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Niektoré dreviny s vysokou
regeneračnou schopnosťou sa
dajú pestovať v neobvyklých
tvaroch. Šikovné ruky záhradníkov
dokážu premeniť tieto rastliny
na sústavu obláčikov, ktoré sa vedia
vznášať nad záhradou ako malé umelecké
výtvory. Za ich vznikom stoja dlhé hodiny
poctivej, jemnej práce.
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NAŠICH ZÁHRADNÝCH CENTIER
Cupressocyparis ×
leylandii
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Oleandre
Vytvárajú krásne kríky a keď nadíde
ich správna chvíľa, rozžiaria sa ako
balóny na púti. Ich kvety nejde
prehliadnuť, možno to je dôvodom ich
stálej obľuby. Ak hľadáte nejaký nový
oleande r do zbierky, zastavte sa u nás.

• vyznačuje sa
najväčšou rýchlosťou
rastu medzi ihličnatými
rastlinami
• hlavne mladé rastliny
dokážu rásť až meter
za rok
• často sa používa
k tvorbe rýchlo
rastúcich živých
plotov

TEXT Pavel Chlouba
FOTO autor a Dreamstime
Obrázky sú iba ilustračné.
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TERASA

KRÁSA

PŘENOSNÝCH
ROSTLIN
SNAD KAŽDÝ ŠŤASTNÝ MAJITEL ZAHRADNÍ TERASY, ALTÁNKU ČI PERGOLY SE
SNAŽÍ NEUSTÁLE VYLEPŠOVAT TOTO PROSTŘEDÍ, ABY SE ZDE CÍTIL PŘÍJEMNĚ
A SPOKOJENĚ. VÝBORNÝM PROSTŘEDKEM PRO ZKRÁŠLOVÁNÍ TĚCHTO
POBYTOVÝCH MÍST JSOU ROSTLINY, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ KROMĚ KRÁSY TAKÉ
DYNAMIKU A MNOHO MOMENTŮ PŘEKVAPENÍ. KROMĚ BĚŽNÝCH ZAHRADNÍCH
ROSTLIN SE PRO VÝZDOBU TERAS POUŽÍVAJÍ I RŮZNÉ EXOTICKÉ PŘENOSNÉ
ROSTLINY, KTERÉ NA LÉTO PŘENÁŠÍME Z BEZPEČÍ INTERIÉRU, KDE ZIMOVALY,
DO VENKOVNÍCH PROSTOR, ABY NÁM DĚLALY RADOST.
TEXT Pavel Chlouba
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FOTO autor a Dreamstime

Nerium

Bougainvillea

• četné květy v mnoha pastelových odstínech se vyvíjejí
na jednoletém dřevě
• pokud se květní pupeny na vrcholech výhonů objeví
až na podzim, vykvetou v příštím roce
• náročné na závlahu a pravidelné přihnojování
• pokud se objeví na listech škůdci, je třeba rychle
zasáhnout

• k věty nenápadné, ale obalené množstvím barevných
listenů
• nejčastěji fialově růžové barvy, ale i odrůdy s listeny
barvy žluté, oranžové či svěže červené barvy
• bujně rostoucí liána, pěstují se i menší kompaktní formy
• slunce a teplo – intenzivní sluneční svit ovlivňuje sytost
vybarvení
• mladé rostliny nutné přesazovat každý rok

Brugmansia

Agapanthus

• mohutný keř až menší strom
• aby vynikla, vyžaduje velkou nádobu – optimálně průměr
alespoň 50 cm
• velmi náročné na živiny i vláhu – nutné zalévat i dvakrát
denně

• půda bohatší na živiny, vlhká, ale nadbytečná vláha musí
od kořenů rychle odtéct
• světlé stanoviště

(oleandr, oleander)

(kalokvět, agapant)

(„andělská trumpeta“)

NEZBYTNOSTI
PRO PĚSTOVÁNÍ

Pro pěstování a přesazování
přenosných balkonových rostlin
doporučujeme tyto produkty
´Pendulum´
ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | LÉTO 2020 | www.zahradnicentra.eu
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BYLINKY

Když terasa ZAVONÍ LÉTEM
TEXT Jana Morávková

FOTO Dreamstime

JAKOU VŮNI SI SPOJUJETE S LÉTEM? VŮNI
SENA? MOŘE? ČI ROZPÁLENÉHO BOROVÉHO
LESA? O LETNÍCH VÍKENDECH SE KE VŠEM
TĚM VŮNÍM PŘIDÁVÁ JEŠTĚ JEDNA, KTERÁ
NÁM RYCHLE ZAPLNÍ ÚSTA SLINAMI – VŮNĚ
DOBROT PŘIPRAVOVANÝCH NA VENKOVNÍM
GRILU. JEDNOZNAČNĚ MEZI NIMI KRALUJE
MASO DOPROVÁZENÉ OBČAS ZELENINOU.
K TOMU, ABYSTE SI NA GRILOVANÉ
VEČEŘI SKUTEČNĚ POCHUTNALI, BUDETE
POTŘEBOVAT TAKÉ BYLINKY, VŽDYŤ BEZ
NICH UŽ SI ŠŤAVNATÝ STEAK NEDOKÁŽEME
PŘEDSTAVIT.

Bazalka
   

(Ocimum basilicum)

Tato letnička je při
pěstování velmi náročná
na teplo, proto s výsadbou
sazenic na venkovní slunné
stanoviště do výživné půdy
čekáme až do konce května.
Bazalkou můžeme ochutit
saláty, těstoviny i polévky,
ale i masa, převážně ryby
a drůbež. Čerstvou můžeme nakládat i do octa, který
použijeme k přípravě salátů. Zajímavá je v kombinaci
s rozmarýnem, česnekem, tymiánem a šalvějí.

Tymián

    (Thymus vulgaris)
Tymián můžeme množit
dělením trsů starších rostlin
nebo ze sazenic. Jejich semena
vyséváme od března do dubna. Tymián
vysazujte do slunných chráněných poloh. Při sklizni jej
nestříháme těsně u země, aby znovu obrazil.
Tymián je hlavní složkou provensálského
koření a ve Středomoří je významnou
bylinkou. Velmi častý je v kombinaci
s rajčaty. Přidává se do čočkových polévek,
k jehněčímu, hovězímu i k rybám. V čajových směsích
působí příznivě proti kašli.
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Dobromysl, oregano

                 (Origanum vulgare)
Dobromysl je trvalka příbuzná majoránce, ale
její chuť je o něco ostřejší. Roste na velmi
slunných místech a nepřekvapí ji ani
mělké půdy. Nevyžaduje vydatnou
zálivku.
Nejznámější použití oregana
je na pizze a ve směsi provensálského
koření, ale sušenou i čerstvou rostlinou dochutíme
také zeleninové saláty, guláše a tučnější pokrmy z vepřového
a hovězího masa. Skvělá je i do bezmasých jídel – do těstovin
a pečených brambor.

Rozmarýn
(Rosmarinus officinalis)

Saturejka
(Satureja hortensis)
Rozmarýn v našich podmínkách
není zcela mrazuvzdorný, proto
je lepší jej pěstovat pouze jako
hrnkovou rostlinu. Rostlině se
daří v lehké propustné půdě na
osluněném stanovišti. Množit ji
můžeme řízkováním, pěstování
ze semen je náročnější.
Rozmarýn se velmi
často používá
k masům, tedy
jehněčímu, králičímu, zvěřině,
ale i k drůbeži a rybám. Skvěle
se hodí k rajčatům, lilku, cuketě
i houbám. V čaji má výrazný vliv
na potíže se žaludkem.

Saturejka nemá vysoké nároky
na kvalitu půdy ani na množství
zálivky. Vyhovuje jí teplé
slunečné místo a lehčí zemina.
Saturejka se
může přidávat
do rajské omáčky,
k luštěninám i k zvěřině.
Hodí se do zapékaných jídel,
polévek i k houbám a kroupám.
Uplatní se při nakládání masa
na uzení. Zároveň je i součástí
provensálského koření.

Pelyněk (palina)
     (Artemisia vulgaris)

Pelyňku se daří téměř ve
všech půdách. Vyžaduje
pouze teplou a slunnou
polohu s dostatkem
vápna. Pelyněk si
můžeme předpěstovat
ze semen vysetých začátkem jara nebo vysazením
jeho oddělků. Dostupná je i celá řada kultivarů
s citrónovým a jiným aroma.
Sušený pelyněk se přidává k tučným
pečeným masům a silným masovým
vývarům. V čajových směsích má
významnou roli při léčbě žaludečních potíží.
Tepelnou úpravou se aroma pelyňku plně rozvine.

Šalv ěj lékařská
       (Salvia officinalis)

Šalvěji neprospívá vlhká půda, proto ji vysazujte
raději na sušší místa. Můžeme si ji vypěstovat
z oddělků loňských rostlin nebo ze semen, která
vyséváme i přímo na stanoviště už od března.
Rostlina není zcela mrazuvzdorná, proto ji na zimu
chráníme chvojím.
Sušené listy šalvěje mají silnější aroma
než čerstvé. Používají se na ochucení
bylinkového másla, tvarohu a salátů.
Šalvěj můžeme přidat k vepřovému,
drůbežímu, telecímu
i skopovému masu,
ale i do sekané. Je
součástí směsi
provensálského
koření.

Libeček
(ligurček)

Majoránka

Tato trvalka jako jedna z mála
bylinek snáší i polostín.
Semena, která vyséváme už
v srpnu předchozího roku,
musíme po vzejití vyjednotit.
Snazší je na jaře vysadit
oddělky starších rostlin.

Majoránce se dobře daří
v lehčí, ale výživné půdě.
Vyhovují jí chráněné osluněné
polohy. Majoránku vyséváme
v březnu a vzešlé sazenice
vysazujeme na venkovní
stanoviště až po polovině
května.

(Majorana hortensis)

(Levisticum
officinale)

Lístky libečku se
používají ke kořenění
vydatných polévek.
Hodí se do bramborové,
fazolové nebo hrachové.
Libečkem se mohou ochutit
i dušené pokrmy a výborný
je ke kedlubnám, mrkvi
a květáku.

Sušená i čerstvá
majoránka je častým
kořením tučných
pečených jídel. Skvěle dochutí
husu nebo kachnu a přidává
se do velkého množství
uzenin. Můžeme ji použít ale
i do bezmasých luštěninových
jídel a do bramborové
polévky. Zajímavá je ve
společnosti bazalky, pelyňku,
tymiánu a dobromysli.

Koriandr

Jednoletá bylinka pěstovaná
pro chutné, tmavě zelené listy,
   (Coriandrum sativum)
které se sklízejí a používají čerstvé.
Je také známý jako čínská petržel.
Potřebuje stanoviště na plném slunci,
dostatečně větrané, půdu propustnou, spíše zásaditou
a s dostatkem vláhy.
K ochucení mnoha asijských a jihoamerických
pokrmů. Vždy se přidávají až na závěr tepelné
úpravy, aby neztratily chuť a aroma. Jsou
dobré také s kokosovým mlékem, okurkou,
do zeleninových salátů, s mořskými plody,
s luštěninami, v rýži nebo
i ve vařených bramborách.

V průběhu léta si můžete svůj sortiment bylinek doplnit
o vzrostlé rostliny v bio kvalitě určené k dopěstování
i přímému konzumu včetně potřeb pro jejich pěstování.
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Grilovaný pstruh
s bylinkami

klasika

― 1vykuchaný

a očištěný pstruh
― sůl
― plátek
vychlazeného
másla
― 3 snítky
rozmarýnu
― 2 snítky tymiánu
― 3 plátky citronu  
― olej na potírání

Hermelín na grilu
s křupavou cuketou

Pstruha důkladně
osolíme, dovnitř vložíme
máslo, bylinky a plátky
citronu. Lehce potřeme
olejem a vložíme na
rozpálený gril. Opékáme
asi 10 minut po obou
stranách, obracíme
opatrně. Během grilování
podle potřeby potíráme
olejem.

y

etarián

pro veg

Na kus pevného alobalu
rozetřeme olivový olej,
dáme nahrubo natrhané
bylinky, lehce opepříme
a položíme hermelín,
který opět zakapeme
olejem, přidáme bylinky
a opět můžeme lehce
opepřit. Důkladně
zabalíme a necháme
v chladu aspoň hodinu
odležet. Pak grilujeme 10 minut z každé strany
společně s cuketami nakrájenými na tlustší kolečka
a lehce osolenými a opepřenými.
―
―
―
―
―
―
―
―

 hermelíny
3
3 menší cukety
šalvěj  
rozmarýn
tymián
olivový olej
pepř
sůl

a
exotik

Grilované kuře
s koriandrem
― 6
 porcí kuřete
― 1/ 2 hrnku
nasekaného
koriandru
― šťáva ze 4 limet
― 2 lžíce soli
― 2 lžíce mletého
černého pepře
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V míse smícháme
všechny ingredience
a do marinády vložíme
kusy kuřete. Zakryjeme
fólií a necháme přes
noc marinovat. Pak za
stálého otáčení kuře
ogrilujeme dozlatova
(asi 30 minut). A když
se nevydaří počasí,
můžete kuře připravit
i v troubě při teplotě
kolem 180 stupňů.

RASTLINY
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Medonosné rastliny
nájdete v našich
záhradných centrách
označené týmto logom.

MEDONOSNÉ
RASTLINY

NA ZÁHRADU PATRIA
KAŽDÁ ZÁHRADA – AJ TÁ NAJMENŠIA Z NAJMENŠÍCH, JE SÚČASŤOU MOZAIKY, KTORÁ
V SÚČTE VYTVÁRA CELKOVÚ PLOCHU ZELENE V ZASTAVANOM PROSTREDÍ OBCE
ČI MESTA. JE PREKVAPIVO VEĽA VECÍ, KTORÉ MÔŽEME PRE DOBRO ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA ROBIŤ BEZ TOHO, ABY NÁS TO NEJAKO OBMEDZOVALO. JEDNÝM
Z TÝCHTO DROBNÝCH KRÔČIKOV S OBROVSKÝM DOPADOM JE UVEDOMELÉ
POUŽÍVANIE MEDONOSNÝCH RASTLÍN.
TEXT A FOTO Pavel Chlouba

Agastache

Asclepias tuberosa

M

ožno by bolo správnejšie používať
iné slovo. Miesto medonosných
rastlín používajme termín „rastli
ny vhodné pre opeľovačov“. Aj keď nám
v prvom rade ide o prežitie a nakŕmenie
včiel, musíme si uvedomiť, že okrem včiel
existuje mnoho ďalších druhov drobného
hmyzu, ktorý potrebuje pre svoj život nek
tár a peľ. Pri zbere týchto produktov vyko
náva jednu z najcennejších operácií, ktorú
tak potrebujeme – opeľovanie. Preto je
treba podporovať nielen včely a čme
liakov, ale všetky formy hmyzu, ktoré sa
na opeľovaní podieľajú. Prostredníctvom
týchto rastlín máme v rukách a hlavne v na
šich hlavách veľmi silný nástroj ako spojiť
záhradnú krásu s užitočnosťou.

Echinacea

vysadených na záhradu by mala vytvárať
jednoduché kvety bohaté na nektár a peľ.
Prírodne, či záhradnícky?
Inšpirácie pre vytvorenie záhrady pre
opeľovačov môžeme nájsť aj v našej prí
rode, ktorá je na tieto rastliny mimoriadne
bohatá. Z drevín sú to napríklad vŕby, bre
zy, javory, jelše, duby i buky, z ihličnanov
borovice, smrekovce i jedle. Medzi byli
nami opeľovačom poslúži rasca, oregáno,
materina dúška, šalvie, náprstníky a mnoho
ďalších. Ak nie ste priaznivcami záhrad di
vokého vzhľadu inšpirovaného prírodou,
nemusíte byť zúfalí. Vďaka obrovskému
sortimentu krásnych rastlín môže byť
vaša záhrada plná hodnotných druhov

Sedum

Nepeta
Výber rastlín pre opeľovačov
na jednotlivé obdobia roku

Heptacodium

Symphoricarpos

Výber rastlín pre opeľovačov
Nie všetky rastliny, ktoré bohato kvitnú
a poskytujú kvalitný nektár a veľa peľu, sú
ale pre opeľovačov rovnako hodnotné.
Dôležité je, aby oba tieto produkty kvitnu
tia boli pre opeľovačov dobre dostupné.
Túto podmienku najlepšie spĺňajú najmä
druhy s jednoduchými kvetmi. Plnokveté
druhy, ktoré nás ľudí tak často priťahujú,
nie sú pre hmyz vo väčšine prípadov príliš
ideálne. Získanie potravy z týchto kvetov
býva ťažšie a energeticky veľmi náročné,
hmyz vždy uprednostní jednoduché kvety.
Neznamená to ale, že sa musíme absolút
ne vzdávať nápadných kultivarov s plnými
kvetmi, ak chceme vytvoriť záhradu pre
opeľovačov priateľskú, aspoň časť rastlín

v hodných pre opeľovačov, pričom to na
jej elegancii nič neuberie.
Plánujeme v čase
Asi nie je žiaden problém vymyslieť takú
skladbu rastlín, aby mali opeľovače dosta
tok potravy v období od druhej polovice
jari do začiatku leta. V tomto čase kvitne
väčšina bežných druhov záhradných ras
tlín. Pri plánovaní záhrady by sme ale mali
premýšľať tak, aby sme výsadbové miesta
obohatili o druhy, ktoré kvitnú postupne
v predjarí, v neskorom lete a na jeseň. Je
to nakoniec dobré nielen pre hmyz, ale
i pre ľudí, ktorí na svojej záhrade trávia veľa
času.

Predjarie
Erica – vresovec, vřesovec; Helleborus –
čemerica, čemeřice; Eranthis – tavolín, talovín;
Galanthus – snežienka, sněženka; Lonicera
purpusii – zimolez, zemolez; Viburnum tinus,
fragrans, bodnatense – kalina
Jar
Cornus mas – drieň, dřín; Crocus – krokus;
Diervilla – diervila, zanice; Chaenomeles –
dulovec, kdoulovec; Euphorbia, rôzne druhy –
prýštec, pryšec; Geranium – pakost, kakost;
Mahonia – mahónia; Malus – jabloň – ovocné
i okrasné druhy; Nepeta – kocúrnik, šanta;
Pieris; Pulmonaria – pľúcnik, plicník;
Pyracantha – hlohyňa, hlohyně
Leto
Agastache; Ascelepias – glejovka, klejicha;
Borago officinalis – borák, brutnák; Buddleja –
budleja; Calendula – nechtík, měsíček;
Caryopteris – bradavec, ořechokřídlatec;
Echinacea; Helianthus – slnečnica, slunečnice;
Hydrangea – hortenzie – len niektoré formy
s plodnými kvetmi; Origanum vulgare –
pamajorán, dobromysl; Mentha – mäta, máta;
Parthenocissus – pavinič, přísavník; Rosa – ruža,
růže – vybrané odrody s jednoduchým kvetom;
Symphoricarpos – imelovník, pámelník
Jeseň
Aconitum – prilbica, oměj; Colchicum –
jesienka, ocún; Hedera – brečtan, břečťan;
Heptacodium; Sedum hylotelephium –
rozchodník
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DREVINY

GENIALITA

PÔDOPOKRYVNÝCH
DREVÍN

NIEKTORÉ RASTLINY SA PYŠNE PREDVÁDZAJÚ OKÁZALOU KRÁSOU, INÉ
PÔSOBIA NA PRVÝ POHĽAD TROCHU OBYČAJNE A SKROMNE. PRITOM MÔŽU BYŤ
PRE ZÁHRADNÚ TVORBU ROVNAKO DÔLEŽITÉ, AKO ICH NÁPADNEJŠIE PRÍBUZNÉ.
TÁTO SITUÁCIA SA TÝKA AJ PÔDOPOKRYVNÝCH RASTLÍN, KTORÉ BÝVAJÚ
NÍZKEHO VZRASTU A VEDIA SA ROZRASTAŤ DO PRIESTORU.
TEXT A FOTO Pavel Chlouba

1. Kam s nimi?
Odburinenie pozemku je
základným predpokladom
podarenej výsadby. Niektoré
druhy burín sú schopné preraziť
cez nízku vrstvu pôdopokryvných
rastlín, ich následná likvidácia je
nemožná, alebo veľmi zložitá.

2. Ako vysadzovať ?
Pôda pred výsadbou musí byť
dobre kyprá, vzdušná. V utuženej
zemine sa korene rastlín rozrastajú
pomalšie a potom pomalšie
prirastá aj nadzemná časť.

12

Štyri cesty k úspechu
Samotná výsadba pôdopokryvných rastlín je jednoduchá záležitosť, ktorú zvládne
každý priemerne zdatný záhradník či záhradkár. Dôležitá je ale príprava, na nej všetko
stojí. Predurčuje úspech či sklamanie.

3. Ako pestovať ?

4. Ako hnojiť ?

Výber správneho druhu na
konkrétne miesto je rozhodujúci.
Pri výbere by mali byť praktické
dopady a nároky rastliny
na stanovište nadradené
estetickým nárokom užívateľa.
Dôležité je zohľadniť najmä
nároky rastliny na svetlo a vodu.

Pri výsadbe treba použiť správny
počet rastlín. Častý argument, že
„ono to dorastie“, nie je v tomto
prípade na mieste. Pri založení
porastu pôdopokryvných rastlín
ide o rýchlosť porastenia voľnej
plochy. Ak ju rýchlo nezakryjú
kultúrne rastliny, voľné miesta
obsadí burina a celá práca
s výsadbou je znehodnotená.

Cotoneaster horizontalis

Lonicera nitida

Aj keď to pri pohľade
na jednu samotnú rastlinu
na prvý pohľad možno nevyzerá,
jedná sa vlastne o rastliny,
ktoré sú geniálne. Alebo lepšie
povedané, geniálny je ich dopad
na záhradnú tvorbu.

Juniperus horizontalis ‘Ice Blue‘

Čo všetko dokážu
pôdopokryvné rastliny
• plnohodnotne nahradia
mulčovacie materiály
• rýchlo prerastú hornú vrstvu
pôdneho profilu, čím chránia
pôdu proti erózii
• chránia pôdu proti nadmernému
prehrievaniu a vysychaniu
• slúžia ako efektívny úkryt
i miesto pre život rôznym
druhom drobných živočíchov
• sú vhodné k osadeniu na ťažko
udržiavateľných miestach
• poslúžia ako náhrada trávnika
(medzi chodníkmi či v prudkých
svahoch)

Prunus laurocerasus ‘Mount Vernon‘

Stephanandra incisa ‘Crispa‘

Vyberať je z čoho

Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock‘

Juniperus communis ‘Green Carpet‘

• plazivé borievky (jalovec,
Juniperus)
• plazivá odroda tisu (Taxus baccata
‘Repandens‘)
• mikrobiota (Microbiota decussata)
• nízke skalníky (Cotoneaster)
• korunkovka (korunatka,
Stephanandra incisa ‘Crispa‘)
• imelovník (pámelník,
Symphoricarpos chenaultii
‘Hancock‘)
• niektoré typy ľubovníkov (třezalka),
zemolezov (zimolez) či ostružín
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TERASA

Hydrange
a macrop
hylla
cena od

13,50 €  /
349 Kč

Hortenzie

do letní zahrady

JEN MÁLOKTERÁ ROSTLINA V LETNÍ ZAHRADĚ VZBUZUJE TAKOVOU POZORNOST
A ČASTO I ÚŽAS JAKO HORTENZIE. MŮŽE ZA TO NEJEN KVETENÍ V DOBĚ, KDY
ZAHRADA BARVAMI PŘÍLIŠ NEOPLÝVÁ, ALE I IMPOZANTNÍ VZHLED KULATÝCH
KVĚTENSTVÍ V NÁPADNÝCH BARVÁCH. AČKOLIV EXISTUJE NĚKOLIK DRUHŮ
HORTENZIÍ, NEJOBLÍBENĚJŠÍ JE HORTENZIE VELKOLISTÁ (Hydrangea macrophylla)
S KVĚTENSTVÍM ZAHRNUJÍCÍM ŠIROKOU ŠKÁLU BAREV A TÓNŮ OD BÍLÉ PŘES
RŮŽOVOU A ČERVENOU AŽ PO MODROU.
TEXT archiv

14

FOTO JAVADO a Dreamstime

NÁŠ TIP
Hydrangea Black
Diamonds
• velmi tmavý, téměř černý list se zelenými žilkami
• listy jsou stálobarevné v průběhu celé vegetace
• květy výrazně vybarvené
• unikátní odstíny modré, fialové, červené
a růžové

Nechcete se trápit
s barvami květů
a experimentovat
s kyselostí půdy? Vyberte
si odrůdu s bílými
květy, kterou pH půdy
neovlivňuje.

Jak pěstovat

hortenzie

• polostinné stanoviště nebo
místo s toulavým stínem
• půda hlubší, bohatá na humus,
vlhká, ale trvale nezamokřená
• ideální mírně kyselá půda, jinak
mají květy méně intenzivní barvu
• odrůdy s modrými květy mohou
mít ve vápenitých půdách
růžovou barvu
• květy zakládá v roce před
kvetením – aby pupeny
nevymrzly, je třeba ochrana
nebo chráněné stanoviště
• při nedostatku srážek zalévat
• nejvhodnější místo pro výsadbu
je v závětří, na dvoře, atriové
zahradě nebo ve skupině

Hydrangea Music
Collection
• k vete i na jednoletém dřevě
(oceníme v chladnějších oblastech)
• několik výrazně barevných odrůd
• při dobré péči velmi dlouho kvete
na pevných stoncích
• odolná proti chorobám

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
PRO VÁS

Také letos vám v našich zahradních centrech
nabízíme nejnovější odrůdy hortenzií
velkolistých ze dvou oblíbených skupin
Black Diamonds a Music Collection.
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DŘEVINY

TVAROVANÉ STROMY –
TROCHU JINÁ ŠANCE
PRO ZELEŇ
V OBDOBÍ KLIMATICKÝCH ZMĚN SI VÝZNAM STROMŮ UVĚDOMUJEME
S JEŠTĚ VĚTŠÍ NALÉHAVOSTÍ. STROMY JSOU ZÁKLADEM TÉMĚŘ KAŽDÉ
ZAHRADNÍ ÚPRAVY, JSOU SOUČÁSTÍ PARKŮ, ULIC I ZAHRAD VŠECH TYPŮ.
KORUNA STROMU VEDLE SVÝCH ESTETICKÝCH DOPADŮ NA OKOLÍ TAKÉ
FUNGUJE JAKO PRACHOVÝ FILTR I JAKO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, KTERÁ
NEJENOM ŽE VZDUCH OCHLAZUJE, ALE JEŠTĚ HO I ZVLHČUJE. TAM, KDE
NENÍ DOSTATEK PROSTORU PRO STROM V PŘIROZENÉM TVARU, MŮŽEME
POUŽÍT STROMY UPRAVENÉ.
TEXT A FOTO Pavel Chlouba
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Lípa

Habr

T

varované stromy u některých lidí
vyvolávají pocit, že se jedná o velmi
nepřirozený zásah do života rostli
ny. Zvláštní je, že pokud se jedná o vzrostlý
strom, bývá tento pocit spojen často se
silnými odmítavými emocemi, v případě,
že zcela stejný druh tvarujeme do živého
plotu, odmítavá reakce obvykle nepřichází.
Přitom některé typy tvarovaných stromů
nejsou ničím jiným než do výšky vytaženým
živým plotem s kmínkem a mohutnější ko
runou. Pokud se dokážeme na tuto situaci
dívat realisticky a bez emocí, obvykle se
ukáže, že je lepší použít strom tvarovaný
než nechat místo zcela bez vzrostlé zeleně.
Radosti i závazky
Pomocí tvarovaných stromů můžeme i na
malém prostoru dosáhnout zajímavých
efektů, vyššího stupně soukromí, nebo v pří
padě deštníkovitých korun také hodnotnější
a hustější zastínění na letní období. Změnou
tvaru koruny se strom ale dostává do zcela
jiné situace, než kdyby rostl přirozeně. Tva
rované stromy nelze časem „předělat“ na
stromy přirozeně rostlé. Tvarovaná koruna
tuto změnu prostě neumožňuje. Nejlépe se
to dá vysvětlit na deštníkovité koruně, jejíž
kosterní větve rostou horizontálně. Stromu
chybí terminální výhon, zato má tendenci
vytvářet mnoho vrcholových výhonů z vo
dorovně rostoucích větví. Pokud by se za
nedbalo odstranění těchto nahoru rostou
cích výhonů, tyto by časem zhrubly, nabraly

Platan

Platan

Habr
Jak tvarované dřeviny
udržovat
• řez větví obvykle dvakrát ročně
v závislosti na intenzitě růstu
• optimální doba pro řez silnějších
větví v předjaří – březen až
začátek dubna
• druhý řez na konci června,
v teplejších oblastech i pozdě
na podzim
• pokud v koruně hnízdí ptáci,
řez odložíme na dobu po jejich
vylétnutí

Lípa
na hmotnosti a změnily by se v kmeny, které
by rostly mimo osu hlavního kmene. Tím by
se zcela změnilo těžiště stromu a hrozilo
by nečekané zlomení koruny, které by po
škodilo nevratně nejenom strom, ale mohlo
by mít i velké následky pro osoby pobýva
jící v tu chvílí pod korunou. Proto je nutné
na těchto stromech provádět každoroční
údržbu a řez větví, dokud nejsou příliš silné.

Nejčastěji používané druhy
pro tvarování
• p
 latan Platanus – deštníkovitá
koruna
• moruše Morus alba ‘Macrophylla‘ –
deštníkovitá koruna
• habr Carpinus – stěna, kostka, brána,
válec, kužel
• javor polní – stěna, brána
• buk Fagus – brána
• lípa Tilia – stěna
• ambroň Liqiudambar – kostka, stěna
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XXX
OKRASNÉ
ROSTLINY

Růže

 astva
p
pro včely

RŮŽE POVÝŠÍ KAŽDOU ZAHRADU NA ROZKVETLÝ RÁJ. ČÍM JE TATO ROSTLINA TAK
POZORUHODNÁ? PŘEDEVŠÍM SVÝMI NÁDHERNÝMI KVĚTY, KTERÉ MAJÍ TISÍCERO
PODOB A KVETOU CELÉ LÉTO.
TEXT Vladimíra Prouzová

Z

ásadním zlomem v historii šlech
tění bylo testování růží bez použití
chemické ochrany proti houbovým
chorobám. Objevily se tak kultivary, které
netrpí padlím ani černou skvrnitostí a ne
vyžadují fungicidní postřiky. K těm nej
odolnějším odrůdám patří půdopokryvné
a nižší keřové růže, které vám předsta
víme. Jejich výhodou je nepřetržité kve
tení od června do zámrazu a nenáročnost
pěstování. Pokud dáte přednost růžím
s otevřenými květy, přilákáte do zahrady
spoustu užitečného hmyzu. Vaše zahrada
bude plná života, barev a vůní.

FOTO KORDES

ADR – záruka kvality
ADR – Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung
(Všeobecná německá zkouška novinek růží) je
nejnáročnějším a nejprestižnějším testem na světě. Nezávislá
organizace zde anonymně hodnotí kvalitu zahradních růží
z celého světa na 11 klimaticky odlišných místech Německa po dobu tří let podle
mnoha kritérií: krása, bohatost a působení květů, odkvétání, vůně, forma a vitalita
růstu, odolnost vůči dešti, slunci, mrazu, snadnost pěstování. Jednou z velmi
stěžejních a sledovaných vlastností je odolnost proti houbovým chorobám,
především černé skvrnitosti a padlí. Po celou dobu zkoušky se nepoužívají žádné
ochranné prostředky!
Pouze ta růže, která na konci zkoušky vykazuje určitý vysoký počet bodů, obdrží
prestižní označení ADR. Firma Kordes je s převahou držitelem největšího počtu
udělených ADR ze všech světových konkurenčních společností.
www.adr-rose.de
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Flirt

ADR 2011

Escimo

Miniaturní růžička
s poloplnými květy
se uplatní ve
skalkách jako
solitéra, je krásná
i v nádobě. Výška
50 cm.

Innocencia

ADR 2006

ADR 2003

Mnohokvětá růže v čistě bílé
barvě kvete po celou sezónu
a hodí se pro kombinaci s jinými
trvalkami. Výška 100 cm.

Nižší mnohokvětá růže s poloplnými
bílými květy patří k nejoblíbenějším
bílým růžím. Kromě toho, že je
velmi odolná, má i jemnou vůni.
Výška cca 50 cm.

Miniaturní růže
v atraktivní barvě
s drobnými kvítky
vynikne v květináči,
na skalce nebo
na okraji záhonu.
Výška cca 50 cm.

Lupo
ADR 2007

Weg der
Sinne

Lemon Fizz
ADR 2015

ADR 2015

Jedna z nejnovějších
odrůd mnohokvětých
růží ve svítivě žluté
barvě. Tato růže je
skutečně pastvou pro
včely. Výška 80 cm.

Půdopokryvná růže s výraznou
barvou v kombinaci purpurové
a žlutého středu. Listy má
matné a svým charakterem
připomíná kultivar Rosa rugosa.
Výška až 80 cm.

Nižší mnohokvětá
růže v atraktivní
meruňkové barvě
s růstem do výšky
cca 70 cm. Hodí
se do plošných
výsadeb, na
okraje záhonků
i do skalky.

Dolomiti
ADR 2009

Nižší růže
s výrazným
velkým otevřeným
květem. Vyniká
vysokou
mrazuvzdorností
a odolností.
Výška až 70 cm.

Aprikola

Nižší plnokvětá
růže s výškou
keře cca 70 cm
a výrazným
barevným
kontrastem mezi
světle žlutými
květy a tmavými
lesklými listy.

ADR 2009

ADR 2001

Nízká plnokvětá
růže s poléhavými
výhony. Hodí se na
okraje záhonů, zídek
i do skalek. Výška
keře pouze 40 cm,
šířka až 60 cm.

Solero

Mnohokvětá růže s velmi plnými,
krásně stočenými květy a výškou
cca 70 cm. Výborně se kombinuje
s levandulí či šalvějí.

Larissa
ADR 2008

Gärtnerfreunde
ADR 2001

Kromě bohatého výběru růží si můžete z našich
zahradních center odnést také ucelenou řadu
produktů pro jejich pěstování.
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NA NÁVŠTEVE

RUŽE

NA VÝSTAVE
NA CESTE ZA KRÁSNYMI ZÁHRADAMI SME SA V MINULOM ROKU ZASTAVILI
AJ V IVANKE PRI DUNAJI NA MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVE RUŽÍ, KTORÁ
PRITIAHLA VIAC AKO 6 000 NADŠENCOV A MILOVNÍKOV KRÁSNYCH
RUŽÍ. TÁTO NÁDHERNÁ AKCIA SA TU KONÁ KAŽDÉ DVA ROKY. ZA RUŽAMI
SEM PUTUJÚ ĽUDIA, KTORÍ SVOJOU NÁVŠTEVOU VZDAJÚ HOLD
HLAVNE USPORIADATEĽOM. JEJ ZMYSLOM JE PRINIESŤ ĽUDOM KRÁSU
A ROZMANITOSŤ, BOHATSTVO A NOBLESU KRÁĽOVNEJ MEDZI KVETMI – RUŽI.
TEXT A FOTO Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
(za Záhradníctvo Horváth)
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PROTI PLŽŮM
A SLIMÁKŮM

S

poločne tu pracovali aranžéri, záhradníci aj laici,
ktorí použili takmer 6 000 ruží. Organizátormi sú
Ivanskí záhradkári za pomoci Slovenskej asociá
cie kvetinárov a floristov, ako aj náš spoločný kolega
Miroslav Horváth, ktorý je dušou tohto podujatia.
Vidieť ste tu mohli aranžmány aj solitérne ruže z nie
koľkých krajín naaranžované odborníkmi z celého
Slovenska.
Ak však prídete ako obyčajný laik, n
 adchne vás krása,
akou oplýva celé podujatie. Ruže sú všade a v každej
farbe. Ich vôňa nás sprevádzala na každom kroku. Ne
skutočné kombinácie kvetov v rôznych farebných
prevedeniach inšpirujú a lákajú. Možno by ste si ni
kdy nevedeli predstaviť kombináciu lúčnych kvetov
a ruží? Tu je možné všetko. Krásne a inšpirujúce aranž
mány, kytice, záhony – to všetko a ešte viac môžete
vidieť, ak nabudúce navštívite toto krásne podujatie.
Nazrieť môžete aj do prekrásneho kaštieľa, ktorý je
celý vyzdobený nádhernými ružami, a oboznámiť sa
tu môžete s históriou a osobnosťou M. R. Štefánika.
Alebo sa prejdete námestím sv. Rozálie, kde boli
vystavené ikebany a aranžmány mladých umelcov
z Českej a Slovenskej republiky. Je krásne, ako
ruže spájajú a otvárajú srdcia. Je to ich neodmysli
teľné a symbolické posolstvo. Veď už oddávna sú symbolom
lásky a krásy.

Obsahuje rostlinné atraktanty, díky kterým je pro slimáky
neodolatelný, svou vůní je přitahuje a velmi jim chutná
Použité zhořčovadlo Bitrex zároveň odrazuje psy, kočky
a jiné domácí mazlíčky od konzumace
Díky bezprašnému povrchu jsou granule vysoce odolné
proti dešti – slimáci jsou při vlhkém počasí nejaktivnější!
Účinkuje dlouhodobě a spolehlivě, je registrován do širokého
spektra plodin

NOHEL GARDEN a. s., tel.: +420 318 533 21
511

TRVALKY

Rozkvetlá zahrada I BEZ VODY
MÍSTY AŽ KATASTROFICKÝ NEDOSTATEK SRÁŽKOVÉ VODY V CELÉ STŘEDNÍ
EVROPA DOPADÁ SAMOZŘEJMĚ I NA NAŠE ZAHRADY. KDO MÁ STUDNU
S VYDATNÝM PRAMENEM, JE NA TOM TROCHU LÉPE, OSTATNÍ ČASTO JEN
UDRŽUJÍ ROSTLINY VE STAVU HRANIČÍCÍM S PŘEŽITÍM. POKUD MÁTE RÁDI
VYTRVALÉ KVETOUCÍ ROSTLINY, MŮŽETE SI VYBRAT DO SVÉ ZAHRADY
SORTIMENT DRUHŮ, KTERÉ MILUJÍ SLUNCE A ZVLÁDAJÍ I VĚTŠÍ SUCHO.
TEXT Martin Klíma

Levandule

FOTO PRO VOBIS

(Lavandula)

Řebříček
tužebníkovitý

• v různých odstínech
modré, fialové, ale i bílé
či růžové barvy
• suchá, propustná půda
• zalévat jen za největšího
sucha a občas
• pro dobré kvetení je
třeba řez na začátku jara
o třetinu výšky

• vyšší druh s pevnými,
dřevnatějícími stonky
• listy jsou matně zelené
s šedým nádechem
• květy jsou vhodné i k řezu
a sušení
• rychle se rozrůstá i
rozmnožuje samovýsevem

(Achillea filipendulina)

Máčka sivá

Šanta kočičí

(Eryngium amethystinum)

(Nepeta cataria)

• drobnější modré květy
s menšími ostny
• atraktivní jsou také
modré stonky
• sušší, dobře odvodněné
stanoviště (nadměrná
vlhkost v zimě škodí)
• vhodná i pro řez a
sušení

• nenáročná na půdu i živiny
• příliš živná půda
způsobuje nadměrný růst
a rozvalování
• po odkvětu seříznout,
znovu vykvete koncem
léta
• vůně láká kočky – rostlinu
okusují a peleší se v ní

Dochan psárkovitý
(Pennisetum alopecuroides)
• elegantní okrasná tráva se štětkovitým květenstvím
• dobře odvodněná půda, občasná zálivka nutná
• dobře doplňuje všechny vyšší trvalky
• na zimu rostlinu svázat a seříznout až na jaře
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Třapatka

Hvězdnice

(Echinacea)

(Aster)

• široký rod s mnoha
barvami, tvary i skladbou
květů
• plné i jednoduše
kvetoucí
• kvetou koncem léta,
vhodné i k řezu
• lákají hmyz, zejména
motýly a včely
• vhodná je opora proti
vylamování stonků

• typické trvalky vrcholného
a pozdního léta
• široká škála druhů – nízké
vhodné pro obruby,
vysoké do pozadí
• nutné slunečné stanoviště,
jinak špatně kvetou
• květy lákají hmyz
• vhodné i k řezu, ale květy
se na noc zavírají

Šalvěj hajní

Rozchodník

(Salvia nemorosa)

(Sedum)

• nenáročná trvalka
na plné slunce nebo
do lehkého stínu
• středně živná,
propustná půda
• řada kultivarů s modrými
či fialovými květy
• po prvním kvetení
seříznout, znovu se
zahustí a vykvete
• dobře se rozrůstá

• vyšší druhy
do trvalkových záhonů
i do nádob
• nutná propustná, sušší
půda, jinak vyhnívá
• tučné listy fungují jako
zásobárna vody
• kvete koncem léta
růžově nebo bíle (podle
kultivaru)
• přes zimu zdobí uschlými
květy

Perovskie
(Perovskia)
• sivé až stříbřité stonky a listy, blankytně modré květy
• suchá, chudá, dobře odvodněná půda
• kvete od července do září, celá rostlina voní po šalvěji
• seříznout až na jaře
• rozšiřuje se i samovýsevem

RÁDI VÁM PORADÍME! 

Různé dru
hy, P
cena od 9

2 €  /  49 Kč

Přijďte si do našich zahradních center vybrat
trvalky na slunečné stanoviště, které nevyžadují pravidelnou
závlahu. Pro jejich přihnojování doporučujeme plné hnojivo
Trvalky a okrasné keře pro jednorázovou aplikaci.
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JEZÍRKO

Rostliny

kolem vody
KDO MÁ TO ŠTĚSTÍ A MŮŽE MÍT
NA ZAHRADĚ JEZÍRKO, DŘÍVE ČI
POZDĚJI BUDE POTŘEBOVAT VODNÍ
ROSTLINY. A NEMUSÍ JÍT VŽDY JEN
O JEZÍRKO – VODNÍ PRVEK MŮŽE
MÍT I DOCELA MINIATURNÍ PODOBU,
NAPŘÍKLAD STARÉ PLECHOVÉ VANY
NEBO DŘEVĚNÉHO SUDU. POKUD SI
SPRÁVNĚ VYBERETE, MŮŽETE OŽIVIT
JAKOUKOLI NÁDOBU ČI NÁDRŽ
S VODOU ROSTLINAMI, KTERÉ JEDNAK
ZAJIŠŤUJÍ ČIŠTĚNÍ VODY, JEDNAK SE
STANOU ÚTOČIŠTĚM PRO DROBNÉ
ŽIVOČICHY, KTEŘÍ JE KE SVÉMU ŽIVOTU
NUTNĚ POTŘEBUJÍ. A NAVÍC – VODNÍ
ROSTLINY JSOU KRÁSNÉ A NEOBVYKLÉ
PRÁVĚ TÍM, ŽE SE VYSKYTUJÍ JEN
KOLEM VODY.
TEXT Jana Morávková

Pomněnka bahenní
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Plavín

FOTO Dreamstime a PRO VOBIS

Vachta trojlistá

Tokozelka vodní hyacint

Ďáblík bahenní

Kyprej vrbice

Vyberte si správně

Orobinec širokolistý

Prvosenka

Jak vysazovat

Jak o rostliny pečovat

Pokud vysazujeme rostliny
do vodní plochy, je vhodné
použít speciální plastové koše
pro vodní rostliny. Usnadníme
si tak práci při následné péči
o rostliny, zejména při jejich dělení
nebo přesazování. Košík vyplňte
speciálním substrátem pro vodní
a bahenní rostliny, rostlinu do něj
vysaďte a celý koš umístěte
do jamky na dně jezírka. Zasypte
drobným štěrkem, který zajistí, že
se substrát nebude vyplavovat.

Na jaře rostliny očistíme,
odstraníme uschlé a uhnilé
části, větší trsy případně
rozsadíme. V průběhu sezóny
pouze odstraňujeme odkvetlé
květy. Chceme-li si ušetřit práci
na jaře, rostliny na konci podzimu
seřízneme asi na 10 cm nad vodní
hladinu – díky tomu nenapadají
jejich části přes zimu do vody
a nebudou hnít, což zhoršuje
kvalitu vody.

Ne každá rostlina se hodí na
jakékoliv místo u vody. Některé
rostliny potřebují větší hloubku,
jiné jen mělčinu či dokonce místo
jen trvale vlhké. Až si budete
vybírat v našich zahradních
centrech rostliny pro své jezírko
nebo nádobu, podívejte se na
etiketu, kde je vyznačena zóna,
která rostlině vyhovuje.

Leknín

K vodním rostlinám
si také nezapomeňte
přikoupit koše pro jejich
výsadbu a speciální
substrát.
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ZAHRADA



BEZ PRÁCE
(NE) JSOU KOLÁČE

KAŽDÝ BY CHTĚL KRÁSNOU ZAHRADU, ALE KAŽDÝ SE NEMŮŽE (NEBO
NECHCE) O NI KAŽDÝ DEN INTENZIVNĚ STARAT. ABY SE PROSTOR KOLEM
DOMU BRZY NEPROMĚNIL V NEPROSTUPNOU DŽUNGLI NEBO SKLADIŠTĚ
NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ, JE TŘEBA MU V KAŽDÉM PŘÍPADĚ URČITÝ ČAS
VĚNOVAT. NEMUSÍ TO VŠAK BÝT NUTNĚ KAŽDÝ DEN A NEMUSÍ TO BÝT
ANI ČASOVĚ PŘÍLIŠ NÁROČNÉ, POKUD ZAHRADU ZALOŽÍME TAK, ABY NAŠI
PÉČI VYŽADOVALA JEN V OMEZENÉ MÍŘE. NAVÍC SI MŮŽEME POMOCI
DROBNÝMI DETAILY A VYCHYTÁVKAMI, KTERÉ NÁM UŠETŘÍ ČAS I NÁMAHU.
PÁR JSME JICH PRO VÁS PŘIPRAVILI.
TEXT Martin Klíma

FOTO Dreamstime a autor

Louka místo
trávníku

Nemusí být
vždy trávník

Centrální
výsadby

Udržovat trávník v pěstěném
stavu vyžaduje spoustu času.
Je třeba sekat, odplevelovat,
přihnojovat, zarovnávat
okraje… Nutná je také závlaha,
v současných horkých létech
navíc vydatná, ale vody je stále
méně. Novým trendem jsou tak
zvaná travobylinná společenstva,
která kombinují trávy s dalšími
bylinami jindy považovanými
za plevel. Takový porost ale
nevyžaduje kromě dvou sečí
za rok žádnou další údržbu, kvete,
láká užitečný hmyz a poskytne
i nějakou tu květinu k řezu.

Místo trávníku můžeme řadu
ploch v zahradě vyplnit i jinak,
například štěrkem, kačírkem
(drobnými valounky) nebo
půdopokryvnými rostlinami.
Místo dobře zaplní a nevyžadují
prakticky žádnou další údržbu.

Při zakládání zahrady je vhodné
soustředit výsadby, ať už
jde o dřeviny, trvalky nebo
zeleninové záhony, do větších
celků. Čím větší ucelená plocha
trávníku, tím snadnější sekání.

Zalévejte méně
často, ale vydatně
Zalévat v létě každý den
trochou vody je zbytečné.
Voda nepronikne hlouběji
ke kořenům a odpaří se
rychleji, než ji rostliny
stihnou využít. Jediným
efektem je tak smáčení
listů, které podporuje
šíření houbových chorob.
Zaléváme proto důkladně,
s využitím kropítka, aby
se voda vsákla a nestekla
z povrchu půdy. Občas
je vhodné i povrchové
prokypření, které umožní
vodě proniknout lépe
do půdy.

Při zakládání jakéhokoliv záhonu mysleme nejprve
na důkladné odplevelení půdy. Po jeho aplikaci
počkáme, až veškerý plevel
Likvidace plevele
uhyne, a pokud během této
doby vzejdou další rostliny,
před výsadbou
postřik opakujeme. Teprve
pak půdu zkultivujeme a můžeme vysazovat.

Sloupovité ovocné
stromky
Na rozdíl od běžných ovocných dřevin nevyžadují
ty sloupovitě pěstované prakticky žádný řez. Jsou
vhodné i do menších zahrad nebo je lze pěstovat
i ve větších nádobách na terase.

Kompost
Volně rostoucí
živý plot

Mulčování

Místo tvarovaného živého plotu
z habrů nebo tújí můžete použít
kombinaci keřů, které nevyžadují
časově náročný řez. Takové řešení
je však vhodné pouze tam, kde je
dostatek místa. Pro volný živý plot
můžete použít keře, které kvetou,
mají okrasné plody nebo barevnou
kůru. Taková skupina bude
atraktivní po celý rok, poskytne
místo pro hnízdění ptáků a nabídne
jim na zimu i plody jako potravu.

Volnou půdu mezi rostlinami
v záhonech
je vhodné
zakrýt
vrstvou
mulče, který
omezí růst
plevele
a sníží odpar
vody z půdy.

V každé zahradě (i domácnosti)
se najde odpad, který nemusí
končit v popelnici. Listí, posekaná
tráva, odkvetlé květiny či některé
kuchyňské zbytky lze zkompostovat
a kompost
pak využít
jako přírodní,
dlouhodobě
působící
hnojivo. Pro
rychlejší rozklad
doporučujeme
aplikovat
Urychlovač
kompostu.

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | LÉTO 2020 | www.zahradnicentra.eu

27

Kobercový
trávník

Zvýšené záhony
Ušetří námahu, není třeba ohýbat
záda, jsou prevencí poškození rostlin
přízemními mrazíky a poslouží i jako
místo pro likvidaci zahradního odpadu.
Spodní vrstvu zvýšených záhonů
totiž můžou tvořit větve, listí a další
materiál, který časem zetleje. Pro
úspěšné pěstování doporučujeme
vyplnit vyvýšené záhony speciální
drenáží, kompostem a substrátem.

Tam, kde chcete založit trávník
výsevem, zkuste využít kobercový
trávník. Efekt je okamžitý
a nemusíte čekat, až jednotlivé
rostlinky vzejdou, zalévat ani
opatrně sekat.

Divoké,
přesto užitkové
Nechcete-li trávit čas péčí
o ovocné dřeviny, vysaďte si ty,
které žádný řez ani jiné ošetřování
nevyžadují, přesto přinášejí plody,
které lze zpracovat v kuchyni,
například líska, rakytník, šípková
růže, muchovník, dřín, černý bez
či šípková růže.

Bylinky jsou
nenáročné
Chcete-li mít užitek ze zahrady,
ale pěstování zeleniny není nic
pro vás, zkuste vytrvalé bylinky
a koření. Vystačí si s jakoukoliv
půdou a jsou nenáročné i na
závlahu. Máta, meduňka, tymián,
pažitka, libeček, šalvěj, yzop či
levanduli se hodí i do truhlíku či
květináče na terase.

Dlouhodobé
hnojení
Pokud při výsadbě zapravíme
do půdy dlouhodobě působící
hnojivo, ať už ve formě kompostu
nebo některého průmyslově
vyráběného hnojiva, nemusíme
při následném pěstování tolik
přihnojovat dodatečně. Rostliny
čerpají živiny postupně a podle
svých aktuálních potřeb.

Cibuloviny
ke zplanění
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Rajčata pod
střechou

Popínavé
rostliny

Plíseň bramborová, která napadá
rajčata a proti níž je třeba opakovaně
(nejlépe preventivně) zasáhnout
postřikem, se šíří za vlhka a zejména
na rostlinách vystavených dešti.
Lze tomu účinně předcházet,
pokud rajčata pěstujeme ve větších
nádobách například pod přesahem
střechy nebo na kryté terase.

Zelené stěny a fasády jsou vítaným
prvkem v zahradě. Odcloní
nechtěné výhledy (i průhledy)
a zlepšují mikroklima v zahradě.
Popínavé rostliny jsou většinou
nenáročné i na péči – s výjimkou
pozdějšího řezu pro omezení
růstu v místech, kde už jejich
službu nepotřebujeme.

Z nabídky na jaře kvetoucích
cibulovin si vyberte ty, o které
se není třeba následně starat.
Zatímco hyacinty, narcisy či tulipány
je třeba jednou za čas vyjmout
z půdy a rozsadit, aby pěkně
kvetly, drobnější druhy, jako jsou
třeba sněženky, bledule, krokusy,
sasanky, takovou péči nevyžadují.
Navíc se rychle rozrůstají a šíří po
zahradě, takže za pár let vykvetou
i na místech, kam jsme je původně
vůbec nevysadili.

ZAHRADA

Opřete se O
 NÁS
TEXT A FOTO ZC s.r.o.

PO KVĚTNOVÉM OCHLAZENÍ A LEDOVÝCH MUŽÍCH JSME JIŽ
SMĚLE VYSADILI NEJEN BALKÓNOVKY, ALE I ZELENINU NA
ZÁHONY. PRÁVĚ V ČERVNU DOCHÁZÍ K INTENZIVNÍMU RŮSTU
ROSTLIN, ABY BYLY SCHOPNÉ NASADIT VELKÉ MNOŽSTVÍ
POUPAT A NÁSLEDNĚ PLODŮ. TO S SEBOU SAMOZŘEJMĚ NESE
I PROBLÉMY S POLÉHÁNÍM NEBO LÁMÁNÍM STONKŮ PNOUCÍCH
NEBO TYČKOVÝCH ROSTLIN. JE TŘEBA PROTO ZAJISTIT JIM
POTŘEBNOU OPORU.

INSPIRACE PRO STAVBU OPOR
Příklady opor pro záhony a do prostoru

Běžně se využívají bambusové
tyčky nebo různé dřevěné kolíky.
Existují také spirály na rajčata – kovo
vé kroucené tyče, které se zapíchnou
k tyčkovému rajčeti. Možností je více
a dá se využít i inteligentní Rosteto
opěrný program. Jde o poplastované
INSPIRACE PRO STAVBU OPOR
Příklady opor pro záhony a do prostoru

tyče průměru 11 mm a 16 mm, které mají
zelenou barvu, takže v zahradě optic
ky neruší. Doplnit je můžete o spojky
a vytvořit z několika dílů zajímavé kon
strukce. Poslouží třeba jako opěra
pro převislé růže, opěrný plůtek
k hrachům či fazolím nebo mřížka

pro okurky či roubovanou zeleninu.
Na jaře či na podzim si můžete vytvořit
provizorní fóliový kryt proti mrazíkům. Fantazii se meze nekladou a ur
čitě najdete spoustu dalších možností,
jak tento opěrný sortiment v zahradě
využijete.

PRO STAVBU OPOR
ro záhony a do prostoru

PRO BALKONY, K ZÍDKÁM A ST

INSPIRACE

PRO BALKONY, K ZÍDKÁM A STĚNÁM

29 A ST
PRO BALKONY, K ZÍDKÁM
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PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA

ZAHRADNÍ CENTRUM
MALINKOVIČ-DŮBRAVA

Naše rodinné zahradnictví s tradicí
od roku 1992 můžete najít na sluncem
rozpáleném Břeclavsku. Až příště pojedete na ochutnávku vína nebo burčáku, případně na výlet na Pálavu nebo
do Lednicko-valtického areálu, stavte
se v našem zahradním centru! Budete mít z čeho vybírat – většinu rostlin,
které nabízíme, máme z vlastního pěstování, a to je na nich poznat, jsou svěží a zdravé. Sortiment rostlin doplňuje
nabídka zahrádkářského 
materiálu,

Břeclav

substrátů, hnojiv, plastových i keramických obalů, nářadí a dalšího zboží
potřebného pro zahradu.
Naší doménou jsou letničky a balko
novky. Každoročně nabídku doplňujeme
o novinky od předních šlechtitelských fi
rem, takže na své si přijdou i opravdu ná
roční zákazníci. Na 6 000 m2 skleníků vypěs
tujeme desetitisíce květin, které se během
pár minut ocitají na naší prodejně.
Dalším oblíbeným artiklem jsou trvalky.

Nejvíce jich máme v letním období, ale
část přezimujeme ve sklenících pro brzkou
jarní nabídku. Levandule, třapatky, okrasné
trávy, šalvěje, bylinky a spousta dalších…
Pro podzim a brzké jaro pěstujeme
sortiment sezónních květin – petrklíčů,
macešek, sedmikrás, chryzantém a mnoha
dalších. Lidé na Břeclavsku si vždy zakládali
na tom, aby jejich domovy byly upravené
a tohle je ten nejlepší způsob, jak toho do
sáhnout!
Podle sezóny upravujeme také nabídku
dárkového zboží. Najdete u nás velikonoč
ní dekorace, celoroční zboží a od listo
padu v rámci Vánoční výstavy například
ručně vyráběné skleněné ozdoby, svíčky,
lampičky nebo třeba betlémky a oblíbené
sovy.
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PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA
Chabařovice

JINÁ ZAHRADA
o farmářské produkty, zeleninu, medy od
českých včelařů, kvalitní srílanské čaje,
džemy a mnoho dalšího.
Mladší sestru chabařovického zahradní
ho centra můžete od roku 2013 navštívit
v Mladé Boleslavi. Prodejní skleník s krytou
plochou 1 400 m² je součástí hektarové
venkovní zahrady, takže zde bez problémů
najdete vše, co by se vám při péči o vaši za
hradu mohlo hodit – doslova od Azalky po
Zeminu…
V našich centrech se snažíme o co nejpří
jemnější a originální prostředí, takže máme
například i mini zoo nebo kavárnu v neob
vyklém viktoriánském stylu.

Jedno z největších zahradních center
v České republice, jehož komplexní nabídku a služby využívají nejen severočeští zahrádkáři již osm let.
Chabařovická prodejna firmy JINÁ
ZAHRADA s.r.o. nabízí na ploše 5 500 m²
široký sortiment okrasných dřevin, trva
lek, balkonových a pokojových rostlin,
zahradnických a chovatelských potřeb,
dekorací a doplňků do bytu i na zahradu.
Zkrátka nepřijdou ani příznivci regionál
ních potravin od českých pěstitelů – díky
přístavbě jsme mohli sortiment doplnit
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SEZNAM PRODEJEN
Příšovice
Chabařovice
Veltrusy
PRAHA

Mariánské
Lázně
Hořovice

Mladá Boleslav
Libice nad Cidlinou
Přerov nad
Labem

Pardubice
Čáslav
Boskovice
Dolný Kubín

Kněžpole

Prešov

Židlochovice
Břeclav

Košice
Banská Bystrica

Skačany
Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

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

Dobrá Niva
Levice
Žitavce

služby nejen v oblasti prodeje živých
rostlin, semen, zahradnických potřeb
a pomůcek, ale také při tvorbě vlastní
zahrady.
Název Zahradní centra CS odráží
skutečnost, že kromě českých
zahradních center jsou členy také
zahradní centra ze Slovenska. Všichni

naši členové se musejí prokázat
odborností, zaručenou kvalitou
a českou, respektive slovenskou tradicí.
U každého z nás najdete něco navíc,
ovšem s velkým sortimentem rostlin,
substrátů, hnojiv či zahradnických
potřeb budete spokojeni u každého
z nás.

Česká republika

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

www.dike-centrum.cz

GardenMarket s.r.o.

Hortiscentrum s.r.o.

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

– Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878
– Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010

www.gardenmarket.eu

www.hortis.net

32

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Ústecká 724, 403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474

www. jinazahrada.cz

Josefodolská 352,
293 01 Mladá Boleslav-Debř
Tel.: +420 778 080 560

Malinkovič – zahradní centrum

Školky Montano spol. s r.o.

Zahradní a parková spol. s r.o.

Bratislavská 16, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294

289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 731 456 588

Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820

www. jinazahrada.cz

www.malinkovic.cz

www.skolky-montano.cz

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

www.smelcovna.cz

www.zahradaml.cz

Zahradnické centrum Jelínek

Zahradní centrum Cílkovi

Zahradní centrum Dubany s.r.o.

Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019

Na Cintlovce 1474, 268 01 Hořovice
Tel.: +420 728 428 900

Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290

Zahradní centrum Horní Počernice

Zahradní centrum Parkon

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

www.parkon.cz

www.zahradnictvi-jelinek.cz

www.zahradapocernice.cz

www.zacen.cz

www.zahradnictvi-dubany.cz

Kanín 116, 289 07 Libice nad Cidlinou
Tel.: +420 739 011 133
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Agroservis Stupava

HadzimaPlant, s.r.o.

Isola Bella s.r.o.

Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava
tel.: +421 265 935 729

Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince
Tel.: +421 905 622 197

952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

SLOVFLÓRA, s.r.o.

Záhradníctvo Horváth

958 53 Skačany 567
Tel.: +421 908 600 120

Kohányho 97, 935 21 Levice
Tel.: +421 366 312 357

– Moyzesová 46, 900 28 Ivanka p. Dunaji
Tel.: +421 903 742 605
– Hlavná 71, 927 01 Šaľa
Tel.: +421 903 261 284

www.agro-servis.sk

www.sujan.sk

www.hadzimaplant.sk

www.isolabella.sk

www.slovflora.sk

www.zahradnictvomh.sk
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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
Tel.: +421 51 772 12 05

www.zahradnictvosadex.sk

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

www.zahradnictvovano.sk

facebook.com/zahradnicentra.cs

www.zahradnicentra.eu
ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.
– Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva,
(GPS: N 48°27'47.3 ; E 19°05'53.0)
Tel.: +421 905 240 520
– Zvolenská cesta 31,
974 05 Banská Bystrica
(areál Stavivá Garaj s.r.o.)
Tel.: +421 907 860 059

www.zdn.sk
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PROTI NEŽÁDOUCÍ
moderní časopis nejen o zahradě

VEGETACI

PO RUCE VŽDY MÁME RADU,
JAK PEČOVAT O ZAHRADU.
Předplaťte si časopis Zahrádkář
a získáte pravidelný přísun
užitečných, aktuálních informací ze
světa zeleně, ale i tipy na kulinářské
recepty přímo z plodů vaší zahrady.

Předplatné
dvanácti čísel
na rok 2020 za

336 Kč

DÁREK

Noví předplatitelé časopisu
Zahrádkář získají kuchyňský nůž
řady Trend Royal společnosti KDS
Sedlčany z kvalitní francouzské
nerezavějící oceli.

Předplatné objednávejte na tel.: +420 222 780 739,
osobně na Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 (9–15 hod)
nebo použijte slevový kód NUZ
na www.zahradkar.org/nuz.

Totální herbicid na veškerou nežádoucí
vegetaci se systémovým účinkem
Hubí jednoleté i vytrvalé plevele včetně kořenů
Likviduje plevele v chodnících, zámkové dlažbě, podél plotů,
ve vinicích, ovocných sadech a v lesních školkách
Nátěrem na řezné plochy zabraňuje novému obrážení
nežádoucích dřevin
Potlačuje pařezové výmladnosti v lesním hospodářství
100 ml ošetří až 250 m2 plochy

NOHEL GARDEN a. s., tel.: +420 318 533 511
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+
Přírodními procesy vzniká z vermikompostu ,,Žížalí voda“.
Podporuje bohatší kvetení a vyšší tvorbu zdravých plodů
Obsahuje růstové enzymy.
Rostliny po něm rostou téměř před očima.
Posiluje imunitu a regeneruje oslabené rostliny rajčat a paprik.
Škůdce, choroby a nedbalou péči snášejí rostliny mnohem lépe.
Kristalon a Žížalí voda se skvěle doplňují.
Až o 1/3 vyšší sklizeň!

www.vitalitykomplex.cz

