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I  když  to na první pohled vypadá 
jako milá dětská hra, je to opravdo-
vá práce. Přikrmování ptáků výraz-

ně zvyšuje jejich šanci na přežití. Pro 
rovnováhu na  zahradě  jsou ptáčci 
velmi důležití. To, co jim v zimě na-
sypeme, nám brzy vrátí v množství 
zlikvidovaných škůdců. Ptačí potra-
vy máme v našich zahradních cent-
rech dostatek – my totiž přikrmuje-
me. Přidáte se?

Kalendárium

A máme tu zase další Nový rok… Nebo 
raději trochu veseleji – šastný nový rok 
2016, naši milí zákazníci a čtenáři! 

Pro zahradníka nezačal letošní rok úpl-
ně nejrůžověji – celodenní mrazy by si 
celý  rok  nepřál  asi  ani  ten,  kdo  jinak 
zimu miluje. Nezbývá nám než doufat, 
že pořekadlo „jak na Nový rok, tak po 
celý rok“ se letos nevyplní.

Ale  te  už  trochu  vážněji.  Rok  2015 
patřil k nejteplejším a nejsušším v naší 
nedávné historii. Krásné a suché počasí 
vás kupodivu nelákalo  jen k vodě, ale 
také do našich zahradních center. A za 
to  vám  patří  dík.  Díky  vám  jsme  byli 
po celý  rok plni elánu a  radosti z naší 
práce. Doufáme, že i v příštím roce pro 
vás  naše  zahradní  centra  budou  před-

stavovat oázu klidu v životě plném sho-
nu. A že k nám rádi zavítáte relaxovat 
a přemýšlet,  čím krásným byste mohli 
obohatit vaše domovy a zahrady. 

Jednou  z  novinek,  které  jsme  pro  vás 
letos  připravili,  je  i  upravená  podoba 
časopisu TIP, jehož první letošní vydání 
právě držíte v ruce. Doufáme, že změnu 
v  grafice  i  ve  struktuře  článků  uvítáte 
a časopis se vám bude líbit víc. A pokud 
ne  (nebo  i  v  opačném  případě),  dejte 
nám vědět – jsme zvědavi na vaše ná-
zory!

V  tomto vydání na vás  čekají dvě po-
někud  opomíjené  krasavice  brzkého 
jara.  Mnohdy  nakvétají  už  v  průběhu 
zimy a pro jarní nadšence posunou se-
zónu květu klidně i o měsíc – čemeřice 

a   vilín.  Naplánujte  s  námi  vaši  první 
jarní  dekoraci  z  rychlených  cibulovin 
a  promyslete  si  velikonoční  výzdo-
bu.  Bojíte  se  pěstování  anturií?  Pavel 
Chlouba vám ve svém článku představí 
návod na  jejich pěstování  v  domácích 
podmínkách.   

Na další rok s vámi se těší 

Marie Hubálková Matúšů 
vedoucí redakční rady 
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Zahrada v předjaří

Úvodník

Období na rozhraní mezi zimou a jarem je začátkem nové 
zahradnické sezóny. I když ještě může být venku zima a nevlídně, 
kolotoč zahradnických povinností se už jednoznačně rozjíždí. Na co 
nezapomenout v tuto dobu? 

Předjaří  je  ideální  do-
bou  pro  přesazování. 
Týká se to venkovních 
rostlin  pěstovaných 

v  nádobách  i  pokojo-
vých rostlin. S výběrem 
nejvhodnějšího  substrátu 
pro  konkrétní  rostlinu  vám 
rádi poradíme.

Přesazování

Zimní krmení  
drobného ptactva 
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Když není zamrzlá půda, je vhodná doba pro obnovení okrajů trávníku. Jeho pro-
růstání  do  záhonu  je  nehezké  a  navíc  konkuruje  kulturním  rostlinám.  Komu 

se nechce každý rok podstu-
povat  tuto  operaci,  může  si 
pomoci  zapuštěním skrytých 

obrub  těsně pod povrch půdy.  Existuje několik  typů  se  stejným účinkem. 
I v této věci vám v našich zahradních centrech rádi pomůžeme.

Obnovení okrajů trávníku

Začínáme vysévat rostliny, které mají dlouhou vegetační dobu. Zkušení pěstitelé zeleniny 
dobře vědí, že je to třeba celer a papriky. Kdo by snad chtěl pěstovat begónie ze semí-

nek, musí začít už velmi brzy. Poměrně dlouho se předpěstovávají i hrachory, půvabné 
popínavé letničky.

Některé druhy rostlin můžete hromadně vysévat do 
misek,  přesazování  totiž  přímo  milují.  Jsou  to  třeba 

saláty, rajčata, nebo už zmíněný celer. Jsou ale i takové druhy, které se zlobí, když 
se jejich kořenů zbytečně dotýkáme – třeba právě hrachor. Ten se proto vysévá do 
malých květináčků po jednom či dvou semínkách.

•  Typ pěstitelské nádoby je velmi důležitý. Doba jogurtových kelímků už po-
minula, vystřídaly je totiž jiné, praktičtější nádoby. Pro výsevy i přesazování můžeme po-

užít misky i květináče. Více než na materiálu 
záleží na tom, aby byly čisté, prosté zárodků 

houbových nemocí nebo živočišných škůdců. Prá-
vě z tohoto důvodu významně roste obliba jednorázo-

vých nádob vyrobených z organických surovin. Při vysazování se celé vkládají do 
půdy, kde se brzy rozpadnou. 

• Pro výsev a množení se používají speciální substráty – mají specifickou 
strukturu, podstatně menší množství živin (to je dobře) a jsou „zdravější“. Kro-
mě základního typu se objevují zajímavé novinky. Například supresivní substrát je 
obohacen o některé kmeny užitečných hub, které působí proti určitým houbovým 
nemocím a larvám škodlivého hmyzu. Tepelně propařený výsevní substrát neob-
sahuje živé zárodky škůdců ani klíčivá semena plevelů.

Je čas výsevů 

Pěstitelé  zeleniny  by  neměli  zapomenout  na  doplnění  živin. 
V předjaří se hnojí například dusíkatým vápnem, které do půdy 
dodá  dva  velmi  důležité  prvky  – 
dusík pro růst a vápník pro dobrý 
zdravotní  stav  a  vitalitu.  Aplikuje 
se několik týdnů před výsadbou či 
výsevem. Dusíkaté vápno a samozřejmě i jiné druhy hnojiv máme 
připraveny v dostatečném množství i sortimentu.

Doplnění živin
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Kaleidoskop

ZAUJÍMAVOSTI  
A NOVINKY 

pre záhradu
Jednou z najtypickejších vlastností záhrady je jej 
premenlivos. Vyvíja sa v čase i v priestore, vaka 
tomu nikdy nie je nudná. Aj na zdanlivo hotovej 
záhrade vznikajú neustále nové okolnosti, ktoré 
umožňujú ich užívateom podnika rôzne zmeny 
a vylepšenia. Pre večný a nikdy nekončiaci experiment 
môžeme hada zdroje medzi rôznymi doplnkami, 
i vo svete živých rastlín. Je to prospešná vec, lebo 
majiteov záhrady udržuje v príjemnom napätí 
a nádejnom očakávaní. Pritom až tak nezáleží na 
tom, či zmena bude honosná a vekolepá, alebo len 
nenápadná a skromná. Máme pre vás niekoko tipov, 
ako aspoň o kúsok vylepši priestor okolo domu.

Len pred krátkou dobou sme na svete uvítali úplne novú sériu hortenzie 
vekolistej (Hydrangea macrophylla), ktorá dostala vemi príhodné ozna-
čenie  MAGICAL.  V  tomto  prípade  ozaj  trefné.  Vlastných  kultivarov  je 
viac a stále ešte pribúdajú nové. Patria sem napríklad odrody  ´Magical 
Amethyst´, ´Magical Coral´ alebo ´Magical Noblesse´. Ich spoločným me-
novateom je neskutočná premenlivos kvetov a silný, mohutný vzhad. 
Kvety sa objavujú pomerne skoro a vydržia atraktívne až do prvých mra-
zov. Medzitým obvykle zmenia svoj výzor, niektoré odrody až štyrikrát za 

rok. 

Záhradu v zime často považujeme za smutnú, 
v lepšom prípade za nudnú. Ale aj pochmúr-

na še zimy sa dá vylepši, treba k tomu iba 
trochu odvahy urobi niečo, čo nie  je cel-
kom bežné. Napríklad zapoji farby a nie-
ktoré  záhradné  prvky  prezliec  zo  smut-
ných odtieňov mahagónu a palisandru do 
veselších kabátov. Aj farebné zmeny majú 

svoje  pravidlá,  ale  mierne  upustenie  uzdy 
fantázie je obvykle prospešné. 

Starý  hlinený  kvetináč  nemusí  nut-
ne  skonči  na  skládke  nepotrebného 
odpadu.  Môže  poslúži  ako  skromná 
vtáčia  búdka.  Starému  kvetináču  sta-
čí  zväčši  odtokový otvor na dne a  je 
skoro hotovo. Ešte pred vyvesením na 
stenu domu sa vyplatí vnútornú stranu 
kvetináča poriadne vyčisti a vydezinfi-
kova. Hniezdne búdky sa majú upev-
ňova  na  záhradu  už  od  konca  jese-
ne – vtáci vyhadávajú svoje hniezdne 
miesto s predstihom, často ešte v zime. 
Možno by sa to ale ešte dalo stihnú.
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Ohnisko oddávna patrilo k uom. Dnes sa ohník presahoval hlavne do grilov 
a udiarní, ale kúzlo otvoreného ohniska nejde spochybni. Aby ohnisko neza-
nechávalo rany v trávniku, niekto šikovný a určite aj  trochu  lenivý vymyslel 
ohnisko vyvýšené. Je to fajn vynález, netreba sa k nemu skláňa, ahko sa čistí 
a dajú sa pri ňom ohria ruky i postojačky. A ke načas stratí význam, dá sa 
uprata a nahradi niečím aktuálnym.

Je to ozaj len pár rokov dozadu, čo sa objavili prvé miniatúrne budleje (česky 
komule). Už vtedy som tušil, že sa budeme môc teši na významné veci. A už 
je to tu! Miniatúrne budleje dorastajú do šírky i výšky okolo 70 cm. Kvitnú celé 
leto a priahujú motýov ako ich vysoké sesternice. Viete si predstavi napríklad 
lem medzi výsadbou a trávnikom, ktorý by tvorili tieto atraktívne drevinky? Ich 
použitie môže by prekvapivé – okrem iného sa výborne hodia do závesných 
košov. Budleja na obrázku sa volá ´Lilac Turtle´, ale ich výber sa každým rokom 
zvyšuje. 

Jak na obtížné mušky 
smutnice v interiéru 
Obtěžují vás často malé černé mušky, které poletují kolem květi-
náčů s pokojovými rostlinami a vyskytují se zde ve velkých hej-
nech? Nezoufejte, máme pro vás řešení v podobě FLORIA Kapal-
ného hnojiva  na pokojové rostliny. 

Jedná se o speciální formu výživy pro všechny doma pěstované 
rostliny s obsahem unikátních aromatických látek, jenž ome-
zují výskyt mušek – smutnic v interiéru. Ty se vyskytují v přemo-
křené půdě, především při nadměrné zálivce. Po několika aplika-
cích hnojiva dojde k jejich úplnému vypuzení z interiéru.

Abyste se nemuseli obávat další invaze mušek, používejte již jen 
preventivně, a to 1 x za měsíc. Toto jedinečné hnojivo také ome-
zuje tvorbu nevzhledných plísní na povrchu substrátu a navíc 
příjemně provoní váš interiér vůní pomeranče.

Více o výrobku na: www.fl oria.cz

nčečenče.
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Rostliny

Zatímco ostatní zahrad-
ní rostliny se ukládají ke 
spánku, tiše spí nebo se 
jen zlehka probouzejí, če-
meřice dokážou trvalkový 
záhon zaplavit barvami – 
od bílé přes růžovou až po 
fialovou. 

ČEMEŘICE 
hlásí konec zimy



S  novou  rolí  čemeřic  (Helleborus)  jako 
rostlin pro vánoční a zimní období jsme se 
zatím velmi nesžili. A přitom je na rozdíl 
od ostatních druhů používaných zejména 
na  Vánoce  můžeme  umístit  před  vchod 
do domu, kde osvěží tmavé zimní barvy. 
Po odkvětu se jich nemusíme nutně zba-
vovat, po přesazení do volné půdy krášlí 
zahradu jako velmi vytrvalé květiny ještě 
po mnoho let. Toho se vůbec nemusíme 
bát ani u druhů, které byly speciálně vy-
šlechtěny proto, aby nakvétaly co nejdří-
ve – tedy již v průběhu prosince nebo pak 
v průběhu ledna až března.

Šlechtění  za  tímto  účelem  se  mimo  ji-
ných  věnoval  také  německý  botanik 
Josef Heuger. Jeho Gold Collection za-
hrnuje dvě skupiny: HGC Christmass 
kvetou  již  v  prosinci  většinou  různě 
tvarovanými bílými květy (například 
´Joshua´), zatímco HGC Early Spring 
začíná kvést až v lednu a je barevně 
pestřejší.  Například  ´Pink  Frost´  má 
květy zprvu světle růžové a postup-
ně tmavnou, ´Ice Breaker Prelude´ má 
květy velké, zelenkavé a kvete od led-
na do března.

Kolekce  ´Spring  Promise´  je  díky  svým 
rodičům barevně a  tvarově velmi pestrá 

a  kvete  o  něco  později,  ale  také  velmi 
dlouho.

Na zahradě se čemeřicím nejlépe daří na 
polostinném  a  stinném  místě,  v  dobře 
propustné  a  humózní  půdě  (vylepšení 
kompostem je velmi potěší). Při výsadbě 
nesmíme zapustit střed rostliny pod úro-
veň terénu, jinak vyhnije. Čemeřice jsou 
stálezelené,  ale  na  jaře  obměňují  listy, 
aby  byly  pro  další  rok  ještě  krásnější 
a silnější.

´Merlin´
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´Goldenmariane´
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´Joshua´

´Cinnamon Snow´
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Hamamelis je pomerne malý rod – pár 
druhov pochádza zo Severnej Ameriky, 
ostatné  z  Východnej  Ázie.  Tieto  kríky 
sa  rozhodli  kvitnú  trochu  netradične 
v  zimnom  čase.  Obvykle  sa  ich  kvety 
otvárajú  pri  trochu  teplom  počasí  od 
konca ja nuára, u niektorých druhov už 
v decembri. Preto sa označujú za prvé 
kvitnúce kríky, ale aj na  tvrdení, že sú 
to posledné kvitnúce kríky roka, môže 
by niečo pravdy. Najatraktívnejšie od-

rody  sú  krížence  dvoch  asijských  dru-
hov.  Označujú  sa  názvom  Hamamelis 
x intermedia. 

Veké  množstvo  kultivarov  sa  líši  pre-
dovšetkým farbou a vekosou kvetov. 
Tie môžu by žltej, oranžovej, ružovej, 
medenej i červenej farby. Pestova ha-
mamel nie je zložité, ale je treba dodr-
ža niekoko pravidiel. 

Každé ročné obdobie má 
na záhrade svoj pôvab. 
Platí to aj o zime, lebo 
i v tomto čase je celá 
rada rastlín, ktoré sú krás-
ne. A niektoré dokonca aj 
kvitnú. Týka sa to aj ha-
mamelov (česky vilín, lat. 
Hamamelis), ktoré práve 
v zime prichádzajú do svoj-
ho najlepšieho obdobia. 

HAMAMEL 
nedocenený krásavec
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´Pallida´ ´Aurora´ ´Primavera´

´Doerak´ ´Böhlje´s Feuerzauber´ ´Westerstede´

´Amanda´ ´Diane´

´Aphrodite´ ´Goldstar´

´Promise´ ´Jelena´

 Hamamel potrebuje vlhkú, 
humusovitú, hlbokú a mierne až 
výrazne kyslú pôdu. Stanovište 
nesmie by trvalo mokré, 
nadbytočná voda musí dobre 
odteka.

 Stanovište má by slnečné, 
alebo v miernom polotieni.

 Hamamely sa obvykle 
nerežú – ich regeneračná 
schopnos v starom dreve je 
vemi malá. Tenké konáriky sa 
ale môžu opatrne pristrihova, 
čím sa dá mierne regulova šírka 
rastliny.

 Staršie rastliny zle znášajú 
presadzovanie, vyberte im 
stanovište zodpovedne, aby bolo 
definitívne.

 Na jeseň listy hamamelov 
vyfarbujú do žiarivých odtieňov. 
Aj kvôli tomu sa vyplatí pri 
výsadbe bra na vedomie 
pozadie, aké je k dispozícii. Žlto 
a oranžovo kvitnúce odrody 
vyniknú najlepšie na tmavom 
pozadí, u tmavo kvitnúcich 
odrôd je to presne naopak.

 Pri pestovaní v dobrých 
podmienkach sú u nás 
absolútne mrazuvzdorné a vemi 
životaschopné.
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Sezóna

PŘEDJARNÍ  
NÁDOBY A TRUHLÍKY 

Jaro už je za rohem! Chce-
te si ho přiblížit až k sobě 
na terasu nebo do zahra-
dy? Máme pro vás rychle-
né cibuloviny a další posly 
jara, s jejichž pomocí si 
za svými okny můžete vy-
kouzlit malý ráj.



Mnohdy stačí, když očistíme rostliny, které rostly v truhlí-
ku přes zimu, a mezery mezi nimi dosadíme jarními rost-
linami, které vám v našich zahradních centrech nabízíme 
už v předvánočním čase. Koncem ledna už je ale nabídka 
rychlených hyacintů, tulipánů, krokusů, petrklíčů, mace-
šek,  čemeřic,  vřesovců a dalších  rostlin mnohem větší, 
takže při jejich volbě určitě nemůžete sáhnout vedle.

Pro  celkové zvýraznění  jarní  aranže hraje důležitou  roli 
i nádoba. Máte-li rádi přírodní materiály, lze jarní květiny 
sesadit do košů z vrbového proutí a prostor mezi nimi 
zaplnit  mechem.  V  poslední  době  se  těší  velké  oblibě 
různé plechové nádoby, které dokáží podtrhnout jemný 
půvab předjarních květů.

Cibuloviny po odkvětu nevyhazujeme – podstatně 
zmírníme zálivku a necháme zatáhnout listy. Te-

prve pak je můžeme zasadit na záhon.
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OSUDOVÉ SETKÁNÍ  
….a pokojové rostliny 
   jsou k nepoznání

www.agrospolecne.cz

MĚ UŽ MÁŠ,
takže živiny 
do půdy dáš

...A JEŠTĚ MĚ SI KUP,
a skvělou kondicí 
rostlin ohromen 

buď

SOUTĚŽTE
s námi 

od 1. 2. 2016

o hnojivo 

na 8 000 l
  zálivky
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Předpěstování

O tom, jaká bude letošní sklizeň zeleniny, se rozhoduje už 
te. Abychom se mohli na konci sezóny  pochlubit 
bohatou úrodou, musíme splnit několik 
 základních podmínek. 

  Výsev semen  
a pikýrování 

Při  výsevu  se  určitě  zaměřte  na  výběr 
vhodného  výsevního  substrátu.  Měl  by 
být z kvalitních surovin a bu propařova-
ný, nebo ošetřený proti půdním houbám 
a škůdcům, jimž by mohly klíční rostlinky 
padnout za obě. 

Jakmile vzešlé semenáčky přepikýrujeme, při-
chází  jedna  z  nejdůležitějších  fází  vývoje  rost-
liny  –  tvorba  bohatě  rozvětveného  kořenového 
systému.  Nyní  nastává  čas  pro  pravidelnou  zálivku 
Růstovým stimulátorem s humátem Rosteto. Tento stimu-
látor obsahuje soubor huminových kyselin, které podporují růst 
a vitalitu mladých  rostlin a příznivě působí na  rozvoj právě kořenového 
systému.  Stimulátor  je  možné  aplikovat  například  i  v  době  nasazování 
květních poupat, kdy zvyšuje například jejich množství a vyzrálost genera-
tivních orgánů rostlin, takže následně dochází i k lepšímu opylení. 

 Volba odrůdy

Ne každý salát a paprika jsou vhodné 
pro pěstování v naší oblasti, a tak je 
dobré si nechat poradit od zkušených 
prodavačů, jaká konkrétní odrůda spl-
ní naše očekávání. V našich zahrad-
ních centrech najdete velké množství 
semen a my vám rádi pomůžeme vy-
brat přesně takovou odrůdu, se kte-
rou budete slavit úspěch. 

 Předpěstování sazenic

V průběhu dalšího pěstování za oknem dbáme na to, 
aby  měly  mladé  rostlinky  především  dostatek  světla 
a přiměřené teplo – to jsou podmínky, které zajistí je-
jich rovnoměrný růst a zabrání jejich vytahování. Jed-
nou týdně zalejeme sazenice Růstovým stimulátorem 
s humátem Rosteto – a pak už jen čekáme na skuteč-
né  jaro. Jakmile to teploty dovolí, přesadíme rostliny 
do skleníku, pařníku nebo na volný záhon a pokraču-
jeme v jejich ošetřovaní až do sklizně. 

Věřte, že kdo nepodcení začátek, bude mít v sezoně 
velký náskok a určitě ho čeká skvělá sklizeň!

ZDRAVÉ A SILNÉ  
SAZENICE 
– základ bohaté sklizně 
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Zkušenosti s borůvkami Začínáme zelinařit Problémy s pokojovkami

NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČASOPIS O ZAHRADĚ

ÚNOR 2016 Cena 34 Kč (1,70 €), v předplatném 28 Kč

PRAVIDELNÁ 
PŘÍLOHA

ZAHRÁDKÁŘKA
- květina minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

Petúnie Vaření z červené čočky

Vydatné polévky

Radost z pečení

ÚNOR 2016

Srdečnízáležitost
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Vaření z červené čočky

Vydatné polévky

Radost z pečení

PŘÍLOHA NEJEN PRO ŽENY ● TIPY ● TRIKY ● PORADÍME JAK NA TO

ÚNOR 2016

SrdečníSrdečnízáležitost

moderní časopis nejen o zahradě

PŘIPRAVTE SE NA SEZONU
• NA NIC NEZAPOMENETE
každý měsíc rady pro ovocnou, zeleninovou a okrasnou zahradu
• ZÁBAVA I POUČENÍ
s Václavem Větvičkou a Alenou Zárybnickou
• ZKRÁŠLÍTE TERASU, ZAHRÁDKU, DŮM I BYT
díky praktickým radám zahradních architektů
• CHUTNÉ A PŘEDEVŠÍM ZDRAVÉ
průvodce od semínka ke sklizni
• UŠETŘÍTE
pravidelné slevové akce našich partnerských fi rem a organizací
• ŽÁDNÉ CHYBNÉ EXPERIMENTY 
hledáme a testujeme to nejlepší pro vás

NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČASOPIS O ZAHRADĚ PŘÍLOHA NEJEN PRO ŽENY  TIPY  TRIKY  PORADÍME JAK NA TO

moderní časopis nejen o zahradě

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

PRAVIDELNÁ 
PŘÍLOHAPŘÍLOHAPŘÍLOHA

ZAHRÁDKÁŘKAZAHRÁDKÁŘKA

Vaření z červené čočky

Vydatné polévky

Radost z pečení

ÚNOR 2016

SrdečníSrdečnízáležitostzáležitostzáležitostzáležitostzáležitost

Vaření z červené čočky

Vydatné polévky

Radost z pečení

34 Kč
na stánku

28 Kč
předplatné

Zahrádkářův rok 2016
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Úvod

Knihovnička
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Tykve

EXTRA 
PŘÍLOHA

20

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

5 x ročně
SEMÍNKA

S  DÁRKOVÝM CERTIFIKÁTEM 
též jako ideální dárek pro kutily, 

zahrádkáře a hospodyňky
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Balkón

OKNA PLNÁ  
KVĚTIN

14

Možná si ještě vzpomene-
te na naši loňskou soutěž 
o nejkrásnější truhlík. Vy-
plynulo z ní, že květinová 
výzdoba domu, balkónu 
či okna je fascinující věcí 
a že jejich osazování vás 
baví. Nyní jsme na prahu 
nové zahradnické sezóny, 
takže už možná plánujete, 
jak si pro tento rok vyzdo-
bit okno nebo terasu. 



Zahradní centra CS – profesionální zahradníci  předjaří 2016  www.zahradnicentra.eu 15

Te
xt

 a
 f

ot
o 

Pa
ve

l C
hl

ou
ba

 

Pro  inspiraci  vám  přinášíme  obrázky 
opravdových domů, kde láska ke kvě-
tinám a ke kvalitě bydlení zvítězila nad 
pohodlností  a  nezájmem.  Kromě  lásky 
ke květinám zvláště z některých obráz-
ků vystupuje ještě jedna důležitá věc. Je 
to fantazie a také trochu i odvaha zkou-
šet nové kombinace rostlin, experimen-
tování s různými tvary a kultivary. 

Mezi zahradnické nadšence se  letos do-
stávají  další  nové  odrůdy  balkónových 
rostlin, které přinesou nové tvary, barvy, 
ale i vlastnosti. 

Pokud dáváte před listováním v katalogu 
přednost  možnosti  vybrat  si  kvalitu  na 
vlastní oči, připravte si dobré boty.  Jarní 
sezóna sice klepe na dveře jenom poma-
lu, ale stále hlasitěji. Za chvíli to začne! 

Nejkrásnější truhlík 2015
Od dubna do srpna loňského roku probíhal v našich zahradních centrech první ročník soutěže o Nejkrásnější truhlík 

roku 2015. V průběhu sezóny jste nám posílali fotografie svých letničkových i celoročních trvalkových truhlíků. 

Komise složená z odborníků vybrala tři vítěze. Zaměřila se nejen na celkový vzhled,  
ale i na kombinaci a uspořádání rostlin.  

A TADY JSOU NAŠI VÍTĚZOVÉ:

1. místo: Lenka Trašovičová  
(ZC Jelínkovi)  

2. místo: Jana Mázlová   
(Školky Montano)  

3. místo: Kateřina Beránková   
(Zahradnictví Krumlov)  

Výsledky  

soutěže



Návšteva na  
záhrade

V hlavnej roli 

ZELENÁ

Majiteka tejto záhrady 
mala hlavnú podmienku – 
záhrada musí by zelená. 
Ani zelená záhrada nemusí 
by nudná. Je predsa toko 
odtieňov zelenej, ktoré na 
jeseň vyfarbia všetkými 
farbami. Stačí si len správ-
ne vybra!

16
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Moderná  architektúra 
domu  v  štýlovom  pre-
vedení  a  vsadení  do 
vidieckeho  prostredia 
predurčila  tvarovanie 
a  ráz  celej  záhrady. 
Zhodli  sme  sa  na 
vybudovaní  hrana-
tých  štylizovaných 
záhonov  s  použitím 

jedného druhu kameňa v rôznych frak-
ciách. 

Kedže  sme  chceli  vytvori  zaujímavú 
a štýlovú záhradu, ale zároveň sa drža 
odtieňov zelenej, celková kompozícia  je 
tvorená  stálozelenými  druhmi  stromov, 
prestriedaných  s  listnatými  solitérnymi 
stromami – javorom, katalpou alebo so-
forou japonskou. 

Dôležitú  súčas  záhrady  tvoria  okrasné 
trávy.  Nakoko  v  zadnej  časti  pozemku 
bolo  treba oddeli úžitkovú záhradu od 
okrasnej,  pravidelné  záhony  sú  takmer 
z  každej  strany  ohraničené  živými  plô-
tikmi z hrabu, buxusu ale aj  tujami. Tie 

síce ešte nie je vidie, ale už rok po vý-
sadbe si pekne držia vzhad, vemi pekne 
záhradu lemujú a tvoria kulisu hranatým 
záhonom. 

Kameň sme zároveň použili aj na zvýše-
ný záhon, ktorý bude opticky záhradu 
 oddeova  od  nevábneho  múru  suse-
dov  a  zeleň  tak  dostaneme  do  vyššej 
úrovni  z  pohadu  od  okien  obytných 
miestností.

Čo by to bolo za záhradu, keby v nej as-
poň občas niečo nezakvitlo? Dostali sme 
zelenú  aspoň  k  použitiu  hortenzií,  host, 
heucher  a  bergenií.  Pani  domáca  nie  je 
odporcom kvitnúcich  trvaliek,  ich miesto 

je však osobitne vyhradené v úžitkovej zá-
hrade, kde majú svoje hriadky, a pani do-
máca ich používa hlavne k rezu a ozdobe 
interiéru. Posúte však sami, ako krásne aj 
v pozadí dopĺňajú výsadbu zelene.

Predzáhradku od okolia pán domáci od-
delil  gabiónovým plôtikom. Tu výsadba 
doplnila  kamenný  múrik,  zjemnila  ho 
a ke stromy podrastú, oddelia dom od 
ulice. 
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SEMENA VHODNÁ KE KLÍČENÍ
V obchodech se zdravou výživou  je velký výběr zdra-
vých semen s vysokou klíčivostí. Každý druh má svou 
chu  i vůni,  takže není těžké najít svůj oblíbený. K zá-
kladní  nabídce  patří  pšenice  špalda  a  jiné  obiloviny, 
z luštěnin sója, hrách, cizrna či fazole a z dalších druhů 
třeba ředkvička, hořčice, řeřicha nebo brokolice. Pro za-
čátečníky je vhodná čočka, fazolky Mungo a vojtěška.

Jak správně nakličovat
Existuje hned několik způsobů nakličování. Semena nej-
dříve opláchněte a na 12 hodin namočte. Zvažte jejich 
množství, protože naklíčená semena značně zvětší svůj 
objem. Vodu poté slijte a semena propláchněte. A te 
si můžete vybrat jeden ze dvou následujících postupů:

  Všechna namočená  semena vsypte do  sklenice, 
kterou  zakryjte  plátnem  nebo  víčkem  s  otvo-
ry,  aby  dovnitř  nádoby  mohl  vzduch.  Pořídit  si 
můžete  i  nakličovací misku.  Semena dvakrát  za 
den propláchněte  a  vodu  nechte  vždy dokona-
le odtéct, aby klíčky nezačaly plesnivět. Sklenici 
postavte nejdříve na  temné místo, ke konci na-
kličování ji dejte na světlo, aby klíčky zezelenaly.

  Mokrá  semena  rozložte  na  jednu  vlhkou  utěrku 
a  druhou  ji  přikryjte.  Hor-
ní  utěrku  dvakrát  nebo 
třikrát  denně  rovnoměrně 
pokropte  vodou.  Semena 
můžete rozložit i na vatu či 
přímo na půdu a několikrát 
denně je kropit.

První klíčky budete v obou pří-
padech sklízet zhruba za tři až 
čtyři dny.

Dobroty ze zahrady

Povolený zimní 
doping

Abyste se po zimě necítili 
skleslí a bez energie, dopřejte 
si k jídlu rostlinné klíčky 
a výhonky. Díky látkám, které 
obsahují, pak budete lépe čelit 
jarní únavě.

Konzumace klíčků různých semen má tradici 
především v Číně. V naší stravě jsou spíše 
doplňkovou formou zdravé výživy, protože 
hrst klíčků může pokrýt denní potřebu 
vitamínů a minerálů. Jejich výhody spočívají 
nejen v přínosu pro zdraví, ale také v lahodné 
chuti a rychlé úpravě.

ZDRAVĚJŠÍ NEŽ ZELENINA

Nenaklíčená semena představují zásobárnu 
důležitých látek. Při klíčení přijímají vodu, 
čímž se aktivují enzymy, které vyvolají 
štěpení škrobu na jednoduché cukry, bílkovin 
na aminokyseliny a tuků na volné mastné 
kyseliny. Klíčením se tak v zrnu zvyšuje obsah 
esenciálních aminokyselin a stoupá i obsah 
vitamínů.

Rozdíl mezi klíčky a zeleninou je tedy 
především v tom, že zatímco v zelenině 
po sklizni obsah vitamínů začne klesat, 
v naklíčených semenech naopak prudce 
stoupá. Věděli to už staří Féničané, kteří 
nechávali přímo na lodích klíčit semena, aby 
námořníci nepodléhali kurdějím.
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DO SALÁTU I NA PÁNEV
Semena se jedí s kořínky i výhonky nejčastěji za sy-
rova, pouze klíčky luštěnin je nutné ještě blanšírovat, 
tj. spařit horkou vodu. Přidávají se do zeleninových 
salátů, masitých jídel a polévek a sypou se na chléb. 
Tepelným zpracováním se ničí cenné látky, proto se 
do pokrmů přidávají až při konečné úpravě.

PRO MLADÉ I SENIORY
Čerstvé  klíčky  podporují  léčení  některých  chorob, 
například cukrovky, srdečních a cévních onemocně-
ní,  nadváhy  a  poruch  metabolismu.  Navíc  jsou  vý-
borným  zdrojem  energie  pro  dospívající,  seniory  či 
rekonvalescenty.

Výhonky plné energie
 Klíčky × microgreens – microgreens 

jsou malé zelené lístečky – další stadium 
klíčícího semínka. Z klíčku po čase vyrostou 
dva děložní lístky a po nich dva křehké 
pravé listy, které mají výraznou chu 
a používají se hlavně k ozdobě jídel.

 Microgreens × baby listy – 
Baby listy jsou vývojovým stadiem 
následujícím po microgreens. Bývají 
menší a jemnější než dospělé listy 
a hodí se hlavně do salátů. Pro 
teplou kuchyni je jich škoda.

Znáte pučálku?
Dnes už zná pučálku málokdo, ale dříve se prodávala na každém rohu. 
Jde o naklíčený a opečený hrách, který sloužil nejdříve jako tradiční 
postní jídlo, později jako výživná pochutina. Pučálku určitě vyzkoušejte, 
zachutná vám totiž víc než slané brambůrky. Naklíčený hrách stačí jen 
osmahnout na zpěněném másle, trošku osolit, případně opepřit  
a po třech až pěti minutách lehce křupavou pochoutku sezobat.

Ušetřete si návštěvu lékárny – nakličováním semen získáte levný a přitom chutný domácí doplněk stravy s vysokým obsahem vitamínů.
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Pokojové rostliny

ZNÁTE  
TOULITKY? 

2020

Ne že by se snad tulila ke 
svým pěstitelům, ale její 
květenství připomíná tou-
lec. Známe ji také pod po-
češtěným názvem antúrie 
z latinského Anthurium ob-
vykle v bílé či červené bar-
vě, dnešní sortiment však 
tvoří stále se rozrůstající 
velmi krásné hybridy.



Toulitky  jsou  typické  epifyty  –  pomo-
cí kořenů se drží na větvích a kmenech 
stromů, kamenech a skalních převisech. 
I  když  se v kultuře prakticky pěstují  je-
nom hybridy,  jejich nároky na prostředí 
jsou v mnoha ohledech podobné. Milují 
teplo a vysokou vlhkost vzduchu. Kolem 
kořenů má být také vlhko, ale rozhodně 
ne  mokro.  Pokud  nadbytečná  voda  od 
kořenů rychle odteče, bude splněn první 
předpoklad úspěšného pěstování.

Život antúrií v korunách stromů vysvětluje 
další požadavek – jejich nároky na světlo. 
Až  na  výjimky  antúrie  potřebují  mnoho 
světla,  ale  musí  být  tlumené.  Přímé  slu-
neční světlo má na většinu antúrií tragic-
ký dopad. Pěstitelský substrát se zásadně 
liší  u  mladých  a  starých  rostlin.  Zatímco 

mladé  rostliny  vegetují  v  rašelinném 
substrátu, který na první pohled při-

pomíná půdu, starším rostlinám se 
bude nejlépe dařit ve směsi hrubé 
borové  kůry,  rašeliníku  (druh 
mechu)  a  perlitu.  Borová  kůra 
i  rašeliník  dovedou  vláhu  na-
sát, ale nadbytečná vláha ko-
lem nich proteče mimo koře-
ny rostlin – což  je pro dobrý 
zdravotní  stav  rostlin  ne-
zbytné. Pokud kořeny antúrií 
vylezou  z  květináče  a  opustí 
ho,  nebudeme  je  odstraňo-

vat – umějí „sbírat“ vzdušnou 
vlhkost  a  využívat  ji  pro  život 

rostliny.

Kromě toho, že rostliny antúrií mo-
hou zdobit nejeden moderní  interiér, 

jejich květy se velmi často 
používají i jako řezané. Je-
jich vynikající vlastností  je 
dlouhá životnost – za urči-
tých okolností některé od-
růdy vydrží ve váze krásné 
i měsíc. Dobu  trvanlivosti 
květů  neovlivňuje  jenom 
jejich  genetika,  ale  také 
péče:  vodu  ve  váze  vy-
měňujeme  denně  a  při 
každé  výměně  vody  se 
má pořádně umýt  i váza. 
Stonek  rostliny by se měl 
po  několika  dnech  lehce 
seříznout dlouhým řezem. 
Tím  se obnoví  řezná plo-
cha a vylepší se schopnost 
květiny přijmout potřebné 
množství vody.
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Pokud  vaše  pokojové  rostliny  trápí 
molice, puklice, červci nebo jiní škůdci, 
vyzkoušejte Careo tyčinky – stačí je 
zapíchnout  do  substrátu  a  dostatečně 
zalít. Zbaví vás škůdců a navíc  tři mě-
síce hnojí.

Pro zdárný růst anturií a  jejich pravidel-
né  kvetení  je  třeba  zajistit  pravidelnou 
výživu. Substral Osmocote pravidel-
ně zásobuje rostliny právě tehdy, kdy to 
potřebují po dobu celých šest měsíců.

Náš tip
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Dekorácie

MILÉ, FAREBNÉ  
A VEĽKONOČNÉ…

2222

Vekonočné sviatky pat-
ria medzi najdôležitejšie 
obdobie v roku a okrem 
predávania odkazu Zmŕt-
vychvstania a osláv zrodu 
života či zdravia človeka 
v sebe nesú príjemnú po-
vinnos dokreslenia príbyt-
kov vekonočnou výzdo-
bou. Máme pre vás zopár 
tipov, ako zaujímavo spes-
tri vaše domácnosti.



Tradičným  uvítaním  šibačov  je  veniec 
(ratanový,  prútený,  machový)  na  stene 
i na dverách domu. Ak  chceme dekorá-
ciu  s  dlhšou  trvácnosou,  volíme  prvky 
kvetov,  listov  dobre  vysušených  –  alebo 
rovno  syntetických.  Veniec  ozvláštnime 
drobnými prepeličími vajíčkami, drevenou 
búdkou  a  malými  konárikmi.  Trendom 
v  posledných  rokoch  je  najmä  dekoro-
vanie malých miniatúr umelých vtáčikov, 
zajačikov,  ktorý  sú  na  nerozoznanie  od 
tých živých.

Pre  trpezlivých milovníkov  tvarovania ži-
vých  krov  a  plotov  máme  tip  v  podobe 
bacuatého krušpánového zajačika, ktoré-
ho dozdobíme stuhami a kraslicami.

A ak náhodou na vystrihávanie zvierat ne-
máte čas, nezúfajte! Tieto milé stvorenia 
sa v súčasnosti dajú kúpi už vytvarované 
v špecializovaných záhradných centrách.

Klasickou výzdobou bahniatok, dreveným 
vtáčikom  a  kraslicami  na 

stužkách určite nič 
nepokaz í -

me. 

Jednoduché,  čisté  a  prírode  blízke  je 
zdobenie priezračných sklenených bánk 
v  tvare  vajíčka,  do  ktorých  doplníme 
usušenú  trávu  alebo  jemné  konáriky 
s vajíčkami. Výhodou je, že dajú zavesi 
do okna, no pekne pôsobia i vone polo-
žené na stole. 

V prípade, že sklo v takomto tvare nevie-
me zohna, rovnakú funkciu splní aj prie-

hadná váza alebo misa.

Príjemným  doplnkom  vo  von-
kajších  priestoroch  môže  by 

kombinácia  jarných  kvetov 
vystlaných machom. Veko-

nočný  akcent  docielime 
vložením  kraslíc  do 

košíka  alebo  zapich-
nutím  dekorácie  na 
drôte.

Niekedy  nám  aj  samotný  tvar  kvetináča 
pripomenie Vekú noc.

Veká  noc  je  obdobím  tradícií,  úsmevov 
a  rodiny  a  nezaobíde  sa  bez  dotvárania 
atmosféry  dekoráciami,  napríklad  aj  ta-
kými, ktoré  sme pre vás v  tomto článku 
pripravili. 

Teraz vám už neostáva nič  iné,  len smelo 
vyzdobi svoj dom a nachysta suché ute-
ráky, ktoré pri oblievačke určite zúžitkujete.

Želáme vám farebnú a krásne vyzdobenú 
Vekú noc!
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  NOHEL GARDEN a. s.
Budínek 86 
263 01 Dobříš
 Tel.: +420 318 533 511-2 
Fax: +420 318 533 513
 office@nohelgarden.cz 
www.nohelgarden.cz

OSIVO VE VÝSEVNÝCH  
PÁSCÍCH A DISCÍCH

   pro snadný, rychlý a přesný výsev
    optimální počet semen s předurčenou vzdáleností mezi semínky
   rostlinky není třeba jednotit a protrhávat
    jednodruhové osivo nebo kombinace 2 či 3 druhů nebo odrůd zeleniny a bylinek
    pásky a disky jsou vyrobeny z biologicky rozložitelných materiálů
   pásky v délce 2 m jsou baleny po třech v jednom sáčku
    disky o průměru 8 cm jsou vhodné pro pěstování v pěstebních nádobách i na venkovních záhonech

VÝSEVNÉ DISKYVÝSEVNÉ PÁSKY

431

1,5 cm

2

0,5 cm

42

1,5 cm

1

2 cm

3
25 cm

5
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Zahradní centrum

DIKÉ

Představujeme  
členy družstva

Rozhovor se současným majitelem  
Pavlem Halamou.

 Jak to všechno u vás začalo?
Firmu DIKÉ založil  jako obchodní ovoc-
nářskou  firmu  v  roce  1990  můj  otec 
František  Halama,  významný  český 
ovocnář. V roce 1995 jsme do firmy při-
stoupili s mým bratrem Petrem, zahrad-
ním  architektem.  Zpočátku  jsme  spolu 
zakládali  zahrady  a  realizovali  veřejnou 
zeleň. Protože v  té době obecně pano-
val  nedostatek  v  sortimentu  okrasných 

rostlin,  začali  jsme  roz-
víjet  školkařskou  výro-
bu  a  otevřeli  prodejnu 
okrasných  a  ovocných 
rostlin na pronajaté za-
hradě v centru Příšovic 
u  Turnova.  Školka  se 
postupně  rozrostla  na 
současných  15  hekta-
rů  volné  plochy  a  čtyři 

hektary  ploch  kontejne-
rovaných rostlin.

 Dnes vás zákazníci 
najdou poblíž dálnice 

D10 v Příšovicích. Kdy 
jste se stěhovali?

S  výstavbou  zahradního  centra  u  dnešní 
dálnice  D10  v  Příšovicích  jsme  začali  už 
v  roce  1998,  otevírali  jsme  ale  až  v  září 
2002.  Každý  rok  pořádáme  třetí  týden 
v  září  dny  otevřených  dveří,  které  jsou 
u  zákazníků  velmi  oblíbené  –  mohou  si 
nakoupit rostliny přímo z výrobních ploch 
a seznámit se s moderní technologií pěs-
tování rostlin. 

 Zabýváte se tedy i nadále 
realizací zahrad?
V  roce  2007  jsme  se  rozdělili  na  DIKÉ 
zahrady,  které  realizují  sadové  úpra-
vy,  a  DIKÉ  školka  a  zahradní  centrum. 
U  nás  provádíme  menší  výsadby  pře-
vážně  jednotlivých  rostlin.  Kromě  pro-
vozu  zahradního  centra  ještě  vyrábíme 
120 000 okrasných a ovocných venkov-
ních rostlin ročně v sortimentu více  jak 
1000 druhů a kultivarů. Nejznámější  je 
produkce  roubovaných okrasných keřů 
na  kmínku  především  japonských  a  ji-
ných vrb, skalníků, brslenů, bříz, modří-
nů a mnoho dalších kmínkových rostlin. 
Jinak  samozřejmě  nabízíme  standardní 

sortiment zahradního centra včetně za-
hrádkářských potřeb a  doplňků.

 Je mezi tou spoustou rostlin 
také něco netradičního, méně 
známého?
Určitě  bych  rád  zmínil  nové  odrůdy  čer-
ného  jeřábu,  zimolezu  kamčatského,  ka-
nadských  borůvek,  muchovníku,  jedlých 
hlohů či rakytníku. Specializujeme se také 
na pěstování vrbových prutů pro  realiza-
ce staveb na dětských hřištích a více než 
15  let  se  také zabýváme pěstováním vá-
nočních stromků v kontejnerech. 

 Organizujete pro své 
zákazníky také nějaké akce?
Spolu  s  ostatními  členy  družstva  zahrad-
ních center pořádáme pro návštěvníky za-
čátkem dubna Vítání jara, koncem května 
letničkové dny, a na podzim nově dýňo-
braní. Letos bude jeho součástí také výsta-
va nových odrůd jablek.

Děkuji za rozhovor.



Zahradní centra CS – profesionální zahradníci  předjaří 2016  www.zahradnicentra.eu 27

Zahradní centrum

DUBANY
Rozhovor s Kosou Rybakem,  
duší zahradního centra.

 Tady, na venkově nedaleko 
Pardubic, bych zahradní 
centrum opravdu nehledal.  
Proč právě tady?
Protože tady můj tchán bydlí a měl tady 
i vhodné pozemky. Jeho původním plá-
nem navíc nebylo vůbec zahradní cent-
rum, ale jen pěstování sadby a zeleniny 
a její prodej na tržišti, kterým by si tro-
chu vylepšili rodinný rozpočet. Zahradní 
geny měl v  rodu,  jeho otec provozoval 
malé rodinné zahradnictví na Vysočině, 
které  až  do  roku  1962  vzdorovalo  ko-
lektivizaci. 

Jeho devizou při  rozjezdu bylo 12 pa-
řeništních  oken  vyrobených  firmou 
Siegl  zřejmě  v  období  druhé  světové 
války  a  velké  odhodlání.  Postupně  se 
podnik rozrůstal do podoby klasického 
venkovského zahradnictví s vlastní vý-
robou  a  prodejem  výpěstků  pro  míst-
ní  zákazníky.  Přelom  ve  vývoji  nastal 
v  roce  1990,  kdy  se  rozhodli  profesi-
onalizovat a zabývat  se dál pouze za-
hradnictvím. 

Kdy jste do rodinného podniku 
vstoupil vy? A jak se na něj 
díváte dnes, manažerskýma 
očima?
Nastoupil  jsem  v  roce  1998  jako  za-

hradník.  Dnes  jsme  spolu 
s   Petrou  Kopřivovou,  dce-
rou  zakladatele  Stanislava 
Kopřivy,  manželé  a  postup-
ně rodinný podnik přebíráme.

I  když  má  současné  zahradní 
centrum asi desetkrát větší  roz-
lohu než na začátku, určitě nepatří 
k  těm  největším.  Opravdu  nehrozí, 
že byste se u nás nadobro ztratili… Pro 
nás  je  ale důležité,  že má předpoklady 
pro další rozšiřování a rozvoj  jako pod-
nik založený na tradici a úsilí dotvářet se 
za  pochodu.  Výhodou  tohoto  postup-
ného  rozvoje  je  mimo  jiné  menší  míra 
rizika velké jednorázové investice v ne-
jistém oboru zemědělství. 

Co vám běží hlavou, když se 
díváte do budoucnosti?
Naším cílem je vytvoření zahradního cen-
tra podporovaného  částečně  vlastní  pro-
dukcí rostlinného materiálu a se zázemím, 
kde naleznete dostatečný sortiment rostlin 
pro svou zahradu, balkon a byt v různých 
cenových  relacích  včetně  širokého  sorti-
mentu doplňků. V neposlední řadě chce-
me  poskytovat  dostatek  informací,  rad 
a  nápadů.  Do  budoucna  chceme  rozšířit 
odpočinkovou zónu pro zákazníky, doplnit 
ji občerstvením a koutkem pro děti.

 
 
   Některé rostliny si sami 
pěstujete. Které to jsou? 
Jde především o sezónní širokou  nabídku 
sadby zeleniny a květin. Chloubou našeho 
zahradního centra jsou balkonové rost-
liny v nepřeberné škále druhů a odrůd, 
které  každoročně  doplňujeme  o  žha-
vé novinky. Snažíme se  je nabízet  také 
v  různých velikostech,  aby  si mohl  vy-
brat skutečně každý podle svých finanč-
ních  možností.  V  budoucnu  chceme 
kromě  jednotlivých  rostlin nabízet  také 
osázené nádoby a truhlíky včetně mód-
ních  kombinací,  minimálně  jako  zdroj 
pro inspiraci.

 Je pár týdnů po Vánocích, 
jaké letos byly? 
Už  několik  let  pořádáme  pro  naše  zá-
kazníky vánoční výstavu. Představujeme 
nejen ukázky  vazby  a dekorací,  ale na-
bízíme  také  širokou  nabídku  vánočních 
hvězd  a  bramboříků  z  vlastní  produkce 
a samozřejmě bohatý sortiment  doplňků. 
Protože je výstava mezi zákazníky velmi 
oblíbená,  rádi  bychom  uspořádali  po-
dobnou akci i na jaře, na začátku zahrad-
nického roku.

Děkuji za rozhovor.
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Hortiscentrum 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

Seznam prodejen

Obchodní družstvo Zahradní centra CS je profes-
ní 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.

Historie družstva se začala psát v roce 1998 a po-
čet členů postupně rostl na současných 24. Spojuje 
nás jeden profesní zájem:  nabídnout svým zákaz-
níkům nejlepší služby nejen v oblasti prodeje ži-
vých rostlin, semen, zahradnických potřeb a pomů-
cek, ale také při tvorbě vlastní zahrady.

Název družstva Zahradní centra CS odráží sku-
tečnost, 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 sortimentem rostlin, substrátů, hnojiv či 

zahradnických potřeb budete spokojeni u kaž-
dého z nás. PRAHA

Mariánské 
Lázně

Karlovy Vary

Chabařovice

Pardubice

Boskovice

Kralice nad 
Oslavou

Stupava
ŽitavceIvanka 

pri DunajiBratislava

Skačany

Trnava

Prešov

Košice

Dolný Kubín

Dobrá Niva

Židlochovice

Břeclav

Libice nad Cidlinou

Mladá Boleslav

Příšovice

Veltrusy

ČáslavPřerov nad 
Labem

Dobříš

Český Krumlov

Hořovice

Flora centrum – Mrázovi
Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 225 752
K Zahradám 182, 360 10 Karlovy Vary-Sedlec 
Tel.: +420 353 222 905
www.flora-centrum.cz

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

ČESKÁ REPUBLIKA

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

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

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

Josef Janků – Arboretum Šmelcovna
Šmelcovna 1364/3  
680 01 Boskovice
Tel.: +420 602 173 936
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

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

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

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

Trima Plus s.r.o.
Plzeňská 606/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.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
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Isola Bella s.r.o. 
952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk 

Záhradníctvo Horváth

www.zahradnictvomh.sk

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

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

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

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

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

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

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

SLOVENSKO
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 Isola Bella s.r.o., Žitavce
15. 2.  Otvárame záhradnícku sezónu 2016
21. – 26. 3.   Vítanie jari – každý nákup odmeníme

  Záhradníctvo Horváth,  
Ivanka pri Dunaji

1. – 9. 4.   Privítajme spolu jar – zvýhodnené ceny 
vybraných druhov tovarov

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

18. – 19. 3.   Vítání jara v Zahradě Matúšů – jarní sezóna 
začíná, seznamte se s našimi novinkami 
a přivítejte jaro

 Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy
19. – 20. 3.  Vítání jara – hledání ukrytých vajíček v zahradě, 

tvořivá dílnička – marcipánová vajíčka, 
velikonoční aranžmá, kavárnička, akční ceny

 Zahradní centrum Cílkovi, Hořovice
19. 3.  Předvelikonoční sobota – velikonoční nabídka 

zboží, hudba, dobré jídlo, zábava pro děti 

 TVORSAD Trnava 
18. – 19. 3.  Veká noc prichádza – vekonočné inšpirácie 

do interiéru aj záhrady, pre deti hadanie vajíčok 
v Tvorsade

 TRIMA PLUS s.r.o., Mariánské Lázně 
11. – 12. 3.  Velikonoční tvoření – workshop pro děti 

a dospělé, malování vajíček, vyrábění 
velikonočních dekorací a aranžmá,  
velikonoční občerstvení

  Zahradní centrum PARKON,  
Libice nad Cidlinou

14. – 20. 3.  Vítání jara – tradiční akce na zahájení sezóny 
s víkendovou soutěží O nejkrásnější tulipán. 
Vyhrajte kytici 50 tulipánů!

Zahradní centra CS –  
profesionální zahradníci

si vás dovolují pozvat  
na svou společnou akci

Záhradné centrá CS –  
profesionálny záhradníci

si vás dovoľujú pozva 
na svoju spoločná akciu

Jar  
v záhrade

V piatok a sobotu  
1. – 2. apríla 2016

pre vás bude vo všetkých našich 
záhradných centrách pripravený  

nový sortiment vonkajších rastlín,  
byliniek a liečivých rastlín  

so sprievodným programom.

Srdečne pozývame  
všetkých našich zákazníkov!

Jaro  
v zahradě 

V pátek a sobotu  
1. – 2. dubna 2016

pro vás bude ve všech našich  
zahradních centrech připraven  

nový sortiment venkovních rostlin,  
bylinek a léčivých rostlin  

s doprovodným programem.

Srdečně zveme  
všechny naše zákazníky!

AKCE ZAHRADNÍCH CENTER
Zveme Vás na návštěvu výstav a akcí do našich zahradních center
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Orchid Program
Orchid program tvoří ucelený koncept potřeb pro pěstitele 
orchidejí v samostatném dřevěném stojanu. Tento koncept 
je nabízen zejména prodejcům zahrádkářských potřeb 
a květinkám tak, abyste Vy, pěstitelé orchidejí, nalezli vše 
základní, co Vaše orchidej potřebuje, na jednom místě. 
V konceptu Orchid program naleznete jak pěstební substráty 
a hnojiva pro potřebný růst orchidejí, tak kontejnery, 
květináče, klipsy, dekorační podpůrné tyčky Orchideco 
nebo designově nádherné obaly Brussels od renomované 
holandské společnosti Elho.

Listová výživa pro orchideje 
a bromélie
je určena k přímé aplikaci na list. 
Tento způsob přináší velkou výhodu 
v urychleném přísunu živin přímo do 
všech částí rostlin a v maximálním 
využití jednotlivých prvků. Z toho 
důvodu je koncentrace roztoku 
nižší, než je tomu u kořenové výživy 
prováděné zálivkou. Vedle hlavních 
živin obsahuje hnojivo v optimálním 
poměru i dva stopové prvky (Fe a Mn), 
které jsou důležité pro vybarvení listů.

Výhody:
• okamžitě přístupné živiny rostlině
• prodlužuje dobu kvetení
• obsahuje rostlinné kondicionéry
• nedochází k přemokření substrátu
• pohodlná aplikace postřikem

Substrát pro orchideje 
a bromélie
je speciální substrát určený pro přesazování a pěstování všech druhů 
orchidejí. Složení substrátu je vyvinuto přesně podle potřeb orchidejí, 
které vyžadují vysoký obsah vzduchu v kořenové zóně. Skládá se 
z kvalitní piniové kůry a vláknitého rašeliníku /Sphagnum /.

Krásná a zdravá orchidej? 
Náš cíl!

p gp


