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PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Barevný podzim
dýně, vřesy,
okrasné trávy

Úvodník
S končícím létem
změní slunce
barvu, babí léto
přinese úplně
jinou atmosféru
a zvýrazní jiné
tóny. Také naše
zahradní centra
se převléknou
do nových
odstínů. Začíná jedna z nejbarevnějších
sezón…
Chryzantémy, vřesy, podzimní trávy a další
rostliny rozehrají koncert bordó, žluté,
červené, oranžové, růžové a stříbrné
a přinesou neopakovatelnou atmosféru.
Když se to vše snoubí s pěkným počasím,
stojí za to vyrazit k nám do zahradního
centra!
Rádi vám poradíme s výběrem těch
správných vřesů pro vaši zahrádku a těch
nejlepších pro vaše podzimní a zimní
truhlíky – pomůžeme vám je zkombinovat
do podoby, která prozáří vaše domy
a terasy až do Vánoc či do příštího jara.

Zajímavosti
Ovocné stěny

Ovoce na malém prostoru můžeme vypěstovat pomocí tzv. palmet –
ovocných stěn. Existuje celá řada
různých typů, které se liší zejména
způsobem vedení. Principem založení
ovocných stěn je velmi intenzivní řez
ovocných dřevin a vyvazování rostoucích výhonů do kolmých, vodorovných nebo šikmých směrů. Pěstování těchto tvarů vyžaduje intenzivní
péči a pravidelný řez. Je vhodné pro
různé druhy ovocných dřevin, nejsnadněji se palmety vytvářejí z hrušní
a jabloní. Pro tento způsob pěstování
můžeme využít přítomnost různých
zdí, které slouží jako opora i ochrana
proti klimatickým vlivům. Ovocné stěny ale můžeme zakládat i ve volném
prostoru, v takovém případě se rostliny vedou podél umělé opory, nejčastěji na drátěnce.
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Pavel Chlouba

Echinacea

(česky třapatkovka, slovensky echinacea) pochází ze Severní Ameriky
a v našich zahradách se s oblibou pěstuje pro krásné a velmi nápadné květy,
které rostlinu zdobí až do konce léta.
Květy jsou velmi přitažlivé pro včely,
čmeláky i různé druhy motýlů. Po odkvětu se na rostlinách vytvářejí výrazná
plodenství, která jsou mimo jiného zdrojem stravy pro některé druhy drobného
ptactva. Echinacea je považována také
za velmi užitečnou, léčivou rostlinu. Má
silné desinfekční a protizánětlivé účinky,
působí proti bronchitidě, nachlazení,
horečce i proti zánětům v ústní dutině.
Výrazně zvyšuje imunitu organismu. Tuto
rostlinu používali severoameričtí indiáni
při léčbě celé řady zdravotních obtíží,
například jako desinfekci při bolestivém
kousnutí hmyzem, ale často i jako sérum
při napadení jedovatými hady.

Nastává také čas dýní – novodobých
královen podzimu. Snad žádný sortiment,
který prodáváme, nezaznamenal
v posledních letech takový nárůst v oblibě
jako dýně. Ať již jako dekorace, nebo jako
královny vašich kuchyní – máme pro vás
pár nápadů, jak je využít.
Rakytník patří mezi nejžádanější ovocné
druhy. Co však s touto pichlavou rostlinou
provádět, když už nám konečně zaplodí?
Tipy naleznete v našem článku.

Ovocné stěny

Echinacea

Podzim a okrasné trávy – to je dvojice,
která patří k sobě. Kam je v zahradě
umístit a jak je kombinovat, vám poradí
ve svém článku Pavel Chlouba.

Zahradnická hantýrka

Nakoukněte s námi také do poslední
sezóny roku – předvánočního času a zimy.
Máme pro vás pár tipů na ručně vyrobené
adventní dekorace a ukážeme vám, že
zahrada může být krásná i v zimě.

Asi nejméně příjemnou částí péče o rostliny je jejich ochrana před různými
škůdci a nemocemi. Přinášíme vám malý přehled terminologie související
s ochranou rostlin. Ochrana rostlin před škůdci a nemocemi je velmi složitá
záležitost, proto prosím tento přehled vnímejte jenom jako základní pomůcku
pro orientaci v názvosloví.

Těšíme se na vás v našich zahradních
centrech.

Marie Hubálková Matúšů
vedoucí redakční rady
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PESTICID je obecný výraz pro celou
skupinu přípravků, které jsou určeny
k ochraně rostlin či živočichů před
nemocemi a škůdci. Rozdělují se podle
různých kritérií do několika skupin.
Ve většině případů se jedná o více či
méně toxické látky, které při nesprávném či příliš častém používání mohou
ohrožovat lidské zdraví i celkový
ekosystém přírody. Proto se pesticidy

musí používat vždy obezřetně. Pro majitele zahrad a amatérské pěstitele je zejména
důležité znát rozdělení pesticidů podle
působení na jednotlivé skupiny organismů.
INSEKTICIDY jsou přípravky určené k hubení hmyzu. Podle účinku se insekticidy
rozdělují na požerové, kontaktní a systémové. Požerové insekticidy jsou pro
hmyz atraktivní chutí a působí přes trávicí

Dřín

(latinsky Cornus, slovensky drieň) byl
kdysi považován za bohatou skupinu
rostlin, později byl však rozdělen na několik dalších rodů. Zahradnická terminologie tyto změny někdy respektuje, ale
v některých případech se drží starého
pojmenování. Je to i případ rostliny na
obrázku. Někdy bývá označována jako
dřín, slovensky drieň (Cornus stolonifera
‘Kelsey Dwarf‘), jindy jako svída, slovensky svíb (Swida stolonifera ‘Kelsey
Dwarf‘). Tento výjimečný kultivar se vyznačuje nízkým a velmi hustým růstem.
V nejlepších podmínkách dorůstá do
výšky jednoho metru, často však jen do
60–70 cm. Vytváří velké množství menších listů, které umí zcela zastínit povrch
půdy. Tím rostlina nahradí mulčovací materiály a výborně zabrání růstu a rozvoji
plevelů.

Kalina japonská

(Viburnum plicatum) pochází z Východní Asie, ale v našich zahradách se
pomalu a ochotně zabydluje. Hlavní
efekt této kaliny nastává v jarním období, kdy se na převážně vodorovně

Dřín ´Kelsey Dwarf´

Kalina japonská

soustavu. Kontaktní, také někdy označované jako dotykové, zůstávají na povrchu
rostliny a působí dotykem s tělem hmyzu.
Systémové insekticidy se dostávají přímo
do rostliny a hmyz se otráví tím, že rostlinu
pojídá, nebo z ní saje rostlinné šťávy.
Mnoho druhů insekticidů působí negativně
i na užitečné druhy hmyzu, jako jsou včely
nebo čmeláci. Proto je velmi důležité
rozhodovat, jestli je vůbec nutné jejich
použití, a pokud ano, tak v jakém čase,
množství a míře.
AKARICIDY jsou přípravky proti roztočům.
Do této skupiny patří například svilušky.
FUNGICIDY jsou přípravky určené k omezení vzniku a existence houbových onemocnění, jako je padlí, černá skvrnitost,
padání klíčních rostlin apod. Velká část

rostoucích větvích objeví krásná soukvětí bílých, krajkových květů. Některé
odrůdy tohoto druhu bývají koncem
léta a na podzim stejně krásné jako zjara. Na větvičkách se v četném množství
objevují drobné červené plody, kolem
nichž občas vykvétají i nové květy. Ještě
později na podzim se listy kaliny japonské zbarví do vínově rudých odstínů.
Pro tuto elegantní rostlinu vyberte místo na slunci v přední části záhonu, aby
byla vždy blízko „na očích“.

Ylang ylang

Tropický stálezelený strom Cananga
odorata původem z Malajsie, Indonésie
a Filipín je velmi cennou a důležitou dřevinou. Říká se mu také ylang ylang, stejně jako parfému, který se z něj vyrábí.
Vonné látky – esenciální oleje – se získávají destilací z květů. Jejich vůně je velmi
pronikavá a charakteristická. Esenciální
oleje mají využití zejména při výrobě mýdel a ve voňavkářském průmyslu, bývají
součástí toaletních potřeb pro muže.
Čerstvé květy si dívky často vkládají
jako vonnou i hezkou ozdobu do vlasů.
V čerstvém i sušeném stavu se používají

Ylang ylang
fungicidních přípravků působí jen preventivně. Proti houbovým nemocem se dá
v mnoha případech zasáhnout i bez použití
fungicidů tak, že zabráníme vzniku podmínek pro vznik a šíření těchto nemocí.
HERBICIDY jsou přípravky určené k hubení
plevele. Rozdělují se podle způsobu působení na totální a selektivní. Totální herbicidy
obvykle hubí všechny skupiny rostlin bez
rozdílu. Některé zvláště vitální druhy rostlin
jsou však do jisté míry odolné a schopné
částečného přežití i po aplikaci těchto přípravků. Selektivní herbicidy hubí jen určitou
skupinu rostlin. Používají se například k hubení dvouděložných rostlin v trávníku.
MOLLUSKOCIDY jsou přípravky určené
na hubení měkkýšů, tedy proti slimákům
a plžům.

jako přísada do koupele pro celkovou
psychickou relaxaci i jako afrodisiakum,
také se vkládají mezi šaty, nebo se umísťují do ložnic pro specifické provonění
prostoru. Sušené květy se v lidové medicíně užívají jako lék proti malárii.

Mulčovací materiály

Při zakládání zahrad můžeme pozorovat poměrně častou touhu vytvořit
silné kontrasty pomocí mulčovacích
materiálů. Nejčastěji se pro tento efekt
používá mulčovací kůra a štěrk nebo
kačírek. Je to lákavé a zdánlivě jednoduché řešení. Kombinace těchto dvou
materiálů v těsné blízkosti bývá ale
poměrně konfliktní, zejména z hlediska
udržitelnosti. I při sebepečlivější realizaci téměř nejde zabránit tomu, aby se
tyto materiály nedostaly časem jeden
do druhého. Může za to vítr, drobná zvířata i pohyb lidí po záhonech při údržbě
zahrady, že se mulčovací materiály vzájemně promíchají. Výsledek je ve finále
mnohem horší, jako kdyby se použil
k mulčování pouze jeden druh mulčovací hmoty.

Mulčovací
materíály
RODENTICIDY jsou přípravky určené
k hubení hlodavců.
BIOLOGICKÉ LÁTKY NA OCHRANU ROSTLIN jsou přípravky, které
využívají často velmi složité vztahy
mezi jednotlivými organismy, čím
se dochází k potlačování či úplné
likvidaci určitých škůdců. Obvykle se
jedná o specifický parazitický vztah,
kdy dochází k likvidaci škůdce jiným
organismem, přičemž nedochází
k poškozování jiných živých organismů ani křehkého ekosystému. Tento
systém ochrany rostlin neustále
nabývá na významu a snaží se alespoň částečně nahradit konvenční
metody, zejména kvůli ochraně
životního prostředí.
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ROSTLINY

Okrasné trávy
V ZAHRADÁCH
TEXT A FOTO
Pavel Chlouba
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Při zakládání okrasných zahrad si často klademe
otázku, jak využít potenciál jednotlivých skupin rostlin
co nejlépe. Platí to i pro okrasné trávy. Je to velká
a rozmanitá skupina rostlin, takže i jejich využití je
bohaté a různorodé, potřebujeme ale také špetku
fantazie a kousek odvahy. Pomocí okrasných trav
můžeme na zahradách vytvořit nebývalé efekty.
Směle můžeme říct, že v některých situacích budou
trávy hrát zcela hlavní roli, jindy jenom roli vedlejší,
ale i tak s velkým účinkem.

Kousek prérie na zahradě

Vysoký záhon na okraji pozemku

Vysoký záhon na okraji
pozemku
Řešení většiny běžných rodinných
zahrad má v mnoha případech jednoho
společného jmenovatele – vysoký porost na okraji pozemku. Od tohoto řešení
se očekává zejména dokonalé vytvoření
soukromí a uzavření zahrady před cizími pohledy. Pro tento účel se vysazují
obvykle různé dřeviny, ale stejně dobře
mohou posloužit i kombinované výsadby s vysokými druhy trvalek v hlavní roli.
Právě v tomto případě vysoké druhy
trav zvládnou udělat velmi dobrou práci.
K nejlepším patří ozdobnice (Miscanthus),
které jsou v dispozici v mnoha odrůdách.
Nevýhodou výsadby tohoto druhu je, že
každé jaro začínají růst od začátku, takže

Smíšený trvalkový záhon

první měsíce jara ještě neexistuje dokonalý efekt soukromí. Výhodou jsou velmi
nízké nároky na údržbu, které se navíc
koncentrují do krátkého období v předjaří, kdy se stříhají staré natě trav. Další
velkou výhodou je, že právě do záhonu
tohoto typu se dá nasázet velké množství jarních cibulovin, které se postarají
o jeho pestrost, dynamiku a krásu v prvních měsících roku.

Smíšený trvalkový záhon
V trvalkových záhonech mohou
okrasné trávy hrát velmi podstatnou roli.
Do těchto míst lze vysazovat různě vysoké i různě vybarvené druhy a odrůdy
trav. Jejich pomocí se dá zabezpečit to,
že v letním období jenom vyplňují volný

Vysoký záhon na okraji pozemku
prostor zelenou hmotou a nenápadně
doplňují kvetoucí druhy trvalek. Koncem
léta, na podzim, ale často i v zimě pak zcela převezmou hlavní roli a jsou základem
celé kompozice.

Kousek prérie na zahradě
Poslední dobou se stále větší oblibě
těší tzv. prérijové záhony. Jsou to kompozice, které imitují prérijní krajinu tak typickou pro některé části severní Ameriky.
Výsadby tohoto typu mají pravděpodobně
své nejlepší časy ještě před sebou. Jsou
velmi jednoduché na údržbu a zalévají se
minimálně, nebo vůbec, přitom jejich efekt
je úžasný. I v těchto záhonech mají trávy
velmi důležité poslání. Propůjčují mu něžnost a eleganci.

Trávy a letničky
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Trávy v hlavní roli

Trávy a letničky
Velmi zajímavých efektů lze dosáhnout kombinováním trav a jednoletých
rostlin, tzv. letniček. Pro tyto kombinace
lze použít jak trávy jednoleté, tak vytrvalé. Semenné směsi jednoletých rostlin
přinášejí velmi rychlý efekt a dají se použít v případě nutnosti dočasného řešení
prostoru. Na snímku je vytrvalá tráva kavyl (Stipa) v kombinaci s jednoletým mákem. Jednotlivé rostliny máku vlčího sice
krátce po odkvětu uhynou, ale obvykle
se sami přesévají, takže pravděpodobnost, že budou zdobit záhon i v příštích
letech, je velmi velká.

Trávy v hlavní roli
Některé druhy trav jsou tak atraktivní,
že je celkem možné udělit jim v zahradní
kompozici hlavní roli. Aby vynikly v plné
kráse, vždy se vyplatí vysazovat je ve větším množství, a to často i na úkor druhové
skladby. Na snímku je Imperata cylindrica
‘Red Baron‘, jejíž horní části se od druhé

poloviny léta vybarvují do svěžích červených odstínů.

Vysoké trávy jako živý plot
Ozdobnice (Miscanthus) dovede vytvořit díky svým hustě rostoucím listů porost, který je schopen nahradit živý plot.
Je dynamický a rychle rostoucí, každý rok
vyrůstá ze země znovu. Porost z této vysoké trávy vytváří i jemný zvukový efekt, když
fouká vítr, je slyšet jeho jemné šustění. „Živý
plot“ z ozdobnice klade minimální nároky
na údržbu – obvykle podle délky porostu
stačí jenom několik hodin práce ročně.

Trávy v moderních zahradách
Pod pojmem moderní zahrada si lze
představit různá řešení zahradního prostoru. Může to být třeba zahrada, na které si plnými doušky budeme užívat radost
z pobytu venku, na čerstvém vzduchu či ve
společnosti přátel, přičemž samotná krása
a rozmanitost rostlin není v tomto případě
na prvním místě. V moderních zahradách

Vysoké trávy jako živý plot
je častým požadavkem nutnost minimální
péče o zahradní prostor. I v tomto případě se můžeme k trávám obrátit s důvěrou.
Na snímku je monokulturní výsadba bezkolence (Molinia coerulea ‘Transparent‘) –
tento kultivar dorůstá do výšky až 190 cm,
vytváří množství jemných, průhledných
soukvětí. Koncem léta se celá rostlina vybarví do jemných žlutých odstínů.

Trávy jako dekorace
Na podzim vyměňujeme květinovou
výzdobu oken a teras. Na řadu přicházejí
různé druhy rostlin, okrasné trávy i v tomto případě mohou posloužit velmi dobře. Pozdně letní až podzimní aranžováni
je velmi příjemnou činností. Kromě trav
máme totiž možnost použít i další rostliny,
jako třeba hebe, vřesy, některé na podzim
atraktivně vybarvené trvalky, ale i mnoho plodů či listů, které nám zdarma nabízí
zahrady, parky i divoká příroda. Fantazii se
meze nekladou, krásu svého obytného
prostoru máme hlavně ve vlastních rukou.

Trávy jako dekorace

Trávy v moderních zahradách

6

Trávy jako dekorace

Hřbitovní
lampy a 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

.CON ETA
Tradiční německý dodavatel zahrádkářského vybavení pro zahradu,
dům i dílnu. Značky CONNEX a CORNAT jsou symbolem kvality
s mnoha lety vývoje výrobků dle potřeb zákazníka. Dlouhodobé testy
kvality umožňují na určité typy zboží poskytnout záruku až 15 let.
Široký sortiment zahrnuje nářadí, příslušenství, zavlažovací systémy,
pomocníky na ochranu zahrady i zahrádkáře v každém ročním období.
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DREVINY

Čarovanie s dráčmi

Dráče (česky dřišťály, Berberis) sú listnaté opadavé
i stálezelené kríky, ktoré okrem Austrálie obývajú
mierne a subtropické oblasti všetkých kontinentov.
Vo voľnej prírode rastie necelých 500 druhov.
Pri použití v našich záhradách síce nemôžeme
ani zďaleka využívať všetky, napriek tomu nám
dráče i tak ponúkajú úžasné možnosti, ako vylepšiť
záhradný priestor.

TEXT A FOTO
Pavel Chlouba
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V našej prírode sa vyskytuje dráč
obyčajný (Berberis vulgaris), ktorý má
trochu kontroverznú minulosť a pomerne malé záhradnícke využitie. Tento
druh dráča je totiž považovaný za významného hostiteľa istého druhu hrdze,
ktorá môže významne poškodzovať
porasty pšenice. Práve z tohto dôvodu
bol v minulosti neúprosne likvidovaný,
takže sa považuje za vzácny a ohrozený
druh. Jeho plody sú veľmi kyslé, a preto
boli niektorými národmi používané ako
prísada do jedál, kde sa kyslosť vyžadovala. Orientálna kuchyňa dokonca využívala a miestami stále využíva sušené

8

2
plody ako významné dochucovadlo
a pochutinu. Z kôry a dreva sa získava žlté
farbivo. Svieža žltá farba je ale typická
pre celý rod týchto rastlín. Niektoré druhy dráčov sa považujú zase za významné
liečivé rastliny, napríklad na podporu trávenia, proti bolestiam žlčníka či ako zdroj
antibakteriálnych látok.
Najširšie využitie majú ale dráče
v záhradnej tvorbe. Rozsah ich využitia
je veľmi pestrý. Čiastočne je to preto,
lebo máme k dispozícii pomerne bohatý sortiment vychádzajúci z viacerých
druhov, druhým dôvodom ich rastúcej
obľuby je veľmi vysoká prispôsobivosť

3
k rôznym podmienkam. Časť sortimentu dráčov sa vyznačuje pevnými, veľmi
tvrdými a lesklými listami, obvykle tmavozelenej farby. Na prvý dojem pôsobia
ako rastliny stálozelené. Táto ich vlastnosť ale nie je vždy presvedčivá. V miernejších podmienkach sa môžu chovať
ako stálozelené, v drsnejších polohách
alebo pri tvrdých zimách sa často stáva, že sa listov zbavia, aby sa uchránili
pred zmrznutím či veľkou stratou vody.
Všeobecne platí, že stálozelené dráče
bývajú viac náchylné na silnejšie mrazy. Vo väčšine prípadov sa stálozeleným druhom dráčov najlepšie darí na

mierne chránených a nie príliš suchých
miestach. V prípade, že na výsadbovom mieste býva vyššia vlhkosť vzduchu, môžu rásť aj na slnečnom mieste,
v opačnom prípade uvítajú mierny polotieň, alebo miesto, kde sa behom dňa
strieda slnko i tieň. Typickou vlastnosťou dráčov je veľké množstvo tŕňov,
ktoré sa vyvíjajú na konárikoch. U stálozelených druhov bývajú tŕne pomerne veľké a pevné, preto sa často tieto
kríky využívajú ako prechodové bariéry.
Preniknúť cez ich porast je prakticky nemožné. Nižšie kultivary sa vysadzujú práve preto i do nízkych lemov, kde majú
zabrániť preniknutiu domácich zvierat
do záhonov. Vyššie druhy sa niekedy využívajú pre tvorbu živých plotov, ktoré
majú rovnako silný „obranný“ účinok ako
rastliny rastúce voľne.
Podobné využitie ponúkajú aj opadavé druhy dráčov. Aj keď ich tiež existuje

1
2
3
4
5

Berberis thunbergii ’Tiny Gold’

6
7

Berberis thunbergii plody

8

výborne regenerujú. Aby živý plot vyzeral
dobre, musí sa rezať pravidelne a pomerne často – minimálne dvakrát za rok. Pri
vysadzovaní živých plotov z dráčov treba prejaviť určitú veľkorysosť – na jeden
bežný meter by sa malo použiť minimálne
päť rastlín. Dráče rastú tak, že v dolnej
časti sú úzke a smerom hore sa rozširujú.
Ak sa vysadia redšie, dolná časť živého
plota zostáva navždy riedka, čo vedie
k rýchlemu zaburineniu a významnému
estetickému znehodnoteniu.
Okrem bežných výsadieb sa niektoré
odrody dráčov hodia aj do skaliek, predných častí záhonov alebo na výsadbu
hrobov, či pre pestovanie v nádobách
na terasách a balkónoch. Je to kvôli dostupnosti nízkych či dokonca miniatúrnych kultivarov v pestrej farebnej škále.
V záplave odrôd zahraničného pôvodu
sa môžeme tešiť i z krásnych kultivarov,
ktoré vznikli v Čechách. Ich autorom je

5

6

Berberis julianae
Berberis lologensis
Berberis gagnepainii
Berberis thunbergii
’Green Carpet’
Berberis thunbergii
’Atropurpurea Nana’
Berberis thunbergii ’Admiration’

4
veľké množstvo druhov, jeden z nich má
v našich záhradách absolútnu prevahu.
Je to pôvodom východoázijsky dráč
Thunbergov (dřišťál Thunbergův, Berberis thunbergii). Za jeho dominanciu môže
hlavne jeho variabilita. Od tohto druhu
existuje tak veľké množstvo odrôd, že ich
prostredníctvom je možné uspokojiť rôzne požiadavky na vzhľad záhrady. Odrody
bežného vzrastu sa môžu vysádzať samostatne alebo do zmiešaných skupín.
Veľmi často sa z tohto dráča vysadzujú
živé ploty, zvlášť červenolistá forma je
pre tento účel veľmi obľúbená. Dráče výborne znášajú akýkoľvek rez, po ktorom

7
Michal Andrusiv z Litomyšle. Okrem iného sem patrí krásna odroda ‚Admiration‘
s červenými listami olemovanými zeleným prúžkom, alebo nizučký kultivar žltozelenej farby ‘Tiny Gold‘.
Dráč Thunbergov sa vyznačuje veľkou dávkou skromnosti. Je prispôsobivý
k rôznym pôdnym typom. Môže rásť na
slnku i v polotieni. Prežije aj v tmavých
miestach, ale v takomto prípade často
stráca atraktívne vyfarbenie. Podobne
ako aj u iných rastlín, aj v tomto prípade
platí, že najväčšieho efektu sa dá dosiahnuť použitím viacerých kusov od jednej
odrody na jednom mieste.

8
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ZAHRADA

Připravte zahradu PŘED ZIMOU
TEXT David Brom
FOTO ARCHIV VÝROBCŮ

Asi to znáte sami: než napadne sníh, je třeba shrabat trávník, sklidit
poslední zeleninu, vyčistit skleník, poklidit v zahradním domku… Je
toho víc než dost a přestože budete mít asi plné ruce práce, máme
pro vás ještě pár tipů, které by se vám mohly hodit.

ROUNDUP

PŘIPRAVTE LETNĚNÉ ROSTLINY

 odstraní všechny nežádoucí plevele
 ideální řešení pro zaplevelené záhony před zimou
 vyčistí cestu i chodník od plevelů

 proveďte jejich desinfekci proti škůdcům

 prohlédněte rostliny před umístěním

na zimní stanoviště
postřikem Substral Careo
 Careo tyčinky nebo granulát je ochrání

celé tři měsíce a zároveň je i přihnojí

FERRAMOL
 bezpečně zbaví zahradu slimáků
 nenechte slimáky klást vajíčka a připravit

se na další rok
 aplikujte na vlhká místa s výskytem slimáků

pravidelně

KADEŘAVOST BROSKVONĚ
 vyčistěte své broskvoně od kadeřavosti právě teď
 po opadu listů proveďte postřik měďnatým přípravkem
 zajistíte si broskvoně před časným jarním napadením
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NEZAPOMEŇTE NA TRÁVNÍK
 přihnojte podzimním hnojivem Expert
 zbavte trávník plevelů přípravkem

Substral Weedex
 čistý a vyhrabaný trávník lépe přezimuje

Péče o trávník je nikdy nekončícím příběhem a to platí i pro podzimní období. Podzim je pro tráv-

ník
časem z hlediska přípravy na zimu. Aby se dlouhým půstem neoslabil a nepodlehl
ní důležitým
dů
ch
horo
chorobám
a plísním, je důležité trávník posílit – provzdušnit a správně přihnojit.

Podzimní vertikutace je
pro trávník alfou a omegou
Stejně tak jako na jaře, platí i na podzim, že trávník potřebuje provzdušnit. Za celou sezónu se v něm postupně nahromadily zbytky
posekané trávy a v zastíněných místech vesele bují mech, který je
potřeba odstranit. Vertikutací se do kořenové zóny dostane více
vzduchu a trávníku se bude lépe dýchat. V místech s větší koncentrací suché trávy, mechu či plevelů, vzniknou řídká až holá místa,
a ta je nutná ještě před zimou zacelit.
FLORIA Vertikutační směs obsahuje všechny důležité složky,
které nám v tom pomohou. Směs rychle klíčícího osiva, hydrogelu, zeolitu a hnojiva poskytne vše potřebné pro rychlou
regeneraci trávníku před úderem prvních mrazíků.

V podzimním hnojivu
je přítomen hlavně „draslík“ !
Pokud je plocha po vertikutaci v pořádku a nevznikly v ní holá místa,
lze ihned provést podzimní přihnojení. Vhodné hnojivo pro tento čas
má nízký obsah dusíku a naopak vysoký podíl draslíku.
Takové složení primárně nepodporuje další růst trav, nýbrž posiluje
kořenový systém a vnitřní strukturu stébel. Posílení kořenové soustavy a zahuštění šťáv v pletivech je tou důležitou podzimní péčí. Kvalitní AGRO Podzimní trávníkové hnojivo bohaté na draslík tak poskytne
trávníku dostatek zásobních látek pro úspěšné přezimování.
Kdo se na podzim o trávník pečlivě stará, brzy z jara si ho naplno užívá.

www.agro.cz

ROSTLINY

Vřesy něžné a pestré
TEXT Julie Bláhová
FOTO EUROPLANT Canders

Vřes má pověst magické
rostliny, jejíž květy
přispívají k udržení vitality
a mládí. Bíle kvetoucí vřes
navíc údajně zajišťuje
ochranu proti zlu a je
symbolem štěstí.
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Tolik krásy a za tak málo péče! Nízké keříky
vřesů dokážou oživit nejen velké plochy
vřesovišť, ale i malé předzahrádky nebo
nádoby na terase. Nechte se jimi zlákat,
stačí dodržet pár základních pravidel.

Jak na správné vřesoviště
Základem pro pěstování vřesů je maximálně osluněné místo, protože ve stínu či
polostínu nikdy nedocílíte hustého a bohatě kvetoucího porostu. Odrůdy s barevným olistěním navíc potřebují slunce
i kvůli plnému vybarvení. Půdu vyžadují
vřesy spíše sušší a chudší, ale také lehkou a propustnou. Důležité je, aby měla
kyselou půdní reakci (pH 4,5 – 5,5), ideální
je například směs rašeliny, písku a kyselé
zeminy s kůrovým mulčem.
Hnojení vřesy nevyžadují, potěší je
však vyzrálý kompost nebo listovka. Pokud je přece jen chcete přihnojit, proveďte to po řezu a volte hnojiva určená

pro vřesovištní rostliny. Příliš starat se nemusíte ani o zálivku. Výjimkou jsou mladé
sazenice a dlouhá období sucha, během
nichž rostliny uvítají závlahu měkkou, nejlépe dešťovou vodou. Škůdcům vřesy
nepodléhají, ve vlhkém prostředí bez
proudící vzduchu je však mohou napadat
houbové choroby. Vždy je proto vysazujte do otevřeného prostoru.

V množství je síla
K výsadbě jsou nejvhodnější mladé
rostliny, které se ujímají snadněji a rychleji než starší. Sázejte je hlouběji, aby
se jejich spodní větvičky dotýkaly půdy,
a mezi jednotlivými rostlinami dodržujte

Některý vřes
je vřesovec
Vřesy i vřesovce jsou si tak podobné,
že je většina z nás zaměňuje. Ke zmatku
také přispívá fakt, že latinské jméno
Erica náleží vřesovci, běžně se ale
používá pro vřes. K rozklíčování
přitom postačí doba květu. Zatímco
totiž vřesy kvetou během pozdních
letních a podzimních měsíců, vřesovce
rozkvétají od zimy do konce jara.
Aby to nebylo ale až tak jednoduché,
existují i druhy vřesovců kvetoucí v létě,
např. vřesovec čtyřřadý nebo těkavý.
Podstatné však je, že vřes vyžaduje
striktně plné slunce a vřesovec ocení
i mírný polostín.
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Poupatové vřesy
V zahradních centrech se můžete setkat
s tzv. poupatovými vřesy, jejichž květy se
nikdy neotevřou. Zástupce těchto vřesů
najdete nejčastěji pod označením Garden
Girls nebo Beauty Ladies, což jsou vřesy
pocházející od dvou různých šlechtitelů
a mohou zahrnovat i nekvetoucí odrůdy.
Zatímco však rostliny ze skupiny Garden
Girls pocházejí i od českých pěstitelů,
vřesy Beauty Ladies jsou k nám dovážené
výhradně ze zahraničí. Svými požadavky
se ale vřesy ani z jedné skupiny neliší od
nároků běžných vřesů.

vzdálenost 25 cm. Vždy přitom vysazujte několik sazenic stejného druhu a odrůdy dohromady – vypadá to
lépe. Vřesy rostou pomalu, proto
jim bude déle trvat, než vytvoří zapojený porost. Volný povrch do té
doby pokryjte kůrovým mulčem.
Rostliny si můžete snadno namnožit hřížením. Stačí jen nejníže
rostoucí výhony upevnit k zemi
a jeho spodní část zasypat zeminou nebo kompostem. Po několika
týdnech, během nichž výhon zakoření, novou rostlinu od mateřské

odstřihněte a vysaďte. Během léta lze
vřesy množit i řízkováním.

Řez jako omlazující kúra
Stárnutí a vyholování vřesů předejdete jejich pravidelným střihem, který by měl následovat vždy po odkvětu,
tzn. na jaře, nejlépe během dubna. Obecně přitom platí, že čím bujněji rostlina
roste, tím razantnější řez si můžete dovolit. Zkrátit výhony tak můžete až o dvě
třetiny, vždy by na nich ale měly zbýt
nějaké listy. U rostlin nepříliš rostoucích
naopak odstřihněte jen odkvetlé květy.

Když jedna barva
nestačí
Paleta barev květů a poupat vřesů je
velmi široká, šikovnou kombinací se však
rozrůstá ještě o další dimenze. K mání
jsou totiž rostliny, které se zdají mít
na první pohled vícebarevné květy. Jde
však jen o několik kultivarů vysazených
do jedné nádoby.
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časopis Zahrádkář, Rokycanova 318/15
vydává Český zahrádkářský svaz od roku 1969
objednávky předplatného: bezplatná linka 800 100 134
nebo na www.zahradkar.org
S dárkovým certifikátem též jako
ideální dárek pro kutily, zahrádkáře
a hospodyňky
speciál 2x ročně
KNIHOVNIČKA ZAHRÁDKÁŘE

každý leden
STOLNÍ KALENDÁŘ

5 x ročně
SEMÍNKA
Paprika kozí roh, Papryka kozi róg,
Gemüsepaprika, Zöldségpaprika, èÂÂˆ
Capsicum annuum L.

64508

Zahrádkářův rok 2017

PAPRIKA KOZÍ ROH
SLADKÁ
Sora
Solanum lycopersicum L.

65483

Rajãiak kolíkov˘, Pomidor tyczkowy,
Stabtomate, Paradicsom, íÓÏ‡Ú

RAJâE TYâKOVÉ
Gallant F1
HYBRID
Garantovaná kvalita od ‰lechtitele

D
Design©MoravoSeed/âR
©Agentur Schanda/A
G4702409

EU rules and standards
Kategorie S

V˘robce: MORAVOSEED CZ a.s.
Mu‰lov 1701/4, Mikulov 692 01, Czech Republic
Tel.: +420 519 510 252, Fax: +420 519 510 191, www.moravoseed.cz

PAPRIKA. Raná odrÛda sladké papriky typu kozího rohu, urãená pro studené rychlení i pro polní pûstování s oporou. Plody jsou v technické zralosti
Ïlutozelené, v botanické zralosti jasnû sytû ãervené s v˘razn˘m leskem. OdrÛda
je vhodná ke konzervaci cel˘ch plodÛ.

PAPRIKA ROâNÁ. Skorá odroda sladkej papriky typu kozí roh, urãená na
studené r˘chlenie a poºné pestovanie s oporou. Plody sú v technickej zrelosti Ïltozelené, v botanickej zrelosti sú jasne s˘to ãervené s v˘razn˘m leskom.
Odroda je vhodná na konzervovanie cel˘ch plodov.
PAPRYKA. Wczesna odmiana typu kozi róg, przeznaczona do zimnej uprawy w szklarniach i tunelach foliowych i do uprawy w polu z podpórkami.
Owoce sà w dojrza∏oÊci technologicznej ˝ó∏tozielone a w dojrza∏oÊci botanicznej
ciemnoczerwone. Odmiana jest polecana do konserowania w ca∏oÊci.

H

Deklarovaná hmotnost osiva stanovena pfii 13% vlhkosti. Skladovat v suchu, chladnu a temnu.

Garantovaná kvalita od ‰lechtitele

GEMÜSEPAPRIKA. Eine frühe, süsse Wiedderhorn, Sorte die für das kalte
antreiben und auch für den Feldanbau mit Unterstützung geeignet ist. Die
früchte sind in der technischen Reife gelbgrün, in der botanischen Reife hell-sat
rot mit ausdruckvollem Glanz.
PAPRIKA. Korai hajtatásra ésDesign©MoravoSeed/âR
szántóföldi támrendszer melletti termesz©Agentur
Schanda/A
tésre alkalmas kosszarvú fajta.
Bogyói ipari
éréskor zöldessárgák, teljes
N1702623
éréskor pirosak, magas fényıek. CsípŒ
mentes. Ipari feldolgozásra ajánlott fajta.

EU rules and standards
Kategorie S

èÖêÖñ. ê‡ÌÌËÈ ÒÓÚ ÒÎ‡‰ÍÓ„Ó ÔÂˆ‡ ÚËÔ‡ äÓÁËÈ Ó„. èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl
‚˚‡˘Ë‚‡ÌËfl ‚ ÔÎÂÌÓ˜Ì˚ı ÚÂÔÎËˆ‡ı Ë ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ „ÛÌÚÂ Ò ÔÓ‰‚flÁÍÓÈ
MORAVOSEED CZ a.s.
Í ÓÔÓÂ. èÎÓ‰˚ ‚ ÒÚ‡‰ËË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÁÂÎÓÒÚË ÁÂÎÂÌ˚Â, ‚ V˘robce:
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
Mu‰lov
ÁÂÎÓÒÚË ÔËÓ·ÂÚ‡˛Ú Ì‡Ò˚˘ÂÌÌ˚È ÒÓ˜Ì˚È Í‡ÒÌ˚È
ˆ‚ÂÚ 1701/4,
Ë flÍËÈMikulov
·ÎÂÒÍ. 692 01, Czech Republic
Tel.: +420 519 510 252, Fax: +420 519 510 191, www.moravoseed.cz
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ˆÂÎ¸ÌÓÔÎÓ‰ÌÓ„Ó ÍÓÌÒÂ‚ËÓ‚‡ÌËfl.

1 cm

RAJâE TYâKOVÉ F1. Raná hybridní odrÛda, urãená pro teplé i studené
rychlení ve sklenících i fóliov˘ch krytech a pro pûstování na poli. Plody
jsou stfiední, kulovité, pevné, vynikající chuti, odolné proti praskání, o hmot-

V. nosti 50–60
50x50cm
g.

II.-III.

VII.-X.

RAJâIAK JEDL¯, KOLÍKOV¯ F1. Skorá hybridná odroda, urãená na teplé aj studené r˘chlenie v skleníkoch a fóliov˘ch krytoch a na pestovanie
na poli. Plody sú stredné, guºaté, pevné, v˘bornej chuti, odolné voãi praskaniu,
o hmotnosti 50–60 g.
POMIDOR TYCZKOWY F1. Odmiana mieszaƒcowa wczesna, tyczkowa,
przeznaczona do ciep∏ej i zimnej uprawy w szklarniach i tunelach foliowych, a tak˝e do uprawy w polu. Owoce sà Êredniej wielkoÊci, okràg∏e, wyrównane, bardzo smaczne, odporne na p´kanie, o przeci´tnej masie 50–60 g.
STABTOMATE F1. Eine frühe hybride Sorte, für das warme und auch kalte Treiben im Glashaus und Folienabdeckungen, in warmen gebieten auch
am Feld. Die früchte sind mittelgross, kugelförmig, fest, mit exzellent Geschmack, beständig gegen bestauden, mit den Fruchtgewicht 50–60 g.
KARÓS PARADICSOM F1. Korai hibrid karósparadicsom. Szántóföldi és
fóliasátor alatti termesztésre egyaránt alkalmas fajta. Bogyói kemények,
jó minŒségıek. A bogyók nem repedeznek. Átlagtömegük 50–60 g.
íéåÄí òíÄåÅéÇõâ î1. ê‡ÌÌËÈ „Ë·Ë‰, ‚˚‡˘Ë‚‡ÂÚÒfl ‚Ó ‚ÒÂı
ÚËÔ‡ı ÚÂÔÎËˆ, ÔÎfiÌÓ˜Ì˚ı ÛÍ˚ÚËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ „ÛÌÚÂ.
èÎÓ‰˚ ÒÂ‰ÌÂÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚, ÍÂÔÍËÂ, Ò ÓÚÎË˜Ì˚ÏË ‚ÍÛÒÓ‚˚ÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË,
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ Í ‡ÒÚÂÒÍË‚‡ÌË˛, Ï‡ÒÒÓÈ ‚ 50–60 „.

DÁRKY PRO PŘEDPLATITELE!

Deklarovaná hmotnost osiva stanovena pfii 13% vlhkosti. Skladovat v suchu, chladnu a temnu.

1 cm
I.-IV.

II.-IV.

V.

80x40 cm

IV.-X.

Jednotlivé druhy vřesů se liší plností svých květů, což se
promítá i do délky jejich kvetení. Například jednoduché květy
jsou velice přitažlivé pro včely, jejich nevýhodou je však
krátká životnost – odkvétají zhruba po čtyřech týdnech.
Poloplné květy sice kvetou oproti předchozím déle, ještě větší
vytrvalost v kvetení však prokazují plné květy – až dva měsíce.
Několik měsíců mohou kvést také poupatové květy, tj. květy
zůstávající ve stavu poupat.

Trvanlivost květů

hledáme a testujeme to nejlepší pro vás

• ŽÁDNÉ CHYBNÉ EXPERIMENTY

pravidelné slevové akce našich partnerských firem a organizací

• UŠETŘÍTE

průvodce od semínka ke sklizni

• CHUTNÉ A PŘEDEVŠÍM ZDRAVÉ
díky praktickým radám zahradních architektů

• ZKRÁŠLÍTE TERASU, ZAHRÁDKU, DŮM I BYT
s Václavem Větvičkou a Alenou Zárybnickou

• ZÁBAVA I POUČENÍ

každý měsíc rady pro ovocnou, zeleninovou a okrasnou zahradu

• NA NIC NEZAPOMENETE

PŘIPRAVTE SE NA SEZONU
předplatné

28 Kč

na stánku

34 Kč

moderní časopis nejen o zahradě

DEKORACE

Dýním třikrát sláva!

Pokud by se z plodů
sklizených na zahradě
vybíral symbol podzimu,
určitě by se jím stala dýně.
Využít ji můžete k přípravě
jídla, ale i jako dekoraci
nebo pěsticí kosmetiku.

TEXT Julie Bláhová
FOTO Dreamstime

Originální lucerna
Nemusíte být fanoušci Halloweenu,
abyste si užili dlabání dýní. Vydlabejte
si něco jiného než halloweenský škleb.
Pěkně vypadají kupodivu ty nejjednodušší vzory. Začněte třeba svislou řadou
kulatých otvorů a postupně přidávejte
další. Dovnitř pak nezapomeňte vložit
svíčku, která perforovanou dýni rozzáří.
Vyzkoušet můžete i kombinaci klasických
otvorů a otvorů, které neproříznete naplno, ale jen do poloviny. Světlo, které
jimi bude procházet bude tlumenější než
světlo z otvorů provedených skrz.
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Dýně místo vázy
Vydlabanou dýni můžete použít jako
nádobu, do níž naaranžujete podzimní
kytici. Vodu do ní ale nelijte, rychle by
se zkazila. Místo toho ji vyložte celofánem a na něj umístěte aranžovací hmotu
nasáklou vodu. Stonky vybraných květin
zkraťte na vhodnou délku a postupně je
do hmoty zapichujte. Kromě květin můžete použít i větvičky s šípky nebo barevné listy. Do prázdné dýně je možné
usadit také kytici ze suchých květů. Vázu
z dýně nakonec ovažte stužkou nebo
starou krajkou a je hotovo.

Květináč na dobu určitou
Kromě vázy může vydlabaná dýně posloužit i jako květináč. Budete-li ho nechávat venku, vytvořte v dýni zespodu
odtokový otvor a pak ji vyplňte drobnějšími kameny, na které nasypte trochu
substrátu. Jelikož půjde jen o dočasný
květináč, vyberte pro něj rostliny, kterým
nevadí přesazování a vydrží i nějaký čas
bez zálivky. Ideální jsou sukulentní rostliny, např. netřesk nebo některý z rozchodníků, které do dýně pomocí malé lopatky
opatrně zasaďte. Rostliny na závěr mírně
zavlažte a dále už je nezalévejte.

Věnec k zavěšení
Věnec zavěšený na domovních dveřích
je pěknou vánoční ozdobou. Podobný si
můžete vytvořit ale kdykoli a teď na podzim ho mohou zkrášlit malé okrasné dýně.
Za základ věnce nejlépe poslouží slaměný
korpus, který pomocí floristického drátku
obalte např. spadanými listy nebo výhonky stálezelených rostlin. Na ně pak upevněte třeba odkvetlá květenství, oranžové
lampionky mochyně, větévky s drobnými
plody a také malé dýně. Ty můžete k věnci obtočeným drátkem buď jen přivázat,
nebo je pro jistotu propíchnout. V takovém případě však dýně dlouho nevydrží.

Pleťová maska z dýně
Dýně obsahuje některé vitaminy
i řadu minerálních prvků, proč ji tedy
nevyužít v boji proti vráskám? Na jednu dávku dýňové masky si připravte
4 lžíce rozmixované dýňové dužniny,
1 vejce a 1 lžíci mléka. Trpíte-li na suchou pleť přidejte místo mléka 1 lžíci
medu a při mastné pleti 1 lžíci jablečné šťávy. Vše pečlivě promíchejte
a pak naneste na obličej, vyjma okolí
očí, a nechte působit 20 minut. Poté
masku smyjte.

Recepty
Slané muffiny s feta sýrem
Zapomeňte na sladké muffiny a vyzkoušejte dýňové naslano. Kostičky dýně opečte na pánvi
s olejem a nechte vychladnout, Mezitím pokrájejte sýr feta na drobné kousky. Na hrnek dýně
přitom použijte půl hrnku sýra. V míse pak smíchejte 250 g hladké mouky, půl lžičky soli a půl
lžičky mletého pepře, 2 lžičky prášku do pečiva, špetku mletého zázvoru a hrnek nasekané
bazalky. Ve druhé míse prošlehejte 70 ml rozpuštěného másla, 200 ml bílého jogurtu, 2 vejce
a 50 ml mléka a vše přilijte do první mísy se suchými ingrediencemi. Přidejte kousky sýra a dýně
a těsto zlehka promíchejte. Směsí naplňte připravené košíčky, muffiny posypte dýňovými semínky a dejte je na 20 minut péct do trouby vyhřáté na 180 °C.
Domácí kečup
Dýňovému kečupu nikdo neodolá, uvidíte. Do hrnce nasypte 800 g dýně Hokaido nakrájené na
kousky a 500 g rajčat nakrájených na čtvrtky. Asi 300 g cibule, tři stroužky česneku a 3cm kousek
čerstvého zázvoru nakrájejte na plátky a přidejte k dýni a rajčatům. Přilijte 100 ml bílého vinné
octa, 100 ml vody a za občasného míchání vařte 45 minut. Vzniklou hmotu rozmixujte, přisypte
do ní lžičku chilli, dvě lžičky kari, stejné množství soli a 100 g cukru a vařte, dokud se cukr nerozpustí. Horkým kečupem plňte zavařovací sklenice, uzavřete je a otočte dnem vzhůru.
Oranžový chléb
Když podzim, tak dýňový chléb. Připravte si vařené pyré z 400 g dýně a přidejte ho k 200 g
hladké mouky a 200 g celozrnné špaldové mouky. Přisypte 5 g instantního droždí, sůl, dýňová
semínka a přilijte 120 ml vody a 4 lžíce oleje. Všechny přísady zpracujte do hladkého těsta,
které nechte v teple hodinu kynout. Poté ho prohněťte a přesuňte na plech s pečicím papírem, posypte dýňovými semínky a ponechte dalších 15 minut kynout. Pečte při 180 °C přibližně
45 minut.
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FAUNA

Včelí ráj na konci léta

Poslední dobou více než kdy jindy
vnímáme v zahradní tvorbě nové
požadavky, zejména ve vztahu
k přírodě – abychom zachytili
dešťovou vodu, abychom
zabránili znehodnocování půdy.
Móda posledních let velí třeba
i používat hmyzí domky, ale
není to tak ani otázka módy,
jako změněného přístupu
k zahradničení.

TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

Colchicum autumnale

Podzimní astry

18

Abelia x grandiflora

Lavatera

Hmyzí domky mají docela velký smysl,
neboť umožňují často v pečlivě udržovaných zahrádkách najít útočiště různým druhům hmyzu. Mají ale smysl jenom ve chvíli,
kdy je vytvořeno prostředí k tomu, aby
se na zahradě užitečný hmyz vůbec měl
ochotu usadit se. Proto je důležité, aby
v zahradě rostly rostliny různých typů –
stromy, keře a také hodně kvetoucích
rostlin. Ty jsou ze všeho největší zárukou
toho, že zahrada bude opravdovým rájem,
plná života.
Při výběru rostlin na zahradu dbejme na
to, aby zahrada kvetla co nejdelší dobu –
nejenom během krásného jara a teplého
léta, ale i po prázdninách, pokud možno co
nejdelší dobu. Je to velmi důležité, protože ve volné přírodě a v zemědělské krajině už v tomto období včely ani čmeláci
nenacházejí dostatek přirozené potravy.
V civilizovaném prostředí měst a obcí jsou
to právě soukromé zahrady, které mohou
v této věci významně pomoci. Na první
pohled se může zdát, že malá zahrádka za
domem nemá potenciál nabídnout stravu

včelám, čmelákům i včelkám samotářkám
v dostatečném množství. Nemusí to ale
být pravda. V součtu ploch, které zabírají
soukromé zahrady, se může jednat o velmi
významný zdroj potravy pro tyto drobné
živočichy. O jejich důležitosti snad není
potřeba vést dlouhé diskuse. Bez včelstev, čmeláků a samotářsky žijících včel
by byla významně ohrožena úroda nejenom v sadech, na polích, ale i soukromých
zahradách.

Dřeviny významné
pro opylovače kvetoucí
koncem léta
a na podzim
Abelia × grandiflora

abélie / abélia

Calluna
Caryopteris
Hedera

Trvalky významné
pro opylovače –
kvetoucí koncem léta
a na podzim
Aconitum
Actaea

oměj / prilbica
ploštičník – samorastlík

Anemone hupehensis

sasanka / veternica

Aster

astra

Ceratostigma plumbaginoides rohoblizeň /
rohoblizník
Colchicum

ocún, jesienka

Eupatorium

sadec / konopáč

Gaura

svíčkovec / gaura

Chrysanthemum
Helenium

chryzantéma
záplevák / helénium

Helianthus ‘Lemon Queen‘

vřes / vres
ořechokřídlatec / bradavec
břečťan / brečtan

Heptacodium

heptakódium

Lavatera

slézovec / slezovec

Persicaria amplexicaulis
Sedum telephium

slunečnice /
slnečnica

rdesno / horčiak
rozchodník

Naše tipy

Caryopteris

 Podzimní astry můžeme vybírat
z kultivarů nízkých, sotva 30 cm
vysokých, i mohutných, vysokých
více než 200 cm. Rovněž barevná
škála je velmi pestrá – od bílé až
po tmavě fialovou. Podzimní astry
vyniknou v kombinaci s různými
druhy trav, zlatobýlů či zápleváků.
Ideální je sázet je do větších
skupin, v případě vysokých odrůd
do pozadí trvalkových záhonů,
vždy na slunné místo.
 Vysoké rozchodníky – Sedum
telephium – dorůstají do
výšky kolem 40 cm a vytvářejí
kompaktní nebo volnější trsy
dužnatých stonků s velmi
výrazným a ozdobným
vrcholovým soukvětím. Květy
bývají od bílé až po tmavě
purpurovou barvu. Rovněž barva
listů bývá v závislosti na odrůdě
poměrně proměnlivá. Kvetou
od druhé poloviny léta až
do raného podzimu. Kvetení lze
prodloužit tak, že když se začnou
objevovat první květní pupeny,
část výhonů se zkrátí. Tím dojde

k rozvětvení těchto výhonů
a oddálení termínu kvetení. Takto
„upravené“ rostliny kvetou delší
dobu. Pro včely i další opylovače
jsou velmi atraktivní. Rozchodníky
vysazujeme na slunné místo,
dobře zvládají i suché a na živiny
chudé půdy.
 Ořechokřídlatec, bradavec –
Caryopteris – je nízký keřík,
který dorůstá podle odrůdy
do velikosti 70–120 cm. Vytváří
převážně modré, velmi jemné
květy v bohatých soukvětích.
Květy se objevují na rostlině
od konce srpna a podle počasí
vydrží kvést až do začátku října.
Květy jsou velmi atraktivní pro
včely i čmeláky. Tyto keříky
vysazujte do dobře propustné
půdy na slunné stanoviště.
V předjaří je třeba všechny
staré výhony seříznout ve výšce
10–20 cm nad zemí. Hodí se
do větších skupin, ale stejně
hezky vyzní i v malém počtu
někde v předzahrádce.

Sedum telephium
ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PODZIM / ZIMA 2017 | www.zahradnicentra.eu
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ZDRAVÍ ZE ZAHRADY

Poklad jménem

Jednou za čas se vynoří informace
o zázračné plodině, zásobárně
živin nebo rostlině budoucnosti.
Novodobý objev obsahuje vždy
velké množství zdraví prospěšných
látek, vyznačuje se pozoruhodnými
léčivými účinky a jeho užívání
se doporučuje i preventivně.
K takovým rostlinám patří rakytník
řešetlákový.

TEXT Julie Bláhová
FOTO Dreamstime

Rakytník je trnitý keř s úzkými a na rubu
stříbřitě šedými opadavými listy, drobnými
květy a oranžovými plody, který snese téměř jakékoli podmínky. Hojně se vyskytuje
v Číně, Nepálu a Indii, může ale růst kdekoli.
Hodí se např. do větrolamů a živých plotů
nebo neprostupných remízků.

Zdravější než citrusy
Známý se stal především kvůli vysokému
obsahu vitaminu C, který je v rakytníkových
plodech zastoupen více než v citrusech.
Kromě něj ale obsahuje i vitaminy A, E, F,
K a P, řadu stopových prvků, rutin, karoteny,
lykopen a další látky.
Nejznámější je využití rakytníku k podpoře imunity a odolnosti proti stresu.

Latinské jméno
rakytníku – Hippophae
rhamnoides – je možné
přeložit jako kůň zářící
trny. Váže se k němu pověst
o koních: když spásali
rakytníkové listy a výhony,
měli nápadně hezkou
a lesklou srst.
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rakytník

Při vnitřním užívání ovlivňuje pozitivně ale
i činnost jater, slinivky, podporuje hojení
žaludečních a dvanácterníkových vředů,
zlepšuje peristaltiku střev a dobře působí
při hemeroidech. Působí také na krvetvorbu, revmatismus a byly u něj objeveny i protinádorové účinky. Rakytník přispívá také
k regeneraci pokožky – pomáhá při omrzlinách, popáleninách, podporuje léčbu akné
i alergií, přidává se do koupelí proti vysoušení kůže a zabraňuje vypadávání vlasů.

Dva na všechno
Jelikož je rakytník dvoudomý, musejí být
blízko sebe vysazeny samčí i samičí keře.
Rozdíl mezi nimi je ale nepatrný – samčí mají
větší pupeny. Obvykle se na jednu samčí

rostlinu vysazují dvě až tři samičí, a protože je rakytník rovněž větrosnubný, musejí
růst samčí sazenice vždy z návětrné strany
a v max. vzdálenosti 15 metrů od samičích.
Vegetativně množené rakytníky začínají
plodit třetím až pátým rokem. Rozkvétají
během března a dubna a plody (nepravé
peckovice) dozrávají v září. Na větvích vydrží dlouho a časem získávají světlejší barvu.
Rakytník může poskytnout 14 až 20 kg plodů
na keř.

To nejtěžší nakonec
Na péči není keř náročný. Nevadí mu
dlouhodobá sucha a velké teplotní výkyvy, nemá však rád trvale zamokřené půdy
a stín. Pro bohatou úrodu je dobré ho

na jaře přihnojit plným hnojivem, uvítá i kvalitní kompost a pravidelnou zálivku. Rostlina
snáší pravidelný řez, do staršího dřeva ale
nezasahujte.
Sklizeň je ale to jediné, co se dá rakytníku vytknout. Plody mají totiž krátké stopky
a větvičky hustě obrůstají. Špatně se proto
trhají a přístup znesnadňují i trny. Někdo doporučuje stříhání celých větviček, což ale
keř oslabuje, další volí sklizeň přemrzlých
plodů setřásáním. Nejspolehlivější však zůstává trpělivé ruční obírání.

Kyselé, ale chutné
Z rakytníku se zpracovávají jeho plody,
listy i kůra. Zvláště plody si zasluhují pozornost. Vitamin P v nich totiž zabraňuje rozkladu vitaminu C a zvyšuje jeho působení. Tím
se vysvětluje vysoká odolnost vitaminu C,
který se dobře uchovává i při sušení a tepelném zpracování.
Plody rakytníku můžete jíst čerstvé,
s cukrem mají výbornou chuť, nebo si z nich
připravte šťávu, marmeládu, rakytníkové
víno či likér – tradiční alkohol na Rujáně.

Na dýmky i k barvení
Málo se to ví, ale na kořenech
rakytníku se tvoří bakteriální hlízky,
díky nimž může rakytník v symbióze
s nitrogenními bakteriemi přijímat
vzdušný dusík. Rakytník také poskytuje
kvalitní dřevo, které se dříve používalo
k výrobě kulečníkových koulí, hůlek či
dýmek. Z mladých výhonů a listů se zase
získávalo černé barvivo a plody sloužily
k barvení vlny.

Recepty
Sirup z plodů
Rakytníkové plody rozmačkejte
a přefiltrujte přes plátno nebo husté
sítko. Na 1,5 l rakytníkové šťávy přidejte
2 kg cukru. (Zdá se to hodně, ale šťáva
je dost kyselá. Také proto výborně
doplňuje sladkou šťávu z jablek, hrušek
nebo mrkve.) Tekutinu přiveďte k varu,
sesbírejte z ní pěnu a ještě horký sirup
plňte do čistých lahví. Vychladlý sirup
můžete nalít i do zásobníků na led
a v podobě ledových kostek ho přidávat
do vody nebo do čaje.
Čaj z listů
Listy rakytníku jsou, stejně jako plody,
zdrojem lycopenu a obsahují velké
množství flavonoidních sterolů, které
působí jako antioxidanty. Využívají se
proto k přípravě různých čajových směsi.
Zalijte si jich tedy pár horkou vodou,
nechte luhovat a okoštujte, jak chutná
zdraví.
Med s rakytníkem
Usušené plody rakytníku rozemelte
a prášek vmíchejte do včelího medu.
Ochucený med užívejte po lžičkách nebo
si jím slaďte čaj.

Rakytníkový olej
Z plodů rakytníku zůstanou po vylisování
rozdrcené slupky a semena. Zalijte je
stejným objemem slunečnicového oleje
a nechte při pokojové teplotě a tmě
stát ve skleněné nádobě pět dnů. Každý
den směs promíchejte a po přefiltrování
na výlisky nalijte znovu olej a celý
postup ještě dvakrát opakujte. Všechny
přefiltrované díly pak smíchejte. Výsledný
olej můžete užívat vnitřně i zevně.
Lihový extrakt
Smíchejte jeden díl rozemletých
sušených plodů rakytníku s třemi díly
vodky a nechte v uzavřené tmavé láhvi
luhovat. Obsah láhve občas protřepejte
a po třech týdnech přeceďte. Užívejte
3× denně po deseti kapkách.

Při skladování
čerstvých plodů se
vlivem zrání snižuje
množství vitaminu
C. Doporučuje se
proto plody včas
zmrazit.
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UŽITKOVÁ ZAHRADA

Drobné OVOCE

V ZAHRADĚ (4.)

TEXT A FOTO
Libor Abraham,
Agarden rostliny s.r.o.

Ve čtvrtém pokračování našeho seriálu
o drobném ovoci si představíme druhy,
které jsou na našem trhu relativně krátkou
dobu. Některé z nich určitě znáte, jiné
pro vás budou určitě novinkou.
Rakytník (Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange')
Rakytník asi není třeba představovat, ale nová odrůda 'Friesdorfer Orange' je samosprašná (!), takže tvoří na jedné rostlině jak samčí, tak samičí květy a tudíž vytváří
plody i jedna rostlina. Přesto doporučujeme vysázet dvě rostliny k sobě, čímž zajistíte jistotu opylení a plodnost obou rostlin.
Rakytník je velice nenáročná rostlina, která roste i na chudých půdách. Vyžaduje
slunné stanoviště. Plody zrají v průběhu července a srpna.

Kamčatská borůvka (Lonicera kamtschatica 'Bakczarskij Velikan',
'Czelabinka', 'Morena')
Kamčatské borůvky vlastně nejsou borůvkami; jedná se o plody zimolezu, které
chutnají jako borůvky, ale plod je protáhlý. Keře pocházejí ze Sibiře, takže jsou
naprosto mrazuvzdorné a na pěstování absolutně nenáročné. Rostliny jsou cizosprašné a je nutné vysadit minimálně dvě rostliny k sobě.
Kvete brzy zjara a plody se objevují již v průběhu června. Vyžadují slunné stanoviště a propustné půdy.

Kiwi či aktinídie (Actinidia deliciosa 'Boskoop', 'Jenny')
Tyto druhy kiwi jsou nám dobře známé jako ovoce prodávané běžně v obchodech.
Jsou o něco choulostivější než aktinídie význačná (A. arguta), ale plod je mnohem větší.
Vyžadují chráněné stanoviště a dostatek slunce.

Kustovnice čínská, goji (Lycium chinense)
V posledních letech velmi moderní ovoce. V asijských oblastech, především
v Číně, je goji známo po staletí a je využíváno v místní gastronomii, ale i v medicíně. Konzumují se nejen plody, ale i mladé výhonky, například k přípravě salátů
či čajů.
Rostlina je velice nenáročná, vyžaduje plné oslunění.

22

Kiwi, minikiwi či aktinídie (Actinidia arguta 'Issai', 'Ken's Red')
Popínavé rostliny původem z Asie patří k nejotužilejším druhům kiwi. Odrůda Issai
je samosprašná a nevyžaduje tudíž samčí a samičí rostlinu, odrůda Ken’s Red, která
tvoří nádherné červené plody, je pouze samičí. Pokud vysadíte obě rostliny pohromadě, budou plodit obě rostliny a Issai bude mít zelené a odrůda Ken’s Red
červené plody. Plody jsou menší než známé kiwi z obchodu, ale zato se konzumují
celé i se slupkou a jsou velice chutné.
Nejlépe se jim daří na plném slunci.

Malinojahoda či ostružinojahoda (Rubus illecebrosus)
Rostlina označovaná také jako ostružiník jahodnatý je málo známý druh ovoce,
který je však pro pěstování velmi nenáročný. Plod je veliký i více než 3 cm se zajímavou chutí – něco mezi malinou, jahodou a ostružinou.
Rostlina je vhodná do polostínu a pozor, na zimu celá zatahuje, tak se nelekejte,
když vám na zimu zmizí – na jaře opět naroste.

Moďoul trojlaločný (Asimina triloba)
Indiánský banán či banán severu je menší strom původem ze Severní Ameriky. Daří
se mu na vlhčích a na živiny bohatých půdách. V mládí nesnáší úpal a netrpí žádnými
chorobami ani škůdci. Jedná se spíše o zajímavost a malou raritu.
Plody jsou světle zelené, oválné, ve zralosti měkké a velmi vonné. Sklizeň probíhá
v průběhu září a října. Chuť připomíná banán, mango a ananas.
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SLÁVNOSTNÉ PRÍLEŽITOSTI

Jesenná svadba:

očarujúca, tajomná
a jedinečná

TEXT A FOTO
Ing. Daniela Vaľková,
Záhradníctvo Sadex

24

Premýšľate o tom, povedať
si svoje "áno" sprevádzané
príjemnými jesennými
lúčmi slnka a farebným
lístím? Neváhajte a vyberte
si výzdobu v jesennom
štýle. Farebné lístie,
drobné plody, mach či
konáre premenia vašu
svadobnú sálu na jedinečné
a originálne miesto vo váš
výnimočný deň.

Netreba zabudnúť na pocitové osvetlenie.
Ideálnu atmosféru vytvárajú najmä lucerny
so sviečkami.

Pokiaľ ide o plánovanie správnych dekorácií na zvýšenie útulnej jesennej nálady, neváhajte siahnuť po visiacich košoch
s kvetmi, borovicové šišky a drobné plody
vytvoria jedinečný detail. Farby ako šampanské, zlaté, hnedé, béžové sú báječné
pre nastavenia stolov a stredových častí.
A samozrejme, existuje toľko okúzľujúcich nápadov so stropnými inštaláciami.
Padajúce listy a konáre sú dokonalým doplnkom pre stolíky a oblúky obradu.
Svieži ranný vzduch znamená príchod
jesene. Pokiaľ ide o výber menoviek, pre
inšpiráciu sme vybrali zaujímavé oranžové lístie a úchvatné červené, ktoré môžu
podčiarknuť atmosféru jesene.
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NÁVŠTEVA ZÁHRADY

POD SNEHOVOU PERINOU
TEXT A FOTO
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová,
Isola Bella s.r.o.

Asi by ste ma vysmiali, keby som
vám povedala, že do záhrady sa
chodím prechádzať najradšej v zime.
Napriek tomu by som vám chcela
ukázať záhradu, po ktorej ma baví
prechádzať sa aj v daždi, aj v lete, aj
v zime. Nemusela som kvôli nej chodiť
vôbec ďaleko. Je moja. Sneh napadol
v minulom roku veľmi rýchlo a čarovná
krása snehu len dotvorila úchvatné
tvary a línie stromov.
26

Pri zakladaní záhrady treba myslieť aj
na to, aby bola atraktívna a priťahovala
aj v čase, keď nič nekvitne, nič nenapovedá tomu, že by to bola záhrada. Práve tvary záhonov, dominantné stromy, doplnky
a habitus rastlín vyniknú či už zasnežené,
alebo pokryté tisíckami kryštálov ľadu.
Táto záhrada je tvorená prírodnými
líniami a v letnom období pôsobí skôr divoko. Snažím sa v nej však udržať kompozíciu v čistých líniách a tvaroch. Aby boli
čitateľné jednotlivé zóny a plochy, ich
účel. Preto som k tvaru záhonov prispôsobila aj línie vstupnej brány či pravidelné tvary guľatých buxusov.
V zimnom období, pod prikrývkou
snehu, dokonale vyznejú kovové oblúky, ktoré v lete držia ruže, či iné trvalky. A priam dokonale vyzerajú doplnené
o záhradné osvetlenie.
Pohrať sa môžete tiež s vianočnou

výzdobou záhrady, alebo použite krmítka a prístrešky pre vtáčiky , ktoré nesmú
chýbať v žiadnej záhrade.
Nenechajte sa odradiť snehom ani
mrazom. Záhrada sa vám v zime odvďačí úplne iným pohľadom do nej – z inej
perspektívy a farebnosti.
Mňa fascinujú kontrasty a aj práve preto som starú lavičku v záhrade premaľovala kráľovskou červenou, aby v zimnom
období kontrastovala s čistým bielym
snehom.
Ak si uvaríte šálku horúcej čokolády,
určite vám na takejto lavičke zima nebude. V zime záhrada oddychuje, ale správny záhradník má práve v zime veľa práce.
Je to čas, kedy môžete premýšľať, plánovať, čo nové v záhrade môžete vysadiť, pretvoriť, ale aj odstrániť. Nechajte
sa započúvať do ticha a pokory zimnej
záhrady.
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VIANOCE

Adventné dekorácie

vlastnými rukami

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

Prichádza čas adventu. Je to najkrajšie
obdobie roka. Slnko zapadá o niečo
skôr, horia sviečky v oknách a v každej
domácnosti to už vonia medovníkmi, ihličím
a škoricou. V tomto období môžete prežiť
so svojimi deťmi rozprávky a príbehy
z detstva ešte raz – pri tvorení adventných
dekorácií, zdobení stromčeka, pozeraní
rozprávok či pečení voňavých koláčikov.

Dekorácie nemusíte za každú cenu
kupovať, môžete si tú svoju – originálnu vytvoriť sami. Stačí zájsť do vašej
záhrady alebo sa rozhliadnuť po okolitom lesíku a nazbierať si čačinu a konáriky z rôznych stromov. Veľmi pekne
a dekoratívne pôsobia rôzne druhy
a tiež holé konáriky z opadavých stromov. Môžete využiť farebnosť ich
kôry, vysušené plody, ale aj živé kvietky kúpené v obchode. Konáriky nerežte bezhlavo, ale ohľaduplne, len tam,
kde je to vhodné – skôr ako výchovný
rez.
Tento rok jednoducho zabudnite na
nové a štylizované aranžmány. Všetko
staré a retro bude dokonalé. Stačí tak,
ako som to urobila ja, aby ste načreli
do šuflíkov s nádobami na pečenie.
Hodilo sa mi sitko a forma na pečenie
torty. Prečo nie? Aj do takýchto nádob môžete naaranžovať akúkoľvek

Nech vám Vianoce prinesú pokoj
a lásku do vašich príbytkov !

dekoráciu – či už použijete štyri sviečky,
alebo len jednu. Vložte do nej aranžovaciu hmotu, ktorú ste predtým namočili
do vody, a môžete začať dekorovať.
Nepoznám dieťa v našom okolí, ktoré
nebolo u nás na Vianoce tvoriť. Vytvárať svoje Vianoce, tešiť sa z danej chvíle
a vychutnávať si tú radosť. Ako pomocné
materiály využite buď čisto prírodné sušené plody orechy a pod., alebo zájdite
do záhradného centra a nakúpte si drobnosti na aranžovanie. Malé vianočné guličky, hviezdičky, baličky, ale aj anjeliky,
zvieratká. To všetko môžete použiť.
Nebojte sa farieb, napriek tomu treba
byť opatrný a držať sa pravidla, že menej
je niekedy viac.

Použiť môžete lepiacu pištoli, alebo len vetvičky a dekorácie vpichovať
do hmoty. Ako ozdobu kľudne použite
medovníčky či sušené ovocie. Pre vtáčikov v záhrade môžete s deťmi navliekaním na seba vytvoriť vhodné krmivo
a zároveň to bude krásna dekorácia
na strome či pergole.
Je to jednoduché a odmenia sa vám
žiarivé detské očká.
Ak chcete niečo elegantnejšie, stačí
si kúpiť napríklad hotový drevený svietnik, naň poukladať sviečky a do malých
pohárikov medzi ne naukladať konáriky,
vianočné gule, prípadne živé kvety. Je to
jednoduché a výsledok je perfektný.
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PREDSTAVUJEME ČLENOV DRUŽSTVÁ

Záhradníctvo

Prešov

SADEX

„Špecializujeme sa na záhradu a na to,
čo potrebuje k tomu, aby bola krásna.
U nás nájdete na jednom mieste všetko
potrebné pre vytvorenie záhrady podľa
vašich predstáv. Šikovný personál, kvalita
a široký výber z našich produktov vám pomôžu odísť od nás s dobrým pocitom, že
ste do svojej záhrady investovali dobre.
Nájdite tam kde žijete krásne prostredie
a miesto pre relax!"
Sme stále sa rozvíjajúca záhradnícka
firma, ktorá pôsobí na trhu záhradných
a sadovníckych služieb už od roku 1993.

V súčasnosti uplatňujeme nadobudnuté odborné schopnosti a zručnosti pri navrhovaní a realizácii záhrad rodinných domov, areálov firiem, parkov a pri údržbe
zelene.

Záhradné centrum
U nás nájdete široký sortiment rastlinného a doplnkového materiálu od okrasných
a ovocných drevín, cez záhradné substráty,
výsevný materiál až po pomocný záhradný
materiál. Predávaný rastlinný materiál je
nakupovaný predovšetkým od slovenských

a českých pestovateľov, ale aj od zahraničných dodávateľov. V prípade záujmu o špeciálne druhy tovarov objednáme na základe
dohody. Pri vašom výbere vám ochotne
pomôže náš odborný personál.

Predajňa kameňa
a kameninových výrobkov
U nás nájdete aj široký sortiment
okrasných kameňov, či už obkladových
alebo solitérnych. Ponúkame aj dekoratívne prvky do záhrady z kameňa, betónu
a toskánskej keramiky.

Služby, ktoré ponúkame:
 projektovanie záhrad, verejných
a vyhradených priestorov, jazierok,
kúpacích jazierok a biobazénov,
závlahových systémov a drobných
stavieb
 realizácia záhrad, verejných
a vyhradených priestorov, jazierok,
kúpacích jazierok a biobazénov, závlah
a drobných stavieb
 údržba záhrad verejných
a vyhradených priestorov, jazierok,
kúpacích jazierok a biobazénov, závlah
 realizácia hydroosevu
Predajňa kameňa
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PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA

MALINKOVIČ –
zahradní centrum

Břeclav

„V letošním roce nás čekají dvě zásadní
události. V září slavíme čtvrt století fungování zahradnictví v Břeclavi a k těmto
pětadvacetinám firmy se nám podařilo
nadělit si novou prodejnu – tentokrát
už opravdové zahradní centrum se vším,
co k tomu patří. Otevírat bychom chtěli
na konci září,“ říká Lada Důbravová.
„Stavbu pro nás provedla firma
Agro Sur a jedná se o více než tisíc metrů
čtverečních pěkného skleníku. Částečně
je pokrytý bílou fólií, takže i v parném létě
je v něm solidní klima. Prosklené štíty jsou
otočené směrem k plochám s nabídkou
dřevin a trvalek tak, aby lákaly k návštěvě
této části prodejny, a zároveň díky tomu
vypadá stavba odlehčeně. Chceme, aby se
naši zákazníci cítili v novém centru dobře.
Pro konstrukci jsme zvolili nátěr bílou barvou, která vytváří tu správnou jižní, středomořskou atmosféru – kde jinde by to tak
mělo být, než na té nejjižnější Moravě?“
doplňuje Petr Důbrava, spolumajitel firmy.
„No a já se těším, že už díky nové prodejní ploše budeme moci konečně nabídnout naše výpěstky na úrovni, jaká je dnes
v Evropě běžná. Vždyť pro naše zákazníky
pěstujeme desetitisíce pelargonií, surfinií

a dalších letniček, ale prodej jsme vždy
mohli začít až na přelomu dubna a května,
když to dovolilo počasí, protože jsme prodávali vše na venkovních plochách. Ještě
lepší to bude s prodejem zimního a jarního
zboží – vždyť z naší produkce téměř sta
tisíce primulí, pomněnek, sedmikrás a cibulovin se na naší prodejně objevil pouhý
zlomek. Teď už se budou moci zákazníci
těšit na plné stoly rozkvetlých květin! Už na
podzim to jistě bude veliká paráda – chryzantémy, macešky, podzimní trvalky jsou
už nasázeny a v nové prezentaci konečně

budou moci vyniknout,“ uzavírá třetí z majitelů rodinné firmy, Jaroslav Malinkovič.
„Poctivá zahradničina, kdy pěstování
vlastních rostlin – letniček, trvalek, dřevin
a sezónních květin – je základem nabídky,
zůstává i nadále páteří našeho podniku.
K tomu nyní přibude i odpovídající prodejní
zázemí. Myslíme si, že si to my i naši spolupracovníci za těch pětadvacet let práce zasloužíme. A zaslouží si to i naši věrní
zákazníci, díky kterým jsme stále tady a stále rosteme!“ shodují se všichni tři břeclavští zahradníci.
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PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

SEZNAM PRODEJEN

Příšovice
Chabařovice

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

Český Krumlov

Kralice nad
Oslavou

Dolný Kubín
Prešov

Židlochovice
Břeclav

Košice
Skačany

Trnava
Stupava
Ivanka
pri Dunaji

Dobrá Niva
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 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.

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

Hortiscentrum s.r.o.

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

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

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

www.hortis.net

www. jinazahrada.cz

Josef a Marian Janků –
Arboretum Šmelcovna

Malinkovič – zahradní centrum

Školky Montano spol. s r.o.

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

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

Trima Plus s.r.o.

Zahrada Matúšů s.r.o.

Zahradnické centrum Jelínek

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

Horní Lhotice 42, 675 73 Kralice nad Oslavou
Tel.: +420 728 015 574

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

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

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

www.smelcovna.cz

www.zahradaml.cz

www.zahradnictvikunratice.cz

www.zahradnictvi-dubany.cz

www.malinkovic.cz

www.zahradamatusu.cz

www.zahradnictvi-krumlov.com

www.zahradapocernice.cz

www.skolky-montano.cz

www.zahradnictvi-jelinek.cz

www.zacen.cz

www.parkon.cz
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Slovensko

Agroservis Stupava

Isola Bella s.r.o.

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

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

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

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

Tvorsad Trnava

Záhradníctvo Horváth

Záhradníctvo ROYAL GARDEN

Okružná 21, 917 01 Trnava
Tel.: +421 335 341 701

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

Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca
Tel.: +421 905 871 266

www.agro-servis.sk

www.tvorsad.sk

www.isolabella.sk

www.sujan.sk

www.royal-garden.sk

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

www.zahradnictvosadex.sk

Záhradníctvo Vaňo s.r.o.

Záhrady Dobrá Niva s.r.o.

M. R. Štefánika 1817/29, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 903 503 294

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

www.zahradnictvovano.sk

www.zdn.sk

facebook.com/zahradnicentra.cs

www.zahradnicentra.eu
ProVobis
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Akce ZAHRADNÍCH CENTER
Zveme Vás na návštěvu výstav a akcí do našich zahradních center

Zahradnické centrum Jelínek,
Veltrusy

21. – 22. 10. DÝŇOVÁNÍ
Vyřezávání dýní, dýňová polévka a jiné
dobroty, dětské kouzelnické vystoupení,
malování na obličej, soutěž Truhla Dýňového
krále a další doprovodný program pro děti
25. – 26. 11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Nové kolekce vánočních dekorací a dárků,
květiny, vánoční stromky... Dětská dílnička –
děti si samy nazdobí skleněnou ozdobu

Zahrada Matúšů s.r.o.,
Kralice nad Oslavou

21. 10. PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ
Pod vedením instruktorů si můžou vaše děti
připravit halloweenskou výzdobu z malých
i velkých dýní, malování na obličej, prodej
dýní na vaření i výzdobu, dušičková vazba
a výzdoba, podzimní a adventní dekorace,
pokojové rostliny pro vaše domácnosti,
ochutnávka dýňových specialit
2. 12. ADVENT V ZAHRADĚ MATÚŠŮ
Vyrobte si u nás spolu s vašimi dětmi vlastní
svícínky či adventní věnce, prodej adventních
věnců a výzdoby, vánoční dekorace, tradiční
i netradiční interiérové vánoční květiny,
rostliny pro předvánoční výzdobu domů,
bytů, teras a truhlíků

Zahradní centrum Parkon,
Libice nad Cidlinou

8. – 10. 9. VÝSTAVA MELOUNŮ
29. 9. – 1. 10. SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ
Výstava hroznů stolních a moštových odrůd,
ukázka lisování, burčák a degustace vín
13. – 15. 10. DÝŇOVÝ VÍKEND
16. 10. ZAHÁJENÍ PRODEJE OVOCNÝCH
STROMKŮ, VÝSTAVA JABLEK A ČESNEKU

Záhradníctvo Horváth,
Ivanka pri Dunaji

10. 10. ZAČIATOK PREDAJA
OVOCNÝCH DREVÍN,
prednáška prof. Hirčovského o výbere
vhodných druhov a odrôd ovocných drevín
21. 10. TEKVICOVÝ DEŇ V ZÁHRADNÍCTVE
2. 12. ADVENT A ČARO VIANOC

Záhradníctvo Šujan, Skačany
21. 10. JESEŇ V ZÁHRADE
9. 12. VIANOČNÝ DEŇ

Agroservis Stupava
20. – 21. 10. TEKVICOVÉ DNI
20. 11. ZAHÁJENIE PREDAJA
VIANOČNÝCH DEKORÁCIÍ
5. 12. MIKULÁŠSKA AKCIA A ZAČIATOK
PREDAJA VIANOČNÝCH STROMČEKOV
16. 12. DETSKÉ VIANOČNÉ TRHY

Zahradní centrum Horní
Počernice
7. – 8. 10. DÝŇOVÝ VÍKEND
Měrka zlobivosti, dobrodružné úkoly, slet
strašidel, malování na obličej a kreativní
dlabání dýní, ochutnávky od Dýňobáby. Široký
výběr podzimních dekorací včetně možnosti
osázení truhlíků.

Isola Bella s.r.o., Žitavce
1. 10. SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE JABLKO
2. 11. NOVEMBER PLNÝ SPOMIENOK
8. 12. MIKULÁŠ
Príchod Mikuláša do našej firmy
16. 12. VIANOČNE DNI Predaj vianočných
stromčekov, výborná domáca kapustnica
a varené víno a samé dobroty

Arboretum Šmelcovna, Boskovice
1. – 30. 10. ARBORETUM V BARVÁCH PODZIMU
7. 10. DÝŇOVÁNÍ
13. – 15. 10. VÝSTAVA OVOCE
A OKRASNÝCH ROSTLIN
23. – 25. 11. DNY ADVENTNÍ VAZBY

Zahradnictví Krumlov, Český Krumlov
14. 10. DÝŇOVÁNÍ
9. 12. VÁNOČNÍ TRHY

Flora Centrum Mráz, s.r.o.,
Karlovy Vary

23. 9. VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY
A KVĚTIN ČZS

