
LÉTO NA ZAHRADĚ
kvetoucí dřeviny, trvalky do stínu, 

užitečný hmyz, péče o růže,  
ovocné zmrzliny

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Léto  
2019



2

 Pestrost letničkových záhonů 
Popularita letniček stoupá zejména 

proto, že jsou hlavním zdrojem krásy při 
výzdobě balkónů, oken, teras a prostorů 
kolem vstupních dveří a branek. Hlavním 
posláním těchto jednoletých rostlin je 
vytvořit květy a posléze i semínka nut
ná pro zachování rodu. Mají na to málo 
času, proto se vyznačují dynamickým 
růstem, rychlým nástupem do kvetení 
a také dlouhou dobou kvetení. Proto 
bývají jednoleté rostliny atraktivní velmi 
dlouhou dobu. Hodí se i pro výsadbu do 
volné půdy – můžete je s velkou účin
ností vysazovat i mezi keře, jehličnany 
i do čerstvě založených trvalkových 
záhonů. Než se tyto dlouhověké rostliny 
rozrostou, mezery mezi nimi s velkou pa
rádou vyplní právě letničky. 

 Koleje na anglických  
univerzitách
Pokud o sobě někdo řekne, že je 

absolventem Oxfordu či Cambridge, je 
téměř jisté, že studijní část svého živo
ta prožil na kolejích v těchto městech. 
Bydlet na vysokoškolských kolejích 
u nás a v Anglii je nesrovnatelné. Sou
visí to s jiným studijním systémem, ale 
to v tomto případě není až tak důležité. 
Zajímavé ale je, že u historických anglic
kých kolejí se téměř vždy nachází velmi 

pečlivě udržovaná výsadba okrasných 
stromů, keřů i trvalek. Kdoví, možná už 
někdo dokázal, že hezké prostředí kul
tivuje lidskou mysl a možná, že i pomáhá 
k lepším studijním výsledkům. Součástí 
těchto exkluzivních parkových úprav 
bývá i intenzivně udržovaný trávník. 
Z nějaké dávné tradice platí, že po uni
verzitních trávnících se nešlape. Jedi
nou výjimku mají vážení členové peda
gogického sboru, kteří si mohou dopřát 
zkrácení cesty přes zelený pažit. 

Rohovník
Z oblasti Blízkého Východu pochá

zí poněkud zvláštní strom – rohovník 
obecný (slovensky rohovník obyčajný, 
latinsky Ceratonia siliqua). S rohovníkem 
se můžeme ale potkat i na dovolenko
vých cestách ve Středomoří, kde se hoj
ně pěstuje. Hlavním důvodem jeho pěs
tování jsou jeho luskovité plody známé 
jako svatojánský chléb. Jak z názvu vyplý
vá, tyto plody jsou jedlé a navíc i nutričně 
hodnotné. Lusky se sbírají ještě zelené 
a nezralé, sušením získávají svoji charak
teristickou hnědou barvu a příjemnou 
sladkou chuť. Plody rohovníku byly od 
dávných dob potravou chudých. Také 
byly místy využívány jako krmivo dobytka 
a koní. Když se lusky otevřou, objeví se 
v nich malá, hnědá, lesklá semínka. Říká 

Úvodník
V posledních 
letech si stále více 
zvykáme na to, že 
déšť je v našich 
končinách spíše 
raritou. Naše 
zahrady bojují 
v letních měsících 
se suchem a mít 

hezký zelený trávník je dosti nákladná 
záležitost. I my zahradníci a majitelé 
zahradních center každý rok investujeme 
nemalé peníze do závlahy a zajištění 
dostatku vláhy pro naše rostliny. 

Proto v tomto čísle najdete článek o tom, 
jak vodu v zahradě udržet a jakými triky 
přimět rostliny, aby s ní lépe hospodařily. 

Když odhlédneme od sucha, je léto dobou 
krásných barev a květů a naše zahradní 
centra mají stále co nabídnout, ať jsou to 
růže či v létě kvetoucí keře – motýlí keře, 
zahradní ibišky či hortenzie latnaté, které 
začínají kralovat. Velkou radost nám také 
dělají terasové rostliny, které jsou v té 
nejlepší kondici a řada z nich si slunce 
opravdu užívá. Jak je správně vybírat a jak 
o ně správně pečovat, je tématem jednoho 
z našich článků.

Hmyzu stále ubývá, tyto alarmující 
zprávy vedou odborníky i zahradnickou 
veřejnost k podpoře a snahám vymyslet, 
jak mu pomoci a jak tyto naše malé přátele 
a pomocníky v zahradě udržet. Pavel 
Chlouba vám poradí, jak na to.

Nevynechali jsme ani osvěžení… Domácí 
zmrzliny jsou novým hitem a léto je ideální 
dobou na jejich přípravu. Ovoce nám 
postupně dozrává, bylinky jsou v nejlepší 
kondici, tak proč z nich nevytvořit úžasnou 
domácí zmrzlinu? Máme pro vás pár 
receptů.

Doufáme, že si s ní a s naším 
časopisem TIP užijete to nejlepší 
léto. Budeme se na vás těšit 
v našich zahradních centrech!

Marie Hubálková Matúšů
vedoucí redakční rady

Zahradnické 
zajímavosti 

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba

 Pestrost  
letničkových záhonů
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se, že bez ohledu na to, jak jsou lusky velké 
a vyvinuté, má semeno stejnou hmotnost. 
Proto se semeno rohovníku stalo i jednot
ky hmotnosti – co semínko, to jeden karát. 
Slůvko karát vzniklo z arabského názvu ro
hovníku (kharrub).

Poškozené plody rajčat
Na dozrávajících rajčatech se často 

objevuje závažné poškození, které je vý
znamně znehodnocuje. Na opačné straně 
od stopky se objevují velké, tmavé, trochu 
propadlé skvrny. Jedná se o fyziologickou 
nemoc, jejíž příčinou je akutní nedostatek 
vápníku v půdě. Tomuto problému se dá 
předcházet hnojením s hnojivem, které 
obsahuje vápník. Aby to ovšem nebylo 
až tak jednoduché, někdy se stává, že se 
nejedná o nízký obsah vápníku v půdě, ale 
o „neschopnost“ rostliny vápník přijímat 
kořenovou soustavou a distribuovat ho 
spravedlivě do všech rostlinných částí. 
V podobných situacích pomáhá postřik vá
penatým hnojivem na list. Když se případ
né poškození objeví na prvních plodech, 

bývá přímý postřik na listy jedinou cestou 
k záchraně plodů, na kterých se poškození 
zatím ještě neobjevilo.

Jarmanky
Trvalky jsou velmi bohatou skupinou 

rostlin, které se pěstují zejména pro krásu 
jejich květů. Některé jsou okázalé, velké 
a barevné, u jiných druhů je zapotřebí je
jich krásu vnímat více z blízka. Až při po
hledu zblízka se často objeví krása přímo 
nevídaná. Je to i případ jarmanky, zdánlivě 
nenápadné, přitom fascinující rostliny. 
Jarmanka (Astrantia) patří do čeledi miří
kovitých, tedy do stejné skupiny rostlin 
jako mrkev, kmín či petržel. Z původního 
bíle kvetoucího druhu byla vyšlechtěna 
řada odrůd s květy dvoubarevnými, svět
le růžovými až purpurově rudými. Při 
pohledu zblízka do útrob květů objevíte 
úžasnou grafickou symetrii, která dává 
rostlině punc půvabu. Květy jarmanky jsou 
vhodné i k řezu. Při pěstování ocení polo
hu v polostínu i na slunci, vždy ale v hlubší, 
přiměřeně vlhké půdě.

Pěstování cymbídií
Orchideje z rodu Cymbidium patří 

spolu s několika dalšími do skupiny nej
častěji pěstovaných druhů pro komerční 
účely. Jejich nároky jsou velmi specifické, 
o dost jiné než u dalších orchidejí. Až na 
výjimky se cymbídia pěstují spíše v chlad
nějším prostředí. Přes léto jim vyhovuje 
pobyt venku – nejvíce se jim líbí, když 
jejich květináč může být pověšený tře
ba v koruně řidšího listnatého stromu. 
Milují totiž dvě věci – proudění vzdu
chu (až lehký průvan) a střídání vyšších 
denních a nižších nočních teplot. Proto 
se komerčně pěstují na roštech, které 
proudění vzduchu umožňuje. Na podzim 
se rostliny přenášejí do interiéru, pokud 
možno do světlé, ale chladné místnosti. 
Tam by měly zůstat až do jara a měly by 
i vykvést. Optimální teplota pro zimování 
cymbídií (u většiny běžně dostupných 
druhů) se pohybuje kolem 12 °C. Přesa
zování by mělo být zřídkavé, rostlinám 
vyhovuje spíše menší květináč vyplněný 
velkým množstvím kořenů.

 Koleje na anglických univerzitách

Rohovník Poškozené plody rajčat

Jarmanky Pěstování cymbídií
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Rozkv itnuté
 leto 
DREVINY

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba 

Mnoho ľudí vníma leto ako vrchol roku. 
V tomto čase bývame obvykle viacej vonku, 
veľa času trávime na záhradách. Po jarnom 
ohňostroji farieb túžime po plnohodnotnej 
náhrade aj pre letné obdobie. Je preto 
logické, že chceme, aby aj letná záhrada bola 
plná kvetov a k nim patriacich farieb. Okrem 
najznámejších drevín kvitnúcich v lete, ako sú 
hortenzie, ruže či levandule, existujú i ďalšie 
druhy, na ktoré by sme nemali zabúdať.

Buddleja davidii ´Pink Delight´´
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Ibištek sýrsky  (česky ibišek syrský, latinsky Hibiscus syriacus) 

Ibišteky sú typickými kríkmi leta. Ich kvety bývajú nápadné, ale veľmi záleží na 
odrode. Moderné a nové kultivary vytvárajú veľké a nápadné kvety až 10 cm veľké, 
mnohé sú vo výrazných pastelových farbách. Jednotlivé kvety ibištekov odkvitajú 
veľmi rýchlo, ale na rastline sa objavujú stále nové púčiky, ktoré priebežne 
rozkvitajú po celé leto, obvykle podľa počasia až do začiatku októbra. Ibišteky 
rastú prirodzene ako kríky, v našich podmienkach obvykle do 2–3 m, niekedy bývajú 
k dispozícii v stromčekovitej forme so zapestovanou korunou. Z ibištekov sa dajú 
vypestovať pekné živé ploty, ale ak sú dôsledne rezom udržované, kvitnú menej ako 
voľne rastúce kríky. 

 Pestovanie ibištekov je pomerne jednoduché. Sú to v našich podmienkach úplne 
mrazuvzdorné dreviny, ak sa pestujú vo voľnej pôde. Pri pestovaní v nádobách sú 
oveľa citlivejšie. Vyžadujú slnečné stanovište a hlbokú, živnú pôdu. Obvykle sa uvád-
za, že ibišteky potrebujú dobre priepustný pestovateľský substrát. Ak sa pri výsadbe 
ponúkne rastline veľkorysá výsadbová jamka s dobrou pôdou, dokáže rásť aj v ťaž-
ších, ílovitých pôdach. V takomto prostredí rastie pomalšie a nedosahuje tam takých 
rozmerov. 

Budleja (česky komule, latinsky Buddleja) 

Budleja sa nazýva ľudovo motýlí krík či letný orgován (šeřík). Aj keď tieto mená 
nie sú oficiálne, obe sú pomerne výstižné. Rozkvitnutá budleja na motýle pôsobí 
priamo magneticky, k jej bohatým kvetom sa zlietavajú z ďalekého okolia. V našich 
záhradách sa pestuje niekoľko druhov budlejí, dominantné postavenie má druh 
budleja Davidova, ostatné sa pestujú okrajovo. Nároky na prostredie a starostlivosť sú 
obdobné. Budleje dorastajú v našich podmienkach do výšky okolo 3 m, často bývajú 
nižšie. V silných zimách sa stáva často, že namŕzajú, majú ale výbornú regeneračnú 
schopnosť a po radikálnom zmladení kvitnú hneď ešte v tom istom roku. Tento postup 
pestovania si mnohí majitelia záhrad osvojili a svoje kríky zrezávajú v predjarí bez 
ohľadu na to, ako prezimovali. Pri takomto spôsobe pestovania sa dá udržať budleja 
v menších rozmeroch. Posledné roky priniesli do sveta budlejí niekoľko skvelých 
noviniek. Cieľom niektorých šľachtiteľov bolo získať podstatne nižšie typy týchto 
drevín. Vďaka tomuto úsiliu máme k dispozícii niekoľko úplne nových kultivarov, ktoré 
dorastajú do výšky 40–70 cm. Použitie budlejí týmto získalo úplne iné rozmery, zrazu sa 
dajú používať do predných častí záhonov, na výsadbu slnečných hrobov i do malých 
átriových záhrad, dokonca i pre výsadbu do pohľadovo vzdialenejších častí skaliek. 

 Budleje potrebujú slnečné stanovište a veľmi dobre priepustnú pôdu. V niektorých 
oblastiach Európy bývajú považované za invázne dreviny, v našom prostredí sa tak ale 
zatiaľ neprejavujú.

Bradavec  (česky ořechokřídlatec, ořechoplodec, latinsky Caryopteris)

Bradavec je pomerne nízky krík, ktorý dorastá podľa odrody a miestnych 
podmienok od 50 do 130 cm. Vyznačuje sa neskorým nástupom do kvitnutia – 
prvé kvety sa objavujú až v auguste a obvykle vydrží kvitnúť až do začiatku 
októbra. Kvety bradavcov bývali donedávna v rôznych odtieňoch modrej farby, 
pred nedávnom sa objavila nová odroda s nie príliš výraznou rúžovou farbou 
kvetov. Vzhľadom k neskorému kvitnutiu sú bradavce veľmi cenné tým, že dokážu 
ponúknuť výdatnú obživu včelám a čmeliakom, pre ktoré sú veľmi atraktívne.

 Tieto atraktívne kríky kvitnú na letorastoch, preto sa musia v predjarí pravidelne 
zrezávať asi 10–20 cm nad zemou. Vyžadujú slnečné stanovište, akceptujú mierny 
polotieň. Pôda by mala byť hlboká, živná, dobre priepustná, optimálne neutrálnej až 
mierne alkalickej reakcie.

Hibiscus syriacus ´Marina´

Hibiscus syriacus ´Pink Giant´ 

Buddleja ´Buzz Sky Blue´

Buddleja ´Buzz Ivory´

Caryopteris

Caryopteris ´Blue Baloon´
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Sortiment rostlin vhodných na terasu 
je bohatý, mnoho z nich však vyžaduje 
intenzivní péči, zejména pravidelnou a in
tenzivní zálivku. Rostliny, které se nemu
sejí zalévat, neexistují. Poradíme vám ale
spoň několik rostlin, které dobře zvládají 
vysoké teploty a letní úžeh.

Tyto druhy najdeme jak mezi rostlinami 
venkovní zahrady, tak v sortimentu po
kojových nebo tzv. přenosných rostlin. 
Obvykle se jedná o druhy, které vyhledá
vají slunečné polohy, bývají často kom
paktního vzhledu. Nejednou mají hrubé 
listy či stonky, které slouží jako zásobár
na vody. Další typickou vlastností rostlin 
vzdorujících suchu je jejich šedostříbr
ná barva způsobená obvykle  různými 

 šedými  šupinkami či chloupky, které po
krývají v hustém zápoji celou nadzemní 
část rostlinného organismu za účelem 
odrážení slunečního svitu, čímž se sníží 
ohřívání rostliny i vypařovaní vody. Tato 
informace se dá i obrátit – pokud uvidí
te rostlinu šedostříbrné barvy, je velmi 
pravděpodobné, že bude vhodná pro vý
sadbu na slunné a velmi teplé místo.

Jehličnany
Pro pěstování v nádobách na suchých 

a teplých lokalitách se hodí zejména 
některé druhy jalovců – jako například 
náš původní jalovec obecný (sloven
sky borievka obyčajná, latinsky Junipe
rus communis) nebo kultivary jalovce 

 prostředního (Juniperus × media). I v tom
to případě platí, že odrůdy šedostříbrné 
barvy bývají obvykle o něco odolnější než 
ostatní. Na slunných a teplých místech se 
v nádobách také dobře daří borovicím, 
jedním z nejodolnějších druhů je borovi
ce horská (kleč). Pro výsadbu do nádob 
můžeme použít i četné zakrslé odrůdy.

Listnaté dřeviny
Pro pěstování v nádobách se hodí 

zejména druhy, které rostou přirozeně 
v horkém prostředí suchých oblastí. Do 
této skupiny patří například levandule. 
Vynikající dřevinou pro pěstování v nádo
bách jsou také komule (slovensky budleja, 
latinsky Buddleja) které se často lidově 

Nádobové krasavice   pro horké léto
Život na zahradě v mnoha situacích směřuje k terase – neboť právě 
na ní se velmi často odehrávají ty nejpříjemnější činnosti. Na terase 
pobýváme ve chvílích odpočinku, při setkáních s přáteli, s kávou či 
malým občerstvením. Proto je zcela na místě, že prostředí terasy 
chceme mít stejně tak hezké jako výsadby přímo na zahradě. 

Netřesk Cotinus coggygria ´Young Lady´Levandule

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba

TERASA
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označují jako motýlí keře. Pro tento účel 
se hodí zakrslé, kompaktně rostoucí kulti
vary. Jejich nabídka se postupně rozrůstá 
o nové, krásně vybarvené odrůdy. S tep
lým a slunným stanovištěm si poradí dob
ře i ruj vlasatá (slovensky škumpa vlasatá, 
latinsky Cotinus coggygria), kterou nej
častěji vídáme v červenolistém provede
ní. Pro pěstování v nádobách se ale hodí 
zelenolistý kultivar ´Young Lady´, který 
roste pomalu, je velmi kompaktní a boha
tě kvete. Z květů se velmi rychle vyvinou 
četná, velmi dekorativní plodenství, které 
zdobí rostlinu dlouhou dobu.

Trvalky
Pro pěstování v nádobách se výborně 

hodí různé druhy rozchodníků – jak nižší, 
tak vyšší druhy, které kvetou od poloviny 

léta. Tyto rostliny výborně zvládají do
konce i extrémní teploty. Vydrží dlouhou 
dobu i bez lidského zásahu, hodí se i k vý
sadbě v místech s extenzivní údržbou. 
Navíc jsou ozdobné nejenom v období 
kvetení, ale i svými listy. Absolutní jistotou 
v přežití v nádobách v horkém prostředí 
jsou netřesky (slovensky skalnice, latinsky 
Sempervivum). Výtečnými pomocníky při 
zkrášlování terasy jsou i bylinky, zejména 
ty, které patří do čeledi hluchavkovitých 
(mateřídouška, dobromysl, rozmarýn, sa
turejka, šalvěj…).

 Exotické sukulenty  
a jiné přenosné rostliny
Při výzdobě teras můžeme také vy

užít schopností mnoha druhů exotic
kých sukulentů, tedy v případě, že máme 

prostory pro jejich umístění v zimním 
období. V této skupině rostlin najdeme 
bohatý sortiment rostlin zajímavých tva
rů i přitažlivých barev. Do této skupiny 
patří rostliny rodů Aeonium, Crassula, 
 Echeveria, Agave, Aloe, Euphorbia a další. 
Rozhodně bychom ale neměli zapome
nout připomenout, že i pelargonie (muš
káty) zvládají tyto podmínky velmi dobře.

Zbývá ještě dodat, že i rostliny z nejví
ce exponovaných oblastí potřebují pro 
svůj život vodu. Občas se objeví teorie, že 
tyto rostliny vodu nepotřebují. Je to pou
hopouhý mýtus, v době růstu je voda i pro 
tyto rostliny životně důležitá. V době do
statku si udělají zásobu, aby přežily sušší 
období. Právě pro schopnost hospodařit 
s vodou jsou tyto rostliny v zahradní tvor
bě tak cenné.

Nádobové krasavice   pro horké léto
Exotické sukulenty Buddleja ´Lillac Turtle´

Mateřídouška Pelargonie Rozchodník (Sedum telephium)



8

RŮŽE

V nejlepších rukách
Aby růže v létě bohatě kvetly a prospívaly, je třeba se o ně postarat 
především na jaře. Letní péče už není tak náročná, přesto je vhodné 
čas od času keře zkontrolovat. 

TEXT A FOTO 
Klára Dvořáková

Naše tipy 
Pravidelnou výživu zajistí růžím postupně se uvolňující hnojivo na 
růže SUBSTRAL OSMOCOTE. Lehce ho zapravíme do půdy v okolí 
rostlin, kde se postará po celou sezonu o pravidelné zásobování 
živinami.
Pokud se na rostlinách vyskytne například černá skvrnitost nebo 
padlí, je dobré použít k ošetření přípravek SUBSTRAL KOMPLEXNÍ 
OCHRANA. Tento směsný přípravek zlikviduje veškeré houbové 
choroby a zároveň i škůdce, kteří by se na růžích mohli vyskytovat. 
Jednou aplikací zajistíte růžím ochranu před chorobami a škůdci.

ZÁLIVKA
Ačkoliv růže jsou již dva tři roky po vý

sadbě dostatečně zakořenělé a vydrží na 
plném slunci i bez každodenní zálivky, je 
vhodné je za déletrvajícího sucha alespoň 
dvakrát týdně zalít. Zaléváme zásadně na 
půdu ke kořenům, protože kropení na listy 
podporuje vznik a šíření houbových chorob. 
Zálivku postřikovačem provádíme vždy brzy 
ráno, aby listy stačily před den dostatečně 
proschnout. 

HNOJENÍ
Pokud jsme při výsadbě nebo na jaře 

nezapracovali dostatek kompostu nebo 
některé z dlouhodobě působících hnojit, 
je třeba růže v průběhu léta, tedy v době, 

kdy intenzivně kvetou, pravidelně přihno
jovat. Hodí se minerální rozpustné hnojivo 
přidávané do zálivky. Hnojíme však pouze 
do začátku srpna, aby letošní výhony stačily 
dobře vyzrát a nebyly náchylné k vymrznutí. 

LETNÍ VÝSADBA RŮŽÍ
Přestože nejvhodnějším obdobím pro 

výsadbu růží, tak jako všech dřevin, je jaro 
nebo podzim, kontejnerované růže může
me vysazovat i v průběhu léta. Vybereme si 
však období, kdy jsou teploty nižší a nepraží 
slunce. V létě nabízíme v našich zahradních 
centrech růže často kvetoucí, takže si mů
žete vybrat ty, které se vám nejvíce líbí a kte
ré vaši zahradu ozdobí květy ještě letos. Při 
výsadbě v létě doporučujeme přimíchat 
do půdy některý z přípravků, který zadržuje 
vodu, a místo hnojiva přidat kvalitní vyzrálý 
kompost. Určitě nezapomeňte na pravidel
nou a vydatnou zálivku, aby růže do pod
zimu dobře zakořenily. 

 
 OCHRANA PŘED CHOROBAMI  
A ŠKŮDCI 
Nejčastějšími chorobami růží jsou padlí, 

černá skvrnitost a růžová rez. Příznaky se 
projevují na listech, které vadnou nebo jsou 
pokryty různými skvrnami. Důležité je jednat 
rychle, už při prvních příznacích napade
ní. V našich zahradních centrech vám rádi 

poradíme s výběrem vhodného přípravku, 
který se aplikuje po rozředění postřikem, 
případně si můžete koupit již hotové balení 
k okamžitému použití. Listí rostlin, které tr
pěly houbovými chorobami, doporučujeme 
po podzimním opadu spálit a nepřidávat do 
kompostu. 

Ze škůdců trpí růže zejména mšicemi – 
proti nim můžete vyzkoušet přírodní kop
řivovou jíchu nebo některý z biologických 
přípravků, které nehubí užitečný hmyz. Ob
jevíteli na růžích listy svinuté do ruličky, pak 
vaše rostliny navštívily pilatěnky. Napadené 
listy otrhejte a zničte, jsou v nich nakladená 
vajíčka nebo již vylíhlé larvy. Listy poškozu
jí také pilatky či pidikřísi, které můžeme při 
menším napadení sbírat, případně použít 
některý z chemických přípravků.

LETNÍ ŘEZ 
Pokud nepěstujete botanické růže, které 

kvetou pouze jednou a mají i ozdobné šíp
ky, průběžně odkvetlé květy odstraňujte, 
aby se růže zbytečně nevysilovaly tvorbou 
semen. Odstřihujte celá květenství nad 
prvním pravým listem, který se skládá z pěti 
plátků. Půdopokryvné a mnohokvěté růže 
pouze příležitostně vyštipujte a odstřihně
te až celé odkvetlé květenství.
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 Zadržte vodu 
  vo svojej záhrade! 

AKO NA TO

Závislosť na vode bola kedysi zreteľnejšia, než je dnes. Voda je 
dôležitá rovnako ako kedysi, len vzťah k nej mnohí už stratili. Posledné 
roky tropických teplôt a dlhodobého sucha nám zase oči otvárajú, 
spolu s nimi i myseľ. Stále viac si uvedomujeme, že s vodou treba 
vedieť hospodáriť.

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba

Na otázku ako udržať vodu v záhrade 
sa dá odpovedať pomerne jednoducho 
a rýchlo. Treba zachytávať dažďovú vodu 
a tú potom používať na polievanie. Je to 
úplná pravda, len nie je celá. Dažďovú 
vodu vnímame ako najkvalitnejšiu vodu 
vôbec, nič iné ju nenahradí. Skúsení pozo
rovatelia prírody sami najlepšie vedia, že 
keď na záhradu naprší, všetky  rastliny ožijú 
a vyzerajú inak, ako po bežnej zálievke zo 
studne, potoka či obecného vodovodu. 

ZACHYTÁVANIE DAŽĎOVEJ VODY 
Základný krok, ktorý môže v rámci 

svojich možností urobiť majiteľ domu 

i záhrady, je zachytávanie dažďovej 
vody. Zberné nádoby by mali byť na 
všetkých miestach, kde je to možné. 
I tak sa ale pri dlhých alebo prívalových 
dažďoch nepodarí obvykle zachytiť 
všetku vodu. Z preplnených nádrží voda 
preteká a mizne. Aj táto voda má cenu 
zlata a mali by sme sa pokúsiť zdržať ju 
na záhrade, aj keď ňou už nemôžeme 
zalievať. Ak vsiakne do našej pôdy, je 
to lepšie, ako keď zmizne v kanalizácii. 
Ako toho dosiahnuť? Už pri plánovaní 
stavby treba myslieť i na túto vec. Vý
znamný dopad na zachytenie zrážkovej 
vody majú spevnené plochy – ak má 

chodníková dlažba medzery, časť vody 
na pozemku vsiakne – aj tá je dôležitá. 
Najmä v zahraničí vzniká nový fenomén 
dažďových záhrad (rain gardens) a je len 
otázkou času, kedy budú súčasťou aj na
šej záhradníckej kultúry. V princípe ide 
o vytvorenie vsakovacích priestorov, 
do ktorých má byť zvedená nadbytoč
ná dažďová voda, ktorá by inak odtiekla 
mimo záhradu. Okolo 

Pri zakladaní trávnika  
využite výhody Zeolitu. Tento 
ílový minerál je silne porézny 
a okrem toho, že pôdu 
prevzdušňuje a púta v nej 
živiny, veľmi dobre zachytáva 
aj vodu. Voda sa v pôde udrží 
dlhší čas a trávniky netrpia 
suchom.
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Plantasorb je  
špeciálny polymér 
na báze gélu, ktorý 
na seba dokáže naviazať 
veľké množstvo vody. 
Vhodné je jeho použitie 
pre rastliny pestované 
v nádobách. Jedno 
balenie Plantasorbu 
vystačí na 70 l substrátu, 
do ktorého sa primieša 
pri sadení rastlín. 

Pre zadržanie vody 
v záhonoch je vhodné 
rastliny v riadkoch zakryť 
drevovlnou, ktorá zabráni 
rastu burín a odparovaniu 
pôdy medzi riadky.

týchto vsakovacích miest býva vytvore
ná bežná výsadba, takže takéto miesto 
vyzerá ako súčasť záhrady.

AKO UDRŽAŤ VODU V PÔDE 
Recept na to je pomerne jedno

duchý – treba pôdu neustále obohaco
vať o organickú hmotu. Každý typ pôdy – 
od ílovitej až po piesčitú – vždy znesú 
pridanie organickej hmoty. Pod pojmom 
organická hmota sa rozumie kompost, ra
šelina, zelené hnojenie, hnoje hospodár
skych zvierat, lístie stromov. Všetky tie
to hmoty sa vyznačujú jednou výbornou 
vlastnosťou – dokážu nasiaknuť sa vodou. 
Fungujú trochu ako špongia. Ak je orga
nickej hmoty v pôde dostatok, pri zráž
kach neodtečie a nestratí sa v neznáme. 

Výborným pomocníkom pre hospodá
renie s vodou sú dážďovky (česky žížaly), 
spolu so včelami sú to asi najdôležitejšie 
živočíchy našich záhrad. Pracujú i pomer
ne hlboko v pôde, z jej povrchu vťahujú 
zostatky listov a trávy do celého pôdneho 
profilu, strávením ich menia na kompost. 
Neustálym pohybom zanechávajú v pôde 
nenápadné chodbičky. Pri dažďoch práve 
tieto chodbičky majú na svedomí, že voda 
lepšie vsakuje a neodtečie po povrchu 
pôdy mimo záhradu. Nie je to klišé, ani 
výkrik ekologického aktivistu – len dobre 
mienená rada: chráňte svoje dážďovky!

Ďalším výborným pomocníkom pre 
udržanie vody v pôdy je vegetácia. Aký
koľvek súvislý vegetačný porast je lepší, 
než holá pôda. Je to dané tým, že rast
liny dokážu pôdu zatieniť, čím sa výpar 
vody znižuje. Väčšina druhov rastlín, do
káže s vodou hospodáriť, ak jej má málo, 

 uzavrie svoje prieduchy a vodou šetrí. Ak 
jej má dostatok, vyparuje ju do ovzdušia 
a vylepšuje mikroklimatické pomery mies
ta. Oboje je dobre. Čím je vegetácia buj
nejšia, tým je silnejší efekt ochrany pôdy 
pred vysychaním. Možno to je úsmevné, 
ale aj pôda zarastená burinou je lepšia, 
ako pôda bez akejkoľvek vegetácie. Vý
sadba stromov a kríkov má pre prežitie 
oveľa väčší význam, než si často pripúšťa
me. Opäť to nie je klišé – vysádzajte, kde 
je to možné. Ak to budú stromy, nech sú 
to veľké stromy. To lístie, ktoré na jeseň 
spadne, to má odpracované stokrát. Je 
výborné do kompostu, nie je to škodca 
civilizácie. Ak sa to dá, dajte stromom slo
bodu, netreba ich neustále zrezávať do 
guľôčok. 

Žiaľ, v súvislosti s týmto je treba zmie
niť i nepopulárne opatrenia. Týkajú sa na
príklad aj údržby trávnika. Ak dlhodobo 
neprší, vyplatí sa nekosiť trávniky na naj
nižšiu možnú výšku. Alebo ešte lepšie – 
nekoste ich vôbec. Prežiť šesť týždňov 
so škaredým trávnikom teraz je jednodu
chšie, než prežiť bez vody za pár rokov. 
Neustále polievanie trávnika v horúcom 
lete je hazard – aj keď máte vlastnú stud
ňu, je to vyhodená voda, darovaná nebu, 
ktorá spadne pravdepodobne niekde 
inde. Naopak, polievanie stromov – to je 
investícia do budúcna. Hneď, ako strom 
začne vytvárať hodnotný tieň, stáva sa 

významným spoločníkom pri hospodá
rení s vodou.

Ešte jedna dôležitá rada všetkým, 
možno tiež trochu nepopulárna. Kom
postujte. Kompost nie je hnojisko – dob
rý kompost nesmrdí a nie je škaredý. 
Zadarmo v ňom vzniká krásna organická 
hmota, ktorú budete môcť vrátiť pôde, 
kedykoľvek to bude nutné.

Na záver ešte jedna rada – nevytváraj
te si vlastné sucho! Nie je to tak nepravde
podobné, ako sa to javí na prvé počutie. 
Vlastné sucho si vytvárame sami a často. 
Môžu za to najmä spevnené plochy, betó
nové múry, predimenzované parkovacie 
miesta, vo verejnom priestore parkoviská 
bez stromov. Áno, betónové plochy z na
šich životov vytesniť nevieme. Ale vieme 
ich zatieniť a nechať zarásť zeleňou. Ak to 
neurobíme, rozpálime naše mestá, obce 
i domy tak, že nad nimi vzniknú tzv. tepel
né ostrovy. Je to už trochu fyzika, ale platí 
v nej, že nad rozpálenými miestami neprší 
vôbec, alebo len veľmi málo. Práve preto 
neprší na Sahare ani inými púšťami sveta. 
Zato v horských a lesnatých oblastiach 
prší často a ochotne. Je to ešte stále 
v našich rukách. Zatiaľ.
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Suchý stín  nemusí být 
problém

ROSTLINY

TEXT Ing. Renata Pešičková, PERENY
FOTO Michal Babor

Nedostatek vody nás 
v posledních letech 
opravdu velmi trápí. 
Když se tento hendikep 
zkombinuje se stínem, 
rázem nám vzniká 
stanoviště, které pro 
většinu trvalek znamená 
jistou smrt. Ty, které 
rostou ve stínu, většinou 
potřebují stále vlhkou 
půdu, a ty, které zvládají 
sucho, zase potřebují 
slunce. 

Hosta
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Jak udržet vláhu 
v půdě?
Při výsadbě doporučuji přidat do půdy 
kompost, který opravdu dokáže vodu 
zadržovat a ještě dodá rostlinám 
živiny. Na podzim nechte na záhoně 
ležet spadané listí, chrání půdu před 
zimním vysycháním a tvoří rostlinám 
ochrannou vrstvu, z které se uvolní 
živiny.

Není stín jako stín. Ten pod stromy a keři 
s řídkými korunami (břízy, dříny, dřezovce, 
svitel, štědřenec, jeřáby, muchovníky apod.) 
ještě umožní, aby k zemi spadlo více kapek 
deště, a paprsky světla se protáhnou k rostli
nám i jindy než jen na jaře, kdy je stinná partie 
nejkvětnatější.

Naopak nejsložitější situace nastává pod 
stromy s velkými listy a hustými koruna-
mi, jako jsou javory, kaštanovníky, habry, buky, 
magnolie, jabloně, hrušně či duby. Tady do
poručuji vysazovat pod okraj koruny kvetou
cí druhy a směrem do hlubšího stínu  použít 
spíše druhy půdopokryvné. 

Stromy, které později raší, umožní vysadit 
druhy kvetoucí po delší čas, neboť jinak je 
pravidlem, že nejintenzivněji kvetou trvalky 
ve stinných partiích zjara, než se olistí stromy 
a keře, pod kterými rostou. Později je třeba 
si spíše hrát s barvami a tvary listů trvalek, 
i když o květy nemusíme být ochuzeni ani bě
hem zbytku roku. 

Duchesnea indica

Helleborus orientalis ´´Yellow Lady ́

Epimedium pinnatum ´´Black Sea ́

Brunnera macrophyla ´Variegata´
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Jaké druhy tedy zvládnou  
se ctí suchý stín? 
Bergenia cordifolia – bergénie
vytrvalka na širokou škálu stanovišť, 
suchý i mírně vlhký stín

Brunnera macrophylla –  
pomněnkovec 
vytváří dobrý zápoj, neboť se na 
dobrém místě přesévá. Disponuje 
velmi zajímavými barvenými 
varietami listů 

Corydalis – dymnivka
ve školkách složitě pěstovaný 
druh, který si však najde své místo 
v každé spáře mezi kameny stinných 
schodišť či zídek a rozzáří svět

Dryopteris – kapraď samec
celý rod s velmi zajímavými 
listy a výškami je skupinou 
stálezelených a suchu odolných 
kapradin

Gallium odoratum – svízel vonný
výběžkatá půdopokryvná bylinka 
s bílými hvězdičkami květů

Helleborus – čemeřice
pro světlejší místa s propustnou, 
lehce vápenitou půdou nadělají 
parádu po celé roky. A těch barev!

Hemerocallis – denivka
pro světlejší stín

Heuchera – dlužicha
hlavně mohutnější kříženci Heuchera 
villosa s velkými, mírně chlupatými 
listy

Geranium macrorrhizum ´´Ickworth ́
Lamium maculatum

Hemerocallis
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Jaké druhy tedy zvládnou  
se ctí suchý stín? 

Hosta – bohyška
hlavně jednobarevné kultivary. 
Nejodolnější vůči suchu 
(a překvapivě i snášející slunce) jsou 
kultivary získané od svěže zelené 
Hosta plantaginea

Pulmonaria – plicník
mají rády středně suchý stín 

Polystichum
stálezelený rod kapradin s jemnými 
nebo zajímavě vykrajovanými listy

Epimedium – škornice
pro vytvoření souvislého 
porostu trvalek (druhy pinnatum 
ssp. colchicum, × perralchicum, 
versicolor, × warleyense. Na jaře 
krásně kvetou a listy během roku 
s růstem mění barvu

Duchesnea – jahodka
nízká plazivka, květy i plody 
připomínají jahodník 

Geranium oxonianum,  
G. macrorrhizum – kakosty
svítí do větší výšky a dálky

Lamium maculatum – hluchavka
plazivka s pestrými květy a různě 
stříbřitě zbarvenými listy

Symphytum – kostival 
méně používaný druh, ideální 
do sucha 

Bergenia cordifolia Symphytum azureum

Pulmonaria

Corydalis alba Polystichum aculeatum



16

Mnohokrát se potvrdilo, že nejlepším 
prostředkem pro zdravou zahradu (ale 
i louku, pastviny či les) je rozmanitost. Čím 
více druhů organismů žije na jednom mís
tě, tím snadněji fungují všechny přírodní 
děje, tím lépe zahrada odolává náporům 
nemocí i invazím hmyzu, který škodí na 
kulturních rostlinách. Rozmanitost živo
čišné skladby na zahradě můžeme aktivně 
podpořit, ale i jisté formy dobře načaso
vané pasivity mohou být směrem živoči
chům velmi prospěšné. Týká se to třeba 
případné ochrany proti hmyzím škůdcům 
v období masivního kvetení stromů. Po
užití chemické ochrany v tomto období 
 neničí jenom škůdce, ale i opylovače 
nebo predátory. Hmyz, ačkoliv nám často 

dělá vrásky, má pro přírodní rovnováhu 
zcela nenahraditelné poslání. Je důleži
tou součástí potravinového řetězce bez 
ohledu na to, jestli se jedná o druhy z lid
ského pohledu škodlivé, či užitečné. 

NEOPYLUJÍ JEN VČELY
Zcela nenahraditelná je schopnost 

některých druhů hmyzu opylovat rost
liny. Právě na nich závisí úroda většiny 
běžně dostupných užitkových rostlin. 
Do velké skupiny opylovačů patří kro
mě včel a čmeláků i další druhy hmyzu. 
Opylování zvládají i některé druhy mo
týlů (například babočka paví oko), které 
přeletováním z květu na květ přenášejí 
pyl. Tuto práci dokážou mimoděk i třeba 

drobné druhy pavouků, které si kořist 
obstarávají lovem přímo v květech ob
líbených rostlin. Do rodiny opylovačů 
patří i velcí brouci zlatohlávci, kteří to 
mají u nás lidí docela těžké. Jejich larvy 
se obvykle vyvíjejí v kompostu a roz
hodně nepůsobí tak hezky jako dospělí 
jedinci. Tyto larvy se často stávají obětí 

 KDYŽ HMYZ ZAHRADĚ NEŠKODÍ

Není to tak dávno, co jsme na drobné 
živočichy v zahradě nahlíželi tak trochu 
s despektem. Striktně jsme je dělili na 
dobré a na zlé a podle tohoto dělení 
jsme se k nim také stavěli. Dnešní chápání 
života na zahradě se výrazně změnilo. 
Neznamená to, že bychom přestali 
vnímat škůdce a užitečné živočichy, ale 
více cítíme potřebu nenarušovat křehkou 
rovnováhu v přírodě.

TEXT A FOTO  
Pavel Chlouba 

AKO NA TO

Přizpůsobení  
svých potřeb  

drobnému hmyzu  
na zahradě není nijak 

obtížné, při troše snahy 
mohou být tyto prvky 

nejenom praktické,  
ale také hezké.
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lidské nevědomosti díky podobnosti 
s larvou chrousta. Od sebe se tyto lar
vy poznají těžko, ale téměř vždy pla
tí, že larvy chroustů se na kompostu 
 nevyvíjejí.

K významným opylovačům patří také 
pestřenky, které se z bezpečnostních 
důvodů snaží často podobat vosám. 
Pestřenky jsou velmi bohatou hmyzí 
skupinou, žijí po celém světě a je jich 
 kolem 6 000 druhů. I ty, které žijí u nás, se 
hodně liší vzhledem i způsobem života. 
Některé z nich se živí pylem a nektarem 
kvetoucích rostlin, čímž také plní funkci 
opylovače. Larvy pestřenek některých 
druhů bývají dravé a živí se mšicemi – 

někdy umí za svůj krátký život spořádat 
až 250  kousků mšic.

K nejvýznamnějším opylovačům na
šich zahrad ovšem patří včelky samotář
ky. Nejedná se o jediný druh ale pojme
nování jinak velmi bohaté skupiny včel. 
Tyto včelky mají pro opylování v sou
kromých zahrádkách obrovský význam. 
Zatímco kolektivně žijící včely medo
nosné potřebují obrovské plochy roz
kvetlých rostlin, samotářsky žijící  včelky 
jsou mnohem skromnější a ochotně 
operují i na malém prostoru soukromé 
zahrady. Navíc velmi často platí pravi
dlo, že samotářská včelka ráda zůstává 
na místě, kde se vylíhla. 

Jak přilákat  
hmyz na zahradu?
Nabízela by se jednoduchá odpověď – 
postavit jim hmyzí domek! Ten je 
opravdu v mnoha ohledech prospěšný, 
ale prvním krokem nutným k přilákání 
hmyzu je vytvoření dobrých podmínek 
pro jeho život. Je zejména potřebné 
na zahradu vysazovat velké množství 
kvetoucích rostlin. Měly by to být 
rostliny medonosné, nejlepší jsou druhy 
s jednoduchými květy. Do plnokvětých 
odrůd se hmyz dostává obtížně a díky 
tomu tyto kultivary navštěvuje jenom 
velmi neochotně nebo vůbec. Důležitá 
je i skladba kvetoucích rostlin – pro 
období vrcholícího jara a začátku léta 
je to poměrně snadný úkol, mnohem 
složitější je naplánovat zahradu tak, aby 
se medonosné květy objevovaly podle 
počasí od konce února až do začátku 
listopadu. 

Hmyzí domky mohou mít různé podoby. 
Dávají prostor fantazii, tvořivosti 
i aktivitám rodičů s dětmi. Vytvoření 
různých skulinek, dutin a úkrytových 
prostorů může mít mnoho podob. Pro 
vytvoření hmyzích domků poslouží stébla 
rákosu i duté bambusové tyčky, špalky 
z tvrdého dřeva listnatých stromů, různé 
cihly i nízké zděné zídky. Hmyzí domky 
mohou být součástí různých prvků 
použitých na zahradě. Velmi důležitá 
je poloha hmyzího domku. Měl by být 
umístěn tak, aby byl hmyzu k dispozici 
v blízkosti jeho výskytu. Trvalkový záhon 
je pro osídlení hmyzem jistě výhodnější 
než balkon v 8. patře panelového domu.
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Z KUCHYNĚ

V módě je domácí pečení chleba, vlastní bylinky ze zahrádky, 
o zelenině nemluvě. Ale co na zub v horkém létě? Vyzkoušejte 
domácí zmrzliny a nanuky, jde to i bez zmrzlinovače a příprava 
není nijak složitá. Vystačíme si jen s obyčejnou mrazničkou 
a vhodnou formou, třeba na muffiny. Pokud budete vyrábět 
nanuky, doporučujeme zakoupit formu na nanuky, ale použít 
můžete i malé plastové kelímky. 

TEXT Jana Morávková
FOTO Dreamstime

Jahodovo-broskvová zmrzlina
 200 gramů jahod 1 broskev 500 ml broskvového džusu
 500 ml jahodového džusuJahody operte, odstraňte stopky, 

rozmixujte je a propasírujte přes 
síto. Broskev omyjte, oloupejte, 

odstraňte pecku a rozmixujte. 
Ovocné kaše smíchejte s oběma 

džusy, rozdělte do forem a dejte 
zmrznout.

Jogurtová ovocná 

zmrzlina 

  250 g ovoce

  120 g bílého jogurtu

  2 lžičky vanilkového cukru

  1 lžička citronové šťávy

Ovoce omyjte, odstraňte 

z něho případné pecky a stopky, 

rozmixujte a přidejte ostatní 

ingredience. Směs nalijte do 

forem nebo misek a nechte 

zmrznout.

Co je  
domácí,  
to je in!

 Zchlaďte se 

vlastní zmrzlinou

18

Tvarohová zmrzlina  1 hrnek mraženého ovoce
  4 lžíce tvarohu  6 lžic smetany   3 lžíce medu Do nožového mixéru dejte 

všechny ingredience (větší kusy 
ovoce předem rozkrájejte) 

a mixujte do hladka. Směs nalijte 
do forem a nechte zmrznout. Pro 

lepší chuť můžete část ovoce 
nechat v kouscích a přidat je 

do rozmixované směsi. 
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Rebarborová omáčka 

na zmrzlinu 

  200 g rebarbory

   2 lžíce krupicového cukru

  120 ml šumivého vína

   kousek čerstvého zázvoru 

  kousek celé skořice

   bazalka nebo máta na ozdobu

Oloupanou a na kousky nakrájenou 

rebarboru zasypte cukrem a nechte 

pod grilem několik minut zkaramelizovat. 

Víno zahřejte spolu s oloupaným 

zázvorem a skořicí, směs nalijte na 

opečenou rebarboru a nechte asi půl 

hodiny macerovat. Omáčkou zalijte 

kopečkovou zmrzlinu  

a ozdobte mátou nebo bazalkou.

Mražené malinové mojito
  500 g malin
  1 limeta
  svazek máty 
   150 g tmavého třtinového cukru
  40 ml bílého rumu
Ve 150 ml vody rozpusťte na mírném 
ohni cukr, přidejte mátu a nechte 
v lednici macerovat (alespoň hodinu, 
ale i přes noc). Pak mátu vyjměte 
a důkladně vymačkejte. Rozmixujte 
maliny a případně je propasírujte 
přes síto, abyste je zbavili zrníček. 
V mixéru promíchejte maliny, 
cukrový sirup, šťávu z limety a rum, 
nalijte do forem a nechte zmrznout. 

Smetanová ovocná 

zmrzlina

  500 g ovoce 

  400 ml smetany na šlehání

   200 gramů zahuštěného 

slazeného mléka 

  2 lžíce moučkového cukru

Ovoce omyjte, odstraňte 

případně stopky a pecky 

a rozmixujte je s cukrem. 

Ušlehejte šlehačku a v průběhu 

šlehání pomalu přidávejte 

zahuštěné mléko. Pak můžete 

obě směsi promíchat, případně 

je do forem navrstvit a pak 

jimi lehce protáhnout vidličku, 

vznikne zajímavá kombinace. 

Nechte důkladně zmrazit.

Mražená  
melounová pěna
  1 lžíce želatiny v prášku  2 hrnky melounu   ½ hrnku krupicového cukru  1 lžíce citronové šťávy  špetka mleté vanilky  ¼ l šlehačky

Meloun s cukrem a šťávou z citronu několik minut povařte, než se cukr rozpustí. Mezi tím připravte želatinu podle návodu, vmíchejte ji do melounové směsi a nechte vychladnout, až směs začne tuhnout. Pak přidejte vanilku a ušlehanou šlehačku, nalijte do forem a nechte zmrznout. Před podáváním ozdobte kousky melounu. 

Rychlý ovocný nanuk
Do formy nalijte mírně 
rozředěný domácí 
sirup, vložte dřívko 
(nebo lžičku) a nechte 
zmrznout.

 Rychlá ovocná zmrzlina
Sezonní ovoce operte, odstraňte 
případně stopky a pecky 
a nakrájejte na malé kousky. 
Do směsi přidejte vanilkový 
cukr a trochu vody a rozmixujte 
na hladkou kaši. Směsí naplňte 
do formy a nechte zmrznout.
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MÔJ SVET JE VIDIEK

NA NÁVŠTEVE 

TEXT
 Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová,  

Isola Bella s.r.o.
FOTO 

 Renata Sádovská

Prednedávnom sa mi dostala do rúk 
kovová tabuľka, kde bolo napísané: 
Záhrada je priateľ, ktorého môžeš 
navštíviť kedykoľvek! Uvedomila som si 
to aj pri návšteve záhrade mojej priateľky 
záhradníčky, ktorá svoju prácu aj svoju 
záhradu miluje. Verím, že pre mnohých z nás 
je to miesto, kde chodíme vyrozprávať 
všetky svoje strasti, radosti, kde chodíme 
načerpať energiu, ale si aj poplakať. Pre 
ľudí ako ja a ako pani domáca je to skutočne 
priateľ na celý život.
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Na návšteve u Renatky som sa cítila 
presne tak, ako keď prídete domov po 
dlhom náročnom dni a oddýchnete si, 
pretože ste na mieste plnom harmónie 
a pokoja. Záhrada je veľká, rozľahlá a za
kladala si ju Renatka sama. Pamätám si, ako 
ju začala tvoriť. Bola to klasická úžitková 
záhrada plná zemiakov a ovocných stro
mov s trávnikom, aký si pamätám z čias 
mojej starej mamy.

Začiatky nie sú nikdy ľahké. Je treba 
mať myšlienku, čo a akú záhradu chceme 
vytvoriť. Niekto na to potrebuje záhrad
ného architekta. Niekto tak, ako Renatka, 
má to vnútorné videnie, čo kam patrí.

Na začiatku bolo hlavne veľa práce: 
odstránenie trávneho drnu, postupne vy
tvarovanie záhonov, následne výsadba, 

 kombinácie trvaliek a krov, postavenie soli
térnych stromov. To, že je to záhrada zalo
žená bez netkanej textílie, vidíte sami. Trvalky 
sú vzájomne prepojené, sú zdravé a krásne. 

V tejto záhrade však dodáva to čaro aj 
množstvo prvkov, ktoré by bežný záhrad
ník do záhrady nepriniesol. Je to jeden 
z talentov Renatky, ako dať ducha a oživiť 
veci, ktoré sú pre niekoho nepotrebné 
a vhodné akurát tak do kontajnera. Pre
to tu môžete vidieť sukulenty zasadené 
v starých nádobách, spravený múrik zo 
starých tehál. Všetko je doladené jed
notnou azúrovou farbou náteru na per
golách, stolíkoch či starých stoličkách, 
ktoré celú záhradu rozjasňujú. 

O takejto záhrade poviete, že má du
cha, že je obrazom toho, ako vníma krásu 

jej majiteľka. Radi sa do takejto záhrady 
vraciate, lebo vždy objavíte niečo nové 
a čarovné, čo dodá záhrade šmrnc. Ako 
poznám Renatku, každý rok si nájde mies
to, kde ešte niečo dosadí či dostavia. Ako 
ju poznám, každý rok orýľuje z konca zá
honov, aby ich mohla dosadiť niečím no
vým, čo v záhrade ešte nemá. 

A toto sú záhrady, kde trávnik nehrá 
hlavnú rolu. Pretože nie trávnatá plocha 
a dokonalý trávnik bez burín robí prírodu 
takto krásnou, ale práve bohatá a rozma
nitá skladba trvaliek, bylín, stromov. V tej
to záhrade si uvedomujem, ako môžeme 
aj my, každý jeden napomôcť k zachova
nia rôznych druhov hmyzu, včiel, vtáctvu. 
Tak, že budeme zakladať živé a prírodné 
záhrady, ako je tá pani Renatky.
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MODERNÁ  
 MÔŽE BYŤ AJ ÚTULNÁ

Na dnešnú návštevu som sa vybrala s obavami, čo 
môžem očakávať. Moderná záhrada je dnes preferovaná 
mnohými architektmi. Nové budovy a ich štylizácia 
je v dnešnej dobe jednoduchá, čistá a elegantná línia 
v každom smere. Neustále počúvam od zákazníkov 
chceme modernú a bezúdržbovú záhradu. Vždy im 
odpoviem, že to, čo je moderné, je veľmi relatívne. 
Aj k čisto kubistickej modernej stavbe sa dá vytvoriť 
moderná, no krásna a útulná záhrada. 

NA NÁVŠTEVE 

TEXT A FOTO
 Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Isola Bella s.r.o.
REALIZÁCIA ZÁHRADY 
Slovflora s.r.o., Levice
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Veľa krát máme predstavu, že moderná 
záhrada bude plná betónu, dlažby, s pár 
kúskami solitér, najlepšie vysokých bon
sajov, alebo niečoho efektného strihané
ho. A netreba zabudnúť na okrasné trávy 
a množstvo kameňa (pričom je veľmi mylná 
predstava o tom, že práve toto je bezúdrž
bová záhrada).

A tak vám chcem ukázať príklad jednej 
krásnej modernej záhrady, kde sa skĺbili čis
té línie novostavby s čistými a úhľadnými 
líniami záhonov, zelene a stromov. S veľ
kým citom tu bol vyberaný materiál, ktorý 
prechádza z budovy s kovovým efektom 
do záhonov s prvkami dreva a kovu. Vidíte 
tu čisté a pravidelné záhony s presnosťou 
vysadených rastlín, čo dodáva prírodne la
deným líniám malebnosť a noblesu. 

Keď vojdete, osloví vás krása japonské
ho javora, jeho čisto jasné červené farby 
sa vynímajú na fasáde domu. Podrast je jed
noduchý, jednoliaty, aby vynikli solitérne 

 umiestnené tisy, ktoré stupňujú gradáciu 
celého záhona a navádzajú pohľadovo ná
vštevníka ísť ďalej do záhrady, objavovať nie
čo nové. Jednoduchosť a štýl, ktorý po ces
te vidíte, je obrazom dokonalej architektúry 
stavby. Základom je jednoduchý a jednoliaty 
podrast s výsadbou rovnakého druhu krov 
a vždy je to solitéra vo forme akcentu.

Pozemok sa mierne zvažuje a keď pre
jdete okolo všetkých úžitkových budov 
s výhľadom na okolitú prírodu, v očiach 
sa vám rozjasní. Otvorí sa pred vami ladne 
navrhnutá, jednoduchá, ale s citom na
vrhovaná výsadba rôznych druhov krov, 
stromov aj trvaliek. Je to priestor v záhra
de, kde sa začína život, oddychová zóna, 
kde načerpáte energiu už len pohľadom na 
krásnu výsadbu. Opäť tu nájdete detailno
sť a presnosť vo výsadbe krov, všetko má 
svoje miesto a svoje centimetre. Ale ako 
celok pôsobí záhrada harmonicky, ladne, 
jemne. Všetky záhony dokonale  zjednocuje 

krásny a kvalitne založený trávnik. Nemáte 
tu vôbec pocit, že je to strohá, kamenná 
záhrada, akou by ste si modernú záhradu 
predstavovali. Veľmi premyslene prejde
te do úžitkovej časti, oddelenej múrikom 
porasteným paviničom. Tu je priestor pre 
ovocné druhy, úžitková záhrada je spojená 
s priestorom pre hru a relax detí. 

Celá záhrada pôsobí harmonicky 
a úhľadne a ja odchádzam spokojná, že sa 
opäť podarilo vytvoriť jednu nádhernú 
oázu pokoja – a je to moderná záhrada. 
Takto si modernú záhradu predstavujem. 

A takto vám ju odporúčam vnímať. 
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Nebojte sa,  
že tým, že okolo 

modernej budovy 
vysadíte stromy, stratí 
budova svoj charakter. 

Práve naopak.  
Je to súhra tvarov,  

prvkov, farieb.
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Hortiscentrum s.r.o.
–  Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice 

Tel.: +420 547 237 878
–  Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav 

Tel.: +420 327 313 010
www.hortis.net

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 
 odborností, 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.
463 46 Příšovice (u exitu z R10)
Tel.: +420 603 541 449
www.dike-centrum.cz

Česká republika

Mariánské 
Lázně

Chabařovice

Pardubice

Boskovice

Kněžpole

Stupava Šaľa
Žitavce

Levice
Ivanka 
pri Dunaji

Skačany

Špačince

Prešov

Košice

Dolný Kubín

Dobrá Niva

Židlochovice
Břeclav

Libice nad Cidlinou

Mladá Boleslav

Příšovice

Veltrusy
PRAHA

Čáslav
Přerov nad 

LabemHořovice

SEZNAM PRODEJENPROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

GardenMarket s.r.o. 
687 12 Kněžpole ev. č. 1
Tel.: +420 739 238 145
www.gardenmarket.eu
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Mariánské 
Lázně

Chabařovice

Pardubice

Boskovice

Kněžpole

Stupava Šaľa
Žitavce

Levice
Ivanka 
pri Dunaji

Skačany

Špačince

Prešov

Košice

Dolný Kubín

Dobrá Niva

Židlochovice
Břeclav

Libice nad Cidlinou

Mladá Boleslav

Příšovice

Veltrusy
PRAHA

Čáslav
Přerov nad 

LabemHořovice

JINÁ ZAHRADA s.r.o.
–  Ústecká ul., 403 17 Chabařovice 

Tel.: +420 606 094 474 
–  Josefodolská ul., 293 01 Ml. BoleslavDebř 

Tel.: +420 326 210 555
www. jinazahrada.cz

Malinkovič – zahradní centrum
Bratislavská 16, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294
www.malinkovic.cz

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

Josef a Marian Janků –  
Arboretum Šmelcovna
Dva dvory 2311, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 737 475 290, +420 732 940 763
www.smelcovna.cz

Zahradní centrum Dubany s.r.o.
Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290
www.zahradnictvi-dubany.cz

Trima Plus s.r.o.
Plzeňská 606/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz

Školky Montano spol. s r.o.
289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808
www.skolky-montano.cz 

Zahradní centrum Cílkovi
Na Cintlovce 1474, 268 01 Hořovice
Tel.: +420 728 428 900
www.zacen.cz

Zahradní centrum Parkon
Kanín 116, 289 07 Libice nad Cidlinou
Tel.: +420 739 011 133
www.parkon.cz

Zahradnické centrum Jelínek
Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz
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Záhradníctvo Horváth
–  Moyzesová 46, 900 28 Ivanka p. Dunaji 

Tel.: +421 903 742 605
–  Hlavná 71, 927 01 Šaľa 

Tel.: +421 903 261 284
www.zahradnictvomh.sk

SLOVFLÓRA, s.r.o.
Kohányho 97, 935 21 Levice
Tel.: +421 366 312 357
www.slovflora.sk

Isola Bella s.r.o. 
952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk 

HadzimaPlant, s.r.o.
Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince
Tel.: +421 905 622 197
www.hadzimaplant.sk 

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

Agroservis Stupava
Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava
tel.: +421 265 935 729
www.agro-servis.sk

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan
958 53 Skačany 567
Tel.: +421 908 600 120
www.sujan.sk

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

Záhrady Dobrá Niva s.r.o.
Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva
Tel.: +421 455 382 579
www.zdn.sk

Záhradníctvo SADEX –  
Ing. Rastislav Feriančik
Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 772 12 05
www.zahradnictvosadex.sk

facebook.com/zahradnicentra.cs
www.zahradnicentra.eu
TIP zahradních center CS. Léto 2019.  
Vydává Zahradní centra CS, obchodní družstvo, Josefodolská 352,  
293 01 Mladá BoleslavDebř. IČO: 2836121.  
Vydavatelský servis: PRO VOBIS, s.r.o. • Grafická úprava: Sandra Fridrichová  
Vyšlo v Mladé Boleslavi 11. 6. 2019 • Evidenční číslo MK ČR E 16357 
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ZAHRADNÍ CENTRUM  
ŠMELCOVNA

Naše zahradní centrum je součástí 
 Arboreta Šmelcovna, které se nachází 
na okraji Boskovic. Prodejna je otevřena 
od 15. března do 15. listopadu a nabízí ve 
vhodných agrotechnických termínech 
bohatý sortiment okrasných a ovocných 
rostlin nejen z vlastní produkce, ale také 
od význačných našich i zahraničních pěs
titelů. Samozřejmostí je kompletní na
bídka materiálu pro zakládání a údržbu 
zahrad a sadů. 

Nákupy v prodejně je možno spojit 
s prohlídkou arboreta, které se na ploše 
téměř sedmi hektarů rozkládá v nádherné 
přírodě ve svahu nad říčkou Bělou.

Z původní zahrady okrasných rostlin 
vybudoval můj otec, Josef Janků, pečlivě 
udržovaný naučný a odpočinkový  areál, 
kde je vysázeno několik tisíc kultivarů 
okrasných a ovocných dřevin, doplně
ných travními porosty a jezírkem. Jsou 
zde odpočinková místa a pro radost dětí 

ZOO koutek se zakrslými druhy hospo
dářských zvířat. 

Během celé sezony zveme návštěvníky 
na tematické akce jako třeba Jaro v arbo
retu, Dny sakur, Kvetoucí rododendrony 
a další.

Zatímco prodejna zahradního centra je 
umístěna v dolní části areálu, ve stráni nad 
arboretem je lokalita Dva dvory, kde od 
jara do podzimu pořádáme akce pro děti, 
vystoupení hudebních skupin a mnohé dal
ší. Pro tyto akce je zde vybudováno ven
kovní i vnitřní občerstvení s udírnou, grilem 
a parkovištěm, které je o víkendech a bě
hem prázdnin (v případě příznivého počasí) 
otevřeno denně. 

Závěr sezony patří již tradičně akcím 
jako Dýňování s ochutnávkou dýňových 
specialit a tvořením návštěvníků – vyřezá
vaní dýní podle vlastní fantazie. Oblíbená je 
také tradiční celovíkendová Výstava ovo
ce, zeleniny a zahradní techniky a úplný ko
nec sezony patří tvorbě adventní vazby – 
věnců a dalších vánočních ozdob.

Srdečně zveme návštěvníky do naše
ho zahradního centra a také na prohlídku 
 arboreta, případně na kteroukoliv akci bě
hem letošní sezony. Veškeré informace 
jsou na našem webu www.smelcovna.cz

Marian Janků 

Boskovice

PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA



Proti Plžům a slimákůmProti nežádoucí vegetaci

Obsahuje rostlinné atraktanty, díky kterým je pro slimáky 
neodolatelný, svou vůní je přitahuje a velmi jim chutná

Použité zhořčovadlo Bitrex zároveň odrazuje psy, kočky a jiné 
domácí mazlíčky od konzumace

Díky bezprašnému povrchu jsou granule vysoce odolné proti 
dešti - slimáci jsou při vlhkém počasí nejaktivnější!

Účinkuje dlouhodobě a spolehlivě, je registrován do širokého 
spektra plodin

Totální herbicid na veškerou nežádoucí vegetaci se systémovým 
účinkem

Hubí jednoleté i vytrvalé plevele včetně kořenů

Likviduje plevele v chodnících, zámkové dlažbě, podél plotů,  
ve vinicích, ovocných sadech a v lesních školkách

Nátěrem na řezné plochy zabraňuje novému obrážení nežádou-
cích dřevin

Potlačuje pařezové výmladnosti v lesním hospodářství

100 ml ošetří až 250 m2 plochy

NOHEL GARDEN a.s. - Budínek 86, 3 km od Dobříše, tel.: +420 318 533 511,  office@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz 
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HADZIMA PLANT s.r.o.

Už 25 rokov máme tú česť a poteše
nie ponúkať vám naše služby! Ani sa nám 
nechce veriť, že už ubehlo toľko času. 
Na začiatku to bola len dobrá myšlienka 
a elán mladých záhradníkov podporo
vaný staršou generáciou. Vlastne, dá sa 
povedať, že sme hneď od začiatku mali 
veľké šťastie na vynikajúcich ľudí, ktorí 
nám pomohli tú ideu zrealizovať a rozví
jať. Školou získané vedomosti a praktic
ké skúsenosti našich predchodcov nám 
pomohli v roku 1994 založiť firmu Záhrad
níctvo Hadzima v Trnave.

Prvotný dôraz bol na pestovaní a pre
daj rezaných kvetov. Spokojní zákazní
ci nás motivovali k rozširovaniu služieb 
a sortimentu. Činnosť sa postupne rozší
rila o pestovanie okrasných drevín, trva
liek, letničiek a dvojročných rastlín, začali 
sme realizovať sadovnícke úpravy záhrad, 
predaj doplnili o substráty a záhradnícke 
potreby. 

V roku 2003 sme sa rozhodli budo
vať úplne nové záhradníctvo „na zelenej 
lúke“ v obci Špačince, len 4 km od  Trnavy 
(2003). Prvé roky boli veľmi náročné, 
chcelo to veľa námahy, kým sa vytvorilo 
zázemie a poctivá práca začala prinášať 
prvé výsledky. V ďalších rokoch pre
šla firma búrlivým rozvojom pestova
teľských, ale aj predajných priestorov. 
Výhody lepšej organizácie väčšieho celku 

nás presvedčili (v r. 2010) založiť Hadzima 
Plant s.r.o., ďalšie roky nám dali za pravdu, 
že tento krok bol správny. Veľkým impul
zom na ďalšie zlepšovanie bol vstup do 
združenia Záhradní centra CS (2018). Skú
senosti profesionálnych kolegov z Českej 
a Slovenskej republiky dávajú šancu pre
niesť našu činnosť na ešte vyššiu úroveň 
a tým uspokojiť stále náročnejšieho zá
kazníka. Poskytnutú dôveru si nesmierne 
vážime a snažíme sa neustále zlepšovať 
našu ponuku a služby. 

Dnes je Hadzima Plant s.r.o. silnou 
a úspešnou záhradníckou firmou. Kveti
nárstvo a dve záhradné centrá poskytujú 
záhradnícke produkty a služby na vysokej 
úrovni pre široký okruh zákazníkov. Vlast
ná produkcia rastlín ponúka široký sor
timent za dobré ceny a veľké množstvo 
noviniek, poradenstvo na základe skúse
ností je samozrejmosťou.

U nás nájdete vždy niečo zaujímavé! 

Špačince

PREDSTAVUJEME ČLENOV DRUŽSTVÁ



Akce ZAHRADNÍCH  
CENTER
Zveme Vás na návštěvu letních akcí 
do našich zahradních center

moderní časopis nejen o zahradě

Každý měsíc tváří v tvář, setkejte se s párem roku:

Zahrádkářka & Zahrádkář

ROČNÍ
předplatné

JEN ZA
336 Kč

Předplatné objednávejte na tel.: +420 222 780 739, osobně 
na Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 (9–15 hod) nebo použijte 

slevový kód SEMO na www.zahradkar.org/semo. 

DÁREK
Noví předplatitelé časopisu Zahrádkář získají 
exkluzivní sadu deseti osiv od společnosti SEMO.

Vydává: Český zahrádkářský svaz, z.s., Rokycanova 3185/15, 130 00 Praha 3

www.zahradkar.org,  www.izahradkar.cz

Koncem měsíce jak hodiny, do každé zahrádkářské rodiny

Vydává: Český zahrádkářský svaz, z.s., Rokycanova 3185/15, 130 00 Praha 3

www.zahradkar.org,  www.izahradkar.cz

Každý měsíc jsou zas tady, cenné rady do zahrady

Arboretum Šmelcovna, Boskovice
1. – 31. 8. TRÁVY A TRVALKY V ARBORETU

ZAHRADNICKÉ CENTRUM JELÍNEK, Veltrusy
21. – 22. 9. PODZIMNÍ SÁZENÍ TRUHLÍKŮ 
12. – 13. 10. DÝŇOVÁNÍ 

SLOVFLÓRA, s.r.o., Levice
8. 6. DEŇ HORTENZIÍ A TRVALIEK

Zahradní centrum Parkon, Libice nad Cidlinou
31. 5. – 2. 6. LEVANDULOVÝ VÍKEND 
8. – 14. 7. CLEMATIS SHOW 
–  největší prodejní výstava plaménků v ČR
6.–8. 9. VÝSTAVA MELOUNŮ
19.–22. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ

Záhradníctvo Horváth, Ivanka pri Dunaji
12. 10. TEKVICOVÉ DNI V PREDAJNI V ŠALI
–  vyrezávanie tekvíc, dobroty z tekvíc a iné zaujímavosti
14. 10. ZAČIATOK PREDAJA OVOCNÝCH DREVÍN
19. 10. TEKVICOVÉ DNI V PREDAJNI V IVANKE PRI DUNAJI
–  vyrezávanie tekvíc, dobroty z tekvíc a iné zaujímavosti

Isola Bella s.r.o., Žitavce
17. – 22. 6. ZÁHRADA PROVENCE 
–  ak chcete mať záhradu ako z romantického filmu / poradíme 

vám a ponúkneme rastliny práve na takúto záhradu
od polovice októbra  PREDAJ OVOCNÝCH DREVÍN 

DIKÉ spol. s r.o., Příšovice
18. – 21. 9. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. 10. DÝŇOBRANÍ V ČESKÉM RÁJI



www.vitalitykomplex.cz

+
Přírodními procesy vzniká z vermikompostu ,,Žížalí voda“.
Podporuje bohatší kv etení a vyšší tvor bu zdravých plodů

Obsahuje růstové enzymy.
Rostliny po něm rostou téměř před očima.

Posiluje imunitu a regeneruje oslabené rostliny rajčat a pap rik.
Škůdce, choroby a nedbalou péči snášejí rostliny mnohem lépe.

Kristalon a Žížalí voda se skvěle doplňují.
Až o 1/3 vyšší sklizeň!

bo
hatší kvetení

až o 34 %a násada plodů




