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Hortenzie

Na každé zahradě se najde místo přistíněné vyššími stromy či
domem. Právě sem si můžete vysadit hortenzie, které vás zahrnou
bohatstvím nádherných květů od června až do začátku srpna. V našich klimatických podmínkách dobře přezimuje hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla), kterou můžete v našich zahradnických
centrech zakoupit v mnoha kultivarech s bílými, modrými, růžovými a červenými květy. Kromě hortenzií s kulovitým květenstvím
je v poslední době velmi populární typ s talířovitým květenstvím.
Kvítky se rozvíjí po obvodu a působí velmi dekorativně.
Z kultivarů určitě stojí za zmínku červeně až purpurově kvetoucí ´Kardinal´ s okrouhlými květenstvími o velikosti 10
-15 cm v průměru, který dorůstá výšky 1 m až 1,25 m.
Růžově kvetoucí kultivar ´Tauber´ dosahuje výšky 11,5 m a květy jsou v průměru 8-15 cm velké.
Hortenzie mají rády kyselé půdy, u modře kvetoucích
kultivarů by se měla hodnota pH půdy pohybovat
v rozmezí 4 až 4,5, aby si květenství zachovala
modrou barvu. Při výsadbě se tedy může použít
substrát pro rododendrony a azalky. Pokud
není nutné zmlazení keře, omezíme řez pouze
na odstranění odkvetlých květenství nad
posledními listy. Když hortenzie namrzne,
provedeme hlubší řez, ovšem následující
rok pravděpodobně pokvete jen velmi
málo nebo vůbec.
Hortenzie se bude vyjímat
kolem cesty v koridoru nebo
ve skupinách ve společnosti jiných listnatých keřů,
stromů a širokolistých
trvalek, např.
v blízkosti
bohyšek.

ZDARMA

Květy vrcholného léta
O letničkách jsme si toho ve Zpravodaji pověděli již
mnoho. Také to, že se jedná o jednoleté rostliny, které
v našich zeměpisných šířkách pěstujeme pouze jednu
sezónu, protože nepřežijí naše tuhé zimy. Můžeme
z nich vytvářet nejrůznější kompozice jak venku na
záhonech, tak v truhlících doma za oknem.
V tuto chvíli si většina z nás užívá krásných květů zářících všude kolem.
Možná až přílišnou péči se nám někdy podaří některou květinu umořit
a na důležitém místě, jako je například prostor u vchodových dveří,
vznikne mezera, kterou je třeba vhodně doplnit. V polovině léta už
v našich zahradnických centrech není k dispozici tak široký sortiment
letniček jako ve vrcholné sezóně, ale přesto vás při návštěvě nezklameme a určitě si vyberete z nabídky kvetoucích trvalek anebo právě
z letniček ve větších kontejnerech.
Na slunné stanoviště se výborně hodí gazánie, trsovitě rostoucí květina
s tmavě zelenými listy na líci a šedivě plstnatým rubem. Kvete zářivými
barvami od krémově žluté přes kanárkově žlutou až zlatou, oranžově,
červeně až červenohnědě. Lépe snáší přísušky než přemokření a miluje
slunce – pokud ho nemá, květ se zavře.
Která rostlina by měla mít slunce raději než slunečnice. Již dávno
nejsou k dispozici pouze slunečnice, které vidíme na polích. Vyšlechtěné odrůdy se snaží zaujmout barvami od klasické žluté po zlatavou
a červenou až červenohnědou. Rostliny dosahují podle kultivaru výšky
30 cm, ale i 2 m! Odstraněním odkvetlých květů podpoříte další kvetení. Slunečnice zalévejte vždy až poté, co substrát na povrchu oschl.
Pokud si naopak nevíte rady, jakou rostlinu umístit do přistíněných
prostor či na severní stranu domu, určitě vás bohatostí kvetení potěší
fuchsie – rostlina, která se oblibě milovníků květin těší již mnoho let.
Keříky nebo stromky bývají obsypány nádhernými lampiónkovitými
květy v barvách od bílé, růžové přes fialovou a červenou i v kombinacích
s modrou, jednoduchého i plného typu. Fuchsie má ráda pravidelnou zálivku a hnojení a pokud je správně ošetřována, kvete od jara až do podzimu. Raději snese
mírný přísušek než dlouhodobější přemokření.
Letničky jsou vděčnou ozdobou zahrady
a terasy nejen v nádobách, ale hezky oživí
i trvalkové záhony či skalky, kde momentálně třeba nic nekvete. Nápaditosti se
meze nekladou, tak proč třeba nevyzkoušet netradiční kombinace?
Dana Skládalová
Chládek – Zahradnické centrum

HNOJIVO
v praktickém
balení
Vyberte si z dalších ...

FLORIA® Krystalické hnojivo pro
muškáty a jiné kvetoucí rostliny
- vysoce kvalitní vodorozpustné hnojivo pro rostliny
vyžadující vysoké dávky rychle přijatelných živin
- obsahuje živiny a mikroprvky v ideálním poměru

AGRO CS, a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, www.floria.cz

Plaménky a růže
Malé úpravy s velkým efektem
V tuto dobu bývají hlavní práce a největší úpravy na zahradách zpravidla hotovy a nastal pravý čas
na jemné doladění provedených změn a dosázení několika drobností. Máme pro vás několik tipů,
kam upřít svoji pozornost. Protože v poslední době se setkáváme se zvýšeným zájmem o všechny
druhy a typy růží a plaménků (Clematis), poradíme vám, jak o ně správně pečovat.
Plaménky najdeme téměř v každé zahradě, avšak ne vždy využíváme plně všech
jejich možností. Nejčastěji se v našich
zahradnických centrech setkáváme s výčitkou, že krátce a málo kvetou. Příčina
potíží bývá v nedostatečných pěstebních
zásazích – zpravidla postačí vhodné stanoviště, pravidelný řez a hnojení.
Plaménky dělíme do dvou základních
skupin:
Hybridní velkokvěté odrůdy (např.
The President, Dr. Ruppel, Miss Bateman,
Multiblue, Pillu) doporučujeme řezat 2-3x
ročně. Poprvé na jaře, někdy koncem
března, ještě dříve, než rostlina začne
rašit. Zakracujeme na třetinu původní
velikosti. Druhý řez provedeme po odkvětu, rostlinu zakrátíme rostlinu o 10-30
procent. Tento řez zpravidla vyvolá ještě
jedno kvetení. Třetí řez můžeme provést
na podzim, není však nutný – to zakracujeme na polovinu původní velikosti.
Pokud řežeme i na podzim, na jaře zakrátíme jen zbývající asi pětinu původní
velikosti rostliny.
Botanické odrůdy (např. Clematis montana, C. alpina) a skupina Clematis
jackmanii je vhodnější neřezat, jejich

krása spočívá v bujném růstu. Potřebujeme-li rostlinu přece jen zakrátit,
doporučujeme řez provést po odkvětu
a nejvýše o pětinu původní velikosti.
Jak můžeme prodloužit dobu kvetení
plaménku? Snadná pomoc, zkombinujte k sobě více odrůd (nikdy nekvetou
všechny ve zcela stejnou dobu). Zkušenějším pěstitelům můžeme vřele doporučit kombinaci plaménků s popínavou
růží na stejnou opěrnou konstrukci.
Růže kvete vždy později, může sloužit
plaménku jako opora. Plamének zakryje
růži po odkvětu, kdy keř růže není nijak
pěkný a v létě se objevují i některé houbové choroby listů.
Růže patří mezi nejoblíbenější zahradní
rostliny, které se stále více kombinují
s ostatními květinami do kompozic
a sesazovaných záhonů. Jednotlivým
kategoriím a skupinám růží se budeme
věnovat v některém z příštích čísel. Mezi
nejoblíbenější druhy růží se v poslední
době probojovaly pokryvné a staroanglické, které se vyznačují hlavně velkým
plným květem a velmi často intenzivní
vůní.
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Růže vzhledem ke své relativní náročnosti na
údržbu a péči (pravidelné hnojení, zastřihování
odkvetlých květů, ochrana na zimu, vyšší výskyt
chorob a škůdců) nejlépe a s největším efektem vyniknou právě v kombinované výsadbě,
protože v období, kdy zrovna nekvetou a neupoutají na první pohled, je pocitově zakryjí další
rostliny, které jsou zrovna na vrcholu kvetení.
Mezi horké kandidáty na sesázení s růžemi patří
například zimostráz (Buxus), plamének (Clematis), levandule (Lavandula), šanta (Nepeta),
tavolník japonský (Spiraea japonica) či třezalka
(Hypericum inodorum).
Proč kupovat růže a plaménky právě nyní:
Dostanete rostlinu v plné vegetaci
Čerstvé rostliny jsou momentálně v nejlepší
kondici a v růstu
Většina rostlin právě kvete nebo rozkvétá.
Vidíte skutečnou barvu, tvar a velikost květu
a nemusíte se řídit jen vyobrazením na etiketě
Při koupi více odrůd do jednoho záhonu
můžete snadno kombinovat barevné odstíny
k sobě
Nyní je nabídka v zahradnických centrech
největší
Pokud potřebujete odbornou radu a pomoci
s výběrem nejvhodnějších rostlin pro vaši zahradu či poradit, jak jednotlivé odrůdy zkombinovat, obraťte se na své zahradnické centrum.
Určitě neodejdete s prázdnou. Těšíme se na vás.

•
•
•
•
•

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

pro každého něco...
Představujeme řadu nových, 3-složkových organominerálních
hnojiv Agormin, které spojují výhody dlouhodobě (rohoviny)
i rychleji (minerální hnojiva) působících hnojiv a kombinují je s příznivým vlivem organické složky (např. kokosová
vlákna, kakaové slupky).
Nová hnojiva Agormin využívají především vynikajících
vlastností pozvolně působícího dusíku obsaženého v rohovině.
Působí jako bohatý, harmonicky vyvážený zdroj všech potřebných živin rovnoměrně od začátku až do pozdních období
vegetace. Granulovaná struktura hnojiva je praktická nejen
pro snadnou manipulaci, ale oceníte ji především při přesné
aplikaci hnojiva.

Organominerální hnojiva Agormin spojují
nejlepší vlastnosti všech tří složek, které obsahují:
Minerální hnojivo: dodá rostlině potřebné
živiny ve vyváženém poměru.
Rohovina: je dlouhodobě působící složkou
hnojiva, která postupně uvolňuje zejména
dusík. Zároveň vylepšuje i strukturu půdy
a obnovuje její biologickou aktivitu.
Organická složka: vyrovnává nedostatek
organické složky v půdě, vylepšuje její fyzikální
vlastnosti a celkovou kvalitu.
Nová organominerální hnojiva Agormin jsou určena pro různé
skupiny rostlin. V současné době jsou nabízena i v cenově výhodném
balení s 200 g hnojiva navíc (Agormin Jahoda, Agormin Rajče
a paprika, Agormin Okrasné dřeviny).

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, Tel. 491 457 173, Fax 491 453 145, agrocs@agrocs.cz
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S nůžkami
a kalendářem

2

V létě pomalu odkvétají keře kvetoucí
na starém dřevě a nastává optimální
čas k jejich řezu.
V květnu a červnu lze tvarovat jehličnaté dřeviny zaštipováním nevyzrálých letorostů. Z jehličnatých dřevin
snášejí tento zásah nejlépe borovice.
Při odstranění nového výhonu by
měla na rostlině zůstat alespoň malá
část zkracovaného výhonu, aby se
zachovala možnost tvorby nových
pupenů.
Červenec a srpen
V červenci a v srpnu nastává čas k řezu
okrasných slivoní (Prunus). Lze provádět jak tvarovací řez, tak i zaštipování
nových letorostů. Srpen je též druhý
vhodný termín pro tvarování jehličnatých živých plotů.

Ačkoli nůžky v ruce mohou
v někom vyvolávat představu
drastického plenění zahrady,
ve skutečnosti se bez tohoto
základního zahradního nářadí
neobejdeme. Navíc rostliny
nám budou za uvážený a především vhodně načasovaný řez
vděčné – mimo jiné tak totiž
pečujeme o jejich zdravotní
stav a samozřejmě se také snažíme, abychom se i příští rok
dočkali pěkných květů.

Čilimník (Cytisus) – zkracují se pouze
odkvetlé výhony. Není vhodné řezat do
staršího dřeva, protože špatně obráží.
Vřesovec (Erica) – vřesovce kvetoucí na
jaře je potřeba po odkvětu zbavit zbytků
květů, aby dobře obrazily. Neřezat do
starého dřeva!
Zlatice (Forsythia) – odkvetlé větve se
seříznou o jednu třetinu až o polovinu. Zakrslé kultivary se mohou zkrátit
o polovinu.
Kručinka (Genista) – řez je podobný
jako u čilimníku. Lépe obráží ze starého
dřeva.
Meruzalka (Ribes) – u Ribes sanquineum se zakrátí odkvetlé výhony.
Šeřík (Syringa) – v tomto období se
odstraňují pouze odkvetlé květy. Keře se
tvarují v období vegetačního klidu.

Září, říjen, listopad, prosinec
V září je možné provést řez u kultivarů okrasných bříz (Betula), například vytvarovat převislou Betula pendula ´Youngii´. Před nástupem zimy lze ještě o jednu
třetinu až polovinu zakrátit keřové růže.
Po opadu listí můžeme začít s tvarovacím a udržovacím řezem rostlin uvedených
v první skupině, čímž si ulehčíme práce v lednu a v únoru.
Uvedené termíny prací jsou pouze orientační, protože tato činnost na zahradě je
silně ovlivněna počasím v daném roce. Každý, kdo se zabývá pěstováním okrasných stromů a keřů, získá sám praxí zkušenosti, které období je pro daný rostlinný druh či kultivar a jeho řez to nejoptimálnější.
Ing. Karel Jiskra
CONICA spol. s r.o.
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TRAVIN®

novinka v řadě Král trávníků
• moderní způsob likvidace nežádoucích plevelů
• granule se nerozpouští ve vodě, ale sypou se přímo do trávníků
• trávník dokonale vyživí a zároveň aktivuje půdu

www.kraltravniku.cz
7102_KT_inzerce_chladek.indd 1
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 Ilex aquifolium

Mýtické cesmíny
Cesmíny jsou zajímavé, přitažlivé a z hlediska ozdobnosti velmi nápadné dřeviny. Jsou opředeny pověstmi i legendami, k mnoha druhům se vážou podivné, tajemné příběhy. Tyto pověry jsou
spojeny zejména se stálezelenými druhy, které ještě v pohanských kulturách symbolizovaly věčný
život a stálou vitalitu.
Cesmíny byly už od dávných dob
symbolem zimního slunovratu,
jejich větvičky trhané v předvečer
zimního slunovratu měly chránit
dům před blesky i různými kouzly.
Živý plot z cesmíny měl fungovat
jako spolehlivá ochrana proti jedům
a všemožným zlým duchům a čarodějům. Snad i proto, ale nepochybně
i z praktických a estetických důvodů
se v některých zemích zejména
severozápadní Evropy cesmína
dávno pěstuje kolem domů i hospodářských stavení. Z pohanských
kultur sláva cesmín přešla pozvolně
a přirozeně i do kultur křesťanských,
kde se záhy stala symbolem vánočních svátků, neboť trnité listy cesmín
připomínaly Kristovu trnitou korunu
a červené plody jeho krev.
Cesmína (Ilex) je z botanického
pohledu rodem velmi bohatým
a pestrým. Zahrnuje na několik
stovek druhů, které rostou roztroušeně ve všech klimatických oblastech
celého světa. Vedle použití cesmín

pěstují pouze stálezelené druhy.
Z drobnolistých druhů, které zatím
stojí trochu ve stínu svých mohutnějších příbuzných, stojí za zmínku
určitě cesmína vroubkovaná (Ilex
crenata). Tento druh nabízí hned
několik tvarově i barevně zajímavých
odrůd. Některé z nich se vyznačují
široce rozkladitým růstem, jiné rostou strnule nahoru. Cesmína vroubkovaná se hodí do podrostu stromů,
ale často se využívá i při budování
zahrad asijského typu, protože
velmi pozitivně reaguje na tvarování
a zastřihování. V západní Evropě se
některé vzpřímeně rostoucí kultivary
používají na zakládání hustých a neprostupných stálezelených živých
plotů.
Další zajímavou cesmínou je Ilex
x meserveae. Tento kříženec vznikl
začátkem 60. let minulého století
a může se chlubit hned několika velmi zajímavými odrůdami. Jde o velmi
dobře zimovzdorný a podobně jako
většina cesmín dvoudomý druh. Do
 Ilex aquifolium ‚Argenteomarginata‘ – na kmínku

jako význačných zahradních rostlin
mají některé druhy i velký hospodářský
význam. Jedním z nich je Ilex paraguariensis, který poskytuje cenné listy na
výrobu osvěžujícího čaje maté, který
je v některých zemích Jižní Ameriky
vnímán jako národní nápoj minimálně
stejného významu, jaký má káva. Některé druhy cesmín jsou zase významnou
součástí „vánočního průmyslu“, neboť
se pěstují na velkých plantážích pro
sběr větví prodávaných jako dekorace
v předvánočním čase, podobně jako
u nás třeba jmelí.
Z našeho pohledu jsou však cesmíny
zajímavé zejména jako velmi nápadné
a přitažlivé dřeviny pro různé způsoby
využití v zahradě. I když mezi cesmínami najdeme i druhy opadavé, v našich
klimatických podmínkách se běžně
 Ilex aquifolium ‚Silver van Tol‘

 Ilex aquifolium ‚Golden King‘

 Ilex x altaclerensis ‚Golden King‘

 Ilex pernyi

srozumitelné řeči přeloženo to znamená, že některé kultivary tvoří pouze samičí, jiné pak samčí květy. Na to,
aby mohla vzniknout bohatá násada
plodů, je třeba vysazovat k sobě
kultivary obou pohlaví. V případě
většího množství kusů na jednom
místě stačí samčích rostlin jenom
malé množství. Jako pomůcka slouží
samotné názvy kultivarů, které často
vypovídají o pohlaví rostliny. Samčí
jsou třeba kultivary ‘Blue Prince‘
nebo ‘Blue Boy‘. Samičí – tedy plodící
kultivary jsou třeba ‘Blue Princess‘
nebo ‘Blue Angel‘.
Podobná situace je typická i pro další, u nás jednoznačně nejčastěji vysazovaný druh Ilex aquifolium. I tento
druh vyžaduje přítomnost samčí
a samičí rostliny k tomu, abychom
měli naději dopěstovat bohatě plodící rostliny. Příjemnou výjimkou jsou
kultivary ‘Alaska‘, ‘J.C.van Tol‘ a ‘Pyramidalis‘, které na jedné rostlině tvoří
květy obou pohlaví, takže i v solitérním použití můžou přinášet ozdobné

plody. Zároveň jsou dobrými opylovači
i pro jiné, čistě samičí kultivary.
Stálezeleným cesmínám se nejlépe
daří v polostínu, druh Ilex aquifolium
velmi dobře snáší i hluboký stín. Základní podmínkou k úspěchu pěstování
těchto krásných rostlin je vyšší vzdušná
vlhkost. Proto cesmíny nesázejte na
suchá a slunečná místa ani do blízkosti
zpevněných ploch, ze kterých v létě sálá
horký letní vzduch. Cesmíny dobře snáší
případnou prašnost prostředí. Půda jim
vyhovuje středně těžká až těžší, bohatá
na humus a živiny. Ilex crenata vyžaduje
půdu neutrální až mírně kyselou, ostatní
druhy upřednostňují půdy s vyšším
obsahem vápníku. Optimální stanoviště
pro cesmíny je v chráněných polohách,
které jsou kryté zejména před vysušujícími větry.
V případě, že cesmínám najdete to pravé
místo, budou zajisté vaším skvělým
společníkem při tvorbě vaší vysněné
zahrady.
 Ilex crenata – tvarovaný

 Ilex aquifolium ‚Argenteomarginata‘

Text a foto
Ing. Pavel Chlouba

 Ilex aquifolium ‚Gold Flash‘

RADÍME
DOPORUČUJEME
INSPIRUJEME
Zahrada –
pokoj pod širým nebem
V létě každý, kdo může, tráví na zahradě co nejvíce času. Není nad
to večer posedět venku na zahradě u večeře, sklenky vína či jen
tak u knížky. Vychutnat si západ slunce či ukolébavku z ptačích
hrdélek. Se západem slunce také vyráží za potravou všelijaký
hmyz včetně neoblíbených komárů. Můžeme je odpudit použitím
nejrůznějších repelentů, které ovšem ani nám příliš nevoní anebo
použít svíčku proti komárům, která bude mít současně i estetický
význam. V každém z našich zahradnických center najdete škálu
svíček, loučí a dalších potřeb pro letní pobyt na zahradě.

Posezení na zahradě
Zahradní posezení v podobě jídelní sestavy či
alespoň malého stolečku na kávu a pohodlných
křesílek si dopřeje asi každý majitel zahrady či
alespoň malé terasy či balkónu. Nábytek ale ještě
sám o sobě nevytvoří tu správnou atmosféru
k rozjímání a odpočinku. Tu kromě výhledu dotvoří rostliny, které při vhodném výběru útočí na
všechny naše smysly. Vyšší traviny například za
lehkého vánku příjemně ševelí, aromatické rostliny jako levandule, mateřídouška nebo rostliny
s voňavými květy jako jsou lilie, růže, japonské
azalky nám nádherně provoní vzduch.

Slimáci a hlemýždi
S letošní slabou zimou dobře přezimovala spousta škůdců. Mezi
nimi také slimáci a hlemýždi, kteří na jaře „sežrali, co mohli“. Jsou
aktivní zejména po dešti či za ranní rosy. Mezi jejich oblíbenou
potravu patří kromě hlávkového salátu také afrikány, rozchodník,
astry a mnoho dalších. Naštěstí kromě ručního sběru po rozbřesku
a na večer, který je časově velmi náročný, existují velmi účinné
přípravky na chemickou ochranu. Velmi jednoduše se kolem
ohrožených rostlin nasype několik granulí přípravku Vanish nebo
Mesurol. Granule je také možné aplikovat například na víčka od
sklenic, aby nedocházelo k přímému kontaktu s půdou. Slimáci
a hlemýždi jsou lákáni vůní těchto granulí a napasou se na nich.
Tyto přípravky způsobí absolutní ztrátu tekutin. Přípravek Ferramol účinkuje až po delší době po požití, takže živočich se ještě
stačí zavrtat do půdy a tam teprve hyne.

Pokojové rostliny v létě
Kromě zálivky a přihnojování je v létě důležité u pokojových rostlin také kontrolovat
škůdce a choroby. Častým problémem bývají molice (bílé létavé mušky) na okrasných rostlinách rodu Solanum, gardeniích a dalších. Aplikujeme opakovaně po třech
až pěti dnech postřik Mospilanem. V suchém vzduchu mohou rostliny trpět také
sviluškami a třásněnkami (průvodní jevem napadení jsou drobné šedivé čárky na
rubu listů). Účinným opatřením je postřik Talstarem. Většina pokojových rostlin bude
vděčná za umístění přes léto venku na zahradě, nejlépe v přistínění vyšších stromů,
rozhodně ne na plné úpalu. Ten snesou pouze kaktusy a sukulenty. Střídání nočních
a denních teplot má většinou blahodárný vliv na násadu květů v následujícím období. Velmi tento pobyt ocení například orchideje, vánoční a velikonoční kaktusy, klívie
a další.

Ryby v jezírku
Ryby jsou v přírodě ve vodních tocích
a vodních nádržích součástí přirozeného ekosystému. Kromě jejich estetické
hodnoty v okrasném jezírku pomáhají také
přirozenou cestou odstraňovat z vody larvy komárů, které jsou pro uživatele zahrad
nežádoucí. Nejčastěji chovanými rybami
jsou koi kapři, karasi a jeseni. Ve většině našich zahradnických center ryby prodáváme
a doporučíme vám, které budou nejvhodnější pro vaše podmínky i jak o ně pečovat.

Aktuální práce na zahrádce
• Příprava jarních cibulovin na podzimní výsadbu – čištění,
uskladnění v chladné, temné, suché místnosti.
• Po první vlně kvetení (cca na přelomu června a července)
provedeme zpětný řez u růží (asi o třetinu), podpoříme tak
další rozvětvení a nasazení nových poupat.
• Přihnojujeme balkónové rostliny tekutými (Floria Pro
muškáty a jiné balkónové rostliny) či krystalickými hnojivy
(Kristalon Plod a květ nebo Muškát). Nezapomínáme ani na
pokojové rostliny, okrasné dřeviny a trávník.

Ačkoli léto nás spíše než
k návštěvě zahradnického
centra láká k pobytu na terase
či v zahradě, přece jen se najde
příležitost, kdy je třeba vyhledat služby zkušeného floristy.
Narozeniny, svátky a různé
rodinné oslavy se bez květiny
neobejdou, zvláště je-li oslavenkyní dívka či žena. Pokud si
nechcete plenit vlastní zahradu
a pokoušet štěstí s vytvořením
letní kytice, navštivte některé
z našich zahradnických center.
I v létě je nabídka řezaných
rostlin velmi bohatá a naše
zkušené floristky vám vytvoří
z vybraných druhů květin
nádhernou kytici, která určitě
každého potěší.

Léto – čas květin

Netřesky –
tučnolisté krásky

Tu a tam si člověk v krajině či na suchých zídkách zahrad všimne poměrně nenápadné
tučnolisté rostliny tvořící nízké listové růžice
natěsnané těsně na sebe a dokonale se přizpůsobující povrchu skály či zídky. Když je objevíte
v době od května do července, máte šanci, že
na nich uvidíte i nádherné květy.

Jedná se o netřesky. U nás nejznámější je netřesk střešní,
který se vyskytuje volně v přírodě jen výjimečně a většinou
vlivem zplanění z okrasných zahrad. Netřesky se dříve hojně
vysazovaly na střechy a věřilo se, že ochrání dům od úderu
blesku – odtud také jejich krásný český název. Dnes se také
často používají na osázení střešních zahrad, suchých zídek,
skalek, dekorativních nádob a koryt. Vzhledem k tomu, že
dobře rostou na téměř holých skalách, potřebují dobrý
odtok přebytečné vody, při výsadbě do záhonu tedy dbáme
na vytvoření drenážní vrstvy a do substrátu přidáme písek.
Netřesky jsou naprosto nedocenitelné pro svou schopnost
dobře prosperovat i na místech plně osluněných a s minimální zálivkou, často odkázány jen na stále řídnoucí dešťové srážky. Navíc k této zásadní přednosti existuje mnoho
kříženců a barevnolistých forem, které z této tučnolisté
rostliny dělají velmi zajímavou trvalku. Pozornost upoutá

také svými květy, které bývají barvy bílé, krémové, růžové až
červené. Listová růžice, ze které vyrůstá květní stvol, po odkvětu uhyne, ale kromě jednoho okrajového druhu netřesky
vytváří kratší či delší oddenky s mladými růžicemi na koncích. Výsadba skupiny netřesků se tedy postupně zaplňuje,
až zcela pokryje volný povrch země.
Při výsadbách větších ploch je vhodnější umístit vedle sebe
vždy tři rostliny od druhu a barevného provedení. Tímto
způsobem je možné vytvořit pěknou živou mozaiku.
Dana Skládalová
Chládek – Zahradnické centrum

KERAMIKA H+M
LITOHOŘ, s. r. o.
KERAMIKA VHODNÁ
DO INTERIÉRŮ
A VENKOVNÍCH ZAHRAD

Litohoř 180
675 44 Lesonice
tel: 774 523 838, 774 523 842
fax: 568 422 618
e-mail: keramika.hb@tiscali.cz

Místo trávníku barevné koberce
Pokud si
nechceme nechat
návrh zahrady zpracovat od
zahradního architekta a pokusíme
se okolí domu upravit vlastními silami,
budeme se v určité době zamýšlet, jaké
rostliny použít a kde vysít trávník. Bez
travnaté plochy se v žádné zahradě určitě
neobejdeme – hodí se pro relaxaci i aktivní
odpočinek, výborně sjednocuje jednotlivé
části zahrady. Jenže trávník můžeme
v místech, která nebudeme využívat
nebo kde by špatně rostl,
nahradit speciálními
skupinami rostlin.

ůdopokryvných dřevin, které během krátké doby
vytvoří kompaktní zelenou hmotu a zakryjí půdu tak,
že zcela nahradí běžně vysévaný trávník, je celá
řada. Vybírat si můžete jak z opadavých i stálezelených
listnatých dřevin, velmi pěkně vypadají po celý rok také
plazivé jehličnany. Dřeviny oživí různé zahradní kouty svou
estetickou hodnotou a navíc je není třeba každý týden sekat
a zalévat. Nahradí trávník v částech těžko přístupných
místech, kde by bylo sekání namáhavé nebo problematické,
a samozřejmě také v partiích, kde se trávníku nedaří – třeba
kvůli stínu nebo nekvalitní půdě.
Z opadavých listnatých dřevin je třeba zmínit především
velmi oblíbené pokryvné růže. Jsou krásné svými květy a
svou nenáročností na stanovištní podmínky a řez. Kvetou
různými barvami od května až po první podzimní mrazíky.
Hodí se i do velmi suchých stanovišť, například do svahů,
ale i do polostínu.
Další z této kategorie jsou určitě již dlouho známé
mochny (Potentilla), které také velmi dlouho kvetou a jsou
nenáročné. Nesmíme také zapomenou na řadu nízce
rostoucích tavolníků (Spirea) – za pozornost stojí kultivary
´Little Princess´ s výrazně zelenými a ´Golden Princess´ se
žlutými listy.
Ze stálezených listnáčů pro náhradu trávníku můžeme
jmenovat skalník (Cotoneaster). Výborně snáší extrémnější
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podmínky a velmi rychle půdu pokryje. Vybrat si můžete
z plazivých druhů kopírujících tvar terénu, např. Cotoneatser
dammeri , nebo využít i o něco vyšší Cotoneaester ´Coral
Beauty´. Nemůžeme ani opomenout brslen (Euonymus).
Bíle panašovaný Euonymus fortunei ´Emerald Gaiety´ a
žlutě panašovaný Euonymus fortunei ´Emerald´n Gold´. Do
stínu se hodí tlustonitník (Pachysandra) a barvínek (Vinca).
Na slunném stanovišti v kyselých půdách budou prospívat
vřesy (Calluna), které zaujmou nejen různě barevným
olistěním, ale i podzimními květy.
Také mezi jehličnany je řada druhů, které se hodí do
různých podmínek. Jejich výhodou je stálezelený efekt,
který oceníme zejména přes zimu. Jalovce (Juniperus)
mají jehličí zbarvené od základní zelené přes sivě modrou
až po žlutou. Řadíme sem kultivary Juniperus horizontalis
(např. žlutý ´Lime Glow´, modrý ´Wiltonii´, ´Blue Chip´,
zelený – ´Prostrata´, ´Prince of Wales´), Juniperus sabina
´Tamariscifolia´ a Juniperus communis ´Green Carpet´ a
´Repanda´.
Pokud je třeba půdopokryvnými rostlinami osázet větší
plochu, doporučuji opticky ji rozčlenit pomocí solitérních
dřevin.

Ing. Adam Studený
Školky Studený

Mexiko za oknem

Kaktusy a sukulenty si již před
mnoha desetiletími získaly široké
spektrum obdivovatelů. Pomineme-li jejich exotické tvary a vzácné
květy, pak tím nejrozšířenějším
důvodem obdivu je absolutní
nenáročnost na pěstování a jejich
laskavé smíření s naší mnohdy macešskou péčí. Druhově jsou velmi
rozmanité a zvláště rostliny menšího vzrůstu umožňují vytvořit si na
okně malou pestrou sbírku. Často
nás doslova i nečekaně překvapí
svými půvabnými květy. Rostliny
pak zvláště vynikají v pěkných květináčích či sesazené ve skupinách
do misek. Pokud takovou výsadbu
doplníme pěknými kamínky, třeba
z dovolené, vytvoříme si za oknem
iluzi malého Mexika.
Oblasti, z nichž kaktusy a sukulenty pocházejí, se vyznačují minimálními vodními srážkami, velkým
slunečním svitem a obvykle velmi

Je léto, čas dovolených,
ale také období, kdy má
slunce největší sílu a na
našem okenním parapetu
je mnohým rostlinám horko
a nedaří se jim. Na těchto
stanovištích, zejména na
jižní straně, panují doslova
extrémní klimatické podmínky, sucho a úpal. Vybrat na
tato místa vhodné rostliny je
pro laika vždy velký problém
a v nejednom případě radost
z nákupu končí hořkým zklamáním. Vše se tak děje buď
kvůli nevhodnému výběru
rostliny nebo zcela nevhodné
péči. Jednoduchou pomocí
pro každého jsou kaktusy
a sukulenty.
propustnou půdou. To vše jim na
našem jižním okně snadno zaručíme.
Samozřejmě, že každý zapálený pěstitel
těchto suchomilců vám bude předkládat spoustu rad, jak nejlépe pěstovat,
rosit, hnojit či nehnojit, otáčet je za
světlem, vytvářet speciální substráty
podle druhů a snad je ještě k tomu
všemu roubovat… Jenže k tomu všemu
se můžeme propracovat až časem.
V našich zahradnických centrech vám
nabízíme většinou nenáročné rostliny vhodné pro plně osluněná okna
a především pro běžnou péči, nikoli
speciální kultivary nebo druhy určené
pro sběratele.
Kaktusy se obvykle vyznačují kulovitým
či válcovitým tvarem s ostny v mnoha
podobách. Typickou vlastností jejich
příbuzných, sukulentů, jsou zase zdužnatělé tělesné části, nejčastěji listy, ale
i stonky nebo kořeny. Některé druhy sukulentů mají výčnělky podobné ostnům
kaktusů. V každém případě se u obou

a používat měkkou vodu, nejlépe
dešťovou. Rostlinám přijde vhod také
příležitostné rosení v horkých dnech,
ovšem pouze tehdy, nesvítí-li na okno
již slunce – kapky vláhy působí jako
lupa a rostlinu by pak paprsky popálily. Od jara do podzimu přidáváme do
zálivky jednou za tři týdny hnojivo pro
ně určené. K přesazování používáme
speciální dobře propustný substrát pro
kaktusy a sukulenty a na dno pěstební
nádoby je třeba nízká drenážní vrstva
z kamínků či rozbitých květináčů pro
dobrý odtok vody. Ať už se vám zalíbí
ježatý Echinocactus, placatá Opuntia,
často kvetoucí Mammilaria, krásná
růžice Echeverie, purpurové Aeonium či
některý z báječných exemplářů skupiny
Euphorbia, vždy najdete v té nepřeberné škále kousek, který vás rozhodně
překvapí. Stejně milá je však i všeobecně známá Crassula – tlustice; když ji
zasadíte do pěkného kořenáče, můžete
se pokusit vytvarovat ji jako bonsaj.
A jako lahůdku si na okno opatřete živé
záclony – takový Rhipsalis je naprosto
ideální.
Flóracentrum Ferenčík

vyskytuje nějaká zbytnělá část
rostliny, která slouží jako zásobárna
vláhy. Nejedná se však o zásoby
čisté vody, ale o buněčnou tekutinu,
uzavřenou uvnitř buněk a obsahující
řadu látek, které při poranění rostliny
zaschnou a chrání proti infekci. Obě
dvě skupiny rostlin jsou přizpůsobeny nedostatku vody i tak, že dokáží
přijímat vláhu kromě kořenů také
povrchem nadzemní části rostliny. To
oceníme u kaktusů zejména v zimním období: pokud rostliny nezimujeme na chladném stanovišti, jsme
nuceni je mít na okně celoročně,
a právě v zimě je jejich potřeba vody
pro nedostatek světla minimální.
Protože v bytech máme všeobecně
dost tepla a běžná zálivka nebo
naopak její úplné vypuštění by mohlo kaktusy poškodit, je vhodným
kompromisem zalévat jednou za dva
týdny. V růstovém období doporučujeme vždy zalít a nechat vyschnout
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HLEDAM NOVY DUM!

Pro krásnìjší kvìt a list,

Plantella KVET,
Plantella LIST!
Prokázaná kvalita
už po 1 mìsíci!
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Obohaceno
vitamíny

Univerzální insekticid
- přípravek na hubení hmyzu
Insekticidní prášek
proti vosám
Faracid - insekticid proti
mravencům – faraonům

ZAHRADA
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Přirodní organický přípravek na
bázi extraktů z mořských řas.

Insekticid proti mravencům
Insekticidní prášek
proti mravencům
Nástraha pro mravence

· Přirodní organický
přípravek pro zeleninu,
ovoce, bobuloviny,
jahodiní okrasné
rostliny.
· Přirozená výživa rostlin
z výtažků mořských řas.
· Zeleninu nasytíme ...
a posílíme!

OCHRANA PŘED
HMYZEM S
DLOUHODOBÝM
ÚČINKEM!

· Pravidelným
přihnojováním
každých 14 dní ke
zdravé urodì!

Pro přípravu 1 litru roztoku
potřebujeme 15 ml hnojíva.
Z přípravku připravíme roztok,
který aplikujeme zálivkou
nebo postříkem na list. Pro
zálivku přidáme 15 ml, pro
listovou aplikaci 10 mi
přípravku na 1 litr vody.
Vhodné k celoročnímu
dohnojování.
Při nedostatku živin a vážném
poškození aplikujeme
přípravek Plantella Zahrada
postřikem na list.
Posílí kořenový systém, proto
jsou rostliny zdravější
a odolnější vůči různým
stresům, plody jsou pevné,
šťavnaté a plnější chuti.

AGRO CZ s.r.o., Praha, unichem-agro-cz@volny.cz, cz.unichem.si

Neživý kámen zahradu oživí
Zatímco při stavbě rodinného domu
nás setkání s kamenem v podloží
příliš nepotěší, jako architektonický prvek a přírodní dekorace má
kámen své místo v zahradě už velmi dlouho. Záleží jen na tom, jak
s ním tvůrce zahrady dokáže zacházet: může být dominantním prvkem
stejně dobře jako pouhou ozdobou
nebo doplňkem.
Rostoucí popularita kamene jako architektonického prvku souvisí mimo
jiné také se stále větší oblibou vodních
prvků. Pokud si budeme chtít na zahradě vytvořit jezírko, malý rybníček
nebo potok, bez kamene se neobejdeme – k vodě patří stejně přirozeně jako
rostliny nebo vodní živočichové. Zvuky
vodního proudu tříštícího se o plochu
kamene, břehy jezírka omývané vodou
nebo ptáci, kteří se k jezírku přilétají
napít a usedají na kameny na břehu,
vytvářejí zajímavý zahradní mikrosvět,
který se stává součástí okolí moderního domu stále častěji.
Spojení s vodou však není jediným
možným způsobem využití kamene
v zahradní tvorbě. V našich zahradnických centrech vám nabízíme na
výběr kameny různých tvarů, barev
a velikostí, které můžete využít třeba
při vytváření koryta suché řeky: stačí
na podkladní vrstvě tmavšího štěrku
vytvořit pomocí bílých valounů symbolický proud a doplnit ho kontrastními
kameny. Štípané desky se zase hodí
pro stavbu suché zídky, kterou můžete osázet skalničkami a která se brzy
stane domovem užitečných drobných
živočichů. Solitérní kámen výborně
doplní zahradní zákoutí s okrasnými
travami, stane se dominantou předzahrádky nebo doplňkem většího koryta
osázeného zakrslými dřevinami.
Kámen jako přírodní, byť neživý prvek
se hodí skutečně do každé zahrady.
Přijďte se přesvědčit do nejbližšího
zahradnického centra, že je skutečně
z čeho vybírat.

Sdružení zahradnických center
vás zve k návštěvě do svých prodejen
ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A SYN
Stanová ulice, 415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
Fax: 417 539 221
www.dvorakasyn.cz
Zahradnické centrum Most
areál zimního stadionu
Rudolická 1700

ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ
Šebrov 189, 679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
www.zahradnictvisebrov.cz
Zahradnické centrum Tišnov
Brněnská 154, Tišnov
Nám. Svobody 2
Blansko 678 01
Tel: 516 410 539

CHLÁDEK
ZAHRADNICKÉ CENTRUM
Střešovická 47, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293
www.zahradnicke-centrum.cz

FLORA GARDEN s.r.o.
Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel./fax.: 326 781 194
www.floracz.cz
Hradecká ulice
506 01 Jičín
Tel./fax: 493 592 942

Teplice
Bakov nad Jizerou
Jíčín

Most
Líbeznice

Praha
Všenory

Plzeň
Přeštice

Tišnov

Blansko
Šebrov
Brno

České Budějovice
Modřice

FIŠER
ZAHRADNICKÉ CENTRUM spol. s r.o.
Lochotínská 42, 301 66 Plzeň
Tel.: 377 533 515, 377 539 100
Fax: 377 538 606
Průmyslová 1276, 334 01 Přeštice
Tel.: 377 918 103, 602 203 453
www.fiserzahradnictvi.cz
ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE
Mělnická 434
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590
www.zahradnictvilibeznice.cz
BRABEC
ZAHRADNICKÉ CENTRUM
Chrlická 875
664 42 Modřice
Tel./fax: 547 215 066
www.brabeczc.cz
FLORACENTRUM FERENČÍK
Pražská ul.
370 01 České Budějovice - Borek
Tel.: 602 779 652
Tel./fax: 387 222 794
www.floracentrum.cz
CONICA spol. s r.o.
252 31 Všenory 222
Tel./fax: 257 711 233
www.conica.cz

w w w.szc.cz
Připravili jsme pro vás...
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...a navíc vám dáme všechno, co známe
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