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Čemeřice 
 (Helleborus)

Této trvalce stačí pár 
stupínků nad nulou a hned 

se připravuje ke kvetení. 
I proto se používá jako 
rostlina vánoční. Je symbolem 

obyčejnosti, jednoduché 
krásy, ale i obrovské síly, 

vitality a bojovnosti. 

Brambořík
(Cyclamen)

Nízká plazivá rostlina 
tvoří od konce léta 

množství červených 
(někdy i bílých) plodů. 

Výborně poslouží 
k vánočním dekoracím 
jak venku, tak doma. 

Libavka 
(Gaultheria)

Z akční nabídky  NAŠICH ZAHRADNÍCH CENTER 
 

Od konce podzimu se její horní lis
teny přebarvují 

do intenzivních o
dstínů červené, fi

alové či růžové 

barvy. Existují al
e i odrůdy s listy

 barvy bílé či 

smetanové, aby si m
ohl vybrat opravd

u každý. 

Vánoční hvězda 
(vianočna ruža, Poinsettia) 

 Od dávných dob patří k rostlinám vánočních 
svátků, jejich něžné květy evokují čistotu, 
pokoru a harmonii. Díky práci šlechtitelů se 
mohou chlubit květy v mnoha barvách. 



Jeho tropické květy se rozvíjejí v období Vánoc, čímž se stává další živou ozdobou tohoto kouzelného času. 

Vánoční kaktus  
(Schlumbergera)

Pokojová rostlina kvetoucí od začátku zimy až po 
nástup jara bohatou barevnou paletou. Nejlépe se 
jí daří na světlém, ale poměrně chladném místě. 

Azalka indická  
(Azalea simsii)

Z akční nabídky  NAŠICH ZAHRADNÍCH CENTER

Z kultivarů kvetoucích v mnoha 
nádherných pastelových barvách se 

k vánoční výzdobě používají nejčastěji 
odrůdy s odstíny tmavě rudé či bílé barvy. 
Hvězdnou radost s hvězdníkem si můžete 

užít i ve formě řezané květiny.

Hvězdník  
(Hippeastrum)

TEXT Pavel Chlouba
FOTO  autor a Dreamstime 

Obrázky jsou pouze ilustrační.

Nepostradatelný symbol 
Vánoc nabízíme v mnoha 
velikostech, řezané 
i vysazené v květináčích.  
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Jedle kavkazská  
(Abies nordmaniana)
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ROSTLINY

 KRÁSNÉ 
KOLEM VÁNOC

TEXT A FOTO Pavel Chlouba

VÁNOČNÍ VÝZDOBA VENKOVNÍCH PROSTOR POČÍTÁ S BOHATÝM VYUŽITÍM 
JEHLIČNANŮ RŮZNÝCH TYPŮ, NEZAPOMÍNÁME NA JMELÍ NEBO CESMÍNU. KROMĚ 

TRADIČNÍCH DŘEVIN ALE EXISTUJE CELÁ ŘADA DALŠÍCH, KTERÉ SE PRO TENTO ÚČEL 
VÝBORNĚ HODÍ. JSOU TO ZEJMÉNA LISTNATÉ STÁLEZELENÉ DRUHY, KTERÉ VNÁŠEJÍ 

DO ZAHRAD ASPEKT SVĚŽESTI A VITALITY I V ZIMNÍM OBDOBÍ A JEJICHŽ LISTY SE 
NA ZIMU PŘEBARVUJÍ DO RŮŽOVÝCH, FIALOVÝCH A PURPUROVÝCH ODSTÍNŮ. 
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Pieris japonica 

•  vhodný do vřesovištních partií 
zahrady

•  kompaktní odrůdy pro sezónní 
výsadby do nádob 

•  stanoviště na severní straně, 
aby na ně nesvítilo zimní slunce

Leucothoe 

•  kožovité listy se na podzim 
přebarvují do červena

•  odrůdy se liší tvarem listů 
a jejich barevností – některé 
odrůdy mají kopinaté, dlouhé 
listy, jiné zkroucené, tvrdé

Skimmia japonica 
•  pěstuje se jako sezónní rostlina 
•  nejkrásnější od pozdního 

podzimu do začátku jara
•  dvoudomá, tj. některé odrůdy 

nesou jenom květy samičí, 
jiné samčí

•  samičí kultivary po oplození 
tvoří dekorativní plody 

•  citlivé na zimní slunce, které je 
může poškodit 

Nandina domestica 

•  nové odrůdy mají menší  
a kompaktnější růst

•  listy se na zimu barví do 
 červených, velmi sytých až 
reflexních odstínů (‘Fire Power‘, 
‘Pink Blush‘)

•  vhodná chráněná poloha
•  při silných mrazech může opa-

dat, ale většinou znovu vyraší 
z kořenové části
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DIY: Vlastnoruční dekorace
MÁTE RÁDI DIY (DO IT YOURSELF) NEBOLI HEZKY ČESKY 
KUTĚNÍ A BASTLENÍ? POKUD ANO, MÁME PRO VÁS NÁVOD, 
JAK SI SNADNO VYTVOŘIT JEDNODUCHOU VÁNOČNÍ 
DEKORACI URČENOU PRO ZAVĚŠENÍ – TŘEBA NA LUSTR, 
OKENNÍ RÁM, VĚTEV NEBO ZÁBRADLÍ.

TEXT Jana Morávková
FOTO Stars Unite Europe

1  Nejprve si šídlem vytvořte 
v plechovce dva protilehlé otvory. 
Pokud je plech příliš silný, použijte 
raději vrtačku, případně silnější 
hřebík, kterým pomocí kladiva plech 
proděravíte. 

2  Vzniklými otvory protáhněte 
provázek, z vnitřní strany udělejte 
uzel, který provázek zafixuje. Délku 
zvolte podle potřeby. Budete-li si 
pořizovat více závěsů, měla by být 
délka různá pro přirozený efekt.

3  Upravte povrch plechovky. Na 
obrázku je znázorněna omotávka 

sisalovým provazem, použít můžete 
i kousek kartonu, jímž plechovku 
obalíte, případně alobal. Fantazii se 
meze nekladou.

4  Pomocí tavné pistole připevněte na 
plechovku drobné vánoční ozdoby – 
hvězdičky, kouličky, figurky, vločky… 
cokoliv budete mít po ruce a bude se 
vám líbit.

5  Nakonec do plechovky vložte 
rostlinu v květináčku. Zvolte správnou 
velikost, aby květináček nebyl vidět, 
a pamatujte na to, že rostlinu bude 
třeba alespoň občas zalít.

Potřeby a pomůcky: 

–  několik menších plechovek, 
například od kompotu

–  vánoční hvězda (nebo jiná 
květina) v menším květináči 

–  režný provázek
–  dekorativní sisalový provaz
–  alobal
–  kousek kartonu
–  šídlo
–  drobné vánoční ozdoby
–  tavná pistole

2

4

1

3
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JAK NA TO 



Aby vás sníh 
NEZASKOČIL

Výjimečný výkon a špičková 
kvalita nářadí na úklid sněhu od 

Fiskars kombinuje to nejlepší 
z nejnovějších technologií 

a ergonomii s maximální 
trvanlivostí. Nářadí snižuje 

námahu při práci a zlepšuje pocit 
ze samotné činnosti.

Lopata na sníh X-series™, teleskopická – NOVINKA 2020
•  hluboká lopatka s násadou vyrobenou  

z tvrzeného hliníku pro snadné odhazování sněhu
•  ideální pro úklid sněhu z malých ploch jako je dvorek  

nebo okolí vozidla
•  zesílená hrana čepele vydrží třikrát déle  

oproti běžnému nářadí
•  nastavitelná teleskopická násada v rozmezí 120–139 cm
•  velká rukojeť ve tvaru D je dimenzovaná pro práci v zimních 

rukavicích, izoluje proti chladu a textura na povrchu umožňuje 
lepší držení a ovládání lopaty

•  vydrží až –30 °C

Hrablo na sníh X-series™, teleskopické 
• lehké hrablo s násadou vyrobenou  

z tvrzeného hliníku
• ideální pro odklízení sněhu z chodníků a kolem 

domovních dveří
 • široká čepel z vyztuženého polypropylenu
 • zesílená hrana čepele vydrží třikrát déle 

oproti běžnému nářadí
 • nastavitelná teleskopická násada  

v rozmezí 143–163 cm
 • velká rukojeť ve tvaru D je vhodná pro 
práci v zimních rukavicích, izoluje proti chladu a textura 

na povrchu umožňuje lepší držení a ovládání hrabla
 • vydrží až –30 °C

Lopata na sníh do auta X-series™, 
teleskopická – NOVINKA 2020
•  lehká lopata s násadou vyrobenou 

z tvrzeného hliníku pro efektivní odklízení 
sněhu kolem vozu

•  hluboká čepel z vyztuženého 
polypropylenu rychle a efektivně  
přemístí velké množství sněhu

•  teleskopická násada je nastavitelná 
v rozmezí 78,5 – 98,7 cm pootočením 
oranžového zámku

•  velké držadlo ve tvaru D je vhodné  
pro práci v zimních rukavicích

•  vydrží až –30 °C

Škrabka na led Solid™
• funkční nástroj pro odstraňování 

námrazy ze skel vozidla
• robustní a odolné provedení

Škrabka na led se smetáčkem do auta SnowXpert™
•  smetáček s dvěma řadami elastických vláken,  

která nezpůsobují poškrábání
•  škrabka s dvojitou čepelí
•  smetáček lze oddělit od škrabky pro snadnější uložení ve vozidle
•  díky dlouhé násadě zajišťuje snadný dosah i na vyšší auta

NOHEL GARDEN a.s. 
Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika

Tel.: +420 318 533 511 
E-mail: office@nohelgarden.cz

www.nohelgarden.cz



TEXT (red) FOTO archiv

TEN, KTERÝ NEUMÍRÁ

Komu je proti srsti  
kupovat si každý rok 
vánoční stromek, může 
vyzkoušet kontejnerované 
dřeviny. Stromky 
pěstované v nádobě jsou 
k dostání v každém větším 
zahradnickém centru a jsou 
určeny buď k opakovanému 
použití několik let za 
sebou, nebo k výsadbě 
na jaře. Vždy se při koupi 
přesvědčme, že stromek 
je skutečně zakořeněný 
a nebyl do kontejneru 
vysazen pár dní před 
začátkem předvánočního 
období. Stromek budeme 
postupně zvykat na teplé 
prostředí bytu – nejprve jej 
přeneseme do nevytápěné 
garáže, asi po týdnu do 
studené chodby, pak 
do chladnější místnosti 
a teprve pak do obývacího 
pokoje. Nezapomeneme na 
pravidelnou zálivku a časté 
větrání. Zpět do zahrady 
přeneseme stromek v době, 
kdy se budou teploty 
pohybovat jen těsně pod 
nulou nebo ještě lépe 
nebude vůbec mrznout. 
Až do jara jej uchováme na 
stinném místě, případně 
zakryjeme bílou netkanou 
textilií. 

VÁNOCE
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Aby hvězda dlouho zářila

Výběr
Vyberte si rostliny, které jsou 
umístěny ve vytápěné prodejně 
nebo skleníku. Ty, které stojí 
blízko dveří nebo dokonce před 
prodejnou, nekupujte, mohou 
být poškozeny mrazem nebo 
chladným vzduchem.

Umístění
Vánoční hvězda se bude cítit 
nejlépe na teplém, světlém místě 
při teplotě 15–22 °C, nevadí ani 
parapet jižního okna. Pozor ale 
na průvan (i při větrání), rostlina 
na něj reaguje shazováním listů.

Nákup
Kvalitní prodejce vám vánoční 
hvězdu zabalí minimálně 
do papíru, protože jde o rostlinu 
teplomilnou, které nesvědčí 
ani krátký přesun v chladném 
venkovním prostředí z prodejny 
do auta nebo do bytu.

Zálivka
Zaléváme raději častěji 
a méně, než občas a hodně. 
Doporučujeme zálivku odstátou 
vodou pokojové teploty do 
podmisky a po deseti minutách 
nevsáklou vodu vylít. Substrát by 
měl být stále mírně vlhký.

Aklimatizace
Doma rostlinu vybalte z papíru 
nebo plastového obalu a nechte 
ji chvíli zvykat na domácí 
prostředí na chladnějším místě, 
například na chodbě. Pak ji 
teprve přesuňte do vytápěného 
interiéru.

Další péče
Jednou za týden přihnojujeme 
kapalným hnojivem pro kvetoucí 
pokojové rostliny v dávkování 
uvedeném na obalu. Žádnou 
další péči vánoční hvězda 
nevyžaduje.

NEODMYSLITELNOU ŽIVOU ROSTLINOU PRO VÁNOČNÍ OBDOBÍ JE 
POINZÉCIE, VÁNOČNÍ HVĚZDA. PRODÁVÁME JI UŽ OD ADVENTU, 
PROTOŽE VĚŘÍME, ŽE JE TO PRÁVĚ ONA, KDO DOKÁŽE NENÁSILNĚ 
PŘIPOMENOUT, ŽE ZA PÁR TÝDNŮ JSOU TADY VÁNOCE. VYBRAT SI 
MŮŽETE Z MINIATURNÍCH ROSTLIN I VÍCE NEŽ METR VYSOKÝCH 
VELIKÁNŮ S LISTENY V BÍLÉ, KRÉMOVÉ, RŮŽOVÉ ČI SYTĚ 
ČERVENÉ BARVĚ NEBO RŮZNĚ PANAŠOVANÉ. AŤ UŽ BUDE 
VÁNOČNÍ HVĚZDA, KTEROU SI VYBERETE, VYPADAT 
JAKKOLIV, PÉČE O NI BUDE VŽDY STEJNÁ.

TEXT Jana Morávková FOTO Stars Unite Europe

DEKORACE
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DEKORÁCIE

S VIANOCAMI SA SPÁJA MNOŽSTVO ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ, SPOMIENOK, PIESNÍ 
A TRADIČNÝCH JEDÁL. JE TO HLAVNE SVIATOK RODINY, KEDY MÁME MOŽNOSŤ 
VIAC SA ZBLÍŽIŤ S NAŠIMI DEŤMI A VNÚČATAMI. JE TO ČAS, KEDY MÔŽEME NÁŠ 

DOMOV PREODIEŤ DO ŠATU ROZPRÁVOK, MAGICKÉHO A ČAROVNÉHO POZLÁTKA 
NEVIDITEĽNÝCH PREKVAPENÍ. UROBTE SI TENTO ROK TRADIČNÉ, ĽUDOVÉ VIANOCE, 
AKÉ SI PAMÄTÁTE ZO SVOJHO DETSTVA. UKÁŽTE SVOJÍM DEŤOM TIE TYPICKÉ JEDLÁ 

NAŠICH STARÝCH MÁM. AKÉ TO BOLI U VÁS?

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

Keď voňaju Vianoce...
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Kapustnica, šošovica, alebo ste museli 
mať pôst? Aj vás vždy očaria spomien-
ky na bobaľky, ako ich volala moja stará 

mama, a pocítite tú nostalgiu? Alebo „per-
ke“, či inak „pyrohy“ ? S makom, orechmi, či 
tvarohom. Naučte vaše deti piecť medov-
níčky, alebo iné koláčiky. A tie vône! Škorico-
vé, badiánové a klinčekové, sušené jablká, či 
plátky pomarančov. 
A viete čo? Toto všetko môžete použiť 
na výzdobu vašich príbytkov. Ak ich ladne 
skombinujete s novodobými sklenenými 
ozdobami, živou čačinou, váš dom sa pre-
mení na rozprávkovú a okúzlujúcu voňavú 
izbietku. 
Myslite na to už teraz, nazbierajte si s deť-
mi plody ako oriešky, bukvice, šípky – vy-
sušte, čo sa dá. A potom si môžete čačinu 

 prizdobiť tak, ako sme to spravili s mojimi 
deťmi my doma. Aj nakrájané citrusové plo-
dy treba pripraviť aspoň týždeň dva dopre-
du, aby sa vám stihli vysušiť. Ja ich dávam 
jednoducho na parapetu a kým sa vysušia, 
prekrásne rozvoňajú celý dom.
Nezabudnite ani na mach, ktorým môžete 
dotvoriť škáry medzi čačinou. A samozrej-
me sviečky. Tých nie je nikdy dosť. Na farbe 
ani tak nezáleží, či už budú tie vaše tohoroč-
né Vianoce tradičné, červené, alebo mo-
derné pudrovo ružové, či chladivé modré. 
Oblečte si tak ako my váš tradičný kroj, ale-
bo si zaspievajte obľúbenú koledu. Urobte 
deťom medový krížik na čelo, aby boli zdra-
vé, a uvidíte, že za každým kúskom ručne 
vyrobenej ozdoby nájdete príbeh, na ktorý 
môžete vy a vaše deti spomínať celé roky.

11
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PŘIPADÁ VÁM TITULEK PŘINEJMENŠÍM TROCHU ZVLÁŠTNÍ? NEBOJTE SE, HNED 
HO VYSVĚTLÍME. K VÁNOCŮM TOTIŽ V POSLEDNÍ DOBĚ PATŘÍ MIMO JINÉ TAKÉ 
RYCHLENÉ CIBULOVINY. MŮŽOU VÁM PŘIPOMENOUT, ŽE ZA PÁR TÝDNŮ TADY 

BUDE JEJICH ČAS, KDY ZAČNOU KVÉST NA ZAHRADĚ, ALE POKUD VHODNĚ 
ZVOLÍTE DRUH A BARVU, KRÁSNĚ OZDOBÍ TAKÉ VÁNOČNÍ TABULI. A NAVÍC 

BUDOU I TROCHU VONĚT, A VŮNĚ PŘECE K VÁNOCŮM NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ. 

TEXT (red) FOTO iBulb

Vánoce
s nádechem jara

ROSTLINY
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NÁŠ TIP 
Pro vánoční atmosféru doporučujeme zvolit cibuloviny s bílou nebo červenou barvou květů, 
chcete-li si navodit spíš jarní náladu, sáhněte po barevných květech. Barvu květů hyacintů 
poznáte podle barvy plastového květináčku, ve kterém jsou vysazeny.

Jak pečovat o 

rychlené 
 cibulov iny
•  ideální je chladnější, světlé 

stanoviště
•  zaléváme jen mírně, přelití škodí 

rostlině více než přísušek
•  po odkvětu odstřihneme 

květní stvol, listy necháme 
„zatáhnout“ 

•  cibuli vyjmeme z květináče 
a umístíme do sucha a tmy

• na jaře vysadíme na zahradu

Co vlastně jsou rychlené cibulo-
viny? Běžné zahradní rostliny ze 
skupiny jarních nedočkavců, kte-

ré běžně potkáváme v zahradě od března 
do května a které vyrůstají z podzemních 
zásobních orgánů – cibulí a hlíz vysazo-
vaných na podzim. Abychom se z krásy 
(a často i vůně) květů hyacintů, tulipánů, 
narcisů, modřenců a dalších cibulovin 
mohli těšit o několik měsíců dříve, musíme 
je na podzim vysadit do nádob a po chlad-
ném období přenést do interiéru, kde díky 
vyšší teplotě začnou rašit a vykvetou. Tuto 
část práce za vás vykonali profesionální 
zahradníci a na vás už je jen si vybrat – 
a kombinovat. Letošní Vánoce tak mohou 
mít právě u vás doma barvu a vůni jara.
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Vše začíná už při výběru. Vánoční 
stromky se dnes pěstují cíleně 
za tímto účelem a jsou to vlast-

ně takové velké řezané květiny. Každý asi 
pozná zvadlou růži, ale víte, jak se pozná 
právě uříznutý stromek? 

Poté, co vám stromek zabalí do sítě 
a vy si ho odnesete domů, je dobré ho 
před instalací do stojánku udržovat 
v chladu a dopřát mu i občasné pohovění 
si v kbelíku s vodou. Aby byl ale stromek 
schopen čerpat vodu, je třeba seříznout 
patku stromku podobně, jako to  děláme 

JAK NA TO

Dlouhý život  VÁNOČNÍMU STROMKU

KAŽDOROČNĚ SE O VÁNOCÍCH SHÁNÍME PO TOM 
NEJKRÁSNĚJŠÍM STROMKU A HLEDÁME TEN JEDINÝ, 
KTERÝ NÁM UDĚLÁ DOMA TU NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ 
ATMOSFÉRU. JAK TO ALE UDĚLAT, ABY NÁM OPRAVDU 
STROMEK VYDRŽEL AŽ DO TŘÍ KRÁLŮ A NEOPADAL, HNED 
JAK JEJ PŘINESEME DOMŮ?

TEXT David Brom, ZC s.r.o.
FOTO ELHO

Čerstvý stromek  
především krásně voní,  
jeho jehlice jsou pružné  
a pevně drží, větve jsou pořád 
ohebné a kůra na nich je svěží 
a měkká. U paty stromku se o jeho 
kvalitě také můžete přesvědčit – 
je-li na řezu vidět vytékající míza 
a je-li kůra stále měkká, můžete si 
být téměř jisti, že takový stromek 
neopadá opravdu dlouho. 
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ROČNÍ 
PŘEDPL ATNÉ

ČASOPISU 

SE SLEVOU 30 %
Časopisy doručíme 

až do schránky

Náklady na 
poštovné i balné hradí 

vydavatelství

OBJEDNÁVEJTE ZDE: WWW.SEND.CZ/AKCE/NKZ/CENTRA
Nabídka platí pouze při objednávce od 29. 10. 2020 do 29. 1. 2021. Podmínky předplatného se řídí Obchodními podmínkami 

Burda a Vaše osobní údaje zpracováváme podle Zásad ochrany soukromí Burda, obojí je dostupné na www.burda.cz/
dokumenty. Sleva je vypočítávána z obvyklé prodejní ceny časopisu na stánku v ČR.

12 VYDÁNÍ

JEN ZA 
459 Kč

ušetříte 201 Kč

u růží. Zbavíme ho tak zaschlé části dřeva a stromek může snadno 
 nasávat vodu. 

Pak přichází ten okamžik, kdy je třeba stromek nasadit do stojánku a in-
stalovat v domě. Pokud chcete, aby stromek vypadal pořád svěže, je dob-
ré připravit si stojánek, který umožní jeho další zásobování vodou. Zajíma-
vou variantou jsou stojánky Nordman nebo Oslo, které mají integrovanou 
nádobu na vodu. Instalace stromku je jednoduchá díky několika masivním 
upevňovacím šroubům a trnu ve dně stojánku, takže ukotvení zvládne 
opravdu každý. Výhodou těchto stojanů je i jejich masivní základna, která 
brání převrácení stromku. Současně je stojánek dostatečně prostorný 
a lze do něho upnout i opravdu silné kmeny až do průměru 19 cm a výšky 
4 m (u největšího stojanu Nordman). Kapacita nádoby na zálivkovou vodu 
1,5 l (Oslo) až 5 l (Nordman). Na tyto stojany se můžete spolehnout jak 
z hlediska bezpečnosti, tak dlouhodobé trvanlivosti. Takže teď už stačí jen 
vybrat ten váš nejhezčí stromek a užít si šťastných Vánoc.
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ŽIVOT V ZÁHRADE

Nastáva 
čas kŕmenia a radosti

KEĎ SA JESEŇ PREKLOPÍ DO DRUHEJ POLOVICE A PRIBLÍŽI SA ADVENT, 
MNOHO ZÁHRAD UTÍCHNE A ŽIVOT NA NICH AKOBY SA ZASTAVIL. 
ĽUDIA SA ZO ZÁHRAD SÍCE VYTRATIA, ALE VRÁTIA SA VTÁCI, KTORÍ 

SA CEZ LETO ZDRŽIAVALI ĎALEJ OD ĽUDSKÝCH OBYDLÍ. 
VŠÍMAVÍ POZOROVATELIA TO DOBRE VEDIA A RADUJÚ 
SA Z TOHO. NÁVRAT VTÁCTVA Z LESOV A POLÍ BLIŽŠIE 

K DOMOM A ZÁHRADÁM JE LOGICKÝ. PRÁVE TU 
VTÁCI OČAKÁVAJÚ LEPŠIE MOŽNOSTI PREŽITIA 

A BOHATŠIE ZDROJE POTRAVY. 

TEXT A FOTO Pavel Chlouba
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Prikrmovanie vtákov v zimnom ob-
dobí nie je jedinou aktivitou, ktorú 
ako ľudia podporujeme. Už v tom-

to čase sa zamýšľame nad umiestňovaním 
hniezdnych búdok. Vyberáme ich zodpo-
vedne podľa toho, aké druhy vtákov môžu 
v našej lokalite vôbec existovať a hniezdiť. 
Správne umiestnenie búdky rozhoduje 
o tom, či si ju vtáci vyberú a obsadia.

Ideálnym termínom pre vyvesenie 
hniezdnej búdky je jeseň, alebo začiatok 
zimy. Vtáci musia mať dostatok času sa 
s búdkou zoznámiť a prijať ju. Búdka by 
mala získať patinu a do záhrady dobre 
zapadnúť. Hniezdne búdky sú imitáciou 
dutín, ktoré sa obvykle nachádzajú v sta-
rých stromoch sadov, lesov a historic-
kých záhrad. Niektoré druhy vtákov si 
hľadajú miesto pre hniezdenie už veľmi 
skoro. I preto je treba búdky inštalovať 
s veľkým predstihom. Pri tejto činnosti 
musíme mať na vedomí, že aj medzi drob-
nými a na pohľad milými vtáčikmi existuje 

veľmi silný konkurenčný boj. Pri hniezdení 
im nejde len o „strechu nad hlavou“, ale aj 
o úživnosť celého biotopu. Ak budeme na 
záhradu umiestňovať viac rovnakých bú-
dok pre jeden vtáčí druh, mali by byť tieto 
aspoň 15-20 metrov od seba. Inak je prav-
depodobné, že niektoré z búdok zostanú 
neobsadené. Dávnejšie vyvesené búdky 
treba pravidelne kontrolovať. Ich údržba 
spočíva vo vyčistení, kontrole upevne-
nia a pevnosti. Dôležité je uistiť sa, že do 
hniezdnej búdky nezateká.

Jesenným vyvesením, prípadne údrž-
bou hniezdnej búdky ešte starostlivosť 
o vtáctvo nekončí. Keď v jarnom čase za-
registrujeme, že je búdka obsadená a že 
sa v nej vyvíja nová generácia operencov, 
mali by sme všetky záhradné úkony tomu 
podriadiť. Nebudeme napríklad v tomto 
období rezať živé ploty, aby sme vtáctvo 
nepripravili o potravinové zdroje, taktiež 
v tomto čase nebudeme používať insekti-
cídy z rovnakého dôvodu.

Ďalšou dôležitou činnosťou, ktorá nás 
v tomto období na záhrade čaká, je prikr-
movanie vtáctva. Najväčšej obľube sa te-
šia krmivá s vysokým obsahom tuku. Sú to 
rôzne živočíšne loje a semená olejnatých 
rastlín. Základom väčšiny kŕmnych zmesí sú 
energeticky veľmi výdatné semená slneč-
níc, okrem toho sa používajú ľanové se-
mienka, semená podzemnice olejnej (ara-
šídy), či nasekané jadrá vlašských orechov. 
Veľmi populárne sú aj rôzne tukové gule, 
do ktorých bývajú vmiešané semená vyš-
šie vymenovaných druhov rastlín. Všetky 
tieto krmivá sa umiestňujú do kŕmidiel rôz-
nych druhov. Bez ohľadu na to, ako vyzerá 
kŕmidlo pre vtáčky, treba dbať na jedno 
dôležité pravidlo. Týka sa hygieny a čisto-
ty kŕmidla. I vtáky trpia na rôzne choroby, 
ktoré sa práve cez kŕmidlo šíria naprieč 
vtáčou populáciou. Preto je dobré mať 
aspoň dve kŕmidlá, aby v prípade nutného 
čistenia mohlo byť v prevádzke to druhé.

Ak je to trochu možné, kŕmte drobných 
vtákov a pomôžte im vytrvať na záhradách. 
Starostlivosť o drobné vtáctvo na záhra-
dách je časom radosti, ktorú všetci tak 
nutne potrebujeme.

Príďte si vybrať do našich 
záhradných centier búdku, kŕmidlo 

alebo vhodnú kŕmnu zmes pre 
vtákov vo vašej záhrade.

Nastáva 
čas kŕmenia a radosti
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NA NÁVŠTEVE

AJ OKOLIE DOMU POTREBUJE OBČAS REKONŠTRUKCIU. TAK TO BOLO AJ 
S TOUTO ZÁHRADOU U DOMU, KTORÝ BOL TIEŽ ZREKONŠTRUOVANÝ A PRÁVE 

PRETO, ŽE DOM DOSTAL NOVÝ ŠAT, CHCELO TO VYLEPŠIŤ AJ ZÁHRADU. 
KEĎ SME NA ZÁHRADU PRIŠLI PRVÝ KRÁT, OKOLO DOMU SA NACHÁDZALO 

MNOŽSTVO STAVEBNÉHO ODPADU, VYPÍLENÉ STROMY A VIAC MENEJ CHAOS 
S POŽIADAVKOU MAJITEĽKY. 

NOVÝ KABÁT  
PRE ZÁHRADU

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



Poznáte to? Priali by sme si bez-
údržbovú, modernú, ale krásne 
kvitnúcu záhradu. Vždy sa tak tro-

chu pousmejem, pretože bezúdržbová 
naozaj neexistuje. Ale poďme na to po-
poriadku. Za bezúdržbovú formu považuje 
väčšina laickej verejnosti záhradu, ktorá je 
celá vysypaná štrkom, či iným kamenivom. 
A tak to bolo aj pri tejto záhrade, kde sme 
museli pristúpiť na kompromis a použiť 
kameň, keďže to bola naozaj požiadavka 
domácich. 

Keď sa rastliny prepoja a vytvoria pri-
rodzený tvar, zapoja sa, nebude kameň 
takmer vidieť. Mýtom však je, že záhrada 
ostane bezúdržbová a vy nebudete musieť 
na záhrade už vytrhnúť ani jednu burinu. 
Treba si uvedomiť, že aj napriek ochrannej 
vrstve proti burine si tá nájde cestičku 
a v kameňoch sa usídli. A tak neostane nič, 
len kde tu burinu vytrhnúť. Tiež treba s ci-
tom vyberať rastliny, pretože nie pre všet-
ky je to najvhodnejší mulčovací materiál. 

V záhrade ostalo niekoľko krásnych 
kúskov z minulosti, ktorých sa nedokáza-
la vzdať a dať ich vypíliť ani pani domáca. 
A tak dominantný céder stojí v rohu ako 
pán strom a ostatná výsadba ho len dopĺňa.

K modernej architektúre domu a ma-
teriálom, ktoré sa použili na vrchný dizajn 
domu sme ladili aj jednoduchú výsadbu. 
Medzi pravidelne sa opakujúce prvky stro-
mov, ktoré vniesli do záhrady poriadok, 

pravidelnosť a celistvosť, sme však vysadili 
kvitnúce metlinaté hortenzie, okrasné trá-
vy a trvalky. 

Nevyhnutnou podmienkou pri rekon-
štrukcii tejto záhrady bolo izolovať sa 
a oddeliť od okolia. V úzkej časti pri vstupe 
na pozemok sme požiadavku riešili palme-
tovými tvarovanými photiniami na vysokom 
kmienku. Ak sa prepoja, budú dokonale izo-
lovať malú terasu na dome.

Záhony sú pravidelné, čím jednoduch-
ší tvar, tým lepšie, aby bola údržba naozaj 
nenáročná.

Fotenie je z prvého roka po výsadbe na 
jar, takže krása záhrady sa ešte len vykryš-
talizuje, ale trávnik určite doladil celkový 
dojem a dôležité je, že sa domáci cítia na 
svojej záhrade ako doma.
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Hortiscentrum s.r.o.
–  Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice 

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

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

Zahradní centra CS je profesní sdružení 
fyzických a právnických osob z České 
republiky a Slovenska, které se zabývají 
prodejem celého zahradnického 
sortimentu s důrazem na rostliny 
a služby v oboru.
Spojuje nás jeden profesní zájem: 
 nabídnout svým zákazníkům nejlepší 

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

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

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

Česká republika

Mariánské 
Lázně

Chabařovice

Pardubice

Boskovice

Kněžpole

Stupava Šaľa
Žitavce

Banská Bystrica

Levice
Ivanka 
pri Dunaji

Skačany

Špačince

Prešov

Košice

Dolný Kubín

Dobrá Niva

Židlochovice
Břeclav

Libice nad Cidlinou

Mladá Boleslav

Příšovice

Veltrusy
PRAHA

Čáslav
Přerov nad 

LabemHořovice

SEZNAM PRODEJEN

GardenMarket s.r.o. 
687 12 Kněžpole 370
Tel.: +420 739 238 145
www.gardenmarket.eu
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JINÁ ZAHRADA s.r.o.
Ústecká 724, 403 17 Chabařovice 
Tel.: +420 606 094 474
www. jinazahrada.cz

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

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

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

JINÁ ZAHRADA s.r.o.
Josefodolská 352,  
293 01 Mladá Boleslav-Debř 
Tel.: +420 778 080 560
www. jinazahrada.cz

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

Zahradní a parková spol. s r.o.
Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz

Školky Montano spol. s r.o.
289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 731 456 588
www.skolky-montano.cz 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záhradníctvo ROYAL GARDEN 
Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca 
Tel.: +421 901 781 266
www.royal-garden.sk 

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

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

facebook.com/zahradnicentra.cs
www.zahradnicentra.eu
TIP zahradních center CS. ZIMA 2020.  
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 Mladé Boleslavi 3. 11. 2020 • Evidenční číslo MK ČR E 16357 
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moderní časopis nejen o zahradě

Předplatné časopisu Zahrádkář objednávejte  
na tel.: 602 557 560 nebo vyplněním přehledného  

online formuláře na www.zahradkar.org či  
www.izahradkar.cz/predplatne-casopisu.  

Pro slevu použijte kód: TIP JARO.

Nová sezóna je 
tady a s ní i spousta 
užitečných RAD 
DO ZAHRADY!

Pro čtenáře  
časopisu TIP  

předplatné pro rok 2021 
za starou cenu

336 Kč!

I MALÁ ČÁSTKA 
DOKÁŽE 

MNOHÉ ZMĚNIT
Každý zaslaný dar se ve skladech Lékařů 
bez hranic změní například na vakcínu 

proti spalničkám (jejíž cena je zhruba 8 Kč) 
nebo balení terapeutické stravy pro těžce 

podvyživené dítě (které stojí zhruba 7,50 Kč). 

Koupí zahradnického substrátu nebo 
rašeliny značky Zahradní centra CS  

přispějete Lékařům bez hranic částkou 
2,50 Kč (0,1 EUR).

LÉKAŘI BEZ HRANIC POMÁHAJÍ

PO CELÉM SVĚTĚ. NESTRANNĚ,

NEUTRÁLNĚ A NEZÁVISLE



Ideální pro Vánoční růže
a jiné rostliny

Skvělý vánoční dárek
pro Vaši rodinu

PLASTKON PRODUCT S. R. O. | HLAVNÍ 147, 790 84 MIKULOVICE | VYROBENO V ČR | WWW.PLASTKON.CZ


