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Mandevila 
Krásne kvety mandevily zdobia v let

nom období nejeden balkón či terasu. 
Im sa ešte podobá ďalší druh – dipla
dénia. Rozdiely medzi nimi sú malé 
a pestovanie oboch druhov je praktic
ky rovnaké. Ešte sa môžeme stretnúť 
s označením tzv. „sundavila“, čo je ob
chodné pomenovanie niektorých hyb
ridov tejto skupiny. Väčšina týchto rast
lín, ktoré sú v obchodnej sieti dostupné, 
sú práve rôzne krížence. Základom pre 
šľachtenie bola Mandevilla sanderi, kto
rá bola objavená v roku 1840 v Brazílii. 
Odvtedy sa našlo ešte mnoho ďalších 
druhov, celkovo ich je viac ako 100. 
Prvé rastliny boli dovezené do Európy 
v roku 1896, ale žiadnu dieru do sveta 
neurobili. Nedarilo sa im tak dobre, ako 
vo svojej domovine a pre komerčné 
využitie boli nezaujímavé. Prvé šľachti
teľské krôčiky, ktoré viedli k úspechom, 
zaznamenali až v roku 1955 dánski zá
hradníci, odtiaľ sa pestovanie a hlavne 
šľachtenie rozšírilo do USA, Japonska, 
Francúzska, Talianska a Nemecka.

Couroupita guianensis
Exotická príroda ponúka nejedno 

prekvapenie a zaujímavosť. Do tejto 
kategórie patrí aj pôvodom juhoame
rický strom Couroupita guianensis. Vy
tvára nádherné, exoticky pôsobiace 
kvety, z ktorých vznikajú veľké guľovi
té plody. Súkvetie môže v extrémnych 
prípadoch dosahovať dĺžky až 80 cm, 

na niektorých stromoch môže v jed
nom okamžiku kvitnúť až okolo tisíc
ky kvetov. Plody tvarom pripomínajú 
delovú guľu, čo bolo i príčinou vzniku 
ľudového pomenovania, vo viacerých 
jazykoch sa tejto rastline hovorí „strom 
delových gulí“. Plody sú jedlé, ale pre 
špecifický zápach nie sú u ľudí obľúbe
né, často sa ale používajú pre kŕmenie 
hospodárskych zvierat. Vzhľadom k sil
ným dekoratívnym účinkom sa tento až 
35 m vysoký strom pestuje často i v ďal
ších tropických krajinách mimo juho
americký kontinent. Prírodné národy 
Južnej Ameriky používajú rastliny v lieči
teľstve, napríklad proti nachladnutiu, 
bolestiam žalúdku, zubov i proti malárii. 

Kauliflória 
Niektoré stromy a kríky sa vyznačujú 

pomerne neobvyklou vlastnosťou, kto
rá sa nazýva cudzím slovom – kauli flória. 
Je to schopnosť vytvárať kvety priamo 
na veľmi hrubých konároch a na kme
ňoch. Týka sa to predovšetkým tropic
kých rastlín, u rastlín mierneho pásma 
je to veľmi vzácne. Tento pomerne 
výnimočný jav vznikol pravdepodobne 
z dvoch možných príčin. V niektorých 
prípadoch dreviny kvitnú na kmeni a hru
bých konároch preto, že ich plody bý
vajú veľké a majú tak vysokú hmotnosť, 
že by ich tenké konáre nemuseli uniesť. 
Týka sa to napríklad papáje, kakaovníku 
alebo chlebovníku. Plody chlebovní
ku môžu bežne  dosahovať  hmotnosť 

Úvodník
Na začátku 
každého roku 
netušíme, co nám 
přinese. Vždy ale 
s nadějí startujeme 
nový kolotoč 
a věříme, že bude 
lepší než ten loňský. 
Pro zahradníky 

byl rok 2017 plný boje s nepřízní počasí, 
studeným jarem, horkým létem, ale na druhé 
straně rokem plným zákazníků nadšených pro 
zahrady. 

Vlastní zahrádka, terasa či výběr vlastních 
rostlin a dekorací do bytu se stávají součástí 
každodenního života čím dál většího počtu lidí 
a my se snažíme tento trend podpořit výběrem 
toho nejlepšího zboží. 

V tomto světle by se vám Zahradní centra CS 
chtěla představit i v roce 2018, na který 
plánujeme také řadu překvapení, kterými vás 
bude i v této sezóně provázet časopis TIP. 

Bude ve znamení již tradičně vysoce kvalitních 
a čerstvých bylinek, jejichž sortiment budeme 
rozšiřovat a představovat vám je – v tomto 
čísle je to medvědí česnek a křen. 

Plánujeme zaměřit se na živé ploty a provázet 
vás od prvotního plánování přes výběr těch 
správných druhů až k výsadbě a údržbě těchto 
skvělých zdrojů zeleně a soukromí ve vašem 
okolí. 

Zaměříme se také na sezónní rostliny a jejich 
využití v truhlících a na vašich terasách, 
abychom vám dokázali, že vaše okolí může 
mít barevný „šmrnc“ v každé roční době. 
Startujeme s maceškami, které v poslední době 
prožívají renesanci a přinášejí každý rok nové 
krásné odrůdy, a s rychlenými cibulovinami, 
královnami předjarní a rané jarní sezóny. 

Přineseme také řadu rad a tipů. V tomto čísle 
poradíme, jak si přirychlit bylinky a zdravé 
rostlinky ze semene i v předjarním období 
přímo v bytě. V zahradnické hantýrce se 
zaměříme na slůvka, která často používáme 
a opomíjíme možnost, že ne všichni jim rozumí, 
jako špičák, kordón či palmeta …

Doufáme, že vám časopis TIP bude sloužit 
jako příjemný rádce a průvodce zahradnickým 
rokem a sezónní nabídkou v našich zahradních 
centrech. 

Ať je náš společný rok 2018 plný 
zdraví, pohody, štěstí a úspěchů.

Marie Hubálková Matúšů
vedoucí redakční rady 

Záhradnícke 
zaujímavosti 

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba

Mandevila Couroupita guianensis



3ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PŘEDJAŘÍ 2018 | www.zahradnicentra.eu

až 40 kg. Druhým dôvodom vzniku kauli
flórie je ochota rastliny prispôsobiť sa 
niektorým druhom živočíchov, ktoré sa 
pohybujú prevažne na kmeni a pritom 
majú schopnosť opeľovať rozkvitnuté 
kvety rastliny.

Rýľ 
Dejiny rýľa sú skoro rovnako dlhé ako 

dejiny záhradníctva. Určite ho využívali už 
starí Rimania, ale zmienok o samotnom 
rýli sa veľa nezachovalo. Dejiny rýľa a rý
ľovania významne ovplyvnil írsky mních 
Fiacre, ktorý sa koncom 6. alebo začiat
kom 7. storočia presťahoval do Francúz
ska, kde od bohatého biskupa žiadal pri
delenie pôdy pre pestovanie liečivých 
rastlín. Podľa povesti mu biskup mal pri
deliť toľko pôdy, koľko mních Fiacre ve
del zrýľovať za jediný deň. Mníchova mo
tivácia k rýľovaniu bola preto ozaj veľká. 
Od tých čias sa mních Svätý Fiacre spoju
je s dejinami rýľa a považuje sa aj za patró
na všetkých záhradníkov. Najväčší rozkvet 

rýľov prinieslo obdobie priemyslovej re
volúcie, pretože ich vo veľkom nepotre
bovali len záhradníci, ale aj stavitelia vod
ných kanálov a železníc. V írskej oblasti 
Ulster vzniklo niekoľko špecializovaných 
tovární na výrobu rýľov, vyrábalo sa ich 
viac ako sto rozličných druhov, boli rôzne 
tvarované i rôzne veľké. Rýľ na obrázku 
pochádza pravdepodobne z 18. storočia 
a vznikol v mieste, kde železo bolo veľmi 
vzácne a nedostatkové. Z úsporných dô
vodov sa celý nástroj vyrábal z dreva a iba 
na špičku sa nasadzovala železná násada.

Strom s ružovými listami 
Ružová farba v listoch okrasných dre

vín nie je príliš bežná, keď sa náhodou 
vyskytuje vo forme neveľkých škvŕn, ob
vykle to spôsobuje veľký záujem pestova
teľov. Z tohto pohľadu celkom výnimoč
ne pôsobí strom pôvodom z Číny – kedysi 
sa používalo pre jeho pomenovanie slo
vo Cedrela, dnes sa obvykle nazýva me
nom Toona chinensis, sýto ružové listy 

vytvára odroda ‘Flamingo‘. Tento strom 
sa vyznačuje pomerne úzkym vzrastom, 
dorastá do výšky podľa miestnych pod
mienok od 5 do 12 m. Ružová farba listov 
je prenikavo intenzívna, ale vydrží na rast
line iba v prvých týždňoch vegetačného 
obdobia, neskôr sa zmení na žlto okrovú, 
potom na zelenú. Strom sa vyznačuje 
 zaujímavou vôňou listov i dreva, prejaví sa 
však až pri mechanickom rozotretí listov, 
alebo pri pálení konárikov. Práve z tohto 
dôvodu sa drevo používa pri obradoch 
v budhistických kláštoroch ako zdroj cha
rakteristickej vône. 

Staručké magnólie 
Rozkvitnuté magnólie zdobia nejeden 

park či záhradu a preto ich často vníma
me ako samozrejmú ozdobu týchto miest. 
Mnoho krásnych odrôd síce vzniklo re
latívne nedávno, magnólie ale napriek 
tomu patria z evolučného hľadiska k veľ
mi primitívnym a starým rastlinám. Pred
pokladá sa, že vznikli asi pred sto miliónmi 
rokov. Z fosílnych nálezov vieme, že vte
dy magnólie rástli na území dnešnej Euró
py, Ázie aj Ameriky. Spočítať magnólie je 
skoro nadľudská úloha, lebo z botanické
ho hľadiska sa jedná o veľmi komplikova
nú skupinu rastlín, niektorí vedci udávajú, 
že existuje okolo 80 druhov, iní tvrdia, že 
ich je viac ako 300. Tento zmätok má na 
svedomí rada tropických taxónov, ktoré 
niekedy bývajú radené do samostatných 
rodov. Magnólie majú uplatnenie aj mimo 
záhradnú tvorbu. Podmanivá vôňa niekto
rých druhov sa využíva vo voňavkárskom 
priemysle. Kvetné pupene Magnolia salici-
folia sa v Ázii využívajú v liečbe niektorých 
alergií a bolesti hlavy, látky získané z kôry 
Magnolia officinalis prinášajú nádejné vý
sledky pri liečbe niektorých prejavov 
Parkinsonovej choroby.Rýľ Staručké magnólie

Kauliflória Strom s ružovými listami
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ZÁKRSEK – ovocný stromek s výškou kmín
ku minimálně 50 cm (obvykle 50–90 cm). Při 
běžném prodeji je starý dva až tři roky a má 
založenou korunku tvořenou čtyřmi až pěti 
výhony. Zákrsky často vstupují do plodnosti 
velmi brzy a obvykle bývají krátkověké. 
Používají se pro ně pomalu nebo středně 
rychle rostoucí podnože. Zákrsek vyžaduje 
intenzivní údržbu a hodně ruční práce.

ČTVRTKMEN – (80) 100–120 cm – využívá 
se často na zahrádkách i v intenzivních 
výsadbách. 

POLOKMEN – 120–160 cm – využívá se 
obvykle v extenzivních výsadbách, podél 
toků a ve svažitém terénu.

VYSOKOKMEN – 180–220 (250) cm – 
uplatňuje se zejména v případě založení 
alejových porostů anebo při založení 
extenzivních sadů. Vysokokmeny mají silný 
krajinářský význam.

ŠTÍHLÉ VŘETENO – je prostorový 
 pěstitelský tvar využívaný při pěstování 

některých ovocných dřevin. Vyžaduje 
pevnou oporu (kůl) a odrůdu štěpovanou 
na slabě rostoucí podnoži. Štíhlé vřeteno 
se udržuje přibližně ve výšce dospělého 
člověka. Je náročné na ruční práci, ale 
velmi úrodné. V případě jabloní lze z jedné 
rostliny získat běžně úrodu 15–20 kg.

PALMETA – plochý pěstitelský tvar uplat
ňovaný u ovocných dřevin, obvykle s pod
porou drátěné či jiné konstrukce. Palmety 
bývají také pěstovány podél samostatných 
zdí nebo v těsné blízkosti budov.

KORDON (ŠPALÍR) – je velmi přísný pěsti
telský tvar vedený na konstrukci, využívá 
se obvykle u jádrovin pěstovaných vždy 
na velmi slabě rostoucí podnoži. Vyžaduje 
intenzivní údržbu i v období vegetace. 
Kordony se uplatňují také jako tvary při 
pěstování vinné révy, mají však jiná pravidla 
založení i údržby než kordony ovocné.

ALEJOVÝ STROM – je dřevina  zapěstovaná 
v kmenném tvaru s vysokým nasazením 
koruny – obvykle 220 cm nebo více. 

Předpokládá se vyrovnanost tvaru, typu 
koruny i velikosti v dospělosti. Právě proto 
se jako alejové stromy často uplatňují 
různé odrůdy, u nichž se vyrovnanost dá 
předpokládat.

SOLITÉRNÍ DŘEVINA – je strom nebo keř 
velmi vysoké individuální hodnoty, který je 
určen pro samostatné použití. Je tak do
minantní a nápadný, že se k němu obvykle 
nevysazují jiné rostliny stejné kvalitativní 
úrovně. 

VÍCEKMEN – je tvar stromu nebo keře 
se záměrně vypěstovaným větším 
množstvím kmenů. Díky tomu rostlina 
získává zcela jiný habitus a možnosti jejího 
uplatnění jsou jiné než u běžně dopěsto
vaných stromů.

TOPIARY – je souhrnný termín pro tva
rované dřeviny. Za „topiary“ se považují 
zejména okrasné druhy dřevin tvarovaných 
do geometrických objektů a figurálních 
tvarů.

Otázka: Jak vysoko bude nejnižší větev jabloně za pět let, když letos je 120 cm 
nad zemí?
Odpověď: Bude stále 120 cm nad zemí. Pro zkušené zahrádkáře je to možná 
úsměvná otázka, ale mnoho lidí, kteří s pěstitelstvím teprve začínají, se takto 
nebo podobně ptá. Takže pro vysvětlenou – kmen stromu v průběhu růstu 
pouze tloustne, neumí se natahovat do výšky. Výšku získává strom tím, že 
z vrcholových pupenů vznikají nové výhony, které rostou převážně do výšky. 

Alejové stromy Vícekmen břízaPalmeta Topiary
Štíhlé  

vřeteno – sad

... tentokrát na téma tvary dřevin

Zahradnická hantýrka
TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba
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Aeonium a Echeveria
Na slunečných svazích Kanárských ostrovů roste 
nezvyklá rostlina s tlustými listy uspořádanými do 
půvabné listové růžice. Často se tyto růžice objevují 
na zdužnatělých stoncích, které na první pohled 
vypadají jako rozvětvený kmínek. Je to sukulent, který 
botanici nazývají jménem Aeonium, my ho čteme 
jednoduše jako eónium.

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba 

Kromě přírodních, botanických dru
hů existuje i několik velmi atraktivních 
odrůd, které se často pěstují. Jsou to 
poměrně nenáročné rostliny, které se 
obecně daří snadno pěstovat v běžných 
domácích podmínkách, pokud je šance 
rostliny během léta pěstovat venku – 
bude to pro ně to vůbec nejlepší, co mo
hou dostat.

Půda pro tuto skupinu rostlin by měla 
být velmi dobře propustná, pouze s ma
lým podílem organické hmoty. Bude se 
jim dařit v různých typech substrátů, 
přebytečná voda ale musí mít vždy mož
nost urychleně opustit kořenový pro
stor. Opačná situace vede k  rychlému 

 poškozování kořenů a dramatickému 
zhoršení kondice rostliny. 

O sukulentních rostlinách se čas
to říká, že nepotřebují vodu a tedy ani 
zalévání. Je to velmi nepřesné. V době 
vegetačního růstu vodu potřebují, ale 
také potřebují vzduch v oblasti ko
řenového prostoru. Přiměřeně vlhká 
půda občasně prosychající – to je opti
mum pro letní pěstování rostlin z rodu 
 Aeonium. Na podzim, v souvislosti 
s ubýváním teploty a kratšími dny, se sni
žuje i zálivka. Na podzim je třeba letně
né rostliny přenést do místností, které 
jsou co nejvíce světlé a poměrně velmi 
chladné – s teplotou okolo 10 °C. Zálivka 

se v tomto období výrazně omezí – při
bližně na pouhých tři až pět zálivek pro 
období od listopadu až do března, které 
budou navíc velmi střídmé, jenom pro 
mírné zvlhčení substrátu. Teprve s při
bývající délkou dne a rostoucí venkovní 
teplotou se pomalu zvyšuje také inten
zita zálivky. Vždy ale pamatujme na to, 
že delší sucho rostliny zvládnou lépe 
než příliš mokrý substrát. 

Kdo by si chtěl pár rostlinek namnožit, 
může tak velmi snadno udělat oddělením 
vrcholové růžice od stonku. Tyto růžice 
velmi snadno zakořeňují a na stonku se 
objeví časem nové. Některé druhy lze 
také množit z listových řízků.

1 2

ROSTLINY
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Velmi atraktivní skupinu sukulentů 
tvoří rod Echeveria, který obývá zejmé
na jižní část USA a Mexiko. Je to bohatý 
rod, některé zdroje uvádějí necelé dvě 
stovky druhů, jiné skupiny botaniků tvrdí, 
že je jich více než 400 druhů. I tato nejed
notnost botaniků svědčí o tom, jak roz
manité jsou tyto rostliny a jak je obtížné 
se v nich vyznat. Poměrně velké množství 
druhů a odrůd se hodí pro běžné pěsto
vání doma i mimo specializované sbírky. 
Navíc je pěstování velmi zábavné, proto
že echeverie nabízejí bohatý sortiment 
odrůd, které dosahují podobných veli
kostí, ale mírně se liší tvarem a často hýří 
různými barevnými variacemi – od ze
lených přes růžové, červené, fialové až 
po krásně stříbrně šedé odstíny. Právě 
proto se velmi často pěstují vedle sebe 

různé odrůdy. Často se sesazují do spo
lečných nádob, čímž vznikají elegantní 
květinové kombinace. 

Nároky nejběžnějších druhů a odrůd 
běžně pěstovaných se v mnoha ohle
dech podobají rodu Aeonium. Na rozdíl 
od nich ale echeverie poměrně dobře 
zvládají i zimní pobyt v teplejší místnosti 
(vyžadují co nejvíce světla – je třeba je 
umístit co nejblíže k oknu). Tato schop
nost není u sukulentů zcela běžná, pro
to se považuje za velmi cennou. Běžně 
dostupné echeverie jsou velmi skromné 
rostliny, které kromě atraktivní listové rů
žice také krásně kvetou.

 1  Echeverie

2 Aeonium arboreum ’Schwarzkopf ’

3 Echeveria sp.

4 Echeveria sp.

5 Echeveria sp.

6  Aeonium ’Poldark ’

7 Aeonium domesticum ’Variegata ’

8  Aeonium ’Cornish Tribute ’

3

6

7

5

4

8
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Macešky něžné a pestré

Jako dítě jsem u babičky sbíral semínka macešek 
a představoval jsem si, že z nich určitě vykvetou květy ještě 
zajímavější než ty, které právě odkvetly. Bylo to vlastně 
asi moje první „zahradničení“, ačkoliv samozřejmě zůstalo 
jen u toho sbírání semen – do příštího roku se semínka 
někam vždycky vytratila… Teď už jsem o několik dekád starší, 
sazenice violek dnes nevysévám, ale kupuji je od dodavatelů, 
ale co zůstalo, to je neuvěřitelná škála barev, které nám violy, 
ať už jim říkáme macešky, sirotky a kdovíjak ještě, nabízejí. 

TEXT  Jaroslav Malinkovič
FOTO  autor a GMH

ROSTLINY
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Aby vám dělaly macešky radost… 
  sázejte je do propustného substrátu

  pokud používáte nádoby z loňského roku, předem je vydezinfikujte

  do substrátu přimíchejte dlouhodobé hnojivo (např. Osmocote) 

  zalévejte pravidelně, ale nechte substrát vždy oschnout

  pravidelně přihnojujte (např. Kristalon Gold nebo Start,  
který po měsíci vyměňte za Kristalon Plod a květ) 

  až se na odkvétajících rostlinách objeví semena,  
zkuste je posbírat a pohodit třeba před dům do trávníku

Macešky jsou neuvěřitelně otužilé, 
takže je můžete sázet brzy zjara i na pod
zim a můžete se tak těšit z jejich květů 
i v době, kdy na jinou rozkvetlou rostlinu 
těžko narazíte.

Dnes se pěstují dva hlavní druhy vio
lek – viola rohatá nebo ostruhatá (Viola 
cornuta), původem z Pyrenejí, která má 
malé květy, jichž je ale na rostlině často 
neuvěřitelné množství, a violka zahrad
ní (Viola × wittrockiana), které obvykle 
 každý říká velkokvětá právě pro velikost 
jejích květů. Velkokvěté macešky se za
čaly šlechtit v Anglii v 18. století, takže 
mezi zahradními květinami nejsou žád
ným nováčkem nebo krátkodobou mód
ní rostlinou. 

Nový impuls pro pěstování macešek 
přišel v posledních dvou desetiletích, 

kdy nám šlechtitelské firmy představily 
nové řady viol vhodných pro pěstování 
v  nádobách, odolnějších vůči chorobám 
kořenů, s vylepšeným vzrůstem a stov
kami barevných kombinací. Některé sice 
přišly o svou vůni, ale to už je na každém 
z nás, čemu dá přednost.

Díky rozmanitosti této květiny si tak vy
bere každý. Chcete mít truhlík jako od ba
bičky, nebo dáváte přednost kombinacím 
tón v tónu? A co třeba sesadba, kterou 
někteří dodavatelé nazývají citrus mix – 
oranžová, žlutá a bílá? Nebo sáhnete po 
výrazné delfské modři? 

Ačkoliv mezi maceškami je opravdu 
těžké si vybrat, určitě se nakonec pro ně
kterou barvu nadchnete. A příští rok to 
může být zase něco jiného, v tom je kouz
lo této květiny.

Naše zahradní 
centra pro vás na jaro 

připravila nabídku 
drobnokvětých 

i velkokvětých macešek 
od domácích  

pěstitelů. 
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Možná jste si na výletě v horách všimli hvozdíků 
s nápadnými růžovými květy, které se vyjímaly 
na jinak suchých horských stráních nebo dokonce 
skálách. Není divu. Hvozdíky jsou totiž domovem 
v Evropě a přímo milují slunná stanoviště se 
suchou, případně štěrkovitou či kamenitou půdou. 
V době, kdy je i u nás déšť stále vzácnější, může jít 
o zajímavou rostlinu i pro vaši zahradu.

Hvozdík  polštáře plné  
 barevných hvězd

ROSTLINY

TEXT  Ing. Renata Pešičková, 
PERENY

FOTO autorka a iVerde

Existuje dlouhá  
řada další druhů, 

které jsou oblíbené  
a pěstované 

nadšenci z řad  
skalničkářů.

1
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Kromě prosluněných míst v zahra
dě lze totiž hvozdíky (Dianthus) využít 
i do skalek, suchých zídek, na okraje zá
honů, koryta a podobná stanoviště, kde 
nebudou zastíněny vyššími rostlinami, 
pod nimiž by snadno vyhnívaly. Půda 
však musí být  lehká, vysýchavá dobře 
 propustná – pokud takovou na zahradě 
nemáte, je třeba do ní zpracovat odpo
vídající množství drobného štěrku (drti), 
který půdu vylehčí a zlepší propustnost 
pro vodu. Při stagnující vláze v půdě mo
hou hvozdíky trpět rzí a jinými listovými 
houbovými chorobami. 

Zajímavými společníky v záhoně jsou 
zvonky (Campanula), mateřídoušky (Thy-
mus), devaterníky (Helianthemum) či ša
ter (Gypsophila), ale samozřejmě i další 
suchomilné skalničkové druhy.

Hvozdík kropenatý  
(Dianthus deltoides) 
  10–20 cm vysoký druh s čárkovitými listy 
  květy v barvě původně karmínově 

nachové 
  dnes jsou k dostání i druhy bíle 

kvetoucí, popřípadě s červeným 
kroužkem 

Hvozdík péřitý  
(Dianthus plumarius) 
  stříbřité, delší listy
  v posledních letech oblíbená série 

kompaktně rostoucích kultivarů Dixie 
(White Red Bicolor, Rose Picotee, 
Deep Rose, Pink)

  evergreenem jsou staré kultivary, 
například bílá plnokvětá ‚Ine‘ 
s červeným středem

Hvozdík kartouzek  
(Dianthus carthusianorum)
  květina suchých strání
  růžice trávovitých listů
  květy na stvolech vysokých 30–60 cm

Hvozdík sivý  
(Dianthus gratianopolitanus) 
  vytváří kompaktní bochánky 

krátkých šedozelených až 
šedomodrých listů 

  řada zajímavých kultivarů – 
šarlatově červená ‚Badenia‘, růžová 
‘La Bourbole‘ nebo bílá verze ‚La 
Bourbole Albus‘, velmi známý ‚Rosa 
Feder‘ s růžovými třepenitými květy

   zajímavá odrůda ‚Babí Lom‘ s velkými 
růžovofialovými vonnými květy je 
z českého šlechtění

Hvozdík  polštáře plné  
 barevných hvězd
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1, 4  Dianthus plumarius Dixie ´White Red 
Bicolor´

2  Dianthus deltoides ´Roseus´
3  Dianthus carthusianorum
5  Eianthus gratianopolitanus ´Badenia´
6  Dianthus deltoides ´Arctic Fire´
7  Dianthus gratianopolitanus ´La 

Bourboule White´
8  Dianthus plumarius Dixie ´Pink´
9  Dianthus gratianopolitanus ´Babí Lom´ 

7 8 9

5

2 43

9

6
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Plánujete založení 

 živ ého plotu?

ARCHITEKTURA

Živé ploty mají kouzelnou moc – oddělují dva prostory 
bez technických prvků. Tím, že jsou živé, mohou být i velmi 
ekologické. Rostliny v mnoha podobách mají dobrý dopad 
na životní prostředí. Izolační, estetickou i ekologickou 
funkci mohou na „plný výkon“ plnit pouze v případě, že 
budou prosperovat, tedy růst v optimálním prostředí 
a dostávat přiměřenou lidskou péči. 

TEXT A FOTO  
Pavel Chlouba 

Pokud jste se rozhodli živý plot opravdu 
založit, měli byste si ještě před prvním 
kopnutím rýče do půdy odpovědět na tři 
základní otázky.

Opadavý, nebo stálezelený?
Zda má být živý plot stálezelený, nebo 

může být opadavý, bývá vnímáno často jako 
velmi podstatné. V emočním rozhodování 
je to celkem jasné – obvykle vítězí ploty 
stálezelené, neboť vzniká dojem, že jedině 
stálezelený plot svoji izolační funkci splní 
celoročně (neprůhlednost). V sortimentu 
dřevin pro stálezelené živé ploty dominují 

především jehličnaté druhy dřevin – tuje, 
cypříšky, smrky, tisy, cypřišovce – zastou
pené četnými kultivary. Z listnatých druhů 
máme k dispozici zimostrázy, bobkovišně 
(slovensky vavrínovec), blýskavky (sloven
sky fotínie), některé ptačí zoby a některé 
druhy bambusů. 

Typickou vlastností stálezelených živých 
plotů je určitá statičnost, neproměnlivost – 
to může být vnímáno různě. Pro někoho je 
to jistota, že plot bude plnit svoji funkci bez 
výkyvů po celý rok, z jiného hlediska budou 
tyto ploty vnímány jako trochu nudné – 
opravdu záleží na individuálním pohledu. 1

2 3
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1, 4  Stálezelený zimostráz 
a opadavý buk v pozadí – zimní 
efekt

2  Habr je jednou 
z nejoblíbenějších opadavých 
dřevin pro tvarované živé ploty

3  I když listí buku na podzim 
zhnědne, částečně se na 
větvích udrží celou zimu

5  Cypřišek Lawsonův vyžaduje 
vlhkou půdu a vyšší vlhkost 
vzduchu

6  Bílá lavička vyniká na pozadí 
tmavé stěny z tvarovaného tisu

7  Cypřišovec Leylandův vytváří 
pohledově neprostupnou 
stěnu

Až na několik výjimek se stálezelené živé 
ploty obvykle vyznačují tmavší barvou, což 
z nich může činit kontrastní pozadí pro svět
lé a bohatě kvetoucí druhy rostlin. Tmavá 
barva rostlin může ale zejména v menších 
zahradách nebo stinných místech působit 
depresivně – záleží na výběru správného 
druhu a odrůdy. U listnatých stálezelených 
plotů je situace trochu jiná. Některé druhy 
mohou oživit prostor kvetením (vavříno
vec) nebo zajímavým rašením (blýskavka – 
Photinia). Listnaté stálezelené druhy rostlin 
budeme do živých plotů ale vysazovat ra
ději na chráněná nebo teplejší stanoviště. 
I když se tyto druhy mohou vyznačovat 
výbornou regenerační schopností, maso
vé poškození v živých plotech může zmařit 
mnohaletou poctivou péči a vše vrátit na 
samotný začátek pěstování.

Opadavým listnatým živým plotům se 
vytýká, že je přes ně v zimním období vidět. 
V případě, že jsou tyto porosty založeny 
poctivě a stejně tak i udržovány, přes hus
tou spleť větviček není na druhou stranu 
plotu téměř vidět. Živé ploty z opadavých 
listnatých dřevin se obvykle zakládají z dru
hů, které za běžných okolností tvoří větší 

keře nebo stromy. V případě poškození ně
které z rostlin v řadě živého plotu dovedou 
vedlejší rostliny většinou snadno a rychle 
vyplnit takto vzniklou mezeru. Sloupovitě 
rostoucí druhy (zejména jehličnany) tuto 
schopnost obvykle nemají.

Kolik času máme?
Velmi důležitým kritériem před samot

ným založením živého plotu jsou časové 
nároky na jeho údržbu. Je třeba mít na pa
měti, že tvarované živé ploty je třeba pravi
delně udržovat. Jedno z pravidel šťastného 
zahradničení říká, že dobře založená zahra
da má od svého majitele vyžadovat jenom 
tolik práce, kolik je jí ochoten poskytnout. 
Existuje několik druhů extrémně rychle 
rostoucích dřevin, například tzv. turkes
tánské jilmy nebo cypřišovce. Občas si je 
pořizují i lidé, kteří nemají dostatek času na 
jejich údržbu, ale chtějí rychle dosáhnout 
konečného efektu. Tyto extrémně rychle 
rostoucí druhy je však nutné řezat minimál
ně třikrát až čtyřikrát ročně. Pokud inten
zivní péči nedostanou, vyroste z nich brzy 
nevzhledná houština. Pro vytížené majitele 
zahrad jsou vhodnější pomaleji rostoucí 

druhy, které se spokojí s nižší intenzitou 
údržby (například Thuja ‘Smaragd‘).

Kde budeme vysazovat?
Místní podmínky jsou zcela rozhodují

cí pro výběr správného druhu, respektive 
odrůdy dřeviny. Před nákupem a výsadbou 
dřevin pro založení živého plotu je velmi 
důležité znát místo výsadby. Při nakupová
ní rostlin často rozhoduje pouze estetické 
kritérium. Naštěstí existuje velké množství 
druhů, které jsou poměrně přizpůsobivé 
a zvládnou různé typy půdy i klimatické po
měry. Existují ovšem i druhy se specifickými 
nároky na stanoviště. Je to případ třeba 
velmi oblíbených cypřišků Lawsonových 
(Chamaecyparis lawsoniana), které potřebují 
vlhkou, ale ne příliš mokrou půdu bohatší na 
vápník a vyšší vlhkost vzduchu. Půdní a kli
matické podmínky konkrétního stanoviště 
rozhodují o pěstitelském úspěchu. Jestli je 
pro vás příliš složité posoudit, jaké podmín
ky panují na vaší zahradě, podívejte se po 
blízkém okolí a hledejte inspirace v soused
ních zahradách. Je velmi pravděpodobné, 
že rostliny, které prosperují v blízkosti vaší 
zahrady, mohou dobře růst i u vás. 

7

4 5 6
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Křen selský – elixír mládí 

Křen se dnes pěstuje po celém světě, 
v našich zemích se začal pěstovat přibližně 
ve 12. století. Bývá označován jako český 
ženšen či elixír mládí. Dorůstá do výšky až 
1,5 m, má velké listy a bílé květy. Množí se 
řízkováním kořenů. Pěstuje se velmi snadno 
a je téměř nezničitelný, z každého malého 
kousku v půdě, vyroste další rostlina. Vyho
vují mu polostinná místa a dostatek vláhy. 
Ve volné přírodě ho nalezneme v písčitých 
půdách podél rybníků, ale v našich podmín
kách se spíše pěstuje. Je  mrazuvzdorný. 
Používá se zásadně  čerstvý, aby neztratil 

své účinky. Kořeny se sklízí druhým či tře
tím rokem nejlépe od srpna do listopadu 
či brzy zjara a poté se uchovávají v písku 
v chladu. Má velmi pikantní, nahořklou 
chuť. Křen je výborný k masu, bramboráku 
či nastrouhaný s jablkem a medem. Jedná 
se o velmi agresivní bylinku, a tak i zde platí 
heslo: všeho s mírou.

Křen také léčí. Naši předkové ho vy
užívali především jako přírodní antibioti
kum. Kořen má vysoký obsah vitamínu C 
a  draslíku. Podporuje trávení, čistí krev, tlu
mí bolesti hlavy...

Zdrav í za plotem

Ještě než budou ke sklizni připraveny první letošní bylinky, 
zkuste se porozhlédnout za plotem nebo za humny – třeba 
tam objevíte divoce rostoucí rostliny, které v sobě ukrývají 
překvapivé množství vitamínů. Dvě z nich vám představíme.

TEXT  Ing. Aneta Kulhanová, 
Zahradnictví Jelínek  
Veltrusy  

FOTO Dreamstime

BYLINKY

Křenová tinktura  
pro posílení 
organismu 
Nastrouháme dvě lžíce křenu, které 
zalijeme 3 dl 60% lihu. Dva týdny 
necháme na teplém místě louhovat 
a dvakrát denně protřepeme. Poté 
přecedíme, nalijeme do tmavé 
sklenice. Užívá se po dobu šesti týdnů 
třikrát denně 10 kapek nakapaných 
do 2 dl vlažné vody.
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Česnek medvědí – první bylinkový posel jara 

Česnek medvědí je jedna z nejstarších 
a nejoblíbenějších léčivých bylin mezi 
zvířaty i lidmi. Za své jméno vděčí přitaž
livosti pro medvědy, kteří tuto bylinku 
vyhledávali po dlouhém zimním spánku, 
aby jim dodala vitalitu a sílu.

Dorůstá do výšky 40 cm, má jasně ze
lené listy a kvete bílými květy. V lesích 
vytváří bujné koberce. Nejčastěji se vy
skytuje ve vlhkých, stinných částech lesa 
a v okolí potůčků. Má listy velmi podob
né konvalince, ale díky jeho výrazné vůni 
je nazaměnitelný. Vyrůstá brzy zjara. Kdy 
je tedy nejlepší doba na sběr? Doporu
čuje se česnek sbírat ještě před květem, 
kdy listy mají nejsilnější aroma a sílu, bývá 
to zhruba na přelomu února a března.

Medvědí česnek si můžete vysadit 
sami na své zahrádce. Stačí najít vhod
né polostinné místo s vlhkou a humózní 
půdou. Množí se cibulkami i semeny. Vý
sadba je nejvhodnější v podzimních mě
sících.

Má nespočet léčebných využití. 
Obsahuje velké množství vitamínů, mi
nerálů a silic. Napomáhá při léčbě vy
sokého krevního tlaku, podporuje akti
vitu imunitního systému, snižuje hladinu 

 cholesterolu. Kromě těchto hlavních 
přínosů výzkumy ukazují, že pravidelná 
léčba medvědím česnekem může pomo
ci detoxikovat tělo.

Nedoporučuje se sušit, aby neztratil 
své aroma a chuť, a tak se uchovává pře
devším zmražením. Používá se čerstvý 
i tepelně zpracovaný. Špenát z medvědí
ho česneku je opravdovou pochoutkou. 
Čerstvé listy dochutí saláty, tvarohové 
pomazánky, zálivky či polévky.

Pesto z medvědího 
česneku
Potřebujeme 120 g listů, 15 g soli, 
100 ml rostlinného oleje. Omyté lístky 
česneku usušíme a natrháme na kousky. 
Rozmixujeme či nasekáme nadrobno, 
přidáme olej, sůl a promícháme. 
Uchováváme v uzavřené sklenici 
v chladu.

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PŘEDJAŘÍ 2018 | www.zahradnicentra.eu
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JAK NA TO

 Bylinky  na záhon  
i na talíř

Mít v zásobě stále pár léčivých 
bylinek nebo kořenin se vždycky 
vyplatí, obzvláště ale teď, 
na konci zimy, kdy se potýkáme 
s nedostatkem slunce a vitamínů 
či únavou a nenáladou. Energii 
je přitom možné načerpat nejen 
ze vzrostlých rostlin, ale i z čerstvě 
narašených klíčků nebo mladých 
klíčních rostlin.

TEXT Julie Bláhová
FOTO Dreamstime
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Nejlepší je vypěstovat si vlastní bylin
ky rovnou ze semen. Vyplatí se to jednak 
kvůli jistotě zdravých a silných rostlin, 
u nichž víte, jak byly ošetřovány, hnojeny 
atd., a také kvůli nízkým nákladům. Pod
mínkou jsou ovšem co nejkvalitnější se
mena, pro případné nakličování nejlépe 
v bio kvalitě. 

Pro předpěstování budoucí sadby se 
nejčastěji používají rašelinové květináčky, 
z kterých nemusíte rostliny při přesazo
vání vyjmout. Použít můžete ale i jiné ná
doby. Na dno nasypte hrubější drenáž a na 
ni pak propustnou půdu. Nejvhodnější je 
jemný substrát určený přímo pro výsevy, 
který si můžete připravit tak, že smíchá
te zeminu s rašelinou a pískem a přidáte 
menší množství perlitu. Před výsevem 
ho můžete i propařit – předejdete tak 
plísňovým onemocněním rostlin. Bylinky 
nejsou náročné na výživu a k výsevům se 
půdy bohaté na živiny ani nedoporučují, 
proto na hnojení v tuto chvíli zapomeňte.

Z oblíbených a méně náročných druhů 
můžete vysévat třeba pažitku, bazalku, 
petrželku, dobromysl, majoránku, šalvěj, 

mátu, tymián, saturejku a další. Většina 
druhů se vysévá řídce, protože příliš hus
tý výsev brání vývoji silných rostlin. Ne
zapomeňte, že bylinky se dělí na ty, které 
klíčí na povrchu půdy, a ty, jejichž semena 
je nutné zasypat tenkou vrstvou zeminy.

Zvláště ze začátku, kdy ještě semena 
nemají vyvinutý kořínek a nejsou ukot
vena v půdě, je k zálivce vhodný mecha
nický rozprašovač vody. Substrát nesmí 
vyschnout, proto semena mlžte jednou 
až dvakrát denně. Jakmile rostlinám vy
rostou kořeny, je možné je zalévat shora, 
vzrostlé jedince i do misky. Délka klíčení 
se u jednotlivých druhů liší, obvykle ale 
trvá 1–2 týdny.

I ta nejkvalitnější semena však nevyklí
čí, pokud jim neposkytnete vhodné pro
středí, tj. přiměřenou teplotu a vlhkost 
vzduchu a půdy. Oseté nádoby proto 
umístěte do mírně vytápěné místnosti 
na světlé místo s vyšší vzdušnou vlhkostí, 
např. na parapet okna, nebo využijte pro
dávané vytápěné sadbovače či průhled
né plastové boxy s vlastním osvětlením.

Komu se nechce čekat
Nechcete-li čekat, než bylinky vyrostou, 
nebo nemáte-li prostor pro jejich 
pěstování, začněte je sklízet už jako 
klíčky nebo klíční rostliny. Konzumují 
se přímo, ochucují se jimi různé saláty, 
smoothie a zeleninové přílohy a hodí 
se i k přípravě exotických jídel, např. 
vietnamské polévky Pho.
Semena s klíčky představují 
neuvěřitelnou zásobárnu vitamínů 
a minerálů, jejichž obsah se podle druhu 
samozřejmě liší. Jedná se ale hlavně 
o vitamín C, vitamíny skupiny B a z prvků 
vápník, hořčík, železo a fosfor.
Semena přitom můžete opět vysít 
do půdy, jednodušší a čistější je 
však předkličování ve speciálních 
nakličovacích nádobách. Variantou 
mohou být i zavařovací sklenice 
s proděravělým víčkem, které se naplní 
semeny, propláchnou a pak umístí šikmo 
tak, aby z nich vytekla přebytečná voda. 
Sklenice je ovšem nutné proplachovat 
několikrát denně. Semena je třeba 
předem namočit na 6–8 hodin. Ideální 
teplota pro klíčení je 18 až 22 °C. První 
dva dny nakličování se také doporučuje 
ponechat semena ve tmě a po přesunu 
na světlo se vyvarovat přímého slunce.

Zdravé, ale i hezké jídlo
Saláty, polévky a jiné pokrmy s bylinkami nebo 
klíčky můžete zatraktivnit jedlými květy. Brzy 
zjara je možné použít třeba květy macešek, 
fialek, prvosenek, sedmikrásek nebo prvních 
pampelišek. Kromě toho, že jídlo ozdobí, 
prospívají květy i zdraví. Sedmikráska např. 
svědčí zraku a pomáhá při dýchacích potížích, 
květ měsíčku usnadňuje trávení, modrý květ 
brutnáku zklidňuje a lichořeřišnice působí jako 
antibiotikum.
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Zhubněte s chilli 
papričkami

Díky obsaženému kapsaicinu, 
který určuje míru pálivosti 
papričky, dokážou chilli papričky 
dokonce snížit obsah cholesterolu 
v krvi. Kapsaicin také zrychlí 
metabolismus až o 23 %, což je 
velmi vítané při hubnutí, kterému 
pomáhá i vysoký obsah bílkovin. 
Kapsaicin je údajně schopen 
navázat rakovinové buňky, které 
pak donutí k sebedestrukci. 
Ideálně je doporučeno množství 
asi čtyř papriček týdně, 
400 mg kapsaicinu.
Obsah kapsaicinu – míru 
pálivosti v papričkách – 
vyjadřuje Scovilleova (čteme 
skovilova) stupnice pálivosti a je 
uváděna v SHU jednotkách. 
Některé odrůdy se řadí k velmi 
pálivým papričkám a obsahují 
i přes 1 000 000 SHU. Tyto 
odrůdy mohou být pro zdraví 
rizikové, způsobit vážné 
zdravotní problémy, dokonce 
i smrt. Proto nedoporučujeme 
s těmito papričkami hazardovat 
a jejich konzumaci zvážit. 
Doporučujeme pracovat s nimi 
v ochranných rukavicích.
Pálivost v ústech po požití 
papričky dokáže zmírnit sklenice 
mléka, lžíce bílého tučného 
jogurtu anebo panák silnějšího 
alkoholu. 

SCOVILLEOVA STUPNICE 
SHU = obsah kapsaicinu

0 SHU sladká paprika
8 000 SHU Jalapeno
30 000 SHU Giallo, Rosso, Royal Black
50 000 SHU Cancun, Saltillo, Yucatan
80 000 SHU Peito De Moca
250 000 SHU Jamaican Rosso
350 000 SHU Habanero Chocolate
450 000 SHU Atzeco, Habanero Orange,  
 Habanero Rosso
570 000 SHU Habanero Red Savina
1 000 000 SHU Naga Morich, Jolokia
2 000 000 SHU Trinidad Moruga Scorpion
2 200 000 SHU Carolina Reaper
16 000 000 SHU 100 % kapsaicin

Doporučený postup pěstování
Osivo papriček se vysévá už v lednu. Velkými pomocníky nám mohou být 

rašelinové tablety Jiffy, do kterých semínko zatlačíme, zaléváme a sledujeme, 
jak klíčí a dělí se na první lístky. Když rostlina zesílí, přesadíme ji do většího 

samostatného květníčku, ze kterého může putovat rovnou do skleníku, až pro 
to nastanou příhodné podmínky bez mrazivých rán. Rostlině zajistíme dostatek 
tepla a světla, přiměřenou zálivku a pravidelné hnojení. Pokud rostliny správně 

zazimujeme a ochráníme před mrazem, budou bohatší a úroda časnější.

100 g chilli papriček obsahuje 
240 % DDD vitamínu C
39 % DDD vitamínu B6
32 % DDD vitamínu A
13 % DDD železa
14 % DDD mědi
7 % DDD draslíku 
0 % cholesterolu
(DDD – doporučená denní dávka)

Známe je také pod pojmem 
feferonky, sušené a namleté 
jako kajenský pepř. Původně 
pocházejí z tropických oblastí jako 
je Indie, Čína, Afrika, Mexiko, odkud 
se rozšířily do celého světa. Používají 
se v pokrmech mezinárodní kuchyně 
a jejich obliba stále stoupá.

Chilli papričky mají v určité míře 
blahodárné a léčivé účinky pro lidský 
organismus. Obsahují proteiny, vlákninu 
a vysoké procento vitamínů. 

Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika
tel.: +420 318 533 511 | office@nohelgarden.cz | www.nohelgarden.cz



GARDENICO
NOVINKY GARDENICO
PRO ROK 2018

PRO
LEPŠÍ ŽIVOT

VAŠICH ROSTLIN

Cobble
Chytrý květináč na bylinky
jednoduché a rychlé složení

Barvy:

další barvy se připravují

Rozměr:  14 x 14   cm
Barvy:
Rozměry:

Barvy:
Rozměry:

Ariella & Extra line air
Novinky v závěsné zahradě
vhodné pro použití uvnitř i venku

Ella Twist ’n’ Roll
Jednoduché otáčení a přemístění
díky kolečkům

Metro Twist ’n’ Roll
Robustní konstrukce. Jednoduché otáčení
a přemístění díky kolečkům. Až do velikosti 49 cm

Barvy:
Rozměry: 30 35 40 cm

29 39 49 cm
Barvy:
Rozměry: 39 49 cm

18 21 25 cm 40 cm

www.gardenico.com

Plastkon product s.r.o. | Hlavní 147, 790 84 Mikulovice | Vyrobeno v ČR | www.plastkon.cz



20

DEKORÁCIE

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

FOTO iBulb

Pozvite už teraz 

 jar k vám domov 
Aj vy patríte k tým, ktorý keď skončia 
Vianoce už rozmýšľate nad tým, kedy 
vytlačia snežienky a krokusy svoje prvé 
lístočky? Ak áno, nemusíte však čakať, 
až vám vykvitnú vo vašej záhrade – príďte 
do našich záhradných centier, kde na vás 
čaká nádherný sortiment rýchlených 
cibuľovín. 
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Ako sa starať o rýchlené  
cibuľoviny
Zakúpené kvetináčiky s rastlinkami nechajte radšej chvíľu aklimatizovať v chladnejšej 
miestnosti a až potom ich umiestnite do pekného kvetináča. Môžu vám zdobiť interiér 
ako aj exteriér domu. Treba však vedieť, že teplota by nemala klesnúť výrazne pod 
bod mrazu. V taktom prípade by vám zamrzli. Preto ich radšej v skorej jari umiestnite 
v interiéry, kde vám krásne doladia prestretý stôl alebo ozdobia okno.

Vytvorte si moderné 
dekoráciu
Rýchlené hyacinty predávame 
väčšinou v hranatých plastových 
kvetináčoch (mimochodom, podľa 
farby kvetináčika spoznáte aj farbu 
kvetu hyacintu v čase, keď ešte len 
rašia). Pretože hyacinty podobne 
ako ostatné cibuľoviny čerpajú živiny 
z cibule, nepotrebujú k svojmu rastu 
nutne substrát. Rastliny preto môžete 
opatrne vybrať z kvetináčika, pod 
kohútikom vypláchnuť z koreňov všetku 
pôdu a umiestniť ich do sklenených 
valcov. Zostávajúci priestor môžete 
vyplniť ľubovoľným materiálom, 
my sme použili sklenené guľôčky. 
Nezabudnite pravidelne zalievať.

Postupne si môžete vybrať zo sortimen
tu hyacintov, krokusov, snežienok, modríc 
či narcisov a neskôr aj rôznofarebných 
a rozmanitých tulipánov. Ich pestovatelia 
vedia urýchliť niektoré podmienky potreb
né pre cibuľky ku kvitnutiu, takže ich môže
me ponúkať už v čase, keď na záhrade ešte 
nekvitnú.

V dnešnej dobe máme dostatok mate
riálu ako aj dekorácií, ktoré vám pomôžu 
premeniť váš interiér z vianočného šatu na 
ten jarný, farebný a optimistický. Opäť platí, 

že jar prináša farby, a tak sa nebojte v tomto 
prípad kombinovať. Do väčšej misky či pru
teného košíka vložte kvetináč s rýchleným 
kvietkom, doplňte o drobné jarné ozdoby 
a zasypte napríklad pilinami alebo štrkom. 

Na dotvorenie môžete použiť akúkoľ
vek stužku či prírodný špagát a dekorácia je 
na svete. 

V čase, keď už vonku nemrzne, viete 
s predpestovanými cibuľami čarovať aj na 
terase či priedomí. Môžete ich použiť ako 
dekoráciu do košíka alebo ich jednoducho 

naukladať s kvetináčmi do väčšieho kve
tináča a dodekorovať. Vaše okno rozžiari 
a nielen vy budete mať radosť z jari.

Výhodou rýchlených cibuľovín je, že ich 
môžete využiť dvakrát. Potešia vás práve 
v období kvitnutia; po odkvitnutí ich nechaj
te dostatočne preschnúť, suchú nadzemnú 
časť následne odstráňte a cibuľky uscho
vajte v suchu a chladu. Na jeseň ich môžete 
vysadiť znovu na záhon do záhrady alebo 
do väčších kvetináčov a na jar vám opäť 
nakvitnú. 
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SVETLO
ideálne je miesto, ktoré je dostatočne 

svetlé, malo by ale byť uchránené od pria
mych slnečných lúčov. Niektoré odrody 
sú pomerne tolerantné a prispôsobia sa 
i zhoršeným svetelným podmienkam.

TEPLOTA
Lišajovce pestujeme celoročne pri 

bežnej izbovej teplote, ktorá sa pohybuje 
v rozmedzí od 20 do 23 °C. Mierny posun 

na obe strany stupnice týmto orchideám 
za bežných okolností nečiní žiadne veľké 
problémy. Treba len mať na pamäti, že ak 
sa z nejakých dôvodov dostanú rastliny 
do chladnejšieho prostredia, treba auto
maticky znížiť závlahové dávky. Nižšie 
teploty a vysoká vlhkosť by viedli k zahní
vaniu rastliny v oblasti koreňov.

VODA, ZÁVLAHA, SUBSTRÁT
Ideálne pre lišajovce sú veľké  závlahové 

dávky v pomerne dlhých intervaloch. 
Súvisí to so substrátom, ktorý obvykle 
tvorí hrubá borovicová (píniová) kôra, 
ku ktorej bývajú primiešané ešte ďalšie 
materiály. Najčastejšie to býva mach ra
šeliník, niekedy drobné kúsky molitanu. 
Nadšenci si často miešajú substráty sami 
a podľa vlastných pravidiel, pre lišajovce 
obvykle poslúžia bežné orchideové sub
stráty, ktoré predávame v našich záhrad
ných centrách. Neobsahujú takmer žiadne 
živiny, ale tvoria optimálne prostredie pre 
existenciu týchto orchideí. Ich kvalita spo
číva v tom, že jednotlivé segmenty sa na
siaknu vodou, ale vďaka ich hrubej štruk
túre prebytočná voda okamžite odtečie 
mimo koreňový systém. Z kôry, rašelinníku 
alebo molitanu sa voda postupne odpa
ruje a rastlina ju prijíma koreňmi a čias
točne i listami. Ideálny systém zalievania 
spočíva v namočení celého kvetináča do 
nádoby s vodou, prípadné „osprchova
nie“ celej rastliny veľmi jemným prú dom 
vody.  Rastlinám treba dať dostatok času 
na to, aby prebytočná voda odtiekla mimo 
pestovateľskú nádobu. Korene lišajovcov 
 nesmú dlhodobo stáť vo vode! Ideálna 
voda pre závlahu lišajovcov je odstáta, 
izbo vej teploty, nie príliš vápenitá (najlep
šie vyhovuje voda dažďová).

 Ako na pestovanie lišajovcov
Phalaenopsis – slovensky lišajovec, česky 
můrovec – je suverénne najčastejšie pestovaná 
bytová orchidea. Nielen to, je to už dlhodobo 
najpredávanejšia izbová rastlina. Tieto krásne 
kvitnúce orchidey pochádzajú z juhovýchodnej 
Ázie. Tie, ktoré sa ale predávajú v našich 
záhradných centrách majú s prírodnými druhmi 
len veľmi málo spoločného, záhradnícku 
veľkovýrobu „obsadili“ zložité hybridy, 
v ktorých sa vedľa krásy prejavuje vysoká 
tolerancia k bytovým podmienkam a vitalita 
najvyššieho stupňa.

TEXT A FOTO  
Pavel Chlouba 

IZBOVÉ RÁSTLINY
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PESTOVATEĽSKÉ NÁDOBY
Mnohí majitelia týchto orchideí si 

všimli, že lišajovce sa veľmi často do
dávajú v priesvitných nádobách. Logic
ky sa pýtajú, do akej miery je potrebné 
tieto kvetináče používať pri domácom 
pestovaní. Priesvitné kvetináče sa po
užívajú preto, že na povrchu koreňov 
lišajovcov sa nachádza chlorofyl, kto
rý je aktívny a zvyšuje efektivitu foto
syntézy a teda aj prosperitu rastliny. 
Vo výrobných podnikoch to má veľ
ký význam, lebo týmto opatrením sa 
zrýchľuje dopestovanie orchideí, čo 
znižuje náklady. Pri domácom pesto
vaní by to mohlo účinkovať podobne, 
ale veľmi často sa stáva, že vďaka niž
šej vlhkosti vzduchu korene „vyliezajú“ 

von z kvetináčov (dostávajú sa aj tak na 
svetlo). Takto vyrastené korene sa na ras
tline musia ponechať, odstraňujú sa len 
uschnuté korienky, ktoré zmenia farbu na 
hnedočiernu. Z tohto dôvodu priesvitné 
kvetináče v domácnostiach nehrajú tak 
dôležitú úlohu ako u pestovateľov v skle
níku. Ak sa pre ne predsa len rozhodnete, 
nepoužívajte na ich „uschovanie“ ozdob
né obaly alebo kryty kvetináčov – bolo 
by to kontraproduktívne. Inak tieto obaly 

a kryty majú význam. Súvisí to so závla
hou, ak polievame priamo do kvetináčov, 
nadbytočná voda stečie do okrasných 
obalov. Po krátkej chvíli od závlahy je nut
né túto vodu zliať, aby rastliny nestáli vo 
vode.

HNOJENIE
Pretože pestovateľský substrát neob

sahuje takmer žiadne živiny, prihnojova
nie rastlín je veľmi dôležité. Prihnojovať 

môžeme rôznymi spôsobmi – závlahou, 
postrekom na list alebo hnojivými tyčin
kami. Ideálne je používať špeciálne hnoji
vá, dajú sa ale použiť aj iné druhy hnojív – 
v takomto prípade by ale koncentrácia 
hnojivého roztoku mala byť aspoň o po
lovičku slabšia, ako uvádza návod. Hnojiť 
by sa lišajovce mali počas vegetačnej se
zóny – približne od marca do septembra. 
V zimnom období sa nehnojí.

 Kvety druhého  
a tretieho rádu
Lišajovce majú zvláštnu schopnosť, 
na odkvitnutom súkvetí vedia vytvárať 
kvety ďalšej generácie. Ak sa po 
odkvitnutí zreže kvetná stonka približne 
v jednej tretine až polovičke nad 
„kolienkom“, obvykle z tohto miesta 
vyrastie nové súkvetie. Býva slabšie 
a má menej kvetov – ale je. Takto sa 
dá rastlina niekedy vyprovokovať 
ku kvitnutiu ešte i tretí krát. Nové 
súkvetie býva potom obvykle ešte 
menšie. Táto vlastnosť býva hodnotená 
občas ako veľká výhoda týchto rastlín. 
Samozrejme, je na každom, pre aký 
spôsob pestovania sa rozhodne. 
Osobne som priaznivcom takého, že po 
odkvitnutí sa celá kvetná stonka zreže 
čo najbližšie listov a rastlina sa naďalej 
pestuje bežným spôsobom. Narastú 
jej nové listy, zmohutnie a keď príde 
jej čas, vytvorí nové, krásne a hlavne 
plnohodnotné súkvetie. Nech sa vám 
darí.
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Základná starostlivosť o

 izbové kvetiny  

Aj vám sa už neraz stalo, že ste dostali, 
prípadne zakúpili izbovú rastlinu, 
ktorá vám následne uschla? Aj napriek 
vynaloženej snahe zachrániť ju sa vám 
to nepodarilo? Prezradíme vám, akým 
chybám sa vyvarovať. 

TEXT  Ing. Daniela Feriančiková, 
Záhradníctvo Sadex

FOTO  FloraDania

AKO NA TO
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Novú rastlinu v prvom rade presaďte 
do väčšieho kvetináča. Rastliny sa bežne 
predávajú v malých dočasných kvetiná
čoch, ktoré tak akurát postačujú na trans
port a predaj.

Ako na to: 
  Zoberieme väčší kvetináč, na spodok 

nasypeme keramzit vo vrstve 3–5 cm, 
nasypeme vrstvu substrátu na izbové 
rastliny, vložíme presadzovanú rastlinu 
a dosypujeme substrát dookola, po
stupne ju utláčame a zase dosypujeme. 
Je potrebné dôkladne pozatláčať ze
minu, aby sme vytlačili vzduchové bub
liny, ktoré by mohli zapríčiniť usychanie 
koreňov. Následne rastlinu polejeme 
z vrchu. 

  Pre presadenú rastlinu vyberte správne 
miesto. Ak rastlinu nepoznáte, zistíte, 
aké miesto má rada. Napríklad fikusy 
majú radi svetlo, ale sú veľmi citlivé 
na prievan a kolísanie teplôt. Paprade 
majú radi vlhko a potrebujú veľa miesta 
na rast, preto ich sadíme do závesných 
kvetináčov a umiestňujeme najmä do 
kuchyne alebo kúpeľne. Neznášajú pri
ame slnko, vyhovuje im skôr polotieň, 
až tieň. Ak si kupujete izbové rastliny 
do bytu sami, odporúčame najprv si vy
brať miesto, kam by ste chceli rastlinu 
umiestniť, a až potom vybrať rastlinu, 
ktoré budú podmienky na tomto mieste 
vyhovovať.

  Izbové rastliny zalievame podľa po
treby, asi jedenkrát do týždňa. Osob
ne odporúčam zálievku všetkých 
rastlín zospodu – jednak tým pred
chádzame tvorbe plesni na povrchu 
substrátu a výskytu malých otravných 
mušiek, ktoré rastline nijako neubli
žujú, ale obyvateľom znepríjemňujú 
život. Zároveň je ťažšie rastlinu preli
ať. Všetky rastliny polejete, po hodi
ne skontrolujte, či sú podmisky alebo 
obaly prázdne, a prípadne vylejte 
prebytočnú vodu. Tak sa aj naučíte, 
koľko vody rastliny potrebujú. 

Ak sa vám aj napriek týmto krokom nebu-
de dariť v pestovaní, môžete skúsiť babskú 
radu a povyhrážať sa rastline vyhodením. 
Musím sa priznať, že sa mi to už pár krát 
osvedčilo... 

Nesmieme  
zabúdať na hnojenie. 

Odporúčam hnojiť 
od jari do konca letá 
raz za 14 dní, ideálne 

bio hnojivami.
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OD POZEMKU  
 K HOTOVEJ ZÁHRADE

AKO NA TO

Ak ste práve dokončili stavbu 
rodinného domu alebo podobné 
stavy a riešite jej okolie, môžete 
túto činnosť zveriť záhradnému 
architektovi. Ten vám ponúkne 
profesionálny servis a vy sa 
vyhnete zložitému procesu 
pokus - omyl, ktorý by vás 
pravdepodobne čakal, keby ste sa 
pustili do zakladania záhrady na 
vlastnú päsť.

TEXT A FOTO
 Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová,  
Isola Bella s.r.o.
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Pri prvej návšteve pozemku sa bude 
architekt zaujímať o jeho tvar a morfoló
giu, zameria si jeho veľkosť, do plániku za
kreslí stavby a spevnené plochy, prípadne 
existujúce zeleň, ktorá by mala zostať za
chovaná. Vypočuje vaše predstavy a pri
ania, spýta sa vás na obľúbené rastliny 
a všetko, čo od záhrady očakávate. To, čo 
mu oznámite, bude ovplyvňovať podobu 
projekt.

Spravidla trvá pár týždňov, kým taký 
kompletný projekt vznikne, ale správne 
a veľké veci treba nechať dozrieť, nie
koľkokrát sa na ne znovu a znovu pozrieť 
z každého uhla, konzultovať, vybrať tie 
správne rastliny a sortiment šitý na mieru 
každého zákazníka. U nás je zvykom pred 
uzavretím projektu prejsť si takmer každú 
rastlinku so zákazníkom reálne v našom 
záhradnom centre. Je to skvelá skúse
nosť pre obe strany. Pre vás je lepšie 

predstaviť si, o aký druh ide, môže sa vám 
v projekte páčiť, ale v reálnom prevedení 
si vyberiete možno iný kultivar a pod. 

Na základe projektovej dokumentácie, 
súpisu rastlín a výmer vám vie akákoľvek 
firma spraviť cenovú ponuku na realizáciu 
záhrady, bez týchto podkladov to jedno
ducho nejde. 

Práca záhradného architekta je veľmi 
dôležitá, kompozíciou a usporiadaním 
všetkých prvkov na tom správnom mies
te docielite harmonický, ale aj praktický 
a estetický priestor. 

Na základe cenovej kalkulácie sa obe 
strany dohodnú na vhodnom termíne a na 
realizácii záhrady sa môže začať. Pred sa
motnou výsadbou treba pozemok zbaviť 
burín, trávnika, prípadne spraviť terénne 
úpravy. Po vyčistení pozemku sa vytýčia 
záhony, kam sa budú vysadzovať rast
liny; súbežne sa môže kopať a ukladať 

 závlahový systém do trávnika alebo kva
pôčková závlaha.

Pri ukladaní dlažby, resp. spevnených 
ploch treba nezabudnúť ponechať tzv. 
prechodky – 10–15 cm tlsté rúry vložené 
do suchého lôžka pod dlažbou, ktorými 
sa následne pri realizácii závlahového 
systému budú ťahať závlahové trubice. 

Po vysadení rastlín s buď natiahne pod 
netkanú textíliu kvapôčková závlaha, ale
bo sa natiahne na záhony netkaná textília 
a následne sa ťahá kvapôčková závlaha. 
Je to skôr otázka vkusu, čo urobiť skôr, 
my preferujeme uloženie pod netkanú 
textíliu. Pre oddelenie trávnika od záho
nov sa používajú oddeľovače z rôznych 
materiálov. Po ich inštalácii sa záhony 
pokryjú mulčovacou kôrou alebo štrkom. 
Na záver sa ukladá trávny koberec alebo 
vysieva trávnik. 

 Vaša záhrada je hotová!
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Zadymovanie 
Je to jeden zo spôsobov ochrany pro

ti neskorým mrazíkom. Efektívne zadymo
vanie robíme len vtedy, keď je bezvetrie. 
Spaľujeme vlhké organické látky (drevo, 
raždie, staré seno a podobne), ktoré viac 
tlejú ako horia, čo je účinnejšie, pretože 
pri tlení vzniká viac dymu ako pri horení. 
Umiestnime tento materiál tak, aby sa 
dym šíril medzi zakvitnuté stromy.

Rosenie
Toto opatrenie patrí medzi naj

spoľahlivejšie metódy ochrany kvitnúcich 
stromov. Jeho efektivita začína až pri tep
lotách pod 0 °C. Ide o striekanie čistej 
vody do korún kvitnúcich stromov, pri
čom jemné kvapky stále zvlhčujú povrch 
dreva a pukov, zároveň kvapôčky namŕ

zajú na povrchu a tým vytvárajú ochrannú 
vrstvu pred mrazom. Lámaniu konárov 
obalených ľadom predchádzame podo
pieraním. S rosením treba prestať, keď 
teplota stúpne nad bod mrazu a obalový 
ľad je už rozpustený.

Prikurovanie
Jeden z najzákladnejších opatrení pro

ti mrazom. Zapálené sviece, príp. ohník za
ložený na chránenom a bezpečnom mies
te zvyšujú teplotu vzduchu v okolí drevín 
a tým ich chránia pred mrazom. 

Zakrývanie a tienenie 
Pri malých stromčekoch a kríkoch je 

Účinnú ochranu malých stromčekov a krí
kov zaistí plachta, slamené rohože, netka
ná textília a pod.

Ochrana predjarnými  
 a jarnými mrazmi

Častým problémom bývajú jarné mrazy, ktoré robia veľké 
starosti záhradkárom a zanechajú po sebe poriadnu škodu. 
Prinášame vám niekoľko rád a tipov, ako môžete chrániť vaše 
kvitnúce ovocné stromy a kríky.

TEXT A FOTO 
 Ing. Lenka Matijová, 
Záhradníctvo Sadex

AKO NA TO

Niekoľko rád 
 Aj tenká vrstva sypkého snehu (bez 
chemického ošetrenia) chráni pôdu 
pred prílišným poklesom teploty, a tým 
pred zamrznutím koreňov. Preto ho 
môžeme dávať k ovocným a okrasným 
stromom.

 Na konárikoch je potrebné 
odstraňovať sneh, pretože v čase 
silných mrazov je nebezpečný.

 Najviac sú ohrozené tie stromy, 
ktoré mali veľkú úrodu, vysilili sa a mráz 
by ich mohol poškodiť.

 Na zamokrených pôdach a pôdach 
prehnojených dusíkom sú stromy na 
zimné mrazy najcitlivejšie.

 Naliate kvetné púčiky namrznú pri 
teplote –4 °C, rozkvitnuté kvety marhúľ 
a broskýň pri –3 °C a ostatných druhov 
pri –2 °C. Mladé plody všetkých druhov 
zamrznú už pri teplote –1 °C.

 Veľký vplyv na odolnosť púčikov 
má vlhkosť vzduchu a vietor. Vysoká 
vzdušná vlhkosť odolnosť znižuje, 
pohyb vzduchu ju zvyšuje.
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Tipy NA PŘEDJARNÍ PÉČI

JAK NA TO

Základem úspěšné ochrany ovocných dřevin je 
PREVENTIVNÍ PŘEDJARNÍ POSTŘIK, jak proti škůdcům, 
tak i proti chorobám. Tento 
postřik provádíme v době 
rašení při teplotách kolem 7 °C 
přípravkem Decis Protech, 
který výtečně funguje proti 
přezimujícím stádiím obalečů, 
píďalek a dokonce má i účinky 
na vajíčka mšic. Doplnit 
můžeme ošetření přípravky 
Kuprikol nebo Champion, 
které se postarají o přezimující 
spory hub a dokonce eliminují 
i korové nekrózy na kmenech 
stromů.

Nepříjemnými společníky v domácnosti se v zimě stávají 
různí ŠKŮDCI POKOJOVÝCH ROSTLIN – mšice, bílé 
molice, štítenky a puklice nebo smutnice, nepříjemné 
černé mušky vyletující ze substrátu. Jejich přítomnost 
nepotěší ani obyvatele bytu, natož pak rostliny. Pokud 
se jich máme bezpečně zbavit, je třeba využít výhod 
dlouhodobě působících insekticidních tyčinek. Tyto 
tyčinky se jednoduše zapíchnou do substrátu a celé 
tři měsíce vydrží úspěšně bojovat proti všem škůdcům 
a zároveň pokojové rostliny v nádobách přihnojovat.

Jednou z velice 
nebezpečných 
chorob 
vyskytujících se 
na broskvoních 
je KADEŘAVOST 
LISTŮ. Abychom 
proti této chorobě 
uspěli, je nutné 
sledovat pravidelně 

v předjaří vrcholové pupeny broskvoní. V okamžiku, 
kdy se po několika málo slunných dnech začnou 
pupeny nalévat, ošetříme broskvoně přípravkem Vitální 
broskev, který zajistí úspěšnou ochranu proti této 
nebezpečné chorobě. 

Výsevy některých choulostivějších zelenin je důležité 
pečlivě ochránit proti PADÁNÍ KLÍČNÍCH ROSTLIN. Tuto 
chorobu způsobují půdní houby, které napadají kořenový 
krček mladých sazenic převážně po pikýrování. Napadené 
sazenice následně uhynou a nezbývá než výsev opakovat. 
Abychom se těmto problémům vyhnuli, je vhodné 
použít kvalitní, nejlépe supresivní substrát. Vhodné je 
také ošetření sazenic přípravkem Previcur Energy, který 
padání klíčních rostlin zabrání.

TEXT  David Brom,  
ZC Jindřichův Hradec

FOTO archiv výrobců
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PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA

Zahradní centrum  

TRIMA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Naše zahradní centrum je situováno 
v poněkud netradiční nadmořské výšce 
578 m v krásném prostředí Mariánských 
Lázní. Snažíme s proto nabízet takový sor
timent rostlin, který v dané nadmořské 
výšce dobře prospívá. Spolupracujeme 
s předními, především českými školkaři, 
ale k doplnění sortimentu neváháme za
jet do Německa či Holandska. 

Najdete u nás různé typy ovocných 
stromků a keřů, od klasických odrůd jab
loní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní 
a ořešáků až po staré ovocné odrůdy a je

jich nenovější křížence, drobné ovoce, 
tradiční i netradiční odrůdy, různé pěsteb
ní tvary. Nepřeberný sortiment nejkrás
nějších trvalek a růží všech typů doplňují 
listnaté i jehličnaté dřeviny a pajehličnany, 
rostliny balové, kontejnerované, stříhané, 
volně rostoucí, globózní i fastigiátní, v růz
ných velikostech i barvách. V nabídce ne
chybí bylinky, aromatické rostliny, sezonní 
rostliny, cibuloviny, semena ani sadba. 

Velmi rádi se věnujeme okrasným trávám 
i trávníkům. V kryté části našeho cen
tra naleznete vše, co k sázení, pěstování 

a  domácímu kutění potřebujete. O kvalitu 
rostlin a poradenství se starají naši zaměst
nanci s láskou a úsměvem. Najdete nás na 
adrese Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské 
Lázně, ale také na facebookových stránkách 
jako Zahradní centrum Mariánské Lázně 
 Trima, kde pravidelně informujeme o novin
kách v sortimentu, změnách pracovní doby 
a aktuálně nabízíme i možnost poradenství, 
i na webových stránkách naší mateřské spo
lečnosti Zahradní a parková s.r.o. 

http://www.zahradaml.cz/prodejna

Mariánské Lázně
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PREDSTAVUJEME ČLENOV DRUŽSTVÁ 

ISOLA BELLA S.R.O. 
Žitavce 

Na začiatku všetkého, tak ako to býva, 
má človek nejakú myšlienku, ideu, víziu, 
ktorá ho nasmeruje niečo tvoriť, nieko
mu pomáhať. To bola aj naša vízia – po
máhať ľudom vytvárať krajšie prostre
die, skrášľovať im ich niekedy len malý 
priestor okolia rodinného domu alebo 
vytvárať väčšie – veľké estetické celky 
parkov, krajinu. A tak sme založili v roku 

1996 záhradníckoarchitektonickú firmu 
pod názvom Isola Bella v malej dedinke 
Žitavce. Naša spoločnosť už má 22 rokov.

Po čase sme firmu rozdelili na dva 
celky, ktoré sa však navzájom dopĺňajú 
a sú v spoločnej symbióze. Je to záhrad
né centrum Bella Gardena a realizač
noprojekčná časť spoločnosti Isola 
Bella.

Záhradné centrum Bella Garden je 
celkom klasický „kamenný obchod“ (ne
mám rád tento termín, ale je tak moder
ný, že ho musím použiť) so širokým výbe
rom záhradníckeho materiálu pre celú 
záhradu, kde si viete chytiť živú rastlinu 
do ruky, zistiť jej ozajstnú vôňu, veľkosť 
a v mnohých prípadoch aj chuť. 

Realizačnoprojekčná časť spoloč
nosti zastrešuje architektonicky návrh 
priestoru a jej komplexnú, následnú 
reali záciu s prípadným servisom a dlho
dobou údržbou.

Pred šiestimi rokmi sme sa stali čle
nom družstvá Záhradné centrá CS, ktoré 
vydáva tento časopis, kde sa teraz pre
zentujeme a kde sa môžete cez odborné 
články dozvedieť mnoho užitočných rád 
pre vás a vašu záhradu. Členstvo v tejto 
spoločnosti nás posunulo v mnohých 
smeroch dopredu. Vďaka družstvu sme 
rozšírili sortiment v predajni a získali 
veľa užitočných rád a podnetov pre náš 
odborný a profe sionálny rast. To prináša 
pre nás, a veríme, že aj pre našich zákaz
níkov, väčšiu spokojnosť. Nie je pre nás 
väčšie potešenie ako vaša pochvala, váš 
úsmev za prácu, ktorú robíme pre vás. 
Zo srdca vám za to ďakujem.

Ing. Marian Krnáč,
majiteľ, a jeho kolektív

Žitavce



Zahradní centra CS je profesní 
sdružení fyzických a právnických 
osob z České republiky 
a Slovenska, které se zabývají 
prodejem celého zahradnického 
sortimentu s důrazem na rostliny 
a služby v oboru.

Spojuje nás jeden profesní zájem: 
 nabídnout svým zákazníkům 
nejlepší služby nejen v oblasti 
prodeje živých rostlin, semen, 
zahradnických potřeb a pomůcek, 
ale také při tvorbě vlastní zahrady.

Název Zahradní centra CS odráží 
skutečnost, že kromě českých 
 zahradních center jsou členy také 
zahradní centra ze Slovenska. 
Všichni naši členové se musejí 
prokázat  odborností, zaručenou 
kvalitou a českou, respektive 
slovenskou tradicí. U  každého 
z nás najdete něco navíc, ovšem 
s velkým sortimentem rostlin, 
substrátů, hnojiv či zahradnických 
potřeb budete spokojeni 
u každého z nás. 

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

Flora centrum Mráz s.r.o.
–  Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary 

Tel.: +420 353 225 752
–  K Zahradám 182, 360 10 Karlovy VarySedlec 

Tel.: +420 353 222 905
www.flora-centrum.cz

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

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

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

Česká republika

PRAHA
Mariánské 

Lázně

Karlovy Vary

Chabařovice

Pardubice

Boskovice

Kněžpole

Stupava
Žitavce

Levice
Ivanka 
pri Dunaji

Skačany

Špačince

Prešov

Košice

Dolný Kubín

Dobrá Niva

Židlochovice
Břeclav

Libice nad Cidlinou

Mladá Boleslav

Příšovice

Veltrusy

ČáslavPřerov nad 
Labem

Český Krumlov

Hořovice

SEZNAM PRODEJENPROFESIONÁLNÍ  ZAHRADNÍCI

GardenMarket s.r.o. 
687 12 Kněžpole ev. č.  1
Tel.: +420 739 238 145
www.gardenmarket.eu
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JINÁ ZAHRADA s.r.o.
–  Ústecká ul., 403 17 Chabařovice 

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

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

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

Zahradnictví Krumlov 
Chvalšinská ul., 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 731 618 809
www.zahradnictvi-krumlov.com

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

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

Zahradnictví Kunratice
Kunratická spojka 1623, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 602 226 876
www.zahradnictvikunratice.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slovensko

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

ProVobis
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moderní časopis nejen o zahradě

ZAHRÁDKÁŘ
•  Pravidelně uvádí kalendária pro okrasnou, ovocnou  

a zeleninovou zahradu
•  Soustavně se věnuje ochraně rostlin před chorobami a škůdci
•  Poradí s řezem ovocných i okrasných rostlin
•  Informuje o novinkách v sortimentu odrůd
•  Odpovídá na dotazy čtenářů 
•  Přináší rady odborníků i zkušenosti čtenářů
•  Přináší pravidelné rubriky Václava Větvičky
•  Provede vás od výběru semínka po sklizeň

Pravidelná příloha ZAHRÁDKÁŘKA
• Poradí se zpracováním úrody
• Přináší kulinářské recepty kuchařů i čtenářů
• Inspiruje při aranžování květin
• Radí při využívání bylinek 
• Uvádí návody pro výrobu různých dekorací

34 Kč
na stánku

28 Kč
předplatné

DÁRKY PRO PŘEDPLATITELE!

časopis Zahrádkář, Rokycanova 318/15 
vydává Český zahrádkářský svaz od roku 1969

objednávky předplatného: bezplatná linka 800  100  134 
nebo na www.zahradkar.org

speciál 2x ročně
KNIHOVNIČKA ZAHRÁDKÁŘE

každý leden
STOLNÍ KALENDÁŘ

6 x ročně
SEMÍNKA

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

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

Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy

17. – 18. 3. VÍTÁNÍ JARA
Hledání ukrytých vajíček v zahradě, tvořivá dílnička – 
marcipánová vajíčka, zdobení perníčků, velikonoční 
dekorace, akční ceny

Záhradníctvo SADEX, Prešov

20. – 22. 3.  ABC STAVEBNÍCTVA-ZÁHRADA 
V PREŠOVE

Príďte navštíviť náš stánok na výstavu.

Zahradnictví Krumlov, Český Krumlov

30. – 31. 3. VÍTÁNÍ JARA  
19. 5. BYLINKOVÝ DEN  

Zahradní centrum Parkon,  
Libice nad Cidlinou

19. – 25. 3. VÍTÁNÍ JARA & VÝSTAVA TULIPÁNŮ  
Jarní výstava se soutěží o nejkrásnější tulipán  

Arboretum Šmelcovna, Boskovice

15. 3. OTEVŘENÍ ARBORETA PRO VEŘEJNOST
15. 3. – 15. 4. KVETOUCÍ CIBULOVINY V ARBORETU

Agroservis, Stupava

19. 5. BYLINKOVÝ DEŇ

GardenMarket s.r.o., Kněžpole 
21. – 22. 4. LETNIČKOVÝ A TRVALKOVÝ VÍKEND
Osázejte si u nás vlastní nebo u nás zakoupené 
truhlíky. Rozšířený sortiment trvalek a skalniček, 
odborné poradenství, kompletní nabídka letniček 
a vysázených balkonových závěsných květináčů

19. – 20. 5. BYLINKOVÝ VÍKEND
Rozšířená nabídka tradičních i netradičních bylinek, 
poradenství při sesazování bylinek do nádob 
a truhlíků, BIO produkty pro jejich úspěšné 
pěstování



wwwwwwwww.viitaaliittyykkoommmppleeex..cccz

Přírodními procesy vzniká z vermikompostu ,,Žížalí voda“.
Bohatě kvetoucí pokojové rostliny a orchideje.

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

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

bo
hatší kvetení

až o 34 %bohatší kvetení


