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G CIBULOVINY G PODZIMNÍ VŘESY G VÍCEKMENNÉ DŘEVINY G DÝNĚ G POKOJOVKY



Ať už se rozhodnete pro jabloň, hrušeň, ořešák či třeba drobné ovoce, doporučujeme nakupovat rostliny v květináčích, které se obecně ujímají lépe než prostokořenné. Podzim je v posledních letech vhodnějším obdobím pro výsadbu, protože je více vláhy než na jaře.

OVOCNÉ  
DŘEVINY

Poloopadavá trvalka s jemným 
habitem, která se u nás pěstuje spíše 
jako letnička a nejčastěji jako doplněk 
podzimních výsadeb. Má velmi drobné 
lístky a výhony dlouhé až několik 
metrů. Snese mráz až do – 10 ºC.

Mulenbekie 
(Muehlenbeckia)

 
 

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

I když jde o jednoletou rostlinu, která s prvními mrazíky zmrzne, svůj tvar i vzhled si uchová po celou zimu, takže se hodí i do podzimních a zimních aranžmá.

Drátovec  
(Calocephalus)

H  v tuto dobu dostupné v mnoha barvách i tvarech

H  skupina multiflora – velké koule barevných květů

H  Chrysanthemum indicum – zahradní listopadka, vhodná 

pro výsadbu do záhonů 
H  velkokvěté – stonek nese jen jeden, zato obří květ

Chryzantémy

Z AKČNÍ NABÍDKY  našich zahradních center



H  vřesovcovitá stálezelená rostlinaH  zvonkovité květy uspořádané v hroznechH  červenofialové, purpurové, růžové, bíléH  pro výsadbu do kyselé půdy nebo pro podzimní aranžmá do truhlíků

H    papričky v červené, žlu
té, oranžové, 

fialové či bílé barvě 

H    pouze pro dekorativní ú
čely

H    vhodné do podzimních truhlíků 

H    nepřezimují

Vřesy  
Garden Girls

Připravila Jana Morávková 
Foto FloraDania a Dreamstime

Obrázky jsou pouze ilustrační.

Irský vřes (Daboecia)

H  série poupatových vřesů
H  barevná poupata se nerozvíjejí, takže 

ani neodkvetou
H  jsou stálezelené a mrazuvzdorné 
H  silné, husté trsy 

Paprika roční 
(Capsicum anuum)

Z AKČNÍ NABÍDKY  našich zahradních center

Okrasná kapusta

H   pouze jako dekorace
H   fialové nebo krémové listy
H   ideální do podzimních aranžmá
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Připravila Jana Morávková  
Foto Dreamstime a archiv výrobců

KOMPOSTUJTE!

Zahradní odpad neexistuje! 
Organické materiály ze zahrady 
i kuchyně jsou cennými látkami, 
které obsahují všechno, co 
rostliny ke svému životu 
potřebují. Snad kromě kamení 
můžeme všechno, co při péči 
o zahradu shromáždíme, účelně 
přeměnit na „hnědé zlato“, 
přírodní látku, která dokáže 
půdu obohatit lépe a přirozeněji 
než nejlepší hnojivo.

V ZAHRADĚ
příroda  

Pro urychlení kompostování lze využít tak zvané urychlovače kompostování, které díky obsahu humifikačních organismů zlepšují rozpad organické hmoty a urychlují humifikační proces i u obtížně rozložitelných látek. Přípravky jsou vhodné ke kompostování v kompostérech, do nekrytých kompostů nebo k plošnému kompostování spadaného listí.

Způsoby a metody

Nejobvyklejším způsobem kompostování je vytvoření hromady lichoběžníkového 
průřezu, která by neměla být širší než tři metry a vyšší než 150 centimetrů. Pro 
milovníky pořádku nebo při nedostatku místa se hodí kompostové zásobníky vy-
tvořené z prken, která mají na koncích zářezy, aby je bylo možné skládat na sebe 
do výšky podle potřeby. Po dozrání se takový zásobník snadno rozebere a kompost 
upotřebí. Podobný zásobník si můžeme snadno vytvořit také z vyřazených dřevě-
ných palet, dřevo by ale nemělo být chemicky ošetřené. Pro menší zahrady jsou 
vhodné speciálně vyráběné plastové kompostéry s vícevrstvým pláštěm, v nichž 
kompost díky tepelné izolaci zraje rychleji. Důležité je ale plnit je optimální směsí 
suchých a čerstvých částí.

Kompostové 
KATALYZÁTORY
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Deset zlatých pravidel kompostování

1 Sbírejte všechny kompostovatelné zbytky

Téměř jakýkoliv organický materiál lze účelně kompostovat (výjimky 

viz výše). V průběhu jara a léta je vhodné shromažďovat je v odlehlé  

části zahrady a teprve až budeme mít dostatečné množství, založit 

kompost.
2 Vyberte polostinné stanoviště
V polostínu pod korunou vysokého stromu 
se kompost bude zahřívat sluncem, ale 
nebude vystaven zbytečnému žáru. 
Ideální je pěstovat v blízkosti černý 
bez, který svými kořeny absorbuje 
přebytečnou vodu a živiny, které by jinak 
prosakovaly do spodní vody.

3  Založte kompost koncem jara nebo 
v létě

Činnost bakterií pozitivně ovlivňuje teplo 

a vlhko, naopak koncem podzimu nebo v zimě jsou prakticky neaktivní.

4 Na místě zakládaného kompostu půdu provzdušněte

Zadržovaná vlhkost v nejnižším patře kompostu blokuje rozkladné 

procesy, proto je vhodné půdu na místě, kde budeme kompost zakládat, 

provzdušnit. Stačí ji propíchat rycími vidlemi a neobracet. Na těžkých 

půdách je navíc vhodné vytvořit podložku z asi 20cm vrstvy drcených 

větví.

5 Velké části rozmělněte
Čím více strukturu odpadu narušíme, tím větší prostor vytvoříme 

bakteriím pro jeho rozklad. Zelený materiál 
není třeba drtit vůbec, 

naopak suché, 
dřevnaté části je 

vhodné nastříhat nebo 
nasekat na kousky 

velké asi deset 
centimetrů.

6  Čerstvý 
odpad vždy smíchejte 
s dřevnatým

Zajistíte tak optimální poměr dusíku a uhlíku.

7 Přidejte starý kompost
Kompost zakládejte vždy na stejném 
místě, protože půda pod ním je bohatá na 

mikroorganismy a žížaly. Ze starého kompostu 

si uschovejte pár lopat a přimíchejte je do 

nově zakládaného kompostu.

8 Nastartuje rozkladné procesy
Speciální urychlovač kompostu nebo 
kopřivová jícha urychlí rozkladné procesy, 
což je prospěšné zejména při kompostování 

převážně suchého materiálu.

9 Kompost zakryjte
Pro optimální rozklad je důležitá 
rovnoměrná vlhkost a teplo. To zajistíte 
zakrytím povrchu kompostu posekanou 
trávou, listím, rákosovou rohoží, slámou. Vrstva musí být 

paropropustná, nehodí se proto fólie.

10 Ve vhodný čas kompost 
přeházejte
Převrstvením kompostu urychlíme 
rozklad všech organických zbytků 
a předejdeme tvorbě plísní 
a zápachu.

 
Do kompostéru ani kompostovací hromady v žádném případě nepatří:

 G nerozložitelné hmoty – kameny, střepy, plasty, kov
 G materiály zatížené škodlivými látkami – barevné noviny, piliny  

z lakovaného dřeva, odpadní kaly, psí a kočičí exkrementy, smetky ze silnic, 
rostlinné zbytky z okrajů silnic

 G vařené zbytky jídel, maso, ryby
 G zbytky a části rostlin napadené nebezpečnými 

chorobami, např. spálou, nádory

I kompost má svá tabu

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PODZIM 2021 | www.zahradnicentra.eu 5
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CIBUĽOVINY  
LÁSKA NA CELÝ ROK

Ak sa chceme  
radovať z jarných 
cibuľovin v plnej 

intenzite, nastáva 
správny čas pre ich 

sadenie.



Ako a čím u vás začína jar? V mnohých záhradách patrí toto prvenstvo 
cibuľovinám, ich žiarivé farby prerážajúce zimnú šeď sú k nezaplateniu. Keď 
sa povrchom pôdy prederú prvé špičky krókusov, či nežné hlávky snežienok, 
pre mnoho záhrad je to znamenie, že už to začalo. Dobre zorganizované 
záhrady v tomto čase začínajú kvitnúť a vytrvajú v tejto činnosti 
až do pokročilej jesene. Veľký podiel na jarných radostiach majú 
práve cibuľoviny. 

Připravil Pavel Chlouba
Foto autor a iBulb

NÁŠ TIP
Do jednej výsadbovej jamky, ale 
rôznej hĺbky môžeme vysádzať cibule 
rôznych druhov tak, aby najprv 
vyrástli skoré malé druhy, potom 
stredne skoré stredne vysoké typy 
a nakoniec neskoré, vysoké druhy. 
Tento spôsob výsadby dokáže zariadiť 
premenlivosť záhona a jeho kvitnutie 
až na šesť týždňov. 

Cibuľoviny v trvalkovom záhone

Spolužitie cibuľovín s trvalkami je obojstranne prospešné. Keď listy cibuľovín 
strácajú svoju sviežosť, obvykle ich zakryjú rozvíjajúce sa listy trvaliek. Aby efekt 
cibuľovín bol zreteľný, je dobré od jednej odrody alebo skupiny vysádzať väčšie 
množstvo kusov. Ak miešame viac odrôd do jedného výsadbového priestoru, 
máme obrovské možnosti experimentovania. V jednoduchšom prípade stačí 
použiť napríklad 2-3 odrody tulipánov, a to tak, aby medzi sebou ladili aspoň 
podľa jedného kritéria. Môžeme si teda vybrať napríklad tri farby (biela, oran-

žová, žltá) jednej skupiny (napr. 
Darwinove tulipány, či tulipány 
ľaliovité). Je to dôležité, lebo ak 
sú rastliny z  rovnakej skupiny, je 
veľmi pravdepodobné, že rozkvit-
nú približne v  rovnakom období 
a  budú približne rovnako vysoké. 
Môžeme sa ale vydať aj inou ces-
tou – vyberieme si jednu farbu 
z dvoch skupín, aby sa aspoň čias-
točne prekrývala doba kvitnutia. 
Pomocou tohto triku dosiahneme, 
že v krátkom časovom období bude 
na záhrade prevažovať jediná farba, 
zato vo veľkom množstve. 

Cibuľoviny a hľuznaté rastliny, 

ktoré kvitnú v lete, vysádzame až 

na jar, pretože by cez zimu mráz ich 

podzemné orgány poškodil (georgíny, 

gladioly, kaly, begónie a iné).

Niektoré až NA JAR

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PODZIM 2021 | www.zahradnicentra.eu 7



Cibuľoviny v trávniku

Do trávnika sa hodia najskoršie druhy nízko rastúcich cibuľovín, ktoré najskôr aj 
ukončujú vegetáciu. Pre tento účel sú ideálne napríklad krókusy, alebo plané 
druhy v zmesi. Z hľadiska použitia sa v tomto prípade črtajú dve možnosti. Do me-
nej udržiavaných a vzdialených kútov záhrady môžeme vysádzať do celej plochy 
trávnika, ktorý bude mať charakter skôr divokej lúky. V takomto prípade musíme 
s kosením čakať až do chvíle, kedy začnú listy týchto cibuľovín zasychať. Obvykle 
to býva podľa lokality a počasia okolo poloviny mája. Ak by sme chceli zvýšiť krásu 
trávnika v hlavnej časti záhrady, treba tieto skoré cibuľoviny vysádzať do veľkých 

skupín tak, aby sa 
tieto skupiny dali 
jednoducho obchá-
dzať kosačkou tak, že 
zostanú neporuše-
né. Aj v tomto prípa-
de ale musíme ne-
chať listy cibuľovín 
zaschnúť – až potom 
ich môžeme pokosiť.

AKO NA TO

M  Väčšina cibuľovín je náchylná k dlhodobému 
zamokreniu miesta. Optimálna je pre ne 
vzdušná a ľahká pôda.

M  Ak hospodárite na ťažkých (ílovitých) 
pôdach, vylepšujte ju vždy pridaním 
kompostu a piesku.

M  Na dno výsadbovej jamky u ťažkej pôdy 
dávajte aspoň 3 cm silnú vrstvu drenáže 
(piesok, kamenná drvina apod.)

M  Hĺbka výsadby sa riadi veľkosťou cibule, 
obvykle platí pravidlo, že hĺbka výsadby by 
mala byť dvoj až trojnásobkom výšky cibule.

M  Cibuľoviny je možné bez obáv vysádzať 
od septembra až do obdobia, než zamrzne 
pôda. V teplejších oblastiach ozaj bez obáv 
často až do konca roka.

Pri výsadbe  
cibuľovín do trávnika je  

nutná určitá veľkorysosť,  
v malom počte drobné rastliny 

 cibuľovín nevyniknú. Napríklad 
na meter štvorcový počítajte  

so 150 kusmi hľúziek krokusov. 
Odporúčame potom nakupovať 

veľké balenia cibuliek  
(megapack) za výhod- 

 nejšiu cenu.
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NEZBYTNOSTI

Jmenovky
Zejména v nově zakládaném záhoně 
okamžitě zapomeneme, kde jsou 
cibuloviny vysazené. Abychom je 
při následných pracích nepoškodili, 
označíme si místo výsadby jmenovkou.

Lopatka
Bez sázecí lopatky se neobejdete. 

Kromě běžné může přijít 
vhod i úzká, pokud cibuloviny 

vysazujeme do stávajícího 
trvalkového záhonu, kde není 

tolik prostoru.

Kompost
Také cibuloviny 

potřebují z něčeho žít… 
Smíchejte kompost 

s výkopkem v poměru 
1:1 a použijte pro 

zasypání jamky.

Písek
Použijte jako drenáž nebo pro vylehčení příliš 
jílovité, těžké půdy, kterou cibuloviny moc 
nemusejí. Vhodný je praný říční písek, který 
při kontaktu s vodou netvrdne.

Výsadbové koše
Usnadní vyjímání cibulí z půdy. 
Vyhlubte dostatečně velkou 
jamku, na její dno usaďte koš, 
vložte cibule a zasypejte půdou.

Zahradnický substrát
Pro vylepší půdy použijte rašelinu nebo klasický 

zahradnický substrát. Můžete ho smíchat se 
zeminou ze záhonu nebo jen zapravit do půdy.

Keramzit
Můžete ho použít místo 
písku jako drenážní 
vrstvu na dno výsadbové 
jamky. Na něj usaďte 
cibule a zasypte půdou. 

Prevence
Přípravek zlepšuje zdravotní stav 
rostlin a jejich vitalitu. Obsahuje spóry 
užitečných hub, jejichž mycelium se 
rozprostře v kořenovém systému 
a brání rozvoji patogenních hub.

Sazeč na cibuloviny
Usnadní výsadbu v dobře propracované 
půdě. Zatlačte ho do půdy, několikrát 
pootočte a vytáhněte – do jamky vsaďte 
cibuli a půdu ze sazeče vyklepněte.
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Výrazná květenství okrasných česneků zaujmou v kompozici na první pohled 
a už na dálku lákají k bližšímu prozkoumání i doteku. Často značně rozměrná 
květenství bývají složena z jednotlivých drobných kvítků fialové, růžové, 
bílé nebo žluté barvy. Kromě atraktivních květů mají některé druhy 
i dekorativní, různě široké listy. Chcete-li si vzdušnými koulemi ozdobit 
i svou zahradu, nastává právě čas pro jejich výsadbu!

Allium macleanii 10

Česnek 
NENÍ JENOM  
K JÍDLU
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Připravila Petra Švepešová 
Foto iBulb

Působivost česneků můžeme umocnit po-
užitím více rostlin najednou. Zajímavá je 
i kombinace vysokých druhů s nižšími. Ne-
jen letničkové a  trvalkové záhony mohou 
okrasné česneky zdobit svými nápadnými 
květenstvími od května až téměř do polovi-
ny léta. Česneky se skvěle hodí také k řezu 
a do suchých vazeb, ve kterých je jejich trvan-
livost velmi dlouhá.
Spolu s výrazným květenstvím celkový este-
tický dojem dotváří i výška některých druhů, 
která se u  česneku obrovského (Allium 
 giganteum) pohybuje okolo 120 centimet-
rů. Vysazením tohoto česneku do větší, po-
zvolně se vinoucí skupiny můžeme rozdělit 
jinak na terén monotónní zahradu na úseky, 
které ji v létě ozdobí rozkvetlými nachovými 
květenstvími. Zajímavý je v kombinaci s na-
čechranými květy pivoněk. 
Dalším výrazným zástupcem okrasných 
česneků je česnek aflatunský (Allium 
aflatunense), který je podobný předcho-
zímu česneku, avšak rozkvétá už na konci 
jara. Jeho hustá, purpurově fialová kulovitá 
květenství, která v průměru dosahují 10 až 
15 centimetrů, jsou nejen kvůli své barvě 
vhodná k řezu. Skvěle vynikají na záhonech, 

kde je doplníme o  nižší rostliny, například 
o  šantu, která svými nafialovělými květy 
bude ladit tón v tónu s kulovitými květenst-
vími a zároveň pomůže zakrýt už žloutnoucí 
listy česneků. Nejenom kontrastní variaci vy-
tvoříme sousedstvím česneků, kterým poza-
dí dotvoří současně bíle kvetoucí šeříky šířící 
do blízkého okolí příjemnou sladkou vůní.
V  hustých, avšak menších květenstvích 
rozkvétá česnek kulatohlavý (Allium 
sphaerocephalon). Jeho květy zbarvené do 
růžové nebo teplých odstínů fialové zdobí 
záhony od počátku léta, vhodnými partnery 
jim mohou být rostliny se sivými listy či nižší 
traviny.
Z  nižších druhů svým netradičním květem 
zaujme česnek kýlnatý (Allium carinatum), 
jehož poddruh netvoří typická kulovitá kvě-
tenství, ale na okrajích převislá, která ještě 
více podpoří zdobnost květů v  odstínech 
barvy sytě růžové. Podobná květenství má 
i česnek žlutý (Alliumflavum).
Většině druhů vyhovují slunná až polostinná 
stanoviště a nepřemokřená živná půda. Vy-
sazujeme je na podzim a v době růstu udržu-
jeme okolní zeminu přiměřeně vlhkou.

Alliumsphaerocephalon

Alliummoly´Jeannine´

Alliumchristophii

Alliumunifoli
um

Alliumaflatunense

´Purple Sensation´

Allium ´Mont Blanc´



i  Čím větší nádoba, tím lépe. Do vysokých květináčů 

a podobných nádob můžeme vysazovat ve vrstvách: 

dno zaplníme drenáží ze štěrku nebo keramických 

střepů, zakryjeme několikacentimetrovou 

vrstvou půdy a usadíme největší cibule, většinou 

narcisy. Zakryjeme asi pěticentimetrovou 

vrstvou půdy, usadíme tulipány a takto 

pokračujeme, dokud nevyplníme celou 

nádobu. Čím výše, tím menší cibuloviny 

vysazujeme.

i  Všechny osazené nádoby shromáždíme přes 

zimu na jednom místě, nejlépe pod přístřeškem 

nebo u stěny domu, kde budou chráněné před 

větrem a deštěm. Za teplého, suchého počasí občas 

zalijeme.

i  Hrozí-li silnější mrazy, nádoby zakryjeme, aby 

cibule nevymrzly. Hodí se k tomu suché spadané listí, 

kokosová rohož nebo chvojí.

 Jaro Nižší druhy cibulovin můžeme 
s úspěchem vysazovat také do 
větších nádob. Z jarní nádhery 
se tak můžeme těšit na balkoně 
či terase, případně i při pohledu 
z okna, bez ohledu na to, jak 
velkou máme zahradu. Rozkvetlé 
nádoby ozdobí brzy na jaře 
také vstupní partie do domu, 
okolí branky nebo posezení na 
zahradě v době, která je ještě 
na barvy poměrně chudá. Co je 
k tomu potřeba vědět?

12

V KVĚTINÁČI



Připravila Jana Morávková 
Foto iBulb

Tipy & Triky
• Jaro a léto v jedné nádobě. Vysazujeme-li 
do nádoby rychle odkvétající cibuloviny, 
například krokusy, můžeme spolu s nimi vysadit 
i lilie – až krokusy odkvetou, začnou už lilie rašit 
a ve stejném květináči ozdobí terasu i v létě.
• Ve větších nádobách mohou cibuloviny růst 
i druhý rok, stačí jim dopřát pravidelné hnojení 
v době od kvetení až po úplné zežloutnutí listů. 
Druhý rok po zatažení je z nádob vyjmeme 
a vysadíme do volné půdy.
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Pro výsadbu cibulovin 
doporučujeme venkovní květináče 
z kvalitního plastu – polyethylenu. 
Jsou nerozbitné a odolné vůči 
mrazu a povětrnostním vlivům.

Náš tip  
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XXX

Existuje-li trvalka, která prakticky 

bez jakékoliv péče ozdobí vaši 
podzimní zahradu barvami a jako 

bonus přitáhne užitečný hmyz, pak 

je to bezesporu rozchodníkovec 
(Hylotelephium). Ačkoliv jde o rostlinu 

prastarou, její název je poměrně nový, 

vznikl totiž vydělením z obrovského 

rodu rozchodníků (Sedum), který 

nově zahrnuje jen druhy nízké, tvořící 

půdní pokryv. 

TRVALKY

Z několika desítek druhů se u nás pěstují zejména rozchodníko-
vec nachový (Hylotelephium telephium) a rozchodníkovec nád-
herný (H. spectabile). Protože se v poslední době staly středem 
zájmu mnoha šlechtitelů, objevilo se značné množství nových 
kříženců s různou barvou květů, listů i stonků. 

MAXIMÁLNÍ EFEKT

Mladší rostliny dobře prospívají 
také v nádobách.

H.spectabile´Indian Chief´ 

bez nároků
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Připravila Jana Morávková  
Foto Dreamstime a PRO VOBIS

S kým 
si bude 

rozumět

x  sám se sebou – v plošné 
výsadbě, ideálně stejně vysokých 
kultivarů s různou barvou květu

x  s pozdně letními a podzimními 
trvalkami – hvězdnice, zlatobýl, 
jiřiny, záplevák, slunečnice

x  s okrasnými travinami 
x  s méně vzrůstnými keři kvetoucími 

na přelomu léta a podzimu – 
latnatec, ořechoplodec

SEZNAMTE SE S ROZCHODNÍKOVCEM

m  plně osluněné stanoviště, v polostínu rozklesává
m výška 40–80 cm, podle kultivaru
m  živná, vlhčí půda, případně v létě občas zavlažit 
m  kvete na podzim, barva karmínově červená, růžová  

i bílá (podle kultivaru)
m květy lze použít k řezu i k sušení
m  po odkvětu nestříhat, na zimu ozdobí jinak prázdné záhony
m řez brzy na jaře, těsně u země
m  snadno se množí listovými řízky nebo dceřinými růžicemi

Květenství jsou dekorativní  
i v průběhu zimy
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H.telephium´Matrona´

H.spectabile´Indian Chief´ 

H.spec
tabile´B

rillant´

H.telephium
´Meteor´

H.spectabile´Stardust´



Jaký by to byl podzim bez vřesů! Spolu s chryzantémami, libavkami 

nebo jiřinkami tvoří vřesy (Calluna) nepostradatelnou součást 

sortimentu našich prodejen na přelomu léta a podzimu. Drobné 

keříky, které známe i z vřesovištních partií zahrad, nabídnou 

překrásnou podívanou plnou barevných proměn a jemných textur. 

Využít je můžete nejen pro dekoraci venkovních prostor, teras, 

balkonů, dvorků, oken či vstupních prostor před dveřmi, ale také jako 

dekoraci interiéru – ať už tak, jak je koupíte, nebo v kombinovaných 

výsadbách či různých floristických aranžmá. 

DEKORACE

ROZSVIŤTE PODZIM
s vřesy



Připravila Jana Morávková 
Foto AzercaMedia
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GARDEN GIRLS® je série poupatových vřesů, 

které před několika lety uvedl na trh německý 

šlechtitel Kurt Kamer. Jejich nejnápadnějším znakem 

jsou probarvená poupata, která zůstávají uzavřená, 

nerozvíjejí se, čímž úspěšně vzdorují nepřízni 

počasí. GARDEN GIRLS jsou stálezelené, výborně 

mrazuvzdorné a rozrůstají se do silných, hustých trsů, 

takže výborně zakryjí jakoukoliv plochu. 

Vyzkoušejte 
ZAHRADNÍ DĚVČATA

TIP na  
malý balkon

Elegantní bílo-zelenou kombinaci 
vytvoříte z dalších sezónních rostlin, 
jako jsou bramboříky, břečťan, vrbina 
se žlutozelenými listy, okrasná kapusta 
či cypřišek

Kombinujte 
s podzimními plody, 

barevnými listy, 
větvičkami a dalšími 

přírodninami.
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TIP na  
malý balkon

Pro šikovné ruce
 Zalijte rámeček na obrázek 
rozehřátým včelím voskem 
a vtlačte do něj větvičky vřesů 
spolu s dalšími přírodninami. 
Hezká památka na rodinný výlet 
nebo drobný dárek je hotov!

 Pomocí tavné pistole 
připevněte na proutěný základ 
jednotlivé větvičky vřesu 
a obtočte hotový věnec přírodním 
provázkem a výhony přísavníku. 
Doplněna je ještě větev a několik 
podzimních plodů.

Stačí jen pár rostlin a vhodná nádoba 
a podzimní dekorace je na světě. 
Vřesům tu tvoří společnost nízký 
rozchodník a tmavolistá dlužicha

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PODZIM 2021 | www.zahradnicentra.eu
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Text a foto Pavel ChloubaDREVINY

Viackmenné kríky, dreviny obvykle 

menšieho až stredného vzrastu, ktoré 

sa rozvetvujú nízko nad zemou, unikali 

donedávna pozornosti majiteľov 

záhrad. Zaujímavé sú tie druhy, ktoré 

v nadmernom množstve neodnožujú, 

nevytvárajú veľké množstvo výmladkov 

a nie sú príliš bujné. Takéto formy 

drevín môžeme často stretávať i pri 

vychádzkach prírodou. 

VIACKMENNÉ KRÍKY –  
inšpirácie z prírody
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g obvykle nedosahujú výšku veľkých stromov,  
ale bývajú vyššie aj mohutnejšie, ako bežné záhradné kríky

 g nahradzujú vysoké stromy tam, kde nie sú príliš vhodné
g v dolnej časti sú polopriesvitné, darí sa pod nimi trvalkám, jemným 

trávam či pôdopokryvným rastlinám
g je možné pod nich umiestniť lavičku, pekný kameň či inú 

záhradnú dekoráciu
g hodia sa ako súčasť terasy i do divokých záhrad lesného typu, 

vresoviska či záhrady v ázijskom duchu
g uplatnia sa i vo verejnej zeleni 
g deti ich využijú ku hre a pohybovým aktivitám

g zaujímavú textúru majú aj v zimnom období

Výhody  
viackmenných kríkov

Potenciál viackmenných drevín je obrovský – stačí 
ich očistiť od dolných konárov, vybrať a ponechať iba 
najsilnejšie a  najkrajšie kmene a  malý zázrak je na 
svete. Z nenápadnej zelenej hmoty sa zakrátko stane 
nádherná živá dominanta. Profesionálni záhradníci 
a škôlkari pestujú v tomto tvare množstvo drevín. 

Breza himalájska  
(Betula jacquemontii,  

Betula utilis ‘Doorenbos‘) 

Vo forme  
viackmenných kríkov  

sa dajú pestovať aj 
mnohé iné druhy 

drevín, ako napríklad 
hlohy, hraby, jarabiny, 
tisy, niektoré borovice 

či driene. 

Betula – bříza himalájská

Betulasp.–breza

Malus´Evereste´

Okrasné jablone  
(Malus) 

Magnólie
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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

NAŠE TIPY PRE VIACKMENNÉ KRÍKY

V  Breza himalájska (Betula jacquemontii,  
Betula utilis ‘Doorenbos‘) 

• neobvykle biela farba kmeňa
•  silne svetlomilná drevina, nízke nároky na kvalitu pôdy
•  na jeseň žltnúce listy, v zime jemná textúra bielych konárov

Okrasné jablone (Malus) 
•  jednotlivé odrody sa môžu líšiť v mnohých znakoch, všetky sú 

ale veľmi pekné
•  množstvo drobných plodov je vítanou potravou pre vtákov 

Okrasné čerešne (Prunus) 
•  slnečná poloha, bohatá a dobre priepustná zemina s vyšším 

obsahom vápnika

Muchovníky (Amelanchier) 
•  viackmenný krík je ich najprirodzenejší tvar
•  bohato a krásne kvitnú
•  jedlé plody 
•  na jeseň listy v pestrých odtieňoch oranžovej a červenej 

Ázijské javory (Acer palmatum, Acer japonicum) 
•  jemné, veľmi elegantné dreviny 
•  miesto s hlbšou, mierne kyslou pôdou, vysoký obsah humusu
•  ideálne stanovisko s tzv. túlavým tieňom

Okrasné čerešne 
(Prunus) 

Muchovníky 
(Amelanchier) 

Ázijské javory  
(Acer palmatum,  
Acer japonicum)

Nedarí sa vám zohnať vybraný druh vo 

forme viackmennej dreviny? Nezúfajte. 

Kúpte si 3–5 malých rastlín vybraného druhu 

a zosaďte ich do jednej výsadbovej jamky tak, aby 

ich kmene boli čo najviac blízko seba. Za niekoľko 

rokov z nich vyrastie krík s viacerými kmeňmi, 

ktorý vám bude robiť veľkú radosť.

Ako si vypestovať 
MULTISTEM

Acershirasawanum´Aureum´

Prunusserrula

Prunussp.–sakura

NOVINKA!
INTERAKTIVNÍ 
MAPA ZAHRAD 

mapa.nkz.cz

Řeší sez
ónní 

témata
Pět tematických 

speciálů
P Ř E D S TA V U J E :

#NASEKRASNAZAHRADAFACEBOOK.COM/NASEKRASNAZAHRADA WWW.NKZ.CZ

OBJEDNÁVEJTE S POŠTOVNÝM ZDARMA NA:         225 985 200  nebo na         www.predplatsi.cz
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NOVINKA!
INTERAKTIVNÍ 
MAPA ZAHRAD 

mapa.nkz.cz

Řeší sez
ónní 

témata
Pět tematických 

speciálů
P Ř E D S TA V U J E :

#NASEKRASNAZAHRADAFACEBOOK.COM/NASEKRASNAZAHRADA WWW.NKZ.CZ

OBJEDNÁVEJTE S POŠTOVNÝM ZDARMA NA:         225 985 200  nebo na         www.predplatsi.cz
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3

Acer saccharinum 

Ve velkých zahradách se bude vyjímat javor 
cukrový, odolný a houževnatý strom s krás-
ně tvarovanými listy, které se na podzim 
vybarvují do žluta, v kyselejších půdách až 
do temně oranžova nebo červena. Červe-
né jsou také jeho květy, které se objevují 
koncem zimy a s příchodem jara žloutnou. 
Kromě zasolených a  silně vápenitých půd 
snese jakékoliv podmínky.

DŘEVINY Připravila Jana Morávková 
Foto Dreamstime

Euonymus alatus ´Compactus´ 

Brslen známe i z volné přírody, my vám však 
chceme představit kultivar a odrůdu, která 
sice roste pomaleji, zato tvoří kompaktní, 
hustě větvený a bohatě olistěný keřík. Svůj 
tvar si udržuje dokonce i  bez jakéhokoliv 
řezu. Po většinu roku si ho možná ani ne-
všimnete, jakmile se ale zahalí do karmí-
nově červeného podzimního šatu, vaší po-
zornosti určitě neunikne. 

1

Quercus rubrum 

Také dub je obrovský, majestátní strom, 
ale k dispozici je celá řada druhů a odrůd 
vhodných i  pro menší zahrady. Největší 
předností dubu červeného je, jak už ná-
zev napovídá, podzimní červené zbarvení 
listů, které jsou hluboce laločnaté, vykra-
jované. Vyberte si vhodný kultivar, který 
vám ani za několik desítek let nepřeroste 
přes hlavu. 

2

rozhoří
Důvodů, proč vysazujeme listnaté dřeviny do zahrady, je celá řada. Můžeme jim dát přednost 

před poněkud statickými jehličnany, které vypadají celý rok téměř stejně, můžeme se těšit na 

květy zasypávající každé jaro keř nebo strom ještě před jejich olistěním, můžeme obdivovat 

jejich plody, habitus, barvu kůry… anebo podzimní vybarvení. Samozřejmě bychom neměli 

upřednostňovat pouze jeden z uvedených krátkodobých efektů, účelem listnatých dřevin je 

především tvořit zahradě nosnou kostru, kterou doplníme dalšími rostlinami. Nicméně právě 

podzimní zbarvení listů bývá jedním z nejčastějších důvodů, které o volbě konkrétního druhu 

nebo kultivaru dřeviny rozhodují. Z našeho sortimentu jsme vybrali osm dřevin, o kterých si 

myslíme, že by mohly slušet každé zahradě – když ne všechny, pak určitě alespoň jedna z nich.
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6

Amelanchier lamarckii 

V  poslední době stále populárnější mu-
chovník přináší do zahrady nejen drobné, 
lahodně nakyslé plody, na nichž si rádi po-
chutnají i ptáci (vysloužil si za ně přezdívku 
indiánská borůvka), ale na jaře také hvězdi-
covité, čistě bílé květy, jimiž se stromek či 
keř doslova obsype. Tmavě zelené listy se 
již koncem léta zbarví do tmavě růžové až 
červené barvy.

5

Cercidiphyllum japonicum 

Host z Dálného Východu si u nás získal ob-
libu nejen pro svůj rychlý růst, ale také pro 
svůj habitus – zmarličník má větve téměř 
vodorovně kladené, bohatě větvené. O po-
zornost se na podzim ani hlásit nemusí – 
jeho skoro neskutečně oranžové až šarlato-
vé zbarvení prostě nepřehlédnete. Listy po 
opadu neuklízejte a zkuste se v nich projít: 
měli byste cítit cukrovou vůni.

Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´ 

Buk zná asi každý jako rozložitý, impozant-
ní strom, tento kultivar vás však překvapí 
sloupovitým vzhledem, který si udrží i v do-
spělosti. Zlatožluté, nápadně velké listy zdo-
bí strom na jaře, aby se s podzimem vybarvi-
ly do čistě žlutého tónu. Lze ho pěstovat jako 
solitérní dřevinu, nejlépe však vypadá ve 
skupině alespoň tří exemplářů, kdy vytvoří 
na zahradě skutečnou dominantu. 

8

Vaccinium corymbosum 

Koho by napadlo pěstovat kanadskou borův-
ku kvůli listům? Ale není to příjemné, těšit se 
z její přítomnosti na zahradě hned dvakrát? 
V  létě, kdy sklízíme lahodné, modré plody, 
a  pak na podzim, kdy její listy postupně 
mění barvu do červena až ruda. Vhodný čas 
pro výsadbu borůvek je právě nyní, tak ne-
zapomeňte, že pro bohatou sklizeň je třeba 
vysadit alespoň dvě odlišné odrůdy. 

4

Parthenocissus tricuspidata 

Přísavník, lidově zvaný psí víno, jste asi po-
znali. Jen vás chceme upozornit na to, že 
kromě trojcípého druhu existuje také druh 
pětiprstý s  trochu odlišnou stavbou listů 
a  také podzimním vybarvením. Přísavník 
trojcípý se podkladu přichytává pomocí 
přísavných destiček, nepotřebuje tedy kon-
strukci. A  zbarvení? Od žluté přes oranžo-
vou, červenou až temně rudou…

7

Ginkgo biloba 

O jinanu už jste určitě někdy slyšeli, třeba 
v souvislosti s přípravky pro posílení pamě-
ti, které se vyrábějí z  jeho mladých listů. 
Vlastně z  botanického hlediska o listy nej-
de, ve skutečnosti jsou to široké a zploštělé 
jehlice ve tvaru vějíře. Matně zelená barva 
se na podzim mění na svítivě žlutou. Jinan 
je strom velmi nenáročný na prostředí, 
půdu i závlahu.

9



LOGOMANUÁL

Nové mrazuvzdorné 
květináče, vázy 
a mísy

•  vyrobeny z kvalitního plastu
•  jednoduchý, moderní tvar
•   pro pěstování sezónních 
rostlin i trvalých výsadeb

•   vhodné na terasy, balkony, 
do předzahrádek, 
ke vstupním dveřím

•   různé velikosti

Květináče pro dům i zahradu

KVĚTINOVÝ OBAL 
COSMOS 1234 Kč
kulatý antracit

APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU

Zakoupíte  
v našich  

zahradních  
centrech
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Čím hnojit?
Mezi nejčastěji používaná hnojiva patří 
KRISTALON Podzim. Toto vodorozpustné 
hnojivo umožňuje provést přihnojení zá-
livkou nebo postřikem. Pro ty, kteří nechtějí 
nic připravovat a  rozpouštět, je vhodněj-
ší granulovaná forma hnojiva, například 
AGRO Podzimní hnojivo pro jehlična-
ny a jiné okrasné dřeviny. Hnojivo stačí 

rozhodit v blízkosti rostliny, lehce zapracovat 
do půdy a zalít. Draslík se společně s hořčí-
kem začnou postupně uvolňovat do půdy. 
Vysoký obsah těchto živin rostlina postupně 
spotřebuje, zpevní rostlinná pletiva, urychlí 
vyzrávání nových přírůstků (letorostů) a za-
brání tak jejich vymrzání. Oba způsoby přih-
nojování jsou velmi účinné. Rostlina získá 
živiny a  mikroprvky (rostlinné vitamíny) 

okamžitě, bez nutnosti opakované aplikace. 
Hořčík a  síra zvýrazní barvu stálezelených 
dřevin. Oba prvky jsou účinnou prevencí 
hnědnutí jehlic jehličnanů.

Většina trvalek a okrasných dřevin jsou rostliny 

mrazuvzdorné, ale nesmíme zapomenout, že pocházejí 

z nejrůznějších klimatických podmínek. Proto bychom jim 

měli pomoci překonat zimy, na jaké nejsou přizpůsobené 

a zvyklé. Některým škodí suchý mráz, jiným zase 

zimní vlhko. Pro tyto druhy je nezbytná buď zimní 

přikrývka anebo správná dávka živin. Teď na podzim je 

pro ně důležitý hlavně draslík a hnojiva s jeho vysokým 

obsahem. S přihnojováním začněte včas, nejlépe na 

začátku září, ať je stihnete ochránit před zimou.

PODZIMNÍ PÉČE 
O DŘEVINY 
A TRVALKY

www.agro.cz

A NA CO NEZAPOMENOUT?

g  trvalky a růže, které nemají ozdobné semeníky 

nebo šípky, ostříhejte, obsypejte mulčovací 

kůrou a případně zahalte netkanou textilií

g  jiřiny a jiné hlízovité rostliny vykopejte, 

očistěte od hlíny a uložte je v bedýnkách na 

chladné místo, nejlépe do sklepa

g  nezapomeňte zasadit cibulky, jak do volné půdy, 

tak do nádob, aby vás na jaře přivítaly tulipány, 

narcisy, krokusy a jarní bledulky a sněženky

JAK NA TO

•  vyrobeny z kvalitního plastu
•  jednoduchý, moderní tvar
•   pro pěstování sezónních 
rostlin i trvalých výsadeb

•   vhodné na terasy, balkony, 
do předzahrádek, 
ke vstupním dveřím

•   různé velikosti

KVĚTINOVÝ OBAL 
COSMOS 1234 Kč
kulatý antracit

APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU

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



DREVINY

BUĎ 
FARMÁŘEM  
i na podzim

Připravil Libor Abraham, AGARDEN 
Foto Dreamstime

 Actinidia deliciosa ‘Jenny‘ & Actinidia deliciosa ‘Boskoop‘

Tyto popínavé rostliny vyžadují oporu či konstrukci, po které se budou pnout. 
Vyberte jim co nejslunnější místo a propustnou, kyprou zem. Oba kultivary 
jsou samosprašné, tzn. že nepotřebují další rostlinu jako opylovače. Rostlina je 
celkem mrazuvzdorná, nicméně v tvrdších zimách namrzá.

 Actinidia arguta ‘Issai‘ &  
 Actinidia arguta 'Ken's Red'

Jedny z nejotužilejších druhů kiwi, jimž se nejlépe daří na plném slunci. 
Odrůda Issai je samosprašná a nevyžaduje tudíž samčí a samičí rostlinu, 
avšak odrůda Ken’s Red, která tvoří nádherné červené plody kiwi, 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 klasické kiwi, ale za to se konzumují celé i se slupkou a jsou 
velice chutné a především jsou plně mrazuvzdorné.

Kiwi Věděli jste, že je spousta druhů aktinidií, které se pěstují jako popínavé rostliny, 
nesou všem známé plody zvané kiwi? Nejznámějším druhem je aktinidie význačná 

(Actinidia deliciosa), jejíž plody dobře známe z našich obchodů. V našich zahradních 
centrech můžete tyto sazenice zakoupit a vypěstovat si kiwi na vlastní zahrádce.

Drobné ovoce jsou většinou keře či malé 

stromky, případně popínavé rostliny, které 

se vejdou snad do každé zahrádky a svým 

pěstitelům přinášejí nejen radost, ale 

i užitek z vypěstovaných plodů. 

Nejen drobné ovoce, ale všechny ovocné dřeviny nabízíme také v květináčích. Ve srovnání s prostokořennými rostlinami je jejich výsadba jednodušší a rostliny mají lepší startovní podmínky, protože se nemusejí vyrovnávat se šokem, který pro ně představuje dobývání ve školce a čekání na zákazníka, který si je koupí a vysadí.

NEBOJTE SE rostlin v květináčích
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Moruše (Morus alba, Morus nigra)

Na pěstování velmi nenáročná dřevina opravdu bohatě 
plodí. Pokud si ji zakoupíte zapěstovanou jako keř, vytvoří 
vám na zahradě vícekmenný stromek, ze kterého lze plody 
pohodlně sbírat.

Kustovnice čínská  
(Lycium chinense Goji)

V posledních letech velmi moderní ovoce, 
které je však v asijských oblastech, 
především v Číně, známo po staletí. 
Využívá se v místní gastronomii 
i v medicíně. Konzumují se nejen plody, 
ale i mladé výhonky, např. k přípravě 
salátů či čajů. Rostlina je velice 
nenáročná, vyžaduje plné oslunění.

Malinojahoda, 
ostružinojahoda  
(Rubus illecebrosus)

Rostlina nazývaná 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 na zimu celá zatahuje. 
Výhony na jaře opět narostou a vytvoří 
se na nich plody. 

Fíkovník (Ficus carica ‘Brow Turkey‘)

Jednou z otužilých odrůd fíkovníku, kterou lze 
pěstovat i u nás, je Brown Turkey s krásně tmavými, 
červenohnědými až fialovými, velmi sladkými 
plody. Rostliny plodí i bez opylení. Vyberte mu na 
zahradě velmi slunné místo, např. u jižní zdi, kde 
bude chráněn a plody budou dříve dozrávat. Mladší 
rostliny je vhodné na zimu přikrýt, ale i v případě 
omrznutí velice dobře obráží a na letorostech 
stihnou ještě tentýž rok plodit. 

Měsíční jahody  
(Fragaria vesca ‘Rujana‘, ‘Yellow Wonder‘)

Pěstování měsíčních jahod je velmi snadné, mohou být vysazeny i jako 
podrost pod vyšší keře. Plodí od počátku léta až do podzimu. Jahůdky jsou 
velmi chutné, podobné lesním jahodám a můžete je pěstovat i v truhlíku. 
Při pěstování je důležitý dostatek vláhy a umístění na slunci či v polostínu. 
Dostupné jsou jak odrůdy s červenými plody (Rujana), ale i se žlutými 
(Yellow Wonder).

Rakytník (Hippophae rhamnoides 
'Friesdorfer Orange')

Rakytník asi není třeba představovat, ale nová odrůda 
'Friesdorfer Orange' je samosprašná, tvoří tedy na jedné 
rostlině samčí i samičí květy a tudíž vytváří plody i jedna 
rostlina. Přesto doporučujeme vysázet dvě rostliny k sobě, 
čímž zajistíte 100% 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.
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DÝNĚ  
TROCHU  

JINAK

FLORISTIKA

Zapojte svou 
kreativitu 

a vytvořte si přesně 
takovou výzdobu, 

jaká se vám  
líbí. 
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Připravila Jana Morávková 
Foto Dreamstime

Určitě už jste je zkusili 
vyřezávat, umíte uvařit 
chutnou polévku nebo 
je naložit jako kompot. 
Na některých si pochutnáte 
jako na příloze, můžete 
z nich vyrobit i chutnou 
pomazánku. Z dýní, které 
mají kulatý nebo oválný 
tvar, si ale můžete snadno 
vyřezat i stylovou vázu 
na podzimní květiny.

Jak na to
1.  Vyberte si dýni s plochou spodní částí, dobře 

a souměrně tvarovanou.
2.  Horní část pečlivě a pokud možno rovně odřízněte jako poklici. Pomůže, 
když si nejprve řez naznačíte tužkou.

3. Vnitřek dýně vydlabejte ostrou lžící, pečlivě odstraňte semínka i vlákninu.
4. Dýni vypláchněte vodou a vysušte papírovou utěrkou nebo nechte uschnout.

5.  Do dýně vložte vhodnou sklenici, do níž budete aranžovat květiny nebo jiný 
rostlinný materiál. Případně ji můžete uvnitř zafixovat pískem nebo 

drobným štěrkem.
6. Pokud budete aranžovat suché květiny nebo neživé 

přírodniny, předchozí krok přeskočte ☺.
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Připravila Jana Morávková 
Foto FloraDania a Friedrich Strauss

Těžko nazývat Památku zesnulých neboli Dušičky svátkem, 

nicméně podle toho, jak se v ty dny rozzáří každý hřbitov 

stovkami svíček, nápaditých dekorací a barevných květin by 

to bylo přiléhavé označení. Láska nezná hranice, překonává 

i smrt: ve svých srdcích budeme mít navždy zesnulé, 

které jsme milovali, vzpomínky na ně jsou součástí našeho 

života. Vnější vyjádření této vzpomínky je projevem úcty 

k zemřelému, ale také prospěšné a uzdravující pro pozůstalé. 

DUŠIČKY

ZAHALTE ŽAL  
 do květin
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V našich zemích existuje jedinečná kultura 
zelených a  kvetoucích hřbitovů. Může to 
být způsobeno mírným podnebím, ale 
také oblibou řeči květin – nejkrásnější na 
světě. Je to odraz toho, jak se mění roční 
období, jimž každý rozumí. Ozdobené 
nebo osázené hroby září v nízkém slunci, 
které rozsvítí podzimní barvy. Hřbitovy nej-
sou jen útočištěm pro smutek, ale také pro 
faunu a flóru. Kde jinde ve městech najde-
te takovou rozmanitost zvířat a rostlin. 
Mnoho lidí nechává do dušičkové flo-
ristiky zakomponovat oblíbené květiny 

zesnulého, které lze různě upravit, aby 
dlouho vydržely, případně použít květiny 
umělé. Stále populárnější jsou však rost-
liny živé, vysazené buď do nádob, nebo 
přímo do půdy na hrobě. Například květy 
vřesu a podzimního bramboříku se krás-
ně doplní s bledě fialovými bobulemi li-
bavky a vytvoří romantický symbol, zatím-
co květy čemeřice propletené břečťanem 
provázejí temnými dny jako světlo jejich 
čistě bílých květů.

Pro dekorativní a čistou  
úpravu hrobu

Rostliny VHODNÉ  
PRO PŘÍMÉ OSÁZENÍ 
HROBŮ

V  sukulentní druhy (netřesk, 
rozchodník, lomikámen)

V  nízké suchomilné trvalky 
(skalničky)

V   plazivé dřeviny (břečťan, brslen, 
jalovec)

V  zakrslé jehličnaté dřeviny 

V   suchomilné bylinky (levandule, 
dobromysl, mateřídouška)

V  trvalky do stínu (hosta, bergenie, 
dlužicha, barvínek, kakost…)

V  sezónní květiny (macešky, 
afrikány, begonie voskovky, 
chryzantémy…)
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JEN  
růžová  
TO MŮŽE  
BÝT…  

Připravila Jana Morávková  
Foto Javado a FloraDania

Pokojové rostliny pěstujeme buď pro jejich květy, které nás však těší jen krátké období roku, častěji pro jejich stálezelené listy, které zdobí interiér po celý rok. Ne vždy však musí být barva listů pokojových rostlin jen zelená – zajímavější jsou druhy s tak zvaný panašováním, tedy barevnými skvrnami v bílé či krémové barvě. Komu by se zdála i taková rostlina příliš fádní, může zvolit druhy s listy růžovými až červenými – některé z nich si představíme.

POKOJOVÉ ROSTLINY
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JEN  
růžová  
TO MŮŽE  
BÝT…  

Pokojové rostliny doporučujeme pěstovat 
v substrátu pro ně určeném, jehož složení 
odpovídá potřebám rostlin žijícím v interiéru. A chcete-li, 
aby rostliny zvlášť zářily, zkuste lesk na listy ve spreji.

Náš tip  

7

8

Zatímco za bílé či krémové skvrny na listech rostlin může 
nedostatek chlorofylu, červenou či růžovou barvou 

reagují rostliny na přítomnost viru. Šlechtitelé to však 
nechápou jako chorobu, ale jako přednost rostliny 

zvyšující její atraktivitu. Obecně platí, že čím je rostlina 
mladší, tím intenzivnější je barva jejích listů.

1 Caladium
2 Calathea
3 Philodendron
4 Stromanthe
5 Hoya
6 Tradescantia
7 Syngonium
8 Aglaonema

7

1

5

6

2

3

4

KDE SE BERE  
BARVA V LISTECH?

8

1
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K rostlině patří i obal
Foto JavadoPOKOJOVÉ ROSTLINY

Jedna rostlina,  
nespočet možností.  

Chcete-li změnu, nemusíte se 
rovnou zbavovat celých rostlin. 
Zkuste jen vyměnit květináč či 

obal, ve kterém rostlinu pěstujete, 
a uvidíte, že i její celkový výraz 

se změní. Několik inspirativních 
obrázků představuje  

trendy pro letošní rok. 
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Nemyslíme tím snad zvýšenou oblibu pokojových rostlin, ale fakt, že po letním 

pobytu venku se pokojovky vracejí na zimu zpět do našich domovů. A s sebou si 

možná přinesou i nezvané hosty – mšice, molice či nějakou tu chorobu. Vděčné 

budou nejen za ošetření, ale také za novou dávku živin. Máme pro vás pár tipů.

JAK NA TO

Připravila Jana Morávková  
Foto archiv výrobců

 G  obalované granulované hnojivo
G  řízené uvolňování živin po dlouhou dobu
G  stačí lehce zapracovat do povrchu půdy
G  vhodné i pro venkovní rostliny

 G  parazitické hlístice proti smutnicím
 G  čichem aktivně vyhledávají larvy smutnic, 

napadají je a likvidují
 G  aplikuje se zálivkou
 G  nutno opakovat po dvou týdnech
G  pouze ve vybraných prodejnách nebo na  

www.biocont.cz

 G  postřik pro lepší vzhled 
okrasných rostlin

 G  zvyšuje lesk listů a snižuje jejich 
atraktivitu pro škůdce

 G  tyčinek s dvojím účinkem 
pro pokojové rostliny

G  působí proti molicím a mšicím, 
rostliny zároveň hnojí

G  účinná látka je přijímána kořeny 
a dále rozváděna do rostliny

G  lehce zatlačit do půdy a udržovat 
stálou vlhkost

 G  kapalné hnojivo omezuje výskyt 
černých mušek (smutnic)

 G  lesk na listy ve spreji brání usazování 
prachu

 G  navrací rostlinám přirozenou svěžest
 G  odstraňuje nežádoucí vápenaté skvrny

 G  hotový přípravek v rozprašovači 
na ochranu rostlin 

 G  kontaktní i dlouhodobý systémový účinek
 G  působí na larvy i dospělce savých 

a žravých škůdců
 G  likviduje mšice, třásněnky, molice, 

štítenky, červci (puklice), svilušky

POKOJOVKY 
MÍŘÍ ZPĚT DOMŮ



 
 

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Chováme se 
EKOLOGICKY

V našich zahradních centrech  

se snažíme šetřit přírodu a používat co nejméně  

obalových materiálů. Proto prosíme i vás, naše zákazníky, 

abyste si pro nákup u nás nosili vlastní tašky nebo přepravky. 

Ostatním nabídneme papírové krabičky z recyklovaného 

papíru nebo 100% ekologické igelitové tašky.

Děkujeme, že nakupujete v našich zahradních centrech 

a pomáháte nám šetřit přírodu.
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Jaro bývá v posledních letech dost netra-
diční – často se potkáme s vysokými tep-
lotami už v  březnu a  s  vodou to někdy 
nebývá nejlepší. Proto se přirozeně nabízí 
podzim. Bývá chladnější, s dostatkem srá-
žek a  založený trávník právě na podzim 
udělá na jaře svým uživatelům skutečnou 
radost. Není třeba se bát, že by nový tráv-
ník nepřežil zimu. Pokud se naseje do po-
loviny října, bezpečně se zapojí a zakoření. 
Zimní mrazy ho nepoškodí. 
Podzimní výsev vás překvapí svojí rych-
lostí vzcházení a  vitalitou rostlin. Před 
výsevem je dobré pozemek vyhnojit NPK 
hnojivem a  šetřit na dusíkatých trávní-
kových hnojivech, která způsobují rychlý 
nárůst hmoty, ale horší přezimování. 
Možná je čas vyzkoušet nové druhy 
travních směsí od firmy  Substral. 
Jedná se o speciální druhy samozahušťu-
jících odrůd.

O co jde? 
Běžné odrůdy trav obsažené v  klasických 
travních směsích odnožují z  takzvaného 
odnožovacího kolénka. To reaguje třeba 
na vertikutaci a po jejím provedení na jaře 
dojde k vytvoření malé odnože u matečné 
rostliny. Tyto samozahušťující odrůdy se roz-
množují jinak. Pokud se vedle matečné rost-

liny udělá prostor, vyžene oddenek a z něho 
vyroste další nová rostlinka. Tyto oddenky 
vyhání následně i tato dceřiná rostlina a tím 
se dokáže porost neustále zahušťovat. 
Substral samozahušťující trávy také rychle 
vzcházejí, a  proto je dobré je právě na 
podzim využít. Substral regenerační směs 
se hodí i na dosetí poškozených stávajících 

trávníků, kde volná místa rychle zaplní. 
Svým jedinečným odnožováním a  vytváře-
ním dalších a dalších dceřiných rostlin zajistí 
zahuštění stávajícího trávníku. 
Chcete-li se už na jaře těšit ze svého trávní-
ku, využijte právě podzim k  jeho založení. 
Určitě budete s touto variantou spokojeni.

JAK NA TO

Podzim je v poslední době zajímavým obdobím pro 

zakládání nebo renovaci trávníku. Po létě bývá trávník 

často poškozen suchem, je mezerovitý a nebývá úplně 

v kondici. Před námi stojí rozhodnutí, jestli jej jen dosít, 

nebo založit nový a v jaký čas. 

TRÁVNÍKY NA PODZIM Připravil David Brom  
Foto ZC s.r.o.

Travní směs SUBSTRAL SAMOZAHUŠŤUJÍCÍ

roste pomocí oddenků do stran

Travní směs BĚŽNÁ
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SEZNAM PRODEJEN
 

 
PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Hortiscentrum s.r.o.
Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice 
Tel.: +420 547 237 878
www.hortis.net

Hortiscentrum s.r.o.
Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav 
Tel.: +420 327 313 010
www.hortis.net

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. 
687 12 Kněžpole 370
Tel.: +420 739 238 145
www.gardenmarket.eu

JINÁ ZAHRADA s.r.o.
Ústecká 724, 403 17 Chabařovice 
Tel.: +420 606 094 474
www.jinazahrada.cz

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

JINÁ ZAHRADA s.r.o.
Josefodolská 352,  
293 01 Mladá Boleslav-Debř 
Tel.: +420 778 080 560
www.jinazahrada.cz

Zahradní centrum  
Malinkovič-Důbrava s.r.o.
Bratislavská 3582, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294
www.malinkovic.cz

Zahradní a parková spol. s r.o.
Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz

Školky Montano spol. s r.o.
289 16 Přerov nad Labem 414
Tel.: +420 739 062 791
www.skolky-montano.cz 

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

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

Zahradnické centrum Jelínek
Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz

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

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

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

Záhradníctvo Horváth
 Hlavná 71, 927 01 Šaľa 
Tel.: +421 903 261 284
www.zahradnictvomh.sk

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

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

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

Záhradníctvo ROYAL GARDEN 
Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca 
Tel.: +421 901 781 266
www.royal-garden.sk 

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

ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.
Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva,  
(GPS: N 48°27'47.3 ; E 19°05'53.0) 
Tel.: +421 905 240 520
www.zdn.sk

ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.
Zvolenská cesta 31, 974 05 Banská Bystrica  
(areál Stavivá Garaj s.r.o.) 
 Tel.: +421 907 860 059
www.zdn.sk

Česká republika Slovensko

Záhradníctvo Horváth
Moyzesová 46, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Tel.: +421 903 742 605
www.zahradnictvomh.sk

Zahradní centrum Horní Počernice
U Županských 38,  
193 00 Praha – Horní Počernice
Tel.: +420 775 55 71 71
www.zahradapocernice.cz 

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



Dělejte s námi svět krásnější

ABY TRÁVNÍKU 
   ANI MRÁZ NEUŠKODIL

• zvyšuje odolnost proti vymrzání

• udržuje trávník odolnější 

proti sešlapu

• snižuje riziko napadení trav 

houbovými chorobami

•

••

www.agro.cz


