Jaro
2020

NA STARTU
SEZÓNY:

rododendrony, kaliny, letničky,
drobné ovoce, vinná réva, bylinky

Z aktuální nabídky
5€
129 Kčjne/r 2 L
konte

Růže

,60 €
65 Kčá/č2Ø 14 cm
květin

Levandule

• v řa dě odrůd
mo dré
a mn oha odstínech
ny
ho
zá
na
• pro výsa dbu
b
i do nádo
u vůní
• zaplaví vaši te ras
Stře do moří
• květy lze sušit

Květy růží mají
v sobě eleganci,
vznešenost, lehkost
i rozmarnost, stejně jak
to mají opravdové královny.
Některé navíc i hezky voní,
opakují kvetení, přinášejí krásné plody
a pnou se po pergole až do druhého patra.

Široký výběr barev!

Extra vonná!

€
49 Kč /102,5 cm

čØ
květiná

Něžná jako
kopretina, barevn
á
jako gerbera,
zářivá jako slunc
e–
to je Osteosperm
um.
Jako správná Afrič
anka
miluje slunce, když
přijde déšť či husté
mraky, zatáhne se
a svoje
květy na přechodn
ou dobu
zavře. Pravidelné
kvetení
podpoříte pravide
lným
odstraňováním od
kvetlých
květenství.

Bohatý
sortiment
bylinek
• č erstvé kuchyň
ské
koření
• léčivé byliny
• přírodní repelen
ty
• o zdoba letních
nápojů

65 Kč / 2,2
0

květináč Ø
14 cm

€

NAŠICH ZAHRADNÍCH CENTER

149 Kč / 7,5
0
kontejner
2L

79 Kč / 3,9
0

€

květináč Ø
12 cm

Festival barev

€

Plaménky

(Clematis)
• p
 o pínavé
rostliny v
širokém so
rtim entu
• méně vz
růstné i vy
slo vené liá
• v ytvářejí
ny
o pticko u cl
o n u a he z
kveto u
ky
• někte ré
mají i atra
ktivní sem
eníky

Při nakupování letniček je těžké si
představit, co se s nimi stane za pár
týdnů. Jak budou vypadat? V jakých
barvách se rozvinou jejich květy?
A když jich bude víc, budou spolu ladit?
Příliš mnoho otázek na zaměstnaného
člověka. I v této věci budeme na vaší
straně. O vitální vzhled rostlin a správné
kombinace druhů a barev se postaráme –
díky konceptu Festival Colours.

TEXT Pavel Chlouba
FOTO AUTOR Dümmen Orange
a Dreamstime

od 16 Kč / 1
€

S pěsto váním zelen
iny na
zahra dě začíná stá
le více lidí. Není div
u, mít
ko usek vlastní půdy
a nepěsto vat aspo
ň trochu
zeleniny je škoda,
protože chuť práv
plo dů nic nenahra dí.
ě sklizených
Poku d chcete se ze
lenino u začít, posta
vám malý záho n. S
čí
předpěsto váním sa
dby se trápit nemu
o to se postaráme
síte –
my. Máte naše slo
vo!

různé dru
h
květináč Ø y,
9 cm

199 Kč / 9
€
kontejner
2L

Až se podzim zeptá, co jste vysadili
zjara, možná budete moct odpovědět,
že vinnou révu. Na ní se dá nahlížet
různými způsoby. Kdo ji pěstuje ve
velkém, jistě o tom ví své.
Vinnou révu můžeme pěstovat
i v malém, pár rostlinek pro radost
z podzimního mlsání. Když na to
přijde, lze vinnou révu povýšit
z rostliny ryze užitkové i do
kategor ie dřevin dekorativních.

Výběr zeleninové

sadby

ě mohli zařa dit me zi
Petúnie bychom kli dn
ek, i když nutno
květiny našich babič
dlí od pravěku.
by
uznat, že u nás ne
kých, barevných
vel
í
stv
Obrovské mn ož
květů
a nepřehlédn utelných
k,
hlí
tru
ý
žd
ka
í
ozdob
květináč či závěsný
koš. Staré květy
odstraňujte,
petúnie nasadí
59 Kč / 2,7
0€
no vá po upata.
květináč Ø
13 cm

DREVINY

JEMNÁ KRÁSA

RODODENDRONOV
RODODENDRONY, KTORÉ OBDIVUJEME V PARKOVÝCH A ZÁHRADNÝCH
ÚPRAVÁCH, SÍCE VLASTNIA GÉNY DIVÝCH DRUHOV, ALE Z VEĽKEJ ČASTI SÚ
TO UMELO VYŠĽACHTENÉ KULTIVARY. OD PRVÝCH ZAČIATKOV ŠĽACHTENIA
RODODENDRONOV V 19. STOROČÍ UŽ UPLYNULO MNOHO ROKOV, A ZA TENTO
ČAS VZNIKLO A NAKONIEC STÁLE VZNIKÁ MNOHO NOVÝCH ODRÔD, KTORÉ NÁS
SVOJOU KRÁSOU STÁLE FASCINUJÚ. OBDIV K RODODENDRONOM ČASTO VEDIE
K TÚŽBE VLASTNIŤ ASPOŇ NIEKOĽKO KUSOV TÝCHTO ZVLÁŠTNYCH RASTLÍN.

TEXT A FOTO Pavel Chlouba
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cena od

119 Kč / 5,5
0
různé dru
h
kontejner y,
2L

€

A

by sa rododendronom v našich
záhradách darilo čo najlepšie,
je dôležité pripraviť im vhod
né podmienky. Je pomerne všeobecne
dobre známe, že rododendrony k životu
potrebujú kyslú pôdu. Zabezpečiť ju nie
je zložité – stačí pripraviť pred výsad
bou veľkú jamu, ktorá sa vyplní kvalitnou
kyslou rašelinou. Rašelina je výborným
prostredím pre rast koreňov, ale na živiny
je veľmi chudobná. Preto je potrebné na

Veľmi dôležitým existenčným
faktorom je vysoká vlhkosť
prostredia, v ktorom rododendrony
majú žiť. Keďže sú rododendrony
pôvodom horské rastliny, je pre
nich dôležitá vlhkosť vzduchu.

toto pamätať a rododendrony priebežne
prihnojovať alebo už pri výsadbe použiť
dlhodobo pôsobiace hnojivo.
V najsuchších a teplých oblastiach je
pestovanie rododendronov pomerne
zložité. Jednoduchý záväzok, že budeme
polievať, obvykle nestačí, preto miesto
pre výsadbu rododendronov vyberajme
veľmi uvážlivo. Hlavne u veľkolistých
a bujnejšie rastúcich kultivaroch platí,
že optimálne miesto pre rododendrony
nájdeme na okrajoch stromových skupín
alebo v riedkom podraste stromov. Týmto
rododendronom vyhovuje polotieň alebo
tzv. túlavý tieň.
Pri dostatočnej
vlhkosti vzdu
99 Kč
chu však môžu
3,90 €

 iektoré druhy rododendronov prospe
n
rovať i na plnom slnku. Sú to takmer
všetky drobnolisté druhy. Horná strana
ich listov je pokrytá tenkou vrstvou še
dých c
 hĺpkov, ktoré odrážajú nadbytoč
ný slnečný svit, aby sa listy neprehrievali.
Z veľkolistých kultivarov slnečné miesto
veľmi dobre znášajú rododendrony zo
skupiny Yakushimana hybridov. Tieto kulti
vary bývajú na etikete obvykle označené
celým menom alebo značkou (Y), naprí
klad Rhododendron (Y) ´Anuschka´.

129 Kč
5,50 €

NEZBYTNOSTI
PRO PĚSTOVÁNÍ
RODODENDRONŮ
Najdete v naší nabídce.
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DŘEVINY

Ihličnany, KTORÉ MOŽNO NEPOZNÁTE
AJ KEĎ SA TO MOŽNO NA PRVÝ POHĽAD NEZDÁ, SVET IHLIČNANOV JE
NESMIERNE PESTRÝ A BOHATÝ. DO TEJTO SKUPINY NEPATRIA IBA SMREKY,
JEDLE, BOROVICE ČI TISY, ALE TIEŽ MNOHO CUDZOKRAJNÝCH DRUHOV.
AJ KEĎ SA JEDNÁ O DRUHY EXOTICKÉ, MNOHÉ Z NICH SA DAJÚ V NAŠICH
PODMIENKACH ÚSPEŠNE PESTOVAŤ. VYZNAČUJÚ SA ČASTO NEOBVYKLÝM
VZHĽADOM I ZAUJÍMAVÝMI VLASTNOSŤAMI. JE SKORO ISTÉ, ŽE NIKDY NEBUDÚ
HRAŤ NA ZÁHRADÁCH HLAVNÚ ÚLOHU, ALE ZASLÚŽIA SI VIAC POZNANIA
I NÁKLONNOSTI, NEŽ SA IM DOSTÁVA DOSIAĽ.
TEXT A FOTO Pavel Chlouba

Araucaria araucana
(araukária; blahočet)
• prehistorický rod,
ktorý vznikol na Zemi už
v druhohorách
• dobre priepustné pôdy,
lokalita s dostatočne
vysokou vlhkosťou
vzduchu i pôdy
• rastie pomaly, v prvých
rokoch odporúčame zimnú
ochranu a zatienenie

Cryptomeria japonica
• veľký strom s rovným
priebežným kmeňom
• teplejšie prostredie a vlh
ká, priepustná pôda s vyso
kým obsahom humusu
• odrody bývajú menšie,
často veľmi kompaktné
a farebne atraktívne

6

´Gold Star´

Sciadopitys
(dáždnikovec; pajehličník)

439 Kč / 17,5
0

Taxodium distichum

€

Sciadopity
s verticillat
a,
kontejner
3L

• vyžaduje vlhkú pôdu a vysokú
vzdušnú vlhkosť
• substrát mierne kyslý s vyšším obsahom humusu
• mladé rastliny čiastočne zatieniť
• rastie veľmi pomaly, vzrast do 3 – 4 m

(tisovec)
• mohutný opadavý strom s kužeľovitou korunou
• ideálny do mokrých a podmáčaných miest
• výška 5 – 6 m
• kultivary trpasličieho vzrastu sa uplatnia aj na dvoroch
a malých záhradách

Metasequoia
(metasekvoja; metasekvoj)
• opadavý ihličnan kužeľovitého tvaru
• vlhká, nevysychajúca pôda a veľké
množstvo svetla
• typická solitérna drevina, aj ako alejový
strom
• botanický druh Metasequoia
glyptostroboides vysoký až 15 m
• kultivary nižšieho vzrastu sa uplatnia aj
v malých priestoroch
´Goldrush´

Sequoiadendron
(sekvojovec)
• rarita a zbierková rastlina , najmohutnejší
(nie najvyšší) strom sveta
• v mladosti široko kužeľovitá koruna,
neskôr sa opticky zužuje
• kultivary sa môžu líšiť tvarom i farebnosťou
(ihličie šedo modrej farby)
• kultivar ‘Pendulum‘ má prevísajúce konáriki,
pomerne mohutný
´Pendulum´
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DŘEVINY

KALINY – ozdoba pro každou zahradu
KEŘE, KTERÉ HEZKY KVETOU, PLODÍ A JSOU ZAJÍMAVÉ I PODZIMNÍM
VYBARVENÍM, BÝVAJÍ ČASTO V HLEDÁČKU MAJITELŮ OKRASNÝCH ZAHRAD.
DO TÉTO SKUPINY NEPOCHYBNĚ PATŘÍ I KALINY (VIBURNUM). JSOU TO KEŘE
VELMI PROMĚNLIVÉ A RŮZNORODÉ. MEZI PŘIBLIŽNĚ 200 EXISTUJÍCÍCH DRUHŮ
NAJDEME OPADAVÉ, STÁLEZELENÉ I POLOOPADAVÉ. PRO OKRASNÉ ÚČELY
SE VYUŽÍVÁ JENOM MALÁ ČÁST DRUHŮ, ZATO MÁME K DISPOZICI POMĚRNĚ
VELKÉ MNOŽSTVÍ ROZLIČNÝCH ODRŮD.
TEXT A FOTO Pavel Chlouba

Viburnum opulus ´Roseum´

D

onedávna asi nejčastěji po
užívaným druhem byla kalina
obecná (Viburnum opulus), kte
rá tvoří plochá soukvětí sterilních i plod
ných kvítků. Z nich koncem léta vznikají sví
tivě červené, šťavnaté plody, které mírně
seschlé vydrží až do zimy. Jsou slabounce
jedovaté, ale mírné žaludeční nevolnosti
by mohly vzniknout jenom při konzumaci
velkého množství čerstvých plodů. V ně
kterých zemích se tyto plody po důklad
né tepelné úpravě dokonce i konzumují,
i když jejich vůně není příjemná.

8

Mnohem častěji než původní druh
se pěstuje odrůda ‘Roseum‘, někdy
také označovaná jako ‘Sterilae‘. Tvoří
množství kulovitých květenství velikostí
sněhové koule. Než vyzrají, jsou zelené
barvy, později čistě bílé. Velmi často se
tato kalina pěstovala ve venkovských
zahrádkách, čímž získala status tradiční
babičkovské rostliny. Potřebuje slun
nou polohu, živnou půdu (dobře roste
i v těžších jílovitých půdách), mírně ky
selé až mírně zásadité reakce. Hojně ji
napadají mšice.

Velmi významnou skupinu tvoří kaliny,
které kvetou brzy, často už koncem zimy,
nebo v předjaří, ještě dříve, než vyraší je
jich listy. Patří sem například kalina vonná –
na štítku může mít jméno Viburnum farreri
nebo Viburnum fragrans. Jsou to dva názvy
pro stejný rostlinný druh. Mnohem výraz
nější i atraktivnější je kříženec označo
vaný jako kalina bodnantská (Viburnum ×
bodnantense), která v předjaří rozkvétá
nápadnými květy růžové barvy a syté nád
herné vůně. Hodí se i do malých rodinných
zahrad, dorůstá obvykle do výšky 2,5–4 m.

Viburnum rhytidophyllum –
zimní efekt

Viburnum plicatum ´Mariesii´

Viburnum carlesii ´Compactum´

Viburnum plicatum ´Lanarth´

Viburnum farreri

Z opadavých druhů si zmínku rozhodně
zaslouží kalina japonská (řasnatá, Viburnum
plicatum). Tvoří výhony dvou typů – jako
první vyrůstají kolmé dlouhé větve a z nich
později téměř vodorovně rostoucí výhony.
Květy se otevírají v plochých soukvětích,
vždy ve velkém množství. Jsou bílé barvy,
ale u některých odrůd se po okraji objevu
je jemný růžový lem. Některé odrůdy (např.

Viburnum plicatum ´Pink Beauty´

‘Mariesii‘), bývají hodně široké, ale najdou se
i kultivary o něco kompaktnější (‘Kilimanja
ro‘). Nejlépe rostou na slunném, ale vlhkém
místě v živné a dobře propustné půdě.
Z bohatého sortimentu kalin lze vybrat
i druhy či odrůdy, které jsou stálezele
né. Patří sem třeba kalina vrásčitolistá
(Viburnum rhytidophyllum) a kalina praž
ská (Viburnum × pragense). Tyto druhy

Z AUJALY VÁS
KALINY?

jsou předurčeny pro to, aby mohly růst
i ve stínu, ale při dostatku půdní vlhkosti
budou prosperovat i na slunci. Když se
jim dopřeje pár let, vytvoří krásné husté
a z dálky nepřehlédnutelné keře.

99 Kč
3,90 €

115 Kč
5€

Vyberte si z naší nabídky druh, který vám
bude nejvíce vyhovovat. Pro výsadbu
doporučujeme přimíchat do půdy kvalitní
zahradnický substrát a doplnit jej
o minerální hnojivo pro okrasné dřeviny
s optimálním složením všech živin.
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Koupíte v našich
zahradních centrech!

BÍLÁ NETKANÁ TEXTILIE
PRO RYCHLOU SKLIZEŇ
 vhodná k zakrývání zeleninových záhonů s cílem
dosažení rychlejšího vzcházení a vývoje rostlin
 chrání před nepříznivými vlivy prostředí (mrazem,
kroupami, větrem či extrémním slunečním svitem)
 chrání před ptactvem, drobnou zvěří a dalšími
škůdci rostlin
 propustná pro vodu a vzduch, zároveň omezuje
odpařování vody
 umožňuje přímé zalévání a opakované použití

38 Kč / 1,50

€

79 Kč / 3,20

€

1,6 × 5 m

ČERNÁ NETKANÁ TEXTILIE
PROTI PLEVELŮM
V OKRASNÝCH VÝSADBÁCH
 vhodná k mulčování jahod, zeleninových
a okrasných záhonů i jako podklad pro okrasný
chodník, drcenou kůru, dlažbu apod.
 zamezuje prorůstání plevele
 propustná pro vodu a vzduch, zároveň omezuje
odpařování vody
 udržuje půdní vláhu a podporuje růst kořenového
systému a celých rostlin
 umožňuje opakované použití

NOHEL GARDEN a.s., Budínek 86, 263 01 Dobříš,
tel.: +420 318 533 511, office@nohelgarden.cz

www.nohelgarden.cz

1,6 × 5 m

SUPREME
samozavlažovací truhlík

VE 4

ÁC
V
R
A
B

H

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

LETNIČKY

Rozjeď te to

					 v barvách!
á
Doplňkov
zeleň

odrá
Bílo-m ace
kombin v
bare

Růžová
kombinace
barev

Confet
ti

Barevné
kombinace
v jediném
květináči
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JAKÉ BY TO BYLO LÉTO BEZ ROZKVETLÝCH LETNIČEK V OKNECH, NA TERASÁCH,
U VCHODŮ DO DOMU A VŠUDE JINDE, KAM SE TYTO KRÁTKOVĚKÉ,
ALE VELMI OBLÍBENÉ ROSTLINY HODÍ! NENÍ DIVU, ŽE PRÁVĚ LETNIČKY
URČENÉ PRO PĚSTOVÁNÍ V TRUHLÍCÍCH A NÁDOBÁCH PATŘÍ KAŽDÉ JARO
K NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍMU SORTIMENTU NAŠICH ZAHRADNICTVÍ. TAKÉ LETOS
VÁM JE NABÍDNEME V UCELENÝCH KONCEPTECH – PELARGONIE PODLE ZPŮSOBU
RŮSTU, LETNIČKY VE SKUPINÁCH PODLE BAREV A PRO TY Z VÁS, KDO NECHTĚJÍ
MOC EXPERIMENTOVAT, V JIŽ HOTOVÝCH MIXECH NĚKOLIKA ROSTLIN V JEDNOM
KVĚTINÁČI. TAK SI PŘIJĎTE VYBRAT – TĚŠÍME SE NA VÁS!
TEXT Dümmen Orange

vá
Víno binace
kom ev
bar

Vzpřím
pelar ené
gonie

Vzpřím
e
pelarg né
on
plnokv ie
ěté

á
Žlut nace
bi
kom arev
b
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JAK NA TO

Doporučujeme
Levandule
(Lavandula angustifolia),

65 Kč / 2,60 €
květináč Ø 14 cm

L EVANDULOVÁ
kosmetika

MODRÉ KVÍTKY S OPOJNOU VŮNÍ STŘEDOMOŘÍ UŽ JSTE SI NATOLIK OBLÍBILI,
ŽE JE PRO VÁS CHYSTÁME NA KAŽDOU ZAHRADNICKOU SEZÓNU V NĚKOLIKA
DRUZÍCH ČI KULTIVARECH. VYSAZUJETE SI JE DO ZAHRAD I NA TERASU
DO NÁDOB, PROTOŽE NEJEN DLOUHO KVETOU A NÁDHERNĚ VONÍ, ALE TAKÉ
LÁKAJÍ HMYZ A JEJICH KVĚTY JSOU NAVÍC LÉČIVÉ. TENTOKRÁT VÁM PŘINÁŠÍME
TIP NA TO, JAK SI Z LEVANDULE VYROBIT MÝDLO A OLEJ.
TEXT Jana Morávková

14

FOTO Dreamstime

Levandulov é
mýdlo
Asi půl kilogramu
mýdlové hmoty
― mýdlová hmota (lze
rozpusťte ve vodní
koupit na internetu
lázni. Udržujte
nebo v obchodech
ji teplou, ale
s kreativním zbožím)
nesmí se vařit.
― sušené nebo čerstvé  
Přidejte 15 kapek
― esenciální levandulový
levandulového oleje
olej
― dva hrnce pro vodní
a květy levandule,
lázeň  
dobře promíchejte
― vhodnou formu –
a nalijte hmotu
plastová krabička,
do formiček.
silikonové formičky,
Pokud použijete
vykrajovátka
vykrajovátka, položte
je na vhodnou
podložku (např.
staré prkénko). Případné bublinky propíchejte
párátkem nebo vyhlaďte. Nechte dostatečně
ztuhnout (trvá to několik hodin) a poté vyklopte
z formiček. Jako dárek můžete mýdle ozdobit
mašličkou a snítkou levandule.

Koupelová
sůl

Potřeby:

Potřeby:

― 1
 hrnek Epsomské soli
(koupíte v drogerii
nebo lékárně)
― 1/2 hrnku mořské soli
― 2 lžíce sušených
květů
levandule
― 10 kapek
levandulového
esenciálního oleje

Promíchejte všechny
ingredience, směs
přesypte do skleněné
zavařovací lahve se
šroubovacím víkem
a nechte několik dnů
stát.
K čemu se hodí?
• změkčuje pokožku
• napomáhá
regeneraci fyzických
i psychických sil
• odbourává stres
a podporuje
pohodovou náladu
• lze použít i pro peeling
pokožky

Levandulový olej za studena
Potřeby:

― olivový

nebo
slunečnicový olej
(případně
mandlový či
jojobový
― sušené květy
levandule
― zavařovací
sklenici

Květy levandule sdrhněte z natí, případně posekejte
nadrobno, nasypte do zavařovací sklenice a zalijte olejem
tak, aby vznikla hustá směs. Sklenici uzavřete a postavte
na několik týdnů na slunné místo. Denně opatrně
protřepejte. Čím déle se bude levandule louhovat, tím
vyšší koncentraci silic bude olej mít. Olej poté přeceďte,
květy vymačkejte a hotový olej uchovávejte v chladu
a temnu v tmavé skleněné lahvičce.
K čemu se hodí?
• 
pomáhá při bolestech hlavy, migrénách, revmatismu i zánětech
• zahání nervozitu a stres, řeší nespavost
• lze jej použít lokálně i na pokožku a sliznice
• 
je protizánětlivý, podporuje hojní popálenin i otevřených ran
(vhodný na bércové vředy)
• ideální pro masáže
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Trávník v kondici UŽ NA JAŘE
TEXT David Brom, ZC s.r.o.
FOTO archiv výrobců a Dreamstime

V posledních letech nás výrazně trápí
suché jaro, a proto je třeba opravdu za
čít s trávníkem co nejdříve. Již v průběhu
března, jakmile se oteplí, provedeme
jarní vertikutaci – provzdušnění trávníku.
Projdeme místa, kde je trávník řídký, a vy
sejeme zde travní směs Dosev. Odrůdy
v této směsi rychle klíčí a zaplní prázdná
místa, která se po zimě objevila. Pokud
to neuděláme, nastoupí do těchto míst
mech nebo plevele a trávník tak bude
mezerovitý.
Po vertikutaci, kdy jednotlivým rost
linkám narušíme odnožovací kolénko,
je trávník nabuzený na
tvorbu dalších odno
ží a potřebuje rychle
dodat přístupné živiny.
Nejlepší variantou je
dodání rychlých živin
přes listovou plochu.
Roztokem trávníkového hnojiva Expert do
dáme veškerý sortiment
důležitých živin právě
na start nových odno
ží. Toto listové hnojivo

16

MÍT KRÁSNÝ ZELENÝ TRÁVNÍK ZNAMENÁ STARAT
SE O NĚJ JIŽ OD BRZKÉHO JARA. PO KAŽDÉ ZIMĚ
JE TŘEBA SE NA TRÁVNÍK PODÍVAT A ZAČÍT IHNED
JEDNAT. NESMÍME ČEKAT, JESTLI SE ZMÁTOŘÍ.
ŘEŠIT TO AŽ V DUBNU BÝVÁ VĚTŠINOU POZDĚ.

obsahuje prvky v rychle přístupné formě
právě přes list, a tak na přihnojení rostliny
reagují okamžitě již druhý den po aplikaci.
Tu provedeme buď konví, nebo ještě lépe
postřikovačem. Trávník tak rychle regene
ruje, dostává se do kondice a je připraven
využít další živiny z klasických granulova
ných trávníkových hnojiv, které se aplikují
rozhozem.
Na jaře je třeba myslet i na boj s me
chem. Pokud jsme nerozhodili na podzim
na trávník mletý vápenec pro úpravu pH
půdy, máme ještě možnost použít vápe
nec granulovaný. Ten upraví alkalitu půdy
a znepříjemní mechům jejich růst.
Zároveň s trávníkem začínají na jaře
intenzivně růst i plevele, které se v tráv
níku objevují, a pokud zasáhneme na jaře
včas, budeme mít v sezoně krásný tráv
ník. Plevel je na jaře vnímavější k účinným
látkám, a tak je aplikace selektivního her
bicidu účinnější právě v tomto období.
Po první seči trávníku je tedy čas využít
výhod selektivních herbicidů, jako jsou
například Weedex nebo Bofix. Oba tyto
přípravky obsahují několik účinných látek,
které výrazně omezí růst většiny plevelů

v 
trávníku. Pokud
se nám ale v tráv
níku objeví napří
klad bodlák, který
je schopen kořenit
až do několikamet
rové hloubky, je
třeba ho řešit sil
nějším herbicidem.
Šetrnou variantou
je dotykové ošet
ření 
RoundupGelem. Tento přípravek
obsahuje účinnou látku, která se vstře
bává listy a je transportována do kořenů
rostliny, které násled
ně hubí. Díky gelové
formulaci zasáhneme
při aplikaci pouze
konkrétní plevelnou
rostlinu a nepoškodí
me trávník.
Pokud se o trávník
začneme starat hned
na jaře, určitě nám to
vrátí v létě svou svě
ží barvou a skvělým
růstem.

UŽITKOVÁ ZAHRADA

MÉNĚ ZNÁMÉ drobné ovoce
  DROBNÉ OVOCE JSOU VĚTŠINOU KEŘE ČI MALÉ STROMKY, PŘÍPADNĚ POPÍNAVÉ
ROSTLINY, KTERÉ SE VEJDOU SNAD DO KAŽDÉ ZAHRÁDKY A SVÝM PĚSTITELŮM PŘINÁŠEJÍ
NEJEN RADOST, ALE I UŽITEK Z VYPĚSTOVANÝCH PLODŮ. V DNEŠNÍM ČLÁNKU BYCHOM
VÁM RÁDI PŘIBLÍŽILI DRUHY, KTERÉ SE PĚSTUJÍ V ZAHRADÁCH SPÍŠE ZŘÍDKA.
TEXT A FOTO Libor Abraham

Kiwi (Actinidia)
Věděli jste, že je spousta druhů aktinidií
nesoucí všem známé plody zvané
kiwi? Nejznámějším druhem je aktinidie
význačná (Actinidia deliciosa), jejíž
plody dobře známe z našich obchodů.
V našich zahradních centrech můžete
tyto sazenice zakoupit a vypěstovat si
kiwi na vlastní zahrádce.

Actinidia deliciosa ‘Jenny‘, ‘Boskoop‘

Jedná se o popínavé rostliny vyžadující
oporu či konstrukci, po které se bude
tato liána pnout. Vyberte jí na zahradě
co nejvíce osluněné místo a propust
nou, kyprou
zem. Velkou
výhodou těch
to kultivarů je
jejich samo
sprašnost, tzn.
že nepotře
bují další rostlinu jako opylovače, bude
plodit i jedna rostlina. Plodem je, jak
jsem již zmínil v úvodu, dobře známé kiwi
z našich obchodů. Rostlina je celkem
mrazuvzdorná, nicméně v tvrdších
zimách namrzá.

Fíkovník (Ficus carica ‘Brow Turkey‘)

Moruše

Plody fíkovníku není asi třeba předsta
vovat, ale nyní jsou i odrůdy, které lze
úspěšně pěstovat i v našich zeměpis
ných šířkách. Jednou z takových velmi
otužilých odrůd je právě Brown Turkey.
Plod je krásně tmavý, červenohnědý až
fialový, velmi sladký. Rostliny plodí i bez
opylení. Vyberte mu na zahradě velmi
slunné místo, např. u jižní zdi, kde bude
chráněn a plody budou dříve dozrá
vat. Mladší rostliny je vhodné na zimu
přikrýt, ale i v případě omrznutí velice
dobře obrážejí a na letorostech stihnou
ještě tentýž rok plodit.

(Morus ‘Gerardi Dwarf‘, ‘Mojo Berry‘)
Moruše jsou stromy běžně pěstované
v jižnějších státech a ve Středozemí, ale
v posledních letech se s velkou oblibou
a úspěšně vysazují i v našich krajích. Pro
účely našich zahrad jsou velmi vhodné
kompaktní či zakrslé odrůdy, jako je
například Gerardi Dwarf a Mojo Berry.
Jsou velmi nenáročné, bohatě plodí
a jsou mrazuvzdorné. Tvoří až 5 cm
velké plody chutí trochu připomínající
ostružiny.

Actinidia arguta ‘Issai‘, 'Ken's Red'

Tyto popínavé rostliny původem z Asie
patří k nejotužilejším druhům kiwi. Nejlé
pe se mu daří na plném slunci. Odrůda
Issai je samosprašná a nevyžaduje tudíž
samčí a samičí rostlinu.
Odrůda Ken’s Red tvoří
nádherné červené plody
kiwi, ale je pouze samičí.
Pokud vysadíte obě
rostliny pohromadě, bu
dou plodit obě rostliny
a Issai bude mít zelené
a odrůda Ken’s Red čer
vené plody. Plody jsou menší než známé
„klasické kiwi“ z obchodu, ale zato se
konzumují celé i se slupkou a jsou velice
chutné a především jsou plně mrazu
vzdorné.
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Malinojahoda, ostružinojahoda
(Rubus illecebrosus)

Kustovnice čínská

Rostlina nazývaná také ostružiník jahod
natý je málo známý druh ovoce, který
je však pro pěstování velmi nenáročný.
Plod je velký i více než 3 cm se zajíma
vou chutí – něco mezi malinou, jahodou
a ostružinou. Rostlina je vhodná do
polostínu a pozor, na zimu celá zata
huje, tak se nelekejte, když vám na zimu
zmizí – na jaře opět naroste.

(Lycium chinense ´Goji´)
V posledních letech velmi moderní
ovoce, které je však v asijských oblas
tech, především v Číně, známo po stale
tí a je využíváno v místní gastronomii, ale
i v medicíně. Konzumují se nejen plody,
ale i mladé výhonky, např. k přípravě
salátů či čajů. Rostlina je velice nená
ročná, vyžaduje plné oslunění.

UŽITKOVÁ ZAHRADA

DROBNÉ OVOCE

PLNÉ VITAMÍNŮ

ZDRAVÍ SI ČLOVĚK DOKÁŽE UDRŽET NEJEN POHYBEM NA ČERSTVÉM VZDUCHU,
ALE TAKÉ ZDRAVOU STRAVOU BOHATOU NA MINERÁLNÍ LÁTKY A NEPOSTRADATELNÉ
VITAMÍNY. NAŠE VLASTNÍ ZAHRADA SE MŮŽE STÁT DOMOVEM PRO VELICE ZAJÍMAVÉ
ZÁSTUPCE DROBNÉHO OVOCE, JEJICHŽ SORTIMENT ROZHODNĚ NEKONČÍ ZNÁMÝM
ANGREŠTEM A RYBÍZEM. KROMĚ TĚCHTO UŽITEČNÝCH KEŘŮ SI MŮŽETE VYPĚSTOVAT
MNOHO I MÉNĚ ZNÁMÝCH PLODŮ, KTERÉ PROBUDÍ VŠECHNY VAŠE SMYSLY.
NAVÍC PERFEKTNĚ ČISTÍ ORGANISMUS A PŮSOBÍ ANTIOXIDAČNĚ!
TEXT Jana Morávková
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FOTO Dreamstime

Druhy známé i méně známé
Český název
maliník obecný
ostružiník křovitý
jahodník měsíční
temnoplodec černoplodý
borůvka velkoplodá
brusinka obecná
angrešt
rybíz
josta

Oblíbené odrůdy
Polka, Bristol, Apricot
Dirksen, Thornfree, Obří beztrnná
Rujana, Delicious
Viking, Nero
Berkeley, Dixie, Pink Lemonade
Ida, Korale, Sussi, Red Pearl
Prima, Remarka, Hinnonmaki
Viola, Primus, Vitan
Jolona

V

ětšina drobného ovoce je ne
náročná na péči, před výsad
bou je však třeba zvážit jejich
umístění na zahradě. Rostlinám musíme
poskytnout dostatek místa, ideální je
tedy vymezit kousek zahrady, která bude

doba sklizně
červenec – říjen
červenec – září
červenec – říjen
srpen
červenec – srpen
srpen – září
červenec
červenec
červenec

věnována těm
to zdravým rost
linám. Mnohé z nich
se bohužel příliš
nehodí do okrasné za
hrady, ale najdou se zde
výjimky. Muchovník, mišpu
le a dřín v kráse za jinými druhy
absolutně nezaostávají. Jahodník
měsíční, brusinka a klikva zase vytvoří
efektní podrost pod většími dřevinami,
které dovolí průniku světla do nižších
pater. Místo pro pěstování by mělo být
slunečné, většina vyžaduje kyprou půdu
propustnou pro vodu s přimíchaným ze
tlelým kompostem. Borůvka velkoplodá,
brusinka obecná a klikva velkoplodá bu
dou zase vděčné za zcela jinou úpravu
výsadbového substrátu. Vyžadují totiž
kyselé pH, půda by tedy neměla být roz
hodně přehnojená, ale naopak je nutná
příměs rašeliny.

99 Kč /
4,20 €

159 Kč /
6,90 €

Rostliny
chutné nejen
pro děti
a dospělé
Všechny plody drobného
ovoce obsahují vysoké množství
vitamínu C. Právě ten se společně
s několika dalšími látkami
podílí na očistě organismu.
Nejvíce ho obsahuje rakytník
řešetlákový, jehož plody se
postupně dostávají do povědomí
spotřebitelů díky hojnému prodeji
léčiv a čajů, na jejichž výrobu
se plody používají. Plody dále
obsahují mnoho dalších vitamínů,
jako B1, B2, E a další. Plody rybízu
jsou bohaté na vápník a železo.
Malvice temnoplodce (černého
jeřábu) zase nabídnou hodně
jódu.
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Víno

z vlastní sklizně

SPRÁVNĚ BYCHOM SICE MĚLI ŘÍKAT
VINNÁ RÉVA, ALE ROZUMÍME SI:
VYPĚSTOVAT SI SLADKÉ, ŠŤAVNATÉ
HROZNY NA VLASTNÍ ZAHRADĚ
NENÍ NIC SLOŽITÉHO, ZVLÁŠTĚ
V POSLEDNÍCH LETECH S VYŠŠÍMI
TEPLOTAMI A TEPLÝMI PODZIMY.
NENÍ TO NIC SLOŽITÉHO, STAČÍ
DODRŽET JEN PÁR ZÁSAD
A VYBRAT SI SPRÁVNOU
ODRŮDU.

TEXT Martin Klíma
a Zahradní centrum PARKON
FOTO Zahradní centrum PARKON
a Dreamstime

1. Kam s ní?

2. Jak vysazovat?

3. Jak pěstovat?

Podle toho, na jakém místě bu
dete chtít révu pěstovat, zvolte
také odrůdu. Vinná réva má obec
ně ráda teplá stanoviště chráně
ná před větrem, ideální je tedy
například stěna domu orientova
ná k jihu nebo celodenně oslu
něná pergola. Existují však také
odrůdy, které dobře porostou na
západní či jižní straně domu, pří
padně můžete využít i skleník.

Ideálním obdobím pro výsad
bu je podzim, nebo konec jara.
Révu vysazujeme vždy do teplé
půdy. Výsadbová jáma by měla
být dostatečně hluboká, vyplně
ná zralým kompostem nebo jiným
dlouhodobě působícím organic
kým hnojivem. Hlavní kořen před
výsadbou zkraťte na asi deset
centimetrů, ostatní kořeny od
straňte úplně. Nadzemní část se
řízněte na dvě očka. Vysazujeme
tak, aby místo roubování zůstalo
několik centimetrů nad zemí.

Protože réva plodí na jedno
letých výhonech, je třeba řezem
v předjaří odstranit loňské odploze
né dřevo. Na keři zachováme pouze
tažeň, tj. jeden letorost, který se vy
vazuje k opoře, s 10–15 zimními očky.
Z každého z nich vyraší tři letorosty.

4. Jak hnojit?
Vinná réva je poměrně nároč
ná na živiny, jinak špatně roste
a neplodí. Nutný je dostatek váp
níku v půdě a hnojivo s obsahem
draslíku, fosforu a hořčíku.

Výběr stolních odrůd
pro pěstování na zahradách

199 Kč / 9
€
kontejner
2L

Arkadia

Attika

Typické stolní bílé víno
původem z Ukrajiny s velkými
hrozny s chutí lehkého
muškátu. Bobule jsou velké,
charakteristického vejčitého
tvaru, barvy zelenožluté.
Vhodné do teplejších
míst nebo do skleníku.
Díky brzkému dozrávání
nevyžaduje ochranu proti
plísni šedé. Raná odrůda
dozrávající koncem srpna.

Výborná raná odrůda bez
semen. Hrozen je velký,
až 500 g, bobule velké
oválné, růžovofialové
barvy. Chuť velmi
sladká, muškátová.
Odolné proti mrazu
i chorobám. Hrozny
dozrávají na
přelomu srpna
a září.

Raná moštová odrůda
původem z Německa.
Bobule jsou menší,
velmi šťavnaté,
zlatožluté barvy. Chuť
jemně muškátová.
Velmi vysoká odolnost
vůči houbovým
chorobám i mrazu.

Solaris

Bílé stolní víno
původem z Ruska.
Velký kuželovitý
hrozen (až 2 kg)
s velmi velkými
bobulemi zelenožluté
barvy. Dužnina je
masitá, sladká.
Dozrává během října,
plodnost bývá pravidelná.
Vhodná odrůda i do okrajových
oblastí.

Talisman

Téměř bezsemenná
stolní odrůda vhodná
k přímému konzumu.
Hrozny velmi velké
s tmavě modrými
bobulemi. Bobule
jsou velmi sladké
a šťavnaté. Dobrá
odolnost vůči
mrazu. Středně
raná odrůda
dozrávající
začátkem září.

Vostorg
Stolní bílé víno původem
z Ruska. Hrozen je velký,
kuželovitý s velmi velkými
bobulemi. Bobule mají
masitou velmi chutnou
dužinu. Vysoká odolnost
vůči houbovým chorobám
i mrazu. Velmi raná
odrůda – dozrává už v půli
srpna. Hrozny je možné
po sklizni skladovat.

Jupiter

Bezsemenná stolní odrůda
tmavě fialové barvy
s nádechem do červena.
Hrozny jsou velké s velkými
bobulemi. Dužnina je
šťavnatá, sladko kyselé chuti.
Vhodná odrůda i pro pěstování
ve skleníku. Bohatě plodící
odrůda. Dozrává
v polovině září.

Kišmiš
moldavskij

NEVÍTE SI RADY S VÝBĚREM
ODRŮDY NEBO SE
SPRÁVNÝM ŘEZEM?
Neváhejte nás požádat o radu, naši
zkušení zahradníci vám rádi poradí.
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BYLINKY

Pro krásu i PROTI NEDUHŮM
TEXT Jana Morávková

FOTO Dreamstime

Bazalka

Pesto po česku
― 4
 lžíce čerstvých
lístků bazalky

― 1
 lžíce opražených
vlašských ořechů
(slunečnicových
semínek)

Rozmixujte čtyři lžíce
čerstvých bazalkových
lístků, přidejte lžíci
vlašských ořechů nebo
slunečnicových semínek
opražených na sucho, dva
stroužky česneku, šest lžic
oleje a tři lžíce strouhaného
parmezánu. Pesto můžete
podávat k těstovinám, hodí
se do salátů a na pizzu.
V chladničce pesto můžete
uchovat několik dnů.

Trpíte
d
Naplň epresemi?
te si m
alý
polštá
řek su
šeným
nebo
če
tymiá rstvým
nem a
spěte
něm n
na
e
k hlav bo si ho polo
ě do p
ostele žte
.

Tymián

Dobromysl
(oregano)

― 75 g parmezánu

― 2 stroužky česneku
― 6 lžic oleje

tréninku
Po těžké práci,
ké
zic
fy
é
nebo jin
alům olej
námaze uleví sv
třete
Ve
li.
z dobromys
lavých
bo
na
že
jej do ků
te působit
místech a nech
co nejdéle.

Bobkový list
Jako podpůrný prostředek
při léčbě cukrovky užívejte
vavřínový prášek. Sušený
bobkový list rozemelte
na prášek a uchovávejte
v dobře uzavřené lahvičce.
Užívá se dvakrát denně
na špičku většího nože
a zapije vlažnou vodou.

Rozmarýn
Nepostradate
lná bylinka pr
o přípravu peče
masa, které kr
ného
ásně provoní
a do
Opékané mas
o s rozmarýnem dá mu chuť zvěřiny.
zase bude mít
uzenou příchu
mírně
ť.
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Petržel hladká
Velké množství
chlorofylu potla
čuje
množení bakter
ií způsobujících
tělesný
zápach. Petržel
se dobře kombi
nuje
s česnekem a ci
bulí a tlumí jejic
h odér
vystupující kůží.

Saturejka
y.
Rada pro biozahradník
láska
bě
e
zuj
pu
od
jka
ure
Sat
před mšicemi
át
sal
zelného, ochrání
nosti se
leč
spo
její
V
i mravenci.
šku.
hrá
a
olím
faz
ří
da
dobře

Šalv ěj

Umyté lístky vložíme
do zavařovací lahve
a promícháme je s medem
a citrónovou šťávou.
Uzavřeme a necháme aspoň
týden odležet. Každý den
promícháme. Sirup užíváme
po lžičkách při bolestech
v krku a kašli.

Sirup proti kašli
s šalvějí a medem

Máta
Mojito
― 4
 cl světlého rumu
(ne tuzemáku!)

― aspoň

1 hrnek
čerstvých lístků
šalvěje lékařské

― 3 lžičky třtinového cukru
― 1 limetka

― 1
 hrnek kvalitního
medu  

Cukr s mátou
vložte do sklenice,
podrťte, přidejte
šťávu z půlky
limetky, rum,
zasypte drceným
ledem a doplňte
sodou. Druhou
půlku nakrájejte na
měsíčky a ozdobte.

― 10 lístků máty peprné
― sodovka

― šťáva z 1 citrónu

― drcený led

Majoránka
Kúra na hubnutí
Půl hodiny před každým hlavním jídlem vypijte čaj
připravený z jedné lžičky majoránky a 200 ml vroucí
vody. Po čtrnácti dnech by se měl projevit úbytek váhy.

NECHCETE SE
TRÁPIT S VÝSEVEM
BYLINEK?
Kupte si u nás již
předpěstované sazenice
a vysaďte si je třeba
do truhlíku za okno,
abyste měli bylinky
vždy po ruce.

69 Kč /
2,90 €

cena od

65 Kč / 2,20
€
květináč Ø
14 cm
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ARCHITEKTURA

 PLOTY, PŘEDĚLY
A ZÁSTĚNY

V ZAHRADNÍ TVORBĚ

JEDNÍM Z HLAVNÍCH ZÁJMŮ VĚTŠINY MAJITELŮ RODINNÝCH ZAHRAD JE
DOSÁHNOUT ALESPOŇ URČITÉHO STUPNĚ SOUKROMÍ. TOUHA VYTVOŘIT
SI VLASTNÍ INTIMNÍ PROSTOR KLIDU A BEZPEČÍ JE JEDNÍM Z NEJSILNĚJŠÍCH
HNACÍCH MOTORŮ ZAHRADNÍ TVORBY. VEŠKERÉ SNAŽENÍ ZAČÍNÁ
OBVYKLE NA HRANICI POZEMKU: JEHO OPLOCENÍ MÁ ZAJISTIT BEZPEČÍ
A SOUKROMÍ, KTERÉ K ŽIVOTU NUTNĚ POTŘEBUJEME.
TEXT A FOTO Pavel Chlouba

P

ro vytvoření optické clony
mohou dobře posloužit živé
ploty nebo mnoho prvků
technického typu. Poslední dobou
se rozmáhá používání montovaných
betonových plotů, které se díky
jednoduchému systému stavění
a téměř nulovým nárokům na údržbu
objevují kolem rodinných domů
poměrně často. Existují ale i jiné
cesty k dosažení soukromí, některé
jsou tradiční, jiné i trochu inovativní.

Pomocí
předělů a zástěn
posuneme
zahradu
o pořádný krok
kupředu.

V našem zahradním, ale ze
jména sociálním prostoru se
k používání předělů a zástěn
uchylujeme docela často. Až na
výjimky je umísťujeme na hranici pozem
ku, a tak oddělujeme „to naše“ od „toho
cizího“. Potenciál předělů a zástěn je
ovšem mnohem větší – můžeme si na
příklad pohrát s proporcemi a z jedno
ho pozemku vytvořit několik menších
zahrad.

Má to hned několik výhod:
 Můžeme vytvořit několik zahrádek,
z nichž každá bude trochu jiná
(romantická, asijská, moderní, prérijní,
kuchyňská…).
Při hledání receptu,
jak předělit zahradu za účelem
vytvoření soukromí, se nabízí
překvapivě mnoho možností.
Můžeme použít kamenné desky,
palisády, hrubá bambusová stébla,
obyčejné dřevěné kůly i běžně
dostupné dřevo v různých formách.
To ale ještě není všechno – s fantazií
můžeme jít dál a používat různé
druhy proutí, skla nebo dokonce
i uměleckých vitráží. Tyto materiály se
dají někdy kombinovat i mezi sebou či
s různými druhy rostlin, které zjemní
hrubou krásu technických prvků.
Nejsložitější na tom je přijmout tuto
myšlenku a nebát se vystoupit ze
stereotypů, které podvědomě naše
zahrady neustále ovlivňují.

 C
 hybí-li na budování rozsáhlé
zahrady prostředky či síla, rozdělíme
ji na několik částí a budeme ji tvořit
postupně.
 V
 ytvoříme si intimní prostor pro
posezení na lavičce nebo malý koutek
na čtení či luštění křížovek.
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NA NÁVŠTEVE

ZÁHRADA JE LÁSKA
NA CELÝ ŽIVOT

ZÁHRADA, KTORÚ SME TENTOKRÁT NAVŠTÍVILI, SA NACHÁDZA NA ZÁPADNOM
SLOVENSKU. JE ZALOŽENÁ AKO OKRASNÁ ZÁHRADA PRI DOME, VYTVÁRANÁ
POSTUPNE JEJ MAJITEĽMI ZHRUBA OD ROKU 2014. JA SOM SA DO TEJTO ZÁHRADY
DOSTALA PO PIATICH ROKOCH A JE AŽ NEUVERITEĽNÉ, AKO SA
JEDNOTLIVÉ RASTLINY DOKÁŽU ZA PÄŤ ROKOV ZMENIŤ.

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

ak ako v tejto záhrade, aj pri
tých vašich je dôležité uve
domiť si už pri výsadbe, aké
veľké budú rastliny o tri až päť rokoch,
ale aj o niekoľko desaťročí. Je to jed
na z najdôležitejších vecí pri zakladaní
záhrady.
Táto záhrada je súčasťou obytného
priestoru domácich, ktorí si tvoria svoj
sen výlučne sami. Aby sa čo najviac sta
la záhrada ich súčasťou, vytvorili v jej
strede prekrásny prístrešok, pod kto
rým môžu sedieť či v daždi, alebo ich
zakryje pred ostrým slniečkom. Okolo
tejto architektonickej dominanty zá
hrady sú navrhnuté bujné záhony.
Dominantné stromy sú na správnom
mieste a tvoria hlavne kostru celých zá
honov, pod ktorými krásne rastú skupi
ny hortenzií, ruží, trvaliek a tráv. Pani do
mácej sa veľmi darí v kombinácii trvaliek
a hortenzií a u nej som videla snáď naj
krajšie metlinaté hortenzie.

Kov a kované
doplnky sú
neodmysliteľnou súčasťou
romantických záhrad už od
nepamäti. A ak sú také vkusné
a krásne ako tieto, dokážu
záhradu neskutočne okrášliť.
V čase, keď nekvitnú skutočné
kvety, môžu byť skvelým
doplnkom jarnej, jesennej či
zimnej záhrady a v letnom
období dopĺňajú tie kvitnúce.
„Vo všetkom je láska!“, ako hovorí Iveta.
Záhrada je láskou na celý život.
S manželom sa pani Iveta krásne do
pĺňa v tvorení – ona miluje kvety a sade
nie, manžel vytvára podľa jej želaní kvety
a iné doplnky z kovu.
Neodmysliteľnou súčasťou sú rôzne
obelisky, podpery, kovové oblúky, ktoré
tvoria oporu pre ťahavé ruže, clematis
a iné liany, alebo oporu pre vyššie dru
hy latnatých hortenzií, pivoniek či iných
trvaliek, ktoré nimi môžeme podoprieť.
Nezabudnite sa zamilovať a doplniť
svoju záhradu tento rok či už o metlinaté
hortenzie, ktoré vám ponúkame aj v na
šich záhradných centrách, alebo o kovaný
prírastok z dielne šikovných rúk. A ak do
záhrady vložíte svoje srdce, určite sa vám
odvďačí krásou tak ako v tejto záhrade.
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PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA

HORTISCENTRUM s.r.o.

Čáslav
Židlochovice

Aby byl váš odpočinek dokonalý, mů
žete v sezóně navštívit naše stylová bistra,
odkud určitě neodejdete hladoví a žízniví.
Pro nejmenší návštěvníky jsou připraveny
venkovní dětské koutky se skluzavkami,
prolézačkami a nejedno překvapení.
V obou centrech je vám plně k dispo
zici náš kvalifikovaný personál zahradnic
a zahradníků, na které se můžete obrátit
s jakýmkoli dotazem či problémem. Po do
hodě vám samozřejmě přivezeme vybrané
objemnější zboží až k vám domů, případně
zajistíme u vzrostlých dřevin jejich odbor
nou výsadbu.
Pokud se rozhodnete pro vybudová
ní zahrady u svého nového domu nebo
třeba pro rekonstrukci své staré zahrady,
Společnost HORTISCENTRUM s.r.o. se
sídlem v Židlochovicích u Brna působí
na českém zahradnickém trhu již od
roku 1991. Naše společnost se zabývá především prodejem kompletního
zahradnického sortimentu ve svých
dvou zahradnických centrech – v Židlochovicích a v Čáslavi, projekcí, realizací a údržbou parkových a zahradních
ploch, realizací zahrad na klíč a v menší míře i vlastní produkcí rostlin.
V roce 2002 jsme na ploše 5 000 m2
otevřeli naše první zahradnické centrum
v Židlochovicích a v roce 2011 pobočku
a zahradnické centrum v Čáslavi, tentokrát
již na ploše 14 000 m2.

V obou našich zahradnických centrech
se držíme starého úsloví, že nejen chlebem
živ jest člověk, a proto jsme velkou část
ploch našich center vyčlenili pro vlastní
parkové úpravy – jezírka, potůčky, vzorové
výsadby dřevin, trvalek a ostatních květin,
prvky zahradní architektury, travnaté plo
chy s automatickou závlahou, kompozice
ze dřeva a kamenů atd. – to vše nejen pro
naši radost, ale hlavně proto, abyste si vy,
naši návštěvníci a zákazníci, mohli nejen
nakoupit, ale také si odpočinout, načerpat
síly a inspirovat se krásným a jedinečným
prostředím. A co takhle posedět si a re
laxovat na lavičce v neopakovatelném
prostředí rosaria prosyceném vůněmi růží
Kordes?

nabízíme vám kompletní servis – od kon
zultace s našimi zahradními architekty přes
vypracování návrhů až po projekt a vlastní
realizaci vaší zahrady. Jsme vybaveni špič
kovou mechanizací a týmem zkušených
pracovníků pro realizaci jakéhokoli vašeho
projektu v duchu našeho kréda – pružnost,
solidnost, korektní ceny.
Navštivte naše zahradnická centra
a přesvědčte se na vlastní oči! Těšíme se na
vaši návštěvu.
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Ing. Petr Chocholáč

PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA

ZAHRADNICKÉ CENTRUM
VELTRUSY

Veltrusy

rostliny, bylinky, substráty, hnojiva, osiva,
dekorace a dárkové předměty, potřeby
pro domácí zvířata a další. Zákazníci u nás
nakoupí kompletní potřeby pro pěstování
rostlin doma i na zahradě.
V okrasné školce se zaměřujeme na pěs
tování vzrostlých stromů a hotových ži
vých plotů. Jako první v ČR jsme začali
pěstovat tvarované živé ploty. Nabízíme
zákazníkům hotový sestřihaný živý plot
v blocích a výšce 1,5 až 2,5 metru. Nej
častěji pěstovaným živým plotem je habr
a ptačí zob. Vzrostlé stromy pěstujeme až
do velikosti osmi metrů. Svými výpěstky
zásobujeme zahradnická centra v ČR a na
Slovensku.
V průběhu roku pořádáme čtyři hlavní
akce – Vítání jara, v květnu Bylinkový ví
kend, na podzim Dýňování a před Vánoci
Rodinnou firmu Zahradnictví Jelínek
jsme založili v roce 1990. Nachází se
25 km od Prahy v obci Veltrusy. Začínali
jsme s pěstováním okrasných stromů
a keřů a postupně jsme svoji činnost
rozšířili o kompletní realizace výsadeb
a údržbu veřejné i firemní zeleně a soukromých zahrad.
V současné době hospodaříme na pěti
hektarech a v několika střediscích. Ve stře
disku okrasné školky pěstujeme okrasné
dřeviny v kontejnerech i ve volné půdě
a specializujeme se na tvarované živé plo
ty. Ve středisku bylinek pěstujeme sadbu
zeleniny a bylinek, a samostatným středis
kem je zahradnické centrum, které jsme
otevřeli v roce 1999. V roce 2010 jsme
postavili nové zahradnické centrum a nyní
je zákazníkům k dispozici prodejní plocha
6 000 m2 včetně fóliovníků. Samozřejmostí
je prostorné parkoviště a pro rodiny s dět
mi také dětské hřiště se skluzavkami a pís
kovištěm a ZOO koutek.
Ze sortimentu, který se snažíme stále roz
šiřovat, můžeme jmenovat okrasné a ovoc
né dřeviny, soliterní vzrostlé stromy, balkó
nové a pokojové rostliny, sukulenty, vodní

blíbenou Vánoční prodejní výstavu
o
s workshopy pro děti i dospělé.
Naši zákazníci také uvítali a hojně využívají
systém zákaznických karet, díky kterým na
kupují se slevou. V jarních měsících spolu
s ostatními členy družstva zahradních cen
ter nabízíme v rámci letákových akcí množ
ství slev na rostliny a zahradnický materiál.
Rádi bychom naše zahradnictví dále roz
šiřovali včetně sortimentu a s tím souvisí
i snaha o zvyšování komfortu pro naše zá
kazníky, péče o zákazníka je vždy na prvním
místě. Nešlo by to ani bez našeho odbor
ného personálu.


Petr a Lenka Jelínkovi
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SEZNAM PRODEJEN
Příšovice
Chabařovice
Veltrusy
PRAHA

Mariánské
Lázně
Hořovice

Mladá Boleslav
Libice nad Cidlinou
Přerov nad
Labem

Pardubice
Čáslav
Boskovice
Dolný Kubín

Kněžpole

Prešov

Židlochovice
Břeclav

Košice
Banská Bystrica

Skačany
Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

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

Dobrá Niva
Levice
Žitavce

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

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

Česká republika

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

www.dike-centrum.cz

GardenMarket s.r.o.

Hortiscentrum s.r.o.

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

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

www.gardenmarket.eu

www.hortis.net
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JINÁ ZAHRADA s.r.o.

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

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

www. jinazahrada.cz

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

Malinkovič – zahradní centrum

Školky Montano spol. s r.o.

Zahradní a parková spol. s r.o.

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

289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808

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

www. jinazahrada.cz

www.malinkovic.cz

www.skolky-montano.cz

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

www.smelcovna.cz

www.zahradaml.cz

Zahradnické centrum Jelínek

Zahradní centrum Cílkovi

Zahradní centrum Dubany s.r.o.

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

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

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

Zahradní centrum Horní Počernice

Zahradní centrum Parkon

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

www.parkon.cz

www.zahradnictvi-jelinek.cz

www.zahradapocernice.cz

www.zacen.cz

www.zahradnictvi-dubany.cz

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

HadzimaPlant, s.r.o.

Isola Bella s.r.o.

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

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

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

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

SLOVFLÓRA, s.r.o.

Záhradníctvo Horváth

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

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

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

www.agro-servis.sk

www.sujan.sk

www.hadzimaplant.sk

www.isolabella.sk

www.slovflora.sk

www.zahradnictvomh.sk
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Záhradníctvo ROYAL GARDEN
Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca
Tel.: +421 905 871 266

www.royal-garden.sk

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

www.zahradnictvosadex.sk

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

www.zahradnictvovano.sk

facebook.com/zahradnicentra.cs

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

www.zdn.sk
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Akce ZAHRADNÍCH

NOVÁ SEZÓNA JE TU!

CENTER

Zveme Vás na návštěvu jarních akcí
do našich zahradních center
Arboretum Šmelcovna, Boskovice
15. 3. – 15. 4. KVETOUCÍ CIBULOVINY V ARBORETU
11. 4.

POMLÁZKOVÁ

15. 4. – 15. 5. DNY SAKUR V KVĚTU
1. – 31. 5.

KVETOUCÍ RODODENDRONY

24. 5.

DĚTSKÉ ODPOLEDNE V ARBORETU

Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy
8. 3.

MDŽ – KVĚTINOVÉ PUGÉTY

21.–22. 3.

VÍTÁNÍ JARA

23.–24. 5.

BYLINKOVÝ VÍKEND

Záhradníctvo Horváth, Ivanka pri Dunaji
29. 2. 	NARODENINOVÝ DEŇ V ZÁHRADNÍCTVE
Oslava 20. výročia otvorenia prevádzky
7.–13. 3. 	VÍTANIE JARI
Kvitnúce cibuľoviny, sirôtky a primulky na jarné
dekorácie; správny výber ovocných druhov, ukážky
výchovného rezu ovocných drevín a krov pri výsadbe
21. 3. 	TRVALKOVÝ DEŇ
Rozšírený sortiment trvaliek, skalničiek aj ruží k výsadbe
11.–18. 4. 	VYSAĎME SI SPOLU BALKÓN ČI TERASU
Kvitnúce letničky, pripravíme pre vás zeleninové
priesady i vrúbľovanú zeleninu či jahody k jarnej výsadbe

moderní časopis nejen o zahradě

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

dvanácti čísel
na rok 2020 za

336 Kč

25. 4. 	BYLINKOVÝ DEŇ – ZDRAVÉ BYLINKY
Z VLASTNEJ ZÁHRADY
Opäť pripravíme široký sortiment byliniek s ukážkami
použitia v kuchyni spojenú s malou ochutnávkou...
2. 5.

AZALKY A RODODENDRONY

16. 5. 	HORTENZIE
Nech sa stanú hortenzie ozdobou našich záhrad

Zahradní centrum Parkon, Libice nad Cidlinou
16.–22. 3.

VÍTÁNÍ JARA & VÝSTAVA TULIPÁNŮ
Vyhrajte kytici tulipánů

24.–25. 4. 	SVATOVOJTĚŠSKÁ POUŤ V LIBICI NAD CIDLINOU
15.–17. 5.

BYLINKOVÝ VÍKEND & SPECIALITY NA GRILU (sobota)

29.–31. 5.

LEVANDULOVÝ VÍKEND

GARDENMARKET s.r.o., Kněžpole

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

11. 4. 	VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Pletení pomlázky, velikonoční prodejní výstava
18. – 19. 4. 	TRVALKOVÝ VÍKEND
Rozšířený sortiment skalniček a trvalek, odborné
poradenství
9. – 10. 5. BYLINKOVÝ VÍKEND
	Grilované speciality na bylinkách, široký sortiment
bylinek, produkty pro BIO pěstování

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

Zatočte se smutnicemi
v interiéru
Obtěžují vás malé černé mušky, poletující kolem květináčů s pokojovými rostlinami? Nezoufejte, máme pro
vás řešení v podobě FLORIA Kapalného hnojiva na pokojové rostliny. Jedná se o speciální formu výživy
obsahující aromatické látky, které omezují výskyt mušek – smutnic v interiéru. Je vhodná pro všechny doma
pěstované rostliny. Po několika aplikacích hnojiva dojde k úplnému vypuzení mušek z interiéru. Abyste se
nemuseli obávat jejich další invaze, používejte hnojivo již jen preventivně, a to 1x za měsíc. Tento jedinečný
přípravek také omezuje tvorbu nevzhledných plísní na povrchu substrátu a navíc příjemně provoní váš interiér
vůní citrusů.

www.ﬂoria.cz

