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SEZÓNA

Jesenná krása
TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

trvaliek

O jeseni sa často hovorí, že je to smutné obdobie poznamenané
krátkymi dňami, sychravým počasím, rannými hmlami a celkovou
nevľúdnosťou. Lenže záleží na uhle pohľadu. Milovníci prírody
a záhradníci ale o jeseni radi prehlasujú, že jeseň je vlastne
druhá jar. Je pravda, že rastliny sa už miesto prebúdzania pomaly
pripravujú na zimný spánok. Zelené odtiene tak typické pre jarný
čas na jeseň nahradzujú teplé farby žltnúceho lístia, hnedočervené
steblá tancujúcich tráv a často aj pastelové farby trvaliek, ktoré si
svoje kvitnutie odložili na poslednú možnú chvíľu.

Atmosféra jesenného záhona
Tieto efekty sú síce dostupné pre
každého, ale nie všetci si ich na záhra
de v skutočnosti môžu užívať. Záleží na
tom, kto aký štýl záhrady uprednostňuje.
Pri záhradách vytvorených z ihličnanov
a neopadavých listnatých drevín vyniknú
štruktúry a tvary, ale významnú farebnú
premenlivosť v takejto záhrade na jeseň
očakávať nemôžeme.
Neprehliadnuteľným
vegetačným
prvkom v jesennej záhrade bývajú rôzne
druhy tráv. Ich kvitnúce steblá sa často
radi a ochotne predvádzajú v jesenne na
ladenej záhrade. Sortiment tráv krásnych
v tomto čase je veľmi bohatý. K tým najzná
mejším patria ozdobnice (Miscanthus), perovce (česky dochan, latinsky Pennisetum)
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Astry a paliny – jesenný efekt

či rôzne odrody prosa (Panicum). Pri pes
tovaní tráv je nutné pamätať na to, že sa
pred nástupom zimy nesmú zrezávať. Sneh
a voda zatekajúca do stredov rastlín by
ľahko mohli spôsobiť vyhnitie celej rastli
ny. Vyššie druhy tráv, u ktorých je to tech
nicky možné, sa až koncom jesene zväzujú
tak, aby ich vlastné lístie tvorilo nad stre
dom trávy účinnú striešku, ktorá rastlinu
chráni pred poškodením.
Okrem okrasných tráv máme ale k dis
pozícii mnoho ďalších vytrvalých rastlín,
ktoré kvitnú práve od konca leta až dlho
do jesene. Zo známych rastlín do tejto
skupiny patria astry, ktoré sú nesmierne
dynamické a hlavne veľmi odlišné. Nájde
me medzi xxx
nimi nízke, veľmi kompaktné

odrody i druhy vysoké, ktoré dosahujú
výšku až okolo 2 m. Astry pritom ponú
kajú i veľmi pestrú farebnú paletu – od
farby bielej až po tmavomodré odtiene.
Vedľa astier ešte môžeme počítať s ďal
šími druhmi z čeľade astrovitých, ktoré
majú podobnú stavbu kvetov a astrám sa
aspoň čiastočne podobajú. Patria sem
napríklad rastliny z rodu Kalimeris, ktoré
vytvárajú množstvo jemných kvietkov už
od leta a ostatné pretrvávajú na rastli
nách až do začiatku jesene. Málo známou
a využívanou skupinou rastlín sú trvalko
vé druhy slnečníc, ktoré vytvárajú síce
menšie kvety, ako jednoročné druhy pes
tované na poliach, sú však veľmi efektné
a spoľahlivé. Obvykle bývajú pomerne

Prilbica – Aconitum

Persicaria

Ploštičník – Actaea

Jeseň – čas pre výsadbu
Máte pocit, že na vašej záhrade chýba aspekt trvalkového prekvapenia, dynamiky
a jesenných efektov? Ak to chcete zmeniť, je pre to dobrá príležitosť. Trvalkám
jesenné výsadby svedčia, do jari pekne zakorenia, aby mohli hneď po zime dobre
rásť. Jesenné druhy trvaliek sa v tomto čase aj lepšie nakupujú, býva ich veľký výber
a hlavne je na živo vidieť, ako v skutočnosti tieto rastliny na jeseň vyzerajú.

vysoké, často nad 150 cm, takže poslú
žia ako vynikajúci pomocníci pre vytvá
ranie veľmi pôsobivých partií v zadných
častiach trvalkových záhonov.
Fantastické farby vedia na jesennú
záhradu prinášať aj ďalšie rastliny na
prieč spektrom botanických čeľadí.
Niektoré rastliny pokračujú v kvitnutí
ešte z letného obdobia, iné vyslovene
čakajú s kvitnutím až na jesenný čas. Na
prelome leta a jesene sa môžeme rado
vať napríklad z pôvabných ploštičníkov
(Actaea, Cimicifuga) alebo bohatých
súkvetí rastliny, ktorá donedávna patrila
medzi stavikrvy (česky rdesná, latinsky
Polygonum). Neskôr bola táto rastlina
z pôvodného rodu vyčlenená a novo
pomenovaná ako hadovník (Persicaria
amplexicaulis). Zaujímavou a neprehliad
nuteľnou rastlinou tohto obdobia sú
prilbice (česky oměj, latinsky Aconitum).

Liriope

Vytvárajú pomerne vysoké súkvetia, kve
ty bývajú obvykle v rôznych odtieňoch
modrej farby, niektoré kultivary kvitnú
na bielo. V miernejších, alebo chráne
ných polohách s dobre priepustnou
pôdou môžeme využiť služieb rastliny
pekného mena – Liriope. Na prvý po
hľad sa tvári ako tráva, ale v skutočnosti
má bližšie ku konvalinkám, ako k trávam.
Neskoro v lete až začiatkom jesene vy
tvára nad úzkymi listami nežné modré
kvietky. Aj keď kvety bývajú na trvalkách
často to najkrásnejšie, niektoré druhy sa
pestujú pre zaujímavú štruktúru či farbu
listov. Do tejto skupiny patria napríklad
niektoré paliny (česky pelyněk, latinsky
Artemisia). Pri ranných rosách a hmlách
ich strieborno sivé stonky spolu so
žltnúcimi steblami tráv vnášajú na záhra
du pocit tajomna a nežnej elegancie.
Jesenný trvalkový záhon

Slnečnica – Helianthus
´  Lemon Queen´

Pennisetum – neskorá jeseň
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ROSTLINY

Podzim patří

chryzantémám

TEXT Jana Morávková
FOTO Dummen
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„Všude zříme jen samé chryzantémy
a téměř polovinu chladné doby roční
ovládá trh květin chryzantéma. Zvláště
o slavnosti mrtvých, „dušičkách“, je květinou
nepostrádatelnou a hřbitovy tou dobou jsou
jedinou zahradou chrysanthemovou. Není
snad ani zahradníka, který by k tomuto dni
nepěstoval aspoň nějakou bílou malokvětou
odrůdu dušičkovou, jimž lid říká zimní astra,
kateřiny, listopadky nebo doubky.“

Jak pečovat
o chryzantémy
ze skupiny
Multiflora?
 U
 místěte je i s kontejnerem
do těžšího obalu, aby je vítr
nepřevrátil a nepolámal.
 P
 ravidelně zalévejte, substrát je
bohatě prokořeněný a nesmí nikdy
přeschnout.
 B
 ohatě hnojte, například hnojivem
Kristalon plod a květ, alespoň každý
týden.
 O
 dkvetlé rostliny seřízněte
a přesaďte nebo vysaďte do zahrady,
příští rok vykvetou (nebudou mít ale
už tak dokonalý tvar).

Od doby, kdy Oskar Smrž napsal tyto
řádky, sice uplynulo bezmála sto let, pokud
však v těchto dnech zavítáte do našich za
hradních center nebo na zmíněný hřbitov,
poznáte, že se na nich příliš nezměnilo.
Chryzantémy opravdu najdete v nabíd
ce i nejmenší zahradnické prodejny a ti,
kdo mají to štěstí a mohou se prostorově
více zvýraznit, vám nabídnou nejen nejob
líbenější košaté (kulovité) chryzantémy,
ale i velkokvěté či stromkové. A zapome
nout nesmíme ani na klasické záhonové

listopadky, které dříve nechyběly v žádné
venkovské zahradě, jak tvrdí i Oskar Smrž:
„Pomněte jen okamžiku skromného jejich
počátku, na chudé, zlatové poupě, pros
tičké, kaštanově hnědé nebo vínově ba
revné kvítky v nuzných zahrádkách vesnic,
bující u cesty v uvadlém listí a porovnejme
s nimi bohatou květenu těchto něžných
roun, měďově rudých terčů a koulí, tyto
stříbrné míče, alabastrové a ametystové
šperky, ty divuplné orgie plátků květových,
jež podzimní svět, zdá se, až k poslední

mu tajemství odkrýti se snaží, všechny
ty tvary a barvy, jež zima v klínu lesa
pohřbívá.“
Vraťme se ale zpět k těm chryzan
témám, které zdobí terasy, atria, vcho
dy do domu nebo již zmíněné hroby.
Typickou vlastností těchto kulovitých
chryzantém ze skupiny Multiflora jsou
menší květy o velikosti od jednoho do
pěti centimetrů a kulovitý kompaktní
růst. K dostání jsou v různých velikos
tech a širokém výběru barev, někdy jsou
i vícebarevné.
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SEZÓNA

Tri malé radosti pre
TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

jesenné výsadby

Jesenné obdobie, najmä čas babieho leta zvádza milovníkov rastlín k novým
záhradným aktivitám. Netýka sa to len majiteľov záhrad, i ľudia v bytových
domoch s malým balkónom či terasou hľadajú cesty, ako si skrášliť tieto
priestory. Výsadby na konci leta a na jeseň sa však zďaleka netýkajú iba
nádob. Rastliny, ktoré vám teraz predstavíme, sa v mnohých prípadoch
rovnako dobre hodia i na výsadbu do záhrady, pokiaľ sú k tomu dobré
podmienky. Aj keď sa jedná o druhy, ktoré pochádzajú z rôznych oblastí
sveta a botanicky nie sú nijak príbuzné, jedno majú spoločné. Vo všetkých
prípadoch sa jedná o rastliny menších rozmerov, ktoré sú veľmi dostupné.

Hebe

Hebe albicans

Hebe

Gaultheria

Rastliny tohto rodu pochádzajú prevažne z Nového Zélandu, existuje
celá rada druhov a hlavne záhradných kultivarov. Z užívateľského
pohľadu sa rozdeľujú do dvoch skupín – na druhy drobnolisté
a veľkolisté. Veľkolisté formy majú listy okolo 3 cm a väčšie, listy
bývajú často tmavej farby alebo viacfarebné. Aj samotné rastliny
bývajú mohutnejšie, často sa predávajú vo veľkosti okolo 40 cm. Tieto
veľkolisté formy nie sú mrazuvzdorné a používajú sa pre sezónne
dekorácie, dlhodobo by ich mohli pestovať majitelia zimných záhrad,
pokiaľ by im v zimnom období mohli ponúknuť čo najviac svetla
a teploty do 10 ˚C.

Severoamerický rod rastlín príbuzných vresom,
čučoriedkam a brusniciam ponúka pomerne veľa
druhov. Obvykle sa ale pestuje iba jeden z nich –
Gaultheria procumbens včítane niekoľkých,
celkom podobných kultivarov. Táto nízka,
spočiatku vankúšová, neskôr plazivo rastúca
rastlina sa pestuje hlavne kvôli veľmi ozdobným
plodom, ktoré sa objavujú už od augusta a vydržia
krásne celú zimu. Plody na prvý pohľad niekomu
pripomínajú veľké brusnice. Pre ich veľmi
neobvyklú chuť sa u nás k jedlu nepoužívajú, ale
niektorí pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky ich
po tepelnej úprave konzumujú.

Druhú skupinu tvoria tzv. drobnolisté druhy, kde lístky majú často
tvar šupiniek. Ich sortiment je veľmi bohatý a obvykle sú mimoriadne
pôvabné. Hodia sa pre výsadbu nádob na krátkodobú sezónnu
dekoráciu, ale celkom jednoducho sa dajú zakomponovať aj do
záhrady. Hodia sa hlavne do predných partií vresovísk, ako doplnok
k nízkym ihličnanom, do záhonov v blízkosti terás alebo popri
chodníčkoch vedúcich záhradou. Dali by sa za určitých okolností
použiť aj na výsadbu hrobov.
 Hebe miluje mierne kyslú pôdu, prirodzene vlhkú, ale dobre drenážovanú, s vyšším obsahom piesku. Pri dostatočnej vlhkosti prostredia
sa Hebe veľmi dobre darí na priamom slnku, ale celkom dobre môže
prosperovať i v polotieni.
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Gaultheria procumbens

 Pri pestovaní na záhrade im treba poskytnúť miesto na slnku, alebo v miernom polotieni. Potrebujú
kyslú pôdu s vysokým obsahom piesku. Je to mierne
plazivá rastlina, ktorá ochotne porastá pôdny povrch. Najlepšie využite nachádza táto rastlina práve
pri jesennom, ale i vianočnom aranžovaní. Ak osadené nádoby zostanú vonku, ich dekoratívna hodnota
bude vysoká až do začiatku jari. Pri vyzdobovaní interiérov v sviežej forme vydrží iba krátku dobu.

Skimmia japonica

Skimmia japonica ´Merlot´

Skimmia

Pravidlá dlhodobého pestovania
môžu byť u niektorých rastlín
dosť prísne. Ak však budete
aranžovať rastliny do jesenných
dekorácií, nemusíte sa držať
žiadnych mimoriadnych pokynov.
Najdôležitejšie kritérium je, aby
sa finálny výrobok páčil hlavne
vám. Prajeme vám veľa tvorivých
a príjemných jesenných chvíľ
v spoločnosti krásnych rastlín.

Táto stálozelená rastlina pôvodom z Japonska sa pestuje najmä pre neobvyklú krásu
kvetných pukov. Tie sú síce pomerne malé, ale bývajú usporiadané na husto v nápadnom
vyvíjajúcom sa súkvetí, ktoré je veľmi ozdobné. Súkvetia sa na rastline vyvíjajú už koncom
leta a v nezmenenom stave vydržia až do jari. Na jar skímie rozkvitajú bielymi, voňavými
kvetmi. Jednotlivé kultivary sa líšia najmä farbou kvetných púčikov, obyčajne bývajú
purpurovej, alebo tmavo zelenej farby. Najkrajšie bývajú samčie kultivary, ktorých
založené súkvetia bývajú nápadné a atraktívne. Práve pre krásu založených súkvetí
sa skímie pestujú najviac, pretože si svoj atraktívny vzhľad často udržia celú zimu. Ich
využitie na výsadbu nádob je preto viac než logické. Skímie sa vysádzajú aj do záhrad, ale
dosiahnuť pestovateľského úspechu nie je až tak také jednoduché.
 Tieto rastliny vyžadujú trvalo vlhkú, mierne kyslú pôdu s vysokým obsahom humusu.
Optimálne miesto pre výsadbu je v polotieni, alebo na mieste, kde sa v priebehu dňa strieda svetlo a tieň. Základnou prekážkou pre dlhodobé pestovanie skímie na záhrade je fakt, že
rastlina potrebuje pomerne dlhú vegetačnú dobu na založenie nových súkvetí. Inými slovami povedané sa často stáva, že skímie na dobrom meste záhrady síce prosperujú, ale len
málokedy bývajú tak krásne, ako keď si prinesiete čerstvé z predajne. Pre sezónnu výsadbu
do nádob ale tento aspekt nehrá žiadnu podstatnú úlohu.

Gaultheria a Skimmia

DEKORAČNÍ
SVÍČKY

NOHEL GARDEN a.s., Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika
Tel.: +420 318 533 511, E-mail: office@nohelgarden.cz

www.nohelgarden.cz
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DŘEVINY

Barevný podzim
ve znamení

brslenů

TEXT A FOTO
Pavel Chlouba
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Brsleny tvoří poměrně bohatou
skupinu zahradních rostlin.
V oblibě zatím vítězí stálezelené
druhy, které se na zahradách
pěstují hojně, zejména kultivary
s pestrými listy. Tento krásný rod
ale nabízí i několik opadavých
druhů, které jsou atraktivní
zejména v podzimním období.
Některé z nich přinášejí i zajímavé
plody, všechny se vyznačují
schopností nápadného, až
extravagantního vybarvení.
Euonymus phellomanus

Euonymus alatus

Euonymus alatus ´Compactus´

Na samém vrcholu popularity pobý
vá a pravděpodobně ještě dlouho bude
brslen křídlatý (slovensky bršlen krídla
tý – latinsky Eounymus alatus). Tento druh
pochází z Východní Asie, odkud se roz
šířil i do jiných zemí, kde občas zplaňuje
a nekontrolovaně se šíří krajinou. V našich
podmínkách se vyskytuje ale pouze jako
rostlina zahradní. Vytváří poměrně velké
keře, které jsou v příhodných podmínkách
skoro vždy více široké než vysoké. A to je
už co říct, neboť do výšky dosáhne snadno
2,5 m, často i trochu více. V letním období
si ho všimne jenom málokdo, neboť vytvá
ří masu zelených listů, které nejsou ničím
mimořádné. Výborně ale funguje jako krycí
i výplňový keř. Hlavní chvíle tohoto brsle
nu přichází na podzim. Když vypukne babí
léto a dny jsou hezké a slunné, ale noci už
poměrně chladné, začnou se dít v buňkách
listů nevídané věci. Postupně dochází k vy
tváření červeného barviva, které se obje
vuje na povrchu listů jako horká láva aktivní
sopky. Barva listů brslenu křídlatého je tak
intenzivní, že si s ní pořádně neporadí ani

Euonymus planipes

dobrý fotoaparát. Vyfotografovat sytou
purpurově rudou barvu brslenu křídlatého
není snadné. Je to barva, kterou nejde pře
hlédnout ani z velké dálky. Kdo tuto rost
linu jednou vysadí na svoji zahradu, skoro
určitě ji bude milovat po celý život. Druhá
šance brslenu křídlatého nastane hned po
opadu listí a trvá až do rašení listů nových.
Když je keřík bez listů, vynikne další jeho
efekt. Větvičky keře jsou opatřeny zvláštní
mi, poměrně mohutnými korkovými lištami.
Díky nim při doteku vzniká pocit, že větve
brslenu křídlatého mají křidýlka (odtud
vznikl název) a že mají hranatý tvar. Tento
extravagantní jev je patrný zejména při po
hledu zblízka.
Při výsadbě brslenu křídlatého musíme
rostlině vybrat dobré místo na slunečném
stanovišti. Ve stínu sice rostlina přežije po
měrně snadno, ale její hlavní efekt podzim
ního vybarvování se nedostaví.
Ještě jednu věc musíme mít při výsadbě
na paměti – budoucí mohutnost rostliny.
Za normálních okolností bychom měli ne
chat prostor od středu rostliny minimálně

Euonymus alatus ´Compactus´

150 cm na každou stranu. To by ovšem zna
menalo mít volné místo kolem rostliny na
mnoho let. Obvykle se to řeší tak, že kolem
podobných rostlin se vysazují běžné a ne
příliš drahé trvalky, které dělají parádu do
chvíle, dokud na to mají místo. Jak se brs
len rozrůstá a zabírá vzdušný prostor nad
půdou, tyto trvalky se postupně vytrácejí,
až zmizí úplně. Brslen křídlatý je skromnou
rostlinou, která se dokáže přizpůsobit
i v méně kvalitní půdě.
Vedle základního druhu se občas v pro
deji objevují i odrůdy. Nejběžnější z nich je
kultivar ‘Compactus‘, který se vyznačuje
menšími listy a kompaktnějším tvarem. Při
dostatku času a prostoru i tento o něco
menší kultivar doroste do výšky 2 m a šířky
minimálně 3 m.
V souvislosti s opadavými druhy brsle
nů je potřeba zmínit ještě další dva dru
hy. Oba se používají v zahradní tvorbě
o něco méně, ale vzhledem k výjimečně
krásným plodům si více pozornosti určitě
zaslouží. Jsou to Euonymus phellomanus
a Euonymus planipes. Oba pocházejí z Asie,
oba na podzim hezky vybarvují, ale ne tak
atraktivně jako brslen křídlatý. Dorůstají
do výšky nad 2 m a oba mají podobné pěs
titelské nároky jako brslen křídlatý. Plody
těchto druhů jsou velmi nápadné a velmi
dekorativní zejména ve chvíli, když už keře
nemají moc listů. Jsou to krásné a velmi
ozdobné rostliny. V zájmu objektivity je ale
nutné říct, že plody brslenů jsou jedovaté
(brslenu křídlatého také, ale jsou nenápad
né a nezajímavé). Tuto okolnost by rodiče
měli znát a s tímto vědomím se rozhod
nout, jestli vůbec, případně jak a kam tento
brslen na zahradě vysadit.
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DŘEVINY

Půvabné

ořechokřídlece

Na první pohled by se mohlo zdát, že na
sklonku prázdnin pomalu skončí i kvetení
posledních letních keřů. Na některých
zahradách tomu tak opravdu je, ale není to tím,
že by neexistovaly keře, které se rozzáří od
září, ale spíše tím, že nejsou příliš v povědomí.
Jednou z takových dřevin je ořechokřídlec.
Caryopteris ´Summer Sorbet´

10

TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

Dá se říci, že každá odrůda nabízí
něco specifického, jedinečného. Kul
tivar ‘Summer Sorbet‘ se vyznačuje
bujným růstem, jeho listy jsou výrazně
žlutě zelené barvy, květy jsou světle
modré. Do skupiny žlutolistých odrůd
ještě patří ‘Hint of Gold‘, který se u nás
jeví jako trochu citlivější, také sem patří
‘Worcester Gold‘, který má listy nejdří
ve intenzivně žluté, později světle ze
lené barvy a květy velmi tmavě modré.
Za zmínku ale ještě určitě stojí jedna
z novějších odrůd – pochází z Rakous
ka a jmenuje se ‘Blue Baloon‘. Svému
jménu dělá čest – vytváří keříky kulovi
tého tvaru, které kvetou ještě o něco
bohatěji než ostatní odrůdy.

Caryopteris ´Blue Baloon´
Nevelký keřík dostal své české
jméno doslovným překladem z latiny
(Caryopteris), někdy se mu také říká oře
choplodec. Slovenské jméno pro tutéž
rostlinu je bradavec. V názvosloví tedy
nic moc, rostlina je to ale vskutku mimo
řádná. Na zahradách se budeme potkávat
výhradně s jednotlivými odrůdami, neboť
čistá botanická forma není příliš zajímavá.
To, co nás na ořechokřídlecích zajímá
nejvíce, je kombinace velmi pozdního
kvetení a poměrně atraktivního, kom
paktního tvaru. Ořechokřídlece kvetou
na koncích svých výhonů nevelkými květy
převážně modré barvy. Drobnost květů
ale kompenzuje jejich množství, obvykle
jich bývá hodně a někdy ještě mnohem
více. První kvítky se mohou na špičkách
výhonů objevovat už na přelomu čer
vence a srpna, hlavní doba kvetení však
nastává zhruba o měsíc později. V tomto
období květy zahalí horní část rostliny
a vnesou do zahrady intenzivní modrý ak
cent. Navíc má tento polokeř ještě další
výjimečnou vlastnost. Je totiž velmi me
donosný, takže v období kvetení je kolem

rozkvetlých modrých bochánků pořádný
hmyzí bzukot.
Ořechokřídlece se mohou lišit v rámci
jednotlivých odrůd barvou květů od svět
le modrých až po úplně tmavé. Kromě
modré barvy se ve světě ořechořídleců
objevila i barva růžová. Jedním z prvních
nositelů růžové barvy je kultivar ‘Stephi‘,
někdy označovaný jako ‘Lissteph‘. Jeho
květy jsou světle růžové barvy, o něco
tmavší kvítky má úplná novinka ‘Pavilion
Pink‘, která se navíc vyznačuje poměrně
kompaktním tvarem. I když růžově kve
toucím odrůdám jistě nelze upřít zajíma
vost a jedinečnost, hlavní atrakcí skoro
určitě nadlouho zůstanou odrůdy výraz
né modré barvy. Krásnou tmavě modrou
barvou se může pochlubit odrůda ‘Grand
Bleu‘. V porovnání s ostatními kultivary
rozkvétá o trochu později. Proto se tro
chu méně hodí do vyšších poloh a chlad
nějších oblastí – tam se jí může stát, že
nestihne vykvést do plné krásy. Naopak
v teplejších polohách se hodí kombino
vat tento kultivar s jinými odrůdami, čímž
se prodlouží efekt kvetení celé skupiny.

Caryopteris ´Worcester Gold´

Jak pěstovat
ořechokřídlece

Caryopteris ´Grand Bleu´

 hlubší, živná půda s vyšším obsahem vápníku
 slunné stanoviště, mírný polostín ale ještě
zvládnou
 v předjaří pravidelně a seříznout
na cca 15–20 cm nad zemí
 uplatní se v trvalkových záhonech nebo
v předních částech skupinových výsadeb

Caryopteris ´Stephi´
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FLORISTIKA

v řesy

Zabydlete se s

TEXT Jana Morávková
FOTO Azerca

12

Ať už jde o vřesy či jim velmi podobné vřesovce, se začátkem podzimu zaplní
tyto rostliny prodejní pulty našich zahradních center, protože k závěru roku
neodmyslitelně patří. Rádi si jimi zdobíme podzimní terasy nebo je kombinujeme
s jinými rostlinami do okenních truhlíků, protože zejména tak zvané poupatové vřesy
vydrží „kvést“ až do Vánoc. Ve skutečnosti se vlastně nikdy nerozvinou, proto nemohou ani
odkvést. Ať už si vyberete vřesy z řady Gardengirls® či Beauty Ladies®, vždy získáte plně
mrazuvzdoroné rostliny s poupaty v barvách od bílé přes odstíny růžové až po fialovou
a červenou. Jejich kvalita odolává i nepříznivému podzimnímu a zimnímu počasí – mrazíky,
vlhkost, mlha, ostré slunce. My jsme však pro vás tentokrát připravili inspiraci v podobě
dekorací do interiéru. Budete-li mít to srdce a dokážete rostlinu plnou poupat roztrhat
na jednotlivé větvičky, můžete si z nich a několika dekoratérských potřeb vytvořit podobné
doplňky jako na našich obrázcích.
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V KUCHYNI
Na otázku, kde se tykve
vzaly, umí odpovědět snad
každý nadšenec, který
tyto rostliny pěstuje.
Jsou to pravé Američanky
a spolu s fazolí a kukuřicí
tvoří známou partu,
tzv. tři sestry. Je velmi
pravděpodobné, že plody
některých druhů tykví
uměly používat různé
indiánské kmeny ještě
dávno před příchodem
Evropanů.

 YKVE NA OZDOBU,
T
ALE HLAVNĚ K JÍDLU

TEXT A FOTO
Pavel Chlouba
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HOKKAIDO

BUTTERNUT (BUTTERNUSS)

Nelze se tedy divit tomu, že hned
jak to šlo, začaly se dýně šířit do dal
ších částí světa mimo americký konti
nent. Ty nejslavnější dokonce asi mimo
Ameriku i vznikly. Je to i případ u nás asi
nejoblíbenější tykve vůbec – Hokkaido.
Pravděpodobně vznikla ve třicátých le
tech minulého století na ostrově Honšú
a dostala jméno Uchiki Kuri. Semenářské
firmy dokonce dodnes pod tímto jmé
nem často nabízejí semínka této dýně na
prodej. Skoro dalších 50 let pak trvalo,
než se pěstování dýní Uchiki Kuri neboli
Hokkaidó dostalo do Evropy.

Stala se nedílnou součástí mnoha
 
zahrad, využívá se k výrobě polévek
nebo k pečení. Pokud chcete tuto dýni
skladovat, ponechejte na plodu co
nejdelší stopku.

MUSQUE DE PROVANCE
Velkolepá odrůda původem z jižní
Francie je zajímavě barevná – jako by
se míchala barva oranžová s barvou ze
lenou. Ještě typičtější vlastností je po
zoruhodná žebernatost plodů a vůně
dužniny. Vyznačuje se velkými plody,
které dorůstají do hmotnosti 3–11 kg.
Proto bývá obvyklé, že na jedné rostli
ně se vyvine pouze jeden či dva plody.
Chuťové vlastnosti patří k těm nejlep
ším, co svět tykví nabízí. Vzhledem k po
měrně velkým rozměrům se tato odrů
da často prodává nakrájená na kousky,
(klíny) zabalené ve fólii.

Plody této odrůdy se označují jako máslo
vé nebo oříškové – a to proto, že konzisten
ce dužniny je máslovitá a chuť lehce oříško
vá. Vyznačuje se výbornou skladovatelností
a vydrží dlouho do zimy. Některé zdroje do
konce tvrdí, že byla vyšlechtěna tak, aby se
v malém objemu plodu vytvořila hutná duž
nina s vysokou nutriční hodnotou a nahradila
tak sice velké, ale z hlediska výživy málo hod
notné odrůdy tykví. Dalším šlechtitelským
cílem při vzniku této odrůdy byl požadavek
na jednodušší manipulaci a snadnější doprav
ní parametry. To se povedlo, plody jenom
málokdy bývají větší než 20 cm, jejich běžná
hmotnost se pohybuje od 0,8 do 1,4 kg. Se
mínka se nacházejí v malé komoře, zbytek
plodu tvoří velmi hodnotná dužnina.

Hodí se pro přípravu polévek, k pečení
 
i pro pečení koláčů.

Kvůli výjimečnému vzhledu se často
 
označuje jako pohádková dýně. Je
výborná pro pečení koláčů i k vaření. V případě potřeby se dá dlouho
skladovat.

Tykvové rekordy
I ve světě tykví platí, že čím větší, tím zajímavější.
Asi právě proto vzniklo soutěžení o to, kdo
vypěstuje největší tykev. Pro tento účel, jak vlastně
naznačuje i název, se nejlépe hodí Cucurbita
maxima, tedy tykev ze všech největší. Aby mohl
být tykvový rekord vůbec zapsán, musí projít
oficiální soutěží. Jedno z prvních oficiálních vážení
proběhlo v roce 1900 na Světové výstavě v Paříži.
Cenu nejvyšší získala tykev farmáře Williama
Warnocka z Ontaria, neboť jeho tykev vážila
181 kg. Nové odrůdy druhu Cucurbita maxima
přinesly soutěžícím v dalších letech možnosti dříve
netušené. Magickou hranici 1000 kilogramů poprvé
překonal Švýcar Beni Maier, který v roce 2014
dopěstoval tykev o hmotnosti 1054 kilogramů.
Tato hranice byla poté ještě překonána, třeba
oficiálním vážením v roce 2016. Vyhrála to tykev
Belgičana Mathiase Willejmina, která dosáhla
hmotnosti 1190 kg.

Chamaeleon

Fagtong Big Gold

Baby Boo

Kamo Kamo
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JAK NA TO

Podzimní výsev T RÁVNÍKU
TEXT David Brom
FOTO Shutterstock
a ZC Jindřichův Hradec

Vypěstování kvalitního trávníku je pro každého majitele zahrady
určitou výzvou. Ne každému se však podaří vypěstovat takový
zelený koberec, jaký by si představoval – ať už je plný plevelů, nebo
netvoří souměrnou plochu. Protože podzim je vzhledem ke stále
rychleji nastupujícímu suchému jaru asi nejvhodnějším obdobím pro
založení trávníku, poradíme vám, jak při tom správně postupovat.

Vše začíná přípravou pozemku před
vlastním výsevem. Pozemek by měl být
zbavený plevelů, nejlépe některým totálním herbicidem (Roundup). Herbicid bychom měli aplikovat na listovou plochu
plevelů a po jeho aplikaci jej nechat třeba
deset dnů působit. Následně připravíme
seťové lůžko pro výsev, a to nejlépe rotavátorem, který promísí zeminu v odpovídající hloubce alespoň 10 cm. Před použitím
rotavátoru je dobré na pozemek aplikovat
přípravek Zeolit. Ten velice dobře zadržuje v půdě vodu a živiny z použitých hnojiv
a pomáhá k lepšímu prospívání trávníku.
Díky rotavátoru se dostane do profilu
půdy a dobře ji i provzdušní.
Když máme připravený pozemek pro
setí, vybereme kvalitní druh travní směsi.
Pokud chceme po trávníku často chodit
a bude silně zatěžovaný, hodí se travní
směs hřišťová, do předzahrádek je vhodná parková. Také musíme počítat s tím, že

 okud máme na zahradě stinná místa nebo
p
naopak vysoce sluncem exponovaná, je
třeba do těchto míst zvolit buď travní směs
do stínu, nebo naopak do sucha. Každá
travní směs má jiné složení travních druhů,
které právě odpovídají danému p
 oužití. Po
výsevu je vhodné plochu přejet válcem
nebo utužit širokým prknem,

Zeolit – jílový minerál,
který poutá vodu a živiny
v půdě a současně
provzdušňuje půdní profil.

Weedex –
selektivní
herbicid do trávníku proti
širokému spektru plevelů
ve vzcházejících trávnících.

16

aby došlo k zamáčknutí drobných travních
semen do půdy. Následně je třeba pozemek pravidelně kropit, aby semena rychle
vyklíčila a zakořenila. Protože dostatečné
množství vláhy ovlivňuje založení kvalitního trávníku, doporučujeme přesunout
výsev trávníku na podzim, kdy se půda tolik
nevysušuje, bývá dostatek srážek a tráva do zimy zakoření. V okamžiku, kdy mají
mladé rostlinky alespoň tři listy, můžeme
již použít selektivní herbicid na vzcházející dvouděložné plevele, které se určitě
objeví. Použijeme Weedex v rozprašovači,
který je již naředěný a stačí nám postřik

Travní směs hřišťová –
směs kvalitních travních
druhů snáší silné zatížení
a časté sešlapávání.
1 kg hřišťové
směsi vystačí
na 50 m2.
provést opravdu lokálně, jen
v místech výskytu
dvouděložných
plevelů.
S hnojením
nového trávníku
není třeba spěchat, použijeme
jen jednu dávku podzimního
hnojiva na trávníky s dostatečným obsahem draslíku. Do
zimy provedeme jednu nebo případně
dvě seče, pokud by trávník měl tendenci přerůstat. Takto na podzim založený
trávník skvěle na jaře prospívá a využije
veškerou jarní vláhu ze zimních srážek.

ZAHRADA

Až se zima
TEXT 
Jana Morávková
FOTO Dreamstime

zeptá…

Až dorazí typické podzimní počasí, nastane čas připravit
zahradu k zimnímu spánku. Než přijdou první mrazíky, máme
spoustu času, ale lepší je nespoléhat na počasí a začít pěkně
podle kalendáře – říjen je pro to ideální měsíc. Samozřejmě
vždy záleží na počasí a teplotách.
 záhony s citlivějšími druhy zakryjeme

chvojím, růže zasypeme rašelinou či
kompostem
 zazimujeme zahradní techniku, důkladně
ji vyčistíme a provedeme drobné opravy
 odkvetlé trvalky zatím nestříháme, na to
bude čas v předjaří
 zazimujeme jezírko, odstraníme spadané
listí a zbytky rostlin. Pokud chováme
ryby, je třeba zajistit, aby pronikal vzduch
do vody i přes zamrzlou hladinu (plovák
z polystyrenu, svazek rákosu)

OVOCNÉ DŘEVINY
 do poloviny října můžeme vysazovat

nové ovocné stromky
 sklidíme veškeré plody ze stromů
 poškozené plody spadané pod

TRÁVNÍK

ZELENINOVÉ ZÁHONY

 koncem října posekáme naposledy

na výšku 4–6 cm
 vyhrabeme posekanou trávu a podle

potřeby do konce září provedeme
vertikutaci
 odstraníme spadané listí, aby netlelo
a nezpůsobilo choroby trávníku
 přihnojíme hnojivem se zvýšeným
obsahem draslíku, který podpoří
mrazuvzdornost trávníku
 jakmile začne mrznout, na trávník
nešlapeme, poškozovali bychom drn

 po sklizni důkladně odplevelíme
 zryjeme pouze nahrubo, mráz hroudy

rozdrobí

stromem sebereme a zlikvidujeme
(nepatří do kompostu)
 zajistíme ochranu nově vysazených
stromků před okusem zvěří nebo
mechanickým poškozením
 mělce kořenící keře (angrešt, rybíz)
zamulčujeme kompostem
 připravíme si mechanickou ochranu
kmenů před tvorbou puklin (mrazových
desek) v zimě

OKRASNÉ DŘEVINY

 čím později zryjeme, tím lépe – slimáci

 kontejnerované sazenice můžeme

kladou vajíčka ještě na podzim do
čerstvě zrytých záhonů
 pro desinfekci během zimy můžeme
použít dusíkaté vápno

vysazovat až do listopadu,
prostokořenné jen asi do poloviny října
 důkladně zalijeme stálezelené
a jehličnaté dřeviny, aby přes zimu
neuschly
 vyšší jehličnany (tuje, jalovec)
svážeme, aby se pod tíhou sněhu
nerozklesly
 v této době neprovádíme žádný řez

OKRASNÉ ZÁHONY
 z půdy vyjmeme hlízy citlivé na mráz

(jiřiny, mečíky, begonie, dosny)
a uskladníme je například do sklepa
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V KUCHYNI

Netradiční
podzimní
TEXT Jana Morávková
FOTO Dreamstime

dobroty
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Selská dívka pod závojem
 1,5 kg jablek
 4 plátky černého chleba
 2 lžíce cukru
 lžička másla
 čokoláda na vaření
 ušlehaná smetana
 plátky mandlí
Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců, nakrájíme
na kostičky, osladíme podle chuti a dusíme
do změknutí. Černý chléb nakrájíme na
kostičky, promícháme se dvěma lžícemi
cukru a osmažíme na lžičce másla, až je
docela suchý a křupavý. Do skleněné misky
nebo větší sklenky dáme vrstvu chleba,
přidáme podušená jablka, zase vrstvu chleba,
posypeme strouhanou čokoládou a navrch
pokryjeme šlehanou smetanou. Nakonec
ozdobíme mandlemi.

Zelenina s pastou
z vlašských ořechů

ořechů
 20 g vlašských
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NA NÁVŠTEVE

SVAHOVITÁ ZÁHRADA
Záhrady vo svahovitom teréne sú náročnejšie na realizáciu,
ale aj koncepciu. Nemôžete len tak navrhnúť priame línie
a rozvrhnúť všetko na jednej úrovni. Musíte preklenúť terénne
nerovnosti okolo domu, prispôsobiť domu terasu a k nej
vedúce schody. Treba rozmýšľať nad tým, ako sa popasovať
s prevýšením. Záhradu treba spravidla oddeliť múrikmi alebo
ju vysvahovať tak, aby bola ľahko dostupná. Naopak ak
záhradu rozdelíte na niekoľko rovinatých terás oddelených
múrikmi, záhrada dostane zrazu nový šmrnc a úplne iný
pohľad a výhľad.
20



TEXT A FOTO
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová,
Isola Bella s.r.o.
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Takáto je aj táto záhrada. Premyslená
a zaujímavá. Už pri vstupe, kde je mierny
spád, sú použité palisády na preklenutie
výškových rozdielov a oddelenie záho
nov. Je to najlepšia voľba pri miernom
prevýšení. Palisády sú dostupné v rôznom
výškovom aj farebnom prevedení, stačí si
len vybrať.
Za domom je terén oddelený vysokým
múrom. Pri prevýšení už okolo jedného
metra je dobré použiť na spevnenie sva
hu pevné murivo, obložené obkladom,
alebo kamene uložené do betónu či pa
lisády. Veľmi dobrou voľbou pri miernom
svahu je použitie kamenných múrikov ale
bo tvaroviek, ktoré sa ukladajú do svahu
nasucho, to znamená, že sa pod uhlom
ukladajú do zeminy a rastlého terénu
a bez betónu.
Ak to terén dovoľuje, ďalšia časť zá
hrady môže byť len vysvahovaná s po
u
žitím menších palisádových múrikov
a vhodnej zelene, tak ako v tejto záhrade.

22

Terén krásne kopírujú záhony a na každom
mieste vidíte premyslený zámer majiteľa
s dominantným kameňom či zaujímavou
rastlinou.
Napodiv tu nie sú záhony zelene vede
né okrajovo, po hraniciach pozemku, ako
je to zvykom. Tu vedú stredom záhrady
nepravidelné šľapákové chodníčky cez
útulné záhony zelene. Takto sa dostane
te poprepájanými cestičkami k bazénu,
altánku, letnej terase, ale aj do odľahlej

prírodnej záhrady. Tiež viete prísť ku ze
leninovej záhrade, a to hneď niekoľkými
cestičkami.
V tejto záhrade nájdete niekoľko do
minantných prvkov, ktoré záhradu oživia.
A to musím pripomenúť znovu – záhradu
doladíte nielen tým, čo v nej vysadíte. Je
tu množstvo možností, ako záhradu spra
viť zaujímavú a osobitú. Nechajte sa inšpi
rovať aj dnes.

HŘBITOVNÍ
SVÍČKY
NOHEL GARDEN a.s.
Budínek 86, 263 01 Dobříš
Česká republika
Tel.: +420 318 533 511
E-mail: office@nohelgarden.cz

www.nohelgarden.cz
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PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

SEZNAM PRODEJEN

Příšovice
Chabařovice
Veltrusy
PRAHA

Mariánské
Lázně
Hořovice

Mladá Boleslav
Libice nad Cidlinou
Přerov nad
Labem

Pardubice
Čáslav
Boskovice
Kněžpole

Dolný Kubín
Prešov

Židlochovice
Břeclav

Košice
Skačany

Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

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

Dobrá Niva
Levice
Žitavce

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.

Česká republika

DIKÉ spol. s r.o.
463 46 Příšovice (u exitu z R10)
Tel.: +420 603 541 449

www.dike-centrum.cz

GardenMarket s.r.o.

Hortiscentrum s.r.o.

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

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

www.gardenmarket.eu

www.hortis.net
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JINÁ ZAHRADA s.r.o.

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Ústecká 724, 403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474

www. jinazahrada.cz

Josefodolská 352,
293 01 Mladá Boleslav-Debř
Tel.: +420 778 080 560

Malinkovič – zahradní centrum

Školky Montano spol. s r.o.

Trima Plus s.r.o.

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

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

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

www. jinazahrada.cz

www.malinkovic.cz

www.skolky-montano.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

www.zahradaml.cz

Zahradnické centrum Jelínek

Zahradní centrum Cílkovi

Zahradní centrum Dubany s.r.o.

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

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

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

Zahradní centrum Horní Počernice

Zahradní centrum Parkon

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

www.parkon.cz

www.zahradnictvi-jelinek.cz

www.zahradapocernice.cz

www.zacen.cz

www.zahradnictvi-dubany.cz

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

HadzimaPlant, s.r.o.

Isola Bella s.r.o.

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

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

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

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

SLOVFLÓRA, s.r.o.

Záhradníctvo Horváth

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

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

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

www.agro-servis.sk

www.sujan.sk

www.hadzimaplant.sk

www.isolabella.sk

www.slovflora.sk

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

www.royal-garden.sk

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

www.zahradnictvosadex.sk

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

www.zahradnictvovano.sk

facebook.com/zahradnicentra.cs

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

www.zdn.sk

TIP zahradních center CS. Podzim 2019.
Vydává Zahradní centra CS, obchodní družstvo, Josefodolská 352,
293 01 Mladá Boleslav-Debř. IČO: 2836121.
Vydavatelský servis: PRO VOBIS, s.r.o. • Grafická úprava: Sandra Fridrichová
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PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA

GARDENMARKET s.r.o.
Kněžpole

Zahradní centrum GardenMarket vznik
lo v roce 2014. Naším záměrem byl vybudo
vat hezké a klidné prostředí, kde si zákazní
ci nejen vyberou rostliny do svých zahrad
a truhlíků, ale také si odpočinou. Doufáme,
že se nám to zatím daří.
V roce 2018 se zrodila myšlenka rozšířit
prodejní prostory a tím také zlepšit servis.
V létě roku 2018 začaly stavební práce
a v březnu 2019 jsme zahájili prodej v nových
prostorech. Zákazníci si mohou vybírat sor
timent zboží na prodejní ploše asi 3 500 m2,
a to nejen venkovní okrasné rostliny, ale
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také pokojové rostliny, venkovní keramiku,
zahradnické potřeby, nově jsme zařadili také
bytové dekorace a mnoho dalšího.
Naší doménou je pěstování balkono
vých rostlin. Na jaře nabízíme široký sor
timent pelargonií, surfinií, milion bells,
petunií a spoustu dalších. Pěstujeme také
bylinky, sadbu zeleniny a začínáme se za
bývat pěstování trvalek a skalniček. Mezi
velmi oblíbenou službu patří zakázkové
osazování truhlíků, žardinek a různých ná
dob, které si zákazníci donesou nebo mo
hou zakoupit v našem zahradním centru.

V podzimním období pěstujeme také něko
lik tisíc chryzantém a vytváříme dušičkové
aranžmá.
Jako odměnu našim zákazníkům pořádá
me během roku zahradní tematické akce
jako Vítání jara, Bylinkový víkend a také ob
líbené Dýňové slavnosti. Závěr roku patří
vánoční prodejní výstavě s prodejem vá
nočních stromků.
Tímto bychom vám, našim zákazníkům,
chtěli poděkovat za přízeň a těšíme se na
vás v následujících letech.
Tým ZC GardenMarket

PREDSTAVUJEME ČLENOV DRUŽSTVÁ

SLOVFLÓRA s.r.o.
Levice

Naša firma vznikla v roku 1998 ako rodin
ná firma dvoch absolventov Záhradníckej
fakulty v Lednici na Moravě ako sadovnícka
firma zaoberajúca sa výsadbou prevažne
súkromných záhrad. Robili sme všetko, od
terénnych úprav cez výsadbu rastlín, mon
táž závlahových systémov až po výstavbu
jazierok a potokov.
Na jeseň 1998 sme otvorili malú pre
dajňu drevín a doplnkového záhradnícke
ho sortimentu v centre Levíc. V ďalších
rokoch sa predajňa neustále zväčšuje
a začíname s produkciou vlastných okras
ných drevín v škôlke s výmerou tri hektá
re. Postupom času a hlavne rozširovaním
sortimentu predávaného tovaru nám pre
najaté priestory v centre mesta nestačili,
preto sme sa v roku 2007 presťahovali
do vlastných priestorov na okraji Levíc
v blízkosti nákupnej zóny. Ďalšie roky ne
ustáleho budovania a vylepšovania pries
torov nám ukázali, že to bol krok správnym
smerom. Vybudovali sme vnútorné pries
tory, zveľadili vonkajšie predajné plochy
a postavili fóliovník. Hlavnou činnosťou
firmy sa stal predaj drevín a doplnkového
záhradníckeho tovaru. V našej ponuke je
široký sortiment ihličnanov, stálozele
ných a kvitnúcich kríkov v širokom sorti
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mente rôznych kultivarov a tvarov. Počas
celého roku predávame vzrastlé stromy
v kontajneroch v množstve druhov a veľ
kostí.
Od októbra do apríla ponuku rozširu
jeme o prostokorenné ovocné stromky
a vinič od slovenských pestovateľov. Po
rovnateľnú šírku nášho sortimentu len
ťažko nájdete na Slovensku. O popularite
svedčia aj 9 000 ks predaných výpestkov.
Celoročne máme v ponuke kontajnero
vané drobné ovocie ako maliny, ríbezle,
egreše, černice, čučoriedky, jahody a me
nej známe druhy. Postupným otepľovaním

sa sortiment dopĺňa aj o exotické ovocie
ako hurmikaki, kiwi, figy.
V jarnom období každoročne vzrastá
aj predaj kvalitných letničiek a trvaliek od
domácich pestovateľov. Od vstupu do
Združenia záhradných centier CS (2018) sme
sortiment doplnili aj zaujímavosťami z ho
landskej a nemeckej produkcie. Kultúra pre
daja v novom fóliovníku a hlavne vysoká kva
lita tohto sortimentu k nám láka každoročne
čoraz viac zákazníkov zo širokého okolia.
Leto sa nesie v znamení letničiek, trva
liek, ruží a hortenzií. Po lete prichádza čas
čoraz obľúbenejších chryzantém, vresov,
jesenných a dušičkových väzieb vlastnej
produkcie. Každoročne pripravujeme aj
široký výber vianočných stromčekov a via
nočných dekorácií.
Aby bola naša ponuka kompletná, sna
žíme sa zákazníkom ponúknuť široký sorti
ment substrátov, dekoračných materiálov,
hnojív, osív a rôznych doplnkov do záhrad aj
do interiérov.
Sme radi, že ľudia na Slovensku majú zá
ujem o svoje okolie, oceňujú krásu kvetov
a stromov, vedia, ako si spríjemniť svoj život
ný priestor. My sa snažíme stále zlepšovať
atraktívnosť našej predajne tak, aby sa tu zá
kazníci cítili dobre, inšpirovali sa, dozvedeli
sa niečo nové. V budúcnosti plánujeme roz
šíriť parkovisko a vnútorné priestory. Orga
nizovať ešte viac tematických odborných
prednášok, spojených s tvorivými dielňami
pre deti.

Akce ZAHRADNÍCH

CENTER

Zveme vás na návštěvu podzimních akcí
do našich zahradních center

moderní časopis nejen o zahradě

Arboretum Šmelcovna, Boskovice
12. 10.
DÝŇOVÁNÍ
18. – 20. 10.	VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY
A ZAHRADNÍ TECHNIKY

ZAHRADNICKÉ CENTRUM JELÍNEK, Veltrusy
21. – 22. 9.
12. – 13. 10.
OD 1. 11.
23. – 24. 11.

PODZIMNÍ SÁZENÍ TRUHLÍKŮ
DÝŇOVÁNÍ
VÁNOCE V ZAHRADNICTVÍ
VÁNOČNÍ VÝSTAVA

JINÁ ZAHRADA s.r.o., Chabařovice
29. 9. od 11 hod	DÝŇOVÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY
– od 14 hod divadlo pro děti
23. 10. – 2. 11.
ČAS VZPOMÍNEK
23. 11. od 11 hod	VÍTÁNÍ ADVENTU S ŽIVÝM BETLÉMEM
– od 14 hod divadlo pro děti

JINÁ ZAHRADA s.r.o., Mladá Boleslav–Debř
5. 10. od 11 hod	DÝŇOVÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY –
– od 14 hod divadlo pro děti
23. 10. – 2. 11.

ČAS VZPOMÍNEK

30. 11. od 11 hod	VÍTÁNÍ ADVENTU S ŽIVÝM BETLÉMEM –
– od 14 hod divadlo pro děti

Agroservis Stupava, Stupava
12. 10.	TEKVICE
– vyrezavanie a ochutnavka
12. 10.	JESENNE A DUŠIČKOVÉ ARANŽMÁNY
11. 11.	VIANOČNÁ VÝSTAVA

PARKON s.r.o., Libice nad Cidlinou
6. – 8. 9.	VÝSTAVA MELOUNŮ S OCHUTNÁVKOU
19. – 22. 9.	SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ
– výstava hroznů, ochutnávka přímo
ve vinohradu, burčák, degustace vín
11. – 13.10.	DÝŇOVÝ VÍKEND
21. 10.	ZAHÁJENÍ PRODEJE OVOCNÝCH STROMKŮ,
VÝSTAVA JABLEK
18. 11.	VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Roční
předplatné

jen za

336 Kč

Dárek

Noví předplatitelé časopisu Zahrádkář
získají dvě vstupenky do venkovní
expozice Botanické zahrady
v Praze včetně skleníku Fata
Morgana (s platností do
7. 2. 2020).

Předplatné objednávejte na tel.: +420 222 780 739,
osobně na Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 (9–15 hod)
nebo na www.zahradkar.org/predplatit,
kde do poznámky uveďte heslo TROJA.

•
•
•
•

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

www.agro.cz

Dělejte s námi svět krásnější

