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Užijte si  
barevné  
a voňavé léto



Jak na to Zahrada v létě

Úvodník

Na léto toužebně nečekají jenom školáci, ale i většina dospělých. Je to doba 
dovolených a zaslouženého volna, které stále častěji trávíme v klidném prostře
dí zahrady. Pro někoho je to pouze čas relaxování, grilování a koupání se 
v bazénu. Ale i letní zahrada vyžaduje péči a řadu pracovních úkonů. Navíc 
je i v letní zahradě možné provádět řadu prací, které se v nabitém jarním 
programu nepovedlo realizovat. 

Péče o trávník v letním období vychá-
zí  zejména z průběhu počasí. Ve vlhkém 
a teplém počasí stále platí povinnost tráv-
ník přihnojovat, nebo in-
tenzivní růst travní hmoty 
odčerpává živiny z půdy. 
Pokud tato situace nastane, 
pořád přihnojujeme hnojivy s vyšším obsa-
hem dusíku. Při suchém a horkém počasí 
trávník přirozeně roste mnohem pomaleji, 
v takovém případě můžeme hnojení zcela 
zastavit. Ve druhé polovině léta a začát-
kem podzimu se ale „jídelníček“ pro tráv-
ník trochu mění. Jeho růst už nemusíme 
tak podporovat. Naopak, pomalu začíná-
me trávník připravovat na zimu, takže při 
hnojení budou převažovat plná hnojiva 
s vyšším obsahem draslíku. Zastavte se 
v našich zahradních centrech, s výběrem 
správného hnojiva vám rádi pomůžeme.

Trávník

Při déle trvajícím suchu a vy-
sokých teplotách rostliny 
vyžadují občasnou zálivku. 
Snad se to může zdát ba-
nální, ale dobře a ve správ-
nou dobu zalít není úplně 
snadné. Zálivka má být 

vydatná a ob-
vykle nemusí být 
extrémně častá. 
Nejlepším termí-

nem pro zalévání je brzké ráno, 
rostlina dostane příděl vody těsně 

před nástupem teplého dne. Při večer-
ním zalévání hrozí, že listy rostlin zůstanou 
vlhké celou noc, čímž se snadněji šíří houbo-
vé nemoci. Při extrémním horku může na-
stat situace, že kořeny jsou tak prohřáté, že 
nejsou schopny z půdy přijímat vláhu. Ranní 
zálivka bývá v těchto si tuacích nejúčinnější.

Zálivka 
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Léto v zahradním centru aneb  
Boj s předsudky a počasím

Jaké je léto zahradníka? Plné zalévá-
ní, rozestavování, doplňování skladů 
a živin jeho svěřencům. Bojujeme také 
s různými škůdci a požírači našich pro-
dejen. Je to však také doba, kdy je řada 
našich květin nejhezčí – trvalky kvetou, 
hortenzie doslova hýří barvami, a to 
ani nebudu zmiňovat růže – ty doslova 
kralují.

Naopak oproti jaru méně je zákaz-
níků  – panuje totiž přesvědčení, že 
s úderem června by se již přece sázet 
nemělo. Stále a stále opakujeme na-
šim zákazníkům, že to není pravda – 

s oteplováním klimatu je již výsadba 
hrnkových rostlin možná prakticky 
celoročně. Tak prosím neváhejte – my 
a naše rostliny jsou tu pro vás, a prší 
či svítí slunce!

A co jsme si pro vás připravili pro let-
ní sezónu? Stinné kouty zahrad jsou 
často opomíjeným a zanedbávaným 
místem – přesvědčte se v našem letním 
TIPu, že tato oáza parného léta může 
být krásným a nápaditým místem. 

Královnami sezóny jsou určitě růže – 
víme však, jak o ně pečovat? Nebo-
jíme se jich v některých případech 
pro jejich údajnou náročnost v pěs-
tování zbytečně? Více v článku Pavla 
 Chlouby.

Růže jsou v zahradách často neomylně 
spojeny s levandulemi. Proto se s námi 
nechte zlákat na levandulový výlet do 
naší kuchyně…

Krásné léto, třeba i s naším TIPem, vám 
přeje

 
Marie Hubálková Matúšů 
vedoucí redakční rady 
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Kromě výsadby okrasných rostlin můžete v létě sázet i všechny druhy ovocných dřevin, 
které jsou pěstovány v kontejnerech. Příprava drobného ovoce vyžaduje přípravu záho-
nu, tedy pokud chcete mít rostliny v dobré kondici a záhon v režimu efektivní údržby. 

V tomto případě se příliš nevyplatí sázet rostliny přímo 
do trávníku. Tráva se v blízkosti keřů velmi obtížně udr-
žuje, navíc je pro ovocné keře v silném konkurenčním 
vztahu. Záhon pro drobné ovoce si předem vytyčte 

a odstraňte z něj travní drn. I když je to poměrně pracné, vyplatí se celý záhon před 
výsadbou poctivě zrýt, kořeny ovocných keřů se v takto připraveném prostředí budou 

vyvíjet podstatně rychleji a lépe.

Záhon pro 
drobné ovoce 

Začátek prázdnin a jejich konec je pevně spojen s péčí o živé 
ploty. V těchto termínech je dobrý čas pro jejich tvarová-

ní.  Zejména přelom června a července 
si v této souvislosti dobře zapamatujte. 
V tomto termínu dřeviny výborně zvláda-
jí i hrubší zásahy. Nemusí to platit jenom 

v případě živých plotů, ale téměř vždy, když chceme výraz-
něji do dřeviny zasáhnout. 

Živé ploty

Pro hezký a stále svěží vzhled 
květinové zahrady je důležité 
zejména odstraňování odkvet-
lých květů. Týká se to zejména 
druhů, které tvoří velká a okázalá květenství. Zbytky květů jsou 
nevzhledné a navíc mohou být zdrojem houbových nemocí.

Letní období – snad s výjimkou těch nejteplejších dnů – stále přeje 
sázení. Zakořeněná představa, že rostliny se mohou vysazovat je-
nom v jarním období, už není pravdivá. Pravidlo o jarní 
a podzimní výsadbě vzniklo v období, kdy se velká vět-
šina rostlin pěstovala v polních podmínkách a expedo-
vala se v prostokořenném stavu – tedy bez květináče. 
Dnešní školkařské technologie upřednostňují pěstování rostlin v kon-
tejnerech. Díky nim je letní výsadba stejně snadná jako výsadba  jarní. 
Vy užijte volných chvil a dlouhých dnů k novým výsadbám. Naše za-
hradní centra nabízejí atraktivní sortiment rostlin i v letním období.

Letní výsadba

Květinové záhony

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci  léto 2016  www.zahradnicentra.eu
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Aeonium tabuliforme
Na jedinom ostrove sveta sa dá vo vonej prírode 
 nájs rastlina, ktorá fascinuje svojim tvarom nejed-
ného pestovatea kaktusov a sukulentov. V severnej 
časti Tenerife (Kanárske ostrovy) rastie v skalných 
medzerách Aeonium tabuliforme. Tento endemický 
druh vytvára nízku ružicu listov, ktorá sa vyznačuje 
vemi súmerným tvarom. Je tak pravidelná, že viac 
pripomína geometrický obrazec z hlavy génia ako 
produkt ríše rastlín. Dobre vyvinuté rastliny môžu do-
sahova rozmerov menšieho taniera. Považuje sa za 
dvojročnú rastlinu alebo krátkovekú trvalku. Po od-
kvitnutí rastlina umiera – podobne ako naša skalnica 
(Sempervivum, česky netřesk) a vytvára množstvo 
semien, z ktorých za pomerne krátku dobu vyrastú 
nové rastliny.

Kaleidoskop

ZAUJÍMAVOSTI 
A NOVINKY

Je už zrelý,  
alebo ešte nie?
Pri nakupovaní melónov udstvo stále rieši jednu a tú istú 
vec. Ako pozna, či ten náš vyvolený (samozrejme me-
lón) je už zrelý, alebo ešte nie? Najčastejšou metódou pre 
správne rozhodnutie je správne poklepanie na povrch 
plodu. Pre niekoho je to absolútne spoahlivá metóda. 
Ale ako sa majú rozhodova udia, ktorí nemajú hudobný 
sluch a všetky zvuky vychádzajúce z plodu na ne pôsobia 
skoro rovnako? K dispozícii máme ešte jednu pomôcku, 
ktorá vyplýva z biologickej znalosti života melóna. Me-
lóny sú stepné rastliny a ku svojmu rozširovaniu použí-
vajú hlavne vietor, pričom využívajú guovitý tvar plodu. 
Podstatou takéhoto šírenia je, že rastlina čaká, až dozreje, 
potom sa plod uvoní, uschne a z materskej rastliny od-
padne. Zvyšok práce vykoná vietor, ktorý vyschnutý plod 
melónu ženie stepou ako loptu. Ke dôjde k mechanické-
mu poškodeniu guovitého obalu, semienka sa postupne 
vysýpajú, čím sa rastlina stará o distribúciu vlastného po-
tomstva. V období, ke je melón už naozaj zrelý, začína 
sa stopka na plode do špirály skrúca, čím sa plod pomaly 
pripravuje na oddelenie od materskej rastliny. Ak sa na 
plode v predajni táto stopka nachá-
dza a je špirálovite stočená, 
je to známka toho, že 
plod už je zrelý.

4
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Liana strofant 
Najmä v tropických lesoch západnej Afriky rastie zvláštna liana 
strofant (Strophantus, česky krutikvět). Vyznačuje sa vemi 
neobvyklými kvetmi, ktoré prizdobujú dlhé, nitkovité vlák-
na. Vaka tomu pôsobí dojmom, akoby od kvetov vyrastali 
dlhé fúzy, čo dáva rastline trochu tajomný vzhad. Za tmy sa 
z kvetov niektorých druhov šíri špecifiká vôňa, ktorá láka na 
návštevu nočných opeovačov. Niektoré druhy strofantu ob-
sahujú rôzne druhy glykozidov, ktoré lekárskej vede pomá-
hajú v liečbe akútnych srdečných problémov. Na objavení 
tejto rastliny mal veký podiel cestovate a objavite David 
Livingstone, ktorý pozoroval u afrických kmeňov výrobu 
šípových jedov práve zo semien tejto liany. Africkí domo-
rodci však strofant nepoužívali iba na zabíjanie, ale i ako 
cenný liek či ako protijed pri napadnutí človeka jedovatý-
mi hadmi.
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Ibišteky
Ibišteky (Hibiscus, česky ibišek) vnímame predovšetkým ako okrasné rastliny. Tento 
bohatý rod dokáže ale omnoho viac než len rozdáva krásu a rados. Tropický druh Hi-
biscus cannabina sa pestuje ako mnohostranne využitená úžitková rastlina. Používa 
sa v kuchyni ako korenie, zo semienok sa lisuje jedlý olej, listy sa pridávajú do šalátov. 
V udovej medicíne sa uplatňuje pri liečení povrchových rán, ale tiež ako liek proti 
kašu či ako afrodiziakum. Je to tiež pomerne významná textilná rastlina, získavajú 
sa z nej dlhé a kvalitné vlákna, vlastnosami podobné vláknam konopným. Vňate po 
spracovaní na vlákno sa ešte alej dajú využi pre získanie čierneho farbiva alebo ako 
materiál na výrobu papiera. 

Lotos
Ke sa hovorí o lotosoch, opisuje sa obvykle tajomná krása ich kvetov či plodov. 
Trochu v pozadí ostáva list lotosu, pričom ten je minimálne rovnako pozoru-
hodný ako kvet. Lotos je bytostne vodnou rastlinou, pritom jeho listy a vlast-
ne aj kvety sa vyznačujú zvláštnou vlastnosou. Vedci jej hovoria hydrofóbia, 
čo v preklade znamená vodoodpudivos. Na kvetoch sa to prejavuje tým, že 
prakticky nie je možné, aby sa ušpinili – zvláštna vrstva na povrchu kvetov 
spôsobí, že všetky nečistoty vždy okamžite stečú mimo povrch kvetu. Možno 
i preto sa stal kvet lotosu v budhistickej kultúre posvätným symbolom čistoty. 

Rovnako fascinujúci je povrch listov tejto vodnej rastliny – jeho horná strana 
je opatrená zvláštnou membránou, ktorá okamžite akúkovek vodu sústredí do 

živej kvapky, ktorá rýchlo odtečie z listu preč. Je to skoro až malý zázrak prírody, 
ako si vodná rastlina dáva pozor, aby povrch jej listu zostal vždy suchý. Túto vlast-

nos si udia samozrejme všimli, takže lotosový list sa stal predmetom výskumu vedcov. 
O tento jav sa zaujímajú hlavne výrobcovia oblečenia – najmä pre armádu, turistiku a po-
nohospodárstvo. 
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Popínavé rostliny

NEVINNÝ POHLED,  
JAMES BOND A NOBELOVA CENA 
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 Není známo, zda James Bond za-
hradničil, ale jistě by ho potěšil pohled na 
záplavu světle modrých květů způsobenou 
vodopádem plaménku SKYFALL. Středně 
velké (10 – 12 cm) květy se objevují od 
června do srpna, některé mají nepravi-
delné zelenavé skvrny, sepaly mají lehce 
zvlněné okraje a narůžovělé nervy, tmavé 
prašníky hezky kontrastují na světlém pod-
kladu. Dorůstá do výšky 2,5 m.

Stejně jako následující sorta byl vyšlechtěn 
Szczepanem Marczyńským v roce 2004 
a představen o deset let později – 2014.

 Grunwald – trochu vyšší (o metr) 
a snědší „bratr“ předchozí sorty. Také kve-
te během léta, ale i babího – až do září. 
Ačkoliv šlechtitel rodiče záměrně neuvádí, 
myslím, že plamének vlašský v rodokmenu 
nezapře ani jeden ze sourozenců.

Tmavé, sametové květy jsou purpuro-
vo-fialové s kontrastními, krémově žlutými 
nitkami prašníků. Uprostřed sepalu světlej-
ší narůžovělý pruh.

 Nevinný pohled upřeme na další 
z plaménků pana Marczyńského: INNO-
CENT GLANCE – také pochází ze šlechti-
telsky plodného roku 2004, do prodeje byl 
uveden roku 2014. Atraktivní, zjara plné, 
polokulovité, světle růžové květy složené 
z mnoha sepalů mají až 18 cm v průměru. 
Kvete ve dvou vlnách, letní květy jsou 
poloplné i jednoduché. Nazelenalá linka 
podél středové žilky sepalu protažená do 
ostré špičky. Dorůstá 1,5 – 2m. Extrovní 
dlouhokvetoucí sorta.
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Ačkoliv se to nezdá, v tomto článku se budeme věnovat novinkám v sortimentu plaménků 
(Clematis). Patří k nejoblíbenějším popínavým rostlinám a najdeme je asi v každé zahradě, 
jejíž majitelé mají rádi pestré a nápadné květy. Také šlechtitelé věnují plaménkům náležitou 
pozornost, a tak se můžeme neustále těšit z nových kultivarů. Pojďte se seznámit s těmi 
nejčerstvějšími novinkami v našich zahradních centrech!

 Nobelovu cenu dostala Marie Sklo-
dowská Curie nejen za objev polonia a na 
její počest je pojmenována další excelentní 
novinka s poloplnými až plnými kulovitými 
květy bílé barvy se zelenavým přelivem. 
Chladnější perioda způsobuje větší podíl 
zeleného tónu. Dorůstá do výšky dvou 
metrů, bohatě kvete během léta. Sorta 
od svého uvedení na trh (2014) již získa-
la řadu ocenění – na Plantariu 2014 bronz 
a cenu tisku, zlato na Flower Expo 2014.

 Pojme ještě na skok do Japonska, 
plamének ´Misayo´ uhrane na první po-
hled neobvyklou barevnou kombinací. Jak 
by také ne, když jeho rodiči jsou ’Marie 
Boisselot’ , kterou navštívil sám ’The Presi-
dent’ , a to pod vedením Kotaroo Ishiwita 
v roce 1967.

Velké (15 – 20 cm) květy mají střední bí-
lou barvu ohraničenou zářivě modrým 
okrajem. Kompaktní sorta vhodná též do 
nádob.

 A zakončíme japonskou fascinující 
sortou MIDORI, což v překladu znamená 
zelená. Velké plné květy jsou složené z ne-
uvěřitelných až 120 květních plátků!

Neobvyklá paleta barev přechází od zele-
né přes růžovou až k bílé, podle toho, jak 
se květy rozvíjejí. Sorta vhodná do nádob 
i vzhledem k menšímu vzrůstu. Kvete 
od května do června, dobře snáší polo-
stín. Masaki Kurata vytvořil opravdovou 
 lahůdku...



Růže se ve školkách obvykle pěstují ve vy-
sokých kontejnerech, které jim zabezpeču-
jí dostatek prostoru a hloubky pro rozvoj 
kořenové soustavy. Ve většině případů 
platí, že kulturní růže jsou očkovány na 
podnože pocházející z růže šípové (Rosa 
canina). Ta se vyznačuje hlubokou a bujně 
rostoucí kořenovou soustavou. 

 Pro výsadbu růží vybíráme hlubo-
kou, dobře propustnou a na živiny bo-
hatou půdu. Velká většina odrůd nejlépe 

 prosperuje na slunečném stanovišti. Ně-
které odrůdy v případě potřeby zvládnou 
i život v polostínu, ale je to pro ně nouzové 
řešení.

 Jamku pro růže kopeme poměrně 
hlubokou, měla by být alespoň stejně hlu-
boká, jako je výška pěstitelské nádoby, lépe 
ještě o trochu hlubší. Dno i okraje jamky 
nesmí být utužené – jinak hrozí riziko, že 
rostlina bude jenom velmi neochotně za-
kořeňovat do prostoru mimo výsadbovou 

jámu. Do jámy se v případě horších půd 
doporučuje přidat lepší zemina, kompost 
nebo zahradnický substrát, který se pro-
míchá tak, aby vznikla homogenní hmota. 
Část původní zeminy se musí vždy pone-
chat – jinak hrozí tzv. květináčový efekt, 
kdy kořeny špatně prorůstají mimo pros-
tor jamky. Při výsadbě můžeme růže sázet 
o trochu hlouběji, než rostly původně.

 Růže často trpí různými choroba-
mi a škůdci. Nejlepší opatření proti nim 

Jak na to

RŮŽE
výsadba a základní pravidla péče
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Růže se často přirovnává 
ke královně mezi květina
mi. I když se jedná pou
ze o symbolické srovnání, 
růže s opravdovými králov
nami něco společného pře
ce jenom mají. Obě králov
ny – jak ty lidské, tak ty 
rostlinné – vyžadují docela 
velkou porci péče a roz
mazlování. Když ji ovšem 
dostanou (řeč už je jenom 
o růžích), umí se odvděčit 
krásnými květy, které často 
navíc doprovází i velmi 
příjemná, charakteristická 
vůně.



 spočívají v prevenci a v celém souboru pěstebních 
opatření. Platí, že náporu škůdců i riziku onemocnění 
nejlépe vzdorují rostliny v dobré kondici. Pokud mají 
růže všeho dostatek, prosperují a riziko poškození je 
mnohem menší než v případě, že strádají. 

 Živočišní škůdci napadají růže poměrně často – 
ochranná opatření by měla vycházet ze stupně napade-
ní. Pokud není výrazné, často stačí mechanicky posbírat 
škodlivý hmyz nebo ustříhnout několik málo větviček 
napadených mšicemi. Případná chemická ochrana má 
význam při intenzivnějším tlaku škůdců. Za zmínku 
také stojí ochrana pomocí doprovodných rostlin. Podle 
některých zpráv se za výbornou doprovodnou rostlinu 
považuje třeba pažitka, která svojí vůní některé skupiny 
škůdců dráždí a odpuzuje.

 Typickým „nepřítelem růží“ jsou i houbové ne-
moci. Ty se na rostlině rozvíjejí zejména v situacích, kdy 
je teplo a vlhko. Proto se v oblasti prevence dá udělat 
opravdu mnoho – 
třeba udržovat 
růže nepřerostlé, 
ne příliš husté, aby 
jejich listy snadněji 
osychaly. Také by 
se růže neměly ni-
kdy zalévat na list 
ani na noc. Mnoho 
šlechtěných růží je 
vysoce odolných 
vůči houbovým 
nemocem – když se povede vyšlechtit opravdu pove-
denou odrůdu, často bývá patentově chráněna. Zna-
mená to vyšší cenu, ale obvykle i vyšší odolnost vůči 
houbovému napadení.

 Významným způsobem pomoci růžím je 
o d s t r a ň o v á n í 
plodů. Netýká 
se to druhů, kte-
ré se právě kvůli 
plodům pěstují. 
U ostatních druhů 
plody odstraňu-
jeme – výrazně 
rostlinu vysilují 
a často i zhoršují 
její vzhled.

Navzdory tomu, že růže bývají vystaveny různým ri-
zikům napadení houbovými nemocemi a živočišnými 
škůdci, neznamená to, že bychom je snad měli přestat 
pěstovat. Za přiměřenou péči se tyto vzácné rostliny 
umí odvděčit nebývalým půvabem, krásou, jakou se 
žádné jiné rostliny nemohou pochlubit. Navíc jejich 
uplatnění je velmi široké – hodí se pro zahrady snad 
všech typů, od moderních až po nejněžnější romantic-
ké. Růže mohou zpříjemnit letní život na terase, ale i na 
balkóně, drobné typy vyzdobí skalku a bujné odrůdy 
se uplatní jako popínavé při výzdobě pergol a altánků.

9

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 firem a organizací
• Žádné chybné exPerimenty 
hledáme a testujeme to nejlepší pro vás

34 kč
na stánku

28 kč
předplatné

Zahrádkářův rok 2016
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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

Deklarovaná hm
otnost osiva stanovena pfii 13%

 vlhkosti.Skladovat v suchu,chladnu a tem
nu.MRKEV F1.Poloran˘ hybrid typu Nantes,vysoce tolerantní proti alter-

nariové skvrnitosti listÛ aproti praskání kofienÛ.Má válcovit˘ kofien dél-
ky 18–20 cm.Hlava kofiene nezelená anemá antokyanové zabarvení.Vegetaãní
doba 95–100 dnÛ.

MRKVA OBYâAJNÁ F1.Poloskor˘ hybrid typu Nantes,vysoko tolerantn˘
proti alternáriovej ‰kvrnitosti listov aproti praskaniu koreÀov.Má val-

covit˘ koreÀ dlh˘ 18–20 cm.Hlava koreÀa nezelená anemá antokyanové za-
farbenie.Vegetaãná doba je 95–100 dní.

MARCHEW F1.Âredniowczesna odmiana mieszaƒcowa typu Nantes,
bardzo odporna na plamistoÊç liÊci ip´kanie korzeni.Korzeƒ d∏ugoÊci

18–20 cm,cylindryczny,bez antocyjanów.Okres wegetacji trwa 95–100 dni.

MÖHRE F1.Eine halbfrühe Hybridsorte,hochtolerant gegen Alternaria,
beständig gegen die Anthocyan-Verfärbung.Die Wurzeln sind 18–20 cm

lang,die Vegetationszeit beträgt 95–100 Tage.

SÁRGARÉPA F1.Félkorai,Nantes típusú hibrid,nagyon ellenálló ale-
vélfoltossággal és agyökérrepedezéssel szemben.Henger alakú gyöke-

re 18–20 cm hosszú.Agyökér feje nem zöldül be,és nincs káros színezete.Ve-
getációs ideje 95–100 nap.

åéêäéÇúî1. ëÂ‰ÌÂ‡ÌÌËÈ „Ë·Ë‰Ì˚È ÒÓÚ ÚËÔ‡ Nantes, Ó·Î‡‰‡ÂÚ
‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÓÔÓÚË‚ÎflÂÏÓÒÚ¸˛ ÔÓÚË‚ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÌÓÁÌÓÈ ÔflÚÌËÒÚÓÒÚË

ÎËÒÚ¸Â‚ ËÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÚÂ˘ËÌ Ì‡ ÍÓÌÂÔÎÓ‰Â. äÓÌÂÔÎÓ‰ ˆËÎËÌ‰Ë-
˜ÂÒÍÓÈ ÙÓÏ˚, ‰ÎËÌÓÈ 18-20 ÒÏ. ÇÂıÛ¯Í‡ ÍÓÌÂÔÎÓ‰‡ ÌÂ ÁÂÎÂÌÂÂÚ ËÌÂ
ÓÍ‡¯Ë‚‡ÂÚÒfl ‚ Ò‚ÂÍÓÎ¸Ì˚È ˆ‚ÂÚ. ÇÂ„ÂÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÂËÓ‰ 95-100 ‰ÌÂÈ.

III.-VI.30x5 cmVII.-X.

Design©MoravoSeed/âR
©Agentur Schanda/A
N1706511

EU rules and standards
Kategorie S

V˘robce:MORAVOSEED CZ a.s.
Mu‰lov 1701/4,Mikulov 692 01,Czech Republic

Tel.:+420 519 510 252,Fax:+420 519 510 191,www.moravoseed.cz

1-2 cm

800 D

Garantovaná kvalita od ‰lechtitele

MRKEV POLORANÁ
Knota F1

Mrkva poloskorá, Marchew Êredniowczesna,
Möhre, Sárgarépa, åÓÍÓ‚¸

Daucus carota L.
Mrkva poloskorá, Marchew Êredniowczesna,

Möhre, Sárgarépa, åÓÍÓ‚¸

Garantovaná kvalita od ‰lechtitele
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KRÁSNÉ ZÁKOUTÍ  
VE STÍNU

10

Jedním z velmi důležitých 
kritérií při zakládání zahra
dy je intenzita a množství 
světla dostupného pro rost
liny. Za ideál optimistické
ho zahradničení se považují 
zahrady zalité sluncem, ale 
i stinné zahrady mají své 
kouzlo a neopakovatelnost. 
I pro místa, kam se sluníč
ko nedostane vůbec nebo 
jenom poskromnu, existu
jí zajímavé rostliny, které 
právě zde vyniknou ve své 
plné kráse.

Architektura

11

14
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Zahradničení ve stínu je díky tomu mi-
nimálně stejně zajímavé jako vysazování 
rostlin na slunečném stanovišti. Pro stin-
ná zákoutí najdeme vhodné rostliny ze 
všech dostupných skupin zahradních 
rostlin. Pro tyto situace se hodí některé 
druhy listnatých stromů, které potřebují 
stín zejména v první části svého života. 
Do stinných poloh můžeme používat 
i některé druhy jehličnanů, listnatých 
opadavých keřů i trvalek. Zvláště dobře 
se ve stinné zahradě daří většině stále-
zelených listnáčů. Můžeme zde dokonce 
trochu experimentovat i s mechy, z nichž 
některé se dají celkem dobře „transplan-
tovat“ na nové stanoviště. V teplých let-
ních dnech se ke stinné zahradě budeme 
obracet s nadějí, že nám nabídne chladi-
vý stín a příjemné místo pro život. I pro-
to stojí za to dobře promyslet, z jakých 
rostlin a materiálů vytvořit zákoutí, které 
bude vlídné a zajímavé co nejdelší dobu.

Při zakládání stinného zákoutí nebo 
stinné zahrady platí mnoho stejných 
pravidel jako u zahrad osluněných. 

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci  léto 2016  www.zahradnicentra.eu

 TRVALKY: čechrava (Astilbe, sk. astilba) bohyška (Hosta, sk. funkia) rodgersie (Rodgersia,  
sk. rodgerzia), plicník (Pulmonaria, sk púcnik), mochnička (Waldsteinia, sk. valdštajnka), pomněnkovec 
(Brunnera, sk. brunera), kostival (Symphytum, sk. kostihoj), dlužicha – hlavně polostín (Heuchera,  
sk. heuchera), mitrovnička (Tiarella), naprostá většina kapradin, mnoho druhů jarních cibulovin 
(sněženka, bledule, krokus, ladoňka, …)

 JEHLIČNANY: Tis (Taxus), většina jedlí (Abies), jedlovec (Tsuga, sk. jedovec)

 LISTNATÉ KEŘE: asijské javory – nejlépe polostín (Acer palmatum, Acer japonicum), hortenzie 
velkolistá – nejlépe polostín (Hydrangea macrophylla, sk. hortenzia kalinolistá), pieris (Pieris japonica), 
poloopadavé a stálezelené druhy a odrůdy dřišálu (Berberis, sk. dráč), zimostráz (Buxus, sk. krušpán), 
brslen – stálezelené druhy (Euonymus, sk. bršlen), cesmína (Ilex, sk. cezmína)

Tip na... SORTIMENT ROSTLIN VHODNÝCH PRO STINNÁ  
A POLOSTINNÁ STANOVIŠTĚ 

1

2 3

4
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Dbáme, abychom měli zastoupeny 
rostliny ve všech pohledových pat-
rech – používáme tedy nízké nebo pů-
dopokryvné rostliny, středně vysoké 
trvalky a keře i vysoké rostliny, které se 
starají o „zarámování“ zahrady a vy-
tvoření základní kulisy. Také se vypla-
tí pro tato místa vybírat rostliny, které 

mají stejné nebo podobné nároky ne-
jenom na světlo, ale i na půdu. Pří-
prava půdy – zejména její odplevelení 
a  obohacení o organickou složku – je 
jedním z nejdůležitějších úkonů při pří-
pravě výsadby stinného záhonu.

5

6

129

8

10

7

13

1 Pomněnkovec – Brunnera ‘Jack Frost‘ – 
v jarním období rozkvétá množstvím 
drobných kvítků podobných pomněnce. 
Později se rozvinou srdčité listy s výraznou 
bílou kresbou, které rostlinu zdobí po celou 
vegetační dobu

2 + 3 Záhon ve stínu může být stejně 
krásný jako záhony na slunném místě

4 V polostínu se výborně daří i hortenziím – 
na obrázku Hydrangea macrophylla 
‘Magical Amethyst‘

5 Vděčnými rostlinami do polostínu jsou 
fuchsie

6 Jemné listy kapradin působí elegantně 
zejména v první polovině vegetace

7 Lavičku ve stinném zákoutí zdobí 
bohyšky (Hosta), vysazené v nádobách

8 Stínomilné rostliny v hustém zápoji 
vytvářejí pestrou směs efektů

9 Relaxační zákoutí pod ochrannou 
klenbou listnatého stromu je cenné zejména 
v horkých letních dnech

10 Bohyšky (Hosta) bývají často 
považovány za královny stínu. Dají se dobře 
pěstovat ve volné půdě i v přenosných 
nádobách

11 Ve stinných partiích zahrady výborně 
vyniknou různé odrůdy čechravy. Na 
obrázku je Astilbe ‘Boogie Woogie‘

12 Zajímavá kombinace rostlin 
v polostínu – javor (Acer palmatum 
‘Dissectum Garnet‘) a dlužicha (Heuchera 
‘Caramel‘)

13 Hyacinthoides hispanica patří mezi 
cibuloviny pozdního jara. Ve stinných 
částech zahrady dokáže udělat hodně 
zajímavý efekt v období od poloviny května

14 Kostival (Symphytum) je sice obyčejná, 
zato velmi vděčná rostlina do polostínu. Na 
rozdíl od mnoha jiných rostlin dokáže velmi 
dobře růst i pod ořechem



osudové setkání

www.agrospolecne.cz

spolu dokážeme víc
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KAKOSTOVÝ  
KOBEREC 

kvete celé léto 
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Kakosty (Geranium) jsou 
bohatý rod s asi 400 druhy. 
Říká se jim také geránka 
nebo lidově čapí či jeřábí 
nůsky, to podle tvaru jejich 
plodů. Botanické pojmeno
vání pramení ze starořec
kého slova „geranós“, což 
v překladu znamená jeřáb.

Trvalky

Geranium pratense  
’Midnight Reiter’

Geranium ’Rozanne’
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Od mnoha velkokvětých botanických 
druhů rostoucích po celé Evropě, ale 
také v Asii a severní Africe, byla vyš-
lechtěna bohatá řada ozdobných kul-
tivarů. Můžeme si vybrat rostliny do 
stínu i na plné slunce, do mokřadu, na 
suchou stráň i kamenitý podklad. Ně-
které se rozrůstají a zaplňují rychle vol-
né místo, takže se hodí jako náhrada 
trávníku, jiné jsou spořádaně trsnaté. 
Některé zdobí větší či menší květy, dal-
ší jsou dokonce plnokvěté. Mnoho ka-
kostů má však i velmi ozdobné, dlanitě 
laločnaté až dlanitě sečné listy. Něk-
teré kultivary mají listy i dvoubarevné 
nebo panašované.
Kakost je rod obsahující celou řadu 

druhů, z nichž 
 

Kakosty: Pěstitelské minimum 

  nepotřebují zvláštní péči, lze vysazovat téměř po celý rok

  důležitá je správná volba stanoviště (některé druhy snesou plné slunce,  
jiné jen polostín) 

  u vlhkomilných druhů trpících suchem se objevuje padlí

  hmyz ani slimáky nelákají

  myši je mohou doslova srovnat se zemí, ale trsy znovu rychle obrůstají

  časně kvetoucí druhy po odkvětu sestříhnout, znovu vykvetou

  samovolnému vysemeňování zabráníme odstraněním květů před 
dozráním semen

  rozmnožujeme dělením dospělých trsů na jaře 

Geranium sanguineum  
’Compactum’

Geranium cinereum  
’Laurence Flatman’

Geranium renardii

Geranium nodosum  
’Cloud du Coudrey’ Zahradní centra CS – profesionální zahradníci  léto 2016  www.zahradnicentra.eu



16

 některé kvetou také u nás ve volné 
přírodě. Zvláště 

kakost luč-
ní má 

 výrazné květy. Tyto rostliny mají více či 
méně členěné listy na dlouhých řapících, 
často bývají chlupaté či jemně plstnaté. 
Květy jsou v tónech od růžové po mod-
rofialovou. Celá rostlina bývá silně aro-
matická.

S kakostem nelze šlápnout vedle. Je to 
naprosto spolehlivá a obvykle značně 
dlouhověká trvalka. Nezřídka se stává 
sběratelskou vášní. Existují kakosty, které 
si poradí se suchou půdou pod stromy, na 
přímém slunci i ve vlhkém stinném koutě.

Kakosty: Pěstitelské minimum 

  nepotřebují zvláštní péči, lze vysazovat téměř po celý rok

  důležitá je správná volba stanoviště (některé druhy snesou plné slunce,  
jiné jen polostín) 

  u vlhkomilných druhů trpících suchem se objevuje padlí

  hmyz ani slimáky nelákají

  myši je mohou doslova srovnat se zemí, ale trsy znovu rychle obrůstají

  časně kvetoucí druhy po odkvětu sestříhnout, znovu vykvetou

  samovolnému vysemeňování zabráníme odstraněním květů  
před dozráním semen

  rozmnožujeme dělením dospělých trsů na jaře 

Geranium cantabrigiense ’Stola’

Geranium  
’Dark Reiter’

Geranium ’Johnson Blue’ Geranium macrorhizum – list

Ochrana 
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Růže se může po právu určitě pyšnit titulem královna 
květin na každé zahradě. V dnešní době existuje mnoho 
kultivarů a vyšlechtěných odrůd, které jsou zajímavé květem 
i vůní. Růže můžeme v zahradě použít jak do záhonových 
výsadeb, tak i jako zajímavé solitéry, nebo i jako pnoucí 
rostliny například na pergoly či různé oblouky v našich 
zahradách. Co nás ale může o radost z těchto krásných 
květin připravit, jsou škůdci, případně choroby, které 
pěstování růží někdy významně limitují.

  Svilušky 

Dalším škůd-
cem vyskytují-
cím se na růžích 
jsou svilušky. 
Tito drobní 
roztoči se vyskytují hlavně v suchých 
a teplých letech. Intenzivně se množí 
a svým sáním výrazně poškozují listy 
růží. Ty jsou ze spodní strany světlé, 
je viditelná drobná pavučinka a v ní 
se pohybují právě svilušky. Pokud listy 
vykazují tyto příznaky, měli bychom 
použít přípravek Vertimec 1,8 EC 
nebo Floramite 240 SC. Oba příprav-
ky spolehlivě vyřeší problém svilušek. 

  Křísové 

Podobně jako svilušky škodí i křísové. Křís je drobnější zelený 
savý tvor. Vypadá jako malá drobná kolébka, která skáče jako 
luční koník. Pokud se na růži rozmnoží, dokáží ji skoro celou vy-
sát. Pomůže nám jakýkoli širokospektrální insekticid jako třeba 
Mospilan, Substral Careo nebo Decis Protech.

 Mšice

Nejčastěji asi registrujeme na růžích 
malé drobné mšice. Vyskytují se převáž-
ně na mladých výhoncích a poupatech 
a často nás na ně upozorní mravenci. 
Šplhají po rostlině a živí se medovicí, kte-
rou mšice vylučují. Pokud bychom proti 
nim nezasáhli včas, poupata bu nevy-
kvetou vůbec, nebo budou květy menší 
a znetvořené. K ošetření mšic na růžích 
můžeme použít například Substral Ca-
reo rozprašovač na okrasné rostliny 
nebo Decis Protech v rozprašovači. Oba 
tyto přípravky jsou již naředěné určené 
k okamžitému použití a můžeme je mít 
dlouhodobě připravené při ruce, pokud 
by se mšice vrátily.

 Houbové choroby

Kromě škůdců se ještě na růžích objevuje několik druhů houbových 
chorob. Vedle velice častého padlí i černá skvrnitost 
nebo plíseň šedá. Padlí nejčastěji najdete na listech, 
vypadá jako bílé moučnaté povlaky, které následně 
pokryjí nejen listy, ale i letorosty a poupata. Někte-
ré starší odrůdy pnoucích růží jsou na padlí opravdu 
náchylné a je třeba proti němu zakročit velice brzy, 
jakmile postřehneme první příznaky. Specialistou na 
padlí je přípravek Discus nebo i zajímavá kombinace 

širokospektrálního fungicidu Folicur AL nebo Saprol. Tyto dva pří-
pravky dokáží vyřešit na růžích kromě padlí a další dvě choroby a to černou skvrnitost 
i plíseň šedou. Proto by je měl mít po ruce každý, kdo chce úspěšně růže pěstovat.

 Komplexní ochrana

Poslední možností, jak udržet naše růže zdravé, je zajímavý přípravek Substral komplex. 
Tento přípravek je kombinací insekticidu, který nás zbaví mšic a jiných savých i žra-

vých škůdců, a fungicidu, který ošetří celý komplex chorob. Kromě 
koncentrátu je tento přípravek dostupný i ve variantě naředěného 
roztoku připraveného kdykoli k použití. Takže jakmile najdete na rů-
žích mšice, můžete ho okamžitě použít a zároveň tak ošetříte jednou 
aplikací i počáteční napadení houbovými chorobami. 

KDO TRÁPÍ RŮŽE 
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Málokomu tato bylinka 
a okrasná rostlina nevoní. 
Většinou si ji spojujeme 
s babičkovským prádelníkem, 
kam se sušený svazek vkládal 
jako ochrana proti molům. 
Všichni určitě známe také 
vůni levandulové kosmetiky, 
zejména mýdla, a také víme, 
že z levandule se vyrábí různé 
masážní oleje a v poslední 
době i limonády. Navíc je tato 
modře kvetoucí rostlina krásná 
a zejména na slunných místech 
v zahradě láká řadu drobného 
hmyzu. Máme pro vás pár 
nápadů a receptů, co dobrého 
nebo užitečného si z levandule 
můžete vyrobit sami.

Levandulové  
čarování

Zdraví
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Recepty nejen do kuchyně

LEVANDULOVÉ MÝDLO
 300 g mýdlového základu (ideálně v bio kvalitě)

 4 lžíce sušených levandulových květů

 2 lžičky aromatického levandulového oleje

 1 lžička aromatického rozmarýnového oleje

 fialové potravinářské barvivo

Mýdlový základ rozřežeme na malé kousky a necháme 
ho v nerezové nádobě za stálého míchání a při nízké tep-
lotě zcela rozpustit. Poté přidáme oba oleje a nakonec 
levandulové květy. Sejmeme z ohně a nalejeme do jaké-
koliv formy vyložené pečicím papírem. 
Chceme-li mít mýdlo fialové, přidáme pár kapek potra-
vinářského barviva. Jakmile mýdlo zchladne a ztuhne, 
vyjmeme ho z formy a nakrájíme.



LIMONÁDA S LEVANDULÍ
 1,25 l vody

 200 g cukru

 1 lžíce levandulových květů

 200 ml šávy z citrónu

Do hrnce nalijeme 250 ml vody, přidáme cukr a levan-
duli a přivedeme k varu. Chvíli povaříme, dokud se cukr 
nerozpustí, sejmeme z ohně a po vychladnutí přelijeme 
přes sítko do džbánu. Přidáme šávu z citrónu, zbytek 
vody a promícháme. Podáváme s ledem.

PRO VOŇAVÉ ŽEHLENÍ
 200 ml vodky

 800 ml destilované vody

  20 kapek kvalitního esenciálního levandulového 
oleje

Vodku a vodu smícháme, přidáme olej a důkladně 
protřepeme. Používáme přímo do žehličky nebo pomocí 
rozprašovače nanášíme na prádlo před žehlením. Prádlo 
nám levandulová voda krásně provoní. 

OSTRUŽINOVÁ MARMELÁDA  
S LEVANDULÍ

 3 kg ostružin (lze použít i borůvky)

 1,5 kg cukru

 2 citrony 

 svazek levandule

V hrnci vařte asi 15 minut ostružiny, přisypte cukr a při-
lejte šávu ze dvou citronů. Vhote svázaný svazek le-
vandulových květů a přivete opět k varu. Vařte dalších 
20 minut, aby se odpařilo co nejvíce vody. Na talířek káp-
něte trochu marmelády a zjistěte, zda dostatečně ztuhne, 
případně dále vařte a zkoušku zopakujte. Pak vyndejte 
svazek levandule a marmeládu slijte do čistých skleniček.

LEVANDULOVÁ MAST
 1 kg domácího sádla 

 100 g včelího vosku 

 250 g čerstvých levandulových květů 

Sádlo a včelí vosk ohřejeme na vodní lázni na 80 stup-
ňů, přidáme čerstvé levandulové květy a asi deset mi-
nut mícháme. Pak odstavíme z plotny a necháme stát 
do druhého dne. Pak směs znovu rozehřejeme, přece-
díme přes gázu a naplníme do menších kelímků, které 
uchováváme na tmavém a chladném místě. Mast se 
používá jako ošetřující krém na ruce a nohy po námaze 
nebo práci, má regenerační a hojivé účinky.

LEVANDULOVÝ OLEJ
 500 ml olivového oleje

 10 lžic sušených levandulových květů

Olivový olej lehce zahřejeme (nejlépe ve vodní lázni). 
Do lahve z tmavého skla nasypeme levandulové květy 
a zalijeme zahřátým olejem. Dobře uzavřeme a na měsíc 
umístíme na chladnější, tmavé místo (ne do ledničky). 
Občas s lahví zatřepeme, aby se obsah promíchal. Poté 
obsah láhve přelijeme přes sítko, z květů vytlačíme olej 
a uchováváme při pokojové teplotě na tmavém místě. 
Při bolestech hlavy a při migréně vtíráme olej do pokož-
ky na spáncích a na čele a zároveň užíváme několikrát 
denně 10 kapek na lžičce. Olej lze použít také pro ma-
sáže nebo na saláty.
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Jazierko

V typicky kvetnatom období prelomu jari a leta vás môžu nemilo pre
kvapi problémy s vodou vo vašom jazierku. Tu je niekoko rád, ako 
sa im vyvarova alebo ako ich rieši.

VAŠA VODA 
– naša starosť

 Pokia príprava 
na zazimovanie nebola 
správne uskutočne-
ná, môže by vo vode 
nahromadené veké 
množstvo živín. Preto je 
dobré pomocou teste-
rov mera kvalitu vody 
a obsah látok. V jazierku 
či rybníčku je treba vy-
kona jarné upratovanie, 
odstráni lístie, odumre-
té časti rastlín poprípade 
kaly, nakoko všetky tieto zložky negatívne ovplyvňujú kvalitu 
vody a môžu spôsobi množenie rias. 

 V každom vodnom ekosystéme musí by nastavená rov-
nováha pre správne zachovanie všetkých procesov a funkcií. 
Záhradné jazierko je uzatvorený biotop – čím je menšie, tým je 
náročnejšie udrža jeho funkčnos, stabilitu a estetickú hodno-
tu. Hlavný podiel na zachovaní kolobehu živín majú baktérie. 
Pokia sa v novom jazierku nevytvorí biologická rovnováha 

a do vody sa vy-
sadia ryby, vytvo-
rí sa rozkladom 
e x k re m e n t o v 
prostredie bohaté 
na živiny pre rast 
a množenie rias 
a siníc. Preven-
ciou proti takému 
znehodnoteniu 
vody je dodanie 
správneho po-
meru užitočných 

bakteriálnych kultúr do vodného prostredia. Jednotlivé typy 
prípravku BAENZY sú tvorené vybranými kmeňmi mikroor-
ganizmov a enzýmov so širokým záberom účinku a hodia sa 

do jazierok s rybami aj bez rýb. Tiež od-
porúčame pridáva do jazierka prípravok 
BIOSOIL, a to aspoň dvakrát za sezónu. 
Rašelinové a jačmenné extrakty vemi 
pozitívne pôsobia na 
celý vodný biotop 
a jeho rybích obyva-
teov. 

 Zelená voda 
je veký estetický 
problém rybníčkov 
a jazierok. Zazelena-
nie vody spôsobujú 
mikroskopické jed-

nobunkové riasy a si-
nice. Aplikáciou prípravku VLOČKA jazierka 
dôjde k vytvoreniu jemnej vločkovitej disper-
zie, ktorá na seba behom usadzovania navia-
že nečistoty z vody spolu s jednobunkovými riasami a sinicami. 
Z vody tiež odstráni aj fosfáty, ktoré sú živinami pre bujnenie 
rias. 

S problematickou vláknitou riasou sa stretol takmer každý ma-
jite jazierka. Boj s touto riasou je beh na 
dlhé trate, a preto je lepšie preventívne 

riešenie ako fyzicky 
riasu likvidova. Aj 
ke je nutné pove-
da, že mechanická 
likvidácia za pomoci 
prípravku NA RIASY 
kontakt v synergic-
kom účinku s prí-
pravkom SYSTÉM 
je často najúčinnejší 
spôsob ako vláknitú 
riasu eliminova. 

Prajeme vám vea radosti z vášho čistého 
jazierka a jeho obyvateov.
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Pokud chcete oddělit travnaté plochy i záhony na-
příklad od vašich zahradních chodníčků a přitom 
zároveň řešíte otázku zavlažování zahrady, neexis-
tuje lepší varianta, než ta, kterou nabízí zavlažovací 
obrubník GARDEN DIAMOND. Ušetříte čas, ener-
gii i peníze a vaši zahradu nebudou zbytečně lemo-
vat desítky metrů hadic, jejichž instalace by jinak 
mohla například poškodit trávník či kořeny někte-
rých vzácných rostlin a dřevin, které nepochybně 
pěstujete.

Obrubník GARDEN DIAMOND  
šetří přírodu
Použití zavlažovacího obrubníku je rovněž velice 
ekologické – ze všech stran jsme obklopeni výrobky 
z PVC, polyethylenu i z dalších plastů. Inteligentní 
systém GARDEN DIAMOND přitom díky skuteč-
nosti, že spojuje dvě funkce v jednom, nejen šetří 
finance, ale také životní prostředí – množství hadic, 
které budete potřebovat, se radikálně sníží.

Módní trendy se pochopitelně nejen ve světě módy 
týkají i barevných odstínů. Obrubníky GARDEN 
DIAMOND a JUNIOR, které byly doposud k dis-
pozici pouze v barvě černé, jsou nyní také v bar-
vě hnědé, zelené a terakota. Díky tomu je možné 
zvolit například takové řešení, které barevně ladí 
s dalšími zahradními prvky či s povrchem zahrad-
ních chodníků. Jedině tak může být vaše zahrada 
opravdu dokonalá.

Instalace obrubníků je velmi jednoduchá. S pomocí 
spojovacích konektorů lze vytvořit libovolně dlouhý 
pás bez viditelných spojů. Jsou odolné proti poško-
zení běžnými zahradními sekačkami. Na trhu jsou 
k dostání v délce 6 nebo 12 metrů.

 www.nohelgarden.cz

Zahradní obrubník  
a zavlažování v jednom 

NEJEN VY, ALE I VAŠE ZAHRADA MÁ PRÁVO BÝT IN PODLE NEJNOVĚJŠÍ MÓDY. LETOŠNÍM 
TRENDŮM ODPOVÍDAJÍ NAPŘÍKLAD NEVIDITELNÉ OBRUBNÍKY LEMUJÍCÍ VAŠE TRÁVNÍKY. 
NAPROSTÝM HITEM PAK JSOU ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY S INTEGROVANOU MOŽNOSTÍ ZAVLAŽOVÁNÍ.



xxx
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Architektúra

Ako zaujímavo rieši pred
záhradku, nám ponúka 
foto grafická dokumentácia 
z nedávno zrekonštruova
ného domu na dedine. Na 
prvý pohad sa záhrada 
môže zda trochu prázdna, 
je to ale len preto, že fot
ky pochádzajú práve zo sa
motného dňa jej realizácie.

 

GEOMETRIA  
V PREDZÁHRADKE 

22

Dominantou záhrady je prevísajúci céder, ktorý vemi 
dobre kontrastuje s oranžovou fasádou domu.

Poloha stromu nie je náhodná – opticky rámuje roh 
domu a vypĺňa prázdnu stenu.
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Pôvodná záhrada bola takmer bez 
výsadby a pre projektanta úžas-

ná – ve na biely papier sa 
lepšie kreslí, však? Z pôvod-

nej výsadby sme využili 
existujúci tisový živý plot, 
a ostatné dreviny, ktoré 
tienili, sme odstránili.

V novom riešení sme 
v pôdoryse využili ako 
základné tvary štvorce, 
obdĺžniky a kolmice. 

Pohrali sme sa s využitím kombinácie 
mulčovacej kôry, štrku a stredom sme 
vyviedli cestičku z nášlapných platní. 
Nakoko by sa v tomto priestore až-
šie udržiaval trávnik, nahradili sme ho 
vždyzelenými pôdopokryvnými krami, 
ktoré sa časom budú striha a tva-
rova na požadované geometrické 
 plochy. 

Majiteka záhrady miluje kvety, pre-
to sme cestičku viedli stredom zá-
hrady, odkia si ahko privonia k ruži, 

 levanduliam či si prezrie zblízka kvety 
magnólie vysadenej pri hlavnom vstupe 
do domu. Výraznými drevinami v rie-
šenom priestore sú prevísajúci céder 
a spomínaná magnólia nachádzajúca sa 
pri hlavnom vstupe do domu s podsad-
bou kvitnúcich trvaliek.

Pozadie trvalkových záhonov pod ok-
nami domu lemujú živé ploty z vavrí-
novcov, ktoré sú základom pre esteticky 
pôsobiacu výsadbu v zimnom obdo-
bí. Vpredu zas zmes rôzne kvitnúcich 
trva liek spestruje záhradku a i  výsadba 

okrasných tráv v línií podčiarkuje 
 geometrický koncept návrhu. Súčasou 
použitého sortimentu sú tiež prvé jarné 
cibuoviny (tulipány, narcisy, krókusy), 
ktoré v jari prekrásne kvitli.

Želáme si, aby sa aj majiteka novej zá-
hrady potešila z každej jednej rastlinky, 
ktorá na jar vykukne zo zeme... Ve, 
koniec koncov, tvori záhrady je pre 
nás rados no najväčším úspechom pre 
nás je, ak sa stane šastím pre toho, kto 
s ňou i v nej žije.
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Nová modrená záhrada bude časom hýri farbami, rôznymi zelenými štruktúra-
mi listov a bude sa meni počas celého vegetačného obdobia

Po niekokých týždňoch od výsadby ruža na kmienku zakvitla a výsadba za za-
čala rozrasta. Tieto fotky nám poslala sama majiteka záhrady, za čo jej vemi 
akujeme!

Stredom predzáhradky vedie chodník, z ktorého je každá rastlina takmer na dosah

Vaka rovným líniám v pôdoryse 
a použitím dvoch typov mulču sme 
docielili zaujímavý efekt zosvetle-
nia priestoru. Výsadbu sme tak-
povediac upratali do jednotlivých 
obdĺžnikových segmentov

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci  léto 2016  www.zahradnicentra.eu
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Návšteva záhrady

Uhladené záhony bez buriny 
a čisté línie sú dnes moder
né, napriek tomu sa stále 
častejšie stretávam s mi
lovníkmi prírodných, nená
silných záhrad vsadených do 
prostredia, v ktorom rastú. 
Sú poprelínané kvitnúcimi 
trvalkami, stromami, nájde
te tu jahody, čučoriedky či 
černice, zeleninku i hriad
ky šalátu. Vintage záhrada 
nie je ničím výnimočná. No 
napriek tomu vás to ahá 
do každého zákutia, preto 
všade nájdete niečo, čo vás 
prekvapí.

24

V STYLE  
VINTAGE: 

Keď nedokonalé  
je krásne 
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Pri tvorbe tejto záhrady sme nemali 
v rukách projekt. Bola tu len myšlienka, 
ktorá sa rodila postupne. Vytvori záho-
ny s oblými líniami tak, aby dokonale 
zapadli do priestoru. Keže pozemok je 
dlhý a úzky a tiež vo svahu, bolo po-
trebné vytvori niekoko terás, ktoré 
pozemok opticky rozdelia na niekoko 
menších častí.

V záhrade tak vznikol priestor okolo 
domu, je to najudržiavanejšia čas zá-
hrady. Prvá terasa s jazerom a druhá 
terasa – utajená záhrada s kvitnúcimi 
záhonmi. Na poslednej časti rozvone-
ná úžitková záhrada so zvýšenými zá-
honmi, bylinkami a kurínom, pretože 
sliepky a čerstvé vajíčka patria určite do 
vintage záhrady. Samozrejme stačí, ak 
ich máte čo i len v neživej podobe.

Nedokonalos záhonov sa tu prelína 
s dokonalou krásou kvetov, tráv, trvaliek, 

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci  léto 2016  www.zahradnicentra.eu
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a le 
aj do-

minantných 
stromov. Vemi dôležitým prvkom sú tu 
rôzne doplnky,  ktoré záhradu skrášlia 
a doladia nielen v čase jej plnej krásy 
v lete, ale aj v zimnom období. 

Majiteka tejto záhrady vyberá stromy 
a kry vždy premyslene s citom. Hlav-
nú drevinovú skladbu tvoria listnaté 
stromy. Javory, breza, okrasná  čerešňa, 

višňa, ba dokonca aj jab-
loň. Tiež ovocné stromy 
doplnené o ihličnaté do-

minanty atraktívne v zime. Vemi dôle-
žité sú kvitnúce trvalky a kry ako hor-
tenzie, pivonky a ruže. Ruža by mala 



Jediné hnojivo, které umí ničit plevel
Již nemusíme zvlášť hnojit a zvlášť stříkat selektivními herbicidy, nyní stačí použít FLORIA 
TRAVIN. Jde o přípravek, který umožní shrnout péči o trávník do jednoho jediného kroku 
– přihnojit a ošetřit proti plevelům.

TRAVIN umí vyřešit jednou aplikací 3 věci najednou
Hnojiva obvykle nerozlišují mezi pěstovanou rostlinou a plevelem, ale k naší škodě podporují růst obou. 
To však neplatí pro TRAVIN. Toto moderní hnojivo z řady FLORIA® je vyvinuto speciálně pro snadnou 
a komplexní péči o trávník. Kromě výživných látek obsahuje i selektivní herbicidy, které likvidují 
dvouděložné plevele a Zeolit, který upravuje pH půdy a tím omezuje tvorbu mechů v trávníku. Takže 
zatímco tráva po jeho aplikaci utěšeně roste a krásně se zelená, pampelišky, sedmikrásky, šťovík, jitro-
cel a další nežádoucí plevele nemají šanci.

Docílit dokonalého anglického trávníku lze díky tomuto chytrému hnojivu rychle a jednoduše!

Více na www.fl oria.cz

ŠETRNÝ 

PRO DOMÁCÍ
MAZLÍČKY

JEDINEČNOST TRAVINU
       působí jako hnojivo, likviduje plevele a předchází růstu mechů
       působí po dobu 2 měsíců
       šetrný k trávníku (pozvolné uvolňování herbicidních látek)
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by  súčasou každej záhrady a v tejto 
ich máme niekoko. Sú okrasou záhra-
dy takmer počas celého roka. Výber je 
rozmanitý a ak je doplnená o pomocné 
podrastové trvalky, dokáže oživi každý 
priestor. 

Záhony v tejto záhrade nie sú všade 
pokryté netkanou textíliou, pre správ-
ny rast a množenie trvaliek je dôleži-
tá voná pôda, ktorá je z času na čas 
skyprená a doplnená o živiny. Trvalky 
tak majú prirodzenejšie a vhodnejšie 
podmienky na ich rozrastanie a mno-
ženie. Preto tu nájdete aj byliny, kto-
ré nemajú nič spoločné s okrasnými. 
Napriek tomu aj tieto buriny môžu by 
pekné, ak sa nepremnožia.
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Rastliny

MENEJ ZNÁME  
DRUHY OVOCNÝCH  

RASTLÍN (1.)

28

Okrem najbežnejších dru
hov ovocia existuje ešte 
celá skupina rastlín, kto
ré síce rodia jedlé plody, 
ale ich potenciál ešte nie 
je naplno využitý. Predsta
víme vám aspoň niektoré 
z nich, ktoré u nás zatia 
ešte trochu vyčkávajú na 
svoju vekú príležitos. Ich 
identita už ale nie je uta
jená a popularita im poma
ličky rastie. 

  ARÓNIA  
(Aronia, česky arónie, temnoplodec) 

je menší až stredne veký krík z čeadi 
ružovitých pôvodom zo Severnej Ame-
riky. Na prvý pohad môže v niektorých 
obdobiach roka pôsobi trochu nená-
padne, ale pri kvitnutí, dozrievaní plo-
dov a hlavne pri jesennom vyfarbovaní 
listov sa predstavuje ako extravagantná 

okrasná drevina. V záhrade je 
nesmierne odolná, je prispô-

sobivá k rôznym druhom pôd 
a vydrží aj extrémne klimatické 

výkyvy.
Najcennejšou súčasou arónie sú jej 

čierno-modré plody, ktoré pripomínajú 
jej blízke príbuzenské vzahy s jarabi-
nou. Aj preto sa jej niekedy udovo ho-
vorí „čierna jarabina“.
Plody arónie používali už v dávnej minu-
losti rôzne indiánske kmene, a to najmä 
v kuchynskej úprave, ale i ako rastlinu 
liečivú. Napríklad indiáni z kmeňa Po-
tawatomi ju využívali proti nachladnutiu. 
I alšie kmene plody tejto dreviny bež-
ne spracovávali a jedli, ale až obdobie 
približne posledných dvadsiatich  rokov 

prinieslo o nich prevratné, ohromujúce 
informácie. Na týchto výskumoch pra-
covalo nezávisle niekoko tímov vedec-
kých pracovníkov z Ameriky a hlavne 
z východnej Európy. Ich výsledky uka-
zujú, že arónia patrí do skupiny najcen-
nejších liečivých či zdraviu prospešných 
rastlín mierneho pásma. Jej plody majú 
alekosiahle účinky v prevencii i liečbe 
mnohých civilizačných chorôb, pritom sa 
v žiadnych výskumoch neprejavili žiad-
ne účinky škodlivé udskému organizmu. 
Mimoriadnou výhodou arónie je jej vy-
soká odolnos voči hubovým chorobám 
i živočíšnym škodcom. Dá sa preto in-
tenzívne pestova bez využívania pesti-
cídov, takže riziko ukladania škodlivých 
látok v plodoch je zanedbatené.



  BAZA ČIERNA  
(Sambucus nigra, česky bez černý) 

je jednou z našich najbežnejších drevín, často sa vyskytuje 
i tam, kde o jej prítomnos nestojíme. Možno i vaka tomu má 
viac poves nežiaducej dreviny ako cenného ovocného druhu. 
Využitenos bazy je ale pomerne široká, z jej kvetov sa vyrá-
bajú sirupy, ktoré v sebe spojujú špecifickú chu a silné zdra-
votné účinky. Plody bazy sa považujú za ovocie, ale obvykle 
sa nekonzumujú čerstvé, tepelne sa upravujú, čím sa vylepšuje 
ich chu i strávitenos. Vyrába sa z nich hlavne šava a sirupy, 
používajú sa ako farbivo, samotné, ale často i v zmesi s iným 
ovocím sa plody bazy používajú pri pečení koláčov, na výro-
bu džemu, rôznych druhov omáčok a podobne. Posledné roky 
prinášajú z vedeckých kruhov zaujímavé informácie o zdra-
votných účinkoch plodov pri liečbe niektorých onkologických 
ochorení, testujú sa taktiež ako podporný prostriedok 
pri liečbe pacientov postihnutých 
AIDS. Zaujímavé šance pre 
pestovanie bazy na sú-
kromných záhradách 
prináša vznik nových, 
často vemi dekora-
tívnych kultivarov, 
ktoré si zachováva-
jú všetky užitočné 
vlastnosti pôvodné-
ho druhu, k tomu sú 
navyše i vemi pekné 
a atraktívne (odrody 
‘Black Beauty‘, ‘Black 
Lace‘, ‘Black Tower‘...).

  RUŽA  
VRÁSKAVÁ  
(Rosa rugosa, česky 
růže svraskalá) 

v sebe spojuje všetky dobré a žia-
dané vlastnosti rastliny vhodnej pre 
použitie v sú kromných záhradách. 
Je krásna, skromná, odolná väčšine 
chorôb a vo všetkých ohadoch sa 
prejavuje vysokou životaschopnosou. 
Dokáže rás v rôznych druhoch pôd 
a nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostli-
vos. Má pomerne veké kvety, ktoré roz-
kvitajú postupne. Z nich sa vyvíjajú veké, 
mäsité plody, ktoré sú ozdobné, jedlé a podobne 
liečivé ako klasické šípky – teda plody ruže šípovej (Rosa 
canina). Pre kuchynské potreby sa využíva iba očistená duži-
na plodov, preto je úprava plodov o niečo časovo náročnej-
šia. Po očistení sa môže konzumova čerstvá, alebo tepelne 

spracova napríklad pri príprave džemov alebo omáčok. 
Plody tejto ruže sa dajú využi aj trochu prekvapivo. 
Napríklad pre výrobu špeciálnej ružovej zmrzliny, šíp-
kového vína, octu, kečupu alebo dokonca k výrobe su-
chárov pre (starších) psov. Ruža 
vráskavá je alším druhom 
rastliny, ktorá v sebe spojuje 
praktické využitie a vemi sil-

ný okrasný efekt. Existuje celá 
skupina kultivarov, ktoré sa líšia 

spôsobom rastu, ale hlavne tva-
rom a farbou kvetov.
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Představujeme členy 
družstva

Zahradní centrum
FLORA CENTRUM 

MRÁZOVI

 
 

 
 

 
Zakladatelé 

firmy Floracentrum 
Karlovy Vary, manželé Mrázovi, praco-
vali dlouhá léta v zahradnickém závo-
dě podniku Služby K. Vary. Když v roce 
1991 podnik zanikl, byli Mrázovi jediní 
zájemci o privatizaci zastaralého zahrad-
nictví s prodejnou květin v Karlových Va-
rech – Drahovicích. Součástí zahradnictví 
byla též vazárna kytic a věnců. Současně 
vydražili prodejnu květin v Jaltské ulici 
v centru města. Postupně oba provozy 
přestavěli, zmodernizovali, rozšířili sor-
timent prodávaného zboží a navázali 
kontakty s dodavateli v Holandsku a Ně-
mecku. Trh byl nenasycený a zboží se 
dobře prodávalo.

Po krátkém čase se naskytla příležitost 
prodávat květiny ve stánku na frekvento-
vané ulici vedle hotelu Národní dům. Ten-
to obchod však musel po několika letech 
ustoupit modernizaci hotelu.

V této době však již Mrázovi koupili poze-
mek o rozloze 3000 m2 a začali s přípra-
vou na stavbu dnešního zahradního centra 
v Jáchymovské ulici. To již ve firmě pra-
coval jejich syn Martin, čerstvý absolvent 
zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. 

Zahradnické centrum bylo otevřeno 
na podzim v roce 2000. Cesta k dneš-
ní podobě a obratu byla dlouhá. Dnes 
je zahradní centrum hojně navštěvo-
vané a vyhledávané pro široký rozsah 
poskytovaných služeb a nabízeného 
zboží.

Protože majitel starého, pronajatého 
 zahradnictví v Drahovicích, město Karlovy 
Vary, nechtěl objekt prodat ani dlouhodo-
bě pronajmout, rozhodli se Mrázovi koupit 
v Sedleci nový pozemek o rozloze 8000 m2. 
Vybudovali tam velkou provozní budovu 
se skladem řezaných květin, vazárnou kytic 
a věnců a novým sociálním zařízením. Dále 
zde byly postaveny foliové skleníky a pro-
dejní školka s velkou parkovací plochou. 
Postupně do nového zahradnictví převedli 
téměř veškerou svoji činnost z Drahovic. 
Dnes se již druhým rokem pěstuje a prodá-
vá pouze v nových sklenících v Sedleci.

V červnu letošního roku plánuje firma roz-
šířit svůj dosavadní provoz a otevřít v Kar-
lových Varech – Rybářích na frekventova-
né ulici novou prodejnu květin, která bude 
zcela ve vlastnictví firmy. 

A co plánují do budoucna? Stále se nedo-
stává dostatečné pěstební plochy, a tak by 
rádi v budoucnu koupili nový pozemek 
a vybudovali zde další skleník pro vlastní 
potřebu, aby zásobování prodejen bylo 
efektivní a plynulé.

Oproti jiným členům družstva Zahradní 
centra CS nemá firma svou činnost sou-
středěnou v jednom místě, což je velká ne-
výhoda. Ovšem získat v Karlových Varech 
tak velký pozemek, který by vyhovoval 
tomuto účelu, by bylo finančně neúnosné.

Co říci závěrem? „Že práce zahradníků 
nikdy nekončí, že je stále co zlepšovat, 
a že již dnes vidíme, jak to chceme dělat 
v příštím roce a s jakými změnami. To je na 
této práci asi to nejlepší. Zásluhu na tomto 
rozmachu mají všichni zaměstnanci této 
firmy, každý svým dílem. Jim patří dík, pro-
tože dobrý pracovní tým je to nejdůležitěj-
ší v celém procesu,“ uzavírá Karel Mráz. 
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Zahradní centrum
TVORSAD  
TRNAVA
Na stránkach tohto časopisu sa prezentovala naša firma 
už viackrát, či už pri príležitosti osláv výročia firmy 
(20 rokov, 25 rokov ) alebo formou prezentácií našich 
prác v oblasti aranžovania či záhradnej architektúry či  
cestovateských zážitkov pri našich potulkách svetom. 

Firma Tvorsad Trnava pôsobí na trhu od 
roku 1990. Na počiatku jej vzniku boli dvaja 
mladí udia, manželia, absolventi záhradníc-
keho odboru terajšej Mendelovej univerzity 
v Brne, rodičia dvoch malých detí, nadšenci, 
ktorí mali ihne po nežnej revolúcii odvahu 
zača robi niečo sami v odbore, ktorý vy-
študovali. V tom čase to bola jedna veká 
neznáma a možno preto, neuvedomujúc si 
následnú osobnú zodpovednos nielen za 
seba, ale následne aj za svojich zamestnan-
cov a ich rodiny, sme v tom čase tú odvahu 
mali. 

V súčasnosti, po 26 rokoch, sa malá rodinná 
firma postupne (!) rozrástla na stabilnú fir-
mu s 20 zamestnancami, sídliacu vo vlast-
ných priestoroch, poskytujúcu služby v ob-
lasti návrhu, realizácie a údržby  sadových 

úprav, firmu s jedinečným záhradným 
centrom s kaviarňou a detským ihriskom, 
ponúkajúci nielen široký sortiment potrieb 
do záhrady, ale aj interiérových doplnkov, 
firmu, ktorá patrí k zakladajúcim členom 
družstva Záhradné centrá Čiech, Moravy 
a Slovenska a je členom Spoločnosti pre 
sadovnícku a krajinársku tvorbu, firmu pu-
blikujúcu v rôznych odborných časopisoch.

Ja som vždy cítila potrebu robi veci inak, 
ale hlavne s láskou, s nadšením a vložením 
svojej duše a pocitov do výsledkov svojej 
práce, s nádejou, že sme sa nejakým spôso-
bom pričinili o to, že sme na chvíu, možno 
na dlhší čas urobili niekoho šastným...

Naša „inakos“ sa prejavuje aj v tom, že  
v záhradnom centre nielen predávame, ale 
snažíme sa udí inšpirova a vychováva  

 
 
 
k estetike, obohacova o nové vedomosti 
či len tak spríjemni ich pobyt u nás, o čom 
svedčí nespočetné množstvo akcií, ktoré už 
vea rokov v našej firme usporadúvame. 

Vemi si vážim, že práve naša firma bola 
podnetom na uskutočnenie medzinárod-
ného krstu ruže vyšachtenej firmou Kordes 
a pomenovanej po grófke M. H. Chote-
kovej. 

„Každý otec by bol hrdý, keby mohol vidie 
slávu toho, o koho sa v detstve staral a vy-
chovával ho.“ Tento citát z jednej z nespo-
četných kníh Paula Coelha mi pripomína 
skutočnos, že časom sa rozrástla aj naša 
malá rodina o alších členov, ktorí, verím 
tomu, že nielen nahradia nás, zakladateov 
firmy, ale stanú aj pokračovatemi našich, 
ale už aj svojich snov a my „uvidíme ich 
slávu“. In
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Hortiscentrum s.r.o.
Žerotínovo nábřeží 101  
667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878
www.hortis.net

Kalabousek 1940  
286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010

Seznam prodejen

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

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

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

PRAHA
Mariánské 

Lázně

Karlovy Vary

Chabařovice

Pardubice

Boskovice

Kralice nad 
Oslavou

Stupava
ŽitavceIvanka 

pri Dunaji

Skačany

Trnava

Prešov

Košice

Dolný Kubín

Dobrá Niva

Židlochovice

Břeclav

Libice nad Cidlinou

Mladá Boleslav

Příšovice

Veltrusy

ČáslavPřerov nad 
Labem

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

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 51 772 12 05
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

www.zahradnicentra.eu
TIP zahradních center CS. Léto 2016. Vydává Zahradní centra CS, obchodní družstvo,  
Josefodolská 352, 293 01 Mladá Boleslav-Debř. IČO: 2836121.  
Vydavatelský servis: PRO VOBIS, s.r.o. • Grafická úprava: Sandra Fridrichová  
Vyšlo v Brně 27. 6. 2016 • Evidenční číslo MK ČR E 16357 



 Arboretum Šmelcovna, Boskovice
16. – 28. 8.  Léto v arboretu Šmelcovna (trávy, trvalky)

 Zahradní centrum Cílkovi, Hořovice
8. 10.   Podzimní slavnost 

Každoroční podzimní dýňování s bohatou 
nabídkou podzimních aranžmá, 
ochutnávkami, hudbou, dobrým jídlem 
a zábavou pro děti.

 Hortiscentrum s.r.o., Židlochovice
10. – 11. 9.  Prodejní výstava růží  

13. ročník – královna květin v mnoha 
barvách, tvarech a vůních

15. – 16. 10.  Dýňobraní 
6. ročník – dýně a vše, co se z nich dá udělat 
a co k nim patří

 Hortiscentrum s.r.o., Čáslav
20. 8. Zahradní květinová party 
  Loučení s létem, nevšední květinové aranže, 

módní přehlídky, grilování, živá hudba 

8. – 9. 10. Dýňobraní 
  6. ročník – soutěž o nejhezčí vlastnoručně 

vydlabanou dýni za asistence pohádkových 
postav, pokrmy a nápoje z dýní, doprovodný 
program pro děti

 Trima Plus s.r.o., Mariánské Lázně
14. – 15. 10.  Dýňování 

Dlabání dýní a tvoření podzimních a dušičkových 
aranžmá, ochutnávky pokrmů z dýní, prodej 
ovocných stromků a sezónních rostlin

 DIKÉ spol. s r.o., Příšovice
22. – 24. 9. Dny otevřených dveří 
  Prohlídka celého areálu zahradnictví včetně 

produkčních ploch, sleva na rostliny 10 % 
(kromě akčního zboží)

14. – 15. 10.  Dýňobraní v Českém ráji 
  Sklidím, vyřežu, ozdobím – akce pro děti 

i dospělé

 Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy
22. – 23. 10. Dýňování 
  7. ročník – vyřezávání dýní, dýňové dobroty, 

malování čokoládou, marcipánové dýňování, 
ochutnávka čokoládových pralinek, dětské 
kouzelnické vystoupení aj.

 Zahrada Matúšů, Kralice nad Oslavou
22. 10. Podzimní dýňování v Zahradě Matúšů
  Tradiční oslava podzimu – dlabání dýní 

pro děti, malování na obličej, možnost 
zakoupení dýní malých i velkých, dušičková 
vazba a výzdoba, poradenství  v oblasti 
vhodných odrůd ovoce, výsadby a střihu 
ovocných stromků, ochutnávka dýňových 
specialit  

  Zahradní centrum Parkon,  
Libice nad Cidlinou

11. – 17. 7. Clematis Show
 6. ročník prodejní výstavy plaménků

 Isola Bella s.r.o., Žitavce 
22. – 23.7.
7. – 10.9. Dni záhradného architekta 
  Odborné poradenstvo a poradenstvo pri 

tvorbe záhrady bezplatne s našou záhradnou 
architektou Ing. Kvetoslavou Dinis

15. 10. Prednáška prof. Ing. Ivana Hričovského
  Prednáška spojená s ochutnávkou jablkových 

pochúok

 Tvorsad, Trnava
23. – 24.9.  Záhrada jesene  

Jesenná príroda ako inšpirácia na dekorovanie 
terás záhrad i balkónov, praktické odborné 
rady, pestovateské opatrenia na prípravu 
okrasnej a ovocnej záhrady na obdobie 
vegetačného pokoja

28. – 29. 10.  Záhrada zdravia 
V tomto roku netradične spojená s tekvicou 
(nielen chutí, ale aj poteší...). Súaž vo 
vyrezávaní tekvíc pre deti. Varíme tekvicovú 
polievku.

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