, před
výsadbou strhneme drn a odvezeme na
kompost.
 Vykopeme jámu, její dno dobře prokypříme, aby
nebylo utažené. Do jámy nasypeme zahradnický
substrát nebo ještě lépe kompost a dobře
promícháme s původní zeminou.
 Natlučeme opěrné kůly, aby stromy byly dobře
kotvené. Pokud jsou kůly hranaté, je třeba
chránit kmínky před poškozením o hranu kůlu.
 Vysazujeme-li rostlinu z kontejneru, jemně
prsty narušíme kořenový bal, v případě
prostokořeného stromku lehce zastřihneme
silnější kořeny. Pomáhá to v růstu těm novým.
 Rostliny vysadíme tak, aby část podnože zůstala
nad povrchem půdy.
 Špičkou nohy dobře ušlápneme prostor kolem
kmínku. Vytěsní se tím vzduchové bubliny
z kořenového prostoru.
 Dobře zalijeme. Pokud vysazujeme v jarním
období, vydatná zálivka rozhoduje o ujmutí
rostliny.
 Po výsadbě provedeme výchovný řez.
U běžných typů korun ponecháváme dominanci
terminálu. Jeho promyšleným zakrácením
můžeme dosáhnout jeho vyrovnání, pokud
roste do stran nebo jinak křivě. Při jarní výsadbě
zkracujeme více radikálně než na podzim.
 Strom vyvážeme k opěrnému kůlku tak, aby mohl
sedat, ale nevykláněl se z osy. Při vyvazování
dbáme na to, aby kůlek držel strom – ne naopak.
Vyvázání musí být provedeno tak, aby stromek
stál pevně a nenarážel do kůlku.
 Na závěr dorovnáme půdu na povrchu trávníku
tak, aby zůstala u stromku dobrá závlahová mísa.
 Udržujeme půdu vlhkou, ale před další zálivkou
by mělo být patrné proschnutí povrchu půdy.
 Na konci léta zkontrolujeme úvazky, v tomto
období začínají stromy zesilovat. Jestli jsou
úvazky příliš pevné, uvolníme je a převážeme
znovu.

16

JAK NA TO

Výživa a ochrana O
 KRASNÝCH ROSTLIN
NA PODZIM
TEXT A FOTO
David Brom,
ZC s.r.o.

S nástupem chladných podzimních nocí končí doba
letněných okrasných rostlin a nastává čas jejich přesunu
do bytových prostor. Pobyt na chráněném místě v zahradě
rostlinám svědčí, nasbírají síly na přezimování a nejsou tolik
stresovány podmínkami v přehřátých bytech. Bohužel si ale
ze zahrady často přinesou i nezvané hosty – škůdce.
Těžko se jich pak zbavujeme – už jen proto,
že ošetření postřikem je v uzavřeném prostoru velmi složité. Doporučujeme proto
místo postřiku použít insekticidní tyčinky
Substral – stačí je jednoduše zapíchnout
do substrátu v květináči a pravidelně zalévat, aby bylo zaručeno uvolňování účinné
látky a její distribuce kořenovým systémem
do těla rostliny. Tím, že tyčinky obsahují kromě insekticidu i hnojivo, dochází k aktivnímu
příjmu do rostliny a takto ošetřené
květiny jsou ochráněny proti
savým a žravým škůdcům
celé tři měsíce od aplikace. Účinná látka
je rozváděna do
celé rostliny
a jsou ochráněny i případné nové
přírůstky.

V průběhu podzimu a zimy se mění
světelné podmínky
a na zkracující se den
řada rostlin reaguje shazováním listů. Je to fyziologický proces a nelze mu nijak
spolehlivě předejít. Nebojte se, na jaře
rostliny zase obrazí a zhoustnou. Jen se jim
nesnažte pomoci zvýšenou zálivkou, nadbytek vody pokojovým rostlinám nesvědčí.
Častým problémem je ale v tomto období
množství škůdců, které si rostliny v průběhu léta nasbíraly a v bytě se díky optimálním podmínkám intenzivně množí. Může se
tedy snadno stát, že během krátké chvíle
máme byt a ostatní pokojové rostliny plné
nezvaných hostů.

Pokud je tedy na rostlině přítomen nějaký
škůdce, je zasažen při nasátí rostlinných
šťáv a okamžitě hyne. Výhodou tohoto způsobu hubení je i to, že insekticidní clona trvá
tři měsíce, takže i úporný škůdce, jako je například puklice, je postižen.
Ten, kdo má již velké rostliny, může po
užít místo Substral insekticidních tyčinek
podobný výrobek –Substral insekticidní
granulát. Jedná se o stejný způsob hubení
škůdců, jen s tím rozdílem, že se tento granulát zamíchá do substrátu a jedno balení
vystačí až na 35 l.
Oba přípravky Substral spolehlivě eliminují
množství škůdců na pokojových rostlinách.
Tím brání jejich množení a vy tak máte po
celou zimu jistotu, že rostliny mají nejlepší
péči. Až se na konci jara oteplí a pomine
nebezpečí mrazíků, můžete pokojovky bez
starosti opět vyvézt na zahradu, aby se
mohly těšit ze slunečních paprsků.

Mšice

Molice

Puklice (larvy)

Puklice
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NA NÁVŠTEVE

Každá záhrada je obrazom domácej pani –
jej vkusu, požiadaviek, jej snov a túžob,
aj keď vám pri tvorbe záhrady často radí
záhradný architekt. Jeho úlohou je byť
dobrým psychológom, spoznať svojich
zákazníkov, ich predstavy o záhrade
a nasmerovať vás tým správnym smerom.
Bola som na návšteve u svojej dobrej
priateľky, ktorá si svoju záhradu začala
tvoriť sama. Niečo spravila perfektne,
niečo sme spolu zmenili a dotvorili.

Záhrada
TEXT Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová,
Isola Bella s.r.o.
FOTO Iveta Lešťanová

 najlepších
v
rukách

Gro záhrady tvorí krásna trávnatá plocha, keďže majitelia majú dvoch chlapcov
– futbalistov. Ako však rastú, postupne sa
z trávnatej plochy uberá a sadia sa stromy
a farebné kry.
Okrajová výsadba je rozmanitá, farebná, kvitnúca. Dôležitými prvkami v tejto
záhrade sú stromy. Pani domáca miluje
svoj platan, céder ako aj javory. Má záľubu
v dizajne a je veľmi tvorivá. Toto všetko sa
odráža v zákutiach záhrady, kde sú výsadby
často doplnené o drobné prvky.
Od susedov je dom oddelený živým
plotom z tují. Tuje nemusia byť vždy zlou
voľbou, ako to často preferujú eko záhradníci v dnešnej dobre. Ak sa živý plot
dobre tvaruje, staráme sa oň a má svoje
opodstatnenie ako tu. Jeho voľbu úplne
schvaľujem.
Dovolím si tiež tvrdiť, že ak vytvoríme

kulisu zeleného pásu či už z tují, hrabu, tisu
alebo iných druhov, výsadba v popredí,
hlavne tá trvalková či kvitnúca, vynikne
omnoho viac. Budete na ňu mať krajší pohľad. Kvety zrazu vyniknú a viete sledovať
kontrast jednotlivých druhov.
V tejto záhrade dominuje jeden rozsiahly záhon pred tujami. Tento sme spoločne vytvarovali a dotvorili tak, aby zahŕňal všetky už vysadené vzrastlé stromy
a tak sa uľahčilo jednak polievanie, jednak
kosenie. Ucelené záhony sú kompaktnejšie, lepšie vyniknú. Rastliny lepšie prospievajú.
Preto radím – nesaďte kríky a stromy
len tak, do trávnika. Trávnik rastlinkám silne
konkuruje a kým dosiahnete úspech, veľa
sa natrápite.
Pani domáca miluje latnaté hortenzie,
aj tie klasické, veľkokveté. Jej vášeň pre ne

Majiteľka záhrady
je húževnatá mladá
žena, ktorá svoju
záhradu miluje a nemá
problém v nej pracovať
celý deň, keď treba,
hoc aj fúrikovať tony
kamienkov.

myslím odráža aj to, že jej krásne kvitnú
a vidno, že starostlivosť o ne je perfektná. V popredí pri dome je výsadba hlavne
z rôznych kultivarov japonských javorov
a ihličnanov.
V tejto záhade vás to proste bude
baviť, kedykoľvek prídete na záhradu. Nikdy nebude rovnaká. Ešte stále sa nájde
miesto na kvietok, ktorý pani Iveta nemá.
A vždy tu nájdete s citom naaranžované
živé kvety vo váze, či doplnky v záhrade.
Radím aj vám, nebojte sa experimentovať a užívajte si život na záhrade plnými
dúškami.
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VIANOCE

Ako voňajú
TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

Vanilka
Vanilka sú fermentované plody orchi
dei Vanilla planifolia. Je to popínavá rastlina, ktorá pochádza z Mexika. Dorastá
do výšky 8-15m, niektoré exempláre
dorastajú až do výšky cez 20 m, preto
sa vanilka považuje za najväčšiu orchideu sveta. Kvety vanilky sú zeleno-žltej
farby, rozkvitajú skoro ráno a odkvi-
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Vianoce?
Vôňa ihličia nie je pre Vianoce jediná – k Vianociam patrí
vôňa vanilkových rohlíčkov či chuť zvareného vínka alebo
punču. Používanie týchto druhov korenia vnímame ako
samozrejmosť, veď sa stačí vybrať do obchodu a všetky
druhy korenia máme na dosah. Kde sa ale vzali rastliny,
ktoré vytvárajú neopakovateľné, vzácne vône? Ako
vyzerajú a aké sú ich príbehy? Vydajme sa spolu na malú
exkurziu svetom vianočného korenia.

tajú v ten istý deň popoludní. V prírode
Mexika sa o opeľovanie stará drobný

blanokrídly hmyz. Na plantážach sa vanilka musí opeľovať ručne, je to veľmi
jemná práca, ktorá vyžaduje dobrý zrak
a jemnosť v rukách. Po zbere sa plody
špeciálne upravujú horúcou vodou a potom sa za presne stanovených špecifických podmienok nechávajú „dozrievať“

v 
drevených krabiciach. Tento proces
trvá približne jeden rok, dochádza pri
ňom k zložitým biochemickým reakciám,
pri ktorých až vzniká špecifická vanilková
vôňa. Vanilka sa pestuje hlavne v oblasti
Indonézie a na ostrovoch Madagaskar,
Mauricius a Reunion. Z týchto dvoch oblastí pochádza väčšina svetovej produkcie vanilky.

Badyán
Hviezdičkovité plody badyánu pochádzajú zo stálozelenej dreviny Illicium verum
(anýzovec pravý, česky badyáník pravý). Je
to malý strom, obvykle dorastá do výšky
okolo 5 m. Ako korenie sa užíva celý plod,
včítane semienok. Badyán sa často používa
vo floristike na aranžovanie, často práve pri
tvorbe vianočných dekorácií. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že anýzovec
má veľa druhov, pričom niektoré z nich sú
jedovaté. Plody predávané na aranžérske
potreby môžu (ale nemusia) pochádzať aj
z jedovatých druhov. Pre kuchynské využitie kupujte plody výhradne v potravinárskych predajniach, nie v kvetinárskych
obchodoch. Badyán sa okrem potravinárskeho využitia uplatňuje aj vo farma
ceutickom priemysle. Vyrábal sa z neho liek
Tamiflu, čo spôsobilo v minulých rokoch
krátkodobý nedostatok badyánu na svetových trhoch. Neskôr sa podarilo dôležité
látky potrebné pre výrobu tohto lieku vytvoriť synteticky. Okrem toho sa badyán
používa v kozmetickom i voňavkárskom
priemysle.

Klinčeky (česky hřebíček)
Klinčekové korenie pochádza zo stálo
zeleného stromu Syzigium aromaticum

(klinčekovec voňavý, česky hřebíčkovec
kořenný). Korenie na prvý pohľad pripomína malé klinčeky s hlavičkou. Sú to kvetné
puky, ktoré sa zbierajú zo stromov tesne
pred rozkvitnutím a potom sa dosušia do
tmavej, hnedej farby. Klinčekovec voňavý
pochádza z Moluk, čo je súostrovie v Indonézii. Klinčekové korenie sa vpísalo do
svetových dejín veľmi neslávne, stojí za
ním veľa podvodov i ľudského utrpenia.
Trh s klinčekovým korením na prelome
16. a 17. storočia získali Holanďania a vytvorili pre obchodovanie s korením monopol, nerešpektovanie prísnych pravidiel
s obchodovaním korenia trestali smrťou
a likvidačnými vojenskými výpravami do
miest, kde sa pestovalo. Práve kvôli obchodovaniu s klinčekovým korením vznikla
začiatkom 17. storočia Holandská východoindická spoločnosť, ktorá bola vlastne prvou akciovou spoločnosťou sveta.
V najlepších dobách generovali holandskí
obchodníci pri predaji klinčekov zisk až
v hodnote 7000 percent. Klinčeky majú
široké využitie, okrem potravinárskeho
použitia sa uplatňujú vo farmaceutickom
priemysle, ich liečivé účinky sa využívajú
pri liečbe zubov a vďaka silným dezinfekčným účinkom i pri liečbe iných problémov
v ústnej dutine.

1
2
3
4
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Škorica
Škorica je veľmi aromatické korenie,
ktoré sa obvykle používa vo forme jemne
mletého hnedého prášku. Niekedy sa so
škoricou môžeme stretnúť v jej prirodzenej forme, čo je sušená kôra dvojročných
vetvičiek. Tie sa získavajú zo stromu Cinnamonum (škoricovník, česky skořicovník),
ktorý je blízko príbuzný s vavrínom. Je to
stálozelený strom, ktorý môže dorastať až
do výšky okolo 15 m. V niektorých oblastiach sveta sa dokáže nekontrolovane rozširovať a býva preto považovaný za invazívnu
drevinu. Pre kuchynské účely sa používajú
dva druhy škorice, kvalitnejšia škorica má
kôru stočenú minimálne do dvojitej trubičky, zatiaľ čo menej aromatický druh vytvára po usušení kôry len jednoduchú rúrku.
Škorica patrí k najstarším druhom korenia
vôbec, používa sa minimálne 5000 rokov.
O jej rozšírenie sa postarali Arabi, ktorí jej
cenu vďaka rôznym povestiam a báchorkám vyhnali veľmi vysoko. Vymysleli si napríklad, že škoricu tvoria triesky vzácneho
stromu, ktoré sa dajú zbierať iba z hniezd
vtákov hniezdiacich vysoko v korunách
stromov, zber preto museli vykonávať iba
odvážni ľudia s nasadením vlastného života. Svetová produkcia škorice sa pohybuje
v hodnotách okolo 30 tisíc ton ročne.

Škorica
Škoricovník
Vanilka v tropickom lese
Vanilka – plody po fermentácii
Klinčeky – kvetné pupene s konárikom

1
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2

4
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TRENDY

Vianoce budú
tento rok



TEXT A FOTO 
Ing. Kvetoslava Dinis
Mäsiarová,
Isola Bella s.r.o.
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hygge

Aj vy už rozmýšľate, aké budú Vianoce tohto roku?
Aké trendy ozdoby a dekorácie sa objavia na vašom
stromčeku? Tento rok je to jednoducho – nech je
u vás niečo staré a niečo nové. Alebo niečo vintage
a niečo recyklované. Každé Vianoce sa nájde
„žiariaca hviezdička“, ktorá spraví ten správny šmrnc
a atmosféru naším Vianociam.

Vianoce môžu byť úžasný čas na zapojenie vašej kreativity do tvorenia a skrášlenia vášho interiéru. Zároveň to môže byť
veľká zábava pre vaše deti pomáhať
vám.
Tento rok treba využiť všetky staré dekorácie, ktoré máte od svojich rodičov,
a naplniť tak ducha Vianoc. A ak vám tieto
dekorácie nesedia k výzdobe stromčeka, nájdite im iné osobité miesto. V sklenenej váze, doplnené o svetielka, alebo
v adventnom venci potešia každé oko.
Ak chcete mať naozaj trendy výzdobu,
farbami roka 2018 je purpurová/bordová,
modrá, šedá a šedo-modrá. V kombinácii
so zelenou je to famózna kolora. A ak
sa vám to zdá chladné, len sa zasnívaj-

te a zaspomínajte si na letnú dovolenku a všetky odtiene azúrového mora.
Vianoce budú také nádherne svieže
a omamné ako teplý morský vánok alebo
blankytná obloha. Nebojte sa toho!
A ak máte radšej klasiku, aj tento rok
sú v trende rozprávkové Vianoce plné
postavičiek, víl a škriatkov, akoby ste sa
prechádzali ako Alica v ríši zázrakov.
Stále krásna je červená v kombinácii
s drevom, prírodné prvky a odtiene farieb. Použiť môžete množstvo prírodného materiálu do výzdoby aj na stromček.
A ak osviežite tieto natur dekorácie nejakou patinou či metalickým odtieňom,
budete na tom správnom mieste.
Ak je váš interiér moderný, perfektne

zladíte zlaté odtiene v jednoduchých
dekoráciách. Tu platí, že menej je niekedy viac a čisté a jednoduché, neprezdobené prvky s bielou a zlatou budú dokonalé. Tieto môžete osviežiť prípadne
slamenými ozdobami.
Stále trendy je taktiež vidiecky chic
s prvkami Škandinávie. Tu sa pohrajte
so všetkým, čo váš domov zútulní, presvieti, zohreje. Ak vám niečo hovorí štýl
hygge, určite mi dáte za pravdu, že toto
je presne to, čo od Vianoc očakávame.
Hygge znamená cítiť sa dobre a útulne ako doma. Byť šťastný tam, kde ste.
A presne toto vám prajem aj v závere
tohto roka, na Vianoce. Buďte šťastný
tam, kde ste, a s ľuďmi, s ktorými ste.
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JAK NA TO

Aby zelenáč přežil Vánoce
TEXT Julie Bláhová
FOTO Dreamstime

Trendem posledních let je živý vánoční stromek zasazený
v květináči. Možná za to může ekologický přístup k životu, snaha
ušetřit nebo jen přání, aby stromek ve zdraví přežil Vánoce a dělal
parádu i na zahradě. Kdo ví. Abyste se ze sebe navzájem však mohli
těšit i několik následujících let, je třeba znát pár základních pravidel.
CO ROZHODUJE
Důležité je vědět, že stromek během zimy prodělává období klidu a je citlivý vůči jakékoli manipulaci, zvláště výrazným
teplotním výkyvům. Chcete-li
tedy, aby se stromek dočkal příští sezony, nekupujte si ho ve vytápěném obchodě, ale tam, kde
je spolu s ostatními skladovaný
venku. Nepodceňte ani termín
nákupu, protože před vánočním
ozdobením je nutné stromek
postupně aklimatizovat, což
bude trvat minimálně dva týdny.
Kromě druhu, výšky, rozvětvení a zdravotního stavu stromku,
včetně pružnosti větviček a svěžího zeleného jehličí, si všimněte
také květináče, v němž je zasazený. Prorůstají mu kořeny skrz drenážní otvor, mají i jemné kořínky,
stromek nelze z květináče vytáhnout a půdní bal je pevný a drží
pohromadě? Pak je to v pořádku.
Pokud ale při zatáhnutí stromek
z pěstební nádoby snadno vytáhnete a půda z jeho kořenů navíc
odpadává – ruce pryč. Takový
byl totiž přesazený teprve nedávno, nestačil zakořenit a pravděpodobně zaschne. Určitým
vodítkem může být i plevel nebo
mech, který z půdy stihnul (nebo
nestihnul) vyrůst.

VÝBĚR STROMKU
V našich končinách se jako
vánoční stromky využívají většinou jen borovičky, smrčky nebo
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jedličky. Který z nich si vybrat? Obecně se
vyplatí investovat do pomaleji rostoucích
jehličnanů, i když bývají dražší. Pořiďte si
také spíše menší stromek, protože nakonec stejně vyroste, tak ať vám k přesunu
do domu vydrží co nejdéle.
K nejčastěji pořizovaným stromkům
patří borovice, a to i kvůli ceně. Roste
však rychle a má poměrně velký odstup
mezi jednotlivými patry větví, takže působí řídkým dojmem. Pokud se pro ni ale
rozhodnete, volte borovici černou nebo
těžkou, které bývají košatější než borovice lesní. Hustější jsou i smrky a kupované
bývají zvláště do modra zbarvené smrky
pichlavé. Ale pozor, jsou opravdu pichlavé a za osm let dorostou do dvou metrů.
K nejdražším stromkům patří jedle. Stojí
ale za to – jsou rovně rostlé a hustě rozvětvené a za 10 let dorostou do 180 cm.
V prodeji bývá obvykle jedle kavkazská,
Fraserová a balzámová.

NUTNÁ AKLIMATIZACE
Máte-li už stromek, přesuňte ho dva
týdny před vánočními svátky z chráněného místa na zahradě, kde stál dosud, do
chladného vnitřního prostoru v domě,
např. do světlé chodby před bytem, na
verandu nebo zasklený balkon s teplotou
nad 3 °C, max. však 8 °C. Po týdnu ho přemístěte do místnosti s teplotou mezi 15
a 18 °C, ideálně do větrané předsíně, a odtud na Štědrý den do obývacího pokoje.
Nikdy ho ale nestavte k radiátoru, kamnům nebo ke krbu. Při teplotě 20–22 °C
může však stromek zůstat jen pět dní, max.
týden – čím kratší doba, tím lépe. A myslete na zálivku, příp. rosení kvůli zvýšení
vzdušné vlhkosti.

Před návratem na zahradu jej opět aklimatizujte, ale v opačném sledu. Není-li
venkovní půda zmrzlá, zakopejte stromek
i s nádobou na místo, kde nebude během
léta vystavený přímému slunci, zalijte ho
a zálivku za bezmrazých dnů opakujte. Při
zmrzlé půdě květináč se stromkem zazimujte, tzn. obalte nádobu jutovým pytlem, izolujte od země polystyrenem,
případně půdu zasypte suchým
listím nebo zakryjte chvojím,
a postavte ho tam, kde bude
chráněný před větrem. Pokud
ale venku mrzne až praští,
ponechte stromek raději ve
studené chodbě.

hlinitá. Nezapomeňte ale na drenážní
vrstvu štěrku a odtokové otvory. Stromek ponechte spíše ve stínu a dostatečně ho zásobujte vodou.

SEZONNÍ PÉČE
Na jaře můžete stromek
přihnojit hnojivem pro jehličnany, příp. mírně zastřihnout do požadovaného tvaru.
Malému stromku postačí malý
květináč, jakmile ale povyroste,
přesaďte ho do většího. Zpočátku
to bude asi každý rok, později každý
druhý. Půda postačí běžná, středně těžká,

Náš tip
Nechcete-li se o stromek starat
celoročně, existuje půjčovna živých
vánočních stromků. Stačí si jeden
vybrat, vyzvednout a po Vánocích
vrátit. Setkat se můžete i se službou,
která zajistí navrácení stromku do
přírody.

Dekorační svíčky pro vánoční pohodu

Do sítě prodejen Zahradní centra CS dodává společnost NOHEL GARDEN a.s.
Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika
tel.: +420 318 533 511 | fax: +420 318 533 538 | office@nohelgarden.cz | www.nohelgarden.cz

VÁNOCE

Když se

hv ězda červená

TEXT A FOTO
Stars for Europe

26

V posledních měsících roku je poinsettie
nejprodávanější pokojovou květinou. Teplomilná
„Mexičanka“ s listovím ve tvaru hvězd
získává body svou krásou, zářivým zbarvením
a minimálními nároky na péči. Nejlépe se jí bude
dařit na teplém, světlém a před průvanem
chráněném místě. Samozřejmě budete-li ji
správně zalévat.

Vánoční hvězdu lze zalévat různým
způsobem. Nejčastější je pravděpodobně
klasické zalévání shora. Důležité je zalévat
rostlinu teprve tehdy, když vrchní vrstva
substrátu vyschne do hloubky asi 2 centimetry. Buďte však opatrní: kořeny uprostřed květináče nesmějí nikdy vyschnout.
Vodu je třeba dodávat postupně, dokud
není kořenový bal stejnoměrně vlhký, nesmí však být rozmáčený. Floristé doporučují zalévat tak, aby zálivka odpovídala asi
desetině objemu květináče. To znamená
70–90 ml vody u vánoční hvězdy v květináči
o průměru 12 cm a 100–130 ml u květináče
s průměrem 14 cm. Jakmile voda začne vytékat z otvoru na dně květináče, přestaňte
zalévat. Nadbytečnou vodu v misce pod
květináčem vylejte do 15 minut.

Profesionální pěstitelé používají při
pěstování vánoční hvězdy zavlažování tzv.
podmokem. Pěstební stoly ve sklenících
se zaplaví vodou zhruba na 15 minut každý
den do výšky několika centimetrů. Rostliny
tak mají možnost načerpat tolik vody, kolik
potřebují. Tuto profesionální metodu lze
v domácích podmínkách napodobit nalitím vlažné vody do misky pod květináčem
na 15 minut každý den nebo každé 2 až
3 dny, podle umístění a velikosti rostliny.
Potom se nadbytečná voda z misky vylije.
Uvědomte si, že se při použití této metody voda vsakuje do substrátu zdola, takže
je povrch půdy často poměrně vysušený,
přestože je v kořenovém balu dosud dostatek vlhkosti. Zavlažování tímto způsobem je zvláště šetrné k citlivým kořenům.

Místo pravidelného zalévání je možné
zvolit metodu ponoření rostliny do vody
jednou nebo dvakrát za týden v závislosti
na velikosti rostliny, okolní teplotě a umístění. Jak na to? Téměř suchý kořenový
bal se na několik minut zcela ponoří do
vody pokojové teploty. Nejlepší je použít
k tomu nějakou vázu nebo větší hrnec. Podle bublin poznáte, že rostlina vstřebává
vodu. Jakmile přestanou bubliny vystupovat, je vánoční hvězda dostatečně zalitá
a je potřeba ji okamžitě vytáhnout z vody,
aby přebytečná voda mohla odtéct. V květináči nesmí zůstat žádná nadbytečná voda,
proto je nezbytné zkontrolovat rostlinu
zhruba po 15 minutách a nadbytečnou
vodu vylít.
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JAK NA TO

Dýně jako vánoční ozdoba
TEXT Martin Klíma
FOTO Dreamstime

Zkuste obyčejnou barvu! Tedy ne zas
tak obyčejnou, ale spíše zlatou a stříbrnou. Oblíbená je zejména zlatá barva
v kombinaci s pastelovou, zapovězená
není ani černá se stříbrně nebo bíle vyvedenými kresbami. Použít je možné barvy ve spreji, klasický štětec i fixy. Pokud
dýni seříznete a vydlabete a pak ji natřete zlatou barvou, vytvoříte si originální
nádobu na malou květinu na štědrovečerní stůl.
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Už vás někdy napadlo, že okrasné dýně s drobnějšími
plody by se hodily jako vánoční ozdoby? Tenké větvičky
vánočního stromku by asi neúměrně zatížily, ale
ozdobit mohou okenní parapet, vchod do domu,
terasu, slavností stůl nebo se mohou zavěsit
pod strop. A jak je vylepšit, aby nepůsobily
podzimně?

Před barvením nezapomeňte dýni
umýt a nejlépe ještě odmastit.
Povrch dýňových plodů je možné kromě barvy ozvláštnit například přilepením
nebo připevněním zářivých kamínků,
korálků nebo flitrů. Třpyt jim dočasně
dodají i hlavičky malých připínáčků promyšleně nebo namátkou zapíchnutých
do slupky plodu. Přilepit je možné na
dýně i barevné stužky a další dekorační
materiály.

VÁNOČNÍ STOJÁNKY, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT!
ZÁSOBA VODY VE STOJÁNKU PRODLUŽUJE ČERSTVOST STROMKU
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ DÍKY UPÍNACÍM ŠROUBŮM
BEZPEČNÉ PROTI PŘEVRÁCENÍ

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

SEZNAM PRODEJEN

Příšovice
Chabařovice

Mladá Boleslav
Karlovy Vary
Libice
nad Cidlinou
Veltrusy
Mariánské
Pardubice
PRAHA
Lázně
Přerov nad
Čáslav
Hořovice
Labem
Boskovice
Kněžpole
Český Krumlov

Dolný Kubín
Prešov

Židlochovice
Břeclav

Košice
Skačany

Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

Dobrá Niva
Levice
Žitavce

Česká republika
Zahradní centra CS je profesní
sdružení fyzických a právnických
osob z České republiky
a Slovenska, které se zabývají
prodejem celého zahradnického
sortimentu s důrazem na rostliny
a služby v oboru.
Spojuje nás jeden profesní zájem:
nabídnout svým zákazníkům
nejlepší služby nejen v oblasti
prodeje živých rostlin, semen,
zahradnických potřeb a pomůcek,
ale také při tvorbě vlastní zahrady.
Název Zahradní centra CS odráží
skutečnost, že kromě českých
zahradních center jsou členy také
zahradní centra ze Slovenska.
Všichni naši členové se musejí
prokázat o
 dborností, zaručenou
kvalitou a českou, respektive
slovenskou tradicí. U každého
z nás najdete něco navíc, ovšem
s velkým sortimentem rostlin,
substrátů, hnojiv či zahradnických
potřeb budete spokojeni
u každého z nás.

DIKÉ spol. s r.o.

Flora centrum Mráz s.r.o.

463 46 Příšovice (u exitu z R10)
Tel.: +420 603 541 449

– Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 225 752
– K Zahradám 182, 360 10 Karlovy Vary-Sedlec
Tel.: +420 353 222 905

www.dike-centrum.cz

www.flora-centrum.cz

GardenMarket s.r.o.

Hortiscentrum s.r.o.

687 12 Kněžpole ev. č. 1
Tel.: +420 739 238 145

– Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878
– Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010

www.gardenmarket.eu

www.hortis.net
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JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Josef a Marian Janků –
Arboretum Šmelcovna

Malinkovič – zahradní centrum

– Ústecká ul., 403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474
– Josefodolská ul., 293 01 Ml. Boleslav-Debř
Tel.: +420 326 210 555

Dva dvory 2311, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 737 475 290, +420 732 940 763

Školky Montano spol. s r.o.

Trima Plus s.r.o.

Zahradnické centrum Jelínek

289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808

Plzeňská 606/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820

Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019

www. jinazahrada.cz

www.skolky-montano.cz

www.smelcovna.cz

www.zahradaml.cz

Bratislavská 16, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294

www.malinkovic.cz

www.zahradnictvi-jelinek.cz

Zahradnictví Kunratice

Zahradnictví Krumlov

Zahradní centrum Cílkovi

Kunratická spojka 1623, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 602 226 876

Chvalšinská ul., 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 731 618 809

Na Cintlovce 1474, 268 01 Hořovice
Tel.: +420 728 428 900

Zahradní centrum Dubany s.r.o.

Zahradní centrum Horní Počernice

Zahradní centrum Parkon

Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290

All Plants s.r.o., U Županských 4067/2,
193 00 Praha – Horní Počernice
Tel.: +420 775 55 71 71

Kanín 116, 289 07 Libice nad Cidlinou
Tel.: +420 739 011 133

www.zahradnictvikunratice.cz

www.zahradnictvi-dubany.cz

www.zahradnictvi-krumlov.com

www.zahradapocernice.cz

www.zacen.cz

www.parkon.cz
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Agroservis Stupava

HadzimaPlant, s.r.o.

Isola Bella s.r.o.

Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava
tel.: +421 265 935 729

Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince
Tel.: +421 905 622 197

952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

SLOVFLÓRA, s.r.o.

Záhradníctvo Horváth

958 53 Skačany 567
Tel.: +421 908 600 120

Kohányho 97, 935 21 Levice
Tel.: +421 366 312 357

– Moyzesová 46, 900 28 Ivanka p. Dunaji
Tel.: +421 903 742 605
– Hlavná 71, 927 01 Šaľa
Tel.: +421 903 261 284

www.agro-servis.sk

www.sujan.sk

www.hadzimaplant.sk

www.isolabella.sk

www.slovflora.sk

www.zahradnictvomh.sk
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Záhradníctvo ROYAL GARDEN
Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca
Tel.: +421 905 871 266

www.royal-garden.sk

Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik

Záhradníctvo Vaňo s.r.o.
M. R. Štefánika 1817/29, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 903 503 294

Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 772 12 05

www.zahradnictvovano.sk

www.zahradnictvosadex.sk

facebook.com/zahradnicentra.cs

www.zahradnicentra.eu
Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva
Tel.: +421 455 382 579

www.zdn.sk

ProVobis

Záhrady Dobrá Niva s.r.o.

TIP zahradních center CS. PODZIM / ZIMA 2018.
Vydává Zahradní centra CS, obchodní družstvo, Josefodolská 352,
293 01 Mladá Boleslav-Debř. IČO: 2836121.
Vydavatelský servis: PRO VOBIS, s.r.o. • Grafická úprava: Sandra Fridrichová
Vyšlo v Mladé Boleslavi 3. 9. 2018 • Evidenční číslo MK ČR E 16357
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Akce ZAHRADNÍCH

moderní časopis nejen o zahradě

CENTER

Zveme Vás na návštěvu podzimních
a zimních akcí do našich zahradních center

DVA
ČASOPISY
jedna cena
336 Kč
300 Kč

Isola Bella s.r.o., Žitavce
17. – 22. 9. ČARO FARIEB JESENE
Výber okrasných tráv, heucher, vresov, vresovcov a iných rastlín
OKTÓBER MESIAC JABLKA
Výstava jabĺk. Od 15. októbra predaj ovocných stromov.
20. októbra – odborná přednáška o ovocných stromoch.
10. 11. VYROBTE SI S NAMI KRMÍTKO
Potešte svoje ratolesti a vyrobte si jednoduché krmidlo pre
vtáky a zároveň doplnok do záhrady.
8. 12. VINAOČNÝ DEŇ V BELLA GARDENE
Magický deň prípravy Vianoc s dobrou kapustnicou a vareným
vínkom. Kúpte si vianočný stromček s dovozom zdarma.

ARBORETUM ŠMELCOVNA, Boskovice
13. 10. DÝŇOVÁNÍ
19. – 21. 10. VÝSTAVA OVOCE A OKRASNÝCH ROSTLIN
29. 11. – 2. 12. DNY ADVENTNÍ VAZBY

Zahradnictví Krumlov, Český Krumlov
6. 10. DÝŇOVÁNÍ
7. – 8. 12. VÁNOČNÍ TRHY

ZAHRADNICKÉ CENTRUM JELÍNEK, Veltrusy
22. – 23. 9. PODZIMNÍ VÍKEND
13. – 14. 10. DÝŇOVÁNÍ
24. – 25. 11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Zahradní centrum Parkon, Libice nad Cidlinou
7. – 9. 9. VÝSTAVA MELOUNŮ S OCHUTNÁVKOU
20. – 23. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ & VÝSTAVA HROZNŮ
12. – 14. 10. DÝŇOVÝ VÍKEND
OD 20. 10. OVOCE V ZAHRADĚ – zahájení prodeje ovocných
stromků
OD 15. 11. VÁNOČNÍ INSPIRACE

Za objednávku ročního předplatného
s heslem TIP získáte sadu
10 osiv od společnosti Moravoseed
DÁRKY PRO PŘEDPLATITELE!

ZÁHRADNÍCTVO HORVÁTH, Ivanka pri Dunaji
13. 10. ZAČIATOK PREDAJA OVOCNÝCH DREVÍN, prednáška prof.
Hričovského o výbere vhodných druhov a odrôd ovocných drevín
20. 10. TEKVICOVÝ DEŇ V ZÁHRADNÍCTVE
Vyrezávanie pre malých aj veľkých s ochutnávkou tekvicových
jedál, jesenná a dušičková väzba
1. 12. ADVENT A ČARO VIANOC, PREDAJ VIANOČNÝCH STROMČEKOV

speciál 2x ročně
KNIHOVNIČKA ZAHRÁDKÁŘE

každý leden
STOLNÍ KALENDÁŘ

6 x ročně
SEMÍNKA

AGROSERVIS STUPAVA
13. 10. VYREZÁVANIE DYŇOVÝCH STRAŠIDIEL
12. 11. VÝSTAVA A PREDAJ VIANOČNÝCH DEKORÁCIÍ
5. 12. PREDAJ VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Hortiscentrum s.r.o., Čáslav
6. – 7. 10. DÝŇOBRANÍ
24. – 25. 11. KOUZELNÉ VÁNOCE V HORTISU

S dárkovým certifikátem též jako
ideální dárek pro kutily, zahrádkáře
a hospodyňky

časopis Zahrádkář, Rokycanova 318/15
vydává Český zahrádkářský svaz od roku 1969
objednávky předplatného: bezplatná linka 800 100 134
nebo na www.zahradkar.org

PREDSTAVUJEME ČLENOV DRUŽSTVA

ZÁHRADNÍCTVO
ROYAL GARDEN

Keď sme v roku 2002 odkúpili záhradnícku predajňu v mestskej časti Košice-Barca, zamýšľali sme vybudovať iba
zázemie pre realizáciu a údržbu záhrad,
a predaj okrasných rastlín ponechať ako
doplnkovú činnosť. Aj vďaka šikovným,
tvorivým a obetavým spolupracovníkom,
ktorí s nami od počiatku „ťahali za jeden
povraz“, vieme dnes našim zákazníkom
ponúknuť sortiment najrozmanitejších
druhov a odrôd okrasných drevín, trvaliek
a vodných rastlín.
Už od skorej jari si u nás môžu zákazníci vybrať osivo zeleniny a kvetov, cibuľky
a hľuzy okrasných aj úžitkových rastlín vrátane sadbovačov, výsevných substrátov
i prirýchľovacích textílií. Zvyčajne koncom
marca – v závislosti od počasia – sa u nás
každý kútik postupne zapĺňa listnatými
a ihličnatými kríkmi a stromami, od tých
najbežnejších až po tvarované solitéry.
No až keď páni „zamrznutí“ povolia, rozkvitne predajňa pestrými farbami muškátov, surfínií a iných letničiek v sprievode
rôznych vôní korenín a liečivých byliniek.
V ostatných rokoch sa veľkej obľube tešia
priesady zeleniny tradičných aj menej známych druhov.
Samozrejmosťou je doplnkový sortiment, ako substráty, hnojivá, mykorhízne
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huby, tieniace a mulčovacie textílie, nádoby na pestovanie a prípravky na ochranu rastlín. Čoraz väčšiemu záujmu z radov
našich zákazníkov sa tešia najmä prípravky
podporujúce biologickú rovnováhu v prírode, či už ide o rôzne bylinné extrakty
účinné v boji proti chorobám a škodcom
alebo enzymatické prípravky na čistenie
vody v jazierkach, septikoch alebo čističkách odpadových vôd.
Neodmysliteľnou súčasťou jesennej
sezóny sú samozrejme ovocné stromy
a kríky, vypestované v renomovaných slovenských škôlkach. V priebehu celej sezóny je síce dostupný sortiment drobného
ovocia – jahody, čučoriedky, maliny, černice a iné, no s padajúcim lístím p
 richádzajú

Košice

na rad jablone, hrušky, slivky, broskyne,
marhule, čerešne, višne a orechy.
Slávnostnou bodkou za rokom plným mravčej práce je predaj vianočných
stromčekov – v črepníkoch aj tých rezaných, ku ktorým si u nás môžete vybrať
vhodný stojan, jutové stuhy alebo drobné
sklenené ozdôbky.
V januári doprajeme všetkým zamestnancom toľko potrebný oddych a my sa
v tom čase popozeráme, čo zaujímavé
z úžasnej ríše okrasných rastlín ponúka
európsky trh pre nadchádzajúcu sezónu,
aby sme sa všetci mali po zvyšok zimy na
čo tešiť.
Marie a Igor Fritzovi

PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA
Praha
Horní Počernice

V roce 2013 se nám naskytla možnost
převzít prostory končícího zahradnictví
na okraji Prahy v Horních Počernicích. Na
ploše 9 000 m2 jsme začali budovat zahradní centrum. Začátky byly těžké, ale
kde nejsou. Začali jsme se základním sortimentem okrasných rostlin a zahradnických
potřeb. Zákazníkům se u nás líbilo, bylo
jich stále více. Pro nás tedy jasný signál,
že něco děláme dobře a je v tom potřeba
pokračovat. Velká inspirace přicházela ze
zahraničních cest, především z Holandska,
kde jsme pokaždé navštěvovali holandská zahradní centra a měli jasný cíl – tohle
chceme i v ČR! To musí fungovat!
Snažíme se pro zákazníky stále budovat zahradní centrum, které je inspirativní, v příjemném prostředí, kde si zákazníci
odpočinou, naberou energii. Navíc pro

ZAHRADNÍ CENTRUM
HORNÍ POČERNICE

ně vytváříme stále něco nového – nové
prodejní expozice, širší sortiment, novinky a každým rokem i nové nebo vylepšené
prodejní prostory.
Kromě standardního, širokého sortimentu rostlin jsou naší specializací dřeviny
na živé ploty, jejichž nabídka patří k nejširším v ČR. Zákazníkům nabízíme i opravdu
velké XXL stromy, zahradní bonsaje, pokojové rostliny a mnoho dalších rostlin, které
vybíráme jak u tuzemských, tak zahraničních pěstitelů. Snažíme se nabídnout především kvalitní rostliny v několika velikostech, novinky nebo jinak zajímavé druhy,
které nejsou běžné.
Zahradnické potřeby jsou již v naší stálé nabídce, ale k tomu zákazníkům nabízíme stále širší a širší sortiment dekorací,
farmářských produktů z různých regionů,

dárkových produktů, svíček, bytových doplňků, potřeby pro zvířata atd. Každý rok
pro naše zákazníky děláme velkou vánoční
prodejní výstavu s prodejem vánočních
stromků a širokým sortimentem vánočních
dekorací a dárků.
Naším motorem jsou naši zákazníci, kterých je stále více a více a kteří dokáží ocenit to, jak se jim snažíme poradit s výběrem,
jak pro ně stále vytváříme něco nového
a dokážeme je vždy něčím mile překvapit.
Tento koncept zahradního centra, který se snažíme budovat, by nešel vytvářet
bez silného týmu lidí, kteří táhnou za jeden
provaz a věří tomu, jak se to snažíme dělat.
Děkuji jim za to a vážím si toho, kolik času
a energie jsou své práci ochotni věnovat.


Jan Drápalík

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PODZIM / ZIMA 2018 | www.zahradnicentra.eu

35

•
•
•
•

zvyšuje odolnost proti vymrzání = pro lepší přezimování rostlin
podporuje vyzrávání plodů
koncentrované živiny = menší spotřeba hnojiva
k výživě okrasných i užitkových rostlin

www.agro.cz

Dělejte s námi svět krásnější

