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Air so pure 
– rostlinné 

čističky  
do bytu

Zelený ostrov, 
rašeliniště, vřesoviště

oblečte svou 
terAsu do 
podzimních 
bArev
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IRSKO
Zelený ostrov, rašeliniště, vřesoviště

Powerscourt Gardens
Jižně od Dublinu se na dvaceti hektarech kolem 
třípodlažního sídla se 68 místnostmi rozkládají 
světoznámé zahrady Powerscourt, kombinace 
terasových formálních zahrad se sochami, okrasnými jezírky s fontánami a lesními 
partiemi. Zahrady situované na terasách jsou považovány za nejkrásnější v Irsku. Výhled 
od zámku korunuje na obzoru pohled na horu Great Sugar Loaf. V držení Powerscourt jsou 
i nedaleké pozemky v údolí říčky Dargle, kde se nachází nejvyšší vodopád v Irsku (121 m).

Letos vás v každém čísle Zpravodaje zveme na návštěvu některé zahradnicky zajímavé země. 
Představíme vám nejen atraktivní turistické cíle, ale i zahradnické libůstky, typické rostliny, trendy 
a nezapomeneme ani na gastronomické okénko. Tentokrát vás zveme do země na severu, kterou 
si nejčastěji spojujeme s pravou whisky, zelenými pláněmi, mořem a svatým Patrikem. Nicméně 
Irsko oplývá i zajímavostmi ryze zahradního charakteru – zde jsou některé z nich. 

Zelený trojlístek
Mezi nejoblíbenější 
národní symboly 

Irska patří svatý Patrik, 
přezdívaný Apoštol či 
Věrozvěst Irska, kterému 

se připisuje klíčová úloha 
v pokřesťanštění Irska. Váže 

se k němu legenda o jetelovém 
trojlístku, na jehož příkladu 
sv. Patrik vysvětloval princip 
Nejsvětější trojice. Trojlístek se 
nosí během oslav sv. Patrika  
(17. března) namalovaný na 
obličeji nebo si jím zdobí oděv. 
Lidé v tento den jedí zelená jídla, 
např. těstoviny nebo zmrzlinu. 
Někdy se symbol trojlístku 
vysvětluje jako víra, naděje 
a láska, svatý Patrik jej ale při 
kázání používal jako ilustraci 
svaté trojice – Otce, Syna 
a Ducha svatého. T
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Walled Garden Kylemore 
Opatství Kylemore nedaleko Clifdenu na východě 
Irska je obehnané hradbami s cimbuřím a je 
domovem irských benediktinských řeholnic. Jeho 
zahrada uzavřená stylovou zdí je plná květin, 
bylin, zeleniny, keřů a stromů a její součástí je 
původní domek zahradníka. Patří k nejkrásnějším 
klášterním zahradám v Irsku.

Muckross Gardens
Na jihozápadě Irska najdeme Muckross House, 
panské sídlo na břehu stejnojmenného jezera při 
úpatí hory Mangerton Torc. Zahrady jsou známé 
svou rozsáhlou sbírkou pěnišníků a jejich hybridů, 
vodní zahradou, arboretem s mnoha exotickými 
stromy rostoucími v mírném klimatu a skalkou. 
Muckross House slouží jako hlavní centrum pro 
návštěvníky Národního parku Killarney, kterých je 
kolem 250 000 ročně.

Dublinská botanická zahrada
Národní botanická zahrada obsahuje mimo jiné téměř 750 tisíc herbářových 
položek nashromážděných za více než dvousetletou historii. Je proslulá 
svými skleníky s rostlinami z celého světa. Botanická zahrada byla prvním 
místem v Irsku, kde byla identifikována infekce zodpovědná za hladomor 
v letech 1845–47. K dvoustému výročí založení zahrady prošly skleníky 
náročnou rekonstrukcí, tato práce získala ocenění Europa Nostra za 
vynikající výsledky památkové péče v oblasti architektury.

Moherské 
útesy
Břidlično-pískovcové 
útesy se nacházejí 
na západě Irska 
v hrabství Clare. Útesy 
kolmo spadají do 
Atlantského oceánu 
a se svojí výškou 
přes 200 m se řadí 
mezi nejvyšší útesy 
v Evropě. Moherské 
útesy patří s téměř 
milionem návštěvníků 
k nejnavštěvovanějším 
místům v Irsku.

Kde se vzal fiakr
Fiakr známe jako označení 
pro dostavník, málokdo ale ví, 
že původ tohoto slova je třeba 
hledat v Irsku. Svatý Fiakr (ve 
svém rodném jazyce Fiáchra) 
pocházel z Irska a v 7. století 
se usadil jako poustevník ve 
Francii, kde později založil 
klášter. V roce 1999 byla na 
jeho počest založena zahrada St Fiachra Garden v irském hrabství 
Kildare, která ukazuje syrovou irskou krajinu, přírodní lesy, vodopády, 
potůčky, rybníky a mokřady.
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rostliny

Na většině území Irska, země, na kterou jsme se v tomto 
vydání Zpravodaje zaměřili, leží louky a vřesoviště. Více než 
15 procent území pokrývají rašeliniště neboli blata, tedy 
vesměs oblasti s kyselou půdou, kde se daří specifickým 
druhům rostlin. Chceme-li je pěstovat na zahradě, musíme 
jim takové podmínky uměle vytvořit, například založením 
záhonu s velkým podílem rašeliny. 

Z VřesoVIšť 
a blat
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Kyselomilné rostliny 
doporučujeme 
přihnojovat organo-
minerálním hnojivem 
z řady Agro nebo 
Floria. Minerály 
z granulek se do 
půdy uvolní téměř 
okamžitě po aplikaci 
a organická složka se 
uvolňuje postupně až 
dva měsíce.  

Kyhanka  
(Andromeda polifolia)

✓ nízký, rozložitý keřík pro podmáčená místa
✓ na vlhkých stanovištích může růst na 

slunci, jinak polostín
✓ netrpí na choroby ani škůdce
✓ na jaře kvete růžovými hroznovitými květy 

✓ stálezelený, kompaktní keř s tmavě 
zelenými listy

✓ červená poupata, bílé až krémové květy
✓ dobře propustné, kyselé, humózní půdy, 

stín nebo polostín
✓ může namrzat, vhodné je rostlinu na 

podzim zakrýt

Skimie  
(Skimmia japonica)

podzim 20164

Vřesovec  
(Erica carnea)

✓ nízký, poléhavý 
keřík

✓ kvete brzy na jaře, 
barva bílá, růžová, 
fialová

✓ do skalek, záhonů 
i do nádob a truhlíků

✓ po odkvětu 
sestříhnout, aby si 
udržel kompaktní 
růst
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Libavka  
(Gaultheria procumbens)

✓ zahradní odrůdy vyžadují 
vlhkou, písčitou a kyselou půdu 
a slunné stanoviště

✓ nesnáší přeschnutí nebo 
dlouhodobé sucho

✓ doporučujeme nastýlat 
rašelinou nebo listím, protože 
koření mělko

Brusinky  
a borůvky

✓ stálezelený keř, výška 
kolem jednoho metru

✓ květy bílé v převislých 
latách

✓ polostín, kyselá 
a dostatečně vlhká 
půda

✓ mrazuvzdorný 

Vřes  
(Calluna vulgaris)

✓ nízký, poléhavý keřík
✓ květy bílé, růžové, 

fialové až červené
✓ zpravidla kvete na 

podzim, některé 
kultivary nakvétají již 
koncem léta 

✓ časně zjara 
sestříhnout zhruba 
o třetinu

✓ kyselé půdní 
prostředí, vždy 
sázíme do směsi 
připravené z rašeliny 
nebo do speciálního 
substrátu pro 
kyselomilné rostliny

✓ široká skupina rostlin nižšího i vysokého vzrůstu
✓ ideální do polostínu a stínu
✓ na slunečné stanoviště jen v dostatečně vlhké 

půdě
✓ doporučujeme vysazovat do rašeliny a přihnojovat 

hnojivem na rododendrony

Azalky 
a rododendrony 

Pieris  
(Pieris japonica)

✓ nízký, plazivý keřík, 
šíří se podzemními 
výběžky

✓ lesklé, tmavě zelené 
listy se v zimě barví 
do purpurova

✓ červené ozdobné 
plody, vydrží až  
do jara

✓ nesnáší těžké, 
jílovité půdy



rostliny

Mihotající se světlo, kapky rosy na mechu a na špičkách listů 
kapradí. Klid, tajemství v zákoutích.
Stinná část zahrady vám může poskytnout až meditativní 
možnost zastavení. t

ex
t:

 In
g.

 R
en

at
a 

P
eš

ič
ko

vá
, P

E
R

E
N

Y
; 
fo

to
: 

au
to

rk
a 

a 
G

A
P

 P
ho

to
s

podzim 2016  6

tajeMné Kapradí

Výběr z nejčastěji 
pěstovaných kapradin

Kapradiny patří k  nejvytrvalej-
ším rostlinám v  zahradě. S  kaž-
dým rokem přibývají na kráse, je  

ovšem třeba býti trpělivými, protože 
první rok dva teprve sbírají sílu. Vět-
šina z  nich tvoří trsy, tedy jen velmi 
staré rostliny je možné rozdělit na 
více kusů. Jsou velmi nenáročné, 
a tak jediné, co je třeba mít na paměti, 
je dostatek vláhy, ale pokud správně 
vyberete druh pro dané místo, bude 
i tato starost umenšena.

Do hlubšího stínu:
✓ Adianthum pedatum
✓ Athyrium filix-femina
✓ Blechnum spicant
✓ Dryopteris dilatata
✓ Dryopteris filix-max
✓ Phyllitis scolopendrium
✓ Polystichum setiferum

Druhy tolerující slunce  
✓ Dryopteris erythrosora
✓ Onoclea sensibilis
✓ Osmunda
✓ Polystichum polyblepharum

Dryopteris filix max ´Crispa Cristata´
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7Zpravodaj

drcená a tříděná kůra 
jehličnatých stromů 
snižuje odpařování vody 
z půdy a zabraňuje 
prorůstání plevelů, čímž 
usnadňuje zahradničení. 
Kapradinám zajistí 
dlouhodobě vlhkou 
a kyselou půdu.  

Naše
TIPY

pro úspěšné 
pěstování kapradin

✓ vysazujeme na místo stíněné stromy,  
keři nebo zdí 

✓ půda by měla držet dostatek vody, 
přemokření ale škodí

✓ listí ze spadaných stromů nevyhrabáváme, 
rozloží se a uvolní potřebné živiny

✓ v zimě chrání rostliny nejen spadané listí, 
ale také skloněné listy kapradin

Druhy snášející mokré 
až bahnité půdy
✓ Matteucia struphiopteris
✓ Onoclea sensibilis
✓ Osmunda regalis
✓ Thelypteris palustris

Druhy pro zásadité půdy
✓ Ceterah officinarum
✓ Phyllitis scolopendrium
✓ Polystichum aculeatum

Druhy pro výrazně 
kyselé půdy
✓ Blechnum penna-marina
✓ Blechnum spicant
✓ Dryopteris tokyoensis
✓ Polystichum sp.

Rychle rostoucí druhy  
✓ Athyrium filix-femina
✓ Matteucia struphiopteris
✓ Onoclea sensibilis
✓ Pteridium aquilinum  

Stálezelené druhy
✓ Blechnum penna-marina
✓ Blechnum spicant
✓ Dryopteris sp.
✓ Phyllitis scolopendrium
✓ Polystichum setiferum
✓ Polystichum tsus-sinense

Polystichum aculeatum

Polyposium vulgare Blechnum penna marina

Athyrium filix max ´Frizelliae´

Athyrium otophorum ´red Beauty´

Gymnocarpium
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Chcete-li udržet 
chryzantémy v plném květu, 
přihnojujte je aspoň jednou 
za dva týdny kapalným 
hnojivem, například 
Cereritem s guánem 
a mořskými řasami.  

 

Podzim na terase
Také vám připadá, že letos prázdniny utekly nějak moc rychle? Co naděláme – ranní mlhy, 
babí léto a slunce stále níže nad obzorem dávají tušit, že podzim je za dveřmi. Než abychom 
naříkali, pojďme si zkusit i jinak nevlídné období zpříjemnit! máme pro vás pár tipů na rostlinné 
společníky, kteří vám udělají radost už svou pouhou přítomností.
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Univerzální vřesy a vřesovce
Můžete je nechat v květináči, vysadit je do 
záhonu, přidat k ostatním rostlinám v truhlíku 
nebo je využít pro výrobu dekorací. Chce to 
jen se nebát a vyzkoušet nápady, které člověku 
proběhnou hlavou. Pak se z květů a poupat vřesů 
a vřesovců můžete těšit pokaždé, když přijdete 
domů nebo budete odpočívat na terase.

Chryzantéma, těší mě!
Mezi nejoblíbenější podzimní květiny patří bezpochyby chryzantémy 
neboli listopadky. Podle vzrůstu a stavby květu rozeznávají odborníci 
celou řadu typů a druhů. Ty, které rostou na záhonech, se pěstují stejně 
jako zahradní trvalky, už koncem léta ale zaplaví naše zahradnická centra 
větší či menší koule obsypané drobnějšími kvítky – chryzantémy ze 
skupiny Multiflora. Ačkoli jsou poměrně nenáročné, abyste se mohli ze 
záplavy květů těšit co nejdéle, je třeba přece jen trochu péče:
✓ plně osluněné stanoviště
✓ intenzivní zálivka zhora, ale nesnášejí trvalé přemokření
✓ odkvetlé květy a uschlé listy odstraňujeme
✓ nezaléváme na listy, hrozí riziko houbových chorob
✓ chceme-li rostlinu přezimovat, mírně ji seřízneme, zapustíme 

i s květináčem do země a zakryjeme chvojím

Voňavé bramboříky Angelito 
Venkovní bramboříky spolehlivě kvetou od srpna 
do prvních mrazů. Jejich půvabné květy s dlouhou 
trvanlivostí vydávají výrazně sladkou vůni.  
Vlahé noci a chladné teploty bez  
problémů zvládnou. 
Jsou ideální pro podzimní 
dekoraci na předzáhradce, 
v nádobách  
a na hřbitovech.

Použijte do kombinovaných  

výsadeb také drobné  

jehličnany nebo jiné dřeviny.  

Na jaře je můžete z truhlíků 

vyjmout a vysadit do zahrady  

nebo do větší nádoby.

Eliška lisá
Zahrada Lisý s.r.o., 
králův Dvůr



10 podzim 2016

Sezóna

➊

➌

➍

➎

➏

➊
➌

➎

➍➋

➋

➊

➍

➎

➏

➋

Podzimní mozaika
1. ostřice chocholatá (Carex comans ´Bronze´) 

2. Ajánie (Ajania)

3. Šicha černá (Empetrum nigrum) 

4. Hvězdnice novobelgická (Aster novi-belgii) 

5. Vřesovec stromovitý (Erica arborea) 

Všechny barvy podzimu
1. Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana) 

2. Libavka polehlá (Gaultheria procumbens) 

3. Listopadka (Dendranthema Trio) 

4. Vřes obecný (Calluna vulgaris) 

5. Kapusta okrasná (Brassica) 

6. Břečťan popínavý (Hedera helix) 

Podzimní kombinace
Vytvořte si s námi podzimní truhlík 
osázený rostlinami, které máte 
nejraději! Je to jednoduché – stačí 
jen vybírat rostliny se společnými 
nároky na slunce, zálivku a živiny. 
Pokud si nejste jisti, rádi vám v našich 
zahradnických centrech poradíme. 
Nebo zkuste některou z našich 
kombinací na obrázcích.

Růžová vyhlídka
1. Touleň srdčitá (Houttuynia cordata ´Chameleon´) 

2. Brambořík (Cyclamen) 

3. Vrbina penízková (Lysimachia nummularia) 

4. dochan (Pennisetum ´Hameln´) 

5. Vřes obecný (Calluna vulgaris) 

6. Rozchodník (Sedum) 
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Zahřátí pro oči
1. dlužicha (Heuchera ´Palace Purple´) 

2. Krásnohlávek Brownův (Calocephalus brownii) 

3. Brambořík (Cyclamen) 

4. ostřice ošimenská (Carex oshimensis) 

5. Vrbina penízková (Lysimachia nummularia) 

6. dochan (Pennisetum ´Hameln´) 
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Co můžete 
potřebovat:

Jutové stuhy pro výrobu mašlí  
a dalších dekorací, které 
se budou dobře vyjímat na 
truhlících a květináčích.

Přírodní i barvené lýko se hodí na výrobu přízdob.

Samozavlažovací truhlíky Bergamot mají 
samozavlažovací systém, který přivádí k rostlině 
vláhu, aniž byste ji museli pravidelně zalévat. 
Truhlík má integrovaný hladinoměr, díky kterému 
je vždy přehled o stavu vody v truhlíku.

Univerzální substrát pro 
zahradu s obsahem postupně 
se uvolňujícího hnojiva je 
ideální pro podzimní výsadby.

Sušené plody a další části 
tuzemských i exotických 
rostlin doporučujeme 
jako výplň prostoru mezi 
zatím méně vzrostlými 
květinami v nádobách.

Záhon , který nezmrzne
1. Krásnohlávek Brownův (Calocephalus brownii) 

2. Břečťan popínavý (Hedera helix) 

3. Kavyl péřovitý (Stipa tenuifolia)  

4. Brambořík (Cyclamen ´Patio´) 

5. zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens) 

6. dlužicha (Heuchera ´Palace Purple´) 

Les, který neopadá
1. Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana) 

2. Cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera) 

3. Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana) 

4. Vřes obecný (Calluna vulgaris) 

5. Hebe (Hebe) 

6. Hebe (Hebe) 

7. zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens) 
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Okrasná zahrada
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Když jsme vám brzy na jaře radili, jak připravit váš trávník na letošní 
sezónu, jak se o něj starat a čím zlepšit jeho kondici, slíbili jsme vám, 
že vám pár tipů přineseme také na podzim. Takže – konec vegetačního 
období se blíží, jak se daří vašemu trávníku? Je připraven na zimu?

Druhý půlrok  
s TrávníKem

Výživa a hnojení Závlaha

Výsev

Závlahu intenzivně udržovaných 
trávníků provádíme každé 3–4 dny, 
nejlépe brzy ráno, nebo večer po 
západu slunce, jinak hrozí nebezpečí 
rozvoje travních hub, rzí a poškození 
trávníku úpalem.

Také na podzim potřebuje trávník 
své. Hned po jeho vertikutaci, 
tedy ještě v měsíci září, nastává 
ten správný čas pro přihnojení 
speciálním hnojivem. Právě 
FLOrIA trávníkové hnojivo 
PODZIm s vysokým obsahem 
draslíku připraví trávník na 
zimu a podpoří jeho dobré 
přezimování. v tomto období by 
již nemělo docházet k razantnímu 
nárůstu nadzemní části, ale 
naopak, mělo by dojít k posílení 
kořenů a vyzrávání buněčných 
stěn trav. Právě proto je obsah 
dusíku v hnojivu potlačen, 
naopak draslík je zde zastoupen 
42 %. Podzimní trávníkové 
hnojivo zvýší odolnost trav vůči 
suchu, vymrzání a houbovým 
chorobám. v jarním období se 
trávník rychlejší obnoví a je brzy 
připraven na včasnější užívání. 

Pro založení nového nebo 
dosev stávajícího trávníku 
je ideální období koncem 
léta, kdy jsou ranní a večerní 
teploty o několik stupňů nižší 
a nehrozí zaschnutí osiva při 
vzcházení. Pro výsev trávníku 
volíme travní směs podle 
předpokládaného využití 
budoucí travní plochy.  

Sečení

Při teplotách v rozmezí 20–25 °C 
zkracujeme o polovinu délky, při teplotách 
pod 20 °C lze okrasné trávníky zkracovat 
o dvě třetiny jejich původní délky.
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Doplňkové zásahy 

a opatření

Plevele

Plíseň sněžná

Mech

Potřebujeme-li založit nový trávník na 
neudržované ploše, je třeba nejprve zlikvidovat 
stávající porost a plevele, například totálním 
herbicidem roundup. Po jeho aplikaci zahyne 
veškerý plevel a už za deset dnů můžeme sít 
nový trávník.
stávající travnaté porosty můžeme na podzim 
naposledy ošetřit selektivním herbicidem 
Weedex. Trávník tak před zimou zbavíme 
nežádoucích plevelů, které by ho mohly 
v průběhu zimy poškodit, jelikož rostou i pod 
sněhovou pokrývkou.

Nezapomeňte na podzim na 

vápnění! Trávník potřebuje každé 

čtyři roky asi jeden kilogram na 

deset čtverečních metrů.

Jiří Pokluda

Chládek – zahradnické 
centrum, Praha

Pro prevenci výskytu mechu v trávníku 
doporučujeme AGrO vápnitý dolomit, který 
sníží kyselost a tím potlačí růst mechů. 
Působí rychle a dlouhodobě. Aplikuje se 
rozhozem koncem léta nebo brzy na jaře.  

Koncem léta a začátkem podzimu je vhodné provést 
hloubkovou aerifikaci nebo vertikutaci.  
Tyto zásahy je potřeba provádět velmi pečlivě.

✓ Aerifikace – trávník provzdušňujeme aerifikačními 
vidlemi nejlépe s dutými hroty do hloubky 100–120 mm. 
vzniklé otvory zasypeme křemičitým pískem. výsledkem 
tohoto zásahu je zlepšení vzdušných a vodních poměrů 
v půdě.

✓ vertikutace – je řez travního drnu do hloubky 3–5 mm. 
Tímto zásahem se drn pročistí a je umožněn lepší přístup 
vody, živin a světla v trávníku.

Již několik let nám přes zimu nenapadlo moc 
sněhu. Dá se tedy předpokládat, že letos by 
to lyžařům mohlo vyjít. Trávníku ale vysoká 
sněhová pokrývka nesvědčí a často trpí na 
plíseň sněžnou. Proto je vhodné trávník na 
podzim ošetřit po poslední seči přípravkem 
Ortiva, který zabrání šíření této houbové 
choroby pod sněhem.



Pokojovky
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Látky jako formaldehyd, benzen, xylen, uvolňující se z nábytku či kancelářské elektroniky, ale 
i některé látky obsažené v kosmetice a čisticích prostředcích, se běžně vyskytují v ovzduší kolem 
nás. Při vyšší koncentraci v uzavřené místnosti pak mohou působit bolesti hlavy, podráždění 
sliznic nebo očí. Některé mají dokonce karcinogenní účinky. Ale nemusíme mít strach – s těmito 
škodlivými látkami si hravě a přirozeně poradí pokojové rostliny.  
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rostLiNNé čističky

Je vědecky prokázáno, že absor-
bují až 90 procent těchto látek 
a  čistí tak vzduch. Mezi nejvý-

konnější lapače škodlivin v  bytech 
i kancelářích patří ledviník (Nephro-
lepis), lopatkovec (Spathiphyllum) 
(nejlepší likvidátor trichlorethylenů), 
břečťan (Hedera) (nejlepší likvidá-
tor benzenu), tečkovka (Phlebodium) 
a areka (Areca).

Ledviník (Nephrolepis) 

✓ silná rostlina, původem z Nového Zélandu 
a tropické Asie

✓ vyžaduje minimum péče – světlé stanoviště 
bez průvanu s dostatkem vlhkosti

✓ pohlcuje formaldehyd, benzen a xylen
✓ reguluje vlhkost v místnosti
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Lopatkovec 
(Spathiphyllum) 

✓ pochází z Kolumbie 
a Venezuely

✓ nejlépe prospívá 
v polostínu a vyžaduje 
řádnou a pravidelnou 
zálivku

✓ bílé květy působí 
pozitivně na psychiku 

✓ absorbuje z ovzduší 
rakovinotvorné látky

Břečťan (Hedera) 

✓ jeden z nejvýkonnějších čističů ovzduší
✓ ideální stinné stanoviště s dostatkem vlhkosti 
✓ přímé slunce mu škodí
✓ pohlcuje formaldehyd, xylen, benzen a další látky  

Areka (Areca) 

✓ původem z Madagaskaru
✓ vyžaduje stálou pokojovou teplotu, světlé stanoviště bez 

přímého slunce a stále vlhký kořenový bal
✓ dobře likviduje například výpary z nově lakovaného nábytku. Tečkovka (Phlebodium)

✓ původem z tropické Jižní Ameriky
✓ mohutná rozložitá kapradina
✓ stále vlhký substrát a stálá teplota v interiéru
✓ ideální severní okno, polostín, na slunci žloutne

Co ještě umějí  
pokojové rostliny
✓ zvlhčují vzduch v interiéru
✓ tlumí hluk
✓ mají relaxační účinky
✓ esteticky doplňují interiér



Užitková zahrada

Správná výsadba ovocného stromu ovlivní život dřeviny na několik prvních 
let života. Existuje několik zásad, které jsou společné bez ohledu na to, 
zda se jedná o jádroviny, peckoviny či jiné typy ovocných dřevin. 
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ovocný Strom!
Vysaďte si 

AGro Pravý 
kravský hnůj dodá 
vysazovaným 
ovocným stromům 
zásobu živin na 
dlouhou dobu. Je 
vyroben z kravského 
hnoje, ale po úpravě 
sušením a lisováním 
získá formu peletek 
pro snadnější 
manipulaci. 

Pro podzimní 
výsadbu stromků 
doporučujeme AGro 
Zahradnický kompost, 
čistě přírodní 
produkt s vysokým 
obsahem humusu 
obohacený o vápník 
a hořčík v podobě 
dolomitického 
vápence pro úpravu 
kyselosti půdy 
a zlepšení sorpční 
kapacity. 
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Tradičně se ovocné stromy pěstovaly ve volné půdě 
a expedovaly se jako tzv. prostokořenné – tedy bez zeminy, 
s viditelnými kořeny. V posledním období se rozšiřuje 
sortiment ovocných rostlin pěstovaných v kontejnerech. 
Ovocné rostliny pěstované v kontejnerech, které lze 
vysazovat po celou vegetační dobu. Prostokořenné stromy 
i keře se vysazují v období, kdy rostliny už (anebo ještě) 
nemají listy. Na podzim je to tedy přibližně od druhé 
poloviny října do zámrazu, na jaře od rozmrznutí půdy 
přibližně do konce dubna. Oba termíny jsou vhodné, ale 
podzimní termín nabízí obvykle větší sortiment druhů 
a odrůd a ulehčí od jarních prací, kdy se musí na zahradě 
zvládnout mnohem více činností. Při podzimním termínu 
výsadby dřeviny stihnou přes zimu zakořenit a jejich 
nástup do vegetace je pro ně snadnější a méně stresový.

Ovocným dřevinám před výsadbou prospěje krátkodobé 
namočení kořenů do kbelíku či sudu s vodou. Můžeme 
namočit i celé kmeny – ocení to zejména broskvoně 
a mandloně. Ideální je namočit dřeviny na celou noc před 
výsadbou. V případě, že mezi nákupem a výsadbou je delší 
časová prodleva, prostokořenné stromy založíme do půdy 
tak, aby kořeny byly zasypány a nezůstávaly na vzduchu. 
Při dobře založených stromech nemusíme s výsadbou 
nijak spěchat. Těsně před výsadbou odstraníme poškozené 
a nemocné kořeny a zdravé kořeny zakrátíme, čímž se 
podpoří jejich rozvětvení.

Jamka, do které budeme strom vysazovat, by měla 
být větší, než je průměr kořenové soustavy. Měla 
by mít průměr minimálně 80 cm. Je důležité, aby 
dno ani stěny výsadbové jámy nebyly udusané. Při 
výkopu jámy postupujeme tak, že nejkvalitnější 
zeminu dáváme stranou, abychom ji při výsadbě 
mohli umístit do spodní části výsadbové jámy ke 
kořenům. Vhodné je do zeminy přimíchat i kompost 
nebo pomalu se uvolňující zásobní hnojivo. 

Při vysazování ovocné dřeviny dbáme na to, aby se půda dostala 
do všech prostorů kolem kořenů. Významně pomůže jemné 
potřásání kmene stromu a postupné prolévání kořenové soustavy. 
U rostlin, které byly pěstované v kontejneru, tato operace odpadá. 
Musí se však lehce narušit kořenový systém, aby se kořeny lépe 
uvolnily z balu a snadněji prorostly do prostoru výsadbové jámy. 

Po výsadbě je třeba 
stromky ukotvit pomocí 
minimálně jednoho 
kůlku, který se postará 
o stabilitu rostliny, 
než dřevina zakoření. 
Po ukotvení stromku 
se provede výchovný 
řez, při kterém se 
založí korunka stromu, 
odstraní se konkurenční, 
nadbytečné a poškozené 
větve. Větve, které 
zůstanou, se zakrátí, 
aby se rostlina snadněji 
rozvětvovala v místech, 
které potřebujeme. 
Na závěr samozřejmě 
vydatně zalijeme.

Termín výsadby

Výsadba

Výsadbová jáma

Příprava dřevin před výsadbou



✓ výška 10–20 cm
✓ květ výhradně bílý nebo bílo-zelený, únor–březen
✓ stanoviště v polostínu, pod listnatými stromy a keři  

ve vlhčí, humózní půdě
✓ na vhodném stanovišti vytváří trsy
✓ množíme dělením trsů během kvetení nebo ihned  

po odkvětu

✓ výška 10 cm
✓ květy různých barev  

od bílé přes žlutou, modrou až po fialovou, kultivary mají 
i květy žíhané, březen–duben

✓ slunce nebo mírný polostín, propustná písčitá až kamenitá půda
✓ na okraje záhonů, do skalek, nádob, do trávníku ke zplanění

Krokus (Crocus)

Sněženka (Galanthus)

Cibuloviny

V nabídce našich zahradnických center najdete 
už koncem léta mimo jiné cibule jarních 
ledoborců – rostlin, které navzdory chladnému 
počasí vykvétají často i pod posledním sněhem 
a kterým sníh a mráz neublíží. Některé z nich 
vystrkují růžky už koncem února, jiné si počkají 
na přece jen trochu teplejší počasí a potěší 
nás svými květy až v dubnu či květnu. Mezi 
jarní cibuloviny patří i nejznámější narcisy 
a tulipány, my vám ale tentokrát představíme 
možná méně nápadné, ale atraktivní drobnější 
druhy. Svou výškou se s narcisy a tulipány 
rovnat sice nemůžou, přesto by byla škoda, 
kdyby ve vaší zahradě na jaře chyběly.
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barevnými koberci

✓ výška 15–20 cm
✓ květ čistě bílý s žluto-zelenými skvrnkami, březen–duben
✓ vlhká, výživná zemina, polostín
✓ v přírodních zahradách časem vytvoří velké porosty

Bledule (Leucojum)

Probuďte 
zahradu
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✓ výška 15–20 cm
✓ květ světle modrý s tmavším proužkem, březen–duben
✓ polostín, lehčí humózní půda
✓ v menších skupinách, na skalky, mezi polštářově rostoucí 

trvalky, do trávníků, na okraje křovin, pod řidší stromy

✓ výška 15 cm
✓ květ bílý nebo modrý (různé odstíny), i modro-bílý, slabě 

vonný, březen–duben
✓ na slunci i v polostínu, během růstu půda vlhčí, po 

zatažení sušší
✓ do záhonů na obruby, do skalek, jako podsadba keřů 

a stromů, do nádob

✓ druh nízkých kosatců kvetoucích na jaře výška  
20–30 cm

✓ květy různých barev, nejčastěji bílé, žluté, modré nebo 
modro-bílé, duben–květen

✓ slunné stanoviště v propustné zahradní zemině
✓ na skalky, suché záhony, do popředí trvalkových skupin, 

do nádob 

✓ výška 15–30 cm
✓ květy bílé, růžové, nejčastěji ale tóny modré, duben–květen
✓ slunné až polostinné stanoviště, optimálně pod keři  

nebo stromy
✓ půda dobře propustná, jinak zahnívá

Kosateček (Iris pumila)

Ladonička (Chionodoxa)Puškinie (Puschkinia)

Modřenec (Muscari)
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Barevné  Dušičky
Podzimní svátek zemřelých míváme obvykle spojený s plískanicemi, mlhou a mihotavými světýlky svíček na hřbitovních 
lucernách. Den plný šedi a pochmurné nálady ale může dostat úplně jiný nádech, pokud si zvolíte na hrob správnou 
dekoraci. Vyzkoušejte to letos trochu jinak, nebojte se barev a experimentujte – vždyť ten, na koho právě v tento den 
vzpomínáte, byl určitě také člověk veselý a měl rád barvy. Pro vaše vlastní nápady nabízíme v našich zahradnických 
centrech floristické potřeby včetně chvojí a sušených květin. Pokud nemáte moc času, anebo právě vám nebyly 
souzeny šikovné ruce, určitě nepohrdnete nabídkou hotových dekorací, ať už ve formě věnců, košů, osázených nádob 
nebo živých květin. Obrázky na této straně jsou jen malou ochutnávkou z naší kompletní nabídky.
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Podnož
Koupíte-li si v našich zahradnických centrech ovocný strom, s velkou pravděpodobností bude roubovaný. Poznáte to podle ztluštělého místa těsně nad zemí. Část pod tímto místem nazýváme podnož. Jde o rostlinu nebo její část, na kterou je naroubován nebo naočkován ušlechtilejší druh. Takto nově vzniklá rostlina bude mít zčásti vlastnosti původní rostliny, ale převážně vlastnosti nově naštěpované rostliny.
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Tvary ovocných dřevin
Většina ovocných dřevin se pěstuje 
jako roubovanci na podnožích. Se 
vzrůstností podnože souvisí, do jaké 
výšky strom v dospělosti naroste. 
Podle toho pak rozlišujeme:
zákrsek – 60–90 cm
čtvrtkmen – 100–120 cm
polokmen – 120–160 cm
vysokokmen – 180–220 cm

jazyk 
Zelený 

Abychom si rozuměli
Také v tomto vydání zpravodaje pro vás máme pár odborných termínů, se kterými se  
můžete setkat při nákupech v našich zahradnických centrech. Až je příště budete číst  
na etiketě nebo uslyšíte z úst našich prodavačů, už budete přesně vědět, co znamenají.    

Terminál
Vrchol nebo růstový vrchol každého 

stromu vyvíjející se jako prodloužení 

osy stromu (kmene). Zkrácení terminálu 

vede k vytváření korunky, což je žádoucí 

u ovocných stromů, naopak například 

u jehličnanů nežádoucí.

Mulčování
Nastýlání neboli mulčování je zakrývání 

půdy pod rostlinami a v jejich okolí. 

Hlavním smyslem je zabránit odpařování 

vody. Některé materiály (sláma, posekaná 

tráva, kůra) se postupně rozkládají na 

organický materiál a živiny, jiné (fólie, 

mulčovací textilie) mají především bránit 

růstu plevelů.

Prostředky proti chorobám a škůdcům
Pokud jste někdy kupovali postřik například proti 
mšicím nebo padlí, možná víte, že ochranné prostředky 
rozdělujeme do několika skupin podle toho, proti 
jakému rostlinnému nebo živočišnému škůdci jsou 
určeny. Souhrnně je pak označujeme jako pesticidy. 
V zahradnictví se používají zejména
herbicidy k hubení rostlin (plevelů)
fungicidy k ochraně před houbovými chorobami
insekticidy proti hmyzu
rodenticidy k hubení hlodavců
molluskocidy k hubení měkkýšů (slimáků)
akarycidy k hubení roztočů
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Na pánvi rozehřejeme olej, opečeme 
nakrájenou slaninu a přidáme 
cibuli a česnek. Vše vyndáme 
a opečeme párky do hněda. Dno 
mísy nebo kastrolu poklademe 
plátky brambor, přidáme slaninu 
s cibulí a česnekem, posypeme 
šalvějí a pepřem a zalijeme vývarem. 
Navrch položíme párky, a buď 
zapečeme v troubě, nebo necháme 
dusit, podle potřeby případně ještě 
podléváme. Nakonec posypeme 
petrželkou. Jako přílohu můžeme 
podávat chléb a pivo.
Pro změnu chuti můžeme místo 
vývaru použít jablečný mošt (cider) 
či jeho směs s vývarem, přidat 
zelená jablka (v Irsku se prodává 
speciální druh pro vaření) apod. 
Pokrm tím získá kyselejší chuť.

Bramborové placky (Boxty)
Brambory oloupeme a propasírujeme 
nebo umeleme, vmícháme sůl a máslo 
a přidáme tolik mouky, aby se utvořilo 
hladké, tužší těsto. Vypracujeme na vále 
a utvoříme kulatou, tlustou placku, kterou 
rozkrojíme na čtyři díly a z každého 
vyválíme tenkou placku. Jablka oloupeme, 
zbavíme jádřinců a nakrájíme na tenké 
plátky. Dvě placky pokryjeme jablky 
a přikryjeme je druhými dvěma plackami. 
Okraje stiskneme pevně dohromady.  
Placky smažíme po obou stranách na 
velké, suché pánvi, na mírném ohni, asi 
deset minut. Potom opatrně sejmeme 
vrchní část placky, na jablka naskládáme 
lupínky másla a podle chuti posypeme 
cukrem. Horní placky vrátíme zpět a ještě 
opékáme, aby se máslo a cukr rozpustily. 
Můžeme ozdobit zakysanou smetanou 
a sezonním ovocem a ihned podáváme.

Ochutnejte 
irskO

recepty

podzim 201622

Dublin coddle
✓ 8 silnějších vepřových 

nebo telecích párků
✓ 4 plátky slaniny
✓ 2 velké nakrájené cibule
✓ 2 prolisované stroužky 

česneku
✓ 4 středně velké staré 

brambory nakrájené  
na plátky

✓ 1/4 lžičky sušené šalvěje
✓ mletý pepř
✓ olej
✓ 3/4 hrnku kuřecího 

vývaru
✓ 2 lžíce nakrájené 

petrželky

✓ 500 g brambor, uvařených 
ve slupce

✓ 2 lžíce rozpuštěného 
másla

✓ 100 g polohrubé mouky
✓ 2-3 nakyslá jablka
✓ lupínky másla
✓ krystalový cukr
✓ trocha soli



 Na jaře a v létě jsou listy rostlin krásně 
zelené, protože obsahují speciální barvivo. Díky němu umí rostlina 
s pomocí sluníčka zpracovat ze vzduchu uhlík a „vydechnout“ 
kyslík, který potřebují k životu živočichové, i my, lidé.

✓ Na zahradě nebo na procházce pozoruj, 
jaké různé barvy dokáže příroda na podzim 
vyčarovat. Z barevných listů a podzimních 
plodů si můžeš vyrobit spoustu krásných věcí.

malí zahradníci
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Hádanka: Víš, proč se v jedné pohádce říká: „
Až opadá listí z dubu“?

Luštík
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Může se 
hodit...

 Na podzim
začnou rostliny ukládat důležité 
látky a vodu jako zásobu na zimu 
– květiny do kořenů, stromy 
také do kmenů. Rostliny již 
nepotřebují zelené barvivo, které 
se postupně ztrácí a rozkládá. 
Uvolní tak  místo jiným 
barvivům, která, které mohou 
mít různé barvy – červenou, 
žlutou a další. Krásnému 
zbarvení listů také pomáhá, 
když je slunečné počasí a chlad. 
Jakmile však přijde první větší 
mráz, většina stromů ztratí listy 
velmi rychle. Květinám usychají 
celé nadzemní části. Na jaře 
díky zásobním látkám z kořenů 
vyroste nová květina a stromům 
vyraší nové listy.
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Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů (viz poslední strana Zpravodaje)

Zahradnické centrum BraBec s.r.o.
Modřice u Brna
8. – 9. 10.  Dýňové slavnosti 
✓  vyřezávání dýní (8 – 17 hod)
✓  soutěž o nejhezčí dýni 
✓  malování na obličej (9 – 17 hod)
✓  pohádkový les plný kouzelných bytostí
✓  soutěže pro hravé, malování pro nejmenší
✓  stylové občerstvení

Zahradnictví LíBeZnice s.r.o.
Líbeznice
24. – 25. 9. Podzimní dílna 
✓  přijďte si osázet podzimní truhlíky nebo jiné nádoby 
spolu s našimi aranžérkami a zahradníky
✓  široká nabídka podzimních rostlin a dekorací

22. – 23. 10. Dýňové slavnosti 
✓  výroba dýňových strašidel pro malé i velké
✓  zábavný program pro děti
✓  fotokoutek
✓  dýňové dobroty

Zahradnické centrum FerenČík s.r.o. 
České Budějovice
15. – 16. 10. Dýňové slavnosti
✓  halloweenská soutěž pro děti
✓  tvořivá dílna
✓  výroba dýňového strašidla
✓  fotokoutek
✓  dýňové pochoutky
✓  skákací hrad pro děti

aZ Garden s.r.o.
Pardubice
15. – 16. 10. Dýňové slavnosti
✓  dlabání dýní pro děti i dospělé
✓  tradiční dýňové pochoutky
✓  labyrint odvahy
✓  Bubákův orienťák – 2. ročník

akce ojeďte s námi

Podzimní akce v našich zahradnických centrech
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Zahradnictví dvořák a syn
Teplice
24. – 25. 9. Ovocný víkend
✓  ovoce k pěstování, jídlu i ochutnání
✓  festival chilli papriček. 

8. – 9. 10. Dýňové slavnosti
✓  víkend pro dospělé i děti plný zábavy a veselých dýní 

Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr
7. – 9. 10. Zelobraní
✓  krouhání zelí 
✓  ochutnávka specialit ze zelí
✓  grilování + pivní speciály

14. – 16. 10. Dýňové slavnosti
✓  dlabání dýní
✓  prezentace výrobků z ovoce
✓  okresní výstava ČSZ
✓  grilování + dýňové pivo

Zahradnictví u kopřivů s.r.o.
Šebrov
1. – 2. 10., 8. – 9. 10.  Dýňové slavnosti
✓  výstava sortimentu u nás pěstovaných dýní 
✓  vyřezávání dýní 
✓  dýňové speciality 
✓  program pro děti – slámohřiště

chLádek – Zahradnické centrum
Praha 6
8. – 9. 10.  Dýňové slavnosti
✓  dlabání a vyřezávání dýní
✓  plnění úkolů s pohádkovými bytostmi
✓  kejklířská představení, malování na obličej
✓  dýňové speciality v naší restauraci
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aktuálně

Pomůžeme vám tady!
Nevíte si rady? 

V loňském roce jsem stěhovala do bytu ibišky na 

přezimování a následně jsem měla plnou zimní 

zahradu mšic. Myslím si, že jsem si je přinesla 

právě s ibiškem. Dá se tomu nějak zabránit?

Pokud některé rostliny pravidelně letníte, což jim 

jistě prospívá, stane se, že si s nimi právě na podzim 

zavlečete do zimní zahrady i škůdce, které rostlina 

nasbírala v průběhu léta. Doma máte teplo a sucho, 

což jsou optimální podmínky pro množení mšic, 

molic, puklic a ostatních nepříjemných společníků, 

takže jich je za chvilku všude plno. Před přenesením 

rostlin na zimní stanoviště proto doporučujeme 

provést preventivní postřik insekticidem Substral 

Careo, který zbaví rostliny 

všech savých a žravých 

škůdců a přezimování 

dopadne tak, jak má.

Chystám se zakoupit nové stromky jabloní. Co můžu udělat proto,  
aby dobře zakořenily?
Kořeny prostokořenných sazenic doporučujeme před výsadbou namočit 
na několik hodin do vody. Následně je potřeba vykopat dostatečně velkou 
výsadbovou jámu a opět ji prolít vodou. Do jámy je vhodné přidat uleželý 
kompost a při vlastní výsadbě poprášit kořeny 
směsí mykorhizních hub Symbivit. Tyto houby se 
navážou na kořenový systém mladého stromku 
a pomohou mu dodávat živiny a vodu. Výhodou 
této aplikace je nejen to, že stromek rychle 
a dobře zakoření a více přirůstá – houby navíc 
pomáhají kořenům po celý život stromu.

mšice

výsadba

podzim 201626

Často se mi stává, že mi růže 
během zimy vymrzají. Nevíte, 
čím bych mohl zvýšit jejich 
odolnost vůči zimě a mrazu?
V posledních letech dochází 
k velkým teplotním výkyvům 
s úbytkem sněhu, což způsobuje 
rostlinám vodní deficit. Na to 
jsou růže během zimy (vlivem 
holomrazů) velmi náchylné 
a dochází k jejich nevratnému 
poškození. Tak, jako jsme zvyklí 
přihnojovat růže na jaře hnojivy 
s vysokým obsahem dusíku, 
pokračujeme s podzimním hnojením 
draslíkem. Oblíbený je mezi pěstiteli 
především Kristalon PODZIM, který 
obsahuje až 36 procent draslíku. 
Rozpuštěný ve vodě se dobře 
aplikuje a hlavně rychle působí.  
Již po dvou aplikacích zesílíte 
rostlinná pletiva, zahustíte buněčné 
šťávy, zpomalíte probíhající procesy.  
Na jaře se vám růže odmění – 
rychle obrazí, krásně pokvetou 
a budou odolné i proti chorobám.

růže
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Mám udělat něco s kompostem před zimou? Brzy ho začnu 

plnit spoustou listí...

Listí je pro kvalitní kompost skvělá surovina. Pro urychlení rozkladu 

organické hmoty je dobré každou vrstvu kompostu pravidelně 

doplňovat o směs bakterií, které napomáhají jejímu rozkladu. 

Urychlovač kompostu se jednoduše nasype 

na vrstvu listí a urychlí jeho rozklad tak, že 

na jaře budete mít již připravený kompost 

do vašich záhonů. Bakterie si poradí 

i s hůře rozložitelnými stonky, například 

rajčat nebo paprik. Pokud do kompostu 

dáváte posekanou trávu, je vhodné ji vrstvit 

maximálně do 10 cm a pak proložit například 

štěpkou nebo natrhanými kartony. Tráva se 

pak neslehne a nezačne kvasit a bude z ní 

také kvalitní kompost.

I když jsem se letos snažila provést postřik broskvoně co nejdříve, nepodařilo se mi ji uchránit před kadeřavostí. Prý se může stříkat i na podzim, můžete mi poradit, jak a čím?
Jarní postřik je určitě důležitý, ale jak 
sama píšete, lze ho doplnit i podzimním 
ošetřením. V době, kdy broskev shodí 

listy a teploty 
neklesnou pod 
12 °C, provedeme desinfekční postřik měďnatým přípravkem Champion. Tento přípravek nás zbaví spor kadeřavosti z letošního roku a následně na jaře lépe trefíme termín ošetření proti této chorobě, protože budeme postihovat pouze spory, které nám létají ve vzduchu a ty potřebují kromě vlhkosti i optimální teplotu pro napadení.

kompost

kadeřavost

sadba
Zakoupil jsem sadbu česneku a v prodejně mi doporučili, 
abych ji namořil. Čím a proč to musím udělat?
Při podzimní výsadbě česneku existuje riziko napadení 
stroužků aktivními houbami přítomnými v půdě. Česnek pak 
do jara shnije. Vhodnou prevencí je moření před výsadbou 
přípravkem Rovral.  V připraveném roztoku stroužky několik 
minut máčíme a následně sázíme do připraveného záhonu. 
Lze využít i směsný přípravek Zdravý česnek, kde najdete 
kromě Rovralu ještě i přípravek Sulka, který ochrání česnek 
před háďátky. Na jaře vám pak česnek rychle vyrazí a sklizeň 
bude zaručená.

Už jsem na záhoně všechno 
sklidil a začíná mi tam růst 
plevel. Můžu nějak zabránit 
jeho rozrůstání?
Ano, máte několik možností. Lze 
využít výhody rychle vzcházejících 
rostlin, jako je například svazenka, 
hořčice nebo řepka, a po sklizni 
jimi osít záhon. Tyto rostliny rychle 
vyrostou a zabrání plevelům 
v jejich rozvoji. Následně se po 
prvním mrazu zaryjí a slouží jako 
přirozené organické hnojivo. 
Druhou možností je naopak 
nechat veškerý plevel vyrůst 
a použít totální herbicid Roundup. 
Ten následně zbaví plevelů na 
delší dobu a záhon tak velice 
spolehlivě vyčistí.

plevel



Z
pr

av
od

aj
 S

dr
už

en
í z

ah
ra

dn
ic

ký
ch

 c
en

te
r.

 L
ét

o 
20

16
. V

yc
há

zí
 5

x 
ro

čn
ě.

 V
yd

áv
á 

S
dr

už
en

í z
ah

ra
dn

ic
ký

ch
 c

en
te

r 
s.

r.
o.

, 1
62

 0
0 

P
ra

ha
 6

, N
a 

dr
ač

ká
ch

 4
05

/4
9.

  
IČ

O
 0

46
82

78
5.

 R
eg

is
tr

ac
e 

M
K

 Č
R

 E
19

27
5.

 V
yd

av
at

el
sk

ý 
se

rv
is

: P
R

O
 V

O
B

IS
, s

.r
.o

. V
yš

lo
 v

 P
ra

ze
 d

ne
 1

5.
 8

. 2
01

6.
 F

ot
o 

na
 ti

tu
ln

í s
tr

an
ě:

 D
re

am
st

im
e

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

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

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

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

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
www.zahradnictvilibeznice.cz
● Mělnická 424, 250 65 Líbeznice
 Tel.: 283 981 844

AZ GARDEN, s.r.o.
www.azgarden.cz
● Staročernská 200
 530 03 Pardubice – Černá za Bory
 Tel.: 466 616 193

Zahradnické centrum 
FERENČÍK s.r.o.
www.ferencik.cz
● Generála Píky 729/2
 370 01 České Budějovice
 Tel.: 602 779 652
● Žižkovo náměstí 118 
 374 01 Trhové Sviny
 Tel.: 386 321 471, 602 779 674

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
www.brabeczc.cz
● Chrlická 875, 664 42 Modřice
 Tel.: 547 215 066

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
www.zahradnictvisebrov.cz
● Šebrov 105, 679 22 Lipůvka
 Tel.: 516 431 735
● Brněnská 154, 666 01 Tišnov
 Tel.: 549 412 374
● Nám. Svobody 2, 678 01 Blansko, 

Tel.: 516 410 539

Sdružení zahradnických center s.r.o., skupina 
českých spolupracujících zahradnických firem

Most Bakov nad Jizerou

České Budějovice

Líbeznice

Pardubice

Trhové 
Sviny

Blansko
Šebrov

Praha

Tišnov

Brno

Králův Dvůr

Modřice

Teplice

®

www.szc.cz  www.katalog-rostlin.cz

✓ zaručená odbornost                 
✓ nejvyšší kvalita
✓ česká tradice




