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Řezané květiny
Chybí vám pestré barvy
a už máte dost ponuré
lednové šedi? Zajděte si
do nejbližšího zahradnického
centra a vyberte si
ze široké nabídky řezaných
tulipánů.
Tulipány pocházejí z Číny, odkud se
rozšířily do Turecka, Iránu, severní Afriky
a jiných zemí. Tyto cibuloviny začaly být
oceňovány jako zahradní rostliny
v 15. a 16. století v Turecku v zahradách
sultánů. V Evropě se první tulipány
objevily v císařské botanické zahradě ve
Vídni, odkud se koncem 16. století
dostaly do Nizozemska, které se zejména
díky vhodným klimatickým a půdním
podmínkám stalo tulipánovou velmocí.

Jaro začíná

s tulipány
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V dnešní době se kromě tulipánů
pěstovaných v okrasných zahradách
nabízejí tulipány i jako řezané květiny,
které se pěstují ve skleníkových
podmínkách. Řezané tulipány lze koupit
celoročně, ale jejich hlavní sezona začíná
v lednu a trvá do konce dubna.
Tulipán při pokojové teplotě vydrží pěkný
7 až 12 dní, záleží na odrůdě a následné
péči. Vybíráme si vždy tulipány
s dostatečně vyvinutým poupětem
a svěžími listy. Před umístěním do vázy
seřízneme ostrým nožem stonek
a seříznutí dvakrát týdně opakujeme.
Stejně často vyměňujeme vodu ve váze
a přidáváme výživu pro řezané květiny.
Pokud jsou tulipány po cestě povadlé,
je vhodné je umístit do vázy zabalené,
stonky pak zůstanou rovné. Tulipány
umístíme na místo chráněné před
sluncem a průvanem. V místnostech
s nižší teplotou vydrží tulipány až 14 dní.
Zajímavé je, že se délka stonků i květů
postupně prodlužuje a tulipány rostou.
Tulipány vyniknou ve skleněné váze
samostatně i v kombinaci s jinými květy
nebo zelení. Nejjednodušším způsobem
je naaranžovat tulipány volně do skleněné
vázy. Pěkná je kombinace z tulipánů
a různých větviček – vzniká kontrast mezi
hrubým vzhledem větví a jemnou krásou

tulipánů. Při aranžování tulipánů do kytic
počítejme s tím, že stonky ve váze ještě
povyrostou, proto se do míchaných kytic
vkládají o něco hlouběji než ostatní květy.
Do velkých kytic jsou vhodné francouzské
tulipány, jejichž stonek může být dlouhý
až 60 cm. Tulipány působí pěkně
i v kyticích s jinými jarními rostlinami

jako jsou například frézie, pryskyřníky,
kalina, kosatec a jiné, případně je lze ladit
pouze do jedné barvy, třeba červené ke
svátku svatého Valentýna.

Jan Kopřiva
Zahradnické centrum Šebrov
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Floristika

Oblečeni

do květin

Pokud patříte k těm, kteří se po
dlouhé zimě nemohou dočkat jara,
máme pro vás několik nápadů, jak se
přiblížit květinám doslova na dotek
a vytvořit z nich doplňky dámského
i pánského šatníku.

Spolu se svými přáteli jsem
připravila několik květinových
doplňků, které se hodí pro
ozdobení šatů a vlasů k různým
společenským příležitostem,
večírkům, plesům a podobně.
Aranžmá by měla být volena vždy
tak, aby bylo už na první pohled
jasné, že muž a žena tvoří pár; pro
pány je proto ideálním doplňkem
například květinová kravata
vytvořená ze stejných rostlin a ve
stejném stylu jako šaty jeho
protějšku.
Pro svůj první model jsem zvolila
doplňky z tulipánů oranžové barvy
(odrůda Prinses Irene), dále jsem
použila červené sasanky (odrůda
Marianne Red) a listy aspidistry.
Druhý model byl tvořen z růžové
gypsophily a tmavých zantedeschií

4

(odrůda Schwarzwalder),
základem pro kravatu byly
aspidistrové listy.
Doplňky do vlasů byly tvořeny
červenými toulitkami (odrůda
Tropical), růžovými květy
cymbidií, bílými chryzantémami
a zelenými drobnokvětými

chryzantémami
(odrůda Frogy).
Bílé chryzantémy
se moc líbily
naší psí slečně
Bonie, která mi
po celou dobu
tvoření
pomáhala tím,
že stěhovala
moje pomůcky
do svého
pelíšku. Pochopila
jsem, že bych na ni
neměla zapomenout,
a proto se i Bonie
stala modelem, nebo
spíše modelkou.
Z počátku se jí
květinkový obojek
moc nezamlouval,
ale posu te sami,
výborně jí jde
k pleti…
Bezpochyby nejvhodnější příležitostí pro ozdobení šatů
a vlasů květinami, je svatba, proto jsme pro vás do příštího
vydání
Zpravodaje
připravili několik
námětů
svatebních
dekorací.
A už si květinové
doplňky na své
šaty či vlasy
vytvoříte sami,
nebo si přijdete
pro pomoc do
našich
zahradnických
center, určitě
budete originální
a okouzlující.

Jana Veselá
Chládek –
zahradnické
centrum

Architektura zahrady
Stromy místo záclon

Stěny

z okrasných dřevin
Hledáte-li pohledovou ochranu, která na zahradě nezabere
mnoho místa a přitom je originálním a nevšedním prvkem
zahradní architektury, zkuste se inspirovat v zemi
tulipánů.
Pravděpodobně jste si toho na výletě do
Nizozemí všimli: v mnoha oknech chybí
záclony. Pro tento holandský zvyk
existuje několik vysvětlení, a nikdo už
nejspíš neví, které je pravdivé. První tvrdí,
že zakrývání oken záclonami kdysi
zakázali angličtí okupanti, kteří chtěli mít
jistotu, že se proti nim v šeru za závěsem

6

nechystá spiknutí. Jiní zase soudí, že
protestantští obyvatelé domů tak dávali
najevo svou skromnost, počestnost
a zbožnost: každý kolemjdoucí mohl
nahlédnout a ujistit se, že v téhle
domácnosti se žije, jak víra vyžaduje.
Pan farář prý občas dělal kontrolní
obchůzky...

Během staletí si Holan ané zvykli na
pohledy z ulice a zároveň se naučili, jak
se chránit před dotěrnými paprsky slunce:
namísto rolet používají stromy.
Předzahrádky nebo chodník lemují
dokonale střižené koruny, často vedené
po vodorovných oporách. Vzniká tak
špalír, který vrhá měkký stín, chrání před
hlukem a prachem ulice a navíc vydechuje
životodárný kyslík. Bývá z listnatých
stromů, takže v zimě, kdy je světla
nedostatek, propustí do oken dostatek
slunečních paprsků.
Toto řešení vám také pomůže „ošidit“
přírodu. Můžete totiž vysadit oblíbený
vzrůstný strom, který byste ve volném
tvaru a konečné velikosti v zahradě nikdy
mít nemohli, protože by vás mohl
ze zahrady „vystěhovat“.
Při výběru je třeba brát ohled na druh
stromu a typ olistění. Nejde jen o krásu,
ale také o to, zda chcete dosáhnout pouze
optického a pocitového odstínění (pak
zvolte platan, ambroň či moruši), nebo
odclonění plného (to zajistí lípa nebo habr).

Plot i pergola
Toto elegantní a účelné řešení se může
uplatnit i v zemi, kde sousedská kontrola
není právě vítána. Pohledová ochrana
a přirozené stínění z dřevin na špalírech
má dvě nezanedbatelné výhody: zabere

málo místa a dobře vypadá. Přijde tedy
vhod, když potřebujete odclonit úzkou
předzahrádku, sousední zahradu ve čtvrti
řadových domků anebo zakrýt
nevzhlednou kůlnu. Dobře střižená
„listnatá“ stěna se totiž spokojí i s pásem
záhonu širokým necelý metr.
Na zajímavosti jí dodává volba dřevin.
V zahradnických centrech bývá k dispozici
například ambroň (Liquidambar), platan
javorolistý (Platanus hispanica), moruše
(Morus), lípa (Tilia), habr (Carpinus) nebo
okrasné jabloně (Malus). Živá stěna se tak
během roku proměňuje: období květů
vystřídá hustá clona z listů, které se
později vybarví do zlatých tonů, a často
mezi nimi zazáří i dekorativní (nebo i jedlé)
plody. Malé koruny příliš nestíní, a tak je
pod stromy ideální místo pro podsadbu.
Chcete-li zachovat holandský styl
i v detailech, podsa te stromy
jednodruhovým záhonem vysokým
60-80 cm. Nejvhodnější jsou stálezelené

nižších keřů nebo travin. Také v tomto
případě dbejte na to, aby podsadba
zůstala olistěná i v zimním období.
Existuje ještě jedno atraktivní využití
stromů zapěstovaných na konstrukci:
mohou zastřešit zahradní posezení. Koruna
vedená po vodorovných kruhových oporách
totiž vytvoří živý „slunečník“. Zakryjete-li
zem kolem stromu dlažbou (kolem kmene
však nechte volný kruh alespoň
o metrovém průměru), můžete si ušetřit
stavbu pergoly. Zelená střecha ji za
slunných letních dnů dokonale zastoupí.

Pravidelná údržba
Na tvarované ploty a špalíry se zásadně
používají rychle rostoucí druhy dřevin,
které zajistí dostatečnou tvorbu zelené
hmoty a materiál pro jejich následné
tvarování. Zelená stěna tudíž potřebuje
každoroční řez. Stromy se prodávají už
zapěstované na konstrukci, takže se
základním tvarováním si nemusíte dělat
starosti.
V následujících letech je nutné koruny
několikrát za rok upravovat: hlavní řez je
nejlepší provést v zimě, když je koruna
holá, další „doladění“ pak na začátku léta
a případně v srpnu. Zpravidla se zkracují
nebo odstraňují všechny svisle rostoucí
výhony a ostatní se seříznou tak, aby si
koruna zachovala požadovaný tvar,
případně se nové větve vyváží k základní
konstrukci.
Při řezu vždy zkontrolujte upevnění větví
k opoře, případně vyvažte mladé větve. Po
několika letech od výsadby (zpravidla
třech až pěti, podle péče a dosahovaných
přírůstků) můžete nosnou konstrukci ze
stromu odstranit.
Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

nebo poloopadavé rostliny na živé ploty,
jako zimostráz (Buxus), bobkovišeň
(Prunus laurocerasus), habr (Carpinus)
nebo buk (Fagus). V zimě, když jsou
stromy ve špalíru opadané, dají vaší
kompozici pevnou optickou základnu.
Zastáváte-li „českou cestu“,
doporučujeme smíšený záhon z trvalek,
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Stromy na zahradě (6)

Ulmus glabra ’Pendula’

Řešení pro malé zahrady
Náš malý seriál o stromech vhodných do malých zahrádek
se přiblížil ke svému závěru. Zbývá nám však ještě několik
zástupců, kteří stojí za to, abychom jim věnovali svoji
pozornost.

Pyrus salicifolia ’Pendula’
8

Někteří zástupci rodu platanu (Platanus)
v dospělosti mohou pokrýt i malé
náměstí, ale přesto se mezi nimi najdou
dva kultivary, které si můžeme vysadit do
malých zahrad. Platanus x acerifolia
’Alphen’s Globe’ má kulovitý tvar koruny
o velikosti 4-5 m, Platanus orientalis
’Minaret’ je větší, dorůstá 8-10 m.
Podstatně více vhodných zástupců nám
nabízí slivoň (Prunus). Z druhů
s pravidelně kulovitými korunami jmenujme
například Prunus x eminensis
’Umbraculifera’ a Prunus fruticosa
s průměrem koruny 3-5 m. Kvetou bíle
a jsou velice atraktivní. Prunus cerasifera
’Nigra’ je nápadná v době vegetace svým

Prunus ’Okame’

červeně zbarveným listem. Květ má růžový
a dorůstá 6-8 m. Další růžově kvetoucí
kultivar ’Okamé’ doroste 3-5 m. Prunus
padus ’Colorata’, která má hroznovité
růžové květenství, dorůstá výšky 3-5 m.
Pokud máme na zahradě velice stísněné
prostory, můžeme použít světle růžově
kvetoucí Prunus serrulata ’Amanogawa’,
která má úzkou válcovitou korunu širokou
asi metr a doroste do výšky 4-5 m. Pokud
jsme omezeni výškou koruny, nabízí se
plnokvětý růžový kultivar ’Kiku-Shidare’
s převislou korunkou. Velikost rostliny je
ovlivněna výškou roubování, které se
pohybuje většinou v rozmezí 0,8-2 m.
Šířka převislé korunky je většinou 3 m.
Obdobné použití nabízí kultivar hrušně
(Pyrus). Pyrus salicifolia ’Pendula’ je
zajímavá převislým tvarem korunky
a hlavně stříbřitě šedivým vybarvením
listů. Kvete bíle a dorůstá 5-6 m.
Akát (Robinia) nabízí pro naše účely jeden
kultivar Robinia pseudoacacia
’Umbraculifera’ s kulovitou korunu
dorůstající 5-6 m. Tento kultivar však
nekvete.
Velice zajímavý kultivar z rodu jerlín
(Sophora) je ’Pendula’ s převislými,
až k zemi splývajícími větvemi. Po letech
dosáhne velikosti 4-5 m.
Jeřáb (Sorbus) se většinou do malých
zahrad nehodí. Za zmínku stojí pouze
kultivar ’Joseph Rock’ se sloupovitým
růstem vysoký až 8 m, který na podzim
vybarvuje do červena a má bílé plody.

Stejně dorůstá sloupovitý Sorbus x
thuringiaca ’Fastigiata’.
Také mezi lípami (Tilia) najdeme kultivary
vhodné do malého prostoru. Tilia cordata
’Lico’ a ’Monto’ mají v dospělosti průměr
koruny pouze kolem tří metrů.
Z jilmů (Ulmus) lze do malých zahrad
použít Ulmus glabra ’Pendula’ s převislou
korunou dorůstající 5-6 m. Zajímavý je
hustě větvený Ulmus minor ’Jacquelin
Hillieri’ o průměru 3-4 m nebo
’Umbraculifera’ s pravidelně kulovitou
korunou dorůstající 4-5 m.
Jilmy uzavřely průřez sortimentem
stromů, které se svou velikostí hodí do
malých zahrad. Na závěr je třeba ještě
upozornit na to, že uváděné velikosti
stromů jsou orientační. Velký vliv na
velikosti mají především podmínky, ve
kterých rostlina roste, způsob, jak byla
zapěstována ve školkařském podniku,
tedy výška nasazení korunky a roubování,
ale například také řez. Seriál měl
napomoci jen k základní orientaci
v sortimentu listnatých stromů.
Ing. Karel Jiskra
CONICA spol. s r. o.

Pyrus salicifolia ’Pendula’

Prunus cerasifera ’Nigra’

Sorbus ’Joseph Rock’
Prunus serrulata ’Amanogawa’
květ

Prunus serrulata ’Amanogawa’
podzimní vybarvení

Prunus serrulata ’Kiku-Shidare’

Robinia pseudoacacia
’Umbraculifera’
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FISKARS – NOVINKY ROKU 2009
Finská spoleãnost Fiskars uvádí na trh
zahradnické nÛÏky s nov˘m jedineãn˘m
mechanismem PowerStep™.
Kromû ‰irokého sortimentu ergonomicky
ﬁe‰en˘ch zahradnick˘ch nÛÏek nabídne finská spoleãnost Fiskars od února 2009 i nov˘
zajímav˘ model s mechanismem PowerStep™. Zatímco s ostatními nÛÏkami musíte
stﬁihnout vûtev na jeden ráz, technologie
Fiskars PowerStep™ umoÏÀuje zahradníkÛm pﬁestﬁihnout vûtev v 1, 2 nebo 3 krocích. Nástroj automaticky vybere vhodnou
moÏnost podle prÛmûru stﬁihané vûtve.

ZAHRADNICKÉ N ÒÎKY F ISKARS P OWERSTEP™
1, 2 nebo 3… je to skuteãnû snadné
V pﬁípadû tenk˘ch vûtví, pracuje technologie PowerStep™ stejnû jako bûÏné
v˘konné zahradnické nÛÏky a ﬁez provede na jeden stisk drÏadel. V pﬁípadû silnûj‰í vûtve v‰ak mechanismus PowerStep™ zvolí postupn˘ stﬁih ve 2 nebo 3
krocích. Zahradnické nÛÏky Fiskars PowerStep™ sniÏují námahu. Lze je pouÏít
na vûtve do prÛmûru 20 mm.
Pﬁi otevﬁení ãepelí se zobrazí na stranû drÏadla ãíslice, která udává, kolik krokÛ
je potﬁeba k provedení stﬁihu. Není nutné lámat si hlavu s v˘bûrem nejlep‰ího
postupu, nástroj to provede za vás, takÏe se mÛÏete klidnû soustﬁedit na samotné zahradniãení.

NÒÎKY NA SILNÉ VùTVE FISKARS POWERSTEP™
Na podobném principu je také sestrojen mechanismus nÛÏek na silné vûtve PowerStep™,
kter˘mi lze snadno stﬁihat Ïivé vûtve aÏ do
prÛmûru 40 mm. Slab‰í vûtve stﬁihnou na
jeden ráz. Na silnûj‰í vûtve se pouÏijí dva,
nebo tﬁi stisky drÏadel k sobû. Tím se sniÏuje námaha. Jsou vhodné pro lidi s men‰í
silou v rukách. Také tato novinka se objeví
v únoru na na‰em trhu.

Zahradní v˘robky Fiskars jsou vyrábûny ve Finsku ze ‰piãkov˘ch materiálÛ.
Fiskars dává 5 let záruku na v˘robní vady a vady materiálu. Na topÛrka
seker je záruka 10 let..
Dal‰í v˘robky najdete na www.fiskars.com

Nezapomínejme na ochranu rostlin ani v době, kdy se zahrada
probouzí ze zimního spánku

Až se jaro zeptá…
Kadeřavost broskvoní je velice
rozšířená choroba, proti níž se lze
spolehlivě bránit pouze vhodnými
fungicidními přípravky. Na mladých
listech broskvoní vznikají zpočátku mírně
vypouklé, žlutozelené, později červené
puchýřovité skvrny, které se velmi rychle
zvětšují, zduřují a tím deformují listy.
Na spodních částech napadených listů se
v květnu vytvářejí bělavé povlaky houby.
Napadené listy opadávají a napadené
stromy jsou nuceny vytvářet listy nové.
Na plodech někdy vznikají červené skvrny
s nepravidelným okrajem. Všechny
letorosty silněji napadených stromů jsou
nevyzrálé, s menší násadou květních
pupenů a náchylnější ke zmrznutí.
Kromě broskvoní mohou být napadány
i mandloně a broskvomandloně. Velmi
důležitý je termín ošetření. Teoreticky je
možné ošetřovat kdykoliv od opadu listů

na podzim do doby, kdy začínají rašit
vrcholové pupeny. Prakticky se osvědčuje
jedno ošetření před příchodem zimy
a jedno nebo dvě ošetření v době rašení
vrcholových pupenů. K postřiku se
používají přípravky Delan 700 WDG,
Champion 50 WP, Kuprikol 50 nebo
Syllit 65.
Na ovocných dřevinách přezimuje řada
důležitých škůdců v různých
vývojových fázích. Jedná se především
o vajíčka nejběžnějších druhů svilušek,
mšic, mer a píalek, vajíčka nebo larvy
štítenek a puklic, housenky obalečů
a podkopníčka spirálového a o motýly
podkopníčka ovocného. Speciálním
výrobkem pro tento účel je Jarní souprava
obsahující insekticid Calypso 480 SC
a smáčedlo Silwet. Složení této soupravy
zabezpečuje dokonalý kontakt aplikační

kapaliny s celou plochou ošetřované
kultury a tím se při stejném množství
aplikační kapaliny dosáhne ošetření větší
plochy.
Častým příkladem napadení okrasných
rostlin uskladněných před mrazem
v předjaří jsou mšice. Rostliny bychom
měli ošetřit v době bez mrazů ve
venkovním prostředí. Mšice jsou drobný
savý hmyz, většinou zelené, žluté nebo
černé barvy, které poškozují rostliny
sáním. Poškozené listy žloutnou, červenají
a různě se deformují. Nejčastěji jsou
napadány nejmladší listy vegetační
vrcholy. Nepřímo škodí přenosem řady
virových chorob a tím, že na jimi
vyloučené medovici, která se usazuje na
povrchu rostlin (nejčastěji listů), se
rozrůstají houbové „černě“ a tím se
snižuje asimilační schopnost rostlin.
S ochranou je třeba začít při prvním
výskytu mšic nebo při prvních příznacích
napadení. K ochraně je možné použít
Mospilan 20 SP nebo Nurelle D.
Ing. Tomáš Nábělek
AgroBio Opava, s.r.o.
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NOHEL GARDEN PŘEDSTAVUJE:
velkoobchod zahrádkářských potřeb

Italská osiva

Bioosiva
Pro ty z Vás, pro které je důležité žít v souladu s přírodou, jsme připravili nabídku bioosiv italské firmy Franchi Sementi. Toto bioosivo pochází z ekologického zemědělství, které klade velký důraz na opatření chránící půdu a přírodu a nepoužívá syntetické pesticidy a umělá hnojiva. Díky osivu, které je pěstováno ekologickým způsobem, si můžete vypěstovat biozeleninu vynikajících chuťových vlastností s vysokou nutriční hodnotou a nezávadností pro Váš organismus.

Tykve
Velmi zajímavá řada tykví rozličných druhů a tvarů z celého světa.
Můžete se těšit na překvapení na Vaší zahrádce, doma i v kuchyni.

Tráva pro domácí mazlíčky
Řada PICCOLI AMICI obsahuje pečlivě vybrané travní osivo, které je vhodné jako doplněk výživy pro Vaše domácí mazlíčky. Tráva obsahuje minerály, proteiny
a další látky, které výrazně podporují trávení a zlepšují celkový zdravotní stav.

Klíčky a klíčidla
Řada GERMOGLI je možnost, jak získat čerstvou pochutinu s vysokou nutriční hodnotou všech potřebných živin (vitamínů, enzymů, minerálů), které jsou zároveň lehce stravitelné. To vše za minimum peněz. Konzumace klíčků – bioosiv
má regenerační i terapeutické účinky. Nové klíčky (budoucí mladé rostlinky) získáme vysetím osiva do klíčidla (klíčící
misky). Klíčící miska Vám umožní vypěstovat si vlastní klíčky – biopotravinu v klidu a pohodě domácího krbu.

Budínek 80, 263 01 Dobříš, Fax: +420 318 533 513, E-mail: office@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz

Radíme – doporučujeme – inspirujeme
Správná péče o kamélie

i doba kvetení. Nejhorší pro kamélii
s poupaty jsou velké výkyvy teplot a nízká
vzdušná vlhkost. Velké škody také způsobí
úplné vyschnutí substrátu. Pokud již k tomu
dojde, ponořte celý květník do nádoby
s vodou, tak aby substrát měl možnost
přijmout větší množství vody.

Rychlené hyacinty
Pokud bychom volili
nejvoňavější rostlinu jara,
určitě by naši soutěž vyhrál
hyacint. Předností hyacintů
je kromě delikátní vůně,
krásného tvaru květenství
i jednotlivých květů jejich
barevná paleta. Tradičnější
obal, například proutěný
košíček nebo váza s barokním
nádechem, dodá hyacintu
hrdý, téměř královský vzhled,
který je ideální pro klasičtěji
či rustikálněji zařízený
interiér. Hyacint, náležitě
ozdobený, se může stát
hezkým dárkem k svátku
či narozeninám lidem
narozeným na konci zimy
a začátku jara.

FOTO HKK

Kamélie patří mezi choulostivé rostliny
zejména v době, kdy má nasazená poupata.
Rostliny s poupaty pěstujeme v teplotě
8-10 °C. Květy se sice budou vyvíjet
pomaleji, zato však jistě. Prodlouží se tak

Kontrola uskladněných hlíz
Hlízy rostlin jako jsou jiřinky, mečíky nebo
begonie musíme přes zimu skladovat
na suchém místě. Napadne-li hlízy plíseň,
musíme poškozené kusy vyřadit
a zlikvidovat. Plíseň se velmi rychle šíří
a brzy by napadla všechny ostatní hlízy.
Následné je důležité skladovací prostor
dobře vyvětrat a nadále udržovat nízkou
vzdušnou vlhkost.

Moniliová hniloba

Sníh na zahradě

Monilióza napadá plody všech druhů jádrovin
a peckovin. Na napadených plodech vytváří
terčovitý obrazec. Později se plody cvrknou
a zůstávají viset na stromech i přes zimu.
V těchto mumifikovaných plodech zůstává velké
množství spor,
které na jaře
napomáhají
rozšíření této
nebezpečné
choroby. Proto je
dobré všechny
napadené plody
posbírat
a zlikvidovat.

V přírodě sníh působí jako
přirozená izolace. Sněhová
pokrývka pomáhá rostlinám
překonat velké mrazy a tající
sníh zase dodává i v zimě
potřebnou vláhu kořenům
stálezelených rostlin. Sníh odstraněný z chodníků a cestiček v zahradě
lze bez obav přihodit například k živému plotu nebo k jehličnatým
dřevinám. Problém nastává, když je sněhu opravdu hodně a nebo
napadne sníh mokrý a těžký. Pod tíhou sněhu hrozí rostlinám rozklesnutí
nebo dokonce zlomení větví. Náchylné jsou především sloupovité
jehličnany jako jalovce nebo zeravy (túje). Takovémuto poškození
zamezíme bu včasným smetením sněhu nebo tím, že rostlinu ovážeme
provázkem. Větve jsou tak zpevněny a nerozklesnou se.
Připravil Jan Chládek
Chládek – zahradnické centrum
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Orchideje v bytě (1)

Můry,
které potěší

14

Orchideje jsou velmi
zajímavou a rozsáhlou
skupinou rostlin. V krátkém
seriálu se budeme zabývat
druhy, jejichž původní vlastí
jsou tropy a subtropy.
Jsou to přesně ty květiny,
jejichž sběr byl často cílem
dobrodružných výprav
do asijských a jihoamerických
pralesů. Oč jednodušší
to má dnešní obdivovatel
těchto květin – stačí, když
navštíví nejbližší
zahradnické centrum.

K nejprodávanějším orchidejím patří bezesporu můrovník –
Phalaenopsis. Trvanlivost květů tohoto druhu je naprosto
mimořádná (vydrží až několik měsíců) a při minimální péči
ochotně nasazuje další květní stvoly.
Rostliny pocházejí z nižších pater deštného pralesa, kde
rostou v korunách stromů pomocí silných vzdušných kořenů.
Je zde vlhko, dostatek rozptýleného světla a teplota nad
25 °C. Zahradní kultivary snesou i nižší teploty kolem 16 °C,
nesnášejí však přímé slunce a přemokření. Nejsou náročné
na živiny, přihnojujeme v malých dávkách, ne častěji než je
uváděno na speciálních přípravcích pro orchideje. Rostliny
můžeme rosit, nikoliv však na květy. Z květináče vyrůstající
kořeny nejsou žádným signálem pro přesazování rostlin.
Vytváření vzdušných kořenů je znakem toho, že rostlina
prosperuje. Rostliny přesazujeme pouze tehdy, pokud
nadzemní část, listy a květní stvoly natolik zbytní, že malý
květináč se substrátem neumožní rostlinu fixovat.
Přesazujeme do květináče jen o málo většího, nejlépe
průhledného, aby kořeny mohly růst na světle. Místo
substrátu zvolíme hrubou piniovou kůru určenou speciálně
pro orchideje. Běžně dostupný rašelinný substrát pro
orchideje je pro tento druh nevhodný!
Zaléváme nejlépe deš ovou vodou jednou týdně tak, že
prolijeme substrát a asi po půlhodině odstraníme vodu
z misky. Přemokření nebo trvale vodou naplněná podmiska
je nejčastější příčinou neúspěchu.
Odkvetlý stvol stačí pouze zakrátit po nejbližší očko, z něho
se obvykle vyvine nový, i když ne tak silný kvetoucí
výhon.Tento postup lze několikrát opakovat, až nakonec
stvol odřežeme úplně dole, někde v paždí listové růžice.
Je-li rostlina v kondici, brzy se dočkáme vyrašení nového
stvolu a kvetení pokračuje.
Phalaenopsis standardně nabízíme v květináčích o průměru
9 až 12 cm tříděné do různých cenových kategorií podle počtu
květních stvolů a počtu květů. Nejlevnější jsou rostliny
s jedním květním stvolem a několika vyvinutými poupaty, které
můžeme vídat v obchodech pod heslem ”orchideje již od
180 Kč” a podobně. Pokud ale nutně musíme kupovat rostliny
jednostvolové, pak doporučuji volit alespoň stvoly s alespoň
devíti poupaty. Jejich cena se pohybuje kolem 300 Kč, tedy
stále méně než větší řezaná kytice.
Dražší jsou drobnokvěté, silně větvené odrůdy označované
jako ”multiflora” s velkým počtem květů a mimořádně
dlouhou životností květenství. Rostliny z této skupiny
pořídíme za cenu mezi 400 až 600 Kč.
Připlatit je nutné i za neobvyklou, méně rozšířenou barvu,
za květy se zajímavou kresbou, případně za odrůdu
s mimořádně velkými květy. Pokud však zůstaneme u rostlin
se dvěma stvoly a s květináčem o průměru do 15 cm, cena
by se měla pohybovat kolem 700 Kč.
Orchideje druhu Phalaenopsis nabízené v našich
zahradnických centrech jsou k nám dováženy
z holandských květinových burz. Jejich pěstitelé používají stále
dokonalejší technologické postupy při pěstování a stále šlechtí
nové odrůdy, které se liší nejen barvou květu, ale i odolností.
Nová technologie pěstování ovlivňuje příznivě cenu a nově
vyšlechtěné odrůdy se liší od původních botanických druhů
nejen barvou a velikostí květů, ale také snadnějším pěstováním
v domácích podmínkách, které často nejsou optimální.
V případě můrovníku tedy nic nebrání tomu, aby se tato
rostlina stala i u nás jednou z nejčastěji prodávaných kvetoucí
pokojových rostlin.
RNDr. František Kopřiva
Zahradnické centrum Šebrov
Foto Holandská květinová kancelář a archiv

Pokojovky

Nebezpečné

krásky
Každý prostor bez živé zeleně
působí smutně a jednotvárně.
Rostliny vnášejí do každého
místa v bytě život, vytvářejí jeho
atmosféru a jsou víc než jeho
ozdobou. Zlepšují klima
a zároveň vybízejí k činnosti,
která může přispět k pohodě
a uvolnění. Málokdo si však
uvědomí, že i pokojové rostliny
nás mohou ohrozit.
Podobně nebezpečnou čeledí jsou
i amarylkovité. Nejjedovatější částí
rostlin této čeledi jsou jejich cibule,

Zní to poněkud dramaticky, ale
pokud máme dostatek informací
o rostlinách a správně s nimi
zacházíme, můžeme se vyhnout
nejrůznějším rizikům. Některé pokojové
rostliny obsahují látky, které vyvolávají
u lidí nebo také u domácích zvířat
alergické reakce nebo příznaky otravy.
A to nejen když je ochutnáme, ale také
při přesazování nebo při kontaktu
s pokožkou.
Jedovatými druhy se vyznačují zvláště
některé čeledi. Téměř všechny druhy

Primula
obconica

čeledi lilkovitých
jsou jedovaté. Patří sem například
okrasný lilek (Solanum), jehož plody
obsahují alkaloid solanin, který se
nachází i v nezralých rajčatech nebo
nazelenalých hlízách brambor. Po
požití okrasných plodů se objevuje
nevolnost, bolesti břicha a nespavost.

Clivia
jedovatá je ale celá rostlina.
Mezi běžně pěstované druhy
pokojových rostlin patří
hvězdník (Hippeastrum),
klívie(Clivia) či křín (Crinum).
Čele aronovitých je trochu
exotická: patří sem například
pokojová a svatební květina
kala nebo toulitka.

Codiaeum
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Crinum

Z pokojových rostlin ozdobných listem
zná každý monsteru (Monstera),
filodendron (Philodendron) a difenbachie
(Dieffenbachia); š áva z jejich listů
vyvolává alergické vyrážky. Některé druhy
z této čeledi obsahují ve svých pletivech
nerozpustné krystaly š avelanu
vápenatého ve tvaru jehliček (rafidů),
které při pozření mechanicky dráždí
sliznice dutiny ústní a trávicího traktu.
Výsledkem je svědění, otoky a záněty
jazyka, patra a hltanu, což se může
projevit potížemi při dýchání až dušením.
Z pryšcovitých pokojových rostlin je
jedovatý například kroton (Codiaeum) nebo
pryšec nádherný (Poinsettia pulcherrima)
známý jako vánoční hvězda. Rostliny z této
čeledi obsahují latex, jehož složky mají
dráždivé účinky na kůži a sliznici trávicího
traktu. Po potřísnění kůže vyvolává
kontaktní alergie a kožní ekzémy.
Poslední čeledí, o které se zmíníme, jsou
prvosenkovité. Sem patří i několik druhů
pokojových primulek, například prvosenka
nálevkovitá (Primula obconica).
V chloupcích pokožky jejích listů je
obsažen alkaloid primin, který může
u citlivých lidí vyvolat alergická kožní

Dieffenbachia
onemocnění. Zahradní prvosenky odolné
vůči chladu alergii způsobující primin
neobsahují.
Pokojové květiny mají v našem životě své
nezastupitelné místo a je celkem
pravděpodobné, že doma některou
z jedovatých rostlin máme. V domácnostech
s malými dětmi a zvířaty by měly být
umístěny na méně dostupných místech –
vysoko na skříni, polici nebo v závěsném

Monstera
květináči. Do dětského pokoje tyto rostliny
rozhodně nepatří.
Více informací o pokojových rostlinách
můžete získat na informačních kioscích
v našich prodejnách nebo na internetu na
stránkách SZC případně u našich
prodavačů, kteří vám rádi poradí.

Ing. Jiří Brabec
Zahradnické centrum Brabec

Pokojovky

Hosté z Ameriky
Toulitka (Anthurium)
Toulitky pocházejí z tropických pralesů Střední a Jižní
Ameriky, kde jich roste na 500 druhů. V nabídce našich
zahradnických center však nejčastěji nalezneme hybridy
Anthurium scherzerianum, které nejsou tak náročné na
péči a zvládneme je pěstovat i doma.
Toulitky patří mezi velmi dekorativní pokojové rostliny.
Mají trsy tmavě zelených kožovitých, lesklých listů
srdčitého tvaru na dlouhých řapících a palicovité
květenství, které nese oválný toulec u původních rostlin
červené barvy, u kultivarů vzniklých křížením však může
být bílý, růžový, zelenobílý i skvrnitý.
Vzhledem k svému původu vyžaduje toulitka sice
dostatek světla, ale rozhodně ne přímé slunce. Dostatek
světla je důležitý i v zimním období. Další podmínkou
pro úspěšné pěstování je vyšší vlhkost jak substrátu,
tak i vzduchu. Substrát by neměl nikdy vyschnout.
Vzdušnou vlhkost zajistíme častým rosením listů, nikoliv
květů. Pro zajištění stálé vlhkosti můžeme rostlinu
umístit na misku s vodou naplněnou kamínky či
keramzitem. Voda pro zálivku by neměla být příliš tvrdá
a teplota vody by měla odpovídat teplotě vzduchu.
Přiměřená teplota pro pěstování je v létě 20-27 oC,
v zimě 18-22 oC ve dne a 16-18 oC v noci. Nikdy by
neměla klesnout pod 15 oC.
Rostliny přesazujeme obvykle po dvou letech. Protože
kořeny potřebují hodně vzduchu, používáme vzdušné
rašelinné substráty nejlépe s příměsí perlitu s pH mezi
5 až 5,5. Přihnojujeme od března do srpna jednou za
dva týdny. Nedostatečná výživa způsobuje útlum růstu
nových listů a rostlina nekvete. S každým novým listem
se totiž tvoří i základ nového květenství. Květy se
objevují od jara do podzimu a květenství
vydrží i několik týdnů.
Starší rostliny lze rozmnožit
rozdělením trsů. Pokusit se
můžeme i o výsev zralých
semen. Je nutné je vysít ihned po
sklizni, protože brzy ztrácejí klíčivost.
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Kalatea (Calathea)
Tato pokojová rostlina se pěstuje
především pro krásu svých pestrých listů.
Pochází z tropických deštných pralesů
Střední a Jižní Ameriky, kde roste jako
keřové patro ve stínu vysokých stromů,
proto vyžaduje i při pěstování v našich
domovech trvalé stínění a vyšší vzdušnou
vlhkost. Teplota v létě by se měla
pohybovat mezi 20 a 25 oC (ale ne přes
30 oC), v zimě minimálně 18-20 oC.
Pro zálivku a vzdušnou vlhkost platí totéž
co u toulitky. Samozřejmostí je zálivka
měkkou vodou, substrát by neměl nikdy
vyschnout. Při nedostatku vlhkosti
se listy svinují.
Kalateu přihnojujeme jako běžné
pokojové nekvetoucí rostliny
během vegetace dvakrát za
měsíc, v období klidu stačí
jednou za měsíc.
Rostlinu přesazujeme
vždy, když je

květináč naplněn kořeny. Substrát by měl
být rašelinový, humózní, lehký. Zároveň
se můžeme pokusit o množení
rozdělením rostliny. Musíme ovšem
postupovat velmi opatrně, abychom
nepoškodili jemné kořeny.
V našich zahradnických centrech můžete
mimo jiné koupit tyto druhy:
C. crocata – kvete krásnými oranžovými
květy ve tvaru růžiček. Vytváří husté
kompaktní rostliny s listy 10 cm
dlouhými. Čepel listu je na svrchní straně
tmavě zelená, spodní strana je nachově
červená. Pro nasazení na květ je třeba
teplota 17-21 oC a krátký den.
C. lancifolia (syn. C. insignis) – má
řapíkaté, protáhle až 45 cm dlouhé listy,
které jsou na okraji zvlněné. Podobně

jako předchozí druh má vínovou spodní
stranu listu. Kresba na svrchní straně
čepele listu se vyznačuje podlouhlými
načervenalými skvrnami se světle zeleným
podkladem.
C. makoyana – středně vzrůstný druh
s vejčitými, tupě zašpičatělými listy.
Světle zelená čepel má podél středního
nervu tmavě zelené, protáhle oválné
skvrny.
C. rufibarba – husté kompaktní keře
s protáhlými listy na okraji zvlněnými,
čepel je panašovaná.

Ing. Marie Sýkorová
Fišer zahradnické centrum
Foto Nederlandse Anthurium Vereniging
a Holandská květinová kancelář
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Vybíráme ze sortimentu nových produktů společnosti SEMO Smržice

Novinek plné sáčky
Pokud na své zahradě rádi pěstujete nejen osvědčené
druhy okrasných a užitkových rostlin, ale občas si zkusíte
zasít i některou z novinek, máme pro vás několik tipů pro
nadcházející zahradnickou sezonu.

Kelozel
Kříženec zelí a kapusty (Brassica oleracea
convar. capitata x convar. sabauda) se na
našem trhu objevuje poprvé. Tvoří velké
hlávky s jemně bublinatým listem. Vnitřní
struktura je pevnější než u kapusty,
vyznačuje se ale vyšší křehkostí
a jemností než zelí. Doporučujeme výsev
v dubnu přímo na záhon do hnízd
60 x 50 cm nebo výsadbu předpěstované
sadby z březnových až dubnových výsevů.
Kelozel můžete přes zimu ponechat na
záhoně – podle dosavadních zkušeností
nevymrzá.
PETROSA F1 (bílá) tvoří velké kulaté
hlávky s mírně bublinatými listy.
Vegetační doba je 80 dní, hlávky jsou
středně skladovatelné (říjen – prosinec).
COLORSA F1 (červená) má vnější listy
zelené s červeným žíháním, mírně
bublinaté, pro podzimní sklizně,
vegetační doba 85 – 90 dní.

ztrpčena složitým pěstováním (množí se
převážně vegetativně) a pracným čištěním
a zpracováním. Řešením je odrůda
AMBITION F1, která se množí semenem!
Pěstujeme ji podobně jako cibuli,
z jarních výsevů nám do pozdního léta
vyrostou středně velké cibule šalotky,
které nejsou děleny do drobnějších
cibulek. Slupka této odrůdy je žlutá,

pomazánek
určených na
“společenský
večírek“.
Květy pažitky, které většinou
odstraňujeme, jsou rovněž jedlé. Můžeme
jimi ozdobit saláty, nebo je mírně podusit
na čínu.

Stévie sladká
dužnaté suknice na řezu rovněž bělavě
nažloutlé. Cibule této odrůdy jsou
výborně skladovatelné, bez větších
nároků vám vydrží až do jara.
AMBITION F1 není odrůdou typické
šalotky – množilky. Nejefektivnější je
její pěstování ze semen. Nesnažte se
pěstovat ji druhým rokem
z drobnějších cibulek, narostly by
vám sice cibule větší, ale rovněž
nedělené.

Pažitka ERECTA
Šalotka ze semene
Šalotka je zeleninou pro skutečné
labužníky. Její harmonická chu je trochu
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ERECTA je raná, vysoce výnosná odrůda
se vzpřímenou pevnou natí. Má pevné,
tmavě zelené listy s jemným pažitkovým
aroma. Chu je vyvážená, jemná, není
příliš palčivá ani ostrá, hodí se i do

Vegetativně množené rostliny tohoto
přírodního nekalorického sladidla jsou již
několik let i na českém trhu.
Letošní novinkou jsou
semena stévie!
Stévie sladká
(Stevia
rebaudiana)

je tropická trvalka, která se u nás pěstuje
jako letnička. Rostlina v našich
podmínkách dorůstá až 70 cm, má
bohaté olistění a drobné bílé kvítky. Je
vysoce náročná na teplo s optimem nad
25 oC. Nejlépe se jí daří ve skleníku, dá se
ale letnit nebo vysadit na slunný záhon
v teplejší lokalitě. Při teplotě pod 10 oC
rostlina zastavuje růst. Drobná semena
stévie vyséváme v únoru nebo březnu ve
skleníku. Když jsou semenáčky dost velké
k uchopení, přepikýrujeme je do
květináčků. Ven umis ujeme až koncem
května, kdy nehrozí výrazné noční
poklesy teplot. Zaštípnutí rostliny podpoří
její větvení. Sklízíme mladé části výhonů
a využíváme za čerstva nebo sušíme.
Stévie je ceněna hlavně jako nekalorické
sladidlo. Glycosid steviosid je 300krát
sladší než sacharóza a pětkrát sladší než
sacharin. Je stálý při zahřívání, nemění pH
ani nekvasí. Pro tyto vlastnosti jsou
čerstvé i sušené listy stévie ceněny
diabetiky. Rostlina ale rovněž zlepšuje
trávení, má mírný antibakteriální účinek,
zmírňuje únavový syndrom a dokonce
snižuje touhu po tabáku a alkoholu.

Jahodník GRANDIAN F1
Nový velkoplodý hybrid jahodníku
GRANDIAN F1 výrazně prodlužuje sezónu
sklizně jahod. Opakovaně přináší velké,
š avnaté a dobře vybarvené plody od
brzkého léta až do podzimu. Vynikají
sladkostí a typickou jahodovou vůní
i chutí. Odrůda GRANDIAN F1 se množí
semenem. Semena vysévejte od ledna do
konce března při pokojové teplotě 22 oC.
Ve stadiu prvního pravého listu
(po 4 – 6 týdnech) přepikýrujte. Dobře
otužené sazenice můžete vysazovat na
záhon v dubnu až červnu. Vyberte pro ně
na zahradě plně osluněné místo s kvalitní,

dobře propustnou
půdou. Zajistěte
dostatek vody
a občas odstraňte
vyrůstající šlahouny.

Hvězdné tykvičky
GALAXY OF STARS
GALAXY OF STARS – „galaxie hvězd“ je
nejnovějším přírůstkem do hvězdné
tykvičkové rodiny. Plody jsou jednoduché,
pětiúhelníkové, zajímavé různobarevnou
hvězdicovitou kresbou. Tato hybridní

klipsů má dvě podmínky. V prvních dnech
srůstání je třeba zajistit teplotu kolem
20°C a hlavně 100% vzdušnou vlhkost.
Zakryjte proto bedýnku s roubovanci fólií
a neumís ujte ji na přímé slunce. Fólii
můžete odstranit tehdy, když
zaznamenáte na roubu nový růst mladých
listů. Novinkou je hybridní mezidruhová
podnož SPRINTER F1, vyšlechtěná
speciálně pro účely roubování. Má tenčí
lodyhu, vyšší afinitu (přijatelnost)
s roubem a výborný zdravotní stav.

Astry RED RIBBON a BLUE
RIBBON
Dvě letošní novinky mezi astrami –
červená RED RIBBON a modrá BLUE
RIBBON – dorůstají pouze 30 cm a jejich

odrůda vyniká
vysokou úrodou
a vyrovnaností
plodů.
Nezanedbatelná je rovněž jejich velikost –
určitě by se neuplatnily v soutěži
o největší tykev, právě průměr do 10 cm
je ale předurčuje do košíků a ošatek na
podzimní stůl.

Klipsy na roubování
okurek a podnož
SPRINTER F1
Roubování okurek je „zahrádkářskou
maturitou“. Abychom ji zjednodušili
a přiblížili i těm méně odvážným, máme
letos novinku – klipsy na roubování
okurek. Malé kolíčky s pružinkou zajistí
jednoduché a současně dostatečně pevné
spojení podnože a roubu. Odpadá pracné
omotávání páskou a riziko, že se nám
v průběhu obtáčení čerstvé řezné rány
posunou a nedojde k srůstu. Využití

primární určení je na záhon. Odrůdy ale
větví odspodu a dají se použít i k řezu do
váz. Na první pohled zaujme jejich
intenzivní červená a modrá barva
s typickým bílým podbarvením. Při
podrobnějším pohledu na soukvětí si
všimněte, že každý korunní plátek, tedy
správně jazykový květ, je po obou
stranách bíle olemován.

Ing. Peter Gajdoštin
SEMO s.r.o. Smržice
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* srozumitelný název * jednoduchá příprava * vysoká účinnost
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... žádejte u svých
Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic
Tel.: 491 457 173, Fax: 491 453 145
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Chládek – zahradnické centrum
Zahradnické centrum
bylo založeno v roce
1992 na zrestituovaných
pozemcích v Praze,
na kterých kdysi bývalo
pěstební zahradnictví
prarodičů dnešních
majitelů. Zahradnická
tradice v rodině
Chládkových sahá až
do 19. století, jedná se
tedy již o čtvrtou
generaci zahradníků.
Původní prodejní
skleník postavený v roce 1992 o rozloze
300 m2 se velmi rychle ukázal jako
nedostatečný, protože firma se rychle
rozvíjela a bylo potřeba rozšiřovat
sortiment. Od počátku ale bylo jasné,
že hlavní síla zahradnického centra je
v odborném prodeji veškerého
rostlinného sortimentu. Zatímco rostlinám
se dostává potřebné péče, zákazník má
možnost při prodeji získat odborné
informace a rady.
Během následujících let zahradnické
centrum několikrát zvětšilo prodejní
plochu a dokázalo si tak i mezi rostoucí
konkurencí pražských supermarketů se
zahradnickým sortimentem udržet své
renomé a hlavně své zákazníky, kteří se
rádi vracejí. Tajemstvím úspěchu je
mnoho dní, měsíců a let tvrdé práce,
která ale přináší hodně radosti, protože
největším úspěchem firmy se stal
spokojený zákazník. Lidé si sem
nepřicházejí jenom nakoupit, ale také
načerpat nápady, jak zvelebit svou
zahradu či byt, mají možnost si nakoupit
bytové doplňky a dekorace nebo se jen
procházet a čerpat příjemnou atmosféru.
Málokdo ale odchází skutečně
s prázdnou, mnohem častěji je slyšet

N
POZVÁ KA
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věta: "Přišli jsem se k vám jenom podívat
a už zase máme plný košík věcí..."
V současné době stojí Chládek –
zahradnické centrum před svým největším
rozšířením. Dokončili jsme výstavbu
nových prostorných prodejních hal, které
s příchodem jarní sezony zprovozníme.
Pro větší pohodlí zákazníků se propojí
vnitřní prodejna s venkovní plochou
sloužící k prodeji okrasných dřevin,
zprovozní se i malá restaurace
s občerstvením a veškeré prodejní
prostory se zvětší, takže budou pro
zákazníka pohodlnější a příjemnější.
Přij te se podívat, jestli se nám náš
záměr podařilo uskutečnit, rádi vás
přivítáme!

Zpravodaj Sdružení zahradnických center. Předjaří 2009. Vychází pětkrát ročně. Vydává Sdružení zahradnických center, 162 00 Praha 6, Pod Novým lesem 80,
IČO 44872615. Redakce: PRO VOBIS, s.r.o. Vyšlo v Praze dne 19.1.2009.
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Sdružení zahradnických center
vás zve k návštěvě do svých prodejen

Chlá
dek zahradn
ic
●

ké centrum

● 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 1145
506 01 Jičín
Tel, fax: 493 592 942
ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE
www.zahradnictvilibeznice.cz
● Mělnická 424
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590

Všenory

● Přeštice
● Blansko
● Šebrov
● Brno
Modřice ●

Tišnov ●
České Budějovice

●

Trhové Sviny

●

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.: 547 215 066
Fax: 547 216 979
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

