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Letos vás v každém čísle Zpravodaje zveme na návštěvu 
některé zahradnicky zajímavé země. Představíme vám nejen 
atraktivní turistické cíle, ale i zahradnické libůstky, typické 
rostliny, trendy a nezapomeneme ani na gastronomické 
okénko. Tentokrát vás vezmeme na výlet do Rakouska, které 
obdivujeme nejen pro jeho rozkvetlé balkony, ale máme rádi 
i Alpy a Vídeň patří k cestovatelským povinnostem.  

Narcisový festival v Aussee
Divoce rostoucí narcisy bílé zdobí jarní louky v okolí 
městečka Aussee v Solné komoře. Každý rok se zde na 

přelomu května 
a června koná 
narcisový festival, 
největší květinová 
slavnost v Rakousku. 
Její součástí jsou 
kromě lidové hudby, 
prezentace zvyků 
a starých řemesel také 
květinová korza . Letos 
se korzo koná od  
26. do 29. května.
www.narzissenfest.at t
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RAkousko
Země alpských luk, rozkvetlých 
balkonů a inspirativních 
zahrad

Zámecký park  
se sprchou
Zámecký park je unikátní tím, že 
vodotrysky a monumentální fontány 
tu nejsou jen na ozdobu – jsou chytře 
ukryty tak, aby proud vody směřoval 
na návštěvníka. Pokud navštívíte 
vodní hrátky na večerní prohlídce, 
bude zážitek ještě lepší.
www.hellbrunn.at
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Zahrady v údolí kamptal
Zahrady a parky v údolí řeky kamptal, které příroda obdařila jedinečnou 
krásou, lákají svými 19 zelenými oázami do jednoho z nejkrásnějších míst 
v Dolním Rakousku. V Grafeneggu objevíme krásný anglický zámecký park, 
v klášteře Altenburg zase Zahradu náboženství, která slovníkem současné 
zahradní architektury představuje velká světová náboženství. V zábavním 
parku v kittenberg se 1,5 hektaru pozemků proměnilo na 23 tematických 
zahrad. A Noemova archa v schilternu zachraňuje v barokní zahradě 
ohrožené rostliny a semena.

www.kamptalgaerten.at

Přírodní zahrady v Tullnu
Více než 60 zahrad s přírodní 
a ekologickou tematikou můžete 
navštívit nedaleko Vídně v městečku 
Tulln. Zahrady jsou zdrojem nápadů 
pro amatérské zahrádkáře i místem pro 
milovníky přírody či pro rodiny s dětmi. 
Z 30 metrů vysoké věže budete mít výhled 
na rozlehlé pozemky i přirozený luční 
les v pozadí. Celý areál je bezbariérový, 
a proto je velmi vhodný i pro vozíčkáře 
a seniory.  
www.diegartentulln.at

Zámecký park Belveder 
Tuto vídeňskou barokní zahradu dal vybudovat v roce 1700 princ Evžen Savojský. 
Od března do srpna můžete v horní části Belvederu, kde se nachází nejstarší 
alpská zahrada na světě založená před 200 lety arcivévodou Janem, obdivovat na 
4 000 kvetoucích alpských rostlin. V nedaleké botanické zahradě, založené Marií 
Terezií v roce 1754, najdete tuzemské i exotické rostliny. 

www.austria.info

sacherův dort
Blízko vídeňské státní opery 
najdete hotel sacher a kavárnu. 
V roce 1832 tu cukrářský 
učeň Franz sacher upekl první 
čokoládový dort jako lahůdku 
pro knížete Metternicha. 
Dnes je receptura sacherova 
kulatého dezertu střežena 
v trezoru na utajovaném místě a dort s pečetí si můžeme koupit 
pouze zde a v několika málo dalších podnicích v zemi.
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Pöllauer Hirschbirne 
se jako náhodný 
semenáč objevila 
na začátku 19. 
století. Nejstarší 
dosud plodící 
stromy pocházejí 
z výsadeb po roce 
1870. Hrušky se 
vyznačují typickým 
aroma a chutí, které 
se projevují zejména 
v přezrálých plodech. 
Po staletí vytvářejí 

tyto hrušně typický obraz zdejší krajiny a jsou základní 
surovinou pro výrobu slavného hruškového moštu. 
Výrazným znakem těchto hrušní je jejich dlouhověkost, 
odolnost vůči mrazu a každoročně velká úroda. 

Jelení hrušky 
z Pöllau



TRVALKY

Využijte ve své zahradě úžasných vlastností rostlin, které jsou domovem 
v Alpách nebo Karpatech. Jsou nízké, vystačí s minimem vláhy a kvetou 
většinou brzy na jaře, když se zahrada teprve probouzí ze zimy. 

SKALNIČKY VYDRŽÍ!
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Velmi drsné klimatické podmínky, 
které vylučují růst dřevin, for-
mují také byliny rostoucí v  tom-

to prostředí. Rostliny vytvářejí hustě 
nahloučené bochánky, které lépe odo-
lávají nepříznivým podmínkám. Pro-
tože jejich listy vytrvávají přes zimu, 
mohou rostliny začít vegetovat brzy 
na jaře, aby využily krátkého vegetač-
ního období. Zpravidla mívají velké, 
většinou přisedlé květy.
Při pěstování v  zahradě musíme re-
spektovat původ rostlin. Nejpestřejší 
druhové zastoupení najdeme na vá-

pencích, zajímavé alpinky ale najde-
me i na kyselých žulových horninách.
Půdy jsou často skeletové, štěrkovité 
bez přítomnosti jílu nebo hlinitých 
částic. Na rozdíl od druhů, které ros-
tou v horských lesích, vyžadují pra-
vé alpinky dostatek světla. Vybrali 
jsme pro vás pětici skalniček, které 
vyžadují propustné vápenaté půdy, 
slunečné stanoviště a  dostatek vlá-
hy. Na rozdíl od některých choulos-
tivých, těžko pěstovatelných druhů 
jsou vhodné i  pro nepříliš zkušené 
pěstitele.

jaro 20164
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✓ symbol tyrolských Alp
✓ stříbřitě plstnaté květní úbory

✓ roste na kamenitých svazích a sutích ve vyšších 
polohách Alp

✓ kvete v březnu až květnu

✓ typický zástupce subalpinských luk a sutí 
✓ roste dobře i v nížinných zahradách a skalkách

✓ lysé, masité listy bývají stříbřitě ojíněné

Protěž alpská 
(Leontopodium alpinum) 

Řeřuška alpská 
(Hutchinsia alpina)

Hořec bezlodyžný 
(Gentiana acaulis)

Prvosenka  
(Primula auricula) 



6

✓ vytváří nízké koberce s téměř přisedlými růžovými květy 

✓ roste na suchých, vápencových svazích
✓ nízká převislá nebo plazivá trvalka
✓ květy bílé, fialové nebo růžové

✓ typická rostlina Alp a Pyrenejí
✓ fialové až modré květy se žlutým středem, přisedlý růst

✓ kobercovitý růst
✓ bílé, růžové nebo fialové, miskovité květy

Šater plazivý  
(Gypsophila repens)

Hvězdnice alpská 
(Aster alpinus)

Lomikámen vstřícnolistý 
(Saxifraga oppositifolia)

TRVALKY

Silenka bezlodyžná 
(Silene acaulis) 
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Zelený jaZyk

Abychom si rozuměli
Předpokládáme, že ti z vás, kdo chodí do našich zahradnických center a čtou tento zpravodaj, 

o zahradě a rostlinách něco vědí, přesto bychom vám rádi vysvětlili termíny, které můžete slýchat 
z úst našich prodavačů a které nejsou tak „nebezpečné“, jak se možná na první poslech zdají. 

začali jsme už v minulém vydání, dnes pro vás máme další termíny do sbírky.

Jednou plodící jahody
Poskytují jednu sklizeň, zato bohatší, většinou 
v červnu a v červenci. Po třech letech je 
vhodné nahradit je novými sazenicemi. 
Kombinací odrůd plodících na začátku, 
uprostřed nebo na konci léta si můžeme 
sklizeň prodloužit na delší dobu. 

remontující 
Některé rostliny jsou schopny 
během vegetační sezony vykvést 
nebo plodit dvakrát. Po první fázi 
kvetení nastupuje většinou kratší 
období vegetačního klidu (sucho 
a/nebo chladno), poté se znovu 
objeví květy a případně i plody. 
Říkáme pak, že rostlina remontuje, 
tedy opakovaně kvete nebo plodí.

stále plodící jahody
Navzdory názvu této skupiny poskytují 

tyto jahody pouze dvě hlavní sklizně 

během sezony, podle odrůdy od června 

do konce roku. Zvláštní skupinu tvoří tzv. 

měsíční jahody, které plodí po celé léto.

Kyselost půdy
Podle toho, jak vysoký je obsah vápníku 

v půdě, se dělí půdy na kyselé, normální 

a zásadité – čím méně vápníku, tím 

kyselejší je půda. Některé rostliny snesou 

půdu kyselou i zásaditou, ale většina má 

specifické požadavky. Zvláštní pozornost 

je třeba věnovat kyselomilným rostlinám, 

které budou prospívat pouze v půdě 

s nižším pH, tedy v půdě kyselé. Kyselost 

půdy lze zvýšit přidáním rašeliny 

a hnojením síranem amonným.

Roubovaná zelenina
Při normálním pěstování vytvoří 
rostliny ze semene stonek nesoucí 
listy, květy a plody. Pro zlepšení 
růstových vlastností je možné využít 
roubování, tedy spojení částí dvou 
různých rostlin tak, aby vzájemně 
srostly a podporovaly jedna druhou. 
Spodní část, rostoucí v zemi, nazýváme 
podnož, horní část nesoucí květy 
a plody pak roub. Například okurky se 
roubují na podnož z tykve, která má 
bohatší kořenový systém.

Odrůda
V zahradnické praxi se setkáme také s označením kultivar nebo sorta. Jde o jednotku nižší než druh a označuje skupinu rostlin s určitými charakteristickými znaky. Například jablka odrůdy Ontario mají červenou barvu, zatímco odrůda Boskoopské je zelená. Podobně je tomu i u trvalek – například různé kultivary růží mají různě velké a různě barevné květy.
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Prostokořenné sazenice
Některé rostliny, nejčastěji ovocné stromky, prodáváme pouze na jaře a na 

podzim bez kořenového balu, pouze s volnými kořeny. Do doby, než si takovou 

rostlinu zakoupíte, je založena v písku, aby kořeny nevyschly.  Před výsadbou 

je třeba nechat kořeny aspoň tři hodiny namočené ve vodě, aby kořeny 

dostaly vláhu. Naopak kontejnerované rostliny prodáváme přímo v plastových 

pěstebních nádobách (kontejnerech) a lze je vysazovat po celý rok.



růže

T
ex

t 
a 

fo
to

: 
V

la
di

m
íra

 P
ro

uz
ov

á

Kupujete rádi kytici jako pozornost svým milovaným? Nebo jen jako dekoraci domova? 
Určitě je to často růže. Proč právě ona? Růže je symbolem lásky a právem si zaslouží i titul 
královna květin. A nemusí to být jen řezaná růže, kterou koupíte od floristky v květinářství. 
I růže, která vám poroste na zahradě, je vhodná do vázy! Stačí si jen vybrat tu správnou 
a zasadit. Již v červnu se můžete těšit na své první růžové květy.

BARvy A vůNě 
ze zAhRAdy 
přímo na váš stůl  
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Nejlepší růže  
do vázy
Velkokvěté růže (čajohybridy)  
– v této skupině jsou růže, které mají 
typický ušlechtilý tvar květu a rostou 
jednotlivě na dlouhých rovných 
výhonech. Květy mají mnoho barev, 
jsou velké a často omamně voní.  
Ve váze vydrží mnoho dnů.

Mnohokvěté růže (floribundy)  
– tato skupina sice není k řezu tak 
známá, ale je o to zajímavější. Je to 
skupina s největším výběrem barev 
a velikostí květů. Tyto růže jsou 
velmi odolné a zdravé. Pěstování je 
nenáročné a na rostlině vykvétá po 
celý rok velké množství květů. Najdete 
tu kromě klasických vznešených 
typů i květy romantické, nostalgické, 
kulovité, miskovité, poloplné 
i jednoduché, připomínající planou 
růži. Na konci výhonů je vždy více 
květů v různém stadiu rozvinutí, takže 
vám na stole postupně dokvétají.

Ostatní skupiny růží – do vázy se 
dá ustříhnout téměř každá růže. Pokud 
nemá dostatečně dlouhé výhony do 
vázy, můžete ji položit jen do misky 
s vodou, fantasii se meze nekladou –  
je to jen na vás.

Zpravodaj 9

AGRO Kapalné hnojivo 
pro růže dodá květinám 
vše, co potřebují, 
a k tomu podpoří 
bohaté kvetení. 
Účinkuje rychle, což 
se projeví zdravým 
vývojem rostlin, 
bohatým nasazením 
poupat a zvýšením 
imunity rostlin. 

FLORIA Organo-minerální hnojivo pro růže 
obsahuje guáno, které je bohatým zdrojem 
dusíku a fosforu 
v dobře přijatelné 
formě. vysoký podíl 
organických látek 
přispívá k oživení 
mikrobiální činnosti 
půdy a zlepšení půdní 
struktury.  

Athena se řadí k typickým velkokvětým 
růžím. Je velmi vzrůstná (až 120 cm 
výšky) a odolná, jemně voní. Můžete  

ji vysadit i jako solitéru

Mnohokvětá růže 
Sweet honey je 

vysoká až 100 cm, 
zaujme ušlechtilým 

tvarem květů 
a zdravým listem. 

získala titul AdR 
v roce 2015. Na 

zahradě i ve váze 
jí sluší doprovod 

kontryhele

Růže vysazená na jaře pokvete již v červnu. Jarní sazenice 
růží mají v kontejneru navíc rašelinový bioobal, se kterým 
se vysazují (neodstraňuje se). Kořenový bal je tak výborně 
chráněn a nerozpadá se.
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Že nejste hudební skladatelé? to vůbec 
nevadí! svou symfonii si totiž můžete složit 
v našich zahradnických centrech a rozehrát 
ji v plné parádě na svém balkoně nebo na 
terase. nakonec – jaké by to bylo léto bez 
muškátů, petunií, surfinií a dalších letniček? 
Každý z nás má své oblíbence a každému se 
líbí něco jiného, proto vám na následujících 
stranách přinášíme výběr toho nejlepšího, 
co jsme pro vás na letošní léto přichystali.

✓ Výběr – vyberte si druhy 
vhodné pro vaše podmínky. 
Jiné rostliny patří na slunce, 
jiné do polostínu, jiné do 
závěsných košů. S výběrem 
vám rádi poradíme.

✓ Před výsadbou – zakoupené 
rostliny důkladně zalijte 
nebo ještě lépe postavte do 
mělké nádoby s vodou, aby 
nasákly vodu.

✓ Výsadba – doporučujeme 
použít speciální substrát 
pro balkonovky, jehož 
složení odpovídá 
specifickým potřebám 
těchto rostlin.

✓ Výživa – už při výsadbě 
přimíchejte do substrátu 
dlouhodobě působící 
hnojivo. Po měsíci od 
výsadby začněte hnojit, 
nejlépe jednou týdně.

✓ Závlaha – substrát 
nesmí nikdy přeschnout, 
rostliny to velmi oslabuje. 
Doporučujeme použití 
samozavlažovacích truhlíků 
s rezervoárem vody.

✓ Škůdci a choroby – jakmile 
zjistíte napadení mšicemi, 
molicemi nebo jiným 
škůdcem či chorobou, co 
nejdříve zasáhněte. Čím 
dříve rostlinu ošetříte, tím 
rychleji se zotaví.

✓ Další péče – pravidelně 
odstraňujte odkvetlé květy, 
aby se netvořily semeníky, 
které rostliny oslabují. 
Odstraňujte také uschlé 
nebo poškozené listy, bývají 
zárodkem chorob.

✓ Užívejte si – radujte se 
z krásných květů a bohatých 
převisů, užívejte si pocit 
z dobře odvedené práce.

Co byste měli vědět 

o balkonových 

rostlinách

Balkonovky

Zpravodaj 11Zpravodaj 11



balkonovky
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Rádi byste vyzkoušeli mix různých druhů letniček v jednom 
truhlíku, ale nevíte, jaké rostliny k sobě vybrat? V našich 
zahradnických centrech vám samozřejmě rádi poradíme 
a případně vám i truhlíky osadíme. Pro ty, kteří ale raději 
experimentují a práce na zahradě je pro ně zábavou,  
máme několik inspirací. Která kombinace  
se vám líbí nejvíc?

jaro 201612

Kouzlo 
tRuhlíKoVých
Kombinací

1. Smil (Helichrysum Gold)2. libora (Lantana)
3. Povijnice (Ipomoea)
4. muškát břečťanolistý (Pelargonium peltatum)

Pestrá  
letní směs

Léto bez starostí

Stříbrná  
a fialová

➊

➊

➊

➌

➌

➍

➍

➍

➋

➋

➋

1. Všelicha rozeklaná 
(Brachycome multifida)
2. minipetunie (Calibrachoa)
3. Dichondra stříbrná 
(Dichondra argentea)
4. Krásnohlávek brownův 
(Calocephalus brownii) 

1. muškát (Pelargonium peltatum)

2. Vějířovka (Scaevola aemula) 

3. bakopa (Sutera)

4. Povijnice (Ipomea batatas)
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Půlnoční nebe

Kouzelný koberec

Kouzlo starých 

časů

➊

➊

➊

➌

➌

➌

➍

➍

➍
➎

➋

➋

➋

1. muškát (Pelargonium crispum)

2. ostruhatka (Diascia)

3. muškát (Pelargonium crispum)

4. Rdesno (Polygonum)

5. minipetunie (Calibrachoa)

1. Vějířovka (Scaevola aemula)

2. Surfinie (Surfinia ‚Purple Vein) 

3. nestařec americký 

(Ageratum houstonianum)

4. Povijnice (Ipomea batatas)

1. minipetunie (Calibrachoa)2. Sporýš (Verbena)
3. Všelicha rozeklaná (Brachycome multifida)4. muškát (Pelargonium crispum) 
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jaro 201614

do vaší symfonie

PlnokvěTé muškáTy
pestrá paleta barev

Surfinie klaSické
bohatý velký převis

vzPřímené muškáTy
výrazné barvy, plnokvěté

Sally

victor improved

Salmon Queen

amelit

kate

mexica ruby

vicky

Perlenkette 
orange

alice

Purple

Hot red

White

yellow

Blue
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vyberte si z naší nabídky osvědčených 
druhů i horkých novinek! Jednotlivé 
takty své balkonové symfonie 
můžete skládat podle oblíbených 
druhů nebo barev, které máte rádi. 
v našich zahradnických centrech 
najdete letničky vhodné pro pěstování 
v nádobách v ucelené nabídce.

PoTunie
kompaktní, kulovité tvary

Surfinie komPakTní
záplava květů bez převisu

SPecialiTy
netradiční květ

Table White

Table Dark red

Salmon vein

Table yellow

Plus Papaya

Peppy Sunset

Peppy cerise

Plus Purple

Plus yellow

Purple Halo

Tumbelina® inga

Tumbelina® Priscilla

Tumbelina® cherry ripple

Designer rose Star

Tumbelina® eliza

Designer Blue Star
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Na předchozích stranách jste si určitě 
vybrali z balkonových květin, do čeho 
je ale vysadit? A jak se o ně starat? 
Představujeme vám jen pár výrobků z naší 
nabídky, které by vám neměly uniknout, 
pokud chcete mít krásně rozkvetlý balkón 
od května až do prvních mrazíků.

jaro 201616

FLORIA Hydrogel
✓ speciální 
koncentrát 
zadržující vodu 
a živiny v blízkosti 
kořenů rostlin
✓ prodlužuje 
intervaly mezi 
jednotlivými 
zálivkami

✓ chrání rostlinu před možným 
poškozením vlivem delších přísušků

✓ substance do sebe absorbuje velké 
množství vody i živin, svůj objem 
zvětší až 250x

✓ stačí smíchat se substrátem  
při výsadbě 

Kristalon + Vitality Komplex
✓ dva výrobky pro střídavou péči – jeden týden 

přihnojte Kristalonem Muškát, druhý týden 
přidejte Vitality Komplex

✓ obsahuje přírodní enzymy a výluh ze žížalího 
kompostu

✓ zajistí vyšší násadu a barevnost květů 
✓ pomáhá překonat rostlinám stresové období 

a zvyšuje obranyschopnost vůči škůdcům 
a chorobám

ZC Substrát pro balkon
✓ vyrobený podle požadavků našich zahradnických center přímo  

pro potřeby muškátů, petunií, surfinií a dalších balkonových rostlin
✓ obsahuje zásobní hnojivo na prvních šest týdnů růstu
✓ přídavek zeolitu pomáhá zadržovat v substrátu vodu, takže není  

třeba tak často zalévat

ZC Kapalné hnojivo pro balkón
✓ unikátní hnojivo připravené speciálně pro naše 

zákazníky 
✓ vhodné pro všechny druhy balkónových květin
✓ podporuje zdravý růst a tvorbu nových květů, 

obsahuje rostlinné vitamíny – stopové prvky
✓ zlepšuje celkovou vitalitu rostlin a zvyšuje jejich 

odolnost vůči chorobám a škůdcům

Substral Careo tyčinky 
✓ hubí odolné škůdce na okrasných rostlinách 

a současně dodávají živiny potřebné k růstu 
✓ jednoduchá aplikace – stačí zapíchnout  

do substrátu
✓ poskytují rostlinám dlouhodobou ochranu 

před opětovným napadením 
✓ účinek se projeví u mšic již po 1–3 dnech, 

u molic po 5–6 dnech 
✓ ochrana až na deset týdnů

Substral Careo granulát 
✓ granulát proti škůdcům hnojí a zároveň 
hubí škůdce (mšice, háďátka, křísy, 
třásněnky kromě třásněnky západní, 
červce, molice i smutnice)
✓ aplikuje se po zjištění prvních škůdců 
nebo příznaků napadení
✓ granulát se rozhodí rovnoměrně na 
povrch a zapracuje do substrátu

Samozavlažovací  
truhlíky Berberis
✓ velkoobjemové samozavlažovací truhlíky  

v novém designu
✓ uvnitř má podle typu jednu až tři samostatné nádoby
✓ zásoba vody až 18 litrů

✓ doplňková kolečka pro 
snadnější manipulaci,  
lze doplnit oporu pro rostliny 

Samozavlažovací truhlíky
✓ plastové truhlíky různých délek
✓ obdélníkový půdorys, pozvolna  

se kónicky rozšiřuje
✓ horní okraj širší ohnutý směrem ven

Vyzbrojte se na
LetNí  

BALKON!

Balkonovky



V minulém čísle jsme si řekli, jak vypadá tělo rostliny.  
Už poznáte kořeny, stonek, list, květ a plod. Ale proč vlastně 
rostlina kvete, proč jí nestačí, že má kořeny, stonek a listy?

Květina vyroste ze semín-
ka, napřed kořeny, stonek 
a  listy. Pak na květině uvi-

díte pupeny a  z  nich vykvetou 
květy. Květy jsou různé tvarem, 
velikostí i  barvou. Kvetou rost-
liny jen proto, aby byly krásné? 
Dělají to proto, aby na své krásně 
barevné a voňavé květy nalákaly 
nejrůznější hmyz – čmeláky, vče-
ly nebo třeba motýly. Ti přiletí 
ke květu a  napijí se jeho sladké 
šťávy. Na svém těle pak odnesou 
pyl na další květy, tím se rostli-
ny opylují a vznikne plod. V plo-
du jsou semínka, ze kterých pak 
vyrostou nové mladé rostlinky. 
Takže teď již víme, že květy rost-
lin jsou potřebné pro rozmno-
žování rostlin, a  také víme, že 
včelky a  čmeláci a  motýli jsou 
ohromně užiteční.T
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Zasaď si do truhlíku nebo 
květináče krásně kvetoucí 
rostliny, které budou  
lákat hmyz. 
✓ Libora bude na své květy lákat 

motýly celé léto. Pozoruj, co 
motýl na květu dělá a čím pije 
sladkou šťávu.

✓ Zkus si přivonět k citrónovému 
muškátu a řekni, jestli ti voní. 
Mátové žvýkačky ti připomene 
pelargonie vonná.  

Luštík
aJája 

malí zahradníci

Pelargonie vonná

Libora

Včelka opyluje 

rostlinu

Zpravodaj 17
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Také letošní reprezentační zahradnický ples, který se již tradičně konal začátkem února 
v pražském paláci Žofín, měl společné téma. Tentokrát jsme výzdobu jednotlivých prostor pojali 

v duchu přírodních živlů. Podívejte se s námi na pár obrázků a posuďte sami, jak se nám podařilo 
atmosféru přírodních úkazů zachytit prostřednictvím květin.

74. zahradnický ples
Přírodní Živly

Hlavní sál 

„Když se všichni čerti žení“  
Těžká oblaka se valí krajinou a občasné záblesky dávají tušit, 
že se blíží něco živelného a nespoutaného. Ještě štěstí, že se 

u nás pravá tornáda nevyskytují! 

Aranžmá Zahradnictví dvořák a syn, FlorA GArdEn, AZ 
GArdEn a Floraservis 

Podívejte se na 
video z plesu
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Malý sál  

„Když tajemné závoje  zahalí 
nebeskou báň“ 

Jen nábožné ticho a klid dá dokonale vyniknout dech beroucím 
obrazům na černočerné obloze, které si pro nás připravilo samo 

slunce ukryté hluboko za obzorem.    

Aranžmá Zahradnictví líbeznice a Zahradnické centrum Ferenčík

rytířský sál  

 „Když se obzor rozhoří“
Malebný západ slunce po krásném teplém letním dni! Slunce 

se s námi rozloučí ohnivým tancem a bez milosti spálí poslední 
zbytky všedního dne.  

Aranžmá Zahradnické centrum Brabec  
a Zahradnictví u Kopřivů

Primátorský salonek  

 „Když ledová krása zazáří“ 
Představte si mrazivý den na horách, který prozářilo jasné 
zimní slunce.  Zimní idylka. Jste oslněni třpytivou krásou 

všudypřítomného sněhu a štiplavý mráz vám ihned vžene zdravý 
ruměnec do tváří.   

Aranžmá Zahrada lisý

Schodiště 

„Když oblohu zaklene duha“
Pošmourné ráno v mlžném oparu, prší. Počasí,  

že by psa nevyhnal. najednou oblohu proříznou ostrou  
čepelí zlatavé sluneční paprsky a v kapkách deště  

vykrouží na obloze nádhernou duhu.  

Aranžmá Chládek - zahradnické centrum
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Ačkoliv jsou Velikonoce svátky jara, květů, probouzející se přírody, nemusí se výzdoba pro tuto 
příležitost nést vždy ve znamení křiklavě pestrých barev. Někdo má rád prostě jednoduchý, 
méně nápadný, klidný styl. I tak se dají Velikonoce oslavit. Pro výrobu dekorací můžete využít 
třeba pokojové rostliny z nabídky našich zahradnických center a dozdobit je prvky, které k jaru 
patří. Pár inspirací najdete na našich obrázcích.

jaro 201620

VelIkoNoce
trochu jinak

Drobná tlustice z rodu Crassula má něžně 
bílé, jemné kvítky, navíc je velmi nenáročná 

na vlhko, takže vydrží ve skleněné nádobě 
bez závlahy i několik týdnů. Stačí ji doplnit 

peříčky a čistě bílými vejci.
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Jaro hýří mnoha barvami, a proto 

většinou dekorujeme v pestrých 

barvách . Nebojte se ale toto 

pravidlo porušit. Vždyť například 

právě  jednoduchou kombinací  

zelené a bílé získáme  

velmi elegantní výsledek.

Jitka krausová

Zahradnictví Dvořák 

a syn, Teplice

Plné květy krémové prvosenky (Primula) jsou samy 
o sobě natolik krásné, že by bylo škoda strhávat 
pozornost na kraslice. Úplně postačí dozdobit 
peříčky a papírovým obalem na květináč.

Žumen (Cissus rhombifolia) je popínavá pokojová 
rostlina podobná břečťanu. My jsme jeho výhony zapletli 
do korpusu vytvořeného z drobných větviček břízy 
a plaménku a dozdobili přírodně zbarvenými vejci.

Zvonky, hortenzie a další rostliny vyniknou 
o Velikonocích v bílých netradičních nádobách 
dozdobené vejci a peříčky

Základem bílo-zeleného aranžmá je drobný plnokvětý zvonek 
Campanula haylodgensis, který se pěstuje také jako zahradní trvalka. 
Je umístěn do pastelově zelené misky a doplněn cibulkami rašících 
sněženek a zeleně obarvenými vajíčky.
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Milovníci květin se pokojovými rostlinami často zcela obklopují.  
Pod jejich záplavou přestává být vidět okenní parapet, nad sedačkou v obýváku  

se sklání mohutná palma jako někde v pralese a na schodišti v chodbě lze sklízet citrony.  
Aniž si to možná uvědomujeme, s pokojovými rostlinami si pouštíme do bytu kousek světa…
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Pokojové rostliny se stávají poko-
jovými až v  našich zeměpisných 
šířkách. Svůj přirozený původ 

totiž mají obvykle v  exotických ze-
mích, které pro mnohé z nás zůstávají 
navždy nedostižnými destinacemi. 
A  díky těmto rostlinným druhům 
máme možnost alespoň špetku té 
exotiky okusit. Proč si neudělat doma 
takovou „světovou“ přehlídku? Jed-
noduše Afrika za oknem v  obýváku, 
Jižní Amerika za oknem v  kuchyni.  
Žádný problém! 
V  našich zahradnických centrech 
jsme pro vás připravili atraktivní 
výběr rostliny ze všech koutů svě-
ta, který obsahuje velice nenáročné 
a  kompaktní druhy listem okrasných 
pokojových rostlin. Jihoamerického 
ducha Amazonské oblasti vnese do 
místnosti například pepřinec (Pepe-
romia). Nevyžaduje žádnou zvláštní 
péči a  prospívá téměř na jakémkoliv 
místě v  interiéru. Zároveň překvapí 
rozmanitostí tvarů listů a okouzlí pes-
trou škálou zbarvení. 
Podobně nenáročný a  neméně atrak-
tivní je také věšák (Rhipsalis), jehož 
některé druhy pocházejí z jihu Afriky. 
Rostliny jsou to podle kultivaru vel-
mi kompaktní, ale i převisle rostoucí, 
s výhony až dva metry dlouhými. Také 
dokáže překvapit výjimečností vzhle-
du a rozhodně dodá květinovému kou-
tu ten pravý nádech exotiky. 
Dalším Afričanem je zelenec (Chlo-
rophytum), jehož nenáročnost i  deko-
rativnost oceňovaly už naše babičky. 
Není úplně neznámý, ale nové kultiva-
ry překvapí svým kompaktním růstem.
Přijměte naše pozvání na tuto cestu 
kolem světa a nezapomeňte si kousek 
toho světa přinést domů…

Zpravodaj 23



Okrasná zahrada
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Jaká by to byla zahrada bez trávníku! Většinou i ty nejmenší zahrádky mají kus 
travnaté plochy, která má nejen svůj výtvarný účel, ale také se na ní dá krásně 
odpočívat, hrát si s dětmi, se psem nebo se projít v ranní rose. Péče o trávník není 
o nic náročnější než jiné zahradnické práce, jen je třeba ji provádět soustavně 
a pečlivě. Na první půlrok pro vás máme pár tipů, které vám při péči pomohou.

První půlrok  
s tráVNíkem

trAVIN – stOP Plevelům v trávníku
✓ hnojivo speciálně vyvinuté pro udržení 
trávníku v bezplevelném stavu
✓ dodá trávníku živiny a zároveň likviduje 
plevele (sedmikrásky, pampelišky, pcháče aj.) 
✓ zabraňuje růstu mechů
✓ působí po dobu dvou měsíců 
✓ neškodný pro domácí mazlíčky  

FLOrIA trávníková náplast 3 v 1
✓ oprava poškozeného trávníku  
snadno a rychle
✓ obsahuje kokosový substrát, vybrané 
travní osivo, trávníkové hnojivo a složku 
AQUA Cell, která pomáhá udržet 
v blízkosti semen dostatek vláhy
✓ zajistí rychlou regeneraci 
poškozeného trávníku a jeho  
brzké využití

Weedex 
✓ postřik proti plevelům v trávníku určený k přímé aplikaci
✓ účinný proti více než 40 druhů plevelů jako jsou jetel, trojlístek, 
řebříček, pryskyřník, sedmikráska, pampeliška a další.  
✓ není toxický pro včely
✓ zasažená rostlina vadne a postupně odumírá  
✓ dostupný jako připravený postřik nebo jako koncentrát k ředění

Plevele

Více vzduchu

Vertikutace
✓ cíl – odstranění plsti a provzdušnění vrchní 
vegetační vrstvy trávníku 
✓ provádí se vertikutátorem – elektrickým strojem, 
který svisle prořezává vrchní vrstvu půdního profilu 
(z anglického vertical cut – svislý řez )
✓ hloubka zařezávaní je asi 2–3 mm 
✓ zároveň se čistí trávník od plsti

Aerifikace
✓ cílem je zlepšení schopnosti substrátu přijímat 
vzduch a vodu 
✓ provádí se na jaře 
strojem s dutými nebo 
plnými hroty do 
hloubky 5–8 cm
✓ zemina 
vynesená na 
povrch se rozmělní 
a otvory se vyplní 
pískem  
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Výživa

Travní směsi 

HŘIŠtNí 
✓ pro sportovní areály a plochy využívané k aktivní rekreaci
✓ pro zahrady aktivně zatěžované pohybem  
✓ složena z druhů a odrůd odolných zátěži a sešlapávání – rychle regeneruje
✓ vyžaduje časté sečení, hnojení a také zavlažování

OBNOVA
✓ k dosetí a rychlé regeneraci poškozených a zničených míst 
✓ umožní rychlé oživení vašeho trávníku s následným plným zapojením

PArkOVá 
✓ pro méně zatěžované okrasné trávníky parků a zahrad
✓ druhy a odrůdy s nižší tvorbou zelené hmoty
✓ dobře odolává letním přísuškům

AGrO trávníkové hnojivo stArt 
✓ pro jarní hnojení trávníku 
(březen-duben)
✓ dodá potřebné živiny 
pro rychlou regeneraci 
a nastartování růstu
✓ obsahuje vysokou dávku 
dusíku a fosforu pro podporu 
rychlého a zdravého růstu listů 
a kořenů trav

V první polovině roku trávník 

bujně roste, proto jej nezapomeňte 

intenzivně hnojit hnojivy s vysokým 

obsahem dusíku.  Naopak v létě  

a na podzim zvolte hnojiva  

s vyšším obsahem draslíku

Jiří Pokluda

Chládek – zahradnické 
centrum, Praha



Zahradnické trendy
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Důvodem zvýšeného zájmu o kompostování je také snaha o recyklaci, která se týká 
i organického odpadu. Zhruba 60 procent obsahu našich popelnic tvoří právě on. Mnoho lidí 
především ve městech se vrací k pěstování vlastních bylinek či dokonce zeleniny – třeba na 
balkonech nebo terasách. A pro ně je jednoznačným trendem pěstování bez chemie. A díky 
kompostování tak získávají skvělé organické hnojivo. 

Proč se vracíme  
Zpět ke koMpostování?

p roč je kompost tak skvělý pro 
půdu? Organická hmota v  půdě 
zvyšuje její schopnost odolávat 

výkyvům v  závlaze, jako jsme to po-
znali třeba minulé léto. Zvládá lépe 
oba extrémy – sucho i  přívalové deš-
tě. Kompost v půdě zvyšuje množství 
minerálních látek, dělá ji kypřejší, 
propustnější a  pro rostliny rozhodně 
příjemnější. Díky němu se zvyšuje 
i  obsah mikroorganismů, které jsou 
důležité pro obnovu půdy. Zdravá 
půda obsahuje velké množství orga-
nické hmoty. Ačkoliv bychom to mož-
ná neřekli, ve zdravé půdě probíhá 
mnohem bohatší život než na ní.

Komunitní kompostování
V  zahraničí jsou velkým trendem komunitní kompo-stéry – nádoby zpravidla většího objemu určené na-příklad pro jeden bytový dům nebo skupinu několika rodin. Není tak třeba budovat nákladnou průmyslovou kompostárnu a řešit systém svozu. Pověřená osoba do-hlíží na čistotu odpadu a kvalitu kompostu a účastníci získávají zdarma kompost pro svoji potřebu.  
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Nečekejte na 
kompost roky!

Radivit Urychlovač 
kompostování – obsažené 

humifikační organismy 
zlepšují rozklad i špatně se 

rozkládajících látek. vhodný do 
kompostérů, volných kompostů 
nebo pro plošné kompostování.

Téměř každý z nás zná běžný zahradní 
kompost jako ohradu na zbytky ze 
zahrady. Doba ale pokročila! Jaké 
druhy kompostérů se dnes kromě těch 
zahradních používají?

✓ Plastový kompostér – jednoplášťová plastová nádoba – 
odpad shora vhazujeme a z dolních dvířek odebíráme kompost.
✓ Otočný kontejner – po každém vhození bioodpadu nádobou 
zatočíte, obsah se promísí a urychlí se proces rozkladu. 
Vhodný i na větší terasy. 
✓ Zateplený kompostér – udržuje teplotu během celého roku 
a lze tak kompostovat i v zimě. 
✓ Vermikompostér – o organický odpad postará speciální 
druh žížal. Můžete najít několik různých typů, některé 
si dokonce můžete vyrobit sami; novinkou je designový 
vermikompostér, u kterého nikdo nepozná,  
že v něm máte žížalí farmu!

koMpost není sMetiště 
Ani skláDkA oDpADU! 

AGRo Urychlovač kompostu – díky 
činnosti nezávadných a užitečných 
bakterií a enzymů přirozeně 
rozkládá odpad organického 
původu. přídavek zeolitu kompost 
provzdušní a uvolněné živiny  
na krátkou dobu zadrží.

seZnAMte se: 
koMpostéR!

Zpravodaj 27

v ideálním případě se jednotlivé 
vrstvy střídají tak, aby kompost 
zůstal vzdušný. kompostujeme-
li posekanou trávu, je třeba 
ji ukládat jen v tenkých 
vrstvách a ideálně smíchanou 
s porézním materiálem, který 
zajistí vzdušnost a tráva nebude 
zahnívat (například drcené 
větve, sláma, papír  
ze skartovačky apod.)



Užitková zahrada
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V létě patří melouny k nejoblíbenější zelenině. Vychlazený, správně 
vyzrálý a šťavnatý je s oblibou vyhledáván pro zahnání žízně  
i jako lehká svačina či večeře. Kdo se nechce omezovat na nabídku 
zelinářských obchodů a zkusit také trochu zahradnického štěstí, 
může melouny pěstovat i na vlastní zahradě.

Podobně jako jinou teplomilnou 
zeleninu nabízíme také melou-
ny v podobě roubovaných rost-

lin. Jako podnož se používají bujně 
rostoucí příbuzné druhy, které vy-
tvářejí odolný, velmi rozvětvený ko-
řenový systém. Rostlina pak posky-
tuje vyšší výnos a netrpí houbovými 
chorobami kořenů. 

Vypěstujte si svůj 

jaro 201628
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Cukrový meloun ´Orange Beauty´
✓ hmotnost plodu 0,6 – 1 kg
✓ tmavě oranžová dužnina vynikající chuti
✓ roubování zajišťuje lepší růst a odolnost vůči padlí
✓ doporučujeme hlavní výhon zastřihnout za čtvrtým 

listem, aby se plody tvořily na postranních výhoncích

Jak pěstovat melouny
✓ stanoviště chráněné na plném slunci
✓ termín výsadby po 20. květnu
✓ hloubka výsadby tak, aby roub zůstal nad povrchem
✓ živiny před výsadbou speciální hnojivo pro plodovou zeleninu s obsahem rohoviny, případně sušený kravský hnůj; během 

vegetace jednou týdně přihnojit kapalným hnojivem
✓ zálivka vydatná, méně častá 
✓ další péče kontrolovat místo roubování – výhony použité podnože odříznout  
✓ sklizeň raději později než dříve – předčasně sklizeným plodům chybí sladkost a aroma

Pro přihnojování melounů 

doporučuji Kristalon GOLD. Jedná 

se o univerzální hnojivo, které lze 

použít jak na ovoce, tak na zeleninu.

RNDr. František Kopřiva, 
Zahradnictví u Kopřivů, 

Šebrov

Osvěžující nápoj získáte 
smícháním ledového 
čaje s kousky melounu 
a dalšího ovoce. Ozdobte 
výhonkem máty

Vodní meloun ´Mini Love´ 
✓ plody o hmotnosti 3 až 5 kg
✓ dužnina sladká, aromatická, 

intenzivně červená
✓ také do menších zahrad nebo  

větších nádob na balkon  
nebo terasu

Novinka
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Také už se těšíte na jahody se šlehačkou, 
pohár nebo lívance s jahodami? Na sladké, 
červené plody si budeme muset ještě 
pár měsíců počkat, ale už teď si můžete 
z našich zahradnických center odnést 
sazenice, které budou plodit už letos. 
Máme pro vás připravenu řadu odrůd, 
abyste si mohli vybrat podle svých 
představ. Pro přehlednost jsme  
je rozdělili do několika skupin.

       Jdeme 
Na jahody!

Vysaďte si jahody
✓… na jaře (duben až  květen) – rostliny tvoří odnože  již prvním rokem výsadby
✓… na podzim (srpen – září) – za nižších teplot lépe prokoření a bohatěji plodí
✓… z frigo sadby (chlazené) – rostliny se lépe ujímají a sklizeň je vysoká již v prvním roce pěstování rostlin  (až 1 kg plodů z jedné rostliny ve druhém roce pěstování)

Senga Sengana

Elsanta

Korona

Florence
Karmen

jaro 201630
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aGRo Substrát na jahody – ideální pro 
pěstování na záhonech i v nádobách. 
obsahuje startovací dávku hnojiva 
Kristalon na šest týdnů.

agro NaTURa organické hnojivo pro 
jahody a drobné ovoce – pro pěstování bez 

chemie. obsahuje sladové bakterie, které 
podporují růst kořenů a urychlují procesy 

v rostlině. aplikuje se jednou za měsíc. 

aGRo Kapalné hnojivo pro jahody – 
pro  pravidelné přihnojování v průběhu 
vegetace, jednou za dva týdny. Podporuje 
zdravý růst, rychlejší nasazení květů 
a vyzrávání plodů.
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Zajistěte 
výživu!

✓ na podzim zapravit do 
půdy hnůj nebo kompost 
(5–10 kg/1 m2)

✓ před výsadbou zapravit 
do půdy zásobní hnojivo  

✓ dostatečná zálivka, 
hlavně u podzimních 
výsadeb  

✓ pravidelně 
přihnojovat 
tekutými hnojivy 
bez chloru  
(sazenice na chlor)

Naše tipy
pro bohatou 

sklizeň

Zpravodaj 31

anabel

Vivaldi

Sonata

Rumba

aromas

diamante

Selva
ostara
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aktuálně

Pomůžeme vám tady!
Nevíte si rady? 

Již několik let se snažíme vypěstovat angrešty, ale vždycky nám zplesniví. Co můžeme 
udělat, abychom je dopěstovali?
Jedná se o hnědé padlí angreštu. Tato houbová choroba napadá nejdříve mladé letorosty a pak 

sestupuje na plody. Jednou z možností, jak její rozšíření 
omezit, je pěstování méně hustých 
porostů a pravidelné odstraňování 
napadených letorostů. Pokud 
toto zkombinujete s preventivním 
postřikem přípravkem Kumulus po 
odkvětu a aspoň dvěma postřiky 
přípravkem Discus s odstupem  
14 dnů, měli byste se angreštů  
letos dočkat.

V loňském roce mi na jaře na meruňce 

náhle uschla celá větev. Soused říkal, 

že ji „trefilo“. Bojím se, aby se to 
neopakovalo, dá se s tím něco dělat?

Jedná se s jistotou o moniliový úžeh. Tato 

choroba je velice nebezpečná a dokáže 

opravdu zahubit i celý strom. Určitě v první 

řadě odstraňte napadenou větev, jelikož 

houba, která strom napadla, dále větví 

prorůstá. Pokud jsou dlouhá jara s rozdílnými 

teplotami a častým deštěm, je třeba na 

začátku kvetení ošetřit meruňky nebo višně 

přípravky Horizon nebo Teldor.

výživa

ošetření

ošetření

jaro 201632

Slyšel jsem, že existují nějaké 
houby, které se přidají k rostlině a blokují příjem těžkých kovů 
do rostlin ze zamořené půdy. 
Opravdu něco takového existuje?
Asi jste slyšel o prospěšném soužití 
rostlin s mykorhizními houbami. Tyto 
houby se propojí s kořenem rostliny 
a díky svým vláknům dokážou 
rostlinám nejen dodávat živiny, které 
by pro rostliny nebyly dosažitelné, 
ale například i zadržovat těžké kovy 
a nepouštět je do buněk rostliny. 
Fungují vlastně jako výživový 
specialista a strážce zdravotního 
stavu rostliny. Rostlina za odměnu 
dodává houbě cukry, které potřebuje 
ke svému růstu. Výhodou aplikace 
těchto hub k rostlinám je i to, že 
rostliny s nimi žijí celý svůj život. 
Jedním ošetřením tak máme zajištěn 
benefit na 
opravdu 
dlouhou 
dobu.
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Dá se nějak zlikvidovat plevel v záhoně 
s mrkví? Mám ji vždycky strašně 
zaplevelenou takovým bíle kvetoucím 
plevelem.
Nejspíše bojujete na záhoně s ptačincem 
žabincem. Tento drobný plevel je opravdu 
klasickou metodou pletí obtížně hubitelný. Je 
totiž tak agresivní, že z každého lístku a kořínku 
může vyrůst plnohodnotná dceřiná rostlinka. Co 
tedy s tím? První variantou je připravit záhon 
pro setí už na podzim, a pokud ptačinec vyroste, 

aplikovat Roundup Aktiv 
nebo Expres a záhon 
tak vyčistit. Ze semen 
na jaře ještě nějaké 
plevele obrazí a pak 
můžeme konkrétně do 
mrkve použít přípravek 
Sencor Liquid. Aplikuje 
se po vzejití mrkve, 
plevel zahubí a mrkev 
nepoškodí.

ošetření

ošetření

napadení

Všiml jsem si nezvykle zvětšených pupenů 
na naší révě. Pak z nich vyrašily znetvořené 
listy. Nevíte, co by to mohlo být?
Myslím si, že jde o napadení vlnovníkem 
révovým. Tento roztoč saje na mladých, ještě v pupenech ukrytých listech. 
Vznikají pak zkadeřené listy plné puchýřů s bílou vatou na spodní straně. Pokud 
je napadení intenzivní, doporučil bych postřik přípravkem Kumulus. Působí nejen 
na plísně, ale úspěšně limituje i roztoče jako je vlnovník.

škůdci

V loňském roce nám krásně 
rozkvetla švestka, ale přesto 
jsme sklidili velmi málo plodů. 
Skoro všechny švestičky ještě 
zelené spadly.
Pokud v malých švestičkách byly 

drobné dírky, šlo nejspíš o masivní 

napadení pilatkou švestkovou. 

Tento škůdce klade po odkvětu na 

malé plůdky svá vajíčka a z nich se 

líhnou drobné larvičky. Ty vyžírají 

malé švestky, které následně 

spadnou. Pokud ošetříte strom 

na začátku kvetení přípravkem 

Decis Protech, měli byste švestky 

uchránit. Tento přípravek ničí 

nejen dospělce, ale navíc má 

silné repelentní 
účinky – pokud 
byste tedy 
přesně netrefili 
vrchol náletu 
pilatek, strom 
nenapadnou, 
protože jim 
postřik příliš 
nevoní.

Prý existuje přípravek, který dokáže zahubit plevele 
dokonce na tři měsíce. Je to pravda?

Ano, jde o nový přípravek Plevelblok, který obsahuje dvě 

účinné látky a působí tak nejen na vzrostlé 

plevele, ale i na klíčící semena. Po postřiku 

zůstává část účinné látky ve svrchní vrstvě 

půdy a zabraňuje klíčení semen, a to po dobu 

tří měsíců. Tímto přípravkem lze dokonce 

ošetřit například i prostor pod živými ploty 

a porosty rostlin, které koření v hloubce 

větší než 30 cm. Ale pozor, přípravek nesmí 

dopadnout na jejich listovou plochu! Pokud po 

aplikaci nebudeme s půdou hýbat, vydrží nám 

bez plevele opravdu až tři měsíce.
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Císařský trhanec (Kaiserschmarren)
✓ 500 ml mléka
✓ 1 lžíce kysané smetany  
✓ 4 vejce
✓ 80 g krystalového cukru
✓ 250 g hladké mouky
✓ sůl
✓ rozinky nasáklé rumem
✓ 40 g másla
✓ moučkový cukr
✓ 4 polévkové lžíce rumu

Smícháme mléko, kysanou smetanu, žloutky, 
cukr, mouku a kůru z citrónu a pomeranče, 
lehce osolíme, vymícháme hladké těsto. 
Přidáme rozinky namočené do rumu. Z bílků 
ušleháme sníh, zašleháme do něj polovinu 
krystalového cukru, sníh opatrně vmícháme 
do těsta. Na pánvi rozehřejeme máslo, vlijeme 
těsto, po jedné straně ho osmažíme do zlatova, 
pak obrátíme. Asi dvě minuty za několikerého 
obracení dosmažíme. Osmažené těsto dáme 
do rozpálené trouby na střední rošt a pečeme 
asi 8–10 minut, poté je vyndáme z trouby. 
Roztrháme pomocí dvou vidliček na kousky.
Zbylou část cukru nasypeme na pánev 
a necháme zkaramelizovat. Zalijeme rumem. 
Natrhané kousky těsta vmícháme do karamelu 
s rumem. Trhanec posypeme moučkovým 
cukrem a podáváme se švestkovým kompotem.

Tyrolské knedlíky 
(Tiroler Knödel)
✓ 5 housek 
✓ 2 vejce  
✓ 100 g vařeného  

uzeného masa
✓ 70 g hrubé mouky
✓ 25 g másla
✓ 1,5 dl mléka
✓ petrželka, sůl

Housky nakrájíme na malé kostičky 
a smícháme je s petrželkou 
osmahnutou na rozpáleném másle. 
Zalijeme vejcem rozšlehaným se solí 
a mlékem, přidáme nadrobno nakrájené 
uzené maso, hrubou mouku a dobře 
promícháme. Z těsta utvoříme kulaté 
knedlíky a vložíme je do vroucí osolené 
vody. Po pár minutách je nadzvedneme 
ode dna a dovaříme. Ihned po vyjmutí 
knedlíky propícháme špejlí, aby odešla 
pára. Podáváme se zelným salátem.

Ochutnejte 
RaKOusKO

recepty

jaro 201634
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Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů 

(viz poslední strana Zpravodaje) 2016

akce

Bylinkové dny 2016

Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr
20. – 22. 5. Bylinkový víkend
✓ bylinky známé i neznámé
✓ bylinkové čaje a limonády
✓ bylinkové grilování
✓ dílna pro děti

11. – 12. 6. Jahodový víkend
✓ prodej vraňanských jahod
✓ jahodové mlsání

Zahradnictví LíbeZnice s.r.o.
Líbeznice
21. – 22. 5. Bylinkový víkend
✓ prezentace známých i méně známých bylinek 

a všeho potřebného k jejich pěstování
✓ bylinkové dobroty
✓ odborné poradenství
 

Zahradnictví dvořák a syn
Teplice
9. – 10. 4. Trvalkový víkend
✓ přehlídka trvalek 
✓ poradna odborníka 
✓ rozšířený sortiment trvalek 

4. – 5. 6. Bylinkový a medový víkend
✓ vše o bylinkách, včelách a medu
✓ pro děti i dospělé

Zahradnické centrum  
FerenČík s.r.o. 
České Budějovice
Bylinkové týdny v Zahradnickém centru Ferenčík
✓ zahájení bylinkovým a medovým  

víkendem 21. 5. a 22. 5.
✓ vše o bylinkách, včelách a medu pro děti 

i dospělé

Bylinkové týdny v květnu a červnu
✓ široký sortiment bylinek známých i méně známých
✓ bylinkové dobroty a nápoje v naší kavárně
✓ odborné poradenství k pěstování bylinek

Zahradnictví u kopřivů s.r.o.
Šebrov
21. – 29. 5. Bylinkový týden v Šebrově
29. 5. Dětský den

Zahradnické centrum  
brabec, s.r.o.
Modřice u Brna
21. – 22. 5. Bylinkové slavnosti
✓ doprovodný program akce 9–12 a 13–17 hod
✓ poradna ochrany rostlin – Ing. Petr Ackerman, CSc.
✓ bylinková poradna – tipy, triky, recepty
✓ grilování na bylinkách, míchané nápoje 

s bylinkami
✓ tvořivá dílna pro malé zahradníky
✓ hmyz ve službách člověka

chLádek – Zahradnické 
centrum
Praha 6
20. – 22. 5. Bylinkový víkend 
✓ sortiment bylinek rozšířený o mnoho zajímavých 

druhů 
✓ osazování truhlíků bylinkami na přání zákazníků
✓ bylinkové recepty a míchané nápoje z bylinek 

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

Chládek – zahradnické centrum
www.zahradnicke–centrum.cz
● Střešovická 47, 162 00 Praha 6
 Tel.: 235 351 032

FLORA GARDEN s.r.o.
www.floracz.cz
● Boleslavská 1085
 294 01 Bakov nad Jizerou
 Tel.: 326 781 194

Zahrada Lisý s.r.o.
www.zahradalisy.cz
● Bohumila Hájka 221 
 Popovice
 267 01 Králův Dvůr u Berouna
 Tel.: 313 037 357

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

Zahradnické centrum 
FERENČÍK s.r.o.
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

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

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  www.katalog-rostlin.cz

✓ zaručená odbornost                 
✓ nejvyšší kvalita
✓ česká tradice




