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Podzim
ve znamení
hortenzií

Úvodník
Podzim a začátek zimy jsou pro mne
nejkrásnější částí sezóny. Jako majitel
ka zahradního centra a člověk, který
připravuje objednávky toho, co vám
nabídnout, si připadám jako dítě u vý
kladní skříně hračkářství. Snad žádná
sezóna pro mne neznamená tolik barev
a tolik hravosti. Doslova se vyřádím při
vymýšlení novinek pro vaše truhlíky
a ráda vám přináším zajímavé nápady
i na stránkách tohoto časopisu.

Seznamte se v tomto čísle i s horten
zií latnatou – Hydrangea paniculata.
Jedná se o nádhernou letně-podzimní
rostlinu, která se v posledních letech
dostává do popředí vašeho zájmu.
Každý rok přibývají nové a nové odrů
dy, včetně zakrslých rostlin vhodných
i pro balkony a terasy. Dejte jí šanci
ve své zahradě či na terase, odmění
se vám podzimní show, která nemá
obdoby.

Podzim a dýně jsou již doslova syno
nymem. Pojte si s námi vybrat tu
správnou pro vaši dekoraci a na váš stůl
a nechte se nalákat na Dýňové slavnos
ti ve vašem centru. Přinášíme i trochu
toho dýňového kouzlení v našem se
riálu Dobroty ze zahrady.

Stále přemýšlíte, zda rakytník ano, či
ne? Pavel Chlouba vám poradí ve svém
seriálu o méně známých ovocných
druzích. Představí vám také mišpule
a kdoule, na které se nás stále častěji
ptáte.

Těšíme se na další podzimní sezónu
s vámi a doufáme, že si ji společně
užijeme!
Marie Hubálková Matúšů
vedoucí redakční rady

Zahrada
na konci roku

Jak na to

Podzim je ideální čas pro výsadbu ovoc
ných dřevin i okrasných rostlin. Není
to reklamní trik, abychom vás přilá
kali k návštěvám našich zahradních
center. Je to realita,
kterou dobře znali už
staří zahradníci. Začát
kem podzimu je ještě
poměrně teplá půda, rostliny snad
no a rychle zakořeňují. Pomáhá
k tomu i podzimní vláha, které je
obvykle dostatek. Rostliny vysazené
na podzim mají v zakořeňování náskok
a nástup do růstové sezóny je dynamič
tější než u rostlin vysazených z jara.

Výsadba

Zejména v první polovině
podzimu, kdy jsou kořeny
rostlin ještě velmi aktivní, je
výhodné provádět tzv. hno
jení podzimními hnojivy. Obsahují velké množství draslíku,
který má velmi dobrý vliv na přezimování rostlin. Draslík
mimo jiné způsobuje, že buněčné stěny jsou pevnější a tvrd
ší, takže riziko poškození mrazem je nižší. Navíc takto ošet
řené rostliny jsou méně atraktivní pro některé druhy škůdců,
čímž se sekundárně chrání rostliny i proti nim.

Hnojení

V podzimním období lze velmi úspěšně dělením rozmnožovat mnoho druhů trvalek.
Dělení starých trsů není důležité jenom kvůli roz
množování, ale i pro úspěšný růst a bohaté kvetení.
Stává se poměrně často, že některé druhy trvalek
vytvoří tak hustý trs, že dochází k výraznému úbytku
kvetení. Rozdělením trsů dojde ke zmlazení a dynamickému růstu.

Dělení trvalek
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A jaké jsou nové trendy pro Vánoce
2016? Snad vám něco napovíme. Při
neseme inspiraci a pomalu a jistě nalá
káme na poslední sezónu tohoto báječ
ného zahradnického roku.

Podzim je obdobím cibulovin a hlíznatých rostlin. Musíme se postarat jak o ty teplo
milné, které kvetou v létě, tak o ty odolné, které probarví naše zahrady, hned jak
skončí zima. Na podzim musíme včas z půdy vybrat hlízy mečíků, jiřin či dosen
(slovensky gladioly, georgíny, kany). S tímto úkonem nemusíme příliš spěchat –
můžeme si klidně počkat do příchodu prvního nočního
mrazíku, který poničí listy, ale hlízy zůstanou v zemi
zatím neporušené. Vyndané hlízy se nechají dobře
osušit a uskladní se na suchém, tmavém a chladném,
ale bezmrazém místě.

Výsadba jarních
cibulovin

Jarní cibuloviny se dají sázet po celý podzim. Některé
zdroje uvádějí jako ideální období pouze září, ale i velmi
pozdní výsadba cibulovin je možná a rostliny ji obvykle
zvládají dobře. Při výsadbě cibulovin ale musíme mít na
paměti jinou věc. Je to způsob výběru a množství vysa
zených kusů. Je pravda, že i malé množství rostlin může
pomoci navodit jarní náladu, ale opravdový efekt vytvoří
až větší množství cibulovin od jednoho či dvou druhů.
Opět to není náš obchodní nátlak, ale zkuste si vy
sadit alespoň 30 stejných rostlin do jedné skupiny – efekt
bude vynikající.

Na podzim nás také čeká množství běžné práce – od sběru zeleniny a ovoce přes hrabání listí, rytí
záhonu a uklízení zahrady. Některé trvalky musíme uříznout nad zemí ještě na podzim – jsou
to například bohyšky (Hosta) nebo kontryhely (Alchemilla) – při
prvním mrazu jejich listy zesklovatí a vypadají opravdu nehezky.
Většinu druhů trvalek ale můžeme ponechat na záhoně bez zá
sahu až do jara. Jejich uschlé natě mohou i v zimních měsících
nabídnout potravu některým drobným živočichům, v některých případech dokonce mohou
zahradu i trochu zdobit.

Údržba zahrady

Je čas na vyvěšování krmítek, ale i hnízdních budek.
Ptačí námluvy začínají až z jara, ale odpovědní ptáčci
bydlení hledají dlouho dopředu. Navíc hnízdní budky
musí trochu opršet a získat patinu.

Ptačí budky

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

Text a foto Pavel Chlouba

Zálivka

Ještě před nástupem mrazivého počasí dobře
zalijeme (pokud je půda suchá) všechny stálezelené
druhy rostlin, abychom zabránili poškozením z ne
dostatku vláhy.

podzim / zima 2016

www.zahradnicentra.eu
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Kaleidoskop

ZAJÍMAVOSTI
A NOVINKY
Zahradničení
v klimatických
změnách

Krása vícekmenných
stromů

Změny klimatu a oteplo
vání planety způsobují,
že v některých lokalitách
se voda stává mnohem
vzácnější
surovinou,
než tomu bylo před
několika lety. Některé
oblasti planety se mění
tak zásadně, že třeba
trávníky bez doplňkové
závlahy nemají možnost
přežít, přitom voda k za
lévání chybí stále častěji.
Zatravněné plochy tedy střídají
nové výsadby, kde dominují su
chomilné rostliny, které se vyznačují
minimálními nároky na údržbu i velmi ma
lou potřebou zavlažování. Seznamy těchto rostlin jsou
poměrně bohaté, jde jenom o to přijmout je za své a za
čít je používat.

Zajímavou, ale u nás zatím
trochu opomíjenou skupi
nu rostlin tvoří tzv. více
kmenné tvary stromů.
Týká se to zejména
druhů, které dorůstají do
nižších a středních veli
kostí, často se přitom
vyznačují
zajímavou
kůrou.
Vícekmenné
tvary stromů zabíra
jí už od země větší
prostor, ale právě to
jim propůjčuje prvek zajíma
vosti. V dospělém věku jsou to ideální dřeviny pro
dětské hry spojené s lezením po větvích. Pro tyto tvary
se hodí například okrasné jabloně, muchovníky, magnólie,
některé břízy, habry či okrasné třešně a slivoně. Použitím
vícekmenných tvarů stromů lze vnést do zahrady zvláštní
půvab přírodní přirozenosti.

Brouzdací potůček
Voda na zahradě je stále častějším prvkem. K bazénům, jejichž popularita je
stálá, postupně přibyla koupací jezírka a různé osvěžující prvky. Jedním z nich
je brouzdací neboli procházkový potůček. Využívá mírného sklonu terénu a je
vytvořený tak, aby jeho dno tvořila vyšší vrstva oblázků. Zábradlí po obou
stranách potůčku slouží k udržení rovnováhy a pocitu bezpečí. Procházka
potůčkem nejen osvěží v letním horku, ale také masíruje chodidla. Je to neje
nom příjemný, ale i velmi hezký prvek.
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Rostliny do kompostu
Pod pojmem „rostliny do kompostu“ máme na mysli ty druhy, které jsou ke kompostování
mimořádně vhodné. Jsou to rostliny, které velmi významně vylepšují jeho strukturu a navíc
urychlují kompostovaní proces, tedy rychlost jeho zrání. Patří sem třeba listy kostivalu (sloven
sky kostihoj) či celé natě měsíčku (slovensky nechtík). Také se vyplatí do kompostu na podzim
přidat listí z břízy – má stejné účinky a navíc se samo rozkládá velmi rychle. Typicky „kompos
tovou“ rostlinou je bez černý (slovensky baza čierna), který se dokonce doporučuje vysazovat
do blízkosti kompostu, nebo i jeho kořeny obsahují látky pro existenci kompostu velmi účinné.

Šeřík s letní krásou
Text a foto Pavel Chlouba

Zvykli jsme si, že krásné květy šeříků rozkvétají ponejvíce kolem májo
vých svátků. Je to jejich přirozený termín. Ale i zde existují výjimky. Jednou
z nich je šeříková novinka, která dostala pojmenování celkem příznačné. Je
to Bloomerang® ‘Pink Parfume‘. První část tržního označení je postaveno na
slovní hříčce – slovo bloomerang vyjadřuje kvetení (bloom) a bumerang – tedy
schopnost vracet se, jak to umí právě známá zbraň australských domorod
ců. Kultivarové označení ‘Pink Parfume‘ zase výstižně vyjadřuje růžovou barvu
květů, které voní jako parfém. Tento kultivar dorůstá do výšky i šířky kolem
jednoho metru. Po hlavní vlně kvetení, která nastává v jarním čase, se objevují
nové květní výhony až do pozdního léta.

Dopřejte trávníku výživu i na podzim!
Sytě zeleného, hustého a hebkého trávníku nelze docílit bez kvalitního hnojení. Trávy jsou častým sečením vyčerpávány,
od dubna do konce srpna ocení výživu v podobě dusíkatých hnojiv. I na podzim trávníku hnojení velmi prospívá, ale pozor
– pouze vhodným hnojivem. V době, kdy se trávník připravuje na zimu, je chybou podporovat jeho růst štědrými porcemi
dusíku. Posílit potřebují naopak kořeny trav, a to přísunem cenného draslíku.
hnojivo s vysokým obsahem draslíku
zvyšuje odolnost trávníku proti vymrzání
působí preventivně proti výskytu houbových chorob
posiluje a zpevňuje kořenovou soustavu
zlepšuje regeneraci trávníku a jeho rychlejší zapojení brzy na jaře

www.agro.cz

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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Rostliny
xxx

HORTENZIE LATNATÉ
krása na konec léta

Ještě na samotném sklonku
dvacátého století byly hortenzie latnaté okrajovými
dřevinami, které znalo jenom málo lidí, a ještě méně
bylo těch, kteří by se odhodlali vysadit si tuto rostlinu
na zahradu. Posledních deset
až patnáct let ale znamenalo pro tuto rostlinu (i naše
zahrady) obrovský posun.
Vznikly nové odrůdy, které
svými vlastnostmi, vzhledem
a vitalitou zvedly ze židlí
milovníky květin. Když se
tyto novinky poprvé objevily
na zahradnických veletrzích,
slyšeli jsme ze všech stran
obdivné výkřiky a podobné věty v různých jazycích.
Zněly různě, ale znamenaly
totéž – „tu chci“!
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Hlavní pěstitelskou výhodou horten
zie latnaté (Hydrangea paniculata,
slovensky hortenzia metlinatá) je její
velmi vysoká odolnost vůči mrazům
a schopnost vytvářet květy výhradně
na letorostech. Proto se dají tyto rost
liny podle potřeby snadno řezat, pravi
delný řez je dokonce pro vzhled rost
lin velmi prospěšný. Pěstování těchto
rostlin je snadné. Nejlépe jim vyhovuje
hlubší, vlhká, humózní půda bohatá na
živiny. Ocení dostatek slunce, ale cel
kem s nadhledem zvládnou i existenci
v polostínu. Jsou velmi přizpůsobivé,
obvykle si poradí i na stanovišti, kte
ré není ve všech parametrech zcela
ideální. Jejich ozdobný efekt nastává

obvykle od poloviny léta a trvá až do
pozdního podzimu.
Hortenzie latnaté dorůstají běžně do ve
likosti od 180 do 250 cm, pomocí pro
myšleného řezu je lze udržet i v nižších
velikostech. Existují však odrůdy, které
bez nutnosti úprav dosahují menších
rozměrů – dorůstají sotva do velikosti
kolem 100 cm. Vyznačují se přitom kom
paktním a velmi elegantním vzhledem.
Mezi tyto miniaturní klenoty patří napří
klad odrůdy ‘Bobo‘, ‘Diamantino‘,‘Little
Lime‘ nebo ‘Baby Lace‘. Na druhé straně
velikostního spektra stojí odrůda ‘Leva
na‘, která může dorůst až do velikosti
kolem 400 cm.

MALÝ PŘEHLED VYBRANÝCH ODRŮD
 ‘Limelight‘ – velké laty květů se v první fázi kvetení vyznačují pronikavě zelenou barvou květů, později se mění na
bílou, ke konci kvetení je světle narůžovělá. Je to jedna z prvních moderních odrůd, která změnila pohled na tuto
skupinu hortenzií. Roste do velikosti kolem 2,5 m.
‘Little Lime‘ – je novější odrůda, která je vzhledem a barevností květů téměř stejná jako odrůda ‘Limelight‘. Velmi
výrazně se však liší ve velikosti keře. Je podstatně kompaktnější, hodí se i do nejmenších zahrad a pro pěstování
v nádobách.
‘Magical Candle‘ – holandská odrůda s velkými latami květů, vyznačuje se intenzivní barevnou proměnlivostí
a mimořádnou pevností květů. Soukvětí je vzpřímené a pevné – dorůstá do velikosti 150 – 200 cm.
Text a foto Pavel Chlouba

 ‘Diamond Rouge‘ – je odrůda francouzského původu. Její soukvětí mohou dosahovat až délky nad 30 cm, zpočátku
jsou zelenobílé barvy, později zrůžoví, na konec se probarví do výrazně červené barvy.
‘Vanille Fraise‘ – středně vysoká odrůda, opět původem z Francie. Dorůstá přibližně do 180 cm, růžová barva se
plynule prolíná celým květenstvím. Vynikne nejlépe ve větších skupinách.

 ‘Sundae Fraise‘ – je velmi podobná odrůdě ‘Vanille Fraise‘, ale vyznačuje se nižším a o něco kompaktnějším vzrůstem.
‘Magical Moonlight‘ – odrůda holandského původu. Vyznačuje se energickým růstem – dorůstá až do 2 m. Květní laty
jsou mohutné, často 30 – 40 cm dlouhé, stonky jsou pevné.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

podzim / zima 2016

www.zahradnicentra.eu

7

Rostliny
xxx

PODZIMNÍ TRVALKOVÉ
ZAJÍMAVOSTI
V tomhle světě trvalek je stále co
objevovat. Možná jste již některé
z nich potkali, možná to nyní bude
vaše první setkání. Protože tyto rost
liny mají dostatek času na růst, platí
v převážné míře, že dorůstají větších
výšek a některé z nich jsou opravdu
obry.

1

2

Do slunných partií se hodí okecek
(Macleya cordata). Šedomodrorů
žově probarvené listy a narůžovělá
plochá semínka se třepetají až do
výšky dvou až dvou a půl metru.
Podobně vysoký je mužák (Silphium
perfoliatum), jehož žluté květy se
objevují od poloviny léta. K nám byl
importován ze severoamerické prérie.
V polostinných a vlhčích místech
podobnou službu zastává sadec
(Eupatorium maculatum) v několika
kultivarech (‘Alba‘, ‘Atropurpurea‘,
‘Riesenschirm‘, ‘Phantom‘, aj. nebo
o něco nižší ‘Baby Joy‘).
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Velmi oblíbené je v poslední době
rdesno (Persicaria amplexicaule)
v mnoha kultivarech, jeden krásnější
než druhý. Jejich místem jsou plochy
na okrajích vodních ploch, tedy mís
ta s dostatkem vlhkosti v půdě. Nad
jejich široce protáhlými listy povívají
štíhlá květenství v mnoha odstínech
od bílé přes růžovou, losově oranžo
vou, červenou až po sytě rudou. Je
mezi nimi i novinka s jasně žlutými
listy (Golden Arrow).
O patro níže se na slunném záhonu
můžete potkat s bílými kopretin
kovými kvítky kultivarů japonské
astry (Kalimeris incisa), jemnými
chrastavcovými kvítky nad čárkovitý
mi listy rostliny s exotickým názvem
Pycnanthemum tennuifolium, s exo
ticky vyhlížející máčkou (Eryngium
yuccifolium), která vystrkuje své
bílé kulaté hlavičky vysoko nad úzké
jukovité listy. Dalea (Petalostemon
purpurea) je jemná kráska, která má

Pro příznivce trvalek máme tentokrát pár méně známých druhů. Raší ze země
později než ostatní, proč také vylézat do toho chladného jara, ony si přece
počkají. Jejich čas totiž přijde až s podzimem a pak nás zavalí gejzírem barev
květů, probarvujících listů a odkvetlých hlaviček a semínek.

štíhlé stonky pokryté krátkými úzký
mi lístky, nad kterými pokyvuje fialo
vými hlavičkami.
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Na lehce polostinných sušších místech,
například lehce přistíněných keři, sví
tí hvězdičky vysokých příslušnic rodu
hvězdnice (Aster). Jasně modré kvítky
Aster × herveyi ´Twilight´ se mohou
prolínat s bílými hvězdičkami Aster
macrophyllus ´Albu´. Pod stromy
nebo vyššími keři může vytvořit nád
herný načechraný koberec hnědočer
vených stonků a bílých kvítků Aster
divaricatus ´Tradescant´.
Kdo miluje třapatky, může si vybrat
z nižších a bohatěji kvetoucí kultivarů –
Rudbeckia fulgida ´Viette's Little Suzy´,
´Little Gold Star´ nebo ´City Garden´.
Je libo raději vzhůru k výškám? Pak
nabízíme až dvoumetrovou třapatku
Rudbeckia nitida.
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1 A
 ster herveyi ´Twilight´, Aster
macrophyllus
2 Eryngium yuccifolium, Penstemon
digitalis ´Husker Red´
3 Eupatorium atropurpureum
4 Kalimeris incisa
5 Macleya cordata
6 Persicaria amplexicaule ´Golden
Arrow´
7 Persicaria amplexicuale ´Summer
Dance´, ´Fat Domino´
8 Petalostemon purpureum
9 Pycnanthemum tennuifolium
10 Rudbeckia fulgida ´Viette Little
Suzy´
11 Rudbeckia nitida ´Herbstsonne´
12 Silphium perfoliatum
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Rostliny

PODZIMNÍ NOVINKY
PRO VAŠE TRUHLÍKY

S nástupem chladnějšího počasí ztrácejí tradiční
letničkové truhlíky svou
kondici. Přichází čas pro
změnu. V posledních letech pozorujeme trend
výsadby podzimních či
podzimně-zimních truhlíků.
Také zahradnický svět se
mu přizpůsobuje a každý
rok přichází s řadou nových rostlin či odrůd.
Pomalu a jistě tyto novinky míří přes naše zahradní
centra i do vašich nákupních košíků.
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K nejvýraznějším rostlinám podzimu
a podzimních truhlíků patří vřesy, latinsky
Calluna vulgaris. Jejich ostré barvy, svěží
zeleň a báječná kombinovatelnost je před
určily k úspěchu. Vývoj a šlechtění i tento
rostlinný druh posunul dál.
Na pultech našich zahradních center se
můžete od léta až prakticky do zimních
měsíců setkávat s novými odrůdami tak
zvaných poupatových vřesů. Vynikají pře
devším velmi výraznými květy, někdy až
křiklavými barvami a svěžím zeleným či
žlutým listem. Jejich hlavní předností je ale
„trvanlivost“ květů. Tím, že se nikdy plně
nerozvinou (právě odtud pochází pojem
poupatové), odolávají lépe vlivům počasí
a svou barevnost si často udrží až do jar
ních měsíců. Navíc jsou spolehlivě stáleze
lené, vysoce mrazuodolné a rostou v sil
ných trsech, čímž báječně zaplňují prostor.
Právě tyto vlastnosti je předurčily k útoku
na naše truhlíky, terasy, podzimní a zimní
dekorace, či dokonce do našich verand
a zimních zahrad, zvládnou i chladnější
interiér. Poupatové vřesy se staly hitem
posledních sezón a ze země svého půvo
du – severozápadní Německo – ovládly
evropský trh.
Nejvíce se na našem trhu prodávají
dvě základní šlechtitelské řady – Garden
girls® a Beauty Ladies®. Obě dvě řady jsou
špičkovými, plně mrazuodolnými vřeso
vištními rostlinami. Jejich poupatové květy
jsou velmi odolné vlivům počasí a mají
celou škálu barev od bílé přes odstíny
růžové až po fialovou a červenou. Jejich

kvalita odolává i nepříznivému podzimní
mu a zimnímu počasí – mrazíky, vlhkost,
mlha, ostré slunce. Pozdní odrůdy si často
své barvy drží i v zimních měsících.
Doplňkem vřesů mohou být i novinko
vé odrůdy hebe (Hebe addenda), jejichž
předností jsou dlouhé, výrazně zabarvené
květy. Kvetou od srpna do října v fialo
vo-růžovo-modrých odstínech. Vytvářejí
kompaktní stálezelené keříky, které jsou
však pouze sezónní okrasou.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

Podobnou
sezónní zá
ležitostí
jsou
výrazné
barevné
okrasné papričky. Jejich
spojení s podzimem je přímo geniální – do
vašich truhlíků přinesou odstíny červené,
žluté, oranžové a v posledních letech díky
dalšímu šlechtění i fialové a černé. Kralo
vat budou do prvních mrazíků.
Drátovec (Calocephalus brownii) sice zmrz
ne, ale zimu přečká většinou v nezměněné

podzim / zima 2016

www.zahradnicentra.eu
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mrazuodolné a stálezelené. Vydrží okrašlo
vat vaše okna a terasy opravdu po celou
zimu.

Text a foto Marie Hubálková Matúšů, Zahrada Matúšů s.r.o.

podobě.
Jeho
stříbrná barva, která nemi
zí často po celou zimu, báječně doladí, jak
podzimní, tak vánoční dekorace. Stejně tak
jsou hitem okrasná zelí (Brassica oleracea).
Výrazné bílé a fialové odstíny si svou podo
bu udrží často až do Vánoc.
Zajímavou rostlinou je i lilek ozdobný
(Solanum pseudocapsicum). Malý kom
paktní keřík s oranžovými kulatými plody
rozzáří každý truhlík. Na rozdíl od papri
ček vydrží o trochu déle i chladnější počasí
a často může zdobit truhlíky i v předvánoč
ním čase. Záleží na tom, kdy přijde první
mrazík, ten je i pro něj stopkou. Pokud jej
však včas zazimujete, do chladnější míst
nosti, může jako pokojová sezónní rostlina
sloužit i několik let.
Ráda doplňuji sezónní podzimní truhlíky
také novými odrůdami dlužich (Heuche
ra). Mají báječné výrazné barvy (červená,
fialová, oranžová, zelená…), jsou silně

12

Před několika lety doslova vlétla na
náš podzimní a předvánoční trh skimie
(Skimmia japonica), především v odrůdě
‘Rubella‘ – stálezelený, plně mrazuvzdorný
keř, s výraznými zimními pupeny – základy
květů, která se drží stejné přes celou zimu
a na jaře nádherně vykvétají. Kombinují se
bu jako součást truhlíků – menší rostliny,
či i jako výrazné solitéry – větší rostliny.
I když mají rády stín, mně úspěšně každý
rok zimují i na terase otočené na jih. Přes
léto je vždy schovám do stinnější pozice
a na zimu, když opět krásně naraší, je

v květináči přesunu na terasu. Každý rok se
spolehlivě mohu těšit z jejich krásy.
A nesmíme zapomenout na libavku
(Gaultheria). Kompaktní, stálezelená, po
dobná brusince září výrazně červenými
plody celou zimu z vašich oken. Opravdu
jedna z nejžádanějších rostlin na součas
ném podzimně truhlíkovém trhu. Plody
jsou silně trpké, nejedovaté.
Při osazování podzimních truhlíků myslete
na to, že se často jedná o sezónní dekora
ce! Důležitá je jejich dočasná krása. Každé
období v roce nám má co nabídnout a je
jen na nás, zda si jej dokážeme užít.

FISKARS
PODZIMNÍ ÚKLID
Podzim je obdobím, ve kterém se zahrada připravuje na čas
zimní regenerace. V průběhu podzimu je důležité provést několik
nezbytných činností, díky kterým bude zahrada řádně připravena
na zazimování.
Pro správnou údržbu trávníku je třeba včas odstranit spadané listí.
Pokud se vrstva neodstraní včas, může dojít na zakrytém trávníku
ke vzniku nežádoucí plísně.

Klíčovým nářadím pro podzimní úklid jsou proto hrábě. S těmi od
Fiskars to půjde snadno. Jsou odlehčené, tudíž s nimi lze snadněji
manipulovat, ale zároveň disponují pružnými silnými hroty pro
efektivní práci. Hrábě na listí Solid™ jsou k dispozici se středně širokou
čepelí, širokou a extra širokou čepelí, vyberete si podle velikosti plochy.
Práci při úklidu zahrady usnadní lehký skládací koš s kapacitou 172 litrů.
Výhodou koše je snadná skladovatelnost – lze jej složit
do 10 cm vysokého balíku.
Velkým pomocníkem se stane koště. Univerzální koště Solid™ je
vhodné na čištění dlažby, teras či dvorů, díky kombinaci měkkých
a tvrdých vláken zajistí výkonné čištění.

Jedno stisknutí
pro celou
řadu možností

Nemusíte mít doma spoustu různého
náčiní. Funkční nástavce Fiskars
QuikFit™ lze jednoduše a rychle
vyměnit pomocí jediného stisknutí
zamykacího mechanismu. Tento
důmyslný systém umožňuje snadné
propojení široké škály hlavic s jednou
tyčí, což mimo jiné přináší výhodu
snadného skladování. S pomocí
systému Fiskars QuikFit™ tak zvládnete
každý úkol rychle a elegantně
v kterékoliv roční době, zatímco v kůlně
budete mít stále pořádek.
Lze si vybrat z několika různých délek
násad, pro těžko dosažitelná místa je
vhodným řešením teleskopická násada.
Na Fiskars QuikFit™ nástavec je možné
připojit kromě hrábí o různých šířkách
také koště, kartáč na spáry, čistič okapů
a mnoho jiného.

Jakxxx
na to
Toto oblíbené roční období nám ještě do
přává slunečné dny, kdy můžete chodit na
vycházky do přírody. Až je vystřídá chladno,
mlhy a plískanice a zůstanete doma, bude
te tu chtít mít alespoň malý kousek lesa či
zahrady. Třeba v podobě kytic a přírodních
věnců nebo dekorací, které zaručeně vždyc
ky navodí příjemnou atmosféru a dodají mu
luxusní vzhled.

PODZIM
PLNÝ BAREV

VYROBTE SI SAMI PODZIMNÍ
DEKORACI
1. Připravte si menší oranžovou ty
kev, několik snítků šípků, pár oranžových
růží, slaměnek nebo drobnokvětých chry
zantém, svazek sušené levandule, celofán
nebo mikrotenový sáček, zelenou aranžo
vací hmotu.

2. Horní část tykve seřízněte a ostrou
lžící vydlabejte dužninu se semeny.

Text (red), foto Dreamstime

3. Z aranžovací hmoty odřízněte tak
velkou část, která se vejde přesně dovnitř
tykve, a nechte ji násaknout v misce s vodou.
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Podzimní příroda se vyznačuje krásnými teplými
barvami. V paletě objevíte všechny odstíny žluté,
oranžové, červené nebo hnědé. Proč si jimi nerozzářit pokoj, byt nebo zádveří? Nejen v přírodě,
ale i v našich zahradních centrech můžete vybírat
ze široké škály sušených plodů a květů, řezaných
i hrnkových rostlin, které těmito příjemnými barvami kvetou nebo je zdobí elegantní plody.
4. Tykev vystelte fólií, vložte aranžo
vací hmotu a okraj fólie odstřihněte zároveň
s okrajem tykve.
5. Do hmoty zapichujte postupně
všechny květy – nejprve
větší tak, aby byly rov
noměrně rozmístěny po
celé ploše včetně okrajů.
6. Nejmenší květy,
v našem případě levan
dule a bílý řebříček ber
trám, zapíchněte až na
závěr jako výplň volných
prostor.

7. Na závěr ozdobte tenkou bílou
nebo krémovou stuhou a dekorace je ho
tova.

Jak na to

NEZASPĚTE PŘED ZIMOU
Zahrada se začíná barvit do zlaté a červené a pomalu se připravuje na zimní spánek.
Sklidíme poslední tykve, shrabeme listí a pak už jen čekáme pomalu na Vánoce. Někomu
by to mohlo připadat, že zahrádkář přišel o svůj koníček a už se jen těší na nové jaro. I na
podzim se ale můžeme bavit se svými rostlinami a hlavně připravit vše tak, aby, až se jaro
zeptá, jsme směle odpověděli, že jsme připraveni.

 Desinfekce
Po sklizni posled
ních plodů ve skle
níku je ideální čas
na výměnu zeminy
a její desinfekci, aby
první sazenice měly půdu připravenou
a mohly krásně a rychle růst. Na půdu ve
skleníku nasypeme dusíkaté vápno, za
pravíme ho do půdy a záhony zalijeme.
Dusíkaté vápno nás ve skleníku, ale i na
záhonech zbaví všech škůdců (jako jsou
například drátovci) a semen plevelů. Po
kud bychom ale chtěli využít schopnosti
dusíkatého vápna i v předjaří, je třeba vy
svévat až tři týdny po jeho aplikaci, jinak
by nám vápno vysazené či vyseté rostliny
poškodilo.

Mykorhizní

houby

Podzim je i obdo
bím sázení ovocných
stromů a keřů. Při
výsadbě bychom měli
rostlinám
připravit
dostatečnou výsad
bovou jámu, kterou
doplníme kompos
tem. Při výsadbě lze doporučit přidání
přípravku Symbivit pro lepší růst kořenů.
Tento přípravek je směsí mykorhiz
ních hub, které významně podporují
růst kořenů a doplňují rostlinám živiny
z okolního prostředí. Výhodou tohoto
ošetření je i skutečnost, že se provádí
pouze jednou při výsadbě a následně
houby rostou s rostlinou celý zbytek ži
vota a pomáhají jí v růstu.

Mšice a jiní škůdci
V podzimních dnech už také přenášíme letněné
rostliny do zimních zahrad nebo na zimní stano
viště. Je potřeba rostliny důkladně prohlédnout,
jelikož v průběhu sezóny se na nich určitě vyskyt
ly mšice či jiní škůdci – i když na podzim nejsou na
listech vidět, jistě se někde schovávají. Po přene
sení do bytu začnou být aktivní, začnou se roz
množovat a napadat i jiné rostliny. Proto bychom
měli preventivně ošetřit rostliny přípravkem Careo Rozpra
šovač na okrasné rostliny, nebo ještě lépe přidat do substrátu insekticidní tyčinky
Careo nebo Careo Granulát. Tento přípravek pravidelně rostliny přihnojuje a po
dobu tří měsíců je i chrání před všemi škůdci. Dokáže skvěle fungovat například
na puklice a červce, kteří jsou zdatnými soupeři pro ostatní insekticidy.

 Kadeřavost broskvoní
Tato závažná choroba se vyskytuje na
listech broskvoně časně na jaře, kdy
je třeba broskvoně ošetřit přípravkem
Thiram Granuflo nebo Champion. Nej
důležitější však je správný termín ošetře
ní, a to na začátku rašení. Bohužel může být v té době nevhodné počasí a postřik
uděláme pozdě. Proto se vyplatí po opadu listů na podzim broskvoně ošetřit právě
Championem, který zlikviduje spory hub na větvích z letošního roku. Na jaře pak
máme větší šanci uspět s jarním ošetřením.
Text David Brom ZC s.r.o., foto archiv výrobců

skleníku

 Výsadba česneku
V neposlední řadě je podzim i dobou
výsadby podzimního česneku. Česnek
bychom měli před vlastní výsadbou na
mořit proti houbovým chorobám, a to
bu Sulkou nebo Rovralem. Případně lze využít
i speciálně připravené balení sadbového česneku
Karel IV od firmy Semo, kde bude již připravené
nové biologické mořidlo Gliorex . Díky moření je
pak česnek zdravější a nepodléhá plísním, které
se vyskytují v půdě.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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Dobroty ze zahrady

Tykev – holka
pro všechno
I když nejste fanoušci
halloweenského dlabání dýní,
tykve všeho druhu k podzimu
patří. Jejich dužnina poslouží
jako základ polévky, omáčky
i marmelády, přidává se do
koláče a k masu a určitě
zachutná i vám.

Tykev, nebo dýně?
Pro začátek by bylo asi dobré ujasnit si základní pojmy –
tykev je nadřazené pojmenování pro všechny cukety,
patizony, tykvičky, dýně a jiné oranžové, žluté či jinak
zbarvené turky a turečky. Mezi nejznámější patří tykev
obecná, velkoplodá a muškátová, které snadno rozeznáte
podle stopky.

TYKEV OBECNÁ
Vytváří jen krátké nebo žádné pla
zivé výhony, jde spíše o keřík. Mezi
tykve obecné patří cuketa, patizon,
tykev špagetová (její dužnina se
podobá špagetám) a tykev olejná
(pěstuje se pro chutná a zdravá
semena, která se nemusejí loupat
a lisuje se z nich olej). Stopka těchto
tykví je vždy podélně hranatá.

TYKEV VELKOPLODÁ
K tomuto druhu náleží např. u nás
oblíbená odrůda Hokkaido, která zís
kává po upečení kaštanovou chu.
Patří sem ale i obří tykve vydlabávané
na Halloween a právě ony se zpra
vidla označují jako dýně. Stopka těch
to tykví je na průřezu kulatá, ztlustlá
a její povrch je korkovitý.
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Z Ameriky kolem světa
Podle botaniků pocházejí tykve sice z Ameriky, třeba
Hokkaido ale nezapře japonský původ. Není na tom
ovšem nic zvláštního. Japonci zkrátka z dovezených
rostlin vyšlechtili chuově atraktivní odrůdu, která se
rozšířila do celého světa. A nejde přitom jen o jedno
Hokkaido – existuje hned v několika odrůdách, které
mají podobný tvar, ale v některých vlastnostech se
liší. Obecně má ale Hokkaido hmotnost do dvou kilo
gramů, takže je možné ho v kuchyni jednorázově zpra
covat. Navíc se vyznačuje poměrně slabou slupkou,
kterou není nutné okrajovat, je však vykoupena kratší
skladovatelnosti – plody vydrží maximálně do února
následujícího roku.

TYKEV MUŠKÁTOVÁ
U nás je spojovaná hlavně s typem butternut, který má hruškovitý
tvar, v jehož spodní části jsou uložena semena. Tvarově jsou ale
plody tohoto druhu bohatší – kulovité, ploché i válcovité. Stejně
jako tykev obecná má i muškátová hranatou stopku, její nasazení
u plodu je však výrazně rozšířené.

Co potřebují k životu
Tykve uvítají výživnou půdu a dostatek vláhy, tepla, slunce a místa – klidně porostou
i na kompostu. Jelikož jsou teplomilné, vysévají se až po ledových mužích.
Předpěstovávají se jen keříkovité tykve, plazivé druhy nemají rády přesazování. Výsev se
provádí do tzv. hnízd po dvou až třech semenech a během pěstování nevyžadují rostliny
zvláštní péči. Dlouhé šlahouny je dobré při délce dvou metrů zastřihnout, aby se více
rozvětvily, a sem tam i nakopčit – zakoření a postarají se o další dodávku vody. Plody se
sklízejí ještě před prvními mrazíky a vždy se stopkou. Po sklizni několik týdnů dozrávají –
nejlépe na slunci, dokud stopka pořádně nezaschne. Skladují se v suchu, při teplotě
10–15 ˚C, ideálně ve volném prostoru.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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DÝNI SVĚDČÍ PEČENÍ

VYZKOUŠEJTE I SMAŽENOU

Nařežte ji proto na úzké klínky – s kůrou i bez, které
potřete olivovým olejem a osolte. Posypat je můžete
větvičkami čerstvého rozmarýnu nebo nasekanou šal
vějí. Pečte v troubě předehřáté na 220 ˚C asi 20 minut
nebo dokud dýně nezhnědne a nezměkne. Pečená chut
ná úžasně třeba s bílým jogurtem.

Na oleji osmažte cibuli nakrájenou na půlkolečka.
Přisypte k nim oloupanou dýni nakrájenou na dvou
centimetrové kostky a pět minut smažte na mírném
ohni. Poté ji osolte, opepřete, přidejte lžičku cukru,
mletou skořici a tři lžíce rozinek. Vše zakryjte a za
občasného promíchání duste 10 minut nebo dokud
dýně nezměkne. Podávejte posypané piniovými
oříšky.

KOŘENĚNÉ KŘUPÁNÍ
Text Zdeňka Zienertová, foto Dreamstime

Smíchejte tři lžíce krupicového cukru, čtvrt lžičky soli, tro
chu mletého kmínu, skořice, sušeného zázvoru a špetku
chilli. Na pánvi rozpalte lžíci oleje,
přidejte dýňová semínka a tro
chu čistého cukru a míchejte,
dokud nezkaramelizuje.
Ještě teplá semínka
pak v misce pro
míchejte s koře
ním.

PRAKTIC
KÝ TIP
Jak vybra
t z tykv
semínka? e

Nejlépe to jde
naběračkou na zmrzlinu,
která má ten správný
tvar pro bezpracné
vydloubnutí. Použít
můžete i polévkovou
lžíci, ta už ale práci
moc neusnadní,
a nejvíc se nadřete
s kuchyňským
nožem.
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POLÉVKA PRO ZAHŘÁTÍ
Zpěňte na másle cibulku a česnek, přisypte dužninu
tykve pokrájenou na kousky a asi 5 minut opékejte.
Přidejte nastrouhanou mrkev, poprašte kari kořením
a cukrem, osmahněte a zalijte 600 ml vývaru. Vařte asi
15 minut, dokud zelenina nezměkne. Pak vmíchejte
200 ml smetany ke šlehání, osolte, opepřete a rozmi
xujte. Polévku podávejte s opraženými dýňovými se
mínky a nasekanou chilli papričkou.

Zajímavosti
 ředpokládá se, že v Americe se tykve pěstovaly
P
už před pěti až deseti tisíci lety a do Evropy se
dostaly až po Kolumbových objevech. Pro indiány
představovaly tykve jednu ze základních potravin
srovnatelnou s bramborami.
 ěly ale i jiné využití – sloužily ke krmení domácích
M
zvířat, přidávaly se do těsta, aby měl chléb větší
objem, z plodů se vyráběly nádoby a hudební
nástroje a moučka ze semen vybělovala pihy. Dnes
se některé tykve využívají jako dekorace.
S emena tykve olejné jsou bohatá na vitaminy
skupiny B, vitamin E a minerály, zejména zinek,
a další látky prospěšné lidskému tělu. V důsledku
tak snižují hladinu cholesterolu a chrání před
osteoporózou, zlepšují spánek a předcházejí
depresím, zabraňují tvorbě ledvinových kamenů
a prospívají zvětšené prostatě, zlepšují akné, kvalitu
vlasů a nehtů a účinkují proti střevním parazitům.

PO
Á
ZV
N
K
A

Obchodní družstvo Zahradní centra CS si vás
dovoluje pozvat na svou společnou akci

Obchodné družstvo Záhradné centrá CS si vás
dovouje pozvana svoju spoločnú akciu

Dýňování

Jeseň s tekvicami

V průběhu měsíce října

V priebehu októbra

pro vás bude ve všech našich zahradních centrech
připraven víkend ve znamení dýní – dlabání dýní,
ochutnávky dýňových specialit, prodej různých dýní
a další animační program.

pre vás bude vo všetkých našich záhradných centrách
pripravený víkend v znamení tekvíc – dlabanie,
ochutnávky tekvicových špecialít, predaj rôznych druhov
tekvic a alšie animačné programy.

Vybrat si můžete samozřejmě z bohatého sortimentu
podzimních okrasných rostlin – chryzantém, vřesů,
macešek aj. – a sezónních dekorací.
Více informací najdete na webových stránkách
svého zahradního centra.

Vybra si môžete samozrejme z bohatého sortimentu
jesenných okrasných rastlín – chryzantém, vresov, sirôtok
a iných – a sezónnych dekorácií.
Viac informácií nájdete na webových stránkach
vášho záhradného centra.

Srdečně zveme všechny naše zákazníky!

Srdečne pozývame všetkých našich zákazníkov!

Rastliny

MENEJ ZNÁME
DRUHY OVOCNÝCH
RASTLÍN (2.)

Okrem najbežnejších druhov ovocia existuje ešte
celá skupina rastlín, ktoré síce rodia jedlé plody,
ale ich potenciál ešte nie
je naplno využitý. Predstavíme vám aspoň niektoré
z nich, ktoré u nás zatia
ešte trochu vyčkávajú na
svoju vekú príležitos. Ich
identita už ale nie je utajená a popularita im pomaličky rastie. Pokračujeme
v našom malom seriáli.

MIŠPUA
(Mespilus germanica, česky mišpule)
Je stará rastlina, ktorú niektoré kultú
ry poznajú a využívajú tisíce rokov. Jej
druhový názov „germanica“ skresuje
jej ozajstný pôvod. Mišpua pochádza
z orientu – teda z juhozápadnej Ázie
a juhovýchodnej Európy. Poznali ju
starí Gréci i Rimania, v období rozvoja
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Rímskej ríše až po stre
dovek, bola mišpua vemi
dôležitým ovocným druhom.
Od 17. storočia ju postupne na
hradzovali iné ovocné druhy, aby
sme sa k nej po čase opä s úctou
vrátili. Mišpua vytvára hnedé mal
vice vemi typického vzhadu. Zrejú
dlho a konzumnú zrelos získavajú až
dlhým skladovaním alebo po prvých
mrazoch. Až krátky pokles teploty
pod bod mrazu zmení štruktúru i chu
dužiny, ktorá zmäkne a zosladne, čím
trochu pripomína jablčné pyré. Práve
neskorý termín dozrievania je vemi
cennou vlastnosou tohto drobného
ovocia. Plody mišpule sa dajú konzu
mova čerstvé bez úpravy, používajú

sa k výrobe likérov, kompótov, marme
lád – údajne sa dajú i suši. Konzumujú
sa často s iným ovocím v rôznych zme
siach, pokia sa nazbierajú ešte nezrelé,
obsahujú veké množstvo trieslovín –
niekedy sa pridávajú do vína, ktorému
dávajú špecifickú chu.
Na mišpuli nás teší ešte jedna výborná
vlastnos. Okrem cenných kuchynských
vlastností je to i vemi pekná, ozdobná
drevina. Môže sa pestova ako stredne
veký krík, alebo ako menší strom. V jar
nom období mišpuu zdobia pomerne
veké biele kvety. Na jeseň sa listy sfarbia
do žlto oranžových odtieňov. Mišpua sa
vemi ahko kombinuje s inými druhmi
rastlín a môže by prirodzenou súčasou
okrasných záhrad.

DULA
(Cydonia oblonga, česky kdouloň)
Je s mišpuou v blízkom príbuzenskom vzahu. Rovnako
ako mišpua, aj dula patrí do čeade ružovitých. Dokonca aj
areál pôvodného výskytu je podobný, dula pochádza z juho
západnej až strednej Ázie. Dula sa oddávna pestovala najmä
v kláštorných záhradách, ktoré šírili kultúru pestovania úžit
kových rastlín medzi bežných udí. Dula vytvára pomerne
veké nápadné plody vzdialene podobné hruškám. Ich duži
na je pevná, vemi aromatická – plody, ktoré dozrejú v našich
klimatických podmienkach sa obvykle nedajú konzumova
čerstvé. Používajú sa ale na výrobu kompótov i marmelád,
často v zmesi s inými druhmi ovocia. Obsahujú veké množ
stvo pektínu. Pre silnú a vemi príjemnú vôňu sa niekedy plody
ukladajú do skríň k bielizni, aby ju prevoňali. Blízka príbuznos
dule a hrušky má ešte jeden vemi významný aspekt. Na dulu

je možné hrušky štepi. Túto vlastnos ovocinári využívajú,
lebo hruška naštepená na duli sa vyznačuje slabým a poma
lým rastom. Je to vemi dôležité pre všetkých, ktorí potrebujú
u hrušky dosiahnu nižší tvar a kompaktnejšiu korunu.
Dula je vemi dekoratívnou drevinou, najmä v teplejších oblas
tiach sa používa do výsadieb v rozhraní medzi záhradou a kra
jinou, niekedy sa rozširuje aj do vonej krajiny. Dá sa pestova
ako mohutnejší krík, niektorí pestovatelia ponúkajú dulu aj vo
forme stromov.

extrémny
mráz...).
K tomu všetkému navy
še prináša veké množ
stvo plodov. Výživová
hodnota plodov je vemi
vysoká – obsahujú mnoho
vitamínu C a celý rad látok
prospešných udskému zdra
viu. Aj preto rakytníky zažívajú
prudký nástup popularity. Pred
výsadbou rastliny na záhradu ale treba
bra do úvahy všetky vlastnosti a schopnosti
rastliny. S extrémnou odolnosou súvisí aj neobvyklá života
schopnos rakytníku. V praxi to znamená bujný rast, často na
úkor ostatných rastlín. Pre pestovanie rakytníku sa hodia hlavne
stredné a väčšie záhrady. Rakytník je dvojdomou rastlinou – čo
znamená, že musí blízko seba rás samčia (otcovská) a samičia
(materská) rastlina, pričom plody prináša samozrejme iba rast
lina materská. Rakytník opeuje vietor, takže samčiu – otcovskú
rastlinu, treba vysadi tak, aby bola v smere prevládajúcich vet
rov vysadená ako prvá, samičích kusov môže by veda seba
viac, ale musia ma takú pozíciu, aby vietor k nim dofúkol pe
z rastliny otcovskej. Rakytníky sú bujne rastúce kríky – samčie
kusy je možné pravidelným rezom udržova v kompaktnejšom
tvare. Samičie – materské rastliny sa môžu mierne skracova pri
zbere plodov. Ten je pomerne nepohodlný, preto sa zbierajú
celé plodné vetvičky, ktoré sa po zbere na krátky čas ukladajú
do mrazničky – plody sa potom od vetvičky ahšie oddeujú.
Text a foto Pavel Chlouba

RAKYTNÍK
(Hippophaë rhamnoides)
Je stredne veký krík až stredne veký strom (v niektorých oblas
tiach Ázie. Vyskytuje sa na vemi rozsiahlom území južnej Euró
py až po Strednú Áziu. U nás sa vo vonej prírode nevyskytuje,
zato rastie od Poska a Nemecka až po severnú Škandináviu. Je
to extrémne odolný druh, ktorý znáša takmer všetky nástrahy,
ktoré môžu rastlinu postihnú (sucho, teplo, zasolenú pôdu,

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

podzim / zima 2016

www.zahradnicentra.eu
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Jak na to

PŘIPRAVUJEME
ZAHRADU NA ZIMU
Příchod zimy znamená pro zahradu a její obyvatelstvo asi nejnáročnější období
v celém roce. Rostliny, které celoročně na zahradách pěstujeme, zvládají zimní
situace s různou mírou tolerance. Ale i u běžných a odolných druhů rostlin
existuje několik pravidel, jejichž dodržení může podstatně zvýšit jejich
šance na bezproblémové přezimování. Kromě nich však naše zahrady
hostí i mnoho druhů citlivějších na zimu – těm se musíme věnovat
s ještě větší precizností.

Text a foto Pavel Chlouba

Ačkoliv se o tom moc nemluví, velmi
důležitou část přípravy na zazimování
rostlin provádíme ještě mnohem dříve,
než přijdou první mrazy a plískanice.
Všechny nástrahy zimy totiž rostliny
zvládají nejlépe, pokud jsou od jara do
podzimu v plné kondici. Rostliny zdravé,
vitální, dobře přirůstající, nepoškozené
různými škůdci přezimují mnohem snad
něji než ty, které se trápí celou vegetační
dobu. Jako dobrý příklad mohou poslo
užit třeba tzv. japonské javory, které ně
kdy po zimě už znovu nevyraší – často
se pak říká, že zmrzly. Většinou to ale
bývá jenom následek celoročního trápe
ní v nepříznivých podmínkách. Abychom
zvětšili šance na dobré přezimování, od
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konce léta zhruba do první poloviny
podzimu můžeme rostliny přihnojit hno
jivem s vyšším obsahem draslíku. Kon
krétní zazimování rostlin pak provádíme
až na poslední chvíli. Jednotlivé zásahy
do rostlin, které jim pomáhají přezimo
vat, jsou v podstatě pro ně velmi nepři
rozené a je pro ně moc prospěšné, pokud
si jich „užijí“ jenom co nejkratší dobu.
Rostliny v nádobách
Kromě běžného pěstování rostlin ve
volné půdě se mnoho jedinců ocitne
v různě velkých nádobách, které během
sezóny zdobí balkóny, terasy a různá
zákoutí kolem dveří či laviček. Tyto rost
liny jsou velmi náchylné k různému po
škození. Proto se jejich pěstební nádoby
často balí do různých textilií a fólií, aby
jejich kořenový systém nepromrzl tak
snadno. Tyto zásahy však chrání rostli
ny v nádobách jenom částečně. Máme
k dispozici ještě dva úkony, které jsou
velmi účinné. Prvním z nich je přestěho
vání všech rostlin v nádobách na místo,
kde je trvalý stín a pokud možno závětří.
Stín je velmi důležitý, nebo způsobí, že
teplota na takovém místě nekolísá příliš
intenzivně. Nejsilnější poškození vzniká
nejčastěji v období mezi koncem zimy
a začátkem jara. V tomto čase denní
teploty stoupají i dost vysoko nad bod
mrazu a v noci naopak dramaticky kle
sají. Teplé dny mohou způsobit chu
rostlin k novému růstu, noční mrazíky
pak narašené rostliny často poškozu
jí. Rostliny umístěné v trvalém stínu
začínají rašit až mnohem později a riziko

jejich poškoze
ní je podstatně
menší.
Druhým velmi
funkčním úko
nem je prosté
položení květiná
če do ležící polohy.
Pro rostlinu to zname
ná, že v případě deště
anebo sněhu se vlhkost ne
udrží na povrchu půdy v květiná
či a steče mimo jeho prostor. Pokud by
se tak nestalo, voda by kvůli promrznutí
povrchové vrstvy půdy v květináči neod
tékala a v květináči by vznikla „louže“,
která by tam mohla zůstat až několik

moderní časopis nejen o zahradě

Záhlaví záhlaví
NejoblíbeNější
časopis o zahradě

srpeN 2016

příloha nejen pro ženy ● tipy ● triky ● poradíme jak na to

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

druhá sezona

SRPEN 2016

Cuketová RAITA

ŘedKVičeK

34 kč
na stánku
Letní SVÍCEN

28 kč
předplatné

Zelené KOŘENÍ

770139

776008

08

Rozpalte gril
Kuchařské fantazie
Pavlíny Kinclové

9

MaCešKa, nejoblíbenější dvouletka aKU TeChNiKa získává na oblibě

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

III.-VI.

30x5 cm

VII.-X.

dárky PrO PředPlatitele!

1-2 cm
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MARCHEW F1. Âredniowczesna odmiana mieszaƒcowa typu Nantes,
bardzo odporna na plamistoÊç liÊci i p´kanie korzeni. Korzeƒ d∏ugoÊci
18–20 cm, cylindryczny, bez antocyjanów. Okres wegetacji trwa 95–100 dni.

EXTRA
PŘÍLOHA

MRKVA OBYâAJNÁ F1. Poloskor˘ hybrid typu Nantes, vysoko tolerantn˘
proti alternáriovej ‰kvrnitosti listov a proti praskaniu koreÀov. Má valcovit˘ koreÀ dlh˘ 18–20 cm. Hlava koreÀa nezelená a nemá antokyanové zafarbenie. Vegetaãná doba je 95–100 dní.
MRKEV F1. Poloran˘ hybrid typu Nantes, vysoce tolerantní proti alternariové skvrnitosti listÛ a proti praskání koﬁenÛ. Má válcovit˘ koﬁen délky 18–20 cm. Hlava koﬁene nezelená a nemá antokyanové zabarvení. Vegetaãní
doba 95–100 dnÛ.
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

Design©MoravoSeed/âR
©Agentur Schanda/A
N1706511

EU rules and standards
Kategorie S

Ve všech případech platí, že tyto
úkony děláme na poslední chvíli.
Jakmile pomine riziko poškození
rostlin v předjaří, co nejdříve všech
ny kryty odstraníme, uschlé a po
škozené části rostlin seřízneme a vše
uvedeme do původního stavu.

• zábava i POučení

Deklarovaná hmotnost osiva stanovena pﬁi 13% vlhkosti. Skladovat v suchu, chladnu a temnu.

D

800

Garantovaná kvalita od ‰lechtitele

Slivoně

speciál 2x ročně
knihOvnička zahrádkáře

6

Zahrádkářův rok 201

HYBRID

MRKEV POLORANÁ
Knota F1
Daucus carota L.

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

každý leden
stOlní kalendář

5 x ročně
semínka

s dárkOvým certifikátem
též jako ideální dárek pro kutily,
zahrádkáře a hospodyňky

časopis zahrádkář, rokycanova 318/15
vydává český zahrádkářský svaz od roku 1969
objednávky předplatného: bezplatná linka 800 100 134
nebo na www.zahradkar.org

63723

knihovnička

Před začátkem zimy se některé druhy
rostlin svazují. Týká se to zejména vyso
kých druhů trav, které po svázání vytvoří
pevné snopy. Účelem těchto snopů je za
bránit v zimním období vodě, aby se nedostala
do vnitřní středové části trav – jinak by docháze
lo k vyhnívání a silnému poškození rostlin. Provazy si
zahradníci berou na pomoc také u některých sloupo
vitých tvarů – zejména jehličnatých dřevin. Svazují se
do pevných tvarů, aby je nedeformoval těžký sníh,
který může napáchat zejména poškození estetického
charakteru. Nízké druhy citlivějších rostlin se přikrý
vají chvojím nebo někdy hustější
vrstvou jemných větví. Pod tímto
krytem sice není o poznání tepleji,
ale opět dochází k zastínění, které
brání předčasnému vyrašení rostlin.
V případě vysokých rostlin může
stejnou službu nabídnout bambu
sová či rákosová rohož. Její insta
lace bývá často mnohem složitější,
ale zastínění, které poskytne, může
citlivým druhům velmi pomoct pře
žít zimu bez velkých následků.

každý měsíc rady pro ovocnou, zeleninovou a okrasnou zahradu

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.

a pod rohoží

• na nic nezaPOmenete

SÁRGARÉPA F1. Félkorai, Nantes típusú hibrid, nagyon ellenálló a levélfoltossággal és a gyökérrepedezéssel szemben. Henger alakú gyökere 18–20 cm hosszú. A gyökér feje nem zöldül be, és nincs káros színezete. Vegetációs ideje 95–100 nap.

 Rostliny v provazech, pod chvojím

PřiPravte se na sezOnu

åéêäéÇú î1. ëÂ‰ÌÂ‡ÌÌËÈ „Ë·Ë‰Ì˚È ÒÓÚ ÚËÔ‡ Nantes, Ó·Î‡‰‡ÂÚ
‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÓÔÓÚË‚ÎﬂÂÏÓÒÚ¸˛ ÔÓÚË‚ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÌÓÁÌÓÈ ÔﬂÚÌËÒÚÓÒÚË
ÎËÒÚ¸Â‚ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÚÂ˘ËÌ Ì‡ ÍÓÌÂÔÎÓ‰Â. äÓÌÂÔÎÓ‰ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÙÓÏ˚, ‰ÎËÌÓÈ 18-20 ÒÏ. ÇÂıÛ¯Í‡ ÍÓÌÂÔÎÓ‰‡ ÌÂ ÁÂÎÂÌÂÂÚ Ë ÌÂ
ÓÍ‡¯Ë‚‡ÂÚÒﬂ ‚ Ò‚ÂÍÓÎ¸Ì˚È ˆ‚ÂÚ. ÇÂ„ÂÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÂËÓ‰ 95-100 ‰ÌÂÈ.

týdnů. To má za následek uhnití kořenů
a pravděpodobný úhyn rostliny.

praVidelNá pŘíloha

8/2016
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Dekorácie

VIANOCE
UŽ PRIŠLI!

Pýta sa na Vianoce v čase,
ke ste mnohí na tie
minuloročné už aj zabudli a zároveň tie budúce sú
ešte v nedohadne, je asi
trošku smiešne. Ale dizajnéry, predajcovia, štylisti a floristi už premýšajú
a pracujú na tom, aby ste
aj toho ročné Vianoce mali
krásne. Iné ako tie minulé,
ale krajšie a spokojnejšie.

A
čo
nám ten
to rok prine
sie v ríši rozprá
vok a dekorácií?
Tento rok si určite na Štedrý deň opä
pozrieme rozprávku Tri oriešky pre po
polušku, bez ktorej by Vianoce neboli
tými pravými slovenskými a českými.
Ale popravde? Aj pri zdobení vašich
domov ostaneme pri tom starom.
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Trendom tohoročnej výzdoby totiž má
by všetko, čo má na sebe patinu času,
spomienok, nostalgie.
Ak teda chcete by trendy, možno bude
stači zájs na povalu ku babke. Tento
rok praje tvorivosti.
Kudne si ozdobte stromček perníčkami
upečenými spolu s vašimi demi, alebo
si nejaké zaobstarajte na adventných
trhoch.
In budú zemité farby, jemné odtiene

staroružovej s jemným nádychom
lesku. Na stromček si môžete tiež zave
si netradičné spomienkové veci, ktoré
vám niekoho z vašich blízkych pripo
menú. Nebojte sa experimentova s prí
rodnými materiálmi ako sú kúsky dreva,
rôzne plody, parohy, či imitácie zviera
tiek a postavičiek.
A keže ešte stále je v trende vintage
štýl, tento je zárukou toho, že aj Viano
ce budú prírodné.

ozdôbky vo farbách tradičnej červenej,
zelenej a bielej. Táto škandinávska kla
sika patrí udom, ktorí nemajú potrebu
experimentova. K Vianočnej pohode
potrebujú jemnú bielu deku, stromček
hýriaci farbami a neodmyslitené mini
postavičky v zaviatom snehu. Moderné
sú aj minidomčeky a koajnice s vláči
kom, ktorý nesie darčeky.
A tak, aj ke vám každoročne trendy
ukazujú aké máte ma Vianoce, neza
búdajte na to, aby sa výzdoba ktorú si
spravíte hodila hlavne k vám a vášmu
príbytku. Netreba sa drža trendov zu
bami nechtami.
A čo je najdôležitejšie, aby ste sa vy cí
tili šastní a spokojní, lebo práve o tom
Vianoce sú.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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Text a foto Ing.Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Isola Bella s.r.o.

Určite
tento rok
nehadaj
te farebné
sýte odtie
ne ružovej,
modrej či tyr
kysovej. Naopak
sovičky, zvieratká
a ozdoby v chladivej
bielej, doplnené o lesknúce
guličky budú tie pravé.
Dominantnou farbou je tento rok me
dená a jej odtiene. Krásne bude ladi
práve so zemitými a prírodnými mate
riálmi.
A tí, ktorí ostávate verní tradícii, nebojte
sa použi všetky tie nádherné nostalgické

25

Návšteva záhrady

ELEGANTNÁ ZÁHRADA
S KUSOM ROMANTIKY

Ukážem vám záhradu, ktorú som tvorila na jej začiatku s vekou radosou.
Presne v takej by som dokázala chodi bosá po trávniku alebo si celé hodiny
sedie v kresle a číta romantickú knihu s pocitom,
že som doma...
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Terasa je od tehličkového múrika predelená
nízkym živým plôtikom z buxusu. Krásne
doplnená o kovové prvky a prenosné ná
doby s hortenziami.

Je to záhrada plná emócie, záhrada
s duchom. Nikdy v nej nie je nič rovnaké
a zároveň pôsobí vemi úhadne a upra
vene. Štýlovo už samotný dom vy
kúkal z radu štylizovaných a moder
ných domov. Svojou architektúrou
a dokonalosou však predčil všetky
domy naokolo. Ak pôjdete oko
lo, určite šlapnete na brzdu, aby
ste mohli ochutna aspoň dúšok
z tej krásy. Architektúra v du
chu anglického vidieka, dreve
né prvky, priznané trámy a duša
pani domácej, ktorá miluje shabby
chic. A taká je aj jej záhrada. Pri jej
tvorbe na začiatku pomohla moja
ruka architekta, ale všetko ostatné je
už dielom samotnej pani domácej.

V tejto záhrade hrá dôležitú úlohu detail
a všetko má svoje miesto a svoj význam.
Každé zákutie je tvorené premyslene s dô
razom na detail. Ako vraví pani domáca, ani
jedna tehlička nie je uložená bez jej vedo
mia. A tak to má by, ak chcete, aby záhra
da žila a bola obrazom toho, kto v nej býva.
Keže záhrada je vo svahu, na pôvodnom
mieste vinohradov a viničných domčekov,
nebolo ahké vymyslie a usporiada jed
notlivé prvky. Dôležitú úlohu tu preto tvoria
oporne múriky. Nosný oporný múr pri tera
se je z rovnakého obkladu ako je na dome,
pálenej tehly. Tieto dokonale ladia s chod
níkom a terasou. Prirodzene – akoby tam
boli už celé storočia pri viničnom dome nad
väzujú na kamenné múriky a múriky z pod
valov. Bežný pozorovate možno nezistí, že
prechod od domu smerom k divokej záhra
de je použitý aj v materiáloch. Je to dôleži
té? Určite áno, prírodné prvky drevopodva
lov tak tvorí prechod do divokej rozvonenej
lesnej záhrady, kde nájdete na jeseň pod
stromami dokonca za košík hríbov.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

A ke hovoríme o shabby chic, hovoríme
o harmónii, romantike, ale aj uhladenosti
a štýle. V takejto záhrade nájdete nielen
keramické a kovové vtáčiky či kohútika
v záhone, ale množstvo krásnych prvkov,
ktoré vám môžu záhradu zútulni. Je ve
mi dôležité vybera tieto s citom a nájs to
pravé miesto.
Okná sú plné kvetov a pred oknom z ku
chyne výhad na farebný záhon, kde stále
niečo kvitne.
Okúste tú harmóniu a už nikdy nebudete
chcie nič iné. Taká je aj táto záhrada. Než
ná a elegantná. Tu som dnes ráno pila kávu
na terase a vychutnávala som si aj spolu
s vami to čaro.

podzim / zima 2016

www.zahradnicentra.eu

Text a foto Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Isola Bella s.r.o.

Práve rastliny ako buxus, hortenzie,
euonymus či heuchera tvoria nosné druhy
rastlín v tejto záhrade. Záhony sú vedené
v oblých líniách. Stredobodom pozornos
ti je určite bazén v strede záhrady, ktorý
síce nemá veké rozmery, no jeho pôvab
je práve v jeho tvare a umiestnení, ako aj
použitých materiáloch. Modrá mozaika hrá
všetkými farbami smaragdovej a modrej
a je určite obrazom oblohy v slnečné dni.
Táto záhrada nie je plná farieb, ale s citom
a dôvtipom je zelená farba rastlín doplnená
o jemné odtiene pastelovej ružovej, fialo
vej, modrej a bielej.
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Architektúra

STREŠNÁ ZÁHRADA
TROCHU INAK

Chcem vás dnes presvedči o tom, že aj strecha
na garáži sa dá využi pre
spríjemnenie nášho života.
Ako?

28

substrátu cca 35 cm, ktorá umožnila vy
sadi na streche s rozmerom 3,5 × 9 m aj
malokorunné stromy, ako krásne ružovo
kvitnúcu chitalpu a žltolistý javor japonský.
Použili sme aj krušpány strihané do kociek
či gú a výsadby trvaliek a tráv.
Aj napriek tomu, že priestor na streche ne
disponuje vekou plochou, súčasou streš
nej záhrady je aj vodný prvok. Vytvorili
sme ho z plastovej nádoby, zapustenej
v zemi, kde cirkuluje voda jednak v rám
ci nádoby cez chrlič, s voliteným druhom
rozstreku, jednak výtlakom do trubky,
nainštalovanej ešte pri budovaní tehlové
ho múra zo starej tehly tak, aby následne
voda vytekala cez zapustený pieskovcový
kameň dolu po múre spä do nádoby.
Čas priestoru je riešená ako spevnená
drevená terasa, na ktorej je umiestnené
pohodlné kreslo z umelého ratanu. Do te
rasy je zapustená masážna vaňa.
Najpríjemnejšie je nadväznos vonkajšieho
priestoru priamo na spálňu. Z nej sa dá
vyjs na terasu vekými priestrannými dve
rami, ale aj cez kúpeňu, ktorá so spálňou
úzko súvisí.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

podzim / zima 2016

www.zahradnicentra.eu

Text a foto Ing. Alena Pivolusková, TVORSAD Trnava

Pri realizovaní prístavby
domu sme zistili, že k tomu,
aby bola naplnená požiadav
ka na bezbariérovú prístavbu,
nám zostávajú na vrchnom po
dlaží k dispozícii nejaké centimetre.
Tak sa zrodil nápad na realizáciu streš
nej záhrady. Centimetre dovolili realizá
ciu intenzívnej strešnej záhrady s výškou
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Představujeme členy
družstva

Zahradní centrum

CÍLKOVI
Na dohled od dálničního sjezdu 34 na D5 mezi Prahou a Plzní leží městečko Hořovice, které Jan Neruda kdysi nazval
„Českým Betlémem“. To pro jeho rozložení podél jedné
z podbrdských kotlin. A na západním okraji města, v průčelí
bývalého průmyslového areálu ČKD, najdete mezi spoustou
dalších firem i naše zahradní centrum.

Na chodu
zahradního centra
se podílí celá rodina. Firmu založili Hana
a Petr Cílkovi – ona lednická zahradní
architektka, on strojař a učeň-zahradník.
V současné době už do firmy vnášejí svěží
vítr syn Petr a dcera Klára, rovněž lednická
zahradní architektka.
Naší původní aktivitou byla projekce a reali
zace soukromé i veřejné zeleně, později
jsme přidali montáž automatických závlah.
A protože nám procházelo rukama velké
množství zeleně i dalšího zahradnického
materiálu, založili jsme malé zahradnictví –
jen tak na zkoušku.
Zkušenosti, nasbírané při našich realizacích,
nám pomáhají při poskytování odborných
rad našim zákazníkům při nákupech. Těší
nás, když naši zákazníci odcházejí spokoje
ni, a jsme rádi, že ze stejného důvodu se
k nám znovu vracejí.
Naším prvním prodejním dnem byl 10. du
ben roku 2004. Tomu předcházelo ne
skutečně hektických 14 dnů přeměny ne
dotčené zelené louky v zárodek něčeho, co
se postupně rozrostlo do dnešní podoby.
Naše zahradní centrum tvoří rozsáhlé plo
chy pro venkovní prodej, kde nabízíme
široký sortiment okrasné zeleně – stromy,
malé i vzrostlé keře, spoustu jehličnanů,
ovocných stromků, atd. To vše v kontejne
rech, což umožňuje zákazníkům sázet po
celý rok.
(red)

Stále větší zájem zaznamenáváme v pro
storách vnitřní prodejny s letničkami,
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pokojovými květinami a hlavně s boha
tou nabídkou potřeb pro dům a zahradu.
K mání jsou zde i různá sezónní aranžmá
z naší dílny – jarní, podzimní, dušičková,
vánoční i velikonoční.
Za pohled určitě stojí i ukázkové zahradní
jezírko s vodopádem, příjemná oáza poho
dy uprostřed zeleně. Pro malé je k dispozici
dětské hřiště, pro velké pak příjemné pose
zení u dobré kávy.
Pro zpestření pořádáme v průběhu sezóny
různé zábavné tematické akce, například
Předvelikonoční sobota, Rozkvetlý balkón,
Podzimní slavnost nebo Vánoce u Cílků.
Samozřejmostí je vždy dobré občerstvení,
zábava pro děti či živá hudba pro dobrou
náladu.
V loňském roce jsme se stali distribučním
centrem vín Znovínu Znojmo. A jak to fun
guje? Zákazníci si mohou vybrat z bohaté
nabídky kvalitních a chutných lahvových
vín Znovínu v pohodlí domova a zásilku si
pak vyzvednout u nás. Kromě toho je sa
mozřejmě možné zakoupit některá lahvová
vína i v naší prodejně.

V letošním roce jsme pořídili fóliovník pro
vlastní pěstební činnost. Rádi bychom tak
alespoň částečně vlastními výpěstky na
hradili dosud nakupované zboží, jako jsou
balkónové rostliny, závěsy, sadba rajčat
a paprik a podobně. Do příští sezóny při
pravujeme i znatelné zvětšení stávající kryté
prodejny a s tím související rozšíření sorti
mentu nabízeného zboží.
Přijte se třeba jen podívat, rádi vás přivítáme.

Zahradnictví

KRUMLOV
Na okraji Českého Krumlova najdete zahradnictví, které patří k nejmladším členům
družstva Zahradní centra CS. Jeho začátky se však datují do devadesátých let,
období raného podnikání v České republice. Jiří Slovák, majitel českokrumlovského
zahradnictví, nám o jeho historii povyprávěl…
Firmu jsem založil v roce 1993 – i když
pro Trabant, lopatu a hrábě je označení
firma úsměvné. Zpočátku jsem se zabý
val drobnými realizacemi a údržbou ze
leně. Postupně se objem a množství za
kázek zvětšoval, Trabant nahradilo malé

dodávkové vozidlo a bylo potřeba najít
prostor, kde by bylo možné skladovat
rostliny a ostatní materiál. Proto jsem
v roce 1996 koupil pozemek na okraji
Českého Krumlova jako zásobní zahra
du a technické zázemí. Vzpomínám si
na první záhon 2 × 6 metrů. Postupně se
zásoba rostlin zvětšovala tak, až byla vi
dět ze silnice. A tak začali přicházet první
zvědavci se zájmem o koupi rostlin. Jak
jich přibývalo, začal se jim tento prostor
a sortiment přizpůsobovat. K okrasným
rostlinám přibyly ovocné a vánoční
stromky, keramika, oblázky a další. Nově
vybudovanou venkovní prodejní plochu
nám v roce 2012 odnesla povodeň, tak
že jsme museli začít znovu od začátku.
Tady musím moc poděkovat všem lidem,
kteří nám pomáhali. Realizace a údržba
zeleně ale fungovaly téměř bez pře
stávky dál. V následujících letech se do
práce zapojila manželka a také děti, kte
ré studovaly zahradnické školy. Nadále

jsme se věnovali stále více zahradnictví
tak, aby zákazník dostal nejen krásnou
rostlinu, ale také informaci, jak a kam ji
zasadit, aby krásná také zůstala. A tak se
postupně rozrůstáme dodnes.
Kromě běžného sortimentu rostlin na
bízíme také tvarované dřeviny, zahrad
ní bonsaje v pěkném výběru a soliterní
trvalky.

Jsme rádi, že si k nám zákazníci najdou
cestu i při pravidelných akcích. V květ
nu jsou to Bylinkové dny, kdy máme
v sortimentu i různé speciality, které jin
dy neprodáváme – letos jsme například
nabízeli dvacet druhů máty. Oblíbenou
podzimní akcí je Dýňování, které je ur
čené hlavně pro rodiny s dětmi. Kromě
vyřezávání dýní a tvorby podzimních
dekorací máme slámové hřiště a spoustu
další zábavy.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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Jiří Slovák

V současné době u nás probíhá stavba
nové prodejny, abychom mohli rozší
řit nabídku o interiérové zboží. Na jaře
2017 ji plánujeme otevřít.
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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 prodeje živých rostlin, semen, zahradnických potřeb
a pomůcek, ale také při tvorbě vlastní zahrady.

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Chabařovice
Karlovy Vary

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.

Příšovice

Veltrusy

Mladá Boleslav

Libice nad Cidlinou
Mariánské
Pardubice
PRAHA
Lázně
Přerov nad
Čáslav
Hořovice
Labem
Boskovice

Český Krumlov

Kralice nad
Oslavou

Dolný Kubín
Prešov

Židlochovice

Košice

Břeclav

Stupava

Skačany
Dobrá Niva

Trnava
Ivanka
pri Dunaji

Žitavce

ČESKÁ REPUBLIKA
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DIKÉ spol. s r.o.

Flora centrum – Mrázovi

Hortiscentrum s.r.o.

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

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

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

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

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Josef Janků – Arboretum Šmelcovna

Malinkovič – zahradní centrum

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

Šmelcovna 1364/3, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 602 173 936
www.smelcovna.cz

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

Školky Montano spol. s r.o.

Trima Plus s.r.o.

Zahrada Matúšů s.r.o.

289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808
www.skolky-montano.cz

Plzeňská 606/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz

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

Zahradnické centrum Jelínek

Zahradnictví Kunratice

Zahradnictví Krumlov

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

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

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

Zahradní centrum Cílkovi

Zahradní centrum Dubany

Zahradní centrum Parkon

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

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

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

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

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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SLOVENSKO

Agroservis Stupava

Isola Bella s.r.o.

ubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

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

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

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

Tvorsad Trnava

Záhradníctvo Horváth

Záhradníctvo ROYAL GARDEN

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

Moyzesová 46,
Hlavná 71,
900 28 Ivanka p. Dunaji 927 01 Šaa
Tel.: +421 903 742 605 Tel.: +421 903 261 284
www.zahradnictvomh.sk

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

Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik

Záhradníctvo Vaňo s.r.o.

Záhrady Dobrá Niva s.r.o.

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

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

Duklianska 19/B, 080 01 Prešov, Slovensko
Tel.: +421 51 772 12 05
www.zahradnictvosadex.sk

www.zahradnicentra.eu
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AKCE ZAHRADNÍCH CENTER
Zveme Vás na návštěvu výstav a akcí do našich zahradních center
D
 IKÉ spol. s r.o., Příšovice

Z
 ahradní centrum Parkon, Libice nad Cidlinou
9. – 11. 9. Výstava melounů
	Přijte ochutnat námi vypěstované tradiční
i netradiční vodní melouny!
22. – 25. 9. Svatováclavské vinobraní
	7. ročník tradiční akce s ochutnávkou vín, burčáku,
čerstvého moštu, výstavou hroznů a prohlídkou
vinice
7. – 9. 10.

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

Dýňování

Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy

M
 alinkovič – zahradní centrum, Břeclav
8. 10.
Dýňování
	Vyřezávání dýní, malování na obličej, aranžování
v barvách podzimu, dílnička pro děti, opékání
špekáčků, ochutnávka dýňových i jiných dobrot

J INÁ ZAHRADA s.r.o., Chabařovice

22. – 23. 10. Dýňování
	7. ročník – vyřezávání dýní, dýňové dobroty,
malování čokoládou, marcipánové dýňování,
dětské kouzelnické vystoupení aj.
19. – 20. 11. Vánoční výstava
	Vánoční dekorace, dárky, květiny, stromky, ...
	Dětská dílnička – děti si samy nazdobí skleněnou
ozdobu

2. 10.	Dýňování – dlabání dýní, dýňové dobroty,
skákací hrad, domácí zvířátka

J INÁ ZAHRADA s.r.o., Mladá Boleslav–Debř
1. 10.	Dýňování – dlabání dýní, dýňové dobroty,
skákací hrad, domácí zvířátka

A
 rboretum Šmelcovna, Boskovice
1. – 30. 10. Arboretum v barvách podzimu
14. – 17. 10. Výstava ovoce a okrasných rostlin

HORTISCENTRUM s.r.o., Židlochovice
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
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

23. – 24. 11. Dny adventní vazby

Zahrada Matúšů, Kralice nad Oslavou
22. 10.
Podzimní dýňování v Zahradě Matúšů
	Výroba halloweenské výzdoby z malých i velkých
dýní, malování na obličej, prodej dýní na vaření
i výzdobu, dušičková vazba a výzdoba, podzimní
a adventní dekorace
26. 11.
Advent v Zahradě Matúšů
	Dětská adventní dílna – vyrobte si vlastní svícínky či
adventní věnce, prodej adventních věnců a výzdoby,
vánoční dekorace, interiérové vánoční květiny

Agroservis, Stupava
7. – 8. 10. Dynobranie
	Dlabanie dyní, poradenstvo záhradnej architektky
a bylinkářky

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

Tvorsad, Trnava
23. – 24.9. Záhrada jesene
	Jesenná príroda ako inšpirácia na dekorovanie terás
záhrad i balkónov, praktické odborné rady
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.

Isola Bella s.r.o., Žitavce
15. 10.
Prednáška prof. Ing. Ivana Hričovského
	Prednáška spojená s ochutnávkou jablkových
pochútok
29. 10.
Tekvicový festival
	Vyrezávanie tekvíc, pečená tekvica na ochutnanie
a smed uhasíme vlastným burčiakom
2. 12.

Príchod Mikluláša o 16 hod

9. – 10. 12. Vianočné dni v Isola Belle
	Predaj vianočných stromčekov, výborná domáca
kapustnica a niečo aj na osvieženie

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

podzim / zima 2016

www.zahradnicentra.eu
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Také dřeviny a trvalky potřebují podzimní péči!
Po celé září a říjen naše zahrady hýří barvami. Horké letní dny pominuly a mnohdy slunné podzimní počasí dává vyniknout kráse javorů, aster, jiřin, chryzantém a dalším okrasným keřům a trvalkám. Ale čas je neúprosný a zima přichází rychle,
a tak bychom měli zahrádku připravit na období klidu. Většina trvalek a okrasných dřevin jsou rostliny mrazuvzdorné,
ale nesmíme zapomenout, že pocházejí z nejrůznějších klimatických podmínek. Někdy jim proto musíme pomoci
překonat zimy, na jaké nejsou přizpůsobené a zvyklé. Pro všechny ale platí, že potřebují dostatek zásobních látek.
zpevňuje buněčné stěny nových letorostů (dřevo musí dokonale vyzrát)
át)
zvyšuje odolnost proti vymrzání, především v období holomrazů
vyšší ochrana proti napadení houbovými chorobami
posiluje a zpevňuje kořenovou soustavu

www.agro.cz

