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Z akční nabídky   NAŠICH ZAHRADNÍCH CENTER 
 

•  univerzálně použitelná stálezelená rostlina
•  řada odrůd s různě vybarvenými listy
•  pro vytvoření lemů i nízkých živých plůtků, 
k výzdobě hrobů, do nádob•  při výsadbě u zdi se chová jako popínavá 
rostlina

•  některé odrůdy na podzim vybarvují listy 

Brslen Fortuneův
(Euonymus fortunei)

•   nápadné květy bílé, modré nebo růžové barvy•   velkolisté odrůdy se používají jako krátkodobá podzimní dekorace •   drobnolisté druhy jsou odolnější a dobře přezimují, vysazují se do volné půdy, kde dobře ladí s vřesy, nízkými jehličnany či kompaktními dřišťály

Hebe
Poupata těchto vřesů se neotevírají, 

proto zůstávají svěží velmi dlouho, 

podle průběhu počasí někdy až do 

konce roku. Některé odrůdy z této řady 

květy netvoří, zato mají velmi svěží 

a atraktivní listy. Vřesy řady GARDEN 

GIRLS se stejně dobře hodí pro výzdob
u 

nádob i pro výsadbu do vřesoviště.

Heuchera

extra velké rostliny,  

květináč K1, cena od

99 Kč /  
5,80 €

 
 

Calluna
květináč P10,5, cena od23 Kč / 1,2 €

 
 

Vřesy (Calluna)  
řady GARDEN GIRLS 

Trvalka s mnoha proměnlivými odrůdami 
se pěstuje zejména pro krásné, často 
až extrémně vybarvené listy, které se 
vyvíjejí v kompaktních růžicích. Květy 
bývají droboučké v jemných soukvětích, 
smetanové, růžové až červené barvy. 
Nejlépe vyniknou ve skupinkách, pěstují se 
v polostínu na mírně vlhkém místě.

Dlužicha 
(Heuchera) 

Hebe
květináč P11, cena39 Kč / 2,20 €

 
 

Euonymus fortunei

květináč P9, cena

39 Kč / 1,6 €

 
 



Pierisextra velké rostliny,  květináč C2, cena od149 Kč /  6,90 €

 
 

Pieris

•   stálezelené kyselomilné dřeviny

•   zvonečkovité květy vyrůst
ají 

v bohatých soukvětích

•   zaujmou barvou listů, silný efekte
m 

rašení, nádhernými květy či 

extrémně kompaktním tvarem

TEXT Pavel Chlouba
FOTO  autor a Dreamstime 

Obrázky jsou pouze ilustrační.

Z akční nabídky   NAŠICH ZAHRADNÍCH CENTER

Ptačí zob vejčitolistý 
(Ligustrum ovalifolium ‘Aureum‘)

•   poloopadavý, někdy stález
elený keřík

•   výborně regeneruje, ideál
ní pro tvorbu 

lemů, živých plotů a plůtků

•   do skupinových výsadeb, v
olně 

rostoucích zelených bariér i
 jako 

podsadbu pod koruny strom
ů

Ligustrum ovalifolium  

‘Aureum‘

květináč K2, cena

69 Kč / 3,70 €

 
 

  • okrasné odrůdy se vyznačují 
barevnými listy a volnějším uspořádáním

  • pro dekoraci různých nádob i do 
volné půdy ve větších skupinách nebo na 

okrajích záhonů

Okrasné zelí  
(Brassica oleracea)

•  v současnosti moderní rostlina pro 
ozdobu teras, pergol a balkonů

•  bohatý výběr tvarů a barev
•  vydrží kvést až do silnějších mrazů

Chrysantéma  
(Chrysanthemum indicum)

Brassica oleraceakvětináč P9, cena35 Kč / 1,50 €

 
 

Chrysanthemum indicumkvětináč P9, cena od19 Kč / 1 €
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Uvedené ceny rostlin jsou vázány na letákové 
akce a platí pouze po dobu platnosti letáku 
nebo do vyprodání zásob.
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ÚCHVATNÉ FARBY JESENNEJ PRÍRODY PATRIA K TOMU NAJKRAJŠIEMU, 
ČO TOTO ROČNÉ OBDOBIE PONÚKA. DIVOKÚ PRÍRODU DO MALÝCH 
RODINNÝCH ZÁHRAD NEPRESŤAHUJEME, MÔŽEME ALE DO ZÁHRADY 

POZVAŤ RASTLINY, KTORÝCH NAJSILNEJŠIE OBDOBIE NASTÁVA PRÁVE NA 
JESEŇ. ASPOŇ NIEKTORÉ Z NICH VÁM PREDSTAVÍME – MOŽNO POSLÚŽIA 

AKO INŠPIRÁCIA PRE VAŠU ZÁHRADNÚ TVORBU.

TEXT A FOTO Pavel Chlouba

Farebná jeseň   podľa  
   vlastnej réžie

SEZÓNA
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Cimicifuga Aster

Hydrangea quercifolia

Trvalky a trávy
Aj keď väčšina trvaliek má na jeseň 
svoje najlepšie obdobie už za 
sebou, stále je dosť tých, ktoré sú 
práve v tomto čase najkrajšie. Je 
to väčšina veľkých tráv u ktorých 
dochádza k prelínaniu kvitnutia 
a vyfarbovania listov. Sú to najmä 
perovce (Pennisetum), ozdobnice 
(Miscanthus) a prosá (Panicum). 
Z bežných druhov kvitnúcich 
trvaliek k najkrajším patria jesenné 
astry. Ich obdivovatelia majú na 
výber z bohatého sortimentu od 
nízkych, skoro plazivých kultivarov 
až po vysoké odrody presahujúce 
hranicu 2 metrov, skoro vo všetkých 
základných odtieňoch farebného 
spektra. V jesennej jazde záhradou 
ale astry nemusia byť osamotené, 
doplniť ich môžu menej známe, 
ale veľmi elegantné ploštičníky 
(Cimicifuga), prilbice (Aconitum) či 
vytrvalé druhy vysokých slnečníc 
(napr. Helianthus ‘Lemon Queen‘).

http://www.zahradnicentra.eu/
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Listnaté kríky
Asi najbohatšou skupinou rastlín s inten-
zívnym jesenným efektom sú listnaté, 
opadavé kríky. Tieto dreviny si zaslúžia 
väčšiu pozornosť, ako sa im normálne 
dostáva. Často sa totiž stáva, že v ob-
dobí, keď sú záhradné centrá plné ľudí, 
sú „iba zelené“ a trochu nenápadné. 
V okamžiku, kedy sú skutočne krásne, 
ich skoro nikto nevidí. To je typická situ-
ácia pre hamamel (Hamamelis – česky 
vilín). Tento krík je krásny hneď dvakrát 
za rok – na konci zimy, keď kvitne krásny-
mi čiarkovitými kvetmi, potom na jeseň, 
keď sa jeho listy prefarbujú do žiarivých 
farieb v neuveriteľných farebných kom-
bináciách. Veľmi podobne je na tom i na 

prvý pohľad veľmi obyčajný krík bršlen 
krídlatý (Euonymus alatus). Jeho chvíľa 
nastáva až na jeseň a v zime. Pred opada-
ním sa jeho listy vyfarbia do reflexných 
odtieňov fialovo červenej farby. Nejde 
ich prehliadnuť. V zime vynikne textúra 
jeho hranatých konárikov. Jedným slo-
vom krása. Trochu inú krásu prinášajú do 
záhrady tzv. japonské javory. Aj zdanlivo 
obyčajné, zelenolisté odrody sú na je-
seň neprekonateľne atraktívne. Naprí-
klad odroda ‘Sangokaku‘ rozhodne stojí 
za použitie. Jeho drobné, jemné lístky na 
jeseň zožltnú a padajú na zem v poma-
lom rytme tichého dažďa. Ďalší zázrak 
tento kultivar predstaví v zime, keď jeho 

tenké konáriky dostanú korálovo čer-
venú farbu, ktorú nikto neprehliadne. Aj 
ostatné odrody týchto javorov dobre 
vyfarbujú, ak sú zdravé a v kondícii, žiad-
ne nesklamú.
Farebné divadlo predvádzajú i ďalšie 
dreviny – nádherné plody fialovej far-
by produkuje krásnoplod (Callicarpa – 
česky krásnoplodka), extravagantné 
kombinácie jednotlivých farieb dokáže 
vytvárať Parrotia persica , krásne farby 
vyrábajú aj driene a svíby (Cornus kousa, 
Cornus florida). Zaujímavým efektom sa 
vyznačuje aj hortenzia dubolistá – jej lis-
ty sčervenajú a zotrvajú v tomto stave až 
do neskorej jesene.

Euonymus alatus ‘Compactus‘

Callicarpa Cornus ‘Venus‘ Parrotia persica ‘Vanessa‘
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Práve teraz nájdete 
v našich záhradných 
centrách aktuálnu 

ponuku rastlín 
s výrazným jesenným 

efektom.

Stromy a opadavé 
ihličnany
Kostru každej dobre založenej 
záhrady by mali tvoriť stromy. Aj 
medzi nimi je veľa takých, ktoré 
sa v jesennom čase na krátko 
prefarbujú do výrazných tónov. 
Sú to napríklad brezy, javory, či 
ginko. Zaujímavé farby v jesennom 
čase prinášajú dokonca aj niektoré 
druhy ihličnanov – najmä tie, ktoré 
opadávajú. Sú to napríklad tisovce 
a metasekvoje. Okrem mohutných 
stromov medzi týmito druhmi 
nájdeme i menšie kultivary, ktoré 
sa na bežnú rodinnú záhradu ľahko 
vojdú.

Acer rubrum

Gingko biloba

Acer palmatum ‘Sangokaku ‘Acer japonicum ‘Aureum‘

http://www.zahradnicentra.eu/


POKUD VÁS OKOUZLILA KRÁSA VŘESŮ, VŘESOVCŮ A JINÝCH KYSELOMILNÝCH 
ROSTLIN, NEMUSÍTE BÝT ODKÁZÁNI JENOM NA JEJICH POUŽITÍ PŘI VÝZDOBĚ TERAS ČI 
BALKONOVÝCH TRUHLÍKŮ. ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ LZE TYTO ROSTLINY PĚSTOVAT 

I V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ. PROTOŽE NÁROKY TĚCHTO ROSTLIN JSOU POMĚRNĚ 
SPECIFICKÉ, NEJLEPŠÍ JE VĚNOVAT JIM VĚTŠÍ PROSTOR A PĚSTOVAT JE TAM VŠECHNY 

POHROMADĚ.

TEXT A FOTO Pavel Chlouba

JAK NA TO

ČAS PRO ZALOŽENÍ

VŘESOVIŠTĚ 
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Jednou z možností je založit na 
zahradě vřesoviště, kde mohou 
v harmonii spolu s vřesy a vřesov-

ci růst další druhy čeledě vřesovcovitých, 
jako jsou třeba borůvky, brusinky, rodo-
dendrony, pierisy a jiné. Nejlepším místem 
pro založení vřesoviště je slunná poloha 
v místech, kde se nachází přirozeně kyselá, 
spíše lehká, dobře propustná a na živiny ne 
příliš bohatá půda. Pokud se tyto podmín-
ky na zahradě při-
rozeně nevyskytují, 
nezbývá, než si je 
vytvořit uměle.

Výsadbu vře-
sovcovitých rostlin 
lze provést dvěma 
způsoby. První je 
snadnější, druhý 
dává rostlinám na-
ději na dlouhý život. 
Obvykle se tyto 
rostliny vysazují tak, 
že se pro každou 
vykope výsadbová 
jamka, která se vy-
plní rašelinou, nebo 
rašelinou smícha-
nou s pískem. Výho-
dou této metody je 
možnost na jednom 
místě kombinovat rostliny s různými náro-
ky na půdu. U kyselomilných rostlin se ale 
může snadno stát, že po několika letech 
od výsadby kořeny vyplní prostor vykopa-
né výsadbové jamky, což vede k postupné 

stagnaci růstu. Druhá metoda je pracnější 
i nákladnější, přináší však silný efekt a rost-
linám dlouhý život. Na místě, kde se má 
vřesoviště vytvořit, se vrchní vrstva půdy 
zryje (pokud není zásaditá), nebo se ode-
bere vrstva alespoň 10 cm silná. Na toto 
místo se naveze nový pěstební substrát, 
který tvoří směs čisté rašeliny a ostrého, 
nevápenitého písku v objemovém pomě-
ru 2:1. V případě, že je rašelina suchá, do-

poručuje se nejdří-
ve ji dobře prolít. 
Tato směs by měla 
mít mocnost ales-
poň 30 cm. Pokud 
jí máme dostatek, 
můžeme terén mo-
delovat i vertikálně, 
čímž vytvoříme za-
jímavé prostorové 
nerovnosti. 

Po přípravě zá-
honu nastane čas na 
výsadbu vřesovco-
vitých rostlin. Než 

ale dojde na ně, měli bychom případně do 
vřesoviště vsadit pár kosterních rostlin, 
které propůjčí místu přirozený přírodní 
vzhled. Pro tento účel se hodí různé druhy 
borovic nebo bříz, včetně nižších a kom-

paktnějších odrůd. Po výsadbě kosterních 
dřevin si na záhon rozmístíme ostatní dru-
hy tak, aby přední vrstvu tvořily nízké rost-
liny (vřesy, vřesovce, dabécie, libavky…). 
Pro dosažení silného efektu je nutné dělat 
větší skupiny od jednoho druhu a odrů-
dy. Časem z nich vzniknou souvislé, velmi 
působivé polštáře. Při výsadbě je dob-
ré používat jak vřesy, tak vřesovce, čímž 
se dosáhne kvetení jak koncem léta a na 

 podzim, tak i brzy z jara. Před vysazením 
vřesů a  vřesovců je důležité jemně rozru-
šit kořenový bal po vytažení z květináče. 
Narušením kořenového balu se dosáhne 
snadnějšího a rychlejšího zakořenění.

Staré samorosty vřesoviště 
hezky ozvláštní

Vřesoviště po pěti 
letech od založení

Vřesoviště těsně po založení

Dobře založené vřesoviště může sloužit  
řadu let, nevyžaduje příliš intenzivní péči  
a dokáže zahradu zdobit po celý rok.Po pěti letech od založení

Původní stav

Rostliny rozmístěné před výsadbou

http://www.zahradnicentra.eu/
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XXXDEKORÁCIE

JESENNÉ VÝSADBY 
V KVETINÁČOCH 
A NÁDOBÁCH MÔŽU BYŤ 
KRÁSNE A FAREBNÉ TAK, 
AKO LETNÉ VÝZDOBY. 
NIEKEDY STAČÍ DOPLNIŤ 
UŽ EXISTUJÚCE VÝSADBY 
S LETNIČKAMI O DARY 
ZÁHRADY, KTORÉ STE 
SI SAMI DOPESTOVALI, 
ALEBO ICH MÔŽETE 
POKOJNE KÚPIŤ 
V NAŠICH ZÁHRADNÝCH 
CENTRÁCH. 

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

Jeseň
      plná farieb
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Tekvice, tekvičky farieb od bielej, 
panašovanej po oranžovú až červenú  
a rôzne minidekorácie zvieratiek 
vám navodia milú atmosféru 
nadchádzajúceho obdobia – jesene. 
Ak letničky už neplnia svoju funkciu 
a nekvitnú, nahraďte ich výsadbou 
nenáročných a farebných vresov, 
vresovcov, hebe, či okrasných tráv. 
V kombinácii s kvitnúcim astrami či 
heucherami budú vyzerať naozaj 
úchvatne. Pri výsadbe už myslite aj 
na jar. Po vyčistení kvetináčov od 

letničiek vo vhodnej hĺbke  
umiestnite už cibule tulipánov, 
narcisov či krokusov, ktoré budú 
krášliť kvetináče na jar. Tieto jemne 
prisypte zeminou a dosaďte nad ne, 
alebo pomedzi ne už spomínané vresy 
a vresovce či iné na jeseň kvitnúce 
rastliny. Veľmi pekne ukážu, ak ich 
doplníte o malé tekvice, jabĺčka či 
dokonca šišky. 
Je to jednouché a veľmi efektné, takto 
budú vaše okná či terasy vyzerať 
krásne a aktuálne počas celého roka.

http://www.zahradnicentra.eu/
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JAK NA TO

TĚŽKO BYCHOM HLEDALI JINOU SKUPINU ROSTLIN, KTERÁ DOKÁŽE NA JAŘE 
PŘINÉST DO ZAHRADY TOLIK OPTIMISMU. PŘI PROMYŠLENÉ VOLBĚ DRUHŮ 
A ODRŮD MOHOU CIBULOVINY ZDOBIT ZAHRADU SVÝMI KVĚTY A NĚKDY 

I PLODENSTVÍMI OD KONCE ÚNORA AŽ DO SRPNA, JEJICH HLAVNÍ SEZÓNOU JE 
DUBEN AŽ KVĚTEN.

TEXT A FOTO Pavel Chlouba

 NEZAPOMEŇTE NA 

CIBULOVINY

Společným znakem cibulovin je podzemní orgán (cibule nebo hlíza), který je 
zásobárnou živin. Jarní cibuloviny se vyznačují velmi dynamickým životem – rychle 
rostou, vykvetou a krátce na to ve většině případů zatahují (listy hnědnou, všechna 
energie se stahuje do zásobních orgánů).

Technologie výsadby
Hloubka výsadby cibulovin bývá různá – podle druhu a očekávaného 
efektu. Všeobecně platí pravidlo, že cibulku umisťujeme do půdy dvakrát 
až třikrát hlouběji, než je její výška. Také se říká, že vrchní část cibulky musí 
striktně směřovat nahoru. Při malých výsadbách je snadné toto pravidlo 
dodržet. Cibuloviny se ovšem často vysazují strojově na velké plochy, 
v těchto případech není nijak možné zařídit, aby cibuloviny byly vysazeny 
předpisově. A navzdory tomu rostou a prosperují zcela bez problémů. 
Trochu více opatrnosti vyžadují hyacinty, většina běžných druhů cibulovin 
zvládne i jednoduchou, méně precizní výsadbu. 

Termín výsadby
Jarní cibuloviny se vysazují na podzim, 
aby stihly zakořenit a zjara se předvést 
v plné kráse. Kdysi se jako pomůcka 
uvádělo, že výsadba cibulovin souvisí se 
začátkem školy, za optimální termín se 
považoval začátek září. Ve skutečnosti 
se cibuloviny mohou vysazovat až do 
pozdního podzimu, pokud nezamrzne 
půda. Pozdní sázení do chladné půdy 
snižuje riziko onemocnění cibulí 
houbovými nemocemi. V každém 
případě ale platí, že optimální dobou pro 
nákup cibulovin je konec léta – v tomto 
období je největší výběr – a také zůstane 
dostatek času na naplánování výsadby. 
Dobrý plán je velmi důležitý.

Cibulky tulipánů připravené k výsadbě
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Kam  
vysazovat?
•  mezi trvalky nebo 

v kombinovaných záhonech
•  mezi listnaté opadavé keře, 

zejména do popředí 
•  do trávníku (krokusy a drobné 

narcisy a tulipány)
•  do nádob 

Jak vysazovat ve vrstvách
Pokud chceme dosáhnout dlouhých efektů na jediném místě, můžeme vysazovat 
do vrstev, tzv. sendvičovým způsobem. Je to trochu pracné, ale velmi efektní. 
Vykopeme si jamku tak hlubokou, abychom mohli do ní vysadit největší cibule, 
které pokvetou nejpozději. Vysadíme je do hnízda na dno jamky, poté je zasypeme 
přiměřenou vrstvou zeminy (2–3 cm), na ni položíme středně velké cibulky 
druhů kvetoucí uprostřed sezóny a opět zasypeme stejnou vrstvou zeminy či 
substrátu. Do nejvrchnější vrstvy vysadíme drobné cibuloviny kvetoucí jako 
první. Těchto kombinací může být hodně, například do spodní vrstvy můžeme 
dát cibulky velkokvětých česneků, doprostřed středně rané tulipány a nahoru 
krokusy. Sendvičová výsadba zabezpečí velmi dlouhý efekt kvetení. 

Umění kombinace

Nejobtížnější, přesto zvládnutelné je naučit se cibuloviny kombinovat tak, aby 
výsledek byl co nejlepší. První pravidlo pro dech beroucí efekt je vysazovat větší 
množství cibulek od jednoho druhu. Otázka barevnosti je velmi individuální, tuto 
věc každý vnímá trochu jinak. Důležité však je nemíchat na jediném místě cibule 
rozmanitých skupin kvetoucích v jednom čase. Je známé, že například tulipány se 
dělí podle vlastností a vzhledu do několika skupin. Když na jedno místo vysadíme 
například liliokvěté tulipány dvou či tří odrůd, je téměř jisté, že vykvetou najednou, 
budou stejně vysoké a budou působit harmonicky. Naopak, kdybychom mezi liliokvěté 
zamíchali tulipány papouškovité či Darwinovy, znamenalo by to chaotický výsledek. 
Kombinování odrůd je dobrodružná hra, která může přinést krásná překvapení. Pokud 
byste si přeci jenom netroufali tuto hru podstoupit, můžete využít už namíchané, 
osvědčené směsi.

Soukromá zahrada na začátku jara Stejná zahrada o něco později

Krokusy v trávníku

Drobnější narcisy na okraji  
keřového záhonu

Směs Tulipa ‘Snow Star‘  
a Muscari ‘Superstar‘

Bohatou nabídku na jaře kvetoucích 
cibulovin pro podzimní výsadbu najdete 

v našich prodejnách už od začátku září.

Směs cibulovin  
pro zplanění

Cibulky 
hyacintů

http://www.zahradnicentra.eu/
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JESENNÉ PRÁCE V OKRASNEJ ZÁHRADE
JESENNÁ SEZÓNA JE ZO SVOJEJ PODSTATY INÁ AKO LETNÁ. ZATIAĽ ČO V LETE 
BOLO VIAC ČASU ZÁHRADU VYUŽIŤ K RÔZNYM FORMÁM ODPOČINKU, JESEŇ 

SI PREDSA LEN ŽIADA TROCHU VIACEJ PRÁCE. TENTO ČAS PATRÍ ZBERU ÚRODY, 
PRÍPRAVE PÔDY, I VEĽKÉMU UPRATOVANIU. JESENNÚ SEZÓNU POZNAMENÁVA 

POMALÁ PRÍPRAVA NA ZIMU A UPRATOVANIE A ZÁHRADY.

TEXT A FOTO Pavel Chlouba

STAROSTLIVOSŤ O ZÁHRADU

 Vyčistenie trávnika 
od napadaného lístia 
Malo by sa vykonávať priebežne. 

Zvlášť pri teplejšom a vlhkom počasí je 
to dôležité. Menšie množstvo lístia hra-
vo pozbiera kosačka pri svojej bežnej 
práci. Na väčšie množstvo dobre posl-
úžia vejárové hrable. Opadané pozbie-
rané lístie je veľmi cenným zdrojom pre 
výrobu kompostu, ak je to čo len trochu 

možné, nezbavujte sa ho. Medzi kríkmi 
a stromami v skupinách – tam kde trávnik 
nie je, môžeme lístie ponechať bez výči-
tiek svedomia. Nahradzuje tam mulčova-
cie materiály, poskytuje útočisko na pre-
zimovanie drobným druhom živočíchov 
a pomaly vracia do pôdy organickú hmo-
tu. Je to len otázka vnímania, presvedčiť 
samého seba, že opadané lístie medzi 
drevinami nie je neporiadok, je veľmi 
oslobodzujúce.

V záhrade je veľa prác,  
ktoré sa dajú robiť  
rovnako dobre v jesennom 
i jarnom období. Mnoho 
z nich súvisí s poriadkom 
a záhradným upratovaním. Ale 
aj poriadok a úhľadnosť má 
svoje dobré i horšie stránky. 
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Živé ploty
Posledné zásahy by mali byť nača-

sované do konca septembra. Týka sa to 
najmä chladnejších oblastí a plotov, do 
ktorých je potrebné robiť razantnej-
šie zásahy. Pokiaľ sa na konci leta živé 
ploty nestačia ostrihať, nie je to žiadna 
veľká katastrofa, dá sa to stihnúť ešte 
v predjarí. Predjarný rez ale treba usku-
točniť ešte v období, než si vtáci začnú 
stavať svoje prvé hniezda.

Trvalkové záhony 
Ešte na jeseň prinášajú všetky efek-

ty, ktoré si vieme predstaviť. V dobre 
založených záhonoch sa prelínajú 
farby kvetov, štruktúry tráv i plodov. 
Dokonca niektoré druhy trvaliek pri-

nášajú do záhrady výraznú krásu aj 
v zimnom období. Bola by preto veľká 
škoda sa ich na zimu zbavovať. Do-
konca aj v prípade, že trvalkový záhon 
takéto druhy zakomponované nemá, 
je dobré ho takmer nechať bez zása-
hu. Pre niekoho to môže byť principi-
álny problém, lebo neuprataný záhon 
môže pôsobiť rušivo. Pre jeho život 
je to ale najlepšie, čo sa dá urobiť. 
Popadané vňate chránia sami seba 

a tiež pôsobia ako mulč. Neupratané 
trvalkové záhony sú zdrojom potravy 
pre niektoré druhy vtákov i miestom 
prezimovania hmyzu. Drobnú prácu 
vyžadujú iba vyššie druhy tráv a niek-
toré typy ruží. Trávy sa zväzujú, aby sa 
do rastového srdiečka nedostalo cez 
zimu veľa vody a aby listy nerozfúkal 
vietor. Tento zásah je ale pre rastliny 
neprirodzený, ak môžete, ponechaj-
te ho na čo najneskorší čas, až tesne 
pred príchodom ozajstnej zimy.

 Údržba stromov 
a veľkých kríkov
Pokiaľ nejde o havarijný stav, tre-

ba tieto zásahy zvážiť a pokiaľ možno 

presunúť na predjarie alebo začiatok 
leta. Razantné zásahy do hrubých 
konárov sa neodporúčajú ani na je-
seň ani v zime. V tomto čase drevi-
ny nedokážu reagovať na aktuálnu 
situáciu, nedochádza v ich pletivách 
k hojivým reakciám. Prípadné zásahy 
do dreva zvyšujú riziko mechanické-
ho poškodenia drevín a tým aj riziko 
infekcie hubovými ochoreniami.

PRO PODZIMNÍ PRÁCE  
DOPORUČUJEME:

Hrábě na listí SOLID různých 
velikostí mají robustní pružné 
prsty, které jsou speciálně 
navrženy tak, aby se mezi 
nimi nezachycovala tráva. 
Hrábě mají hliníkovou  
násadu. 

Zahradní koště SOLID se 
speciální geometrií hlavy 
zachytí veškerý nepořádek 
jedním pohybem. Kombinace 
měkkých a tvrdých štětin 
zajistí dokonalé zametení 
velkých i malých nečistot. Je 
vhodné pro čištění chodníků, 
cestiček a dalších zpevněných 
povrchů na zahradě. 

Hrábě SOLID vhodné 
k přípravě půdy před setbou, 
k urovnávání záhonů 
a k dalším pracím na zahradě, 
jako je shrabávání větví 
nebo mulčování. Násada 
je z hliníku, čepel z kalené 
karbonové oceli. 

Kultivátor SOLID ke kultivaci 
a provzdušnění záhonů před 
setbou. Čepel je z kalené 
karbonové oceli, násada 
z hliníku. 

Motyčka SOLID k odstraňování 
plevelů mezi řádky či rostlinami 
a rozbíjení půdy pro kultivaci. 
Čepel je vyrobena z kalené 
karbonové oceli, násada z hliníku. 

Zahradní dvoučepelové 
nůžky SINGLESTEP pro stříhání 
čerstvého dřeva až do průměru 
20 mm. Čepele jsou z vysoce 
kvalitní uhlíkové oceli, horní 
čepel má nepřilnavý povlak 
umožňující snadnější stříhání. 

http://www.zahradnicentra.eu/
http://necistot.je/
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DEKORACE

AŤ CHCEME, NEBO NECHCEME, ZVYKY, KTERÉ U NÁS NEJSOU 
PŮVODNÍ, S OBLIBOU PŘEJÍMÁME Z JINÝCH ZEMÍ. PROTI SANTA 
CLAUSOVI UŽ SE SICE ZVEDLA MASIVNÍ VLNA ODPORU, 
ALE TŘEBA TAKOVÉHO VALENTÝNA SLAVÍME BEZ VĚTŠÍCH 
PROBLÉMŮ A TAKÉ AMERICKÝ HALLOWEEN JE ZEJMÉNA 
MEZI DĚTMI POMĚRNĚ OBLÍBENÝ. PRÁVĚ K NĚMU PATŘÍ 
NEODMYSLITELNĚ VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ A TVOŘENÍ 
NEJRŮZNĚJŠÍCH PŘÍŠEREK. 

TEXT red FOTO Dreamstime

Jiná tvář dýní
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Zábavná činnost, při které  
se určitě rády zapojí i starší 
děti nebo dokonce rodiče, má 
i výchovnou funkci – děti se při ní učí 
fyzickým dovednostem, spolupráci 
a rozvíjejí svoji fantazii. Nemusí jít 
vždy o spojitost s halloweenem 
(nepleťme si ho se svátkem Všech 
svatých, ten se připomíná o den 
později, tedy 1. listopadu, zatímco 
naše „Dušičky“ až o den později), 
vždyť z dýně se dají vyřezat i veselé 
figurky, zvířátka, svícny nebo třeba 
krátkodobé květináče či vázy. A kdo 
nechce nebo s ohledem na nízký 
věk dětí nemůže vyřezávat, může 
malovat…

Pokud jste si letos na zahradě dýně 
nevypěstovali, neváhejte zajít do našich 
zahradních center, kde vám nabídneme 
dýně a tykve nejrůznějších velikostí i tvarů. 

http://www.zahradnicentra.eu/
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Vypěstujte si svůj česnek
JAK NA TO

Jak vysazovat 
česnek
•  palici rozeberte na jednotlivé 

stroužky a pro výsadbu vyberte 
ty největší

•  stroužky namočte v přípravku 
na moření proti houbovým 
chorobám a háďátkům

•  připravte si záhon s důlky 
hlubokými asi 5 cm a vzdálenými 
od sebe asi 10 cm nebo jen 
brázdičku

•  stroužky vysazujte kořenovou 
částí dolů, lehce přitlačte a zalijte

Snadné  
pěstování
•  půda musí být lehká, kyprá 

a dobře odvodněná
•  v průběhu vegetace občas 

zavlažte
•  pokud česnek žloutne, chybí 

mu dusík
•  květní stvoly vyštipujte, 

česnek tvorba květů 
a pacibulek vysiluje

•  sklízíme od poloviny července 
do srpna

NĚKOMU VONÍ, JINÝ HO NESNÁŠÍ. KAŽDÁ KUCHAŘKA ALE POTVRDÍ, ŽE BEZ 
ČESNEKU SE V KUCHYNI OBEJDE JEN MÁLOKDY. JEHO VÝRAZNÉ AROMA 

A SPECIFICKÁ CHUŤ DODÁVAJÍ ŠMRNC CELÉ ŘADĚ POKRMŮ – OD TYPICKÝCH 
BRAMBORÁKŮ PŘES POLÉVKY, OMÁČKY AŽ PO PEČENÉ MASO. ZKUSÍTE SI S NÁMI 

VYPĚSTOVAT SVŮJ VLASTNÍ ČESNEK?

TEXT Jana Morávková FOTO Dreamstime

Ideálním obdobím pro výsadbu česneku je polovina podzimu, zhruba přelom října 
a listopadu, kdy už je dostatečně chladno, ale půda ještě nezamrzla. Česnek během 

zimy zakoření, ale nevyraší, a veškerou sílu do růstu tak soustředí až do jara.
Základním předpokladem úspěšného pěstování je zdravá, kvalitní 

sadba. V našich zahradních centrech vám ji nabízíme právě 
nyní, především české odrůdy od našich pěstitelů. Najdete 

je v různých baleních v síťce s visačkou, kde najdete nejen 
název odrůdy, ale i jméno pěstitele. 

•  sušený – česnek nakrájejte na 
tenké plátky a sušte 2–6 dní na síťce 

•  zmražený – oloupané stroužky 
rozložte na podložku a zmrazte, pak 
je vložte do mikrotenového sáčku 

•  naložený – oloupané stroužky 
vložte do malé lahve se 
šroubovacím uzávěrem, zalijte 
olivovým olejem a skladujte 
v chladničce

•  dekorativní – celé palice i se 
zbytkem stvolu zavěste na suché 
větrané místo 

Jak uchovat sklizený česnek



Vypěstujte si svůj česnek
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O kvalitě růstu a bohatosti úrody rozhoduje mimo jiné stanoviště stromu. Je-li to možné, nesázíme stejný druh těsně po sobě na stejné místo. 
Vhodné je vysazovat například mezi řady původní výsadby nebo střídat peckoviny po jádrovinách a naopak. Rozhlédněme se také v okolí 
a všimněme si, jak konkrétní druhy ovocných stromů prospívají a plodí v okolí.

Vlastní výsadba
•  kořeny zkrátíme hladkým  

řezem
•  výkopek smícháme 

s kompostem nebo 
zahradnickým substrátem, 
směsí budeme jámu zasypávat

•  sázíme tak hluboko, jak strom 
rostl v ovocné školce

•  místo štěpování má být 5–15 cm 
nad povrchem půdy 

•  uvážeme k opěrnému kůlu 
a kmínek chráníme proti okusu 
zvěří

•  důkladně zalijeme – 10–15 litrů

Příprava  
na výsadbu
•  kořeny namočit na 6–12 hodin 

do vody, aby zregenerovaly
•  pokud nevysazujeme ihned, 

založíme stromek do vlhké půdy 
tak jako u obchodníka

•  půdu v okolí místa výsadby 
zbavíme vytrvalých plevelů 
a trávníku

•  vyhloubíme výsadbovou jámu, 
aspoň dvojnásobně větší než 
kořenový systém

•  jámu prolijeme vodou, aby byla 
půda vlhká

•  zatlučeme opěrný kůl

Jaké sazenice 
vybrat?
•  nepoškozená, čerstvá, 

neseschlá kůra
•  zdravé větve a kořeny
•  jmenovka s názvem odrůdy
•  v zahradnictví založená v půdě

Vysazujeme OVOCNÉ DŘEVINY
PODZIM JE V NAŠICH PODMÍNKÁCH IDEÁLNÍ PRO VÝSADBU VĚTŠINY OVOCNÝCH 
DRUHŮ. OPTIMÁLNÍ OBDOBÍ JE OD POLOVINY ŘÍJNA DO KONCE LISTOPADU, NA 

JAŘE PAK OD POLOVINY BŘEZNA DO KONCE DUBNA. VÝJIMKU TVOŘÍ BROSKVOŇ, 
KTEROU VYSAZUJEME NA JAŘE DO JIŽ RELATIVNĚ TEPLÉ PŮDY. 

TEXT Pavel Voráček FOTO Dreamstime

JAK NA TO

zdravé kořeny   jámu prolijeme vodou, 
zatlučeme opěrný kůl

zasypeme směsí výkopku 
s kompostem nebo 

zahradnickým substrátem

uvážeme k opěrnému kůlu, 
důkladně zalijeme
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NOHEL GARDEN a.s., Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika
Tel.: +420 318 533 511, E-mail: office@nohelgarden.cz

www.nohelgarden.cz

HŘBITOVNÍ LAMPY  
A LAMPIČKY

mailto:office@nohelgarden.cz
+420 318 533 511
http://www.nohelgarden.cz/
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HNOJENÍ

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 DALŠÍCH OKRASNÝCH
KEŘŮ A TRVALEK. V TOMTO OBDOBÍ POTŘEBUJÍ OKRASNÁ ZAHRADA 

I TRÁVNÍK ODLIŠNOU PÉČI, ABY PŘEKONALY ZIMU BEZ ÚHONY. ALE ČAS JE 
NEÚPROSNÝ A ZIMA PŘICHÁZÍ RYCHLE, A TAK BYCHOM MĚLI ZAHRÁDKU 

PŘIPRAVIT NA OBDOBÍ KLIDU A PRVNÍ MRAZÍKY.

www.agro.cz

 PODZIMNÍ PÉČE  
O ZAHRADU

http://www.agro.cz/
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Proč hnojit na podzim?
Většina trvalek a okrasných dřevin jsou 

rostliny mrazuvzdorné, ale nesmíme za-
pomenout, že pocházejí z nejrůznějších 
klimatických podmínek. Někdy jim musíme 
pomoci překonat zimy, na jaké nejsou přiz-
působené a zvyklé. Některým škodí suchý 
mráz, jiným zase zimní vlhko. Pro tyto druhy 
je nezbytná buď zimní přikrývka, anebo 
správná dávka živin. Stejně jako pro dře-
viny, i pro trávník je teď důležitý hlavně 
draslík a hnojiva s jeho vysokým obsahem. 
S přihnojováním začněte včas, nejlépe na 
začátku září, ať je stihnete ochránit před 
zimou.

Mezi nejčastěji používaná hnojiva patří 
KRISTALON Podzim. Jeho krystalická po-
doba umožňuje provést přihnojení záliv-
kou ke kořenům nebo postřikem. Hnojivo 
stačí rozpustit v konvi s vodou a hnojivá 
zálivka je připravena. 

Pro ty, kteří nechtějí nic připravovat 
a rozpouštět, je vhodnější granulovaná 
forma hnojiva, například AGRO Cererit 

hobby Podzim anebo AGRO Podzimní 
hnojivo pro jehličnany. Hnojivo stačí 
rozhodit v blíz-
kosti rostliny, 
lehce zapracovat 
do půdy a zalít. 
Draslík se spo-
lečně s hořčíkem 
a sírou začnou 
okamžitě uvolňo-
vat do půdy. Vy-
soký obsah těch-
to živin rostlina 
postupně spot-
řebuje, zpevní rostlinná pletiva, urychlí 
vyzrávání nových přírůstků (letorostů) 
a zabrání tak jejich vymrzání. 

Oba způsoby přihnojování jsou velmi 
účinné. Rostlina získá živiny a mikroprvky 
(rostlinné vitamíny) okamžitě, bez nutnosti 
opakované aplikace. Stálezeleným dřevi-
nám zvýší obsah hořčíku a síry jejich barvu 
a pro jehličnany je účin-
nou prevencí hnědnutí 
jehlic.

 Také na podzim 
potřebuje 
trávník své
Hned po podzim-

ní vertikutaci trávníku, 
tedy ještě v září, nastává 
správný čas pro přihno-
jení speciálním FLORIA 

trávníkovým hnojivem PODZIM anebo 
AGRO Trávníkovým podzimním hnoji-
vem. Podzimní hnojivo připraví trávník na 
zimu a podpoří jeho dobré přezimování. 
V tomto období by již nemělo docházet 
k razantnímu nárůstu nadzemní části, ale 
naopak, mělo by dojít k posílení kořenů 
a vyzrávání buněčných stěn trav. Právě 
proto je obsah dusíku v hnojivu potla-
čen, a naopak převládá vysoká dávka 
draslíku. Podzimní trávníkové hnojivo 
zvýší odolnost trav vůči suchu, vymrzání 
a houbovým chorobám. V jarním období 
se trávník rychleji obnoví a je tak dříve 
připraven na včasnější užívání. 
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http://www.zahradnicentra.eu/
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RECEPTY

Jablkov é  SLADKOSTI

ASI NEJTYPIČTĚJŠÍM PODZIMNÍM OVOCEM JSOU JABLKA. NEMUSÍ JÍT O ŽÁDNÉ 
PRVOTŘÍDNÍ PLODY, PRO PEČENÍ SE NAOPAK NEJČASTĚJI POUŽÍVAJÍ PLODY 

MÉNĚ VZHLEDNÉ, NEVHODNÉ KE SKLADOVÁNÍ NEBO LEHCE POTLUČENÉ. ZKUSTE 
NĚKTERÝ Z NAŠICH RECEPTŮ!

TEXT Jana Morávková FOTO Dreamstime

Rychlý jablečný závin  
z pivního těsta

Pečená jablka

Jablečné muffiny

Do prosáté mouky 
nastrouháme tuk 

a přidáme pivo. Rychle vypracujeme těsto a necháme 
ho chvíli odležet. Ze zbylých ingrediencí si připravíme 
tradiční náplň do závinu. Těsto rozdělíme na 
dvě poloviny, vyválíme placku, naplníme jablečnou směsí 
a zavineme. Propícháme vidličkou, aby mohla unikat 
pára. Pečeme při 170 °C asi půl hodiny.

Z jablek vyřízneme 
jádřince a vyskládáme 
je do zapékací mísy. 
Smícháme rozinky, 
cukr a skořici a směsí 
vyplníme místo po 
jádřincích. Na každé 
jablko dáme větší kus 
másla a zasypeme 
cukrem. Pečeme 
20 minut při 180 °C. 
Polovinu rozinek 
můžeme nahradit 
sekanými ořechy, 
mandlemi nebo 
obojím a místo cukru 
použít med. 

V míse smícháme suché přísady 
a nadrobno nakrájená jablka, pak přidáme 
přísady tekuté a opatrně nahrubo 
promícháme (netřeme). Směsí naplníme 
formičky na muffiny nebo papírové košíčky 
a můžeme posypat posypkou z 1 lžíce 
cukru a půl lžičky skořice. Pečeme na 
200 °C asi 25 min.

―   300 g hladké 
mouky

―   1 máslo (nebo 
rostlinný tuk)

―   12–16 lžic piva
―   jablka, rozinky, 

skořice, ořechy

―   6 jablek 
―   velká hrst rozinek  
―   2 lžíce třtinového 

cukru  
―   1 lžička mleté skořice  
―   máslo

―   1,5 hrnku hladké mouky
―   0,5 hrnku cukru
―   1 vejce
―   100 ml rostlinného oleje
―   100 ml mléka
―   1 jablko na drobné kostičky
―   1 lžička prášku do pečiva
―   1 lžička citronové kůry
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Babiččin jablečný koláč

Tarte Tatin

Utřeme máslo s cukrem, zašleháme 
vejce a postupně přidáváme mouku. 
Vypracované těsto zabalíme do fólie 
a necháme hodinu odležet. Mezitím 
oloupeme a nakrájíme jablka, dáme do 
hrnce, přidáme citronovou šťávu, cukr, 
skořici, muškátový oříšek a brandy. Pak 
přidáme 4–6 lžic studené vody a krátce 
povaříme. Stáhneme z ohně, přidáme 
máslo a necháme rozpustit. 
Těsto vyválíme a vyložíme jím 
koláčovou formu a přesahující okraje 

ořízneme. Naneseme jablečnou směs a z odříznutého těsta nakrájíme tenké 
proužky, jimiž koláč ozdobíme. Potřeme mlékem a pečeme asi 20 minut při 210 °C. 

Z mouky, soli 
a nakrájeného másla 
vypracujeme prsty 
drobenku. Přidáme 
žloutek a 60 ml 
vody a vypracujeme 
hladké těsto, které 
zabalíme do folie 
a necháme v lednici 
odpočinout.
Mezitím oloupeme 
jablka, potřeme 
šťávou z poloviny 
citronu (aby 
nezhnědla) 
a rozkrájíme je 
na malé kousky. 
Přidáme zbytek 
citronové šťávy. 
V nepřilnavé pánvi 
s ohnivzdorným 
držadlem zahříváme 
na střední teplotu 
150 g cukru spolu 
se 45 ml vody, 

dokud se voda neodpaří a cukr nezačne karamelizovat. 
Odstavíme z plotny, přidáme 80 g másla a skořicový 
cukr. Přidáme nakrájená jablka, dáme zpět na plotnu 
a na střední teplotě bez míchání vaříme, než jablka 
změknou, nasáknou karamelem a část vody ze šťávy 
se odpaří. Odstavíme z plotny a necháme lehce 
zchladnout. Předehřejeme troubu na teplotu 190 °C. 
Na pomoučeném vále vytvarujeme těsto do kruhu 
o průměru o 3 cm větším, než je velikost pánve. 
Zkaramelizovaná jablka porovnáme na pánvi, přikryjeme 
těstem a jeho okraje zastrčíme mezi jablka a okraj 
pánve. Těsto propícháme vidličkou, aby mohla odcházet 
pára. Pečeme asi 35 minut, dokud těsto nezezlátne. 
Vyndáme z trouby, necháme krátce vychladnout 
a překlopíme na tác.

―   225 g másla, pokojové teploty 
―   50 g krupicového cukru
―   1 vejce + 1 žloutek
―   350 g hladké mouky

Na náplň:
―   2 kg jablek, oloupaných 

a nakrájených na měsíčky
―   šťáva z 1/2 citronu
―   125 g krystalového cukru
―   1 lžička mleté skořice
―   špetka strouhaného 

muškátového oříšku 
―   20 g másla
―   malý panák brandy nebo 

amaretta
―   malý hrneček mléka na polití

―   220 g hladké mouky
― 120 g studeného másla 
― špetka soli
― 1 žloutek
― 60 ml ledové vody

Na náplň:
― 80 g másla
― 1 kg tvrdších jablek 
― 150 g krystalového cukru
― 1 lžíce skořicového cukru 
― 45 ml vody
― šťáva z 1 citrónu

Jablečný koláč s krémem

Jablka oloupeme 
a nakrájíme na čtvrtky 
a pak na plátky. Máslo 
rozpustíme v hrnci, 
přidáme jablka 
a rozinky a dusíme, 
dokud nebudou jablka 
měkká. Přidáme skořici 
a necháme vychladnout. 
Tvarohovou náplň 
připravíme krátkým 
smícháním všech 
ingrediencí. Změklé 
máslo ušleháme 
s cukrem, postupně 
přidáváme vejce 
a nakonec šťávu ze 
tří citronů. Do hmoty 
lehce vmícháme mouku 
s práškem do pečiva. 
Formu vyložíme pečicím 

papírem, navrstvíme větší polovinu těsta, postupně 
jablečnou a krémovou náplň a zbytek těsta. Pečeme 
v předehřáté troubě asi 45 minut při 180 °C. 

―   300 g másla
―   230 g cukru
―   6 vajec
―   3 citrony
―   300 g hladké mouky
―   3 lžičky prášku do pečiva

Na jablečnou náplň:
―   1 kg jablek
―   30 g rozinek
―   20 g másla
―   1 lžička skořice

Na tvarohovou náplň:
―   500 g jemného tvarohu 

nebo mascarpone
―   80 g cukru
―   2 čajové lžičky 

vanilkového cukru
―   2 vejce
―   18 g vanilkového pudingu
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ROSTLINY

OKRASNÝCH TRAV JE V ZAHRADĚ TŘEBA, DÁVAJÍ 
ZÁHONŮM LEHKOST, VLÁNÍ A VERTIKÁLU, ODLIŠNOU 

STRUKTURU. A KDYŽ UŽ NENÍ MOŽNO CESTOVAT 
REÁLNĚ, ZKUSME TO S DOMOVINAMI TRAV.

TEXT Renata Pešičková FOTO autorka a PRO VOBIS

VLÁNÍ TRAV  
 DO ZAHRAD

Druhů je 
přehršel, vyberte 

ten správný 
pro správné 

místo a budete 
nadšeni.
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Chcete si na zahradě navodit 
atmosféru Nového  Mexika? 
Zkuste kavyl  péřovitý 

( Stipa tennuissima). Aby se mu u vás líbilo, 
stačí mu velmi málo, vlastně skoro nic – 
nechce moc vody, nechce žádné živiny, 
 nechce ani kompost, raději propustnou pís-
čitou, štěrkatou zem. U ostatní druhů kavylů 
je to běh na dlouhou trať, než nabídnou vla-
jící chmýry, tedy zadání po trpělivé. 

Rychleji rostoucí a neskutečné krásný 
je kavyl obrovský (Stipa gigantea) vysoký 
až 1,5 metru, který vytváří statné půlkulaté 
trsy šedozelených listů s nažloutlými lata-
mi květů.

Atmosféru Nového Zélandu vnesou do 
zahrady hnědé druhy ostřic, zejména Carex 
buchananii, jejíž listy jsou po celý rok hnědé 

a zdánlivě suché. Tuto vlastnost mají také 
některé odrůdy dalších ostřic, například 
 Carex flagellifera, Carex comans.

Pro zahradu ve stylu savany Severní 
Ameriky použijte opadavec (Sporobolus 
 heterolepis), rozložitou travinu s velmi jem-
nými, úzkými listy, jejíž květy nesou načerve-
nalá stébla.

Z jihovýchodního Balkánu přicestuje 
nadmíru oblíbená pěchava podzimní 
( Sesleria autumnalis) se svěže zelenkavě 
šedými listy a výjimečným květem v době 
raného  podzimu. 

Vlhké lesy Severní Ameriky připomene 
 plochoklásek (Chasmantium latifolium, 
syn. Uniola latifolia). Svým vzrůstem je vel-
mi podobný středně vysokým bambusům 
a květy připomínají domácí třeslice.

Americký Středozápad a Velké plani-
ny jsou domovem vousatice metlinaté 
( Andropogon scoparius), jejíž modravé listy 
s podzimem žíhají červené pablesky.

V marockém pohoří Altasu zase roste 
stálezelená (spíše stálešedá) kostřava at-
lasská (Festuca mairei), která je opravdu 
velikánem mezi kostřavami – v květu je vy-
soká až 100 cm.

Pocestovali jsme, ale i z Evropy pochá-
zející vpravdě obyčejné trávy jsou krásné. 
Podívejte se do luk, které letos oplývají 
nádherou květů a zvířectva, inspirujte se 
přírodou, použijte kostřavu ovčí ( Festuca 
ovina), kostřavu ametystovou (Festuca 
amethystina), českého šlechtěnce metlice 
trsnaté z  Lednice (Deschampsia caespitosa 
´Palava´), do stinných partií lesní biky (Luzula 
nivea, Luzula sylvatica).
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Carex buchananii 

Sesleria autumnalis

Carex flagellifera ‘Kiwi‘

Sesleria autumnalisStipa tennusissima

Stipa gigantea

Andorpogon scoparia ‘Prairie Blue‘

Uniola latifolia
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NÁVŠTEVA

... A JA TI POVIEM, KTO V TOM DOME BÝVA. TÁTO ZÁHRADA JE VYSTAVENÁ 
OČIAM VŠETKÝCH OKOLOIDÚCICH A KEĎŽE SAMOTNÝ DOM JE 

POSTAVENÝ OPROTI FREKVENTOVANEJ ULICI NA NÁVRŠÍ, TÁTO ZÁHRADA 
LÁKA POHĽADOM KAŽDÉHO OKOLOIDÚCEHO. 

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

UKÁŽ MI SVOJU  
PREDZÁHRADKU... 
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Jedná sa o predzáhradu k domu, 
ktorá svojou veľkosťou presahuje 
predstavu o bežnej predzáhradke. 

Preto úlohou architekta bolo dom časom 
oddeliť pohľadovo od ulice, ale zároveň 
ukázať, ako nádherne dokáže doplniť vhod-
ne zvolená zeleň krásu a architektúru domu.

Pred domom bolo potrebné navrhnúť 
prístupovú cestu k domu, státie na autá a zá-
roveň urobiť túto predzáhradku esteticky 
na vysokej úrovni, po akej majitelia s roman-
tickou dušičkou ich malej dcérky túžili. Milú 
a exkluzívnu predzáhradku sme mali preme-
niť z hordy blata a sutiny na rajskú záhradu.

V prvom rade boli navrhnutú prístupové 
komunikácie, tzv. kruhový objazd, ktorý vy-
tvoril aj dominantu v celej záhrade. V ňom 
je navrhnutá solitérna drevina Platanus ace-
rifolia, ktorý časom získa noblesu a domi-
nanciu na celej záhrade. Práve tento strom 
bude plniť funkciu izolácie od cesty, aby po-
hľadovo zakryl dom od okolia. 

Záhrada je koncipovaná v jednoduchých, 
ale prírodných líniách, skupiny výsadieb sú 
jednoliate, druhovo vo väčších množstvách 
rovnaké, doplnené o solitérne stromy ako 
japonský javor, buk či borovica.

V okrajových výsadbách je použitý prvok 
opakovania v dominantných stromoch, aby 
celú záhradu zjednotili a zároveň tiež tvorili 
bariéru zelene v jednotlivých úrovniach. 

Veľmi rozvážne boli vyberané farebné 
kombinácie. Preto pri stromoch sa strieda 
zelená odtiene svetložltej a kontrast tvo-
ria červeno zafarbené stromy a solitéry. 
V podraste sme sa držali hlavne jemných 
odtieňov bielej v podobe hortenzií, jem-
nej ružovej v podobe ruží, gaurí, latnatých 
hortenzií a budleií. A na záver modrej, kto-
rá v podobe perovskie, levandule a šalvií 
krásne dopĺňa celé výsadby.

Nesmieme zabúdať, že záhrada je do-
konalá vtedy, ak je krásna počas každého 
obdobia roka. Výber rastlín je treba presne 

zvážiť, čas kvitnutia skombinovať a napláno-
vať výsadby tak, aby oku lahodilo v každom 
ročnom období niečo, čo poteší, tak ako tu 
majiteľov záhrady. A to je už úloha dobrého 
architekta, ktorý rastliny pozná a vie, ako ich 
použiť.

Jar nech patrí cibuľovinám a teda tak, ako 
tu kvitli tulipány, biele narcisy a majestátne 
gigantické cesnaky. Ich krásu prestriedali 
jemné kvitnúce motýliky kvietkov na gaure 
v kombinácii so šalviou. 

Neskutočne krásna a jednoduchá je 
kombinácia hortenzii Anabelle s perovskiou 
a pokryvnou ružou The Fairy ružovej farby. 
Touto kombináciou nikdy nič nepokazíte.

A ako uhladiť celú záhradu, aby pôso-
bila elegantne a luxusne? Na to stačí pri-
praviť niečo aj pre pána majiteľa a určite 
mi dáte za pravdu. Tým prvkom je vždy 
dokonalá trávnatá plocha, ktorá svojou 
krásne zelenou jednoliatou farbou dopl-
ní rozvolnené a časom aj divoké výsadby. 
Nemusí jej byť veľa, stačí toľko, aby krásne 
vyzneli navrhované záhony a línie a spolu 
tvorili pekný celok a pán domáci má o zá-
ľubu postarané. 
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ZÁHRADNÍCTVO  
SADEX s.r.o.

„Špecializujeme sa na záhradu a na to, 
čo potrebuje k tomu, aby bola krásna. 
U nás nájdete na jednom mieste všetko 
potrebné pre vytvorenie záhrady podľa 
vašich predstáv. Šikovný personál, kvali-
ta a široký výber z našich produktov vám 
pomôžu odísť od nás s dobrým pocitom, 
že ste do svojej záhrady investovali dob-
re. Nájdite tam kde žijete krásne pro-
stredie a miesto pre relax!“ 

Sme stále rozvíjajúca sa záhradnícka fir-
ma, ktorá pôsobí na trhu záhradných a sa-
dovníckych služieb už od roku 1993. V súčas-
nosti uplatňujeme nadobudnuté odborné 
schopnosti a zručnosti pri navrhovaní a re-
alizácii záhrad rodinných domov, areálov 
firiem, parkov a pri údržbe zelene.

Záhradné centrum
U nás nájdete široký sortiment rastlinné-

ho a doplnkového materiálu, od okrasných 
a ovocných drevín, cez záhradné substráty, 
výsevný materiál, až po pomocný záhradný 
materiál. Predávaný rastlinný materiál na-
kupujeme predovšetkým od slovenských 
a českých pestovateľov, ale aj od zahranič-
ných dodávateľov. V prípade záujmu o špe-
ciálne druhy tovarov objednáme na základe 
dohody. Pri vašom výbere vám ochotne po-
môže náš odborný personál. 

 Predajňa kameňa  
a kameninových výrobkov
U nás nájdete aj široký sortiment okras-

ných kameňov či už obkladových alebo 
solitérnych. Ponúkame aj dekoratívne prvky 
do záhrady z kameňa, betónu a toskánskej 
keramiky.

PREDSTAVUJEME ČLENOV DRUŽSTVA

  projektovanie záhrad, verejných 
a vyhradených priestorov, 
jazierok, kúpacích jazierok 
a biobazénov, závlahových 
systémov a drobných stavieb

  realizácia záhrad, verejných 
a vyhradených priestorov, 
jazierok, kúpacích jazierok 
a biobazénov, závlah a drobných 
stavieb, realizácia zelených 
striech

  údržba záhrad verejných 
a vyhradených priestorov, 
jazierok, kúpacích jazierok 
a biobazénov, závlah

  realizácia hydroosevu

Služby, ktoré 
ponúkame:

Prešov
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PREDSTAVUJEME ČLENOV DRUŽSTVA

ZÁHRADNÍCTVO
VAŇO s.r.o.

Rodinné záhradníctvo založil v roku 
1933 Samuel Vaňo (1905–1980) a jeho 
manželka Margita ako všeobecné vrá-
tane pestovania zeleniny. Začiatkom 
štyridsiatich rokov patrilo k popred-
ným záhradníctvam. Dôkazom toho 
bolo aj to, že medzinárodne uznáva-
ný záhradný architekt Josef Vaněk 
z Chrudimi pri zostavovaní svojho die-
la Zahradnické květinářství vydaného 
r. 1949 požiadal okrem iných o spolu-
prácu aj naše záhradníctvo. 

V týchto rokoch bolo záhradníctvo pres-
lávené hlavne pestovaním vlastnej odrody 
Zantedeschia (Calla), ktorá svojou pro-
dukciou rezaných kvetov 52–75 ks z metru 
štvorcového za vegetačné obdobie prevy-
šovala vtedajší priemer 25 ks. Distribuované 
boli takmer do všetkých väčších miest ČSR 
(december až január). Výborné výsledky zá-
hradníctvo dosahovalo aj v pestovaní iných 
druhov ako Cyclamen, Primula obconica, 
Gladiola, Chrysanthemum L. Poitiers Bl. (až 
10 tisíc kusov) a ďalších.

Koncom štyridsiatich rokov sa po absol-
vovaní záhradníckej školy v Lednici na Mora-
ve pridal aj najstarší syn Dušan (1929–2007).

Ďalšia generácia, syn Samuel Vaňo (už 
ako 50ročný) s manželkou, začali ďalšiu eta-
pu v decembri 1990 pred vrátením záhrad-
níctva v menšej miestnosti bývalej letnej ku-
chyne vo dvore pri rodinnom dome. Dobré 
meno po rodičoch, krásne kytice, vence, 
aranžmány za pomoci troch synov a ich 
manželiek nám čoskoro priniesli prvé úspe-
chy. V r. 1991 sme k rodinnému domu pris-
tavili menšiu predajňu a rozšírili sortiment 
predaja. Vďaka usilovnej práci a odhodlaniu 
stále napredujeme.

Realizovať dnešnú podobu záhradníctva 
výdatne pomáha od r. 1992 syn Martin, ktorý 
je od r. 2008 majiteľom a konateľom spo-
ločnosti Záhradníctvo Vaňo s.r.o.

Mladá krv tretej generácie priniesla ďal-
šie výrazné oživenie a napredovanie. Stali 
sme sa členmi družstva Záhradné centrá, 
pribudli kvalitný domáci a zahraniční dodá-
vatelia, vďaka čomu sme rozšírili sortiment 
a celkovú ponuku našej firmy. Predajnú 
a produkčnú plochu sme rozšírili na sučas-
ných 7 000 m2. 

Všetko, čo súvisí s peknou okrasnou či 
ovocnou záhradou, balkónom či oknom, je 
u nás šesť dní v týždni k dispozícii všetkým 
zákazníkom.

Tešíme sa na vás!
Martin Vaňo

Dolný Kubín

http://www.zahradnicentra.eu/
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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

 
 

+420 547 237 878
+420 327 313 010
http://www.hortis.net/
+420 603 541 449
http://www.dike-centrum.cz/
+420 739 238 145
http://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

http://www.zahradnicentra.eu/
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+420 519 330 294
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+420 775 55 71 71
http://www.zahradapocernice.cz/
+420 737 475 290
+420 732 940 763
http://www.smelcovna.cz/
+420 778 080 560
http://jinazahrada.cz/
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http://www.zahradnictvi-dubany.cz/
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http://www.zahradaml.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. PODZIM 2020.  
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moderní časopis nejen o zahradě

Předplatné objednávejte na tel.:  602 557 560  nebo 
osobně na Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 (9–15 hod, pro 
dárek použijte  kód WEIKI na www.zahradkar.org/weiki

Roční předplatné
ještě za 
letošní 
cenu 336 Kč

D
ár

ek

Noví předplatitelé 

časopisu Zahrádkář 

získají probiotika 

Weiki pro zlepšení 

zdraví rostlin.

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

http://www.zahradkar.org/weiki



