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Nejkrásnější dárky pro svátek
zamilovaných najdete v našich
zahradnických centrech
Svátek svatého Valentýna se u nás v Čechách
neslaví příliš dlouho. Co o tomto svátku vlastně
víme? Určitě každý z nás alespoň tuší, že se jedná
o svátek zamilovaných a že právě v tento den –
14. únor – si zamilovaní dokazují svou lásku
a náklonnost třeba darováním krásné kytice nebo
malým dárkem.

Valentýn
s květinou
Pojme se krátce vrátit o pár století zpět
a zjistit, kdo za tento svátek zamilovaných
vlastně může. Svatý Valentýn je skutečná
historická postava a vypráví se o něm řada
historek. Tou nejromantičtější je křesanská
legenda z doby vlády Claudia II., který
zakázal sňatky svým poddaným – ženatý
muž nemohl být podle císaře dobrým
vojákem. Byl to právě kněz Valentýn, později
prohlášený za svatého, který tajně oddával
císařovi poddané. Za to byl uvržen do vězení
a záhy, 14. února roku 269, byl popraven. Ještě
před svou smrtí však poslal ženě svého srdce,
dceři vězeňského dozorce, svůj poslední vzkaz –
S láskou tvůj Valentýn.

FOTO HOLANDSKÁ KVĚTINOVÁ KANCELÁŘ

Zpátky do současnosti. Nejčastějším dárkem
pro milovanou bytost je samozřejmě
květina. Darovat tu správnou kytici však není
jednoduché. Každá žena má svou oblíbenou
květinu a barvu, která tak trochu odpovídá
povaze a typu osobnosti. Romantická
a něžná povaha si zaslouží křehké růže,
minigerbery a tulipány ve světlých
a decentních odstínech. Naopak žena s vášní
a dravostí je přitahována temně červenými či
vínovými velkými květy exotických rostlin
nebo kombinací sytých kontrastních barev.
Nechte se proto inspirovat několika nápady
nebo si přijte pro další inspiraci do našich
zahradnických center.
Ing. Radka Brandejská
FLORA GARDEN s.r.o.
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Květina
jako dárek

Floristika

Hrnkové rostliny se používají ke zkrášlení obytných
prostor, mohou se však také stát dárkovým
předmětem. V porovnání s řezanými květinami mají
delší trvanlivost.
Hrnkové rostliny samy o sobě vypadají dekorativně,
ale v posledních letech se klade větší důraz na použití
různých obalů a floristických doplňků v kombinaci
s danou hrnkovou rostlinou. Různé keramické,
proutěné či skleněné obaly umožňují barevné,
materiálové či tvarové sladění rostlin a interiéru či
exteriéru, kde se hrnkové rostliny používají. Hrnkové
rostliny se také používají v kombinaci s řezanými
květinami, a to hlavně ve svatební floristice.
Hrnkové rostliny díky široké nabídce barev, tvarů a nároků
na pěstování nabízejí mnoho možností uplatnění. V jarním
období jsou oblíbené různé rody cibulovin. Mezi
nejpoužívanější patří hyacinty, modřence, narcisy
a drobnokvěté kosatce. Rostliny se můžou navzájem
sesazovat a kombinovat, převážně se však v dekoracích
používají jednotlivé druhy rostlin stejné barvy. Cibuloviny
se často kombinují s Primula acaulis, různými
druhy hebe, břečanu, brslenu či cypřišku.
Na výsadbu se používají proutěné koše všeho
druhu, plechové nádoby, mechové ošatky, ale
i sklo. K dozdobení se hodí přírodní materiál,
který může být barevně upraven.
Jan Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů
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Cibuloviny a hlíznaté
květiny se hodí do
letničkových záhonů

Jiřiny, lilie
& spol.

Typickou hlíznatou květinou jsou
begónie (Begonia tuberhybrida), jejichž
odrůdy mají barvy od smetanové, žluté,
oranžové, červené po růžové. Pěstují se
převislé nebo vzpřímeně rostoucí,
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s jednoduchými či plnými květy. Daří se
ji spíše v polostínu a dobře rostou
i na severním či
severozápadním
okně.

Když začne únorové slunce
koncem měsíce rozpouštět
poslední sníh, každý zahradník
ví, že zima je definitivně
u konce. Nastává čas přemýšlet
o tom, kterými květinami
ozdobíme zahradu. Právě v této
době pro vás doplňujeme
stojany se semeny, abychom
vám mohli nabídnout co
nejkomplexnější nabídku.
Kromě semen však pro vás
máme připraveny také cibule
a hlízy trvalek a sezonních
rostlin, které mohou ozdobit
letničkové a trvalkové záhony či
venkovní nádoby.
Nesnášejí přemokřený substrát. Vysazují se již
v únoru mělce do truhlíků do skleníků. Před
výsadbou se hlízy nechají půl hodiny máčet ve
vodě, aby načerpaly hodně vlhkosti. Při
výsadbě do konečných nádob je třeba vytvořit
patřičnou drenáž z hliněných střepů či

keramzitu. Begónie utrpí sebemenším
mrazem, takže s umístěním ven nijak
nespěchejte.
Další velmi oblíbenou květinou jsou jiřiny
(Dahlia). Bylo vyšlechtěno několik set
odrůd různých druhů. Již naše prababičky
pěstovaly tyto rostliny v osluněných
předzahrádkách. Vzrůstné odrůdy se
silnými stonky se kromě záhonových
výsadeb výborně hodí k řezu. Jejich květy
jsou velmi trvanlivé a svými teplými
barvami (zlatavě žlutá, oranžová,
hnědočervená, červená, cihlově červená)
krásně ladí do letních kytic. K řezu se
používají také pomponkovité kultivary
v barvách bílé, růžové až fialové, žluté
a dalších, které lze využít
i v modernějších aranžmá a interiérech
jasných ostrých tvarů. Byly vyšlechtěny
speciální nízké odrůdy jiřin pro výsadbu
do nádob. Mají kompaktní tvar a snášejí
relativně lépe stresy, kterými mohou
rostliny v nádobách trpět – přehřátí, nižší
vlhkost půdy. Takovéto odrůdy jsou na
našich prodejnách speciálně označeny.
Jiřiny ocení výsadbu do vyhnojené půdy
ideálně koňským či kravským hnojem.
Mohutnou hlíznatou rostlinou vhodnou
především do ornamentálních záhonových
výsadeb či velkoobjemových nádob je
dosna (Canna indica). Rostlina s široce
jazykovitě oválnými listy, částečně

vzpřímeně rostoucími, se chlubí svými
výraznými květy barvy žluté, oranžové či
červené a některé odrůdy také bronzově
hnědým zbarvením listů. Vytvářejí tak
velice divoké a nádherné barevné
kombinace. I tato rostlina má ráda
humózní půdu, plně osluněné stanoviště
a dostatek vláhy.
Lilie rovněž patří mezi rostliny s širokým
využitím do záhonových výsadeb, nádob
i k řezu. Pěstuje se mnoho druhů a ještě
více kultivarů – nejčastěji asijské hybridy
Lillium orientale, dále odrůdy
s tygrovanými květy L. tigridum a L.
longiflorum, které na vysokých stoncích
nesou voňavé, úzce zvonkovité květy.
Takové je nejlépe vysazovat do záhonů
s vyššími trvalkami, pod okna domů, do
blízkosti odpočivadel, laviček a cest, kde
může návštěvník zahrady nejlépe ocenit
jejich krásu a především vůni. Při výsadbě

lilií je třeba vytvořit dobrou drenáž
z písku, která zajistí dostatečný odtok
vody. Plně osluněné stanoviště je základní
podmínkou pro dosažení skutečně
nádherných, plně vybarvených a silných
květů.
Na podzim mohou skalky či záhony
s nižšími koniferami rozkvést ocúny.
Růžovofialové květy se velmi podobají
korkusům, na rozdíl od nich se však
objevují ještě před vyrašením listů. Ocúny
jsou malým překvapením v době, kdy je
většina rostlin již odkvetlá. Na rozdíl od
výše uvedených rostlin vyžadují stanoviště
se stěhovavým stínem.
Dana Skládalová
Chládek – Zahradnické centrum
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Představujeme méně známou
a neprávem opomíjenou
trvalku

Pryšce:
krásné i bez květů
’Black Pearl’

Pro mnoho zahrádkářů je pryšec trvalkou
snů: dekorativní je po značnou část sezony, je
mnohotvárný a přitom nenáročný. V našich
zahradách se na pryšce často neprávem
zapomíná. Zkuste s námi tento nedostatek
napravit.
Nenápadné květy pryšců jsou lemovány barevnými listeny, jejichž
úkolem je přilákat opylující hmyz. Listeny si však zachovávají
půvabný vzhled i dlouho po odkvětu, takže pryšce krášlí záhon
několik měsíců. Ani po zbytek roku je nepřehlédnete: po celý rok
včetně zimy zdobí záhony olistěním, které může být zelené,
stříbřité nebo zlatožluté.
V průběhu jarní sezony naleznete v našich zahradnických
centrech výběr těch nejlepších odrůd pryšců včetně několika
žhavých novinek, které jsou navíc velmi atraktivní:

’Redwing’ (’Charam’)

Euphorbia amygdaloides ’Purpurea’: stálezelená trvalka
s červenavými listy, která se od března do června obaluje
záplavou kvítků se žlutozelenými listeny. Výška 30 až 50 cm.
Euphorbia characias ’Black Pearl’: stálezelená trvalka nápadná
především květy s černými nektarii, jež jsou lemovány jasně
zelenými listeny. Kvete od března do května. Má žlutozelené
listy, dorůstá výšky asi 100 cm.
Euphorbia characias ’Silver Swan’: stálezelená trvalka se
stříbrnými listy, květy se žlutými listeny se objevují od dubna do
června. Dorůstá výšky asi 75 cm.
Euphorbia characias ’Redwing’ (někdy uváděná jako ’Charam’):
kompaktní stálezelený pryšec s modrozelenými listy
a tmavočerveným stonkem. Květy, které se objevují od dubna do
června, mají zpočátku žlutozelené listeny, které později mění
barvu na červenou. Výška 50 až 75 cm.
Všem zahradním druhům pryšců vyhovuje slunce a snášejí
i prudký úpal: jejich listeny se tu také nejlépe vybarvují. Některé
z nich, třeba pryšec mnohobarvý (Euphorbia polychroma), však
lze pěstovat i v mírném stínu. Vyhovuje jim humózní propustná
půda, na vlhkých stanovištích uhnívají.
Péče o pryšce je velmi jednoduchá – po odkvětu můžete rostlinu
sestřihnout u země, v krátké době obroste znovu. Díky
hlubokému seříznutí bude rostlina dlouho vitální a zároveň
podpoříme její kompaktní růst.

’Silver Swan’
Upozornění na závěr: Pryšce při poranění roní bílou mléčnou
šávu, která je jedovatá. Proto doporučujeme při sázení, stříhání
nebo další manipulaci pracovat v rukavicích.
Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice
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Agentura NKL ŽOFÍN, s.r.o.
JiĜí Chládek / Zahradnické centrum
Otakar Chládek / Sadovnický a zahradnický servis
za podpory þeských zahradnických firem poĜádají
ÚýINKUJÍ:
VċRA ŠPINAROVÁ

CZ ELVIS – VLÁĆA LICHNOVSKÝ

MARIE ROTTROVÁ

HUDEBNÍ TRIO THE PARTY

BOHUŠ MATUŠ

DISKOTÉKA JIěÍHO LINKY
S VIDEOPROJEKCÍ

ORCHESTR
JOSEFA HLAVSY
A SÓLISTÉ ORCHESTRU
IVANA JELÍNKOVÁ
LENKA KOPECKÁ
MAREK BURZA

HUDEBNÍ TRIO FIRMUS
CIMBÁLOVÁ MUZIKA
VONIýKA

TK
METRONOM
PRAHA

VEýEREM PROVÁZÍ:
KLÁRA
DOLEŽALOVÁ

KVċTINOVÁ
SHOW

PěEDPRODEJ VSTUPENEK:
SíĢ Ticketpro
Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1, tel.: 222 924 112, po – pá 12:00 – 16:30
Národní dĤm na Vinohradech, námČstí Míru 9, Praha 2, tel.: 221 596 221, po – pá 9:00 – 16:00
ZmČna programu vyhrazena. Informace: www.zofin.cz

KvČtinová výzdoba je dílem kolektivu aranžérĤ.

Radíme – doporučujeme – inspirujeme
Většina pokojových rostlin vyžaduje v zimním
období omezení zálivky. Zálivku zvýšíme
až v době, kdy rostliny začnou růst.

Vyséváme semena petúnií, begónií (Begonia
semperflorens), paprik a dalších rostlin, které
vyžadují velmi časné předpěstování. Optimální
je použít výsev do truhlíčků s dobrou drenáží
nebo do
sadbovačů za
předpokladu
dodržení
správné
a pravidelné
péče.

Substrát venkovních stálezelených rostlin
a jehličnanů pěstovaných v nádobách
pravidelně kontrolujeme a v případě
potřeby za bezmrazého počasí zalijeme.

V případě dlouhodobějšího oteplení také
z venkovních rostlin odstraňujeme
ochranné materiály proti mrazu. Jinak hrozí
přehřátí a předčasné narašení. První silnější
mráz by pak rostliny poškodil.

Vánoční výzdoba
v zádveří a na
oknech není již
aktuální, proto
tyto dekorace
vyměníme za
snítky březových
větviček, lýkové
mašle a přírodní
plody.

V předjaří nezapomeneme na pravidelný tvarovací řez
ovocných dřevin. Začínáme s brzy rašícími angrešty.
U okrasných dřevin provádíme průklest. Velké řezné rány
pilkou začistíme do hladka nožem a ošetříme štěpařským
voskem. Rána nevyschne a lépe se zacelí, čímž se sníží
pravděpodobnost vniknutí chorob.

Přezimující balkónové
a pokojové rostliny v tuto
dobu, kdy je nedostatek
denního světla a jsou
oslabené, mohou být
náchylnější k napadení
chorobami a škůdci. Často
se vyskytují puklice, molice
a mšice, proti nimž lze použít působí kontaktní přípravek
Mospilan, nebo Karate. Při silném napadení aplikujte
systemický Sumithion.

Všímejme si dřevin a květin, které
kvetou kolem nás. Mezi velmi časně
kvetoucí keře patří vilín (Hamamellis
molis), jehož nenápadné oranžovocihlové či žluté květy často čelí
nánosu ledové námrazy. Zpod sněhu
můžeme vidět vykukovat také talovíny,
žlutě kvetoucí hlíznaté rostliny, které
umějí krásně zplanět a vytvořit dojem
velmi přirozeného porostu.
V neposlední řadě si jistě povšimneme
jedovaté čemeřice, která zasvítí svými
růžovofialovými nebo smetanově
bílými či zelenými květy.

Dana Skládalová
Chládek – zahradnické centrum
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Díky bohatému sortimentu
letniček může být zahrada
každoročně jiná
Řada letniček je ale skutečně geneticky naprogramována
tak, že po uzrání semen rostliny odumírají. Pokud
zabráníme tvorbě semen sestřižením odkvetlých květů,
často rostlinu donutíme znovu vykvést a výrazně
prodloužíme dobu kvetení.
Je těžké si představit letní zahradu bez letniček. Barevnou
škálu a tvarovou rozmanitost nenahradí žádné jiné
skupiny pěstovaných květin. Letničky kvetou v podstatě
po celé léto, některé druhy až do zámrazu. Ve svých
nárocích jsou velmi rozmanité: většina druhů miluje
slunce, pěstují se však i druhy do polostínu. Existují
druhy, které snášejí sucho a sluneční úpal, mnoho druhů
vegetuje a kvete lépe v chudých nekvalitních půdách.
Nízké druhy lze použít pro vytváření pestrobarevných
koberců, jiné vzrůstné druhy lze využít pro odstínění
nepěkných partií pozemku. Vyšší odrůdy jsou vhodné
k řezu, některé z nich po usušení drží tvar a barvu květu,
lze je užít pro suchou vazbu. Existují i popínavé druhy,
které během sezony s použitím vhodné opěry vytvoří
i několikametrové živé stěny. Bohatý sortiment druhů
a odrůd umožňuje i těm nejnáročnějším majitelům

Letničky jsou v zahradnických příručkách
definovány jako rostliny, které v jednom roce
vyklíčí, plně se vyvinou, vykvetou a nasadí
semena a koncem sezony zahynou. Mezi
letničkami se však schovává také řada květin,
které jsou v podstatě trvalkami, ale
v našich podmínkách nepřezimují –
například voskovky, hledíky
a mnohé další.
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Krátký,

ale pestrý

život

zahrady splnit jejich požadavky.
S letničkami může být zahrádka
každoročně jiná.
Nevýhodou letničkové výsadby je nutnost
každoročního zakládání nového porostu.
Zatímco trvalky vysazujeme na období
několika let, okrasné keře vydrží
v zahradě někdy i více než deset let,
letničky musíme každý rok znovu a znovu
vysazovat.
Pro založení letničkové výsadby máme
v podstatě tři možnosti. Finančně
nejnáročnější je zakoupení předpěstované
sadby v zahradnickém centru, obvykle již
kvetoucí, levnější je nákup mladých,
prostokořenných sazenic. V pomyslném
žebříčku finančních nároků stojí nejníže
přímý výsev na budoucí stanoviště.
Existuje řada druhů, které přesazování
nesnášejí a přímý výsev je jedinou
možností, jak rostlinu pěstovat. Tato
metoda je nejlevnější, snad trochu
pracnější, ale při dodržení jistých zásad
nepříliš složitá. Samozřejmě určitou dobu
trvá, než z vysetého semene vzejde
rostlina a vykvete, ale výsledky stojí
obvykle za to.
Při volbě druhu je dobré vycházet vždy
z vlastností stanoviště, které budeme
osévat, a účelu, kterého chceme
dosáhnout. Například chceme-li vyplnit
okraj záhonu osázeného růžemi,
můžeme zvolit vysetí bílé
tařičky, která vytvoří bílý koberec
kvetoucí až do zámrazu. Pokud
potřebujeme naopak květiny
k řezu, vyčleníme si pro ně samostatný
záhon, který osejeme vyššími druhy
letniček. Použít můžeme
různé druhy chrp
(existují i v jiných
barvách než modré),
máků, letní fialy
(příjemně voní),
astry, ostálky, ale
třeba i méně

obvyklou luštěnici (Cleome spinosa).
K plotu lze vysít popínavý fazol, voňavý
hrachor nebo popínavou lichořeřišnici. Pro
zakrytí méně vábných částí zahrady lze
použít vysoký laskavec, bytel (letní cypřiš)
nebo slézovec (Lavatera). Bohatý výběr
letniček najdete v odborné literatuře,
poradit se můžete s pracovníky našich
zahradnických center a řadu informací
najdete také na sáčcích s osivem.
Obvykle platí, že časný výsev zachytí
zimní vláhu, vzcházení je snazší a rostliny
jsou silné a bohatě kvetou. Časný výsev
nelze aplikovat na ty druhy, které po
vzejití nesnášejí mráz. Tyto odrůdy
sejeme tak,aby vzešly až začátkem května
nebo později, kdy již pozdní jarní mrazíky
nehrozí. Mezi choulostivé květiny patří
například ostálky, šrucha kosmatec či
aksamitníky.

Výsevy udržujeme bez plevele a podle
potřeby okopáváme. V případě suchého
počasí zaléváme. S hnojením bume
opatrní – některé druhy lépe prosperují
a zejména kvetou v chudých půdách.
Vzrůstné, mohutné druhy (laskavec,
ostálky, slunečnice) však vyšší hladinu
živin vyžadují. Brzy po vzejití výsevu
provedeme poprvé vyjednocení na menší
vzdálenost, později jednotíme na konečný
spon a necháme vyvíjet jen nejsilnější
rostliny. Vzdálenost volíme podle druhu,
řídíme se návodem ze sáčku. Je zřejmé,
že zatímco slunečnice jednotíme na
vzdálenost až 50 cm, v případě kobercově
rostoucího kosmatce to bude 2 až 3 cm.

František Kopřiva
Zahradnické centrum Šebrov

Spolu se začátkem zahradnické sezony
se probouzejí také škůdci a choroby

Pro chutné

a zdravé
plody

Také každý rok bojujete s chorobami a škůdci ve vaší zahradě?
Loňská mírná zima se postavila jednoznačně na jejich stranu
a zahrádkářům nezbylo než vyhlásit jim válku: nejrůznější
postřiky a ochranné prostředky využijeme určitě i v letošní
zahradnické sezoně. Aby úroda byla pěstiteli odměnou
za celoroční práci, je třeba se začít starat už před začátkem
vegetačního období. Každý pěstitel chce mít plody nejen zdravé,
bez chorob a škůdců, ale také co nejméně chemicky ošetřované.
Tento požadavek lze splnit. Předpokladem je znalost škůdců,
kteří se na ovocných stromech vyskytují nejčastěji a vhodný
výběr preventivního, případně ochranného prostředku.
Na okrasných i ovocných dřevinách
přezimuje řada škůdců v různých
vývojových fázích. Jedná se především
o vajíčka nejběžnějších druhů svilušek,
mšic, mér a píalek, vajíčka nebo larvy
štítenek a puklic, housenky obalečů
a podkopníčka spirálového.
Zásadní význam má předjarní postřik při
ničení škůdců zdržujících se a škodících
na kůře stromů, jako puklice švestková
a štítenky, protože jsou zasažitelné jen
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na jaře, když jsou stromy minimálně
olistěné. V případě jejich výskytu bychom
měli ošetření uskutečnit už na počátku
rašení. Předjarní postřik se provádí každý
rok, protože jediným zásahem zničíme
několik druhů škůdců a navíc je
zasáhneme ve stádiu vajíček nebo malých
larev, které ještě nestihly způsobit větší
škody.
Jabloně od fáze myšího ouška do špiček
růžového poupěte a ostatní dřeviny na

začátku rašení je
možné ošetřit
přípravkem Oleoekol, který
funguje pouze v případě
pokrytí celého povrchu škůdce.
Chceme-li tímto přípravkem zasáhnout
i květopase jabloňového, aplikujeme ho
v době, kdy alespoň jeden den je teplota
ve 14 hodin vyšší než 17o C. Podle potřeby
se toto ošetření může za jeden až dva týdny
zopakovat. Přípravek není možné použít
za mrazu ani v době jeho očekávání, protože
by mohlo dojít ke snížení mrazuvzdornosti
dřevin.
Dalším přípravkem v boji s přezimujícími
škůdci je Jarní souprava, která se aplikujte
v době od rašení do začátku růžového
poupěte.
Zaručeně nejobávanější chorobou broskvoní
je kadeřavost. Jedinou spolehlivou ochranou je
ošetření vhodnými fungicidy. Aplikují se
v období nalévání pupenů, nejpozději však
v době rozevírání terminálních pupenů, tedy
na přelomu února a března. Ošetření jindy než
v době květu je zcela neúčinné! K prvnímu
a základnímu ošetření jsou nejvhodnější
měnaté přípravky, například Chapion 50 WP.
Pro případné opakované ošetření lze použít
Delan 700WDG nebo Syllit 65.
Koncem zimy jsou na černém rybízu znát
zduřelé pupeny přeměněné na nápadné
kulovité hálky, které způsobuje velmi
nebezpečný vlnovník rybízový. Vlivem tohoto
škůdce se nejen postupně snižují výnosy
a dochází až k úhynu celých keřů, ale přenáší
i nebezpečný a často přehlížený virový zvrat
černého rybízu, jehož vlivem se nejen mění
tvar listu a keře postupně přestávají plodit.
Základem ošetření je včasné předjarní
odstraňování a pálení hálkovitých pupenů.
Chemické ošetření rostlin provádíme před
květem například přípravkem Magus 200SC.
Přípravek by měl být aplikován za slunečného
počasí a při teplotě nad 18 oC. Všechny
zmíněné přípravky samozřejmě koupíte
v našich zahradnických centech.
Jiří Brabec
Zahradnické centrum Brabec

Stromy na zahradě (1)

Než začnete

sázet

Když se rozhlédneme kolem sebe v krajině,
parku, městské výsadbě i v soukromých
zahradách, jsou dřeviny vzhledem ke své
rozmanitosti neodmyslitelnou součástí našeho
života. Rádi bychom vám trochu blíže
představili jednu z nejvýznamnějších skupin
dřevin – stromy, a to takové druhy a kultivary,
které jsou vhodné především do zahrad
u rodinných domů.
Než se rozhodneme k nákupu rostliny, je
potřeba vědět, jaké podmínky bude mít
strom na svém stanovišti – půdní,
vlhkostní, teplotní a světelné. Dále je
nutné zvážit, do jaké velikosti má rostlina
v budoucnu dorůst, jaký má mít habitus
a barvu. Stromy se většinou prodávají
s kořenovým balem nebo v nádobách (v
kontejnerech). Optimální doba k nákupu
a výsadbě je u balových rostlin jaro
a podzim, kontejnerované rostliny
můžeme nakupovat a sázet po celé
vegetační období od jara do podzimu.
Při vlastním sázení je nezbytné dodržet
několik zásad. Jáma, do které rostliny

vysazujeme, by měla být dostatečně
velká, přibližně 1,5krát větší než je
průměr balu. Hloubku sázení je třeba
zachovat stejnou, jaká byla ve školce
nebo v kontejneru. Výšku kmínku nelze
regulovat tím, že by se rostlina zasadila
hlouběji. Zeminu, do které sázíme,
vylepšíme z poloviny kvalitním
zahradnickým substrátem. Bezprostředně
po výsadbě je vhodné nově vysazenou
dřevinu zalít a podle její velikosti také
ukotvit na stanovišti jedním až třemi kůly
do doby, než sama dostatečně prokoření.
Velikost stromů je ovlivněna nejenom
jejich přirozeným vzrůstem

a stanovištěm, ale i výškou roubování
ve školce. Výška roubování se pohybuje
od 40 do 250 cm: nízkokmenné tvary od
40 do 125 cm, středně vysoké tvary
125 až 175 cm a vysoké tvary nad
175 cm. Celková velikost stromů se dělí
na tři kategorie: do 6 m – malé stromy,
6 až 12 m – středně vzrůstné stromy
a nad 12 m – vzrůstné stromy.
Vzhledem k rozsahu celého sortimentu
stromů, který by bylo nemožné shrnout
do jednoho článku, budete tento seriál
v našem Zpravodaji nacházet místo
v průběhu celého letošního roku.
Ing. Karel Jiskra
CONICA spol. s r.o.
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Vyberte si

trvalky
ještě v zimě
Již tisíce let přenáší člověk rostliny z blízka i z daleka ke svým
příbytkům. Stavby, ploty, stromy a keře jsou kostrou zahrady,
ale teprve pestré koberce květin vytvoří iluzi dokonalosti.
Nejvděčnějšími záhonovými rostlinami byly a zůstávají trvalky.
Pokud se při jejich výběru nezaměříme pouze na tvar a barvu, ale
také na dobu květu, můžeme se z jejich krásy těšit po celý rok.
Kombinací trvalek kvetoucích v různých
ročních obdobích si můžeme snadno splnit
svůj „květinový sen“. Krásné jsou
kombinace kvetoucích
rostlin, rostlin

18

okrasných listem a travin. V současné
době je sortiment, ze kterého můžeme
vybírat, nepřeberně široký.
Trvalky jsou většinou nabízeny
v kontejnerech různých velikostí. My jsme
se rozhodli v letošním roce naši nabídku
trvalek obohatit o nový, zajímavý
a v zahraničí velice oblíbený druh balení.
Kontejner je nahrazen plastovým obalem
s obrázkem. Uvnitř balení je v substrátu
uložena „spící“ rostlina čekající na své
probuzení. Takto balené rostliny jsou
praktické nejen pro manipulaci
a přepravu, ale i jako vhodný dárek pro
zahradnického nadšence. Především
v předjaří, kdy nás trvalky v kontejnerech
ještě nemají čím zaujmout a okouzlit, jsou
báječným obohacením nabídky našich
zahradnických center. Vybrali jsme pro vás
pouze druhy vhodné pro pěstování
v našich klimatických podmínkách, a to
méně známé i ty, které milovaly už i naše
babičky. Rádi bychom upozornili
především na sortiment denivek, velkých
i drobných kosatců, host, čechrav, ale
třeba také na pivoňky nebo konvalinky.
Jak se o rostliny starat? Je to poměrně
jednoduché. Před výsadbou uchovávejte
trvalky při teplotách 5-10oC. Běžné druhy
trvalek můžete vysadit přímo na
připravený záhon v okamžiku, kdy
přestanou hrozit teploty pod bodem
mrazu. V případě, že po výsadbě budou
hlášeny nižší teploty, doporučujeme
vysázené trvalky přikrýt bílou netkanou
textilií nebo přihrnout mulčovací kůrou
nebo zeminou.
V případě náročnějších druhů trvalek je
vhodné předpěstovat rostlinu v nádobě při
vyšších teplotách (například na okně, ve
skleníku či pařeništi) a vysadit ji na záhon
až poté, co dobře zakoření a začne růst.
Tato příprava zabere 20-60 dnů
s ohledem na druh rostliny a podmínky,
které máte k dispozici. Připravte si
zahradnický substrát a pěstební nádobu
s drenáží (postačí keramzit nebo štěrk).
Sazenici vysate tak, aby pupeny rostliny
byly na povrchu substrátu nebo jen mírně
zahrnuty. Květináč umístěte na světlé
stanoviště při teplotě min. 10-15oC (dosna
vyžaduje nejméně 18-20oC)
Zvýšenou pozornost věnujte
především na jaře kvetoucím
druhům jako jsou čechravy,
pivoňky, kosatce, srdcovky,
denivky nebo hosty.
Využijte této novinky v naší
nabídce a přijte si vybrat již
koncem února, abyste se včas
připravili na náročnou jarní
sezónu.
Blanka Kvapilová
THOOLEN, s.r.o.

Pﬁedstavuje se

FLÓRACENTRUM FERENČÍK
(jeden den, jeden rok)
…je sobotní, ještě trochu ospalé
dubnové ráno. Na kruhovém objezdu u českobudějovického Makra
líně projíždí první auta, která
možná vezou výletníky na chalupy
či do přírody. Jenom o kousek dále,
vedle dlouhé žluté haly ale pulzuje
už život na plné obrátky. Zaměstnanci Flóracentra vyváží před obchod vozíky se spoustou krásných
rostlin, příprava na sobotní prodej
právě vrcholí. Před prodejnou parkují první auta a vysoký sympatický
pán s malou holčičkou se dožaduje
vstupu do prodejny. „Prosím vydržte ještě chvilku“ vysvětluje jeden ze zaměstnanců, „otevíráme
v devět, ale za chvilku vás pustíme,
máme prodejnu již skoro připravenou.“ A opravdu, za chvíli je mezi
regály opravdu živo. Po dlouhé
zimě zákazníci nadšeně bloudí
i mezi záhony rašících dřevin a vybírají každý podle svého vkusu ty
nejhezčí exempláře pro hezčí zahradu. U stolů s trvalkami stojí
manželský pár, pravda pán se sice
trochu nudí, ale mladé paní svítí oči
radostí, nebo porovnává barevné
obrázky z jakéhosi zahradnického
magazínu s rostlinami, které na
stolech čekají na toho svého zákazníka. „Oni to mají, Fando“ , volá na
manžela a ten s tolerancí čeká, až si
manželka vybere ty malé zelené nesmysly, které ji vždy v tuto dobu
dělají takovou radost. Mezitím
v zadní části zahrady stojí další
manželský pár, který evidentně
projevuje zájem o dekorační kameny do zahrady. U manželů už
chvíli stojí jeden ze zaměstnanců
Flóracentra, který odpovídá na dotazy manželského páru. „Proč nejsou ty šutráky levnější, vždy se
jenom válí na poli?“ Otázky podobného druhu nejsou až tak vzácné,
ale obsluhující prodavač zachovává
profesionální klid a vysvětluje, že
„skutečně tyto kameny možno sbírat na poli, ale tyto jsou z jižního
Turecka. A podívejte se, tyto lávové
kameny jsou z Islandu, a tyto zelené kamínky zase z Indie. Sbírají
je lidé, převáží lodě a kamiony.
Všechno něco stojí, navíc z každého
nákupu posíláme část sumy do státního rozpočtu, víte, říká se tomu
DPH…“ Pán se tomuto vysvětlení
potutelně usmívá, chápe a vybírá ty
nejkrásnější kousky z Islandu. Páni,
to je něco, mít kameny z takové
dálky…
…je červencová sobota, krátce
po poledni a u pultu s řezanými
květy stojí již nějakou chvíli zamilovaná dvojice a živě si o něčem po-

v oranžovém triku bez zaváhaní
povoluje a vysvětluje, že „s fotografováním tady neděláme žádnou
vědu, fotí si zde každý, co se komu
zachce…“ V šumu prodejny ještě
několikrát slyšíme cvaknutí fotoaparátu a vidíme už jenom siluety
obou pánů, jak živě rozkládají rukama a diskutují o něčem velmi,
velmi důležitém…

vídá. Oba se drží za ruce a slečně se
při pohledu z profilu rýsuje již
trošku zaoblené bříško. Vypadá to
zdálky na velkou lásku, možná
bude svatba. Přistupujeme blíž
a posloucháme kousek rozhovoru
zamilovaných s oběma obsluhujícími floristy. A doopravdy, na pultě
je otevřený velký katalog se vzory
svatebních kytic. Svatba je vážná
věc, přeci nebudeme rušit při tak
závažném rozhodování, jako je
výběr svatební květiny pro nejkrásnější den života. Naši pozornost ale
upoutává pán v obleku a s kufříkem
v ruce. Výrazně se dožaduje pana
majitele a ze začátku za žádnou
cenu nechce slyšet o nikom jiném.
Pána se ujímá vedoucí směny a po
krátkém rozhovoru se ukazuje, že
pán je obchodní zástupce a nabízí
cosi velmi, velmi hezké… Vedoucí
denní směny odvádí pána do kanceláře, aby předvedl to krásné tajemství ukryté v kufříku a usilovně
vysvětluje, že „pan majitel je v tuto
dobu v zahraničí, už nyní podepisuje kontrakt na dodání vánočních
stromků. Ale nebojte se prosím,
pan majitel stejně nemůže dělat
všechno, od toho jsme tu my,
klidně nám své zboží předvete.
Jestli je opravdu tak zajímavé jak říkáte, byli bychom sami proti sobě,
kdybychom vás odmítli…“

…je říjnové, sobotní odpoledne a na zadním parkovišti právě
zaparkovalo nepříliš nápadné auto,
ze kterého vystupují dva pánové.
Jeden z nich je tady evidentně poprvé a rozhlíží se kolem. Naopak
ten druhý se ve Flóracentru cítí
trochu jako doma a vede svého kolegu neomylně do první, květinové
haly. Možná není slušné poslouchat cizí hovor, ale když oba mluví
tak nahlas, je jasné kvůli čemu tady
jsou. Slyšíme totiž, jak druhý muž
přesvědčivě vysvětluje: „…u Ferenčíka mají největší palmy v jižních Čechách, možná největší
v republice. Tady si vybereš do
firmy všechno, malé kytky i ty
velké. A když budeš chtít, tak ti to
i vysadí do velkých, moderních
květináčů“. Než se oba pánové dostanou do květinové haly, chvíli
mlčí, ale mlčení mezi obrovskými
květinami má trochu jiný charakter. Je to údiv, který na chvíli zaskakuje zejména pána, který je
tady poprvé. Strnulý výraz tváře za
chvíli střídá měkký úsměv, který je
projevem smíšeného pocitu uspokojení a nadšení. Zdá se, že pánové právě nachází co již dávno
hledali. Jeden z nich proto přistupuje k jedné z prodavaček a ptá se,
jestli je možné pořídit si několik
fotografií velkých kytek. Slečna

… je sobotní večer, prosinec,
pár dnů do Vánoc. Venku poletují
osamělé vločky sněhu a podtrhují
vánoční atmosféru. Na zahradě,
kde se za celý rok odehrálo tolik
drobných představení je chladno
a tmu prostupuje pouze světlo
umělého osvětlení. Okrasné keře,
ovocné stromky a pestré barvy letniček vystřídali nyní vánoční stromky ve všech velikostech a v několika
druzích. Mezi stromky se zvědavě
prochází rodiče s dětmi, někteří
stromek opravdu vybírají, jiní si
jenom vychutnávají adventní náladu.
Jenom kousek od lampy, která
osvětluje prodejní plochu, stojí pán
v dlouhém kabátu a s někým do telefonu mluví o stromkách a barvitě
popisuje jednotlivé kusy. Konzultace nemá konce a tak pán nakonec
mobilem fotí výstavní kavkazskou
jedli a fotku odesílá do rozhodovacího střediska. Než přijde odpově,
prodavač balí do sítě borovičku
a mladé paní s tříletým capartem
přeje hezké svátky. A už se rozhodl
i pán s mobilem, tak i jedlička vstupuje do balícího zařízení. Než ji pán
zaplatí, bude stromek pečlivě zabalený a připravený na odvoz.
Dnešní večer je dobrý, lidé chodí
a zaměstnávají prodavače svými
požadavky. I pro personál je to
takto příjemnější, čas rychleji
plyne a pracovní den se chýlí ke
konci. Už jenom pár minut chybí
do osmé, kdy se dveře prodejny
pro tento den uzavřou. Na parkovišti ovšem zastavuje ještě jedno
auto, z něho vystupuje náš pán
s mobilem a z auta vytahuje
nerozbalenou kavkazskou jedličku, kterou teprve před pár hodinami odvezl domů. Tváří se trochu
provinile a chce vrátit stromek, že
„… je prý málo vánoční“. Trochu
překvapený prodavač ale opět zachovává profesionální
přístup
a doprovází pána k pokladně, kde
mu při předložení paragonu pokladní vrací se shovívavým výrazem jeho penízky. Žádný stres,
žádné nervy, chce to trochu pochopení, vždy čas Vánoc je jenom
jednou za rok…
Pavel Chlouba
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Pod Novým lesem 80, IČO 44872615. Redakce: PRO VOBIS, s.r.o., 267 23 Libomyšl 43, IČO 27877256. Vyšlo v Praze dne 16.1.2008.
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Sdružení zahradnických center
vás zve k návštěvě do svých prodejen

●

● Teplice

Most

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

Bakov nad Jizerou
● Jičín
●
Líbeznice ●
● Praha

●

Plzeň ●

CHLÁDEK – ZAHRADNICKÉ
CENTRUM
www.zahradnicke–centrum.cz
● Střešovická 47
162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293
FLORA GARDEN s.r.o.
www.floracz.cz
● Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel, fax: 326 781 194
● Hradecká ulice
506 01 Jičín
Tel, fax: 493 592 942
ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE
www.zahradnictvilibeznice.cz
● Mělnická 434
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590

Všenory

● Přeštice
České Budějovice

●

Trhové Sviny

●

CONICA spol. s r.o.
www.conica.cz
● Všenory 222
Tišnov ●
● Blansko
252 31 Všenory
● Šebrov
● Brno
Tel., fax: 257 711 233
Modřice ●
● Pražská 459
252 29 Lety u Dobřichovic
Tel.: 257 712 883

FIŠER ZAHRADNICKÉ
CENTRUM spol. s r.o.
www.fiserzahradnictvi.cz
● 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
FLORACENTRUM FERENČÍK
www.floracentrum.cz
● Pražská ul.
370 01 České Budějovice – Borek
Tel.: 602 779 652
Tel., fax: 387 222 794
● Žižkovo náměstí 118
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

BRABEC ZAHRADNICKÉ
CENTRUM
www.brabeczc.cz
● Chrlická 875
664 42 Modřice
Tel., fax: 547 215 066
ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ
www.zahradnictvisebrov.cz
● Šebrov 189
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

www.szc.cz

