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KVĚTINY
všemi 

smysly

Břečťan a přísavník: 
nestárnoucí evergreeny  

není ořech jako ořech

tulipány: teď vysaďte, na 
jaře se kochejte



KVĚTINY
všemi 

smysly

Ozdobnice čínská  
(Miscanthus sinensis ´Ferner Osten´)

 Ozdobnice čínská  
(Miscanthus sinensis ´Cascade´)

Kavyl třtinový  
(Stipa calamagrostis) 

Třtina ostrokvětá  
(Calamagrostis × acutiflora ´Karl Foerster´)

Ostřice vyvýšená (Carex elata 
´Aureovariegata´) 
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Podzim nabízí našim smyslům velmi intenzivní vjemy – vidíme barevné stromy, cítíme vůni 
tlejícího listí, osahat si můžeme nejrůznější plody a zaposlouchat se můžeme do šumění 
okrasných travin. Jakmile si s jejich stébly začne pohrávat vítr, rázem se vzpomínkami přeneseme 
na břeh rybníka, kde jsme v létě při koupání šustění rákosí vlastně ani nevnímali. Většina 
okrasných trav se v těchto týdnech začne také zbarvovat do zlatavých a bronzových tónů,  
a tak nám travinový záhon připraví nejen „poslechovou“, ale i skutečnou podívanou.

Ozdobnice čínská  
(Miscanthus sinensis ´Giganteus´)

Proso prutnaté  
(Panicum virgatum)

Kortadérie, pampová tráva 
(Cortaderia ´Sunningdale Silver´)

Kavyl třtinový  
(Stipa calamagrostis) 

Ozdobnice čínská (Miscanthus 
sinensis ´Zebrinus´)  

Dochan psárkovitý  
(Pennisetum alopecuroides) 

Bezkolenec modrý 
(Molinia caerulea)

Spartina michauxiana 
´Argenteomarginata´ 
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Vřesovec (Erica)

✓ kvete na jaře
✓ drobné květy zvonečkovitého 

nebo soudkovitého tvaru
✓ listy mají jehlicovitý tvar, 

většinou pouze zelené
✓ má raději slunná stanoviště

✓ je choulostivější, hodí se zimní 
přikrývka

✓ některé druhy jsou jen 
jednoleté (E. gracilis,  
E. arborescens)

✓ je větší, dorůstá výška  
až 30–40 cm
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Známe je všichni a většinou jim říkáme vřes nebo erika. Jenže kromě vřesů (Calluna) 
existují také vřesovce (Erica), a přestože patří do stejné čeledi vřesovcovitých, jsou mezi 
nimi určité, i když skoro zanedbatelné rozdíly. Pro ty z vás, kdo by chtěli proniknout 
hlouběji do tajů botaniky, jsme připravili přehled základních vlastností, kterými se 
od sebe oba rody odlišují. Většinou ale postačí, když si budeme pamatovat, že vřesy 
i vřesovce vyžadují kyselou, humózní půdu, dobře odvodněnou, ale nevysychající,  
a že budou vděčné za zimní kryt. Pokud je budete pěstovat pouze jako sezonní rostliny 
pro ozdobu balkonu nebo terasy, nezapomeňte na pravidelnou zálivku a přihnojení.
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Vřes (Calluna)

✓ kvete na podzim
✓ květy mají kalich delší než 

korunu, po odkvětu kalich 
neopadává

✓ vyhovuje mu polostín
✓ dobře odolný vůči mrazu

✓ listy jsou menší, plošší, 
uspořádané ve čtyřech řadách, 
zelené, u některých odrůd 
s nádechem žluté, červené 
nebo šedé 



Tykev, nebo dýně? Profesionální pěstitelé by vám určitě řekli, že jim na 
poli rostou tykve, vy ale určitě vaříte dýňovou polévku a pražíte dýňová 
semínka. Ať už jde o cuketu, patizon nebo známé hokkaido, botanicky patří 
všechny do jednoho rodu tykví (Cucurbita). Ty, kterým říkáme lidově dýně, 
slaví v poslední době velký úspěch a ani v našich zahradnických centrech 
se podzim neobejde bez dýňových slavností. Pokud jste si je letos nestačili 
vypěstovat sami, nabídneme vám během našich akcí řadu tykví, které 
můžete využít i v kuchyni. 
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1  Velkoplodá dýně
✓ obrovské kulaté plody
✓ oranžová barva
✓ zavařování, džemy, 

polévky  

2  Máslová dýně
✓ hruškovitý tvar
✓ smetanově hnědá barva
✓ pečení, restování, grilování, 

k červeným masům
✓ oříšková chuť

1

2

7

11

3  Hokkaido
✓ téměř kulatý tvar
✓ oranžová, zelená nebo žlutá 

barva
✓ polévky, pyré, omáčky, pečení, 

koláče, kompoty
✓ semínka lze upražit

 
4  Špagetová dýně  

✓ oválný protáhlý tvar
✓ žlutá až oranžová
✓ vaří se v celku, dužnina tvoří 

špagetová vlákna
✓ zapékání, restování, příloha
 
5  Muškátová dýně

✓ tmavě zelená až nahnědlá
✓ jasně oranžová dužnina
✓ zavařování, kompotování
 
6  Marina di Chioggia

✓ modrozelená slupka, hrbolatý 
povrch

✓ dužnina žlutooranžová
✓ mrkvová chuť
✓ polévky, dezerty, koláče, pečení, 

dušení

7  Žaludová dýně
✓ plody jahodovitého tvaru, zelené
✓ oříšková chuť (skladováním se 

vytrácí)
✓ lze konzumovat syrovou i se 

slupkou
✓ přílohy, polévky, koláče

8  Gold Dust
✓ menší, žebrovaný tvar
✓ tmavě oranžová slupka
✓ žlutooranžová dužnina
✓ plnění, zapékání

 9  Blue Kuri
✓ větší, hladké plody
✓ šedomodrá slupka
✓ žlutá dužnina
✓ využití stejné jako u hokkaido

10  Sweet Dumpling
✓ spíše na dekoraci, lze 

i konzumovat
✓ plody krémově bílé, žebrované, 

zeleně kropenaté
✓ dužnina oranžová, šťavnatá
✓ využití stejné jako u hokkaido 

11  Jarrahdale
✓ slupka šedá až nazelenalá, 

žebrovaná
✓ dužnina žlutá
✓ dlouho skladovatelná
✓ zapékání, polévky, koláče, 

pečení/grilování  
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Sezóna

Fialová romance

Máte světlou fasádu? Představ
te si na ní tuhle kombinaci! Fia
lové vřesy nepřehlédnete: jsou 
krásné od první chvilky a vydr
ží jim to do Vánoc. Až se ochla
dí, okrasné kapusty se plně vy
barví a „šedozeleným obdobím“ 
zimy vás provede azalka.  

1  Zimostráz vždyzelený 
(Buxus sempervirens)

2  Okrasná kapusta (Brassica) 
3  Krásnohlávek Brownův 

(Calocephalus brownii) 
4  Vřes obecný (Calluna 

vulgaris) 
5  Břečťan popínavý  

(Hedera helix) 

Stébla a slunce

Uvolněná kombinace pro ty, kdo 
mají rádi zahradu – a vůbec svět 
– v  přírodním duchu. Okrasné 
trávy se budou ladně houpat ve 
větru až do jara, zima neublíží 
ani zběhovci. Až odkvete listo
padka, nejnápadnější rostlina 
v kombinaci, můžete ji vyměnit 
za jinou sezonní květinu.

1  Lalang válcovitý  
(Imperata cylindrica) 

2  Ostřice (Carex comans) 
3  Zběhovec plazivý  

(Ajuga reptans) 
4  Listopadka 

(Chrysanthemum) 

Podzim i na okně

Koření pěkně po ruce

Ani na podzim se nemusíte obe
jít bez čerstvých bylinek. Jsou 
tu ty nedůležitější a nejvoňavěj
ší – mateřídouška, máta, šalvěj 
a dobromysl – a k tomu ta nejpá
livější – paprička čili. Najděte 
jim místo na slunci nebo v polo
stínu, mírně zalévejte, nehnojte 
– a hlavně sklízejte!

1  Mateřídouška (Thymus) 
2  Máta (Mentha) 
3  Šalvěj (Salvia sp.) 
4  Smil (Helichrysum) 
5  Paprička čili (Capsicum) 
6  Dobromysl (Origanum) 

zahřátí pro oči 

Výrazný barevný akord se ne
ztratí, ani když odkvete bram
bořík. Jeho sytě červené květy 
v dvouhlasu s listy dlužichy (ty 
se plně vybarví teprve s pokle
sem teplot) opticky prohřívají 
žluté listy vrbiny a  ostřice. 
Stříbrné odstíny krásnohláv
ku a  dochanu jim pomáhají  
vyniknout.

1  Dlužicha (Heuchera‚ 
Palace Purple‘) 

2  Krásnohlávek Brownův 
(Calocephalus brownii) 

3  Brambořík (Cyclamen) 
4  Ostřice ošimenská  

(Carex oshimensis) 
5  Vrbina penízková 

(Lysimachia nummularia) 
6  Dochan (Pennisetum 

’Hameln‘) 
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zC Substrát pro 
zahradu je vhodný 
i pro výsadbu do 
truhlíků. obsahuje 
hnojivo na šest týdnů.

Co se může 
hodit

zC dlouhodobě 
působící hnojivo 
pro přimíchání 
do substrátu při 
výsadbě uvolňuje 
živiny po dobu šesti 
měsíců.

Jutová tkanina 
k tvorbě ozdobných 
a dekoračních prvků 
nebo obalení méně 
vzhledných nádob. 
Přírodní i různobarevná.

Samozavlažovací truhlík 
mareta na 11 l substrátu 
a s rezervoárem vody 2,6 l 
(velikost 60 cm) nebo 15 l 
substrátu a 3,8 l vody  
(velikost 80 cm).

milovníci podzimu nedají dopustit na procházky barevným parkem nebo lesem a na obdivování všech 
odstínů žluté a červené, do nichž se listnaté stromy v tuto dobu barví. Stejně barevný ale může být 
podzim i na okně nebo na terase, pokud se pro letošní rok rozloučíte s letničkami a nahradíte výsadby 
rostlinami, jejichž pravý čas přichází právě teď. máme pro vás několik tipů pro výsadby do truhlíků.

Stříbro a perly

Není nutné plýtvat barvami – 
stačí vybrat ty správné: napří
klad bílou, stříbrnou a zelenou. 
Před tmavou fasádou tuhle 
kombinaci nikdo nepřehlédne!

1  Vřes obecný  
(Calluna vulgaris) 

2  Krásnohlávek Brownův 
(Caloceplalus brownii) 

3  Cypřišek (Cupressus) 
4  Okrasná kapusta (Brassica) 

Růžové korále

Kombinace, která je nápadná 
už od prvního dne, vás překva
pí, až se venku ochladí: prv
ní mrazík totiž vybarví listy 
„okrasné kapusty“ do sytě čer
venofialové. Nechte tuhle sbír
ku hřejivých barev vyniknout, 
jak si zaslouží – třeba před bí
lou fasádou!

1  Vřesovec (Erica gracilis) 
2  Okrasná kapusta (Brassica) 
3  Břečťan popínavý  

(Hedera helix) 

Všechny barvy podzimu

Podzim z  té nejhezčí stránky: 
tři dokonale sladěné listopad
ky, vínový vřesovec, zářivě bílá 
kapusta a k tomu okrasné listy. 
Příroda neskrblí barvami – tak 
proč by měly chybět na vašem 
balkoně? Listopadky nevydrží 
silný mráz, a tak by je měly na
hradit sezonní dekorace.

1  Cypřišek Lawsonův 
(Chamaecyparis lawsoniana) 

2  Libavka polehlá  
(Gaultheria procumbens) 

3  Listopadka  
(Dendranthema Trio) 

4  Vřes obecný  
(Calluna vulgaris) 

5  Kapusta okrasná (Brassica) 
6  Břečťan popínavý  

(Hedera helix) 

Podzimní truhlíky nepotřebují téměř žádnou 
péči. Hnojení není nutné: rostliny přirůstají jen 
málo, a tak jim stačí zásoba živin v substrátu.  
za delšího sucha zalévejte tak, aby substrát 
byl stále vlhký. Není ani nutné udržovat vodu 
v zásobníku.  
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trvalky

Dlužichy nic nedluží
Ačkoliv se s dlužichami (Heuchera) můžete v našich zahradnických centrech setkat 
zejména na podzim, kdy plně vyniknou jejich pestré listy, patří tyto rostliny k trvalkám 
dekorativním po celou sezónu. Některé z celkem asi čtyřiceti druhů totiž také kvetou 
drobnými zvonkovitými květy, a protože jim vyhovuje spíše polostinné stanoviště, 
dokážou rozzářit i ty části zahrady, kde se daří spíše trvalkám okrasným listem. t
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✓ půda lehká, propustná, humózní, s přídavkem písku
✓ lehký polostín, případně slunečné stanoviště, ale 

bez poledního slunce
✓ nesvědčí jim suchá půda a suchý vzduch
✓ kvetoucí druhy po odkvětu seříznout, aby znovu 

vykvetly
✓ holomráz rostliny poškozuje, vhodný je proto lehký 

zimní kryt
✓ někdy tvoří holé přízemní krčky, pak je na jaře 

vhodný hluboký řez 

✓ okrasné trávy – spíše nižší druhy
✓ v létě kvetoucí trvalky – šalvěj, turan, šanta, hvězdnice, 

kakosty, hosty
✓ podzimní rostliny – v nádobách vyniknou s maceškami, 

nízkými hvězdnicemi, bramboříky, vřesy, chryzantémami

Při výsadbě do nádoby 
doporučujeme použít Substrát pro 
celou zahradu, který obsahuje 
základní živiny a stopové 
prvky na dobu šesti týdnů. Při 
výsadbě můžete také přimíchat 
granulované Dlouhodobě působící 
hnojivo, které uvolňuje živiny do 
půdy postupně a kořenům rostlin 
dodá živiny a mikroprvky přesně 
v takovém množství, které zrovna 
potřebují pro svůj vitální růst.  

S čím je kombinovat:

Jak je pěstovat:
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Určitě to znáte: jakmile začne zlátnout listí na stromech, táhne nás to do 
přírody, užívat si to závěrečné barevné finále, které letošní zahradnický rok 
přináší. Některé listy spadlé na zem zaujmou zejména děti natolik, že si pár 

exemplářů odnesou domů. Přitom dřeviny, jejichž listy se na podzim barví 
do ohnivých odstínů a zároveň jsou ještě dekorativní svým tvarem, můžeme 

pěstovat i na zahradě. Připravili jsme pro vás výběr těch nejzajímavějších.

Nejen barvy, ale i tvary

K  do má velkou zahradu, má samo-
zřejmě výběr velmi široký. Impo-
zantní platany nebo javory mají 

listy často tak velké, že se do nich zabalí 
dětská ruka. Jejich japonští příbuzní 
( javor dlanitolistý) jsou mnohem menší 
nejen co do velikosti listů, ale i  vzrůs-
tu, takže se pro ně bez problémů najde 
místo i na malé zahradě nebo dokonce 
v nádobě. Méně známá ambroň se štíh-
lým vzrůstem je poměrně nenápadnou 
dřevinou, mezi dřevinami barvícími 
se na podzim do červena však jen těž-
ko najde konkurenta, za slunného pod-
zimního dne skoro oslňuje. Z  velkých 
stromů určitě nesmíme zapomenout na 
jinan, netypický jehličnan, jehož listy se 
používají jako prostředek proti degene-
rativním nemocem a  v  jejichž tvarech 
viděl Goethe symbol přátelství.  

Dřeviny

Javor mléč  
(Acer platanoides)

Javor červený (Acer rubrum)



Co se může 
 hodit
Organominerální 
FLOrIa Hnojivo pro 
okrasné dřeviny a keře 
s guánem je bohatým 
zdrojem dusíku a fosforu 
v dobře přijatelné formě. Část živin 
v hnojivu se uvolňuje okamžitě, a část 
pozvolna.  
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Dřevěné kůly jako opora 
pro vzrostlé stromy. 
Do výsadbové jámy 
je instalujeme před 
zasazením stromu.

Z  méně vzrůstných dřevin, které za-
ujmou také tvarem listů, jmenujme 
třeba škumpu, jejíž vřeteno zpeře-
ných listů může dorůst až půlmetrové 
délky a  svou rudou barvou zaujmou 
stejně jako palicové laty květů. Také 
hortenzie mají svého „podzimního“ 
zástupce, hortenzii dubolistou s  ná-
padně cípatými listy, které jsou deko-
rativně vykrajované a  zbarvují se do 
vínově červené až bronzové barvy.
Mezi dřevinami najdeme ještě celou 
řadu jiných druhů s  atraktivním ba-
revným zbarvením. 
Venkovní plochy našich zahradnic-
kých center jsou otevřeny až do zimy, 
tak si přijďte vybrat strom nebo keř, 
který se bude hodit i do vaší zahrady.

aGrO Substrát pro 
okrasné dřeviny 
k výsadbě jehličnatých 
i listnatých stromů 
a keřů obsahuje vitality 
Komplex a hnojivo 
Kristalon na šest týdnů.

aGrO Zahradnický 
kompost s vysokým 
obsahem humusu 
a dolomitickým 
vápencem zúrodňuje 
a zkypřuje půdu a tím 
usnadňuje výsadbu.  

Odpuzovač  zvěře 
a hlodavců jako 
nátěr kmene proti 
okusu zvěří pracuje 
na bázi vonných 

látek – má výrazný zápach pro 
člověka a extrémně odpudivý pro  
zvěř i domácí zvířata. 

Ochrana na stromky 
chrání před okusem 
zvěře, je vyrobena 
z plastu. Je dostupná 
v několika typech 
a velikostech.  

Liliovník 
tulipánokvětý
(Liriodendron 
tulipifera)

Javor dlanitolistý 
(Acer palmatum)

Hortenzie dubolistá 
(Hydrangea quercifolia)

Dub červený (Quercus rubra)

ambroň západní 
(Liquidambar styraciflua)

Škumpa 
orobincová  
(Rhus typhina)

Jinan dvoulaločnatý 
(Gingko biloba)
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Nestárnoucí 
evergreeny
ne že by obě popínavé rostliny, na které se vás chystáme upozornit, 
patřily doslova k evergreenům, tedy stálezeleným druhům, spíše 
máme na mysli skutečnost, že navzdory všem módním trendům 
se jejich obliba prakticky nemění. Potřebujete-li zakrýt  
nevzhlednou zeď, odclonit nehezký výhled, zjemnit betonový  
plot nebo třeba popnout pergolu, určitě se minimálně zamyslíte  
nad břečťanem a přísavníkem. Zejména posledně jmenovaná 
rostlina teď na podzim vaší pozornosti rozhodně neunikne,  
protože doslova září všemi odstíny červené barvy.

popínavky
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Břečťan i přísavník 
rostou velmi bujně. 
Pokud je použijete pro 
popnutí fasády domu, 
včas je usměrňujte 
řezem, aby neprorostly 
do konstrukce střechy.

Tomáš Beneš
Zahradnictví Dvořák 
a syn s.r.o., Teplice

Název
Stáleze-

lený

Jak se 
přichytává 

opory
Výška

Nároky
staviště

Listy tvar /
podzimní 
zbarvení

Barva plodů Řez Poznámka

Břečťan popínavý 
(Hedera helix)

ano
příčepivé 
kořínky

30 m kdekoliv, 
vhodnější 
ve stínu 

nebo 
polostínu

trojcípé, 
zelené až 

nafialovělé
modrofialová

kdykoliv 
během celé 

sezony

kultivary mohou mít 
listy bíle nebo žlutě 
panašované; plody 
jsou potravou pro 

ptáky; celá rostlina je 
jedovatá

Břečťan irský (Hedera 
hibernica)

5 m

Přísavník trojcípý 
(Parthenocissus 
tricuspidata)

ne

přísavné 
destičky

10–20 m
slunce 
nebo 

polostín

trojcípé, žluté 
až rudé čím slunečnější 

stanoviště, tím 
červenější barva listůPřísavník pětilistý (psí 

víno, Parthenocissus 
quinquefolia)

příčepivé 
kořínky, 
ovíjení

10–20 m
pětičetné, 

žluté až rudé
modrofialová na 
rudých stopkách

Parthenocissus tricuspidata  

Hedera helix ´Goldchild´

Hedera helix ´Glacier´

Parthenocissus quinquefolia
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Vlašský, nebo lískový? O výběru rozhodne nejspíše velikost zahrady. 
Zatímco ořešák královský (zvaný též vlašský) je mohutný strom 
dorůstající výšky i šířky kolem dvaceti metrů, líska je podstatně menší 
a vejde si i do rohu menší zahrádky. A co ještě je dobré o ořeších vědět?

Není Ořech jako Ořech

Ořešák královský (Juglans regia)

Líska obecná (Corylus avellana)

✓ slunné stanoviště s vlhčí půdou
✓ vysazujeme nejlépe dva keře 

různých odrůd pro lepší opylení
✓ plody se liší tvarem, velikostí 

a délkou punčošky
✓ odrůdy s punčoškou delší než 

ořech jsou náchylnější k napadání 
nosatcem lískovým

✓ má rád vysokou půdní vlhkost 
(spodní voda)

✓ roubované stromky plodí dříve  
(za tři roky) než semenáče  
(za 10–15 let)

✓ podle tvrdosti skořápky 
rozlišujeme papíráky, 
polopapíráky a kameňáky

✓ v naší nabídce najdete zejména 
polopapíráky 

✓ papíráky mají plody větší,  
ale méně trvanlivé

✓ do mrazových kotlin jsou 
vhodnější pozdní odrůdy

✓ řez na jaře, před vyrašením listů 
– odstraňují se mladé neplodící 
výhonky

Užitková zahrada
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Odrůdy lísky s červenými listy jsou 
zpestřením každé okrasné zahrady. 
Odrůdy s kroucenými větvemi jsou 
zase velmi dekorativní zejména na 
jaře a ve floristických vazbách. 

Michala Brabcová
Zahradnické centrum Chládek 
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Živiny bez chemie
Slyšeli jste už o zeleném hnojení? 
V neinvazivním zemědělství je to jedna 
z metod, jak do půdy dostat živiny přirozenou 
cestou, také zastánci permakultury tímto 
způsobem hnojí užitkové plochy a i v běžných 
zahradách představuje zelené hnojení možnost, 
jak zvýšit úrodnost půdy a nepoužívat při tom 
chemická hnojiva.
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co je zelené hnojení? 
Po sklizni hlavních plodin osejeme 
záhony vhodnými druhy rostlin. Jak-
mile se vytvoří dostatek zelené hmoty 
(nebo po prvních mrazících), vzrost-
lé rostliny posekáme a  zaryjeme do 
země. Probíhající přirozený proces 
tuto zelenou hmotu postupně rozloží 
a za pomoci půdních mikroorganismů 
se vytvoří potřebné živiny.
 
Které rostliny jsou pro zelené 
hnojení vhodné? 
Hnojit půdu lze rostlinami s  bujným 
růstem a  krátkou vegetační dobou, 
jako například hořčicí, řepkou, po-
hankou či ovsem, nebo s  bohatým 
kořenovým systémem, jaký má tře-
ba svazenka. Vhodné jsou i bobovité 
rostliny – hrách, peluška, bob nebo 
vikev, které díky hlízkovým bakteri-
ím dodávají do půdy dusík. Praktič-
tější je ovšem vysévat směsi uvede-
ných rostlin. 

Na co je třeba dbát?
Důležité je vždy zohlednit, co bude růst 
na záhonu po zeleném hnojení. Nemě-
lo by jít o rostliny ze stejné čeledi, aby 
se zabránilo jednostrannému vyčerpá-
ní půdy a  šíření chorob a  škůdců. Při 
dlouhodobém zeleném hnojení, které 
má půdu zakrýt na jednu i dvě sezony, 
se uplatní víceleté rostliny, jako jsou 
vojtěška, jetel a lupina.

Pro které plodiny se hodí zelené 
hnojení?
Hnojení prostřednictvím zelených 
rostlin je ideální pro zeleniny druhé 
tratě, tzn. středně náročné na živiny, 
jako je brokolice, kedluben, fazol, ku-
kuřice, červená řepa nebo salát. Pro 
zeleninu první trati se doporučuje 
se zeleným hnojením přidat i  vrstvu 
kompostu. Víceleté rostliny se nechá-
vají růst, během sezony se několikrát 
pokosí a  zelená hmota se nechá na 
půdě ležet jako mulč.

Záhon se zarytým zeleným hnojením

Záhon se vzrostlým zeleným hnojením, v tomto případě jetelem

Svazenka (Phacelia) se pro 
zelené hnojení používá velmi 
často, navíc je medonosná 
a kvete v době, kdy už je včelí 
pastva v přírodě minimální

 Výhody zeleného hnojení

✓ zlepšování vlastností půdy 

✓ úprava vodního režimu

✓ zastínění, ochrana před erozí

✓ aktivace půdního života, tvorba 

humusu

✓ včelí pastva 

✓ poutání živin, zejména dusíku, 

hlízkovými bakteriemi

✓ zvýšení výnosu následných plodin

V našich 
zahradnických 

centrech můžete 
zakoupit různé směsi 
nebo jednodruhové 

zelené hnojení
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Teď vysaďTe,  
na jaře se kochejte

cibuloviny

Jakmile ztratí sluníčko svou sílu, objeví se ranní mlhy a začne 
zlátnout listí, je čas loučit se s létem. Zahradnické loučení má řadu 
podob, pokud se ale s končící sezónou už těšíte na tu novou, měl 
by podzim ve vaší zahradě patřit výsadbě cibulovin, které kvetou 
zjara. v průběhu října je čas pro výsadbu tulipánů, které právem 
patří k neopominutelným zástupcům rostlinné říše. vždyť s jakou 
jinou rostlinou si spojujeme jarní zahradu než právě s tulipány?
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Jak je uspořádat?
✓ do hnízd – více cibulí jednoho druhu pohromadě
✓ do řad – spíše nízké a botanické druhy, které 

vytvoří lem záhonu
✓ náhodně – cibule volně rozhoďte po záhonu 

a vysaďte tam, kam dopadnou
✓ jednotlivě – v designových zahradách, jinak  

se spíše nedoporučuje

Co se bude 
hodit

Úzké sázecí 
lopatky využijete 

pro výsadbu 
jednotlivých 

cibulí nebo pro 
prokypření půdy 
před výsadbou. 

Košíky na 
cibuloviny 
v různých 
velikostech chrání 
cibule před hlodavci 
a usnadňují jejich  
vyjmutí z půdy.

sulka má fungicidní 
a akaricidní účinky, 
takže chrání vysazené 
cibule před houbovými 
chorobami.

sadbovým kolíkem 
snadno vyhloubíte 
jamku pro cibule 
v požadované 
hloubce.

Gliorex – pomocný 
rostlinný přípravek 
na moření česneku 
a okrasných 
cibulovin proti 
houbovým 
chorobám.

Jaké cibule jsou ty správné?
✓ velké, tvrdé, mechanicky 

nepoškozené
✓ bez známek plísně nebo 

hniloby
✓ s ochrannou slupkou
✓ do doby výsadby uchovávat  

na suchém chladném místě

Jak vysazovat?
✓ před výsadbou je vhodné cibule 

namořit proti chorobám
✓ hloubka výsadby odpovídá zhruba 

trojnásobku výšky cibule
✓ výsadbu (a zejména vyjímání 

cibulí z půdy) usnadní speciální 
plastové koše na cibuloviny

✓ cibule zahrneme zeminou 
z výkopku smíchanou 
s kompostem

✓ zalijeme a místo výsadby si 
označíme

Které tulipány vybrat?
✓ botanické – původní 

přírodní druhy
✓ zahradní – šlechtěné 

kultivary, dále se dělí podle 
doby kvetení, výšky, tvaru 
a barvy květů apod. 

✓ slunečné stanoviště
✓ půda propustná, 

hlinitopísčitá, výživná, 
neutrální

✓ i pod cibulemi by měla 
být půda vzdušná

Kam je vysadit?

Zpravodaj 21



pokojovky

Begónie,  
které zdobí listy
Kromě balkonových begónií okrasných svými květy 
existují také druhy, které mají květy nevýrazné nebo skoro 
nekvetou. To aby vynikla krása jejich listů, která může být 
velmi rozmanitá a často až extravagantní. nemusejí být 
dokonce vůbec zelené, ve škále najdeme fialovou, růžovou, 
šedou nebo vínovou. Většina kultivarů pokojových begónií 
pochází od begónie královské (Begonia rex).
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Begonie nesnášejí přímé slunce a nejsou příliš 
náročné na světlo, nejspíše jim bude vyhovovat 
okno v koupelně nebo na toaletě.

✓ pěstujeme na dostatečně světlém místě

✓ na rostliny nesmí svítit slunce, listy by popálilo

✓ substrát s příměsí rašeliny
✓ minimální teplota je 18 oC, na chladnějším místě 

rostlina shazuje listy
✓ zálivka střídmá, půda by měla být stále mírně 

vlhká
✓ zejména v zimě rosíme odstátou vodou, suchý 

vzduch rostlinám vadí
✓ hnojíme plným tekutým hnojivem od jara  

do konce léta jednou za dva týdny

✓ zasychání špiček listů způsobuje suché a teplé 

stanoviště
✓ množí se snadno celými listy nebo listovými řízky
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Maso opravdu nežerou!
Masožravky patří bezesporu mezi nejzajímavější zástupce rostlinné říše. svými listy, 
přeměněnými na důmyslné pasti, lapají nejrůznější zástupce hmyzu a drobných živočichů. 
Vyskytují se na rozličných přírodních stanovištích téměř po celém světě v neuvěřitelném 
bohatství druhů, tvarů i barev a velikostech od několikamilimetrových trpaslíků po mnohametrové 
liány. Mnoho druhů je také dnes již běžně dostupných pěstitelům a při správné péči se stávají 
ozdobou okenních parapetů, balkonů i zahrad, a pro některé i celoživotním koníčkem.

Pokojovky

Hnojení masožravých rostlin je 
velmi složité. Raději doporučuji 
dbát na vhodné složení substrátu, 
dostatek světla a zálivku výhradně 
dešťovou nebo měkkou vodou.

Lukáš Chladil
Brabec zahradnické 
centrum s.r.o. Mucholapka podivná 

(Dionaea muscipula)  
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M asožravé rostliny důmyslně lá-
kají a  chytají hmyz, který jim 
slouží jako doplňkový zdroj ně-

kterých živin. Nejsou však na této po-
travě závislé, nemůže se tedy stát, že by 
nám bez kořisti rostlina uhynula hla-
dem. Příležitostné “nakrmení” rostlin-
ky bereme tedy spíše jako pěstitelskou 
kratochvíli a  zábavu pro děti. Maso-
žravky nehnojíme.
Masožravky vyžadují hodně světla, vět-
šina z  nich ocení maximální oslunění. 
Mucholapky (Dionaea) a  špirlice (Sar-
racenia) jsou velice vhodné i k letnění – 
od jara do podzimu je můžeme pěstovat 
venku: na balkoně, terase, na zahradě, 
kde se nám na plném slunci odvděčí 
krásným rudým zabarvením pastí. 
Většina masožravek potřebuje ke svému 
pěstování dostatek vody. Ideální je, když 
květináč s rostlinou stojí v podmisce, do 

Co se může  hodit
Kvalitní přírodní 
organická Rašelina 
bez přísad s přirozeně 
nízkým pH pro 
výrobu substrátu pro 
masožravé rostliny i pro 
výsadbu kyselomilných 
rostlin (azalek, borůvek, 
vřesů, aj.).

Perlit provzdušňuje substráty, 
stabilizuje vlhkost v půdě 
a zlepšuje využívání hnojiv.

skleněné vitríny nebo nádoby 
zajistí umístěným rostlinám 

vyšší vzdušnou vlhkost. 

které průběžně doléváme vodu tak, aby 
nikdy nevyschla. Nejlepší je voda dešťo-
vá, případně destilovaná, kohoutkovou 
vodu lze použít jen v případě, že je měkká.  
Masožravky přesazujeme obvykle jed-
nou ročně, ideálně na začátku jara. Proto-
že nemají bohaté kořenové baly, spíše jen 
pár rovných, nepříliš větvených kořenů, 
nepotřebují velké pěstební nádoby. Do-
spělá rostlina je spokojená v  květináči 
o velikosti 10–15 cm. Rostliny se stejnými 
pěstebními nároky můžeme sesazovat 
společně například do samozavlažova-
cích truhlíků. Běžně prodávané substrá-
ty pro pokojové a  zahradní rostliny se 
pro masožravky používat nedají, protože 
obsahují příliš mnoho živin. Masožrav-
ky vyžadují vlastní specifický substrát, 
který si snadno umícháme sami doma 
z rašeliny a křemičitého písku, popřípa-
dě perlitu.

Špirlice (Sarracenia) 

Tučnice (Pinguicula) 

Rosnatka (Drosera) 

Láčkovka (Nepenthes) 

Zpravodaj 25
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Podzimní sezóna voní sušenou levandulí, pečenými kaštany a chutná po jablečném moštu a horkém 
chai s mlékem a kořením. Zajděte si na farmářský trh a pak pozvěte své přátele. Společně nejlépe 
oslavíte své přátelství, ale také úctu k přírodě a barvy posledních slunečných dnů a užijete si 
omamnou chuť a vůni podzimní ovocné sklizně. Nová kolekce vonných svíček Farmer’s Market  
od Yankee Candle oslavuje vzácné dary podzimu lákavou kombinací intenzivních vůní.

dárky

Farmer’s Market:  
SvíčkY S PodZiMNí vůNí
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Ručně svázaná kytička levandule 
s dřevitou a kořeněnou vůní 
farmářského trhu. 
Vrchol: zrnka bílého pepře, levandule 
a bergamot.  
Srdce: indická bylinka Davana, bílé 
květy, mech.  
Základ: vanilka, pačuli a cedrové 
dřevo.

Bez plamínku

Vůně DRIED LAVENDER & OAK můžete koupit 
nejen jako svíčku či vonný vosk, ale také jako 
gelovou či papírovou visačku do auta, vonné perly, 
náplň do elektrické zásuvky či jako vonná stébla.

Vezměte do dlaně hrst teplých 
kaštanů, pečených s kořením, 
bylinkami a dotekem citrusů. 
Vrchol: skořicová kůra, pomeranč, 
kardamom.  
Srdce: uzené kaštany a jasmín. 
Základ: cedr,
ambra a santálové dřevo.

Nejchutnější odměna podzimní 
sklizně. Čerstvě lisovaná jablečná 
šťáva, lehce okořeněná a
připravená k ochutnání. 
Vrchol: jablko Fuji, zlatý med. 
Srdce: skořicová kůra, hřebíček, 
muškátový oříšek.  
Základ: santálové dřevo, tonka 
a vanilkový lusk.

Přetékající hrnek s teplým mlékem, 
ochuceným chai kořením a javorovým 
sirupem – nápoj zamíchaný  
do krémové dokonalosti.  
Ideální lahůdka pro chladné dny. 
Vrchol: skořice, hřebíček.
Srdce: pečené pekany, kardamon, 
vůně latté.  
Základ: javorový sirup, máslová vůně 
a cukr.

GoLdEN CHESTNUT  
(Zlatý kaštan)

dRiEd LAvENdER & oAk  
(Sušená levandule a dub)

SWEET MAPLE CHAi  
(Sladký javorový chai)

CidERHoUSE  
(Moštárna)
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V malé, okrasné zahradě je zřejmě nebudete potřebovat, ale pokud 
máte větší zahradu a rádi se věnujete zahrádkaření, budete mít těžký 
úkol: vybrat si z široké nabídky rýčů a rycích vidlí ty, které vám budou 
vyhovovat při podzimním rytí záhonů a zapravování organického 
hnojiva. Vidle a rýče Fiskars mají standardní pětiletou záruku.

zaryjte si! 

rýče:

                      solid

✓ Základní řada
✓ Pohodlné držadlo 

ve tvaru D

               solid

✓ Základní řada
✓ Pohodlné 

držadlo ve 
tvaru D

   Xact

✓ Prémiová řada Fiskars
✓ Ergonomicky 

tvarovaná násada
✓ Ostrá, lehká a pevná 

čepel EaseCut™
✓ Nášlapná plocha 

s protiskluzovou 
úpravou

✓ Konstrukce z lehkých 
materiálů, násada 
z FiberComp™

✓ Záruka 25 let

smartfit

✓ Teleskopický rýč 
s nastavitelnou násadou 
v rozmezí 105-125 cm 
pro maximální pohodlí 
uživatelů s výškou od 
155-195 cm

✓ Jednoduchý zajišťovací 
mechanismus

White

✓ Speciální 
řada nářadí 
navržena pro 
ženy

✓ Lehká 
hliníková 
násada

✓ Plastový potah 
držadla pro 
pohodlný 
úchop

Xact  

✓ Prémiová řada Fiskars
✓ Ergonomicky tvarovaná 

násada
✓ Konstrukce z lehkých 

materiálů, násada 
z FiberComp™

✓ Záruka 25 let

smartfit

✓ Teleskopické vidle 
s nastavitelnou 
násadou v rozmezí 105-
125 cm pro maximální 
pohodlí uživatelů 
s výškou od 155-195 cm

✓ Jednoduchý zajišťovací 
mechanismus

       ergonomic

✓ Ergonomicky 
tvarovaná násada 
za účelem omezení 
namáhání zad, 
rukou a zápěstí

✓ Plastový potah 
držadla pro 
pohodlný úchop

✓ Vysoká pevnost 
díky bórové oceli

                        White

✓ Speciální řada 
nářadí navržena pro 
ženy

✓ Lehká hliníková 
násada

✓ Plastový potah 
držadla pro 
pohodlný úchop

Vidle:

nářadí

             ergonomic

✓ Ergonomicky 
tvarovaná 
násada za 
účelem omezení 
namáhání zad, 
rukou a zápěstí

✓ Plastový potah 
držadla pro 
pohodlný úchop

✓ Vysoká pevnost 
díky bórové oceli
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Co je ovocné víno 
Máte rádi ovocná vína? Tyto alkoholické nápoje 
vznikají kvašením šťávy z různých druhů ovoce 
a alkohol v nich obsažený vzniká pouze za pomoci 
různých kmenů ušlechtilých kvasinek. v našich 
zahradnických centrech se v koutku s delikatesami 
můžete setkat s ovocnými víny z jesenických hor.

delikaTesy

Pro výrobu ovocného vína se po
užívají vyzrálé a  zdravé plody, 
které se rozdrtí a  vylisuje se 

z  nich šťáva. Ta se smíchá s  vodou, 
cukrem a  případně i  kyselinou cit
ronovou v  určitém poměru tak, aby 
kvasný proces probíhal v  co nejlep
ších podmínkách. Za dodržení určité 
teploty víno kvasí v uzavřených nádo
bách bez přístupu vzduchu od dvou do 
pěti měsíců, poté se scedí, případně 
přefiltruje a nechá dalších dva až pět 
měsíců zrát. Poté se již stáčí do lahví. 

Šípkové víno vzniká vykvašením sušených šípků s cukrem 
a speciálním kmenem hlubokoprokvášejících kvasinek. Usušené 
šípky se propláchnou vodou a umístí do kvasných nádob. 
Společně s cukrem a vodou víno kvasí tři až čtyři měsíce.  
Po vykvašení se víno stočí od kalu, šípky se vylisují a víno se 
přečerpá do zrajících nádob, kde dále zraje. Z důvodu zachování 
všech účinných látek ze šípků se víno zásadně nefiltruje. 

ochutnejte také 
další ovocná vína
✓ rakytníkové
✓ švestkové
✓ meruňkové
✓ borůvkové
✓ jahodové
✓ malinové  



zahrada

Dokážete-li se smířit se skutečností, že jde o plastové 
výrobky, nemusíte už se trápit vytrháváním trávy 
přerůstající do záhonů nebo „vynášením“ štěrku do 

trávníku. Neviditelné obrubníky se snadno instalují pod 
travní drn nebo do mělkého výkopu podél oddělované 
plochy a podle druhu se buď kotví pomocí hřebů, nebo se 
jen zafixují zemí. Důležité je dodržet správnou hloubku, 
aby horní hrana obrubníku byla ve stejné výšce, jako je 
výška terénu, do kterého ho instalujeme. Pak je obrubník 
jednak neviditelný, jednak bezpečně schovaný před noži 
sekačky, takže ho lze bez problémů přejíždět.
Velkou předností neviditelného obrubníku, která ho zvý-
hodňuje oproti kamenným nebo betonovým výrobkům, 
je jeho snadná tvarová přizpůsobitelnost. Lze ho podle 
potřeby ohýbat do tvaru vlnovek i pravých úhlů, takže se 
hodí do moderních zahrad i do přírodnějších úprav. Život-
nost se pohybuje kolem deseti let za předpokladu, že nedo-
jde k mechanickému poškození.

Přesně tak si můžete v zahradě založit 
cestičky nebo plochy s různým povrchem. 
Pomocí tak zvaných neviditelných obrubníků 
vytvoříte dokonalé přechody mezi trávníkem 
a trvalkovým záhonem, dlažbou nebo 
štěrkovým polem. 

Rovně, čistě, 
jeDnoDuše

Rychlá a snadná instalace. 
✓ Trvanlivost a odolnost vůči 

povětrnostním vlivům.
✓ Estetický a vysoce kvalitní 

výrobek vhodný i pro 
profesionální realizace zahrad.

✓ Drážka pro instalaci 
zavlažovacího systému.

✓ Unikátní systém pro pevné 
spojení jednotlivých dílů.
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Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých 
členů (viz poslední strana Zpravodaje)

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
Líbeznice
5. – 6. 10. Jedlá zahrada
✓ ovoce v našich zahradách

12. – 13. 10. Dýňové slavnosti
✓ zábavný program pro děti
✓ soutěž
✓ opékání buřtů

Zahradnictví Dvořák a syn 
s.r.o.
Teplice
14. – 15. 9. Výstava řezaných 
lilií
✓ přijďte si užít začátek 

barevného babího léta na 
výstavu více než třiceti druhů 
řezaných lilií.

5. – 6. 10. Dýňové slavnosti
✓ tradiční víkend plný soutěží, 

dýní a vůní podzimu. Vezměte 
celou rodinu a přijďte si užít 
společnou zábavu.

Zahradnické centrum 
Chládek s.r.o.
Praha
5. – 6. 10. Dýňové slavnosti
✓ dlabání a vyřezávání dýní 

(9–18 hod)
✓ hledání pohádkových bytostí 

a plnění úkolů pro děti 
(9–17,30 hod)

✓ vystoupení kejklíře Pupy 
(sobota a neděle 11, 13,  
15 hod)

✓ malování na obličej (9–17 hod)
✓ dýňové speciality v naší 

restauraci

19. – 20. 10. Zahradníkova 
sklizeň
✓ prezentace ovoce a moštů  

ZD Dolany
✓ prodej jablek, hrušek a švestek
✓ zahájení prodeje ovocných 

dřevin pro podzimní výsadbu 
✓ pro mlsné jazýčky ochutnávky 

výrobků z ovoce

Zahradnické centrum 
Brabec s.r.o.
Modřice
12. – 13. 10. Dýňové 
slavnosti na divokém západě
✓ vyřezávání a prodej dýní
✓ bohatý program pro děti 

i dospělé
✓ dětské dílničky
✓ originální občerstvení
✓ a ještě mnohem více...

Zahradnické centrum 
Ferenčík
České Budějovice 
5. – 6. 10. Dýňové slavnosti
✓ halloweenská soutěž pro děti
✓ tvořivá dílna
✓ výroba dýňového strašidla
✓ fotokoutek
✓ dýňové pochoutky
✓ skákací hrad pro děti 

AZ Garden s.r.o.
Pardubice
19. – 20.10. Dýňové slavnosti
✓ tradiční dýňové speciality
✓ soutěže pro děti

FLORA GARDEN s.r.o.
Bakov nad Jizerou
5. – 6. 10. Dýňové slavnosti
✓ dlabání dýní
✓ malování na obličej
✓ soutěž o nejhezčí dýni (výhra 

dort z cukrárny Flora)
✓ po dobu trvání akce sleva 50 % 

na okrasné dřeviny

Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr
13. – 15. 9. Podzimní tvoření 
v Zahradě Lisý
4. – 6. 10. Zelobraní v Zahradě 
Lisý
✓ krouhání zelí
✓ ochutnávka specialit ze zelí
✓ grilování

12. - 13. 10. Dýňové slavnosti 
v Zahradě Lisý
✓ dlabání dýní
✓ prezentace výrobků z ovoce
✓ grilování

2. – 3. 11. Jablkový víkend 
v Zahradě Lisý
✓ ochutnávka a prodej jablek  

od českých pěstitelů 
✓ ochutnávka a prodej 

regionálních specialit (mošty, 
nakládaná zelenina, pečené 
čaje, pesta atd.)

✓ tvořivá dílna pro děti

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
Šebrov
28. – 29. 9., 5. – 6. 10. Dýňové 
slavnosti
✓ vyřezávání dýní
✓ dýňové speciality
✓ program pro děti – slámohřiště, 

malování na obličej…
✓ víkend plný zábavy
✓ a ještě mnohem více…

AZ GARDEN, s.r.o.
Pardubice
19. – 20. 10. Dýňování v Černé
✓ dlabání dýní
✓ dýňové dobroty
✓ dětské aktivity
✓ podzimní inspirace

akce

Podzimní akce v našich zahradnických centrech
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9.Sdružení zahradnických center s.r.o., skupina 
českých spolupracujících zahradnických firem

Most Bakov nad Jizerou

České Budějovice

Líbeznice

Pardubice

Trhové 
Sviny

Blansko
Šebrov

Praha

Tišnov

Brno

Králův Dvůr

Modřice

Teplice

®

www.szc.cz  
wwww.katalog-rostlin.cz 

✓ zaručená odbornost                 
✓ nejvyšší kvalita
✓ česká tradice

Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o. 
www.dvorakasyn.cz
● Stanová ulice 1998, 415 01 Teplice
 Tel.: 417 539 930
● areál zimního stadionu
 Rudolická 1700, 434 01 Most
 Tel.: 476 100 794

FLORA GARDEN s.r.o.
www.floracz.cz
● Boleslavská 1085 

294 01 Bakov nad Jizerou
 Tel.: 326 781 194

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
www.zahradnictvilibeznice.cz
● Mělnická 424, 250 65 Líbeznice
 Tel.: 283 981 844

AZ GARDEN, s.r.o.
www.azgarden.cz
● Staročernská 200,  

530 03 Pardubice –  
Černá za Bory

 Tel.: 466 616 193

Zahrada Lisý s.r.o.
www.zahradalisy.cz
● Bohumila Hájka 221,  

Popovice 267 01  
Králův Dvůr u Berouna

 Tel.: 313 037 357

Chládek zahradnické centrum s.r.o.
www.zahradnictvi-chladek.cz 
● Střešovická 47, 162 00 Praha 6
 Tel.: 235 351 032

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
www.brabeczc.cz
● Chrlická 875, 664 42 Modřice
 Tel.: 547 215 066

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
www.zahradnictvisebrov.cz
● Šebrov 105, 679 22 Lipůvka
 Tel.: 516 431 735
● Brněnská 154, 666 01 Tišnov
 Tel.: 549 412 374
● Nám. Svobody 2, 678 01 Blansko
 Tel.: 516 410 539

Zahradnické centrum 
FERENČÍK
www.ferencik.cz
● Generála Píky 729/2,  

370 01 České Budějovice
 Tel.: 602 779 652
● Žižkovo náměstí 118,  

374 01 Trhové Sviny
 Tel.: 386 321 471, 602 779 674




