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  NÁROČNÝ BAVLNÍK
Bavlník je rozhodně nejdůle-
žitější textilní rostlinou světa. 
Těžko bychom hledali domác-
nost, kde by nebylo oblečení 
či jinak použité látky bez pří-
tomnosti bavlněných vláken. 
Bavlník je členem čeledě slézo-
vitých, kam třeba patří známý 
a všeobecně oblíbený ibišek. 
Existuje kolem 40 různých dru-
hů bavlníků, z nichž některé 
jsou jednoleté byliny, jiné tvoří 
vytrvalé, dřevité keře. Bavlník 
znali, pěstovali a zpracovávali 
lidé na více místech planety ješ-
tě dlouho před začátkem naše-
ho letopočtu. Pěstování bavlny 
je relativně obtížné, protože ji 
napadá velké množství škůdců. 
Ochrana proti nim je složitá 
a velmi intenzivní. Uvádí se, že 
pěstování bavlníku je ze všech 
kulturních rostlin nejnáročnější 
na spotřebu pesticidů. Některé 

zdroje dokonce odhadují, že až čtvrtina světové spotřeby pesticidů směřuje na plan-
táže bavlníku.

  MUŠKÁTY TROCHU JINAK
Když se řekne muškát neboli pelargónie, okamžitě se nám zřejmě vybaví rostli-
na, kterou pěstujeme na balkóně či někde v truhlíku. Tyto původem jihoafrické 
rostliny ale umějí mnohem více než jen zdobit a těšit svojí krásou. Některé dru-
hy se pěstují kvůli velmi silně 
aromatickým látkám, které se 
získávají z rostliny pro parfu-
mářský i kosmetický prů mysl. 
Aromatické látky se třeba při-
dávají do koupele, voňavek 
nebo dokonce do čajů, koláčů 
či želé. Podle jednoho recep-
tu se prý při pečení koláčů 
mohou listy některých druhů 
umístit po obvodu pečicí ná-
doby, aby jejich aroma přešlo 
do pečiva. 

Vážení přátelé,

rok se přehoupl do svojí druhé poloviny 
a mě těší, že jsme jej mohli opět prožít 
společně. Dovolte mi malé ohlédnutí 
a vzpomínku na uplynulé jaro a léto. 
Rád bych, jistě i za ostatní kolegy za-
hradníky, vyjádřil radost z vašeho ros-
toucího zájmu o květiny a okrasné 
rostliny. A že je to na vašich zahradách 
a balkonech opravdu vidět! Je milé se 
projít pestrobarevně rozkvetlou ulicí. 
Vždyť květiny dělají náš svět krásnějším.

Zatímco vás čeká sklizeň a zpracování 
plodů, u nás vrcholí přípravy na nad-
cházející podzim. Chystáme pro vás 
v našich centrech vše, co potřebujete 
najít v tomto období na našich pultech. 
Jako již tradičně vás a vaše děti pozveme 
na každoroční Dýňování. Ochutnáte 
originální dýňové speciality, vyřežete si 
vlastnoručně strašidýlko podle vlastní 
fantazie, pobaví vás doprovodný pro-
gram a v neposlední řadě u nás najdete 
inspiraci přírodou na nejrůznější deko-
race. 

Podzimní čas přináší i vzpomínku na 
naše zesnulé. Nabídneme vám velký 
výběr dušičkových vazeb, věnců, svící, 
lampiček i široký sortiment chryzantém.

My už se těšíme na Ježíška… copak 
nám letos nadělí? Čas Adventu, rozjí-
mání, dárečků pro naše nejbližší… Ne-
zapomeňte ani letos na maličkosti, bez 
kterých by atmosféra Vánoc nebyla úpl-
ná – řezané i rostlé stromečky, adventní 
věnce, svícny, jmelí a ozdoby… 

Hezký zbytek roku, krásné a klidné pro-
žití Vánoc a vše nejlepší v novém roce 
vám přeje

Ing. Pavel Kutílek
předseda představenstva obchodního 

družstva Zahradní centra CS

ÚVODNÍK



SÍLA BRUTNÁKU
Léčivé a kouzelné rostliny od pradávných dob vzrušovaly a při-
tahovaly lidskou pozornost. Do této skupiny patří mimo jiné 
i brutnák (Borago), jednoletá rostlina, která se občas pěstuje 
i na běžných zahradách jako milá a dekorativní rostlina. Kro-
mě něžnosti ale v sobě tato rostlina ukrývá i nečekanou porci 
síly. Věděli to už staří Keltové, kteří dostávali brutnákový čaj 
jako povinné posilnění těla, ale hlavně mysli. Věděli totiž, že 
konzumace brutnáku zvyšuje psychickou odolnost, podporuje 

sebevědomí, koncen-
traci a zahání melan-
cholické stavy. Proto 
byl brutnák častou 
součástí válečnické 
kuchyně. Pravděpo-
dobně z těchto důvo-
dů brutnákem staří 
pohané v některých 
zemích světili své 
zbraně. Staří Keltové 
namáčeli natě brut-
náku do vína, které 
mělo po konzumaci 
způsobovat ještě větší 
aktivitu a odvahu.

NEOBVYKLÁ RŮŽE
Růže se po právu ozna-
čují jako královny mezi 
květinami. Obvykle 
je pěstujeme pro roz-
manité květy, některé 
druhy přinášejí krásné, 
nebo zdraví velmi pro-
spěšné plody. Existuje 
ovšem i druh růže, kte-
rý se pyšní nádhernými 
trny. Je to Rosa sericea 
f. pteracantha. Pochází 
z Číny, Nepálu a Bar-
my, kde roste v horách 
v nadmořské výšce do 
čtyř tisíc metrů. Trny jsou široké, velmi nápadné zejména na 
mladých výhonech. Jejich původně jasně červená barva se poz-
ději změní na světle hnědou. Tato neobvyklá růže dorůstá do 
výšky i šířky kolem dvou metrů.

NĚCO PRO DĚTI
Stavbičky z vrbového proutí u nás byly donedávna věcí doce-
la neznámou. Dostaly se k nám ze západní Evropy jako jeden 

z prvků přírodních zahrad. Svým účelem slouží především 
dětem, pro které vytvářejí velmi příjemný prostor k jejich 
hrám. Budují se tak, že se v předjaří nasbírají vrbové pruty 
a ty se „vysadí“ na určité místo tak, aby se mohly stáhnout 
a vytvarovat do požadovaného tvaru. Kromě altánků různých 
tvarů se mohou stavět i tunely, které se mohou vinout za-
hradou. Mohou se také větvit i budovat s větším množstvím 
vstupních otvorů. Některé typy vrbových stavbiček se vytvá-
řejí záměrně v malých rozměrech, aby se do nich dospělí lidé 
vešli jenom obtížně či vůbec. I tento prvek může být jed-
nou z možností, jak u dětí podnítit chuť pobývat na zahradě 
a podpořit jejich zájem o rostliny a zahradničení.

VEŘEJNÁ ZELEŇ V NETRADIČNÍ ROLI
Pod pojmem veřejná zeleň rozumíme soubor výsadeb, které 
jsou svým posláním určené pro širokou veřejnost. Formy ve-
řejné zeleně mohou mít různé podoby – od městských parků 
přes lázeňské areály, záhony kruhových objezdů, dětských 
hřišť až po drob-
né výsadby rost-
lin pěstovaných 
v nádobách ve 
veřejném pro-
storu. Úroveň 
veřejné zeleně je 
v různých oblas-
tech velmi odliš-
ná. V některých 
situacích přináší 
nemalá překva-
pení. Je to i pří-
pad veřejných 
záchodků z jednoho anglického parku, kde si správci tohoto 
objektu dali opravdu záležet na tom, aby toto zařízení oblékli 
do skoro neprůhledného zeleného závoje z vistárie (Wisteria). 

Text a foto 
Pavel Chlouba
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Dýně – královny podzimu
Již několik let projasňují barvy podzimu v našich zahradních centrech dýně. Plody nejrůznějších barev, 
tvarů a velikostí lákají k tvoření, ale velmi často i k vaření. Halloweenská, muškátová, okrasná, hokkaido, 
máslová či špagetová se stávají novými slůvky v ústech našich zákazníků a náš sortiment se každým rokem 
rozrůstá. Pokud si ale nejste tak úplně jisti, která z dýní je pro vás ta nejvhodnější, rádi vám poradíme.
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HALLOWEEN 
Větší oranžové dýně s tužší konzistencí, vhodné na dlabání 
podzimních dekorací, duchů, strašidýlek a dalších. V době 
podzimního dýňování si u nás můžete vybrat z různých ve-
likostí a tvarů, od malých až po pěkné kousky. Nezapomí-
nejte však, že i tyto dýně, ač nepatří k nejchutnějším, jsou 
vhodné na vaření.

OZDOBNÉ DÝNĚ
Barevná škála netradičních tvarů dýní, většinou malých ve-
likostí. Vynikají trvanlivostí a jsou vhodné především pro 
dekorativní účely. Jíst se dají, ale je s nimi více práce než 
užitku. Z nejznámějších jmenujme Andělská křídla, Trnové 
koruny, Z bradavic, Sweet dumplings a další.

HOKKAIDO DÝNĚ
Velmi populární dýně na vaření, ceněná díky své speci-
fi cké chuti, bohatá na vitamíny a minerální látky (váp-
ník, hořčík, fosfor, draslík, betakaroten a vitamíny A, B, 
C). Je vhodná i pro diabetiky a při redukční dietě. Plody 
obvykle dosahují 1–2 kg a dají se výborně skladovat, při 
správné teplotě vydrží obvykle až do Vánoc. Na trhu se 
objevují dva základní druhy: zelená a žlutá, oba dva mají 
pro dýně jednu zvláštnost – slupka se před zpracováním 
nemusí loupat.

ŠPAGETOVÁ DÝNĚ
Podlouhlá, světle žlutá až oranžová dýně vhodná zejména na 
vaření. Na povrchu tvrdší, uvnitř však skrývá vláknitou duž-
ninu, která se rozpadá jako špagety. Vyniká velmi dlouhou 
dobou skladování, jako dekorace vydrží třeba i rok.



MÁSLOVÁ DÝNĚ
Na pohled nepříliš lákavá, ale pro konzumaci vyhledávaná 
dýně, smetanově hnědé barvy. Má hruškovitý tvar s velkým 
množstvím dužniny, řadí se tak mezi nejekonomičtější druhy, 
protože většinu z plodu tvoří dužnina, nikoliv semena.

MUŠKÁTOVÁ DÝNĚ
Velká zelená až nahnědlá dýně, skvělé chuti! Oranžová duž-
nina je vhodná k vaření i konzumaci za syrova, třeba jako 
koktejl. Dužnina je velmi silná a z plodu jí využijete velké 
množství. Podle mého názoru jedna z nejchutnějších dýní 
na trhu.

VELKOPLODÁ DÝNĚ GOLIÁŠ
Obvykle největší dýně na prodejně (až 30 kg), vhodná kvů-
li nižší trvanlivosti především ke konzumaci – zavařování, 
džemy, zelí, polévky a další. Při dekoračním použití je vhod-
né ji postavit na suchou podložku, protože snáze uhnívá.

DÝNĚ OLEJNÁ
Vzhledem nepříliš výrazná, nazelenalá dýně má jednu vel-
kou výhodu – velká olejná semena bez tvrdé slupky, vhodná 
na přípravu oblíbených dýňových semínek.

 Marie Hubálková Matúšů
Zahrada Matúšů s.r.o.

Ať už se rozhodnete pro dýni vhodnou ke konzu-
maci, či hledáte báječnou dekoraci na vaši tera-

su či do vašeho bytu, přijďte si vybrat do svého 
zahradního centra. Budeme se na vás těšit 

v čase  našich Dýňování.

A nezapomeňte s sebou přivést i své 
děti, právě ty si hrátky s dýněmi 

 užívají nejvíce!

zahra
ččas
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Obchodné družstvo Záhradné centrá CS
si vás dovoľuje pozvať

na svoju spoločnú akciu

Jeseň s tekvicami
V priebehu októbra 

pre vás bude vo všetkých našich záhradných centrách 
pripravený víkend v znamení tekvíc – dlabanie, 

ochutnávky tekvicových špecialít, predaj rôznych 
druhov tekvic a ďalšie animačné programy.

Vybrať si môžete samozrejme z bohatého sor  mentu 
jesenných okrasných rastlín – chryzantém, vresov, 

sirôtok a iných – a sezónnych dekorácií.
Viac informácií nájdete na webových stránkach 

vášho záhradného centra.

Srdečne pozývame všetkých našich 
zákazníkov!

ppoozzýývvaammmmeeee vvš
zzáákkaazzzzzzn

aa.a.

e vvvvvššššeeeettttkkkkýýýýýcccchhhhhh nnnnnaaašššššiiiiiccccccchhhhhhh 
zzzzznnnííííkkkkkoooovvv!!!!

Obchodní družstvo Zahradní centra CS
si vás dovoluje pozvat na svou 

společnou akci

Dýňování
V průběhu měsíce října 

pro vás bude ve všech našich zahradních centrech 
připraven víkend ve znamení dýní – dlabání dýní, 

ochutnávky dýňových specialit, prodej různých dýní 
a další animační program. 

Vybrat si můžete samozřejmě z bohatého sor  mentu 
podzimních okrasných rostlin – chryzantém, vřesů, 

macešek aj. – a sezónních dekorací.
Více informací najdete na webových stránkách 

svého zahradního centra.

Srdečně zveme všechny naše zákazníky!
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Do této skupiny patří rostliny s nápad-
nými plody i zajímavým vybarvením 
listů. Najdou se ovšem i takové, které 
mají čas kvetení naplánovaný až na 
tuto dobu. Není jich sice mnoho, ale 
jsou krásné. Někdy dokonce i nádher-
né. 

OŘECHOKŘÍDLEC 
(Caryopteris, slovensky bradavec)
Ořechokřídlec je nevelký keř, kte-
rý v dospělosti zabere plochu kolem 
jednoho čtverečního metru. Dorůstá 
obvykle do výšky 50–80 cm a pěstuje 
se zejména pro velmi nápadné kvít-
ky modré barvy, které se na keříku 
 objevují od druhé poloviny srpna a se-

trvají na něm až do října. Z úsilí pěsti-
telů vzniklo pár nových odrůd, které na 
zahradě nejde přehlédnout. Buď v je-
jich případě došlo k vylepšení intenzity 
barvy květů, nebo k zajímavým barev-
ným variacím listů. Dnešní sortiment 
ořechokřídleců nabízí odrůdy s dvou-
barevnými, stříbřitě šedými nebo do-
konce zlatě žlutými listy. Stačí jenom 
malá špetka fantazie, abyste si předsta-
vili, jak krásné mohou být tyto rostliny 
v době květu, když se kolem barevných 
listů rozvíjejí tmavě modré kvítky. 

Pěstování ořechokřídleců je snadné. 
Vybereme jim slunné místo v přední 
části záhonu, aby mohly dostatečně 
dobře vyniknout. Vyhovuje jim běž-

Často se říká, že krásu podzimních barev nic nepřekoná. Platí to ale jenom za podmínky, že na toto roční období 
budeme myslet už ve chvíli, kdy budeme plánovat, respektive tvořit svůj zahradní prostor. Při výběru dřevin pro 
pozdně letní až podzimní efekt máme možností kupodivu mnohem více, než by se na první pohled mohlo znát. 
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ná zahradní půda, která by měla být 
dobře propustná, živná a zásaditá až 
neutrální. Ořechokřídlec kvete na no-
vých výhonech, takže v předjaří rostli-
nu bez obav a respektu seřízneme asi 
10–15 cm nad povrchem půdy. Tento 
zásah jí nesmírně prospívá, bez něj by 
po letech vznikl nevzhledný keř. Keře 
jsou navíc velmi cenným zdrojem po-
travy včel a čmeláků. Tím, že kvetou 
až od konce léta, se jejich společenská 
hodnota výrazně zvyšuje.

KRÁSNOPLODKA 
(Callicarpa, slovensky krásnoplod)
Je příjemné a nakonec i velmi výstižné, 
že čeština i slovenština našla pro tuto 
půvabnou rostlinu nejenom téměř stej-
né, ale hlavně výstižné jméno. Krásné 
plody jsou totiž tím, co tento keř dělá 
opravdu zajímavým a přitažlivým. 
Nejsou to ani květy, ani listy – vzhled 

rostliny je až do začátku podzimu 
v podstatě velmi tuctový, možná by se 
dalo říct, že nudný. Ale pozor, to, co 
krásnoplodka předvádí od října do za-
čátku prosince, neumí téměř žádná jiná 
rostlina mírného pásma. Malé kuličky 
jejích plodů mají ostře fi alovou barvu. 
Nejsou sice velké, ale je jich hodně.

Pro krásnoplodku vybírejte místo na 
slunci nebo v lehkém polostínu. Roz-
hodně se vyplatí ji kombinovat a po-
užívat zejména do smíšených skupin 
a jejím prostřednictvím prodlužovat 
dobu atraktivity zahrady na poslední 
měsíce v roku. Krásnoplodky mohou 
být v chladnějších polohách citlivější na 
vymrzání, ale nepřestávejte se na ně těšit. 
Vyznačují se totiž vynikající regenerač-
ní schopností a ze starého dřeva začát-
kem jara krásně obrůstají. Pro keř je to 
v podstatě dobrá vlastnost, protože kve-
te na letošních výhonech a ty staré jsou 
z hlediska plodů v podstatě zbytečné. 
Proto je možné krásnoplodku pěstovat 
i na malém prostoru (a v malých zahra-
dách). I po mírných zimách, kdy rostlina 
přežije zcela bez újmy, ji můžeme totiž 
hluboce seříznout. Tím se podpoří růst 
mladých výhonů, které uprostřed léta 
vykvetou, aby v druhé polovině podzi-
mu předvedly to nejlepší, co umějí.

BRSLEN KŘÍDLATÝ 
(Euonymus alatus, slovensky bršlen 
krídlatý)
Brsleny tvoří poměrně bohatý rod, do 
kterého patří mimo jiné i řada stáleze-
lených druhů. Brslen křídlatý je ovšem 
druhem opadavým a o to právě jde. 
Jméno dostal docela zvláštní, za poj-

menování mohou jakási „křidýlka“, 
která vyrůstají po obvodu větviček. Je 
to v podstatě tenká korková lišta, kte-
rá dává větvičkám při pohledu zblíz-
ka poněkud fantastický vzhled. Když 
brslen v jarním čase vyraší, křidýlka se 
schovají a fantastický vzhled rostliny 
zmizí. Jakmile se ale začnou střídat tep-
lé dny a chladnější noci, získá původně 
zelený keř barvu hořící pochodně. Jeho 
listy se zbarví do nepopsatelných od-
stínů rudé barvy. 

Při výsadbě vybírejte tomuto keři 
dostatečně prostorné místo – docela se 
roztahuje a obvykle bývá širší než vyšší. 
Kolem brslenu nasázejte obyčejné tr-
valky nebo letničky, aby se časem nepo-
pral s jinou dřevinou. Zvláště dobře vy-
padají některé trávy – když na podzim 
zežloutnou, vytvoří s červeným brsle-
nem mimořádnou kombinaci barev. 
Pokud by se vám zdál brslen křídlatý 
příliš velký pro vaši potřebu, máte dvě 
možnosti. Buď ho časem lehce přistřih-
nout (dobře to zvládá), nebo můžete 
použít odrůdu ‘Compacta‘, která se 
oproti původnímu druhu drží docela 
zkrátka a není tak velká.

Text a foto
Pavel Chlouba 



Ustelte zahradě pohodlně na zimu 

ZAHRADA
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TRÁVNÍK

  koncem října posekáme naposledy na výšku 4–6 cm 
  vyhrabeme posekanou trávu a podle potřeby do konce září provedeme vertikutaci
  odstraníme spadané listí, aby netlelo a nezpůsobilo choroby trávníku 
  přihnojíme hnojivem se zvýšeným obsahem draslíku, který podpoří mrazuvzdornost trávníku
  jakmile začne mrznout, na trávník nešlapeme, poškozovali bychom drn

ZELENINOVÉ ZÁHONY

  po sklizni důkladně odplevelíme 
  zryjeme pouze nahrubo, mráz hroudy rozdrobí 
  čím později zryjeme, tím lépe – slimáci kladou vajíčka ještě 

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

OKRASNÉ ZÁHONY

  z půdy vyjmeme hlízy citlivé na mráz (jiřiny, mečíky, begonie, dosny) a uskladníme je například do sklepa
  záhony s citlivějšími druhy zakryjeme chvojím, růže zasypeme rašelinou či kompostem 
  zazimujeme zahradní techniku, důkladně ji vyčistíme a provedeme drobné opravy 
  odkvetlé trvalky zatím nestříháme, na to bude čas v předjaří 
  zazimujeme jezírko, odstraníme spadané listí a zbytky rostlin. Pokud chováme ryby, je třeba zajistit, aby 

pronikal vzduch do vody i přes zamrzlou hladinu (plovák z polystyrenu, svazek rákosu)

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

 

p
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OVOCNÉ DŘEVINY

  do poloviny října můžeme vysazovat nové ovocné stromky
  sklidíme veškeré plody ze stromů
  poškozené plody spadané pod stromem sebereme a zlikvidujeme (nepatří do 

kompostu)
  zajistíme ochranu nově vysazených stromků před okusem zvěří nebo mecha-

nickým poškozením 
  mělce kořenící keře (angrešt, rybíz) zamulčujeme kompostem
  připravíme si mechanickou ochranu kmenů před tvorbou puklin (mrazo-

vých desek) v zimě

 

OKRASNÉ DŘEVINY

  kontejnerované sazenice můžeme vysazovat až do listopa-
du, prostokořenné jen asi do poloviny října

  důkladně zalijeme stálezelené a jehličnaté dřeviny, aby 
přes zimu neuschly

  vyšší jehličnany (tuje, jalovec) svážeme, aby se pod tíhou 
sněhu nerozklesly

   v této době neprovádíme žádný řez

Dopřejte trávníku výživu i na podzim!
Sytě zeleného, hustého a hebkého trávníku nelze docílit bez kvalitního hnojení. Trávy jsou častým sečením vyčerpávány, 
od dubna do konce srpna ocení výživu v podobě dusíkatých hnojiv. I na podzim trávníku hnojení velmi prospívá, ale pozor 
– pouze vhodným hnojivem. V době, kdy se trávník připravuje na zimu, je chybou podporovat jeho růst štědrými porcemi 
dusíku. Posílit potřebují naopak kořeny trav, a to přísunem cenného draslíku. 

www.fl oria.cz

hnojivo s nejvyšším obsahem draslíku 42 %
zvyšuje odolnost trávníku proti vymrzání
působí preventivně proti výskytu houbových chorob
posiluje a zpevňuje kořenovou soustavu
zlepšuje regeneraci trávníku a jeho rychlejší zapojení brzy na jařerzy na jaře

S



Jesenné a adventné  
výsadby nádob 

DEKORÁCIE
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Koniec leta i čas jesene majú zvláštne čaro. Príroda vymenila svoje sviežo zelené farby pučiacich rastlín 
za teplé pastelové odtiene, ktoré zvestujú koniec vegetačnej doby. Farby jesene sa vyznačujú výstrednosťou 
a dynamickými zmenami. 



Stačí niekoľko studených nocí a teplých 
dní a prírodné divadlo sa spustí v plnej 
sile. Niektoré druhy rastlín na túto hru 
pristúpia a farebné kabáty menia pod 
taktovkou počasia, iné sú konzervatív-
nejšie a držia si svoj štandard bez vý-
znamných zmien. 

Bola by škoda nechať plynúť tieto zme-
ny a nevyužiť ich vo svoj prospech. Veď 
väčšine z nás záleží na tom, aby pro-
stredie, v ktorom žijeme, bolo pekné 
a útulné. Preto práve nastáva čas vy-
meniť letnú výzdobu nádob za nové 
dekorácie. Na rozdiel od jarného vysa-
dzovania, v tomto období nás čaká viac 
aranžovanie. Pri jarných výsadbách 
sme riešili aký substrát použiť, či aké 
hnojivo uprednostniť. Pri jesenných 
výsadbách je to trochu inak. Vyberá-
me hlavne rastliny, ktoré sa nám páčia 
a ktoré vzájomne harmonizujú. Často 
sú to druhy, ktoré beztak nemajú nádej 
na prežitie do jari, ale v nádobe vydr-
žia dlho krásne – niekedy do príchodu 

 silnejších mrazíkov, inokedy až do ná-
stupu ozajstnej jari. 

Rastliny, ktoré budeme aranžovať do ná-
dob ani nemusíme vyberať z pôvodných 
kvetináčov, stačí ich iba do väčšej nádo-
by jednoducho vložiť, prípadne trochu 
prizdobiť nejakým materiálom, ktorý za-
maskuje prečnievajúce hrany kvetináčov.

Jesenné výzdoby môžu mať mnoho 
tvárí i rôznych štýlov. Jednou z ciest je 
kombinovať dreviny a kvetiny s rozlič-
nými prírodnými materiálmi. Táto ces-
ta je veľmi tvorivá a vedie ku krásnym 
jesenným dekoráciám. Vyžaduje ale 
trochu fantázie a hlavne odvahy pohrať 
sa s rastlinami a zladiť ich s nádobami, 
do ktorých budeme aranžovať. Tie-
to jesenné nádoby vyžadujú obvykle 
niekoľko výrazných rastlín a celú radu 
drobností, ktoré vedia atmosféru jese-
ne ešte lepšie zvýrazniť. Z prírodných 
materiálov sú to hlavne plody stromov, 
uschnuté súkvetia tráv, listy, ale i rôzne 
machy, lišajníky, kúsky kôry, samorasty 
či kamienky. Využiť sa ale dajú naprí-
klad i niektoré druhy vetvičiek alebo 
plodnice niektorých  drevokazných 
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Skimmia japonica a Gaultheria procumbens
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druhov húb. Aj výber rastlín pre jesen-
né aranžovanie je nesmierne bohatý, 
použiť môžeme pre túto prácu naprí-
klad skímie, cezmíny, vresy, vresovce, 
hebe či okrasné kapusty. Výbornou 
a dlho trvanlivou dekoráciou sú rôzne 
druhy kuchynských tekvíc a okrasných 

tekvičiek. Rovnako dobré sú i rastliny, 
ktoré si v tomto čase ešte udržujú svoje 
plody. Často sú to cudzokrajné druhy, 
ako napríklad Solanum pseudocapsi-
cum, Gaultheria či Pernettya.

Niektoré druhy vymenované vyššie, 
rovnako dobre poslúžia ešte aj pri ad-
ventnej výzdobe terás, okien alebo 
balkónov. Pri adventnej výzdobe platia 
podobné pravidlá ako pri jesennom 
aranžovaní. Atmosféra blížiacich sa 
Vianoc viac provokuje k používaniu 
rozličných umelo vyrobených ozdôb 
z kovov, skla i plastov. Záleží na osob-
nom vkuse, ktorým dekoráciám dáte 
prednosť, pre každého existuje celý 
zástup rôznych riešení. Najdôležitejšie 
je, aby vás adventné zdobenie záhrady 
bavilo a prinášalo vám radosť z vykona-
ného diela. Tak nech sa vám darí!

 Text a foto
Pavel Chlouba

Solanum pseudocapsicum



 Jaká je to škoda, pochopí jen ti, kdo 
využili podzimního termínu k doplně-
ní nebo založení svých zahrad. Pokud 
se totiž rostliny vysadí v období od 
poloviny srpna do začátku října, krás-
ně se ujmou a v příštím roce už od jara 
pěkně přirůstají. Důvody jsou dva – 
jednak je sázíme do létem prohřáté 
půdy, jednak sazenice využijí  všechny 

podzimní a časně jarní deště a tají-
cí sněhy. Než nastane kritické letní 
 období, kořeny jsou už hluboko pro-
rostlé a lépe funguje i vzlínání vody 
v okolí rostliny, protože půda je už po 
výsadbě sesedlá a funguje kapilarita. 
Kdo vysazoval loni na podzim, oce-
nil svůj důvtip zejména letos na jaře 
a v létě – zálivka výsadeb  provedených 

v dubnu a květnu nebrala konce 
a rostliny přesto neustále uvadaly.

V posledních letech se často konec 
zimy posouvá až do jara a podzimy jsou 
naopak dlouhé. Profesionální zahrad-
nické fi rmy si už dávno oblíbily spíše 
podzimní termíny výsadby, protože 
následné škody a náklady na údržbu 
jsou nižší. Maloobchodní zákazníci ale 
jakoby na podzim zapomněli… 

Možná za to trochu můžeme i my, 
zahradníci. Každý se snaží přicházet 
s něčím novým, často to jsou rostliny 
z jihu Evropy a podobných klimatic-
kých pásem. Našim zákazníkům pak 
doporučujeme, aby tyto rostliny sázeli 
na jaře, protože na podzim jim hrozí 
vymrznutí. Pro většinu rostlin to ale 
neplatí. Pokud si nejste jisti, zeptejte se 
zaměstnanců našich zahradních center, 
určitě vám poradí.

Jaroslav Malinkovič

Nejprodávanější dřevinou na živé ploty jsou u nás bezpochyby zeravy – thuje, zejména od-
růdy ´Smaragd´, ´Brabant´ nebo ´Gelderland´.
Při loňské exkurzi v německých školkách v druhé polovině srpna jsme si všimli, že všichni 
pěstitelé vysazovali thuji ´Smaragd´. Pátrali jsme po důvodu a dozvěděli jsme se, že podle 
měření mají thuje největší přírůstek na jaře. Pokud tedy rostliny vysadíte brzy na podzim, 
od poloviny srpna do poloviny října, stihnou krásně zakořenit a v příštím roce už můžete na 
jaře čekat pěkné přírůstky!

Zahradník radí:

SÁZEJTE ŽIVÉ PLOTY NA PODZIM!
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Zapomenutá sezóna
Byly to pro zahradníky krásné časy, když lidé ještě sázeli rostliny na své zahrady i na podzim! Práce se tak 
pěkně rozložila na dvě období, nebylo tolik spěchu a zmatků. A nebyl ani stres, o němž jsme ale vlastně 
tenkrát ještě nic nevěděli. A dnes? Až 80 procent okrasných dřevin a trvalek se prodá v jarním období! 

ZAHRADA
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Garden Girls 
roztančí podzimní terasu

OKRASNÉ ROSTLINY
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Na pultech našich zahradních center se 
můžete od léta až prakticky do zimních 
měsíců setkávat s novými odrůdami tak-
zvaných poupatových vřesů. Vynikají 
především velmi výraznými květy, někdy 
až křiklavými barvami a svěžím zeleným 

či žlutým listem. Jejich hlavní předností 
je „trvanlivost“ květů – protože se nikdy 
plně nerozvinou (právě odtud pochází 
pojem poupatové), odolávají lépe vlivům 
počasí a svou barevnost si často udrží až 
do jarních měsíců. Navíc jsou spolehlivě 
stálezelené, vysoce mrazuodolné a rostou 
v silných trsech, čímž báječně zaplňují 
prostor.
Právě tyto vlastnosti je předurčují k vy-
užití pro truhlíky, terasy, podzimní a zim-
ní dekorace či dokonce do verand a zim-
ních zahrad, zvládnou i chladnější interiér. 
Poupatové vřesy se staly hitem posledních 
sezón a ze severozápadního Německa, od-
kud pocházejí, ovládly evropský trh. 
Nejvíce se na našem trhu prodávají dvě 
základní šlechtitelské řady – Garden 
 Girls® a Beauty Ladies®. Kvetou v celé šká-
le barev – od bílé přes odstíny růžové až 
po fi alovou a červenou. Pozdní odrůdy si 
často své barvy drží i v zimních měsících. 

Současný sortiment je výsledkem téměř 
40 let šlechtění, rostliny jsou pěstovány 
pod licenčním dohledem a jejich kvalita 
je pravidelně kontrolována. 
Při správné péči (zalévat i v zimě a za dé-
letrvajícího sucha) přinesou vaší terase či 
vřesovišti květy po celou zimu.

 Marie Hubálková-Matúšů
Zahrada Matúšů s.r.o.

S nastávajícím podzimem z našich zahrad postupně mizí květy, nastává doba, kdy trvalky a růže předávají 
hlavní roli v barevné show podzimním králům a královnám. K nejvýraznějším rostlinám podzimu patří také 
vřesy (Calluna vulgaris). Jejich ostré barvy, svěží zeleň a báječná kombinovatelnost je předurčily k úspěchu. 

  kvete od září do listopadu, 
je stálezelný

  výška 15 – 30 cm
  slunné místo a nepříliš 

chudá, kyselá půda
   snáší teploty až – 25 °C
   zimní ochrana před nad-

měrným deštěm a sněhem
  vysazujeme ve vzdálenosti 

30 cm od sebe 
(8–11 kusů na m2)

Seznamte se s 

VŘESEM

(8–11 kusů na m2)
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SEZÓNA

Připravte zahradu 
včas na zimu

VÝSADBA OVOCNÝCH 
STROMKŮ

Nezapomeňte před sázením 
nechat kořenový systém dosta-
tečně dlouho nasáknout vodou 
a do výsadbové jámy přidat 
kvalitní kompost, protože prv-
ní roky života nového stromku 
zajistí úspěch do budoucna. 
Dobrým doplňkem při výsad-
bě je aplikace mykorhizních 
hub, které se navážou na koře-
nový systém stromku a pomo-
hou mu při zakořeňování a ná-
sledně i v jeho dalším životě. 
Díky mykorhizním houbám 
stromky rostou rychleji, pro-
tože jim houby dodávají potřebné množství živin a vláhy 
a velkou výhodou je i to, že žijí se stromkem celý jeho život, 
takže se nám aplikace určitě vyplatí. 

POSTŘIK PROTI KADEŘAVOSTI 
NA BROSKVONÍCH

Preventivní postřik provádí-
me nyní například přípravkem 
Champion. Díky této pod-
zimní aplikaci si snížíme jarní 
infekční tlak na naše broskve 
a budeme mít dostatek času na 
následnou aplikaci na začátku 
rašení, která je pro celkový vý-
sledek nejdůležitější.

DEZINFEKCE PŮDY 
NA ZÁHONECH

Na zeleninových záhonech, které jsme neoseli nějakou 
meziplodinou, jako třeba svazenkou nebo hořčicí, může-
me provést dezinfekci půdy po sezoně. Záhony přeryjeme, 
upravíme jako před sázením a pak aplikujeme dusíkaté váp-
no. Po aplikaci se začne rozkládat a dokáže zahubit nejen 
velkou část hmyzích škůdců a jejich larev, ale i klíčící seme-
na plevelů. Totéž můžeme provést i ve skleníku.

MOŘENÍ ČESNEKU PŘED VÝSADBOU

Základem pro úspěšnou sklizeň česneku je hlavně výběr 
kvalitní certifi kované sadby, které je v poslední době u nás 
dostatek. Před sázením je dobré česnek namořit proti cho-
robám přípravkem Rovral nebo Sulka. Uděláme roztok, do 
kterého stroužky 
namočíme alespoň 
na dvacet minut, 
a pak sázíme do 
připraveného záho-
nu. Nepodceňujme 
ani střídání plodin, 
nedávejme česnek 
na stejný záhon 
a dodržme aspoň 
čtyřletou periodu. 

LIKVIDACE ŠKŮDCŮ NA POKOJOVKÁCH

Zvýšení teploty, které nastane po přesunutí letněných po-
kojových rostlin do bytu, vybudí k aktivitě skryté škůdce. 
Proto je vhodné ještě před přenesením do interiéru provést 
preventivní dezinfekci přípravkem Substral Careo rozpra-
šovač, který zahubí veškeré škůdce na rostlině. Pokud jsme 

však v průběhu 
roku na rostlině 
bojovali s vět-
ším množstvím 
škůdců, určitě 
bude vhodněj-
ší použít Careo 
granulát nebo 
Careo tyčinky: 
kromě hnojiva 
obsahují i in-
sekticid, který 
tři měsíce ochrá-
ní rostliny před 
veškerými škůd-
ci.

 David Brom
ZC s.r.o. Jindřichův Hradec

Před zimou nás ještě čeká několik prací, které bychom měli na zahradě udělat pro příští úspěšnou sezónu. 

né množství živin a vláhy
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Rady pro netrpělivé
ARCHITEKTURA

18

Jednou z možností je vysazovat velké 
rostliny – vysoké stromy, mohutné keře 
a statné jehličnany. Na tuto odpověď jste 
ale zřejmě nečekali – není v ní nic objev-
ného a navíc může pomoci jenom něko-
mu. Existují však i jiné cesty, které mohou 
vyžadovat o něco více práce, trochu více 
úsilí a špetku přemýšlení, zato z hlediska 
rodinné ekonomiky nejsou obvykle tak 
nepřekonatelnou překážkou. 

RADA č. 1: PŘÍLIŠ VELKOU 
ZAHRADU ROZDĚLTE

Použijte živý plot – může být volně ros-
toucí nebo stříhaný. K rozdělení zahrady 
můžete použít hotové plotové díly, nízký 
plaňkový plot, řadu sloupovitých jabloní, 
nebo jenom několik vysokých okrasných 
trav. Pozemek rozdělte tak, aby v blízkos-
ti největších aktivit (terasa, dům) vznikl 
malý prostor, který zvládnete upravit 
v plné kvalitě a také jej v plné kvalitě stih-
nete udržovat. Za bariérou bude jenom 
trávník, případně mladá výsadba, která 
bude mít dostatek času dorůst do poža-
dovaných rozměrů. 

RADA č. 2: VYSAZUJTE 
DO ZÁHONŮ LETNIČKY

Záhon z listnatých keřů a jehličnanů bude 
potřebovat alespoň dva roky k tomu, aby 

získal trochu na kráse. Máme tedy vý-
sadbu zahustit, aby byl efekt rychlejší? 
Je to možné, ale časem bude třeba záhon 
probrat, aby keře měly dostatek prosto-
ru k růstu. Druhou variantou je logicky 
ponechávání větších rozestupů mezi keři, 
aby po letech bylo na záhoně vše tak ako-
rát. Co ale s tím volným prostorem udě-
lat, aby zahrada nevypadala prázdná? Vy-
saďte do těchto míst letničky! Vyznačují 
se dynamickým vývojem, jejich poslání 
je rychle vyrůst, rychle vykvést a přinést 
rychle semínka. Tak se budou chovat 
i na vaší zahradě – vyplní volný prostor 
za krátkou dobu a při malých nákladech. 

Nebojte se používat i vyšší druhy, které 
se nejsou určeny na výsadbu do nádob 
a truhlíků. Krásné efekty poskytují třeba 
krásenky, luštěnice, šalvěje, ostálky, titó-
nie nebo laskavec, nezapomeňte ani na 
slunečnice či okrasné trávy. Rostliny jsou 
hezké velmi rychle a vaše zahrada může 
vypadat každý rok úplně jinak.

RADA č. 3: ZAKLÁDEJTE 
TRVALKOVÉ ZÁHONY

Ve srovnání s letničkami jsou trvalky je-
nom o něco pomalejší. Do roka a do dne, 
často ale i o něco dříve, poskytnou velmi 
silné efekty. Aby to ale vše fungovalo, je 
důležité věnovat velkou péči přípravě 
půdy. Místo pro trvalkový záhon důkladně 
zryjeme, aby půda pro rostliny byla kyprá. 
Rostliny vysadíme tak, aby vyšší druhy 
byly v pozadí, střední uprostřed a nižší 
vpředu. Trvalky v zahradnictvích naku-
pujeme promyšleně, aby se jejich různo-
rodé efekty střídaly od jara až do pozdního 
podzimu. A to nejdůležitější – v žádném 
případě pod výsadbu trvalek nepoužívejte 
mulčovací textílie! Částečně sice omezují 
výskyt plevele, stejně tak ale blokují i vý-
voj trvalek. Naší snahou je, aby se jejich 
odnože dostávaly do prostoru (proto musí 
být půda před výsadbou kyprá a zrytá), 
mulčovací textílie tomuto rozvoji urputně 

Zakládání zahrady je obvykle během na dlouhou trať. Než narostou stromy a keře nabydou opravdové krásy, 
může to trvat pár let. Někdy to až tak nevadí, ale přece jen – nejde to nějak urychlit? Jak mít zahrádku 
hezkou co nejdříve?
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brání a tvrdohlavě udržuje rostliny pouze 
v prostoru výsadbové jamky. Dokážete-li 
unést ještě jednu radu, tak trvalkové zá-
hony nemulčujte kůrou. Pokud tak neu-
činíte, rostliny rychle vyplní volný prostor 
a zaplevelení se budou bránit samy.

RADA č. 4: VYSAZUJTE 
POPÍNAVÉ ROSTLINY

Výhodou popínavých rostlin je jejich od 
přírody velmi rychlý růst, který je ve spo-
lečenství ostatních rostlin konkurenční 

výhodou. Popínavé růže, plaménky nebo 
zimolezy vypadají báječně i v trvalkových 
záhonech, ze kterých vyčnívají jako hory 
v rovné krajině. Mohli byste namítnout, 
že je to náročné pěstování – vždyť každá 
rostlina potřebuje oporu. To je pravda, 
ale nikde není psáno, že opory musejí 
být z perfektního materiálu, tudíž docela 
drahé. Poslouží třeba lískové pruty nebo 

kmínky mladých stromů z průklestu. 
Z tohoto přírodního materiálu vytvo-
říte různé obelisky či tunely, po kterých 
se mohou popínavé rostliny šplhat dle 
chutě. Po čase se tyto opory budou muset 
obnovit, s tím ale možná spojíte další re-
konstrukci zahrady.

 Text a foto
Pavel Chlouba

1  Rozlehlou zahradu je vhodné rozdělit na 
několik částí…

2  … a vytvořit menší prostory, které se 
snadněji zakládají i udržují. Je to ideální 
řešení pro netrpělivé 

3  Výsadbou vysokých trvalek můžeme 
snadno a hlavně rychle vylepšit a měnit 
prostor zahrady. Na obrázku je luštěnice 
(Cleome)

4  Trvalkové záhony zarůstají při správném 
způsobu založení velmi rychle a nabízejí 
mnoho střídajících se efektů

5  Popínavé rostliny, ať už jednoleté, nebo 
vytrvalé, narůstají velmi rychle a pro 
netrpělivé jsou ideální volbou. Pro jejich 
pěstování někdy postačí jednoduché 
opory z proutí

5

Také dřeviny a trvalky potřebují podzimní péči!
Po celé září a říjen naše zahrady hýří barvami. Horké letní dny pominuly a mnohdy slunné podzimní počasí dává vynik-
nout kráse javorů, aster, jiřin, chryzantém a dalším okrasným keřům a trvalkám. Ale čas je neúprosný a zima přichází rychle, 
a tak bychom měli zahrádku připravit na období klidu. Většina trvalek a okrasných dřevin jsou rostliny mrazuvzdorné, 
ale nesmíme zapomenout, že pocházejí z nejrůznějších klimatických podmínek. Někdy jim proto musíme pomoci 
překonat zimy, na jaké nejsou přizpůsobené a zvyklé. Pro všechny ale platí, že potřebují dostatek zásobních látek.

zpevňuje buněčné stěny nových letorostů (dřevo musí dokonale vyzrát)
zvyšuje odolnost proti vymrzání, především v období holomrazů
vyšší ochrana proti napadení houbovými chorobami
posiluje a zpevňuje kořenovou soustavu

www.agro.cz

tá )
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Záhrada na farme

NA NÁVŠTEVE

Ako náhle som dostala do rúk podkla-
dy o projekte domu, bolo mi jasné, že 
budeme tvoriť záhradu s nádychom 
vidieka, harmónie, pokoja. Musela byť 
však dostatočne atraktívna a reprezen-
tačná, nakoľko hneď v susedstve rodin-
nej vily boli priestory fi rmy. 

Našou úlohou záhradného architekta 
bolo doladiť spevnené plochy, terasy 
a hlavné spojovacie chodníky a záro-
veň oddeliť fi remnú budovu a samotný 
chov dobytka od obytnej časti a záro-
veň tieto objekty prepojiť.

Keďže sa takmer holý pozemok nachá-
dzal na otvorenom priestranstve, bolo 
potrebné vytvoriť okolo hraníc po-
zemku akúsi bariéru zelene. Táto mala 
slúžiť jednak ako vetrolam, ale zároveň 
pôsobiť esteticky.

Pri tejto záhrade sme sa stretli s majiteľom, ktorý nás ohúril svojimi plánmi. Pri novovybudovanej poľnohospo-
dársky zameranej farme aj s chovom zvierat chcel postaviť svoj dom – svoj hrad. Na holom pozemku s trávnatým 
porastom malo stáť rodinné sídlo s veľkou záhradou. Naokolo sa nachádzajú polia, lúky a príjazdovou, takmer 
poľnou cestou sa dostanete do neďalekého malého mestečka na juhu Slovenska.
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Celú kompozíciu záhrady sme viedli 
v duchu prírodnej vidieckej záhrady 
s variabilnými druhmi drevín. Striedali 
sme hlavne listnaté dreviny so stálezele-
nými ihličnanmi tak, aby záhrada bola 
chránená a krásna počas každého roč-
ného obdobia. Kostrové dreviny boli 
podsadené krami a menšími stromami, 
aby vytvorili hustú bariéru od otvore-
ného priestranstva. 

Záhradu však bolo potrebné oživiť 
a zútulniť, preto neodmysliteľnou sú-
časťou takejto moderno-vidieckej zá-
hrady sú trvalky, ruže, levanduľa a hor-
tenzie. Pani majiteľka je milovníčkou 
levandule, preto sa stala dominantou 
na príjazdovej ceste. Levanduľa strieda-
ná s tvarovaným guľovitým krušpánom 
krásne lemuje cestu a navádza návštev-
níka k hlavnému vchodu.

Tu je dominantou kruhový objazd 
pre autá – rozsiahla forma spevnenej 
plochy, ktorá vytvorila v tejto záhrade 
krásnu nástupnú časť do celého objek-
tu. V jeho strede je osadená pýcha celej 
záhrady –tvarovaná borovica. Hranice 
medzi dlažbou a záhonom sú obkolese-
né tradične krásnou heucherou, ktorá 
farebné zvýrazní sýto zelenú borovicu. 

Všetky terasy sú obkolesené zmiešaný-
mi výsadbami. V zatienených častiach 
pri dome sú vysadené hortenzie, ľa-
liovky a hosty, v južných záhonoch sú 
to prevažne ruže, levandule, echinácea 
a iné. 

Záhony, ktoré oddeľujú fi rmu od 
domu, sú tvorené hustou výsadbou 
vzrastlých ihličnatých stromov a obo-
hatené o kvitnúce druhy. 

Ďalším akcentom tejto časti záhrady je 
tradičný voz, do ktorého naši predko-
via zapriahali voly. Voz je tu symbolom 
spojenia tradičného s novým. Na štr-
kovom podklade obkolesený kvitnú-
cimi trvalkami pôsobí voz, akoby tam 
stál oddávna. A aj keď hneď za plotom 
stojí rada najlepšej značky moderných 
áut dnešnej doby, prekrásne sa tu zlieva 
to moderné s tým starým.

Ak prídete na túto farmu, určite pocí-
tite ten pokoj a radosť zo života. Far-
by, rozmanitosť a vôňa vidieka – taká 
je záhrada na farme. Sme radi, že sme 
mohli byť súčasťou budovania záhrady, 
ktorá tu bude pre celé ďalšie generácie 
útočiskom rodinnej fi rmy.

 Kvetoslava Dinis
Isola Bella s.r.o.
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Nejraději mám zahrady, které samy říkají, co na ně nasázet. Duch místa je silný 
a jednoznačný, půdní a klimatické podmínky jsou ve shodě s nápadem zahradníka 
a poptávkou majitele zahrady. Zrovna tak tomu bylo před dvěma lety, kdy se na nás 
obrátil majitel nově postaveného domu z oblasti pod Pálavou. 

Moře květů pod Pálavou

Díky seriálům a fi lmům o víně si dnes asi 
každý dovede tato místa vybavit – vápen-
cové kopce, sprašová půda, spousta slun-
ce a vody málo. Bojovat zde s přírodou 
nemá smysl, lepší je jí naslouchat. 

Terénní práce, chodníky a oplocení 
měl pan majitel již hotové, na nás tedy 
bylo vybrat a nasázet ty správné rostli-
ny. Jak to dopadlo, je asi nejlépe vidět 
na fotografi ích. 

Podél hlavního chodníku hrají prim le-
vandule (Lavandula angustifolia ´Hidco-
te´). Na doplnění jsou ještě místy použity 
šalvěje (Salvia nemorosa ´Caradonna´). 
Jako hlavní barevná kombinace v zá-
honech v popředí byla zvolena modrá, 
případně fi alová se stříbrnou. Stříbrnou 
barvu zastupují hlavně trsy svatolíny 
(Santolina chamaecyparissus) a čistce (Sta-
chys byzantina). Plochy jsou ještě doplně-

ny pokryvnými 
růžemi a sucho-
milnými trvalkami, 
například kosatci, ma-
teřídouškami, štěničníkem 
a několika trsy trav.

V obvodových částech jsme nejvíce sázeli 
pokryvné růže, vyšší trvalky, z keřů pak 
ořechokřídlec (Caryopteris clandonensis 
´Worcherter Gold´) a komule ( Buddleia 

ými 
ucho-
valkami, 

kosatci, ma-
mi, štěničníkem



davidii). Opět jde o rostliny, které jsou schopny obstát 
i v největším jihomoravském žáru a suchu. Zvláště oře-
choplodec je v tomto směru nedostižný. Navíc patří 

k málo rostlinám, které kvetou od konce léta po pod-
zimu. Za pár let by měly hrát hlavní roli u nás 

málo používané kulovité a zakrslé rakytníky 
(Hippophae rhamnoides ´Hikul´).

Udržet trávník v dobré kondici je pro 
tuto oblast náročný úkol, a protože 
majitelé netrvali na „anglickém“ 
trávníčku, zvolila se varianta pří-
rodě bližší – pro výsev byla vybrá-
na kostřava křovištní, která sice 
nemá nejjemnější list, ale snáší 
přísušky a při dostatku vody 
rychle zregeneruje. V letních mě-
sících je tak tráva při občasném 

zalití trochu proschlá, ale vzhle-
dem k okolí, vypálenému sluncem, 

je to tak přirozené. Díky tomu se 
člověk vyhne odumírání zejména tr-

valek, které v zahradách s automatickou 
závlahou často trpí podmáčením – smrti na 

přemíru péče, jak tomu říkáme u nás.

Navíc až když je vzduch opravdu rozpálený a kameny 
sálají teplo až dlouho do noci, můžete si naplno vychut-
nat zahradu s její intenzivní a nezaměnitelnou jižní vůní. 
Tady na vás dýchne Středozemí.

 Text a foto 
Jaroslav Malinkovič

TIPY pro výsadbu Řez VISTÁRIE BABY LEAF salátky

9
77
01
39

77
60
08

08

NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČASOPIS O ZAHRADĚ

SRPEN 2015 Cena 34 Kč (1,70 €), v předplatném 28 Kč

PRAVIDELNÁ macešek
Čas výsevu

SRPEN 2015

moderní časopis nejen o zahradě

Dárky a překvapení pro
přímé předplatitele navíc!

Neváhejte a objednejte časopis
pro sebe nebo jako dárek
Ušetříte svůj čas i peníze!
Tel.: 800 100 134 (Po–Pá 9 až 15 hod. bezplatná linka)
SMS: 602 557 560
Elektronicky: www.zahradkar.org
Složenku zašleme, možný je i převod z účtu.
Cena předplatného je 28 Kč tj. 336 Kč
(roční předplatné = 12 čísel; nutno zvolit odběr od kterého čísla).

Objednávku zašlete na adresu:

ČZS, z. s.– Zahrádkář, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3

V případě objednávky předplatného se zasíláním na Slovensko vyplněný kupon odešlete

na adresu Magnet Press Slovakia, P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava nebo Mediaprint-Kapa

Pressegrosso, a.s., P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3.

Závazná objednávka časopisu pro ČR a Slovensko
Objednávám roční předplatné časopisu Zahrádkář od č.…. 2015 za 336 Kč (12x 28 Kč)

Jméno

Příjmení

Ulice

Obec a PSČ

Pokud chcete časopis darovat, vyplňte i druhou část tabulky.
Jméno a příjmení
(obdarovaný)

Ulice

Obec a PSČ
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Belgický víkend 
otevřených zahrad

NA CESTÁCH
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Akce byla v Anglii nazvána hezky a vel-
mi výstižně jako Víkend otevřených 
zahrad a dvorků. Ukázalo se, že na-
vštěvovat cizí zahrady je nejenom pří-
jemné, ale i velmi prospěšné. Zahrad-
nicky naladění Evropané najednou 
začali objevovat tak trochu jiný rozměr 
cestování – jejich novým cílem se sta-

ly zahrady. Díky Víkendu otevřených 
zahrad se zahradnickým  cestovatelům 

otevřela zcela nová možnost – alespoň 
jednou za rok navštívit soukromé, jinak 
veřejnosti uzavřené zahrady. 

Tento fenomén se mimo jiné usadil 
i v Belgii. Protože zahrady se ofi ciálně 
začínají otevírat i u nás, zajímalo mě, jak 
to vypadá jinde v Evropě. Belgické na-
vštívení tedy mělo pro mě přinést neje-
nom nové zahradnické inspirace, ale také 

Dvacáté století pomalu spělo ke svému závěru, když v Anglii vznikla neobvyklá akce. Jejím 
cílem bylo přitáhnout pozornost veřejnosti k zahradničení a tento obor více zpopu-

larizovat. Z akce regionálního významu se časem stal významný projekt, který 
se uchytil nejenom ve velké Británii. Časem překročil hranice země a začal 

se šířit Evropou jako zdroj poznání a zahradnického sdílení.



 srovnání toho, jakou vážnost má tento 
projekt v této evropské zemi.

Letos se akce konala na konci června 
(poslední víkend), tedy v trochu jiném 
termínu než v Anglii či u nás. Projektu se 
zúčastnilo více než 200 zahrad, přičemž 
některé z nich se zapojily ze sousedního 
Holandska. Vybrat jenom několik adres, 
které se dají navštívit během jediného 
víkendu, nebylo ani trochu snadné. Sa-
motná cesta byla naplněna silnými zážit-
ky a velmi cennými poznatky. 

NĚCO STEJNĚ, NĚCO JINAK

Porovnávat naše běžné zahrady a zahrady 
navštívené v Belgii není snadné. V někte-
rých rysech jsem viděl i cítil velkou po-
dobnost. Všude nás vítali velmi srdečně 
naladění lidé. Hrdí majitelé byli vděčni 
za slova uznání a chvály. Byli příjemní 
a laskaví, byli rádi, že o jejich práci proje-
vujeme zájem. Mluvili o zahradničení se 
skromnou hrdostí, ze setkání bylo cítit, 
jak svým zahradám dávají lásku a nebý-
valou péči. Jenom nemohli uvěřit tomu, 
že někdo přijede z takové dálky jenom 
proto, aby navštívil jejich zahradu. Sa-
motné zahrady s těmi našimi by se ale 
příliš srovnávat nedaly. Nejde ani tak 
o sortiment rostlin použitých při založení 
zahrady, ale spíše o členění a celkové ve-
dení zahrady.

Všechny navštívené zahrady byly pomo-
cí stromů nebo živých plotů rozčleněny 

na několik částí. Místo jednoho velkého 
trávníku jsme na všech lokalitách viděli 
zahradu rozčleněnou na tři a více části. 
Každá z nich přitom měla zcela jiný cha-
rakter. Návštěvník zahrady si tak musel 
hledat svoji cestu a rozmyslet si trasu kam 
se vlastně vydá. Tento přístup k zahrad-
ní tvorbě vede na jedné straně k větší 
pracnosti, na straně druhé k fantastic-
kým průhledům, tajemným zákoutím 
a nečekaným překvapením. Navštívené 
belgické zahrady se od těch našich lišily 
i v dalších detailech. Mnohem více vyu-
žívaly efektů kvetoucích trvalek, některé 
hlavní záhony v blízkosti domu byly to-
tiž výhradně trvalkové a nutno dodat, že 
i velmi velkoryse založené. 

Dalším nápadným rozdílem byla abso-
lutní absence mulčovací kůry. Ze sedmi 
soukromých zahrad, které jsme navštívili, 
nebyla mulčovací kůra použita ani na je-
diném místě. 

V BELGII SE ZA ZELENINU 
NESTYDÍ

Ve většině z navštívených zahrad jsme se 
potkali ještě s jednou zajímavou věcí. Je 
to pěstování zeleniny a hlavně její začle-
nění do zahrady. Pokud se zelenina pěs-
tuje u nás, většinou máme tendenci vy-
hradit pro ni samostatnou část zahrady. 
V Belgii jsme si několikrát všimli, jak ji 
tvůrci zahrady umně zakomponovali do 
okrasných částí zahrady a udělali z ní na-
prosto normální a rovnocennou skupinu 
rostlin, kterou nemá smysl schovávat ně-
kam za plot z vlnitého plechu.

Podtrženo a sečteno, ještě zbývá odpo-
vědět na jednu otázku. Mají podobné 
návštěvy spojené s dalekým cestováním 
vůbec význam a smysl? Jsem přesvědčen 
o tom, že ano. Viděli jsme totiž reálné 
zahrady existujících lidí. Žádné dotované 
projekty, žádná excentrická díla vytvoře-
né pro pět dní slávy na zahradnické vý-
stavě. Viděli jsme sílu, odhodlání, entuzi-
asmus a přátelství lidí, kteří sní podobné 
sny jako my a podobně jako my, také 
dělají všechno pro to, aby jim zahrada 
přinášela radost a uspokojení.

Text a foto 
Pavel Chlouba 
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LUXUSNÁ LÓŽA  
GLAMOUR ŠTÝL

Hlavným hitom týchto Vianoc je štýl 
plný glancu, elegancie a luxusu v od-
tieňoch bronzovej, hnedej, oranžovej 
a zlatej farby. Novými prvkami vo 
výzdobe je použitie kovových lístkov, 
lesklých korálikov a vzdušných pierok. 
Trendom sa taktiež stávajú ozdoby sý-
tej žltej farby, ktoré dodajú interiéru 
tú správnu sviežu atmosféru.

VYVÁŽENÁ BIELOSŤ 
GLAMOUR ŠTÝL

Ľadový štýl dekorácií v rozmanitých 
odtieňoch bielej, inšpirovaný zamrz-
nutou prírodou, zvieratami v zasne-
ženej prírode a polárnou krajinou. 
Obľúbeným prvkom v snehových vi-
anočných dekoráciách je používanie 
žiariacich konárikov s kvetmi, prípad-
ne svetielok na baterky omotaných 
priamo na aranžmáne.

KLASICKÉ VIANOCE  
TRADIČNÝ ŠTÝL

Štýl s tradičnými ozdobami vo farbe 
aj v materiáloch a tvarovej škále ozdôb 
predstavuje o typická červená, prípad-
ne červeno-zelená kombinácia farieb. 
V posledných rokoch sa čoraz viac 
domácností prinavracia k prírodným 
ozdobám z dreva, látky, krajok, šišiek 
v prirodzených farbách použitého 
materiálu. Úpravy stolov, stromčeka 

Ani sme sa nenazdali a sviatky radosti a pokoja sa po roku vracajú späť. Tento rok sa nesie v duchu viace-
rých módnych štýlov, týkajúcich sa nielen samotnej výzdoby vianočného stromčeka, ale aj výzdoby stolov, 
okien, dverí či dekorácií celého interiéru. Čo je práve in?

DEKORÁCIEDEKKOORRÁÁCCIEDEKORÁCIE
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aj celého interiéru sú doplnené o dre-
vené lampáše, malé svietničky, obrazy 
či tabule, ktoré zútulňujú a dotvárajú 
celý priestor.

SVETLO ZIMY  
PRÍRODNÝ ŠTÝL

Čisto naturálny štýl využívajúci krá-
sy a bohatstva prírody je ovplyvnený 
a inšpirovaný prírodou v čase zim-
ných mesiacov. Farby sú kombinova-
né veľmi jemne, tón v tóne prechá-
dzajú od bielej cez sivú, striebornú, 
hnedú až po mentolovú farbu. Kla-
sické ozdoby sú doplnené rôznymi 
konármi, vtáčikmi, sovami, sobmi, 
jeleňmi, prútím, cencúľmi či pavuči-
nami, často aj umelým snehom, aby 
sa docielila autenticita zasneženého 
lesa.

TICHÁ ROMANTIKA  
JEMNÝ ŠTÝL

Už v prvom momente útulný štýl plný 
pastelových dekorácií doplnený o lu-
xusné prvky v podobe doplnkového 
nábytku, kožušín a keramiky pôsobí na 
pohľad veľmi príjemne. Dokonca i po-
užitá farebná škála v podobe bielo-ru-
žovo-mandľových odtieňov je v úplnej 
harmónii priestoru. Stromček roman-
ticky dopĺňajú netradičné ozdoby ako 
pierka, látkové kvety alebo páperové 
girlandy.

SLADKÉ PREKVAPENE  
DETSKÝ ŠTÝL

Každý z nás si vie predstaviť detskú 
izbičku vo svetlých farbách plnú 
veselých obrázkov zvierat, plyšo-
vých hračiek a jemných svetielok. 

A presne taký je aj posledný spomí-
naný štýl v tomto roku, súdený tým 
najmenším. 

 Ing. Alena Pivolusková, 
Ing. Hana Nováková

Foto Ing. Hana Nováková, 
archív fi rmy Tvorsad



Vánoční stromek: 
řezaný, nebo v kontejneru
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Jak všichni víme, koupě řezaného strom-
ku je jednoduchá: vybereme si druh, 
který máme rádi, doma ho umístíme do 
stojánku a těšíme se z jeho krásy a vůně. 
Dnes již prodejci nabízejí ofrézování 
kmene, takže umístění do stojánku je 
velmi jednoduché. Máme-li stojánek 
i s prostorem pro vodu a stromek často 
rosíme, udržíme ho čerstvý a jehlice 
na větvích déle vydrží. Jediný problém 
může nastat při jeho likvidaci. Kdo chce 
volit ekologičtější způsob, vybere si stro-
mek v kontejneru.

Kontejnerovaný stromek vybíráme pro 
použití na více let. Stromek vybíráme 
v zahradnickém centru, kde je umístěn 
v chladu nebo přímo na venkovní 
ploše, a máme jistotu, že je stromek 
v nádobě prokořenělý. 

Nabídka kontejnerovaných stromků 
se od řezaných liší. Kontejnerované 
vánoční stromky se obvykle nenabíze-
jí příliš vzrostlé. Běžně jsou k dostání 
stromky velikosti od 40 do 150 cm. 
Nabídka druhů však bývá bohatší. 

Kromě smrků, jed-
lí a borovic může 

jako vánoční 
stromeček po-

sloužit i ja-
lovec nebo 

cypřišek.

 

Trvanlivost kontejnerovaného stromku 
je téměř neomezená. Chceme-li však 
tento stromek použít i v dalších letech 
nebo si ho po svátcích vysadit na zahra-
du, musíme dodržovat určitá pravidla. 

Nejdůležitější je pomalý přesun strom-
ku z chladného prostředí do místnosti 
a pak opět ven. Zhruba dva týdny před 
Štědrým dnem přeneseme stromek 
z venkovního prostředí do chladného 
prostoru s dostatkem světla a teplotou 
cca 3–8 °C. Po týdnu ho přemístíme 
do teplejší, světlé místnosti, kde se tep-
lota pohybuje v rozmezí 15–18 °C. Na 
sváteční místo ho přineseme co nej-
později, nejlépe na Štědrý den. Místo 
musí být světlé a vzdálené od krbu 
nebo topení. Zde stromek ponechá-
me 3–5 dní při teplotě 20 °C. Bude-li 
teplota nižší, můžeme si stromek pone-
chat v interiéru i týden. Stromek denně 
rosíme a pravidelně zaléváme, aby byl 

substrát trvale mírně vlhký, ale voda 
nestála v misce. 

Stejně pomalu postupujeme, když stro-
mek přesouváme zpět do venkovních 
podmínek. Stromek přeneseme ven 
až v den, kdy nemrzne. Umístíme ho 
na přistíněné místo a řádně prolijeme. 
Pokud máme stromek na balkóně či 
terase, izolujeme nádobu proti promrz-
nutí. Můžeme-li umístit stromek na 
zahradu, zapustíme nádobu do země. 

Chceme-li si stromek v interiéru pone-
chat déle, je to možné. Probudí se však 
jeho vegetační pochody a při přemístě-
ní ven by stromek uhynul. V takovém 
případě stromek přechováme do jara 
na chráněném, nemrznoucím místě.

Stromek může být v témže kontejne-
ru zhruba dva až tři roky. Záleží na 
tom, jak starý stromek jste si zakoupili. 
Stromek potřebuje přesadit, pokud již 
kořeny prokořenily květináč a rostou 
ven.

Martina Kovandová
Zahradnictví Jelínek

V předvánočním čase sháníme vánoční dárky, uklízíme, chystáme vše pro Štědrý den a v neposlední řadě se 
poohlížíme po i vánočním stromku. Pokud patříte mezi ty, kteří váhají, zda letos pořídit stromek řezaný, nebo 
koupit stromek v kontejneru, pokusíme se vám poradit.



Uvedené produkty dodává do sítě prodejen Zahradních center CS společnost NOHEL GARDEN a. s.
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STALO SA

Milí čitatelia, milovníci prírody a záhrad, 
už je to 25 rokov, kedy sa začala písať história 
našej fi rmy  TVORSAD!

Oslavy 25. výročia 
fi rmy Tvorsad



Začiatky veru neboli jednoduché. Za-
čínalo sa skromne, s predajom vyrobe-
ných aranžmánov od majiteľky Aleny 
Pivoluskovej, zakladaním a údržbou 
zelene v Atómovej elektrárni v Jaslov-
ských Bohuniciach, v jednej unimo-
bunke, postavenej na bývalej stavbe 
detského domova (terajšia univerzita), 
ktorú sme v roku 1992 preniesli na 
sídlo súčasnej budovy, na Okružnú 
 ulicu 21. 

Postupne pribúdali práce spojené s ná-
vrhmi sadových úprav a ich následnou 
realizáciou, údržba zelene pre mesto 
Trnava, a malá firma tvorená dvomi 
manželmi s malými deťmi sa rozrást-
la na stabilnú firmu, zamestnávajúcu 
20–30 zamestnancov, ktorá

  poskytuje služby v oblasti návrhu, 
realizácie a údržby sadových úprav

  prevádzkuje záhradné centrum so 
širokým sortimentom potrieb do zá-
hrady, ale aj interiérových doplnkov

  patrí medzi zakladajúcich členov 
družstva Záhradné centrá CS

  je členom Spoločnosti pre záhradnú 
a krajinnú tvorbu

  sponzoruje mnohé akcie
  publikuje v odborných časopisoch 

a knihách 
  intenzívne spolupracuje so Sloven-

ským zväzom záhradkárov.

Ako každá firma, aj my sme si prešli 
rokmi rôznymi – lepšími i horšími. 
Keď sa však obzrieme späť do minulos-
ti, vieme, že tie horšie chvíle nás zoce-
lili, urobili silnejšími a nasmerovali nás 
práve tam, kde sme teraz. 

Počas tohto roku sme si dali na mno-
hom záležať. Vylepšenie prevádzky fir-
my v nadväznosti s dátumom oslavy 
výročia sa stal pre nás silnou motivá-
ciou. V priebehu uplynulých mesia-
cov sa uskutočnili niekoľké zmeny vo 
firme, napríklad rekonštrukcia exterié-
rových plôch pre stroje a sklad, rein-
štalácia interiéru predajne a zveľadenie 
záhradného centra a kaviarne výsadbou 
stromov a mobilnou zeleňou.

Prezradíme vám, že máme ešte jednu 
nesplnenú pracovnú úlohu – rozvinu-

tie virtuálnej predajne s vianočným 
tovarom. Takpovediac – už ani vzdia-
lenosti nebudú pre našich zákazníkov 
prekážkou. 

Ing. Alena Pivolusková,  
Ing. Hana Nováková 

Foto Ing. Hana Nováková  
a archiv firmy Tvorsad

Oslavy v Tvorsade
Po 25 rokoch sa kolegovia (minulí 
aj súčasní), stáli zákazníci, rodina, 
obchodní partneri, všetci, ktorí sa 
za predchádzajúcich 25 rokov sta-
li súčasťou Tvorsadu, stretli v deň 
osláv, 12. 6. 2015, v príjemnom, 
zakvitnutom prostredí záhradného 
centra a zaspomínali si na uplynulé 
roky udalostí, realizácií, i úsmevné 
momenty z práce. Prítomnosťou 
nás poctili mnohí významní hos-
tia, ktorí nás obohatili svojimi mi-
lými príhovormi. 

Počas celého večera hostí sprevá-
dzala príjemná živá hudba a skvelé 
občerstvenie.

Naša firma bola za dlhoročnú spo-
luprácu so Slovenským zväzom zá-
hradkárov ocenená čestným uzna-
ním 1. stupňa.

Samozrejmou súčasťou programu 
bola obhliadka interiéru budo-
vy firmy, predajne a vonkajších 
priestorov záhradného centra. Do-
volíme si len skromne pozname-
nať, že ktokoľvek príde na návšte-
vu, má u nás vždy dvere otvorené.

Výročie firmy bolo pre nás nádherne 
stráveným večerom s úžasnými ľuď-
mi, odmenou nielen pre nich, ale aj 
pre nás. Vďaka patrí všetkým našim 
zákazníkom a známym, pre ktorých 
sme si v súvislosti s výročím pripra-
vili prekvapenie, o ktorom sa bližšie 
dozvedia na sociálnej sieti a na we-
bovej stránke Tvorsadu.

Veríme, že jubileum prvého štvrť-
storočia nie je posledné a želáme si, 
aby tradícia pôsobenia firmy pre-
trvala aj ďalších (nielen) 25 rokov, 
veď koniec koncov, spolu s vami sa 
nám to určite podarí! 
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Agroservis Stupava
Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava, Slovensko
Tel.: +421 265 935 729
www.agro-servis.sk

Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o.
Bystrcká 40, 624 00 Brno
Tel.: +420 546 223 042
www.ctyrlistek-centrum.cz

Hortiscentrum s.r.o.

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Žerotínovo nábřeží 101 
667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878
www.hortis.net

Kalabousek 145 
286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010

Ústecká ul. 
403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474 
www.jinazahrada.cz

Josefodolská ul. 
293 01 Ml. Boleslav-Debř
Tel.: 326 210 555

John zahradnictví s.r.o.
Pardubická 757, 500 04 Hradec Králové – Kukleny
Tel.: +420 602 449 138
www.johncz.cz

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

Flora centrum – Mrázovi
Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary
Lidická 70, 360 20 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 225 752
www.fl ora-centrum.cz

Josef Janků – Arboretum Šmelcovna
Šmelcovna 1364/3 
680 01 Boskovice
Tel.: +420 516 453 071
www.smelcovna.cz

Pražská 
263 01 Dobříš
Tel.: +420 602 383 922

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

Seznam prodejen
PRAHAMariánské 

Karlovy 
Vary

Králové

Brno

Stupava
Trnava

Ivanka 
pri Dunaji

Dolný Kubín

Dobrá Niva

Cidlinou

Obchodní družstvo Zahradní centra CS je profesní sdružení fyzic-
kých a právnických osob z České republiky a Slovenska, které se za-
bývají prodejem celého zahradnického sortimentu s důrazem na rostliny 
a služby v oboru.

Historie družstva se začala psát v roce 1998 a počet členů postupně rostl na 
současných 27. 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 družstva Zahradní centra CS odráží skutečnost, že kromě českých zahradních center jsou členy družstva 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 sortimen-
tem rostlin, substrátů, hnojiv či zahradnických potřeb budete spokojeni u každého z nás. 
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Zahradní a parková spol. s r.o.
Zahradní centrum Trima Plus s.r.o.
Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz

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

Stanislav Kopřiva – zahradní centrum
Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 734 638 230, 775 454 290
www.zahradnictvi-dubany.cz

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

Záhradníctvo SADEX – 
Ing. Rastislav Feriančik
Duklianska 19/B, 080 01 Prešov, Slovensko
Tel.: +421 903 600 019
www.zahradnictvo-sadex.sk

Tvorsad Trnava
Okružná 21, 917 01 Trnava, Slovensko
Tel.: +421 335 341 701
www.tvorsad.sk

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

HROCH group s. r.o.
Zahradnické centrum Vratimov
Buničitá 756, 739 32 Vratimov, okr. Ostrava-město
Tel.: +420 558 669 031
www.hrochgroup.cz

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

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

Zahrada Matúšů s.r.o.
Horní Lhotice 42, 675 73 Kralice nad Oslavou
Tel.: +420 728 015 574
www.zahradamatusu.cz

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



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

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

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

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

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

Záhradníctvo Horváth

www.zahradnictvomh.sk

Moyzesová 46, 
900 28 Ivanka p. Dunaji
Tel.: +421 903 742 605

Hlavná 71, 
927 01 Šaľa
Tel.: +421 903 261 284

Zahradní centrum Trima Plus s.r.o., 
Mariánské Lázně 

2. – 3. 10. 2015 Vítání podzimu

Josef Janků – Arboretum Šmelcovna, Boskovice 

1. – 25. 10. 2015 Podzim v arboretu

16. – 19. 10. 2015 Výstava ovoce a okrasných rostlin

25. – 26. 11. 2015 Dny adventní vazby

Jiná zahrada s.r.o., Mladá Boleslav 

3. 10. 2015 Dlabání dýní – dětský den
Soutěže s klokanem Ludvíkem, malování na obličej, vý-
stava dýní, od 13 hod. překvapení pro děti

Jiná zahrada s.r.o., Chabařovice 

4. 10. 2015 Dlabání dýní – dětský den
Soutěže pro děti, malování na obličej, výstava dýní, 
od 13 hod. překvapení pro děti

Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy 

17. – 18. 10. 2015 Dýňobraní
Dlabání a prodej dýní, ochutnávky vín se someliérem, 
dýňové dobroty, kavárnička, dětské kouzelnické vystou-
pení, výroba podzimních dekorací, soutěž o nejkrásnější 
vyřezanou dýni

21. – 22. 11. 2015 Vánoční výstava 
Zahájení prodeje vánočních dekorací, stromků, advent-
ních věnců, skleněných vánočních ozdob aj.; dětská díl-
nička, zdobení vánočních ozdob

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



Zahradní centrum Parkon,Libice nad Cidlinou 

 11. – 13. 9. 2015 Výstava melounů 

 24. – 27. 9. 2015 Svatováclavské vinobraní 

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

 17. 10. 2015 Podzimní dýňování v Zahradě Matúšů
Dlabání dýní pro děti, malování na obličej, možnost za-
koupení dýní malých i velkých, dušičková vazba a vý-
zdoba, poradenství v oblasti vhodných odrůd ovoce, vý-
sadby a střihu ovocných stromků, ochutnávka dýňových 
specialit
 28. 11. 2015 Advent v Zahradě Matúšů
Dětská adventní dílna, prodej adventních věnců a vý-
zdoby, vánoční dekorace

Isola Bella s.r.o., Žitavce
 7. – 12. 9. 2015 Týždeň záhradného architekta 
Téma: rastliny na živé ploty. Radí vám architektka 
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
 17. 10. 2015 Deň jablka
odborná prednáška o rezu ovocných stromov, súťaž 
o najkrajšie jablko
 31. 10. 2015 Tekvicový festival
vyrezávanie a súťaž o najstrašideľnejšiu tekvicu, ochut-
návka burčiaku a pečenej tykvice
 4. 12. 2015 Mikuláš
príchod Mikuláša o 16 hod. Balíčky pre deti, horúca čo-
koláda a sladké dobroty
 11. – 12. 12. 2015 Vianočné dni
normandské jedličky, borovice a smreky – rezané aj 
v kontajneri, výborná oravská kapustnica, varené víno 
a vianočné dobroty

Stanislav Kopřiva – zahradní centrum, Dubany 

 21. 11. 2015 Zahájení vánoční prodejní výstavy

TVORSAD Trnava 

 4. 9. 2015 Záhrada ruží
Ešte stále nám krásne kvitnú… Praktické odborné rady, 
ako sa o ruže starať
 18. 9. 2015 Záhrada jesene
Praktické odborné rady, pestovateľské opatrenia na prí-
pravu okrasnej a ovocnej záhrady na obdobie vegetačné-
ho pokoja
 23. 10. 2015 Záhrada zdravia
Zber ovocia, jeho uskladňovanie, jesenná výsadba ovoc-
ných drevín
 30. 10. 2015 Spomienka na blízkych
Pomôžeme vám skrášliť posledné miesto odpočinku va-
šich blízkych
 27. 11. 2015 Záhrada zimy 
Pre dospelých aj deti degustácia jabĺk s prof. Vidom, pre 
ženy začiatok adventu s našimi Vianočnými inšpiráciami
 Celý december sa ponesie v zamení príprav na Via-
nočné sviatky. Opäť u nás nájdete nespočetné inšpirácie 
a možnosť vychutnať si šálku punču, čaju a nami napeče-
ných koláčikov v prítomnosti Vašich blízkych.

ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNÍ CENTRUM s.r.o., Brno

 3. 10. 2015 Podzimní den ve Čtyřlístku – dýňování

 28. 11. 2015 Advent ve Čtyřlístku

Hortiscentrum s.r.o., Židlochovice

 12. –13. 9. 2015 Prodejní výstava růží 

 10. – 11. 10. 2015 Dýňobraní 

 28. 11. 2015 Zahájení adventu

Hortiscentrum s.r.o., Čáslav

 3. – 4.10. 2015 Dýňobraní 

 21. 11. 2015 Kouzlo Vánoc
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