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3Zpravodaj

Ten, kdo nemá rád ostrá jídla, mluví často o tom, že pálivost, ať už je způsobena pepřem nebo 
chilli, dokáže spolehlivě zabít jakoukoli chuť. Naopak ti, kteří si rádi „pálí jazyky“, nedají na 
ostrou chuť dopustit a často také testují, co sami vydrží. Výborně jim k tomu poslouží chilli 
papriky, protože zvolit si mezi nimi můžou přesně takovou odrůdu, která bude pálit ještě 
příjemně. Na výběr jsou papriky pálící sotva znatelně, na druhém konci pomyslné škály najdeme 
ale takové, jejichž pálivost může citlivější jedince dokonce zabít. Kterou si vyberete vy?
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Při pěstování paprik 
nezapomeňte:
✓ zajistit dostatek slunečního svitu – slunce přispívá k celkové vitalitě rostlin a vyšší odolnosti proti stresu
✓ zabránit teplotám nad 35 °C a proudění vzduchu od země – při pěstování ve skleníku proto větrejte u stropu  
✓ udržovat raději nižší vzdušnou vlhkost – teplo a vlhko je prostředí vyhledávané plísněmi✓ nepřelévat půdu – chilli papriky obecně snášejí daleko lépe občasné sucho než přemokření  

Pálivost  
na stupnici

Pálivost paprik způsobuje 
kapsaicin, dusíkatá látka, jejíž 
koncentrace se dnes dá přesně 
změřit. Dříve se pro hodnocení 
pálivosti používal Scovillův test 
udávající pálivost v jednotkách 
SHU. Z pyramidy si můžete 
vybrat jak nejsladší z ostrých 
paprik (Ostry F1), jejíž pálivost 
se pohybuje kolem 600 SHU, 
ale i tu nejpálivější z pálivých, 
odrůdu Trinidad Moruga 
Scorpion, která má dva miliony 
SHU a navíc klame tělem – 
začíná pálit teprve čtvrthodinu 
po konzumaci. Upozorňujeme, že 
papriky v horní části pyramidy 
mohou být nebezpečné pro děti.

2_3_smysly chut.indd   3 06.05.19   22:01



Co víc patří k teplým letním večerům než posezení na zahradě nebo na 
terase, se sklenkou vychlazeného vína a dobrotami připravovanými na 
rozpáleném grilu! A jaké by to bylo grilování, kdyby při něm chyběly čerstvé 
bylinky, nejlépe utržené na záhonu nebo z květináčů na terase! Pokud jste 
zaspali a včas si nevyseli své oblíbené druhy, nevadí – zaskočte si k nám 
a vyberte si z nabídky již vzrostlých bylinek, které stačí jen přesadit do 
většího květináče, aby vám po celé léto dělaly voňavou společnost…
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Zpravodaj 5
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SuŠEná rAjčATA
ručně sušená a zpracovaná rajčata jsou 
ideální pro milovníky intenzivní chuti 
rajčat a kvalitních surovin. nesolená 
provoněná rajčata jsou naložena 
v kvalitním oleji – olivovém nebo 
slunečnicovém – a doplněna bylinkami, 
olivami, vlašskými ořechy nebo 
chilli. Sušená rajčata doporučujeme 
kombinovat s rýží, těstovinami nebo 
pod maso, jsou dokonce chuťově 
výraznější než čerstvá rajčata. Hodí  
se také do salátů, k sýrům nebo jen  
tak na rozpečenou a křupavou bagetku. 

 

VyzKouŠEjTE byLinKoVá 
PESTA
Pesto je speciální zelená omáčka 
na těstoviny, jejíž hlavní složkou je 
tradičně bazalka. Při přípravě lze 
ale použít i jiné bylinky, rajčata, 
ořechy, semena, chilli papričky 
a podobně. Pesta, která můžete 
koupit v našich zahradnických 
centrech, pro vás vyrábějí Hradecké delikatesy z určité byliny, 
oříšků, semínek, sušených rajčat, chilli habanero, jalapeno, kurkumy 
apod. základní složkou jsou různé druhy olejů, umeocet (přírodní 
šťáva vylučovaná při fermentaci umeboshi švestiček) a citrónová 
šťáva. nejprodávanější pesto je bazalkové, ochutnat můžete i pesto 
z medvědího česneku, rajčatové, rukolové, česnekové s petrželí, 
libečkové, dýňové, konopné nebo mandlové.  
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Jak jsou plaménky (Clematis) krásné, tak složité je vyznat se  
v jejich bohatém rodu. Zatímco některé druhy rostou tak bujně,  
že brzy zarostou velké plochy, jiné rostou jen slaboučce, zato mají 
nádherné pestré květy. Některé se vůbec neřežou, jiné naopak bez 
řezu nepokvetou. Připravili jsme pro vás základní rozdělení a přehled 
nejdůležitějších informací, které byste o plaméncích měli vědět.
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7Zpravodaj

Chcete-li vysadit více odrůd plaménků k sobě, 
vybírejte ze stejné skupiny řezu. Rostliny se časem 
propletou a odlišný způsob řezu by byl nemožný. 

„Pro svůj pas si Clematis  
nachovou snítku vem,
jež nad Tyrského krále více vlaje.“
(Oscar Wilde)

Velkokvěté rané 
✓ kvetou květen – červen a září  ✓ květy 14–18 cm
✓ výška 250–300 cm ✓ stanoviště světlé, polostín, 
✓ řez. skupina 2        chráněné před větrem

Velkokvěté pozdní
✓ kvetou červenec – říjen ✓ květy 8–16 cm
✓ výška 200–400 cm ✓ stanoviště teplé, světlé
✓ řez. skupina 3 

Skupina viticela  
✓ kvetou červenec – říjen  ✓ květy do 8 cm
✓ výška 150–350 cm ✓ stanoviště plné slunce
✓ vhodné pro začátečníky  ✓ odolné vůči vadnutí  
✓ řez. skupina 3 

 
Skupina atragene  
✓ kvetou duben – květen ✓ květy 3–8 cm
✓ výška 200–350 cm ✓ stanoviště plné slunce, polostín
✓ řez. skupina 1  

 
Skupina texensis 
✓ kvetou červenec – říjen ✓ květ 3–8 cm, tulipánové
✓ výška 200–300 cm ✓ stanoviště plné slunce
✓ řez. skupina 3 

Bylinné plaménky
✓ kvetou červen – srpen ✓ květy 2–10 cm, zvonkovité
✓ výška 50–200 cm ✓ stanoviště plné slunce
✓ řez. skupina 3 

Skupina montana
✓ kvetou květen – červen  ✓ květ 4–8 cm, sasankový, bílý
✓ výška až 12 m     nebo růžový 
✓ řez. skupina 1    ✓ stanoviště libovolné

Skupina orientalis (tangutica)
✓ kvetou červenec – říjen ✓ květ 4-7 cm, zvonkovitý, žlutý
✓ výška 500 cm ✓ stanoviště plné slunce, polostín
✓ řez. skupina 3 

Botanické druhy
✓ kvetou červen – listopad ✓ květ 1-5 cm
✓ výška 10 m ✓ stanoviště libovolné
✓ řez. skupina 3 

Skupiny plaménků
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Skupina 1   
✓ kvetou na loňských 

výhonech
✓ neřežou se
✓ v případě potřeby 

redukce nebo zmlazení 
řezat po odkvětu

* např. plamének horský 
´Rubens´

Skupina 2   
✓ kvetou na loňských 

výhonech, podruhé 
koncem léta na 
letorostech

✓ řez před rašením
✓ odstranit slabé výhony, 

zbylé zkrátit cca 150 cm 
nad zemí

* např. kultivary The Vagabond, 
Piilu, Dr. Ruppel, Destiny, 
Omoshiro, Multi Blue, Nelly 
Moser, The President, Miss 
Bateman, Guernsey Cream aj.

Výběr 
z plaménků, 

které vám v našich 
zahradnických 

centrech nabízíme:

’Rouge Cardinal‘

’Guernsey Cream‘

’Dr. Ruppel‘

’Omoshiro‘

’Multi Blue‘

’Piilu‘

Jak na řez? Záleží na skupině

Skupina 3  
✓ kvetou v létě na 

letorostech
✓ řez začátkem jara
✓ seříznout všechny 

výhony cca  
10–40 cm nad zemí 

* např. kultivary Jackmanii, Ashva, Hagley 
Hybrid, Rouge Cardinal, Ville de Lyon aj.
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Zpravodaj 9

„Krásné tyto květiny, 
jež zhusta vídáme 
v našich květnicích, 
jsou výsledky 
zahradnického umění, 
odchovanci staleté 
kultury, již počali 
Japonci a v níž 
pokračovali později 
zahradníci evropští.“
(Oskar Smrž)

Co se může 
 hodit

Při výsadbě plaménku 
doporučujeme smíchat zem 
z výsadbové 
jamky 
s Univerzálním 
substrátem pro 
celou zahradu, 
který má 
upravené pH 
a je obohacen 
živinami 
a stopovými 
prvky na dobu 
šesti týdnů.

Plamének potřebuje 
pro svůj růst oporu, 
nezapomeňte proto 
na vhodné tyčky 
a mřížky, po nichž 
se může rostlina 
pnout nebo které ji 
navedou na stabilní 
oporu (plot, treláž, 
pergola).

Při výsadbě přidejte do půdy 
Dlouhodobě působící hnojivo, 
které uvolňuje živiny do půdy 
postupně. Kořenům rostlin 
dodá živiny a mikroprvky 
přesně v takovém množství, 
které zrovna potřebují pro 
svůj vitální růst, a to po dobu 
až šesti měsíců. 

Péče o plaménky
✓ stanoviště a řez viz jednotlivé 

skupiny
✓ půda bohatá na humus, dobře 

propustná a odvodněná – plaménky 
nesnášejí těžkou půdu a stagnující 
vlhkost!  

✓ vysazujeme nejlépe na jaře nebo 
brzy na podzim

✓ nutná stabilní opora
✓ vysazovat tak, aby spodní část 

rostliny byla zastíněna (keře, vyšší 
trvalky)

✓ po výsadbě seříznout asi 
o polovinu pro podporu větvení

✓ každý rok zjara přihnojit 
organickým hnojivem

✓ na zimu vhodný mulč z listí nebo 
zakrytí chvojím

’Hagley Hybrid‘

’Miss Bateman‘

’Nelly Moser‘

’Ashva‘

Zpravodaj 9
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10 léto 2019

bylinky

10

Mátu, meduňku nebo šalvěj 
zná asi každý a je dobře, 
že se bylinky znovu učíme 
používat v naší kuchyni. 
Znáte ale třeba mexickou 
okurku, červený šťovík 
nebo rungii? Tyto netradiční 
rostliny, pocházející 
nejčastěji z Dálného Východu, 
patří spíše k exotickým 
druhům, které vám v našich 
zahradnických centrech 
nabízíme. Objevte kouzlo 
jejich chuti, které překvapí 
nejen vás samotné, ale určitě 
i každou vaši návštěvu.
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✓ lístky mají výraznou vanilkovou 
příchuť

✓ jako koření středomořské kuchyně, 
do sladkých pokrmů, marmelád, 
kompotů, marinád, dresinků

✓ použít lze i purpurové květy  

✓ semena známá jako kardamom jsou 
složkou indického karí

✓ listy po rozemnutí voní po skořici
✓ na čaj nebo pro dochucení asijských 

pokrmů
✓ pěstuje se celoročně jako pokojová 

rostlina

Vanilková bazalka (Ocimum 
americanum × basilicum) 

✓ listy mají kořeněnou chuť 
připomínající hořčici

✓ jako součást salátů, do sendvičů, 
pokrmů wok nebo jako dekorace, lze 
je mírně podusit

✓ čím je rostlina starší, tím výraznější 
a ostřejší je aroma

Hořčice Wasabina  
(Brassica juncea)   

Kardamovník, amon skořicový 
(Eletaria cardamomum)  

CHuť a Vůně 
exotických krajin

✓ listy mají výrazné citronové aroma
✓ spodní část výhonků nakrájených 

najemno se používá v asijské 
kuchyni a přírodním léčitelství

✓ do zeleninových salátů, polévek,  
do rýže, k masu

✓ lze používat v čerstvém i zmraženém 
stavu 

✓ pěstuje se jako přenosná rostlina 
(není mrazuvzdorná)

Citronová tráva  
(Cymbopogon) 
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✓ keřík vysoký kolem 50 cm, pěstuje 
se jako přenosná rostlina (není 
mrazuvzdorný)

✓ lístky mají velmi svěží chuť, 
přidávají se do ovocných tvarohů, 
pudinků a koláčů

✓ lze je i sušit a použít jako součást 
čajových směsí

✓ fialové květy se používají syrové 
jako dekorace pokrmů nebo ke 
kandování  

✓ mladé lístky obsahují velké 
množství vitamínu C, železa 
a kyselinu šťavelovou

✓ už v malém množství podporuje 
trávení a čistí krev

✓ přidává se syrový nebo vařený 
do polévek a salátů, součást 
frankfurtské zelené omáčky

✓ používat pouze postranní lístky, 
vrcholy ponechat, aby mohl dále 
růst

✓ nízká, plazivá vodní rostlina, u nás 
nepřezimuje

✓ v ájurvédské medicíně se užívá na 
posilnění a regeneraci nervové soustavy

✓ podporuje koncentraci, zlepšuje paměť, 
zvyšuje aktivitu mozkových buněk

✓ zabraňuje projevům předčasného 
stárnutí, zmírňuje senilitu 
a zapomnětlivost

✓ užívá se ve formě odvaru z drcených 
listů

Brahmi (Bacopa monnieri) Mentolový keřík  
(Prostanthera rotundifolia) 

Šťovík krvavý  
(Rumex sanguineus) 

✓ čerstvé listy mají výrazné houbové 
aroma 

✓ do zeleninových salátů, na sendviče, 
do polévek a pokrmů wok

✓ pěstuje se jako přenosná rostlina 
v květináči (není mrazuvzdorná) 

✓ čínská medicína ji používá k čistění 
krve a podpoře krvetvorby

Rungia, houbové koření 
(Rungia klossii)  

✓ bujně rostoucí, popínavá letnička 
✓ oválné plody připomínají malé 

melounky
✓ mírně nakyslá okurková chuť, při 

plné zralosti chuť a vůně po vodním 
melounu  

✓ čerstvé plody k přímé konzumaci, 
na zavařování, na přípravu salátů, 
nakládání za studena  

Mexická okurka  
(Melothria scabra)  

✓ mrazuvzdorný druh, lze pěstovat 
v záhoně

✓ není hořký, chuť je téměř identická 
jako u coca coly

✓ z listů lze připravit colový sirup 
(stejně jako bezový sirup)  

✓ přidává se do ovocných salátů, 
salátových zálivek, k nakládání  
do octa, do jemných dresinků 

Pelyněk Cola (Artemisia 
abrotanum var. maritima) 
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12 léto 2019

Okrasné dřeviny

12

Stejně jako v přírodním 
prostředí, i správně 
založená zahrada by se 
měla skládat z několika 
pater. To nejvyšší by měly 
tvořit takzvané kosterní 
dřeviny, většinou stromy, 
které dají zahradě základní 
podobu, tu nejnižší trávník 
a trvalky. Mezi těmito 
dvěma patry bychom pak 
měli najít keře různých 
výšek, které tvoří výplň 
větších prostorů nebo jsou 
něčím zajímavé – barvou 
kůry, podzimním olistěním 
nebo svými květy. Právě 
z poslední skupiny jsme 
pro vás vybrali několik 
druhů kvetoucích v létě. 
A tentokrát jsme vsadili  
na bílou!
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✓ otužilé keře s barevně odlišnými 
listy (podle kultivaru) – zelené, 
žluté i vínové

✓ květy medonosné, bílé, s růžovým 
nádechem 

✓ plody výrazně červené (pro 
vybarvení nutné slunné stanoviště)

Tavola kalinolistá 
(Physocarpus opulifolius)

Komule, letní šeřík  
(Buddleja davidii)

Dřín japonský (Cornus kousa)

  Bílé  KvěTy 
keřům   sluší

✓ polokeř, může namrzat, ale znovu obrazí
✓ květy trubkovité uspořádané v hustých 

latách, barva bílá, růžová, lila až 
karmínová

✓ atraktivně voní, láká motýly, včely a hmyz

✓ vyžaduje velmi kyselou, 
nevysychavou půdu a plné slunce

✓ květy nevýrazné, ale velmi nápadné 
listeny v bílé a růžové barvě

✓ jedlé plody (chutnají jako liči)
✓ na podzim atraktivní zbarvení listů 

12_13_keře.indd   12 06.05.19   22:05
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Okrasné keře tvoří velmi širokou 
a proměnlivou skupinu rostlin. Dobře 
si zjistěte vlastnosti vybraného 
druhu a vysaďte ho na místo, které 
odpovídá jeho potřebám.

veronika Hanková
Zahrada lisý s.r.o.

✓ nenáročný parkový keř, květy podle 
kultivaru bílé, růžové, oranžové, 
žluté, červené

✓ pro chudé, písčité, málo živné půdy

✓ nenáročný keř s nápadnými, sladce 
vonnými květy

✓ zahradní kultivary mají barevný střed
✓ řez po odkvětu zajistí kompaktní růst 

✓ nápadné cípaté listy se na podzim 
barví do červena

✓ květy sněhově bílé až růžové 
(podle kultivaru)

✓ vlhká, mírně kyselá půda

✓ jedna z původních rostlin našeho 
klimatického pásma

✓ atraktivní vonné květy v delších 
svěšených latách

✓ z plodů se dříve vyráběly náramky 
a růžence

✓ jeden z mála keřů 
kvetoucích ve 
vrcholném létě

✓ nejlépe prospívá 
v nevysychavé půdě

✓ pravidelný řez 
nevyžaduje, lze 
zmladit 

✓ oblíbený, velmi variabilní keř
✓ květy bílé, růžové až červené, listy 

někdy panašované (podle kultivaru)
✓ slunné stanoviště, na půdu 

nenáročná

Klokoč zpeřený  
(Staphylea pinnata)

Ibišek syrský  
(Hibiscus syriacus)

Hortenzie dubolistá 
(Hydrangea quercifolia)

Pustoryl (Philadelphus)

vajgélie (Weigela) Mochna (Potentilla fruticosa)
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Hlavně ať to moc nevyroste a nepadá z toho listí, 
kdo to má pořád hrabat… Jak často slýcháme 
podobné věty od vás, našich zákazníku, když si 
přijdete vybrat do našich zahradnických center 
strom do své zahrady. Jakoby potřeba občas 
vyřezat suché větve a jednou za rok shrabat 
(nebo zahradním vysavačem vysát) spadané 
listí byly děsivou noční můrou, proti níž není 
léku. Přínosy, které každá vzrostlá dřevina vaší 
zahradě přinese, přitom nespočítáte ani na 
prstech obou rukou.

I malá zahrada  
si zaslouží 

velký strom

Strom s průměrem koruny pět metrů zaujímá plošný průmět přibližně 20 m2. 
Na takovou korunu dopadne v  jasném letním dni nejméně 120 kWh sluneční 
energie. Jaký je její osud? Jedno procento se spotřebuje na fotosyntézu, pět až 
deset procent je odraženo zpět ve formě světelné energie, pět až deset procent 
se odrazí ve formě tepla a  zhruba stejné procento ohřeje půdu. Největší část 
dopadající energie (okolo 80 %) je vložena do procesu výparu rostlinou – tran-
spirace. Je-li strom dostatečně zásobený vodou, odpaří za den více než 100 lit-
rů, čímž využije (vlastně „zrecykluje“) 250 MJ sluneční energie (tedy 70 kWh).
Strom tedy během slunného letního dne odpaří 100 l vody a tím své okolí ochla-
dí o 70 kWh, průměrně v průběhu deseti hodin chladí výkonem 7 kW – zdarma!
(Zdroj: Sdružení ARNIKA)

Zatímco na venkově, zejména ve starších 
zahradách, si můžeme dovolit vysadit 
ovocné či okrasné stromy s rozložitými ko-
runami, na malých městských pozemcích 
vybíráme spíše stromy malokorunné, které 
jsou většinou roubované na kmínek jiného 
druhu. Takto vzniklé stromy nerostou pří-
liš do výšky ani do šířky, mají kulovitý tvar 
a  často hustou strukturu. Počítejme také 
s tím, že neposkytují v létě tolik stínu a také 
ostatní funkce jsou do jisté míry omezené. 

klimatizace na zahradě s malou, nebo velkou korunou?
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Co se může 
 hodit

AGro Zahradnický kompost 
✓ smíchejte při výsadbě 

stromů se zeminou 
z výkopku

✓ organické 
hnojivo 
obohacené 
o dolomitický 
vápenec, které 
zúrodňuje 
a zkypřuje 
půdu  

silva tabs
✓ tabletované, pomalu 

rozpustné NPk hnojivo 
s obsahem Ureaformu, 
horčíku a stopových prvků 

✓ živiny se uvolňují postupně 
po dobu 12 měsíců 

symbivit 
✓ obsahuje mykorhizní houby, 

které přinášejí rostlině vodu 
a živiny

✓ podporuje 
ujmutí 
rostliny 
a zajišťuje 
vyrovnaný 
růst 

Zpravodaj 15
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✓ produkují kyslík
✓ omezují šíření zvuku
✓ zachycují prach
✓ poskytují stín 
✓ odpařováním vody zvlhčují mikroklima
✓ zmírňují působení větru
✓ tvoří biotop pro drobné živočichy, hmyz, ptáky
✓ kořeny zpevňují půdu a brání případné erozi
✓ mírní následky přívalových dešťů 

✓ zastiňují půdu a brání odparu vody z ní
✓ člení a ohraničují prostor
✓ mají pozitivní vliv na psychiku
✓ některé mají léčivé nebo jedlé části
✓ květy některých druhů jsou medonosné
✓ mají estetický efekt – tvar, kůra, listy, květy, 

plody

… zapomněli jsme na něco?

Jutový (lněný) motouz  
✓ pro vyvázání kmene k opoře
✓ úvazek pravidelně 

kontrolujte a uvolňujte, aby 
nezarostl do dřeva

Čím stromy prospívají zahradě
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Stále delšími letními přísušky zahrada 
trpí. Bez pravidelné závlahy se neobejdou 
zeleninové záhony, trvalková rabata, 
trávník ani truhlíky. Buď se musíme smířit 
s tím, že v létě bude naší nejčastější 
činností na zahradě zalévání, nebo cíleně 
zvolíme druhy, kterým delší sucho až tolik 
nevadí. Z této skupiny rostlin si tentokrát 
představíme několik trvalek. 

Když Sucho neškodí
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Slunná místa budou tyto trvalky zdobit 
s minimálními nároky na zálivku.  Pro jejich 
budoucí krásu přidávejte při výsadbě do 
půdy hnojivo. Doporučuji ZC Dlouhodobé 
univerzální hnojivo 500 g.

Vladimír hájek
FLoRA GARden, 
Bakov nad 
Jizerou 

1 2 3

4

5

rosTliny
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Co se může hodit AGRo hnojivo na trvalky 
✓ minerální hnojivo na záhony 

vytrvalých květin, růží  
a okrasných keřů

✓ aplikuje se 
na začátku 
sezóny 
rozhozem 
a působí 
až šest 
měsíců

FLoRIA dekorative 
colorMulch
✓ mulč z odkorněného 

dřeva jehličnanů 
✓ použité barvy 

jsou vyrobeny z 
přírodních pigmentů  

✓ ve čtyřech 
odstínech (hnědá, 
oranžová, cihlová, 
žlutá)
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AGRo Mramorová drť 
✓ pro dekorativní účely 
✓ využívá se jako zakrytí půdy 

v trvalkových záhonech, 
funguje jako mulč

✓ barevně stálá a odolná 
povětrnostním podmínkám

✓ ve dvou různých frakcích 

1 Mochna crantzova  
(Potentilla crantzii) 
✓ kobercově rostoucí trvalka
✓ kvete po celé léto, květy zářivě žluté
✓ na skalky, obruby, do nádob

2 šanta hroznovitá  
(Nepeta racemosa)
✓ nižší druh vhodný pro okraje záhonů 

nebo na skalku
✓ po odkvětu seříznout, znovu obrazí 

a pokvete
✓ květy podle kultivaru bílé, růžové až 

tmavě modré

3 Marulka šantovitá  
(Calamintha nepeta)
✓ nízká plazivá trvalka na slunné 

stanoviště
✓ květy nektarodárné, bílé, světle 

modré nebo lilákové
✓ listy připomínají chutí mátu, lze 

konzumovat

4 šater plazivý (Gypsophila repens)
✓ nízká skalnička, plazivý růst
✓ kvete celé léto, květy bílé až růžové, 

listy šedozelené
✓ do skalek a suťovišť, kamenných zdí 

i nádob

9 kakost krvavý  
(Geranium sanguineum)
✓ do trvalkových skupin i do skalek
✓ hluboce vykrajované listy se na 

podzim barví do nachova
✓ květy podle kultivaru bílé, růžové  

až purpurové

6 7

9

8

5 Pupalka čtyřhranná  
(Oenothera tetragona) 
✓ nižší druh, výška kolem 40 cm
✓ květy se otevírají až navečer, voní
✓ pro skalky a suché zídky, na okraje 

záhnů

6 šanta kočičí (Nepeta grandiflora)
✓ vzrůstnější druh, výška kolem 80 cm
✓ vonné listy lákají kočky, rády se  

v nich válejí
✓ slunné stanoviště s propustnou půdou
✓ květy podle kultivaru růžové až fialové

7 šalvěj hajní  
(Salvia nemorosa superba) 
✓ výška kolem 50 cm, trsnatý růst
✓ slunné stanoviště, půda běžná
✓ květy modré až fialové
✓ po odkvětu seříznout, znovu obroste 

a vykvete

8 kosatec německý  
(Iris barbata – elatior)
✓ trvalka z babiččiny zahrádky
✓ obrovské množství kultivarů  

a barev květů
✓ nevysazovat příliš hluboko, jinak 

nekvete, občas trsy rozdělit

Zpravodaj 17
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rostliny

18

Představit na dvojstraně jeden z nejbohatších trvalkových 
rodů je téměř nemožné. Rozchodníky (Sedum) totiž 
zahrnují několik stovek druhů, které mohou mít podobu 
statných, až půlmetrových trvalek, i při zemi se plazících, 
sotva viditelných skalniček. Vybrat si tedy mezi nimi může 
každý: ten, kdo vlastní velkou zahradu s rozlehlými záhony, 
i majitel balkonu, na nějž se vejde sotva pár truhlíků. 

Proměnlivá tvář 
Rozchodníků

Nejběžnější nízké druhy 
rozchodníků 
(skalničky, do nádob, na okraje záhonů, 
vysoké jen několik centimetrů, u některých 
druhů květní lodyhy vysoké kolem 10 cm, 
květy bílé, růžové, žluté) 

S. reflexum – rozchodník skalní

S. sexangulare – rozchodník šestiřadý

S. spurium – rozchodník pochybný

S. acre – rozchodník ostrý
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19Zpravodaj

Vysoké rozchodníky
(zahradní trvalky, výška kolem 60 cm, kvetou koncem léta a na podzim, 
květy bílé, růžové až karmínové)

co potřebují rozchodníky?
✓ stanoviště na plném slunci, v polostínu 

špatně kvetou a vytahují se
✓ propustnou, písčitou, na živiny chudou půdu
✓ nehnojit, nezalévat
✓ vysoké druhy na jaře seříznout až u země, 

ostatní péči nevyžadují

nízké rozchodníky se pro svou 
nenáročnost používají pro 
osázení extenzivně udržovaných 
zelených střech. 

I přes minimální 
nároky na péči 
rozchodníky krásně 
kvetou a na bílé, 
růžové, karmínové 
nebo žluté květy 
lákají včely a motýly.

S. floriferum – rozchodník květonosný

S. sarmentosum – rozchodník šlahounovitý

S. album – rozchodník bílý

S. spathulifolium – rozchodník lžičkolistý 

S. sieboldii – rozchodník Sieboldův

S. spectabile – rozchodník nádherný S. telephium – rozchodník nachový
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Všeobecně platí, že čím více růz-
ných biotopů, osázených roz-
manitými, postupně kvetoucími 

rostlinami v  zahradě vytvoříme, tím 
bohatší fauna ji osídlí. Když budou 
mít vhodné životní prostředí, budou 
se i rozmnožovat a o to větší „kus prá-
ce“ na zahradě udělají. V podstatě jde 
o  jistý druh symbiózy, při němž člo-
věk poskytne určitým tvorům potra-
vu a bydlení a oni na oplátku požírají 
mšice a další „potvůrky“. Navíc zajiš-
ťují důležitou funkci opylování, aby-
chom měli i my bohatě prostřený stůl. 
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UbytUjte hmyz, 
který neškodí

Stejně jako je tomu ve volné přírodě, i na obdělávaném 
a lidmi osídleném pozemku plní užiteční živočichové důležité 
funkce a v ideálním případě jsou jeho nedílnou součástí. 
K tomu, aby se zde usídlili a pomáhali s udržováním 
nezvaných hostů v takových mezích, kdy si jejich přítomnost 
téměř neuvědomujeme, potřebují nejen dostatek pro ten 
který druh vhodné potravy, ale také místečko, kde mohou 
složit hlavu. zahrada při tom všem bzučí, zpívá a cvrká  
ve dne i v noci a uklidňuje příjemně naši mysl i tělo.
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Včel žijících u nás samotářsky 
existuje několik desítek druhů 
a často jsou vázány na konkrétní 
rostliny, ze kterých získávají 
potravu nebo stavební 
materiál. Oproti včelám, 
které bydlí v koloniích, 
nepředstavují pro člověka 
žádné nebezpečí, naopak 
jsou naprosto mírumilovné, 
podobně jako čmeláci. Nemají 
totiž žádnou potřebu bránit svůj 
úl. Vylétají ven záhy zjara již při 
teplotách slabě nad nulou, 
kdy ještě včela medonosná 
není vůbec schopna 
pohybu, a opylují 
a opylují. Mohou tím 
i v chladném počasí 
zajistit na našich 
meruňkách, hrušních 
či třešních bohatou 
úrodu ovoce. 
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✓ kostru a přepážky vytvoříte  
z měkkého dřeva

✓ výplň by měla být pestrá – šišky, 
trouchnivé dřevo, špalíky, makovice, 
nalámané klacíky, stébla rákosu, 
seno, navrtané špalíky

✓ lze i koupit

✓ kryté, závětrné, ale teplé místo 
(například pod střechu kůlny nebo 
altánku)

✓ pozor na vodní nádrže přímo pod 
domečkem, hmyz se může utopit

✓ nejlépe do „přírodní“ části zahrady, 
mimo pobytovou část

zednice, maltářky a další pilné dělnice k tomu

Kam s hmyzím hotelem?

Nejčastější obyvatelé  

hmyzích domečků

✓ včely samotářky

✓ čmeláci
✓ vosíci
✓ motýli
✓ pestřenky
✓ zlatoočka 
✓ škvoři 
✓ slunéčka sedmitečná

jak ho vyrobit?
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AutomAtický déšť
chcete-li zvýraznit krásu zahrady, je svěží a krásně 
zelený trávník nenahraditelný. kromě toho, že poskytuje 
přírodní prostor pro relaxaci, jedná se o dokonalou 
kulisu, která umožňuje vyniknout barvám a textuře 
květin a keřů. Vyžaduje ovšem pravidelnou dávku vody. 
když ale mraky déšť nepřinesou, je na majiteli zahrady, 
aby dostatečné zavlažování trávníku zajistil. 

d íky rozsáhlému sortimentu výrobků Garde-
na pro zavlažování mají nyní chytří zahrád-
káři dokonalou pomoc. Vybrat optimální 

zavlažování pro jakýkoliv trávník – velký, malý, 
obdélníkový, kruhový nebo dokonce s  nepravi-
delným tvarem – je pak dětskou hrou. 
Pro správný výběr postřikovače je důležité uvě-
domit si, že konstantní vlhkost způsobuje náchyl-
nost většiny rostlin k  houbovým a  plísňovým 
chorobám, zatímco tráva vypadá díky jemnému 

pro trávník  
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a rovnoměrnému zavlažování velmi dobře. Proto 
je vhodné používat postřikovače především pro 
zavlažování travnatých ploch.
U  všech zavlažovačů Gardena lze individuálně 
a snadno nastavit dosah a šířku postřiku. To umož-
ní pozorovat z dálky, jak zavlažovač na vašem tráv-
níku usilovně pracuje, a přitom nezmoknout. 
Ještě pohodlnější je zavlažování trávníku z pod-
povrchových trysek. Patentovaná spojovací 
technika “Quick & Easy” společnosti Gardena 
a  moderní systémové komponenty usnadňují 
instalaci trvalého zavlažovacího systému. Díky 
němu není třeba ručně před každým zavlažová-
ním rozmisťovat postřikovače, ale začít zavlažo-
vat okamžitě. Integrované automatické odvod-
nění zajistí ochranu výsuvných postřikovačů 
před zimou a mrazem.
V našich zahradnických centrech vám s výběrem 
postřikovačů nebo vhodného systému pro vaši 
zahradu rádi poradíme.
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hnojení

Ohleduplnost k životnímu prostředí i vlastnímu zdraví přivádí stále více lidí k ekologickému 
zahradničení. Jde o systém hospodaření, který používá pro životní prostředí šetrné způsoby 
potlačování plevelů, škůdců a chorob, zakazuje použití syntetických pesticidů a hnojiv. V chovu 
hospodářských zvířat klade důraz na pohodu zvířat, dbá na celkovou harmonii ekosystému a jeho 
biologickou rozmanitost a upřednostňuje obnovitelné zdroje energie a recyklaci surovin. Pro 
příznivce přírodních a ekologických zahrad vyvinula firma Agro CS značku NATURA, která nabízí 
ucelený sortiment pro bio pěstování – od substrátů přes hnojiva až po ekologickou ochranu rostlin. 

Kompletní péče 
O PříROdNí zAhRAdU
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Agro NATURA Bylinková směs na plísně – 
čistě přírodní produkt proti pravým plísním 

na okrasných rostlinách a zelenině

Agro NATURA 
Organické hnojivo 
pro jahody a drobné 
ovoce – vysoce kvalitní 
přírodní hnojivo ve 
formě granulek pro 
jahody, rybíz, angrešt, 
maliny, ostružiny, 
jostu, vinnou révu aj.

Agro NATURA Organické 
hnojivo pro plodovou 
zeleninu – granulované 
přírodní hnojivo pro rajčata, 
papriky, brambory, okurky, 
cukety, mrkev, kedlubny, 
cibule, česnek apod.

Agro NATURA 
Kapalné hnojivo pro 
celou zahradu pro 
přihnojování zeleniny, 
ovoce, bylinek, révy, 
ovocných keřů, stromů 
a okrasných rostlin 
doma i na zahradě

Agro NATURA 
Organické 
trávníkové hnojivo 
pro všechny typy 
trávníků 

Agro NATURA Chlévský 
hnůj – granulované 
hnojivo pro využití 
v celé zahradě včetně 
skleníku a pařeniště 

Agro NATURA Farmářský hnůj 
pro univerzální použiti v cele 
zahradě na jaře a na podzim 

(základní hnojení)

Agro NATURA Kapalné 
hnojivo bylinková 
zahrádka pro 
přihnojování všech druhů 
bylinek, kořeninové 
zeleniny, koření a dalších 
aromatických rostlin 
pěstovaných v nádobách 
i ve volné půdě 

Agro NATURA Big 
Beat – dlouhodobě 
působící tyčinkové 
hnojivo vyživující 
rostliny po dobu  
až tří měsíců

Agro NATURA 
Substrát pro celou 
zahradu – unikátní 
jemný substrát pro 
přesazování zeleniny 
a květin a na výsadbu 
ovocných stromů 
a keřů

Agro NATURA Substrát 
bylinková zahrádka 
pro výsev, přesazování 
a pěstování bylinek 
a zeleného koření 
v nádobách i volné půdě 

Agro NATURA TS 
Kvetoucí louka pro 
výsev a dosevy v okolí 
venkovských statků 
a chalup

Agro NATURA 
Substrát pro 

vyvýšené záhony 
zahrnující drenážní 

vrstvu, kompost 
a vrchní vrstvu 

zvýšeného záhonu

Agro NATURA Rock Effect – 
unikátní koncentrát na bázi 
přírodních látek na mšice, 
molice, svilušky, třásněnky, 
červce – puklice (v raném stadiu) 
a na americké padlí na angreštu 
a rybízu a padlí na révě vinné 
s nulovou ochrannou lhůtou  

Agro NATURA 
Symfonie 3 v 1 – 
unikátní hotový 
postřik na bázi 

přírodních látek proti 
škůdcům s hnojivým 

účinkem 
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floristika

léto 201926

Je to už hezkých pár let, kdy se do popředí zájmu pěstitelů pokojových rostlin dostala 
kolopejka (Kalanchoe). Od té doby se tato rostlina z čeledi tlusticovitých stále drží na 
výsluní – nejen pro svou rozmanitost, ale i snadné pěstování. Oblibu si kolopejka získala 
bezpochyby i díky květům v plných, pestrých barvách, před nedávnem se dokonce objevily 
i kultivary plnokvěté. My jsme pro vás ovšem tentokrát vybrali pro inspiraci ty, které zdobí 
především svým listem, případně ne příliš nápadným květem. Vyzkoušejte je také!
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KalanchOe – 
nadčasová klasika

26_27_floristika.indd   26 06.05.19   22:09



Zpravodaj 27

t
ex

t:
 (

re
d)

; f
o
to

: 
F

lo
ra

D
an

ia
 a

 G
A

P
 P

ho
to

s

Zpravodaj 27

Po odkvětu zbavte rostlinu 
stvolů s odkvetlými květy, 

během měsíce se objeví 
nová násada květů.

Marek Ferenčík 
Zahradnické 
centrum Ferenčík, 
České Budějovice

Jak pěstovat kalanchoe
✓ dostatek světla, i přímé slunce

✓ minimální zálivka, stačí občasná, půda musí mezi 

zálivkami proschnout

✓ ve vegetační době slabé přihnojení jednou za čtyři týdny

✓ lze množit listovými řízky
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Užitková zahrada

léto 201928

t
ex

t:
 (

re
d)

 a
 p

od
kl

ad
y 

do
da

va
te

lů
; f

o
to

: 
D

re
am

st
im

e 
a 

ar
ch

iv
 d

od
av

at
el

ů

Jednouplodící odrůdy (Elsanta raná, Sanga 
Sengana poloraná, Karmen poloraná, 
Korona poloraná, Florence pozdní)

✓ plodí jen jednou v roce podle toho, zda 
se jedná o odrůdy rané (začátek června), 
polorané (konec června) nebo pozdní 
(červenec)  

Stáleplodící (remontantní) odrůdy (Aromas, 
Diamante, Selva, Ostara)
✓ plodí dvakrát za rok, po sklizni znovu 

nakvétají. Druhá sklizeň nastává čtyři až 
pět týdnů po první sklizni (podle odrůdy) 

Exclusive jednouplodící (Rumba raná, 
Sonata poloraná, Vivaldi poloraná) 

✓ plodí v prvním roce výsadby a mají krásné 
velké a chutné exklusivní plody

Exclusive stáleplodící (Anabel)
Převislé (Mara de Bois)
✓ plodí na dlouhých výhonech, jsou vhodné 

do truhlíků a nádob  
Měsíční (Rujana)
✓ kvetou a plodí po celou sezonu až do 

zámrazu, plody jsou ale drobné a spíše na 
mlsání 

Jakou odrůdu zvolit?

Jednotlivé odrůdy se liší dobou sklizně, chutí, tvarem i barvou plodů, vůní i nároky na pěstování.  
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Co se může 
 hodit

AGRO kapalné hnojivo  
pro jahody 
✓ obsahuje i síru pro zdravý 

vývoj rostliny
✓ vystačí asi na 6 m2 na 

celou sezónu

Černá netkaná textilie 
✓ k mulčování jahod, 

zeleninových 
a okrasných záhonů

✓ propustná pro vodu 
a vzduch, zároveň 
omezuje odpařování 
vody 

✓ v různých velikostech

KRISTALON 
Jahoda
✓ rychle 
účinné 100% 
vodorozpustné 
hnojivo
✓ obsahuje 

mikroprvky jako rostlinné „vitamíny“ 
pro výbornou kondici rostlin

✓ aplikace zálivkou i postřikem  
jednou týdně

FLORIA Substrát pro 
jahody  

✓ pro pěstování jahod na 
balkoně nebo terase

✓ do pytle stačí 
vyříznout otvor 
a vysadit sazenice
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Neužili jste si letos jahody z vlastní zahrádky? Plodily 
jen málo, nebo je snad nemáte vůbec? Koncem 
léta nastává vhodné období pro podzimní výsadbu. 
V této době vám v našich prodejnách nabídneme 
kvalitní sadbu jahodníku, abyste se z bohaté sklizně 
sladkých plodů mohli těšit už příští rok.  

Vyznáte se 
V JAhOdách?

dřevovlna
✓ vyrobena 
z čistě přírodního 
borového 
a smrkového 
dřeva 

✓ vhodná pro podložení jahod, okurek, 
cuket či dýní 

✓ odvádí vlhkost po vláknech pryč na 
vnější stranu, kde prosychá a kolem 
plodů tak vytváří komfortní prostor 

AGRO organominerální 
hnojivo pro jahody 
a další drobné ovoce
✓ granulované, 
aplikuje se rozhozem
✓ živiny v minerální 
podobě se vstřebají 
téměř okamžitě, 

organické se rozkládají až dva měsíce 

✓ mírně kyselá půda s přidaným kompostem nebo zahradnickým 
substrátem

✓ před výsadbou zapravit organické nebo dlouho působící hnojivo
✓ ideální jsou zvýšené záhony nebo pyramidy, údržba je snadnější
✓ převislé odrůdy se hodí do truhlíků a závěsných nádob
✓ měsíční jahody jsou určeny ke zplanění, lze vysadit i mimo záhony

✓ záhon před výsadbou zakryjte 
černou netkanou textilií 
a vysazujte do vyříznutých otvorů

✓ půdu zakryjte vrstvou slámy nebo 
dřevité vlny

✓ pěstujte převislé odrůdy 
v závěsných nádobách

Pozor na 
srdéčko!
Pokud při výsadbě 
sazenici „utopíte“ 
do půdy a její střed 
(srdéčko) zůstane 
pod povrchem, 
sazenice se neujme 
a odumře.

Kam a do čeho vysazovat?

Jak udržet plody čisté?

✘✔

28_29_jahody.indd   29 06.05.19   22:10



T
ex

t:
 (

re
d)

; f
o
to

: 
D

re
am

st
im

e

Lahodná citronová chuť 
verbeny jde ruku v ruce 
s osvěžující mátou a zaručí vám 
dokonalý požitek v horkých 
letních dnech. Nejlépe chutná 
s čerstvými malinami, plátky 
citronu a lístky meduňky.
Složení: čokoládová máta  
45 %, verbena citronová 45 %, 
citronový granulát

Ledový džbánek

když si čajová konvice vezme přes léto dovolenou, je čas na ledový 
džbánek! Pyramidální sáček stačí zalít studenou vodou a pak jednoduše 
vychutnávat letní pohodu. Rychlé a jednoduché! v našich zahradnických 

centrech nabízíme Ledový džbánek ve třech kombinacích chutí.

Vychutnejte si v horkých letních dnech 
osvěžující souhru pomeranče a bazalky. Nakonec 
můžete přidat i kousky čerstvého ovoce.
Složení: mango, banány, černý bez květ, ibišek, 
ostružiník, meduňka, echinacea, citronová tráva, 
bazalka 5 %, tulsi 5 %, pomerančová kůra 2 %, 
éterický olej (pomeranč)

Díky znamenité chuti 
ovoce spolu s jemnou 
ostrostí zázvoru si budete 
moct léto pořádně 
vychutnat! Doporučujeme 
do hotového nápoje přidat 
čerstvé jahody a lístky 
meduňky. 
Složení: jablka kousky, 
ibišek, zázvor kousky  
20 %, jahody kousky 8 % 

Čokoládová máta – 
verbena

Pomeranč – bazalka

osvěží
Jahoda – zázvor

delikaTesy

léto 201930
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Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů (viz poslední strana Zpravodaje)

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
Šebrov 
29.–30. 6. Levandulový a růžový 
víkend 
✓ plný sortiment levandulí 

✓ růže v plném květu a různém 

zapěstování od šlechtitelských 

firem Kordes a dalších (kolekce 

Parfuma firmy Kordes)

✓ poradenství k pěstování růží 

a levandulí

20.–21. 7. Trvalkový víkend 
✓ velký sortiment trvalek

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
Líbeznice
15.–16. 6. Víkend plný hortenzií
✓ široký sortiment hrnkových 

hortenzií

✓ výstava řezaných hortenzií

✓ možnost zakoupení 

vystavovaných druhů

AZ Garden, s.r.o.  
Pardubice
25.–26. 5. Růžovo-levandulový 
víkend

Zahradnické centrum 
Brabec, s.r.o.
Modřice u Brna
1.–2. 6. Škola tvarování bonsají
✓ workshop pod vedením 

zkušeného lektora

✓ odborné poradenství ohledně 

péče o bonsaje

✓ poradenství při zakládání 

japonských zahrad

Zahradnictví Dvořák a syn 
s.r.o.
Teplice 
18.–19. 5. Bylinkový a čajový 
víkend
✓ Tradiční víkend věnovaný 

voňavým bylinkám a čajům 

z celého světa. Poradna 

odborníka, ochutnávky.

15.–16. 6. Levandulový 
a medový víkend
✓ Víkend plný okouzlující vůně 

levandule. Povídání o včelách 

a medu. Poradna odborníka.

Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr
1.–2. 6. Jahodový víkend
21.–23. 6. Levandulový víkend

Zahradnické centrum 
Ferenčík
České Budějovice
25.–26.5. Bylinkové týdny 

✓ Začínáme poslední květnový 

víkend a pokračujeme do konce 

června.

7.–16. 6. Růžový a levandulový 
týden
21.–30. 6. Hortenziový týden
✓ Více podrobností najdete na 

našem facebooku, instagramu 

a na ferencik.cz

Chládek zahradnické 
centrum s.r.o.
Praha
25.–26. 5. Hortenzie – královna 
zahrady
✓ široký sortiment hortenzií 

nejrůznějších druhů k výsadbě

✓ výstava řezaných hortenzií 

s hlasováním o nejkrásnější 

odrůdu

✓ odborné poradenství 

v pěstování hortenzií

✓ rozšířená nabídka doplňkového 

sortimentu

8.–9. 6.  Osaďte si starý hrnec 
aneb skalničky, jak je neznáte
✓ rozšířený sortiment skalniček 

a trvalek 

✓ poradenství odborníka

✓ ukázky netradiční výsadby 

skalniček 

✓ možnost osazení přinesených 

nádob a věcí 

✓ zdarma vám poskytneme 

drenáž a substrát obsahující 

hnojivo

Jahodová pohádka 
v Zahradnictví u Chládka
✓ denně nabídka čerstvých 

jahod od našeho dodavatele 

Jahodárna Vraňany

✓ ochutnávka vybraných odrůd

✓ termín a další informace najdete 

na našem facebooku  

akce

Letní 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
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