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Rychlené
cibuloviny
Když
příroda po
dlouhé
sezóně
růstu
a kvetení
odpočívá,
keře a stromy
jsou bez listí,
trvalky zatažené
v zemi, téměř nic
nekvete. Ve skutečnosti se pilně připravuje na jaro a vytváří
v rostlinách základy listů a květů.
Zima bývá někdy nepříjemně dlouhá
a většina z nás, pokud ji musíme trávit ve
městě, by ji raději vyškrtla z kalendáře anebo zkrátila třeba jen na jeden týden. Každý
dotouží po hřejivých slunečních paprscích,
káží
po nádherné, svěže zelené barvě a krásv jednotných a voňavých květech, které se vždy na
ných obajaře objeví.
lech, které již
Naštěstí máme kromě kvetoucích pokodoma mají, vytvořit nádherně
jových květin také možnost si byt či dům
sladěná aranžmá. Pro zakrytí cibulí
zútulnit a doplnit přirychlenými jarními
a bází stonků velmi dobře poslouží lýko
květy – například rychlenými cibulovinami,
nebo barevné kokosové vlákno. Zajímavé
které vydrží být ozdobou bytu déle než většina
je i umístění květináče s cibulovinami do
řezaných květin a přitom se dají pořídit za dovyšší vázy či obalu z čirého či barevného skla.
stupnou cenu. S nabídkou kvetoucích cibuloK zakrytí květináče opět poslouží některé doplňvin v našich zahradnických centrech přicházíkové aranžérské materiály, které rovněž nabízíme
me prakticky již od Vánoc, kdy jsou v prodeji
v našich prodejnách.
narcisy, hyacinty a tulipány. Později se k nim
Cibuloviny pokvetou nejdéle v chladnější místnospřidají i krokusy, modřence a kosatčíky. K doti.
Nejlépe jim bude mezi okny za předpokladu, že
stání jsou jak v pěstebních květináčcích, tak
venku
nemrzne a květy se nedotýkají venkovního
v dekorativních obalech anebo v jarních
skla. Ale i když je postavíme doma na stůl a nebudou
sestavách v košících spolu s dalšími rostlizde kvést zrovna dva měsíce, není nad to přijít domů,
nami, takže je můžete umístit rovnou na
sednout si s hrnkem dobrého čaje a klidně si odpočistůl bez další potřeby aranžování. Pouze
nout ve společnosti jemné vůni narcisů či hyacintů.
doporučujeme umístit pod nádobu
podmisku, aby nedošlo k případnéDana Skládalová
mu poškození nábytku. Ti tvořivější
Chládek – Zahradnické centrum

TO NEJLEPŠÍ PRO VÝŽIVU

S nůžkami
a kalendářem

KOŇSKÝ HNŮJ
Rozsah a způsob použití

Řez okrasných dřevin ve správnou dobu
je předpokladem zdárného růstu

Koňský hnůj s granulovanou rohovinou je čistě přírodní organické hnojivo.
Hnojivo obsahuje organické látky a základní živiny (N, P, K, Ca a Mg),
ale i stopové prvky, např. Fe, Mn, Mo, Zn, Cu. Hnojivo se aplikuje na
povrch zeminy rozhozem a pak se mírně zapraví do půdy (ručním rytím apod.).
Produkt neobsahuje klíčivá semena plevelů.
Koňský hnůj je granulovaný (peletovaný), přičemž granule při styku
s vodou bobtnají, a tak dochází k postupnému uvolňování živin. Hnůj
přirozeně zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti.
Koňský hnůj se obzvláště hodí ke hnojení
zeleniny, např. celeru,
kapusty, zelí, květáku, plodové zeleniny
(rajčat, paprik, okurek…), ale i okrasných
zahradních rostlin
(např. před výsadbou
konifer).

Pro udržení tvaru každé dřeviny je nutný pravidelný řez. U tvarovaných
živých plotů a stříhaných buxusů do různých tvarů je třeba udržovací řez provádět skutečně pravidelně a rozhodně častěji než u volně
rostoucích keřů a stromů. Každá dřevina je potřebou řezu speciﬁcká,
stejně tak jako obdobím, kdy je nejlépe tento zákrok provádět.

Dávkování

Do Sdružení
zahradnických
center dodává

Druhá polovina března,
duben první polovina května
Období nástupu vegetace rostlin je nejvhodnější
dobou pro ošetření okrasných dřevin uvedených
v přehledu. Je také vhodný čas pro řez a tvarování
živých plotů z jehličnatých dřevin. U tohoto řezu platí
zásada neřezat příliš hluboko do starého dřeva (kromě
tisu (Taxus), který dobře obráží i ze starého dřeva)
a spodní část plotu se má nechat vždy širší než horní
část. Druhá zásada platí i u tvarování plotů z listnáčů.
Komule (Buddleia davidii) – často trpí namrzáním
větví, a proto se poškozené větve musí seříznout až
do silnějšího zdravého dřeva.
Svída (Cornus) – v tomto období se seřezávají druhy
Cornus alba a Cornus sanquinea, které se pěstují
především pro barevné výhony. U druhů ozdobných
palisteny, například Cornus ﬂorida a Cornus kousa, se
řez používá minimálně.
Ibišek (Hibiscus) – pro podporu dalšího větvení je
dobré pouze lehce zkrátit výhony.
Hortenzie (Hydrangea) – řez je závislý na druhu. Hydrangea macrophylla kvete na starém dřevě, proto se
výhony seříznou na jednu třetinu své délky, Hydrangea paniculata kvete na dřevě novém, proto ji můžeme seříznout až deset centimetrů nad zem. U popínavé hortenzie (Hydrangea petiolaris) se zkracují pouze
bujně rostoucí výhony, aby se podpořilo větvení keře.
Třezalka (Hypericum) – řeže se časně zjara, protože
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STIMULÁTOR
RŮSTU PRO
VŠECHNY
ROSTLINY
Rozsah a způsob použití
•zlepšuje zdravotní stav rostlin
•zlepšuje využitelnost živin a hnojiv
•zlepšuje vyzrávání a chuťové
vlastnosti zeleniny
•zvyšuje násadu plodů
•zvyšuje výnos plodové zeleniny
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 Tamarix

 Trojpuk

 Philadelphus

kvete na mladém dřevě a brzy
raší.
Dřevitá pivoňka (Paeonia suffruticosa) – seříznou se mrazem
poškozené části větví až do
zdravého dřeva.
Pustoryl (Philadelphus) – též
nepravý jasmín – v tomto období
se probírají pouze větve, které
zahušťují keř.
Mochna (Potentilla) – keře je
vhodné zkracovat asi na jednu
polovinu délky.
Růže (Rosa) – keřové růže řežeme
na dvě až tři očka, u pnoucích
růží se zakracují výhony o jednu
třetinu až jednu polovinu, aby se
podpořilo větvení keře. S řezem
růží se nemá spěchat, aby pozdní
mrazíky nepoškodily nové rašící
pupeny.
Vrba (Salix) – u kultivarů ozdobných listem a dřevem, například
Salix integra ´Hakuro Nishiki´,
provádíme řez časně zjara. Vrby,
které mají květy (kočičky), řežeme
až po odkvětu, například Salix
caprea ´Kilmanrock´.
Tavolník (Spiraea) – v tomto období řežeme druhy, které kvetou
na mladých výhonech, a to Spiraea bumalda a Spiraea japonica.
Tyto druhy a jejich kultivary lze
seříznout až pět centimetrů nad
zem. Druhy Spiraea arguta, S.
henryi, S. thunbergii, které kvetou na starém dřevě, seřezáváme
až po odkvětu.
Tamaryšek (Tamarix) – v předjaří
a časně zjara jej můžeme regulovat ve vzrůstu zkrácením letorostů a třetinu až polovinu délky.
O řezu v dalších obdobích si povíme více v letním čísle Zpravodaje.

Leden, únor,
první polovina března
V tomto období se rostliny v našem vegetačním
pásmu nacházejí ve stavu vegetačním klidu, kdy
jsou optimální podmínky pro tvarovací a udržovací
řez mnoha druhů okrasných rostlin. V této době lze
tvarovat hloh (Crategus), kdoulovec (Chaenomeles),
u kterých se zakracují letorosty (rostliny kvetou na
starém v předcházejícím roce vyrostlém dřevě). Trojpuk (Deutzia) v tomto období nejlépe snáší probírku
větví. U okrasných kultivarů jabloně (Malus) a hrušně (Pyrus) se v zimním čase provádí tvarovací řez
korunky. U rybízu (Ribes) probíhá probírka větví v keři.
V zimním období se provádí udržovací řez odstraněním přestárlých větví též u kalin (Viburnum). Vinné
révě (Vitis) a vistárii (Wisteria) je třeba zkrátit letorosty
na dvě očka.

Dávkování

 Buddleia-davidii

 Deutzia

Ing. Karel Jiskra, CONICA spol. s r.o.

 Xanthorrhoea

Euphorbia tirucalli. Ze své domoviny
ve východní a jižní Africe se rozšířil
přes Indii až do Indonésie. Dokáže
dorůstat do úctyhodných 12 metrů
výšky. Milovníkům sukulentů je již
několik málo let dobře známá, leč
širokou veřejností stále neobjevená.
Mezi laiky se jí někdy přezdívá „brčkový“ nebo také „špagetový“ stromek.
Habitus rostliny skutečně takovou
konstrukci připomíná. Z terminálních sílících stonků vyrůstají husté
změti bohatě větvených výhonů
o síle kolem 10 mm. Nově přirůstající
konce si po nějaký čas zachovávají
krátké jemné lístky, které později
opadávají. Rostlina je velmi nenáročná na zálivku i vzdušnou vlhkost
a velmi snadno se množí řízkováním,
vyžaduje však co nejsvětlejší stanoviště a snese i plné slunce. Zaléváme

 Euphorbia

Překvapení
v sortimentu

 Xanthorrhoea

Méně známé pokojové rostliny
vhodné pro suché byty
a minimalistické interiéry
 euphorbia tirucalli

S prodlužujícím se dnem a blížící se sezónou již netrpělivě sledujeme, co se děje v květináči za oknem, jak
to vypadá ve skleníku a jak se daří naší zahradě v zimě.
Zahradníci a květináři se již pilně připravují nejen na
jarní explozi v přírodě, ale bedlivě dbají i na dobré zásobování svých obchodů tak, aby nám pak vhodnými
pokojovými rostlinami zpříjemnili naše domovy a naladili nás na blížící se jaro alespoň za oknem domu.

střídmě, v zimních měsících spíše sporadicky. V horších
světelných podmínkách a při nežádoucí vydatnější zálivce
rostlina vytahuje, slábne a málo se rozvětvuje. Tento pryšec
lze doporučit do moderního světlého
interiéru, ve velikosti kolem jednoho
metru již působí velmi atraktivně.
K dosud méně známým novinkám
v sortimentu pokojových rostlin můžeme přiřadit také příbuznou našich známých a stále nedoceněných sansevierií
(„tchýnin jazyk“). Sansevieria cylindrica
si získává oblibu svou nenáročností na
pěstování, ale především svým vzhledem, jímž upoutá již na první pohled.
Její strohé linie se výborně hodí do
moderních minimalisticky řešených interiérů. Sansevieria cylindrica pochází,
stejně jako další její příbuzné, z rovníkové Afriky. Kožovité silně dužnaté
listy dorůstají do výšky 60 centimetrů
a přirozeným habitem připomínají
dlaň s rozevřenými prsty. Rostlině se
dobře daří v propustném substrátu na
jasně osvětleném stanovišti při běžné
pokojové teplotě. Zalévá se vydatněji,
vždy ale až po dokonalém proschnutí
zeminy. Stejně jako “tchýnin jazyk“ dokáže vegetovat i v horších světelných
podmínkách, pak je ale třeba dobře
sledovat zálivku, aby se rostlina příliš
nevytahovala nebo jí nezahnívaly kořeny. Množí se velmi snadno dělením
trsů v podzemních oddencích.

Právě toto období je nejvhodnější pro představení několika novinek
v sortimentu pokojových rostlin. A protože se nám líbí bydlet v teple,
jedná se zejména o rostliny teplomilné, které navíc dobře prosperují
v prostředí s nižší vzdušnou vlhkostí, tedy v našich dobře vytopených
bytech. Nebudeme vás zahrnovat širokým spektrem nezvyklých rostlin
z celého světa, za zmínku jich však několik stojí. Až na jednu výjimku
jste se s některými možná již setkali v botanické zahradě, u vášnivého
pěstitele nebo ve specializovaném obchodě.
Troufáme si tvrdit, že naprostou novinkou je Xanthorrhoea. Tato
nevšední a bizarní rostlina pochází z Austrálie, ze světa rostlin, které
pamatují třetihory. Jedná se o pomalu rostoucí, velmi letité exempláře.
Koruna z velmi tenkých listů připomínajících stébla trav vyrůstá ze
silného kmínku, který se u mladých rostlin dokáže vytvořit nejdříve
po 20 letech! Velmi staré exempláře dosahují v přírodě výšky maximálně pěti metrů a květenství, které se vytváří na jaře kvete, může mít
délku až dva metry. Tvorba květů je však u některých druhů spojena
se sezónními požáry v buši, které jsou také důvodem zajímavého
„ohořelého“ vzhledu kmene rostliny. S ohledem na životní podmínky
jejího přirozeného prostředí, které je teplé a velmi chudé na srážky, lze
Xanthorrhoeu pěstovat pouze jako pokojovou rostlinu. Jako sukulent
potřebuje dostatek světla, velmi mírnou zálivku a dobře propustný
substrát. Nejlépe se rozmnožuje oddělováním výhonů od paty rostliny.
Svým netradičním zjevem, zvláště s ohořelým kmenem, působí velmi
efektně. Její vzhled dokáže znásobit leštěná kovová nádoba jednoduchého tvaru.
Další novinkou pro suché a slunné byty je krásně světle zelený pryšec
 Xanthorrhoea

Jiří Hora
Flóracentrum Ferenčík
 Sansevieria

 Sansevieria

Harmonie barev
Planta
collection

Téměř vše v moderní společnosti
podléhá trendům. Nejinak je tomu
i u obalů a dekoračních nádob pro
pokojové květiny. Vstupují a vystupují z módy nejen barvy, ale také
různé materiály, ze kterých jsou obaly
vyrobeny. Keramika je tradičně stálicí
na žebříčku popularity, přesto výrobci
přinášejí stále něco nového. Tento rok
chceme postoupit o něco dále a v na-

Pokojovou kvetoucí
begónii Begonia
elatior hybridy asi
každý zná a rád ji
kupuje třeba jako
dárek svým přátelům nebo pro
zkrášlení svého
domu. Bohatě kvete
a není příliš náročná, pokud se zalévá
s mírou. Její příbuzná z řady Begonia
elatior Solenia je
vzhledem velmi
podobná, můžeme
ji však pěstovat také

Malá inspirace
pro jarní sezónu

a ﬁalová. Tato řada
lépe odolává vysokým teplotám. Má
ráda dobře propustný hlinitorašelinový
substrát (použitelný
substrát pro pelargónie ideálně s příměsí kompostu).
Pravidelné přihnojování vícesložkovými
hnojivy s vyšším
obsahem železa
(Krystalon plod
a květ) a dostatek
zálivky zejména
v horkých letních

V době, kdy vznikalo toto číslo Zpravodaje, právě skončilo „lednové jaro“ a republika se konečně zachumlala
do bílé peřiny. Ještě než nastane skutečné jaro, musíme
si chvíli vystačit s pokojovými rostlinami. O letničkách už
ale můžeme přemýšlet teď. Rádi bychom vás upozornili
na novinku loňské sezóny, která se velmi dobře osvědčila a dnes ji běžně najdete v zahradních centrech.

šich zahradnických centrech jsme
pro vás ve spolupráci s firmou Planta
Vrchlabí připravili nové koncepty nabídky keramických obalů a doplňků.
V prodejnách se budete moci inspirovat použitím barevně sladěných obalů
na květináče s prostíráním a s polštářky na vaše sofa či jídelní židle.
Jednoduše a velmi vtipně tak vyřešíte
výzdobu a úpravu stolu nejen při očekávané návštěvě, která tento dokonalý
soulad barev a tvarů určitě ocení. Od
dubna vám budeme přinášet nové
trendy v dekorativní keramice na
květiny. Více v dalších číslech tohoto
Zpravodaje.

venku. Barevnou
škálu odrůd tvoří
světle žlutá, oranžová, tmavě oranžová,
červeno-oranžová,
červená, nachově
červená, světle
a tmavě růžová. Tato
letnička se výborně
hodí pro výsadbu
do okenních truhlíků, venkovních nádob na terasy a ke
vstupu do domu.
V zahradě si najde

dnech. Nádherné
kompozice vytvoří
se středně silně
rostoucími letničkami jako je Diascia,
Bidens, Sanvitalia,
Verbena nebo
Lysimachia numularia či Helichrysum
petiolare.
Dana Skládalová
Chládek – Zahradnické
centrum

své místo v letničkových záhonech na přímém
slunci i ve stínu. Pro dosažení bohatého kvetení po
celé léto je nutné ji od asi dvou týdnů po výsadbě
pravidelně přihnojovat hnojivem pro surﬁnie, Krystalonem plod a květ nebo krystalickým hnojivem
pro muškáty a jiné kvetoucí rostliny. Pro výsadbu
volíme rašelinový substrát pro surﬁnie. Měl by být
udržován stále mírně vlhký, ale rostlina snese i případný přísušek. Rostliny během vegetace poměrně
dost narůstají a zvláště na větrnějších stanovištích doporučuji výsadbu několika rostlin pospolu
anebo oporu v podobě delších špejlí nebo slabých
bambusových tyček.
Rostlinou poněkud méně univerzální, ale nádhernou je Osteospermum ecklonis. Řada Jamboana představuje kompaktní, vzpřímeně rostoucí
rostliny vhodné do záhonových výsadeb, k osázení
nádob pro terasy a použití jako solitéry. Pěstuje
se v několika kultivarech a barvách – žlutá, bílá
s tmavým středem, růžová s namodralým středem

D

Květina pro Den s velkým

Pro vytvoření svatební
kytice by
měla ﬂoristka znát
leccos o nevěstě i jejích
šatech

Svatební vazba
neznamená jen
vytvoření vlastní
kytice pro nevěstu.
Doplňky v podobě
kytice pro maminky,
babičky a svědky,
ozdoby pánských
klop, korsáže do vlasů
nebo na ruku, kytice
na auto nebo malé
košíčky pro družičky
mohou mít společný
styl a dotvářet tak
atmosféru svátečního
dne.
Vraťme se ale zpět
ke svatební kytici.
Kytice pro nevěstu by
měla by být doslova
šita na tělo. Je to
velmi osobní vazba
a měla by o člověku
i něco vypovídat.
Větším a plnoštíhlým
nevěstám sluší větší
i převislá kytice o délce do 50 cm vytvořená z větších květů
(gerber, lilií nebo
růží), naopak drobná
a postavou menší
nevěsta by měla
zvolit kytičku menší
z drobných květů
růží, konvalinek, germin, frézií apod.
Dalším kritériem,
které se může ve
stylu květiny odrážet, je povaha
a osobnost nevěsty.
Pro dámu zvolíme
kytici z nevšedních
druhů v barvě bílé
se zelenou a v jednoduchém stylu,
pro zralejší nevěstu
kulatou kytici v barvách žluté, jemně
růžové. K usměvavé
a pohodové nevěstě
se hodí volnější styl
kytice v kontrastních
barvách, např. žlutá
s ﬁalkovou. Romantická a věčně zasněná nevěsta bude
elegantní s kyticí
z přírodních nebo
„divoce“ rostoucích
květin jako kopretiny,

Fantazie a nápaditost moderní doby v použitých materiálech a stylu se nevyhýbá ani svatební ﬂoristice. V minulosti byl svatební den
ve znamení několika málo dostupných druhů květin, kytice byly
strohé a bez nápadu. Dnes? Ať si nevěsta zvolí jakýkoli styl a druh
květin, v našich zahradnických centrech jsme schopni vyhovět.
máky, slunečnice, to
vše sladěné do něžných a světlých barev.
Sportovně založená
nevěsta si určitě zvolí
mírně převislou kytici
tvaru kapky v jasných
barvách.
A jak ovlivní výběr
svatební kytice barva
vlasů? Brunetky si
určitě mohou dovolit
jakoukoliv barevnou
kombinaci, blondýnky světlejší odstíny
s tmavšími doplňky
a zrzavé krásky žlutě,
oranžově zbarvené
druhy květin.
A nakonec to nejdůležitější – svatební
šaty. I ty mohou
pomoci při volbě
svatební kytice. K nabíraným a dlouhým
šatům volíme širší
a delší kytici, ke krátkým a jednoduchým
spíše menší kulatou
s jasnými tvary a barvami. K romantickým
nadýchaným šatům
vybereme lehkou
a volně uvázanou
kytici. Barva výšivek
a doplňků na šatech
by měla korespondovat s barvou kytice
a měly by se vzájemně doplňovat.
Kvalitu vazby svatební kytice lze také velmi jednoduše ověřit.
I když u nás v Čechách nejde o tradici,
zkuste to. Pokud
nevěsta hodí kytici
do davu svobodných
dam, kvalitní aranžmá vydrží i tento
neobvyklý způsob
použití a neměl by
z něj vypadnout ani
kvítek.
Radka Brandejská
Zahradnické centrum Flora,
Bakov nad Jizerou
Foto Plant Publicity Holland/Holandská květinová
kancelář

RADÍME
DOPORUČUJEME
INSPIRUJEME

Zaléváme i v zimě
Zejména v letošním průběhu zimy je nutné kontrolovat veškeré venkovní nádoby se stálezelenými dřevinami a trvalkami. Jelikož u nich
stále dochází k prodýchávání – odpařování vody, je nutné ji stále doplňovat. Za bezmrazého počasí tedy rostliny vždy zalijeme. U nádob
dále kontrolujeme, zda je umožněn odtok vody, aby rostlina vlivem
kombinace přemokření a nízkých teplot neuhnila.

Čas pro přirychlení bylinek
Ačkoliv zima se ve svém pravém slova smyslu letos projevila teprve před pár
týdny, opět se prodlužuje den a tak se lepší i podmínky pro růst rostlin. Toho
bychom měli využít pro přirychlení bylinek. Můžeme vyjmout menší drn
pažitky z venkovního záhonu, zasadit do květináče a umístit na světlé místo na
okenním parapetu. Do 14 dnů budeme moci sklízet první zelené vitamíny. Na
vatu nebo do výsevního substrátu si můžeme vysít řeřichu, která dodá pikantní
chuť pomazánkám, polévce či salátu. Také čerstvými mladými lístky bazalky
můžeme brzy po výsevu zjemnit chuť oblíbených pokrmů. Pro přirychlení
bylinek můžeme vhodně využít truhlíky od letniček, které doma zahálí anebo
pořídit menší nádoby hezčího designu s tématickými motivy.

Když sluneční paprsky škodí
Časně jarní sluneční paprsky umí být již pěkně ostré. Pokud za mrazivých dnů svítí na tmavé kmeny stromů
a keřů mohou způsobit popraskání kůry. Míza začne proudit vodivými pletivy a v noci pak prudce zmrzne,
změní objem a na kmeni vytvoří podélnou prasklinu. Tyto rány jsou pak ideální vstupní branou pro houbové
choroby. Poškození kmenů předejdeme nátěrem kmenů přípravky s hašeným vápnem. Stejný nátěr můžeme
opakovat také v létě proti přehřívání kmenů.

Předpěstování sadby květin a zeleniny
Kdo má chuť, čas a možnosti dát si práci s předpěstováním sadby květin a zeleniny může vybírat z široké nabídky semen.
Vlastní předpěstování, pokud je úspěšné, má jednu velikou výhodu a tou je realizace vysněné kompozice co do barev,
tvarů a vzrůstnosti rostlin týče. V lednu až únoru se vysévají papriky, rajčata, begónie, muškáty, petunky. V březnu většina
zelenin a květin, které potřebují předpěstování mladých rostlin pod sklem. Výsev se provádí buďto na široko do bedýnek, mini-skleníčků, přímo do teplých pařenišť nebo do sadbovačů po dvou až třech semenech na jednu buňku. Některé
druhy květin klíčí na světle, na což bývá upozorněno na sáčku. V takovém případě výsevy nezasypáváme a dbáme na
rovnoměrnou vlhkost substrátu! Při výsevu je třeba dodržet několik zásad: Čím jemnější semeno, tím jemnější použitý
substrát a tím nižší krycí vrstva. Vyséváme vždy na urovnaný, mírně vlhký, mírně utužený substrát, po zasypání semen
vrchní vrstvu opět mírně utužíme. Výsevy opatrně zalijeme (velmi jemnou kropenkou), během klíčení nesmí semena
nikdy přeschnout!

Klanící se něžná kráska
Ne všechny rostliny mají zářivě barevné květy, které upoutají pozornost i při letmém pohledu. Krásu některých květin je možné plně odhalit až při bližším pozorování. Když
na záhonech taje poslední sníh, chodíme kolem míst,
kde máme vysazené cibule tulipánů, sněženek, narcisů,
talovínů a čemeřice a sledujeme, zda se zde již neobjevují
známky růstu a první kvítky. Také čemeřice (Helleborus)
zdobí jako jedna z prvních skalky a záhony. Tato překrásná
jarní rostlina vykvétá na vztyčených lodyhách překloněnými květy, kterým často není vidět do středů. To pak
zahradník „leze po kolenou“, aby si té krásy patřičně užil.
Květy bývají v barvách od zelené, bílé, smetanové, růžové,
červené přes ﬁalovou až po téměř černou. Vyžaduje
humózní, spíše vlhčí půdu, před větry chráněné stanoviště
v mírném přistínění a dobrou drenáž. V zahradě jí bude
velmi slušet místo u cesty, před oknem či jinde v popředí.
Je pěkná v kombinaci s jarními cibulovinami, prvosenkami, škornicí, plicníkem nebo břízou.

Předjarní ochrana proti chorobám a škůdcům
V předjaří je pravý čas předcházet chorobám a škůdcům. Proti kadeřavosti broskvoní je stěžejní zasáhnout včas a to když
se na vrcholovém pupenu objeví zelená kresba. Aplikace Championu, Kuprikol, Delanu. Postřik proti přezimujícím škůdcům v kombinaci se smáčedlem Sumithion s Ekolem a Reldan Ve dnech, kdy je silná ranní rosa a přes den je teplo velmi
dobře se šíří padlí. V tu dobu je dobré chránit rostliny přípravky Karathane, Beaton, Rovral. Nutné je postřik opakovat
a střídat přípravky s jinou účinnou látkou. U padlí na angreštu lze doporučit provést postřik 3-4x až do stádia, kdy je plod
přibližně velikosti hrášku.
Proti vyklíčení nových plevelů na dlážděné či pískové cestě posypte povrch podle návodu Casoronem po roztátí sněhu.
Šest měsíců se nebudete muset o odplevelování starat.

Přesazování
pokojových
rostlin
V únoru je čas na přesazení orchidejí. Není nutné přesazovat každý
rok. Vždy, když rostlinám míří velké
množství kořenů z květináče, popřípadě se celá rostlina nadmíru vysunuje

z pěstební nádoby,
tehdy je třeba přesadit. Většina v interiéru
pěstovaných orchidejí
potřebuje velmi lehký,
vzdušný substrát.
Optimální je smíchat
substrát na orchideje
s na kostky řezanou
kokosovou kůrou 1:2,
popřípadě ještě zlehčit
kuličkami polystyrénu.
Volbou průhledného
květináče u Phalaenopsisu umožníte kořenům
fotosyntetizovat a tím
zásobovat rostlinu
větším množstvím
živin. Veškeré potřeby najdete v nabídce
našich zahradnických
center. Ostatní pokojové rostliny přesaďte
v březnu.

Aktuální péče o zeleň v bytě
Při větrání je třeba se vyvarovat umístění pokojových rostlin
v průvanu (většina rostlin jej nesnese) a toku mrazivého vzduchu.
Pokud rostliny jeví známky nového růstu zálivku zvýšíme. Prořídlé
stálezelené pokojové
rostliny (Ficus benjamina, Peperomia…)
můžeme na jednoletých výhonech
zakrátit, tím rostlinu
zahustit a vylepšit
tvar. Kvetoucí rostliny
jako Bouganvillea
nebo Jasminum
můžeme rovněž bez
obav zkrátit, jelikož
kvetou na jednoletých výhonech.

Samozavlažovací nádoby
pro Vaši zahradu i interiér

Nejkrásnější
ples na Žofíně
Popis systému SIESTA®

vzduch
vzlínací dutiny
vzlínací knot

voda

rošt s otvory pro
přístup vzduchu
ke kořenům

Plastia s.r.o., Žďárská 313, 592 14 Nové Veselí
tel.: +420 566 667 001, fax:+420 566 667 005, e-mail: info@plastia.cz

Přemýšlím, jak napsat tento článek, jelikož nejsem
jako člen pracovního týmu
Chládek zahradnické centrum tak úplně nestranným
pozorovatelem. Věřím
ale, že vy, kteří jste se
bálu zúčastnili, mi dáte za
pravdu. V mých očích byl
pro veřejnost tento ples
nejzajímavějším a nejkrásnějším ze všech, které
zatím za našeho pořadatelství proběhly.
65. zahradnický ples se

Opět je tu další zima, další plesová sezóna a tedy další
zahradnický ples. I tento rok jej pořádaly ﬁrmy Chládek
zahradnické centrum a Sadovnický a zahradnický
servis společně s Agenturou NKL Žofín. Na přípravách
a realizaci dekorací a celého konceptu se pod vedením Jarmily Rejpalové a manželů Chládkových podíleli aranžéři zvučných jmen: Lucie Kulmanová, Pavel
Hruška, Růžena Bubeníčková a další včetně pedagogů
a studentů zahradnických škol v Mělníku, Děčíně a Zahradnické fakulty MZLU v Brně. A stejně tak jako vždy,
tento ples by se nemohl konat bez sponzorů. Letos přispělo na 30 českých zahradnických ﬁrem. Děkujeme.

konal na pražském Žofíně
v sobotu 27. ledna. Napadaný sníh a mrazy nám
sice zkomplikovaly přípravy při přesunech rostlinného materiálu na Žofín,
ale vše dopadlo dobře. Již
dlouho před rozedněním
nastoupila většina z asi 50
aranžérů a pomocníků na
svá stanoviště a v Paláci
začala vytvářet překrásná

květinová aranžmá a dekorace. Vzhledem k tomu, že předchozí večer
probíhal v prostorách Žofína jiný ples a přípravy tedy musely probíhat
až od brzkého rána, bylo nutné mít již mnoho věcí připraveno několik
dnů předem (speciálně vyrobené konstrukce na květinové kostýmy, erby
a další).
Tématem výzdoby letošního plesu byl středověk na hradě. Již před
vstupem do Paláce dávala kompozice z keřů, stromů a kamenů tušit, že
za tímto „hájkem“ bude k vidění něco víc, něco ještě krásnějšího. Hned
ve foyer se návštěvníka zmocnil pocit, že je právě vítán na středověkém
hradu a stráž u brány jej uvádí dál. Schodiště lemované svícemi a aranžmá z růží a cymbidií bylo v čelním pohledu korunováno portrétem
šlechtičny v nádherném „růžovém“ rámu. V mezipatře mohl host spočinout a ulehčit svým „utancovaným“ nohám mezi nakvetlými, voňavými
magnóliemi. Jeho pohled pak také spočinul na krásných zrcadlech
s květinovými závěsy. Široké dveřní zárubně předsálí popínaly liány s orchidejemi a růžemi. Návštěvník se pak mohl rozhodnout, zda vstoupit do
malého sálu s loveckými trofejemi, drobnými pamlsky a obrazy krajiny
vyrobené – jak jinak – z květin, anebo do hlavní síně. Zde kromě gotických tanců mohl přihlížet šermování královských zbrojnošů, královskému
průvodu s královnou, králem a jeho družinou, vidět prince, jeho chůvu,
dvorní dámy, myslivce a šaška, všechny v překrásných stylových oděvech
bohatě dekorovaných květinami. Obdivovat mohl i středověkou hostinu
s dobovými lahůdkami jako je pečené selátko (z chryzantém), nadívaný
páv, rak (z plodů třezalky) nebo naše chuťové buňky dráždící zákusky. Pár
minut před půlnocí jsme byli svědky námluv mladého prince a výběru
jeho nastávající nevěsty ze třech princezen: vody, ohně a slunce, které
mu přivedl hvězdopravec. Na výrobu trůnu a kostýmů krále a královny
padlo na 1200 anthurií.
V Rytířském sále jsme se mohli pokochat krásnou selskou výzdobou
a zatančit si za zvuků cimbálu a lidových písní. Malému sálu, určenému

otvor pro
zalévání

www.plastia.cz

především pro mladé,
vévodily aranžmá z anthurií
a nádherné skleněné vázy
s anemónkami, hyacinty,
chryzantémami a jinými
květinami. Glorióza ve zkumavkách dodávala aranžmá
lehkost a vzdušnost.
Snad stejně jako vy jsem odcházela z plesu plná emocionálních zážitků s trochou
lítostí v srdci, že večer tak
rychle utekl a nezbývá, než
se těšit opět na ples příští,
jehož téma se již pomalu

rýsuje. Nechte se překvapit
a přijďte se opět pobavit
a pokochat na událost roku
pro všechny milovníky
květin a dobré hudby. O termínu konání příštího plesu
budeme včas informovat na
našich webových stránkách
www.zahradnictvichladek.
cz, www.szc.cz.
Dana Skládalová, Chládek – Zahradnické centrum

Listnaté dřeviny
v zahradě
Buxus neboli zimostráz
Jeho správné české jméno je zimostráz, někdy se mu také říká krušpánek. Navzdory tomu je mezi širokou
veřejností celkem dobře znám i pod
svým odborným názvem Buxus.
Poměrně bohatý rod obsahuje na
několik desítek druhů, které rostou
až na výjimky v subtropických a dokonce i v tropických oblastech světa.
Z našeho pohledu nás ponejvíce zajímají právě ty výjimky, které pocházejí z mírného pásma.

V podstatě jsou to jenom dva druhy – Buxus sempervirens (zimostráz
obecný) a Buxus microphylla (zimostráz malolistý). Oba tyto druhy
jsou stálezelené, jejich další společnou vlastností je pomalý, pozvolný
růst.
Ještě dříve, než se ze zimostrázů staly důležité zahradní rostliny, našly
tyto rostliny uplatnění i v jiných oblastech lidských aktivit. Jejich
dřevo je totiž mimořádně tvrdé, proto bylo velmi cenným obchodním
artiklem. Využívalo se v uměleckém řezbářství zejména na výrobu intarzovaného nábytku a výrobu některých hudebních nástrojů. O zimostrázu se také zmiňují některé bylinkářské příručky. Navzdory tomu,
že zimostráze je rostlinou jedovatou, uplatňoval se zejména v lidové
medicíně při léčbě revmatizmu, kožních nemocí a občas i proti horečnatým nemocem. V antickém Řecku byl zimostráz často považován za
rostlinu truchlení, ale také za symbol nesmrtelnosti díky stálezeleným

listům. Tato vlastnost je možná důvodem, proč se z nenápadné rostliny se stala důležitá zahradní dřevina.
O pravdivosti tohoto tvrzení snad není pochyb, i když u nás světlo
hvězdy této rostliny ještě nesvítí tak jasně jako třeba v západní Evropě.
Snad i proto zahraniční literatura často charakterizuje buxus jako
jednu z nejdůležitějších zahradních rostlin vůbec. Osobní návštěva
zahradnicky zajímavých míst Evropy nás o tom opravdu přesvědčuje.
Historicky vzato, není se proč divit. Buxus byl jednou z nejčastěji používaných dřevin v zámeckých zahradách francouzského typu nejenom
pro tvorbu vyšších živých plotů, ale také pro vytváření ornamentálních
záhonů, často ve společnosti barevných letniček či trvalek. Jeho sláva
moderním pojetím tvorby zahrad stále stoupá. A protože vlny popularity, které poslední dobou nazýváme moderním slovem trendy, státní
hranice příliš nerespektují, můžeme očekávat, že i u nás bude zimostráz rostlinou stále žádanější.

I když se ze zahradnické literatury často
dozvídáme, že buxusy jsou rostlinami
nepříliš náročnými, přece se při jejich
pěstování vyplatí dodržovat alespoň
základní pravidla. Ve své domovině
rostou obvykle v podrostu stromů nebo
alespoň na částečně zastíněných lokalitách, protože se jim nejlépe daří ve vlhkém prostředí. Jejich tolerance ke stínu
je opravdu velmi vysoká, ale v případě,
že mají k dispozici dostatek vlhkosti (ne
však trvalé mokro), může se jim stejně
dobře dařit i na slunci. Nejtypičtější
vlastností těchto rostlin je vysoká náročnost na kvalitu půdy a dostatek živin

v ní obsažených. Ideální je dostatečně
kyprá a vlhká půda s dostatkem vápníku.
Buxusy mají velkou spotřebu živin, proto
je při výsadbě vhodné použít některé
ze zásobních, dlouhodobě působících
hnojiv z nabídky našich zahradnických
center. Pravidelné přihnojování je pro
zimostrázy velmi důležité. V případě, že
živiny začínají chybět, zimostrázy reagují
změnou barvy do hnědozelených až
hnědých odstínů.
Získat přehled o všech odrůdách a jejich
vlastnostech není zcela úplně jednoduché, pro správné použití však nepotřebujeme žádné mimořádné znalosti, jen
schopnost dobře se dívat a uvědomit si,
že nemůžeme všechny jednotlivé odrůdy použít pro všechny účely. Pro živé
ploty se hodí vedle základního druhu ty
odrůdy, jejichž výhony stoupají poměrně strmě vzhůru – ne do stran. Nevýhodou zimostrázů pro zapěstování živých
plotů je jejich pomalejší růst. Snad i v
této věci se ale trochu blýská na lepší
časy. Na jednom z loňských zahradnických veletrhů jsem zaregistroval pro mě
zcela novou odrůdu Buxus ‘Raket‘, jejíž
název signalizuje nejen úzce vzpřímený
charakter růstu, ale také zcela mimořádnou růstovou dynamiku. V dobrých podmínkách může prý tato odrůda narůst za
rok až o 40 cm! Pro tvarování do různých
podob budou nejlepší široce rostoucí
kultivary, například velmi sympatický
Buxus ‘Faulkner‘. Tento do široka rostoucí
kultivar se nejlépe hodí pro zapěstování
kulovitých tvarů.
Dopěstování krásného zimostrázu znamená dbát na optimální výživu a včas

a pravidelně provádět tvarovací řez.
Zanedbáte-li řez v mládí, velmi těžko
se chyby později napravují. Výborné
regenerační schopnosti mají totiž
jenom mladé výhony, hluboký řez do
starého dřeva obvykle nekončí dobře.
Ideálním termínem pro tvarování je
začátek června až srpen. S narůstajícím podzimem se zvyšuje při opožděném řezu i riziko poškození. Zvláštní
krása a trochu nenápadná elegance
zimostrázů i obrovská variabilita jejich
použití však zajisté stojí za tu trochu
přemýšlení i vynaloženého úsilí.
Text a foto
Pavel Chlouba

Cibuloviny
v letní zahradě
Protože je třeba na zimu
vyjmout jejich hlízy z půdy,
patří k neprávem opomíjeným
okrasným rostlinám

PRAKTICKÉ RADY PRO VÝSADBU A PÉČI:

Přehled nejosvědčenějších druhů cibulovin
a hlíznatých rostlin kvetoucích v létě:
Canna indica – dosna indická patří mezi největší
cibulnaté rostliny. Potřebuje dostatek prostoru
v záhoně, protože dorůstá 80 – 120 cm výšky.
Hlavní doba květu je srpen až říjen. Málokdo ví,
že dosna vynikne i na terase v dostatečně velké
nádobě jako perfektní soliterní květina. V případě
výsadby do nádoby pro ni musíme pouze zajistit
dostatečný denní přísun vody. Rostlina je sama
o sobě dostatečně pevná a odolává větrům. Při
výsadbě dosny do nádoby nebo záhonu musíme
dodržet jednu velmi důležitou zásadu: teplota při
rašení by neměla klesnout pod 15 oC. Při nižších
teplotách rostliny podstatně déle raší, nemusí
být dostatečně silné a u některých odrůd se
mohou projevit různé deformace ve tvaru nebo
barvě listů.
Crocosmia – montbrécie je často opomíjenou
zástupkyní letních cibulovin. Dorůstá výšky 30
– 50cm, hlavní doba kvetení je červenec až září.
Montbrécie jsou cenné hlavně pro množství
drobných květů velmi výrazných ostře červených
nebo oranžových odstínů, které vydrží kvést
velmi dlouho. Hlízy vysazujeme vždy alespoň po
15 kusech, vhodná je kombinace s jinými druhy
květin. Výborně se doplní s liliemi, drobnějšími
odrůdami jiřin, na podzim kvetoucím rozchodníkem velkým (Sedum telephium). Montbrécie
bude i nádherným doplňkem záhonu s růžemi.
Gladiolus – gladiol, mečík vidíme na našich
zahradách velmi často, a to již od dob našich

 Vysazované cibuloviny si v záhoně vždy označte štítkem s názvem a odrůdou, aby

se vám na podzim při vyjímání nepomíchaly.
 Cibulnaté a hlíznaté rostliny sázejte do speciálních misek pro cibuloviny. Uchráníte

je před hryzci a urychlíte jejich podzimní vyzdvižení ze záhonu.
 Odstřihávejte odkvetlé květy – nikoliv listy. Rostlina se nevysílí tvorbou semen a

více živin uloží do cibule nebo hlízy a příští rok více pokvete.
 Vysoké druhy, které se často vyvracejí nebo lámou, sázejte vždy do středu kom-

pozic a okolo nich pak rostliny nižší a hustší, které je podrží. Další alternativou je
umístění cibulovin k plotu, který se stane také přirozenou oporou cibulovin.
 Cibulnaté a hlíznaté rostliny nemusíme příliš hnojit. Platí zásada, že méně je více.

Doporučujeme živiny dodat v kompostu při výsadbě, některé bujně rostoucí druhy
hnojíme minerálním hnojivem při rašení a pak po odkvětu.
 Většina cibulovin vyžaduje propustnou humózní půdu s dobrým odvodem vody.

Dlouhotrvající vlhko cibulím ani hlízám nesvědčí. Pokud máme půdu těžkou, musíme při výsadbě vyměnit půdu v jamce a doporučujeme i 5 – 10cm silnou drenážní
vrstvu, na níž teprve rostliny vysadíme.
Ranunculus asiaticus – pryskyřník se
v posledních letech stává velmi vyhledávanou květinou, protože se prodává
v jarním období jako kvetoucí pokojová
květina. Odtud se jeho obliba šíří i do zahrad. Pryskyřník se vyskytuje v řadě barev,
zpravidla jej zakoupíte ve směsi. Dorůstá
výšky 30 – 40 cm, přirozená doba kvetení je červen až srpen. Pryskyřník sázíme
vždy ve skupinách. Má rád dostatek vláhy

Kromě obvyklých letniček a trvalek mohou vaše
květinové záhony v letošním roce zdobit také neprávem opomíjené letní cibuloviny. Jejich nevýhodou je
nutnost vyjmout je před prvními mrazy z půdy, což
je zřejmě hlavním důvodem jejich nevelkého rozšíření. Máme pro vás několik nápadů a tipů z nabídky
cibulovin a hlíznatých rostlin, které můžete zakoupit
v našich zahradnických centrech právě na jaře.
Cibuloviny vysazované na jaře kvetou v letním a podzimním období. Mezi
nejznámější druhy patří gladioly, lilie, begonie a jiřiny. Protože převážná
většina druhů není plně mrazuvzdorná, je nutné cibule a hlízy před zimou
vydobýt ze země a uskladnit v bezmrazé místnosti. Tohoto procesu jsme
ušetřeni pouze u lilií, které díky masitým šupinám tvořícím cibule plně
odolávají zimě.
Letní cibuloviny se nám ale za zvýšenou pracnost odmění výrazným
kvetením po velmi dlouhou dobu. Abychom se mohli skutečně těšit
z krásy letních cibulovin, není vhodné vysazovat pouze jednu hlízu nebo
cibulu (to platí ostatně i pro cibuloviny kvetoucí na jaře). Rostliny vždy
lépe vyniknou ve větších plochách, protože jen tak se plně rozvine půvab
a množství květů. Obecně platí, že čím větší rostlina, tím může být méně
jedinců (doporučujeme alespoň tři kusy – např. lilie, jiřiny nebo dosny).
Protože začátek kvetení se může výrazně lišit a cílem každého zahradníka
je mít kvetoucí záhon po celé vegetační období, je vhodné vysazovat vždy
více druhů cibulovin do jednoho záhonu. Kombinacemi cibulovin s dalšími
druhy rostlin dosáhnete lepšího optického vyvážení záhonu. Vzhledem
k nutnosti vyzdvižení cibulí na zimu jsou jejich nejvhodnějšími partnery
letničky nebo dvouletky, protože i tyto rostliny je nutné po skončení vegetace odstranit.

babiček. Hlavním obdobím kvetení je červenec
až srpen. V poslední době se stále více prosazují
různé drobnokvěté a botanické odrůdy, které
nevyžadují tak velkou péči při vyvazování jako
tradiční velkokvěté sorty. Drobnější mečíky můžeme stejně jako dosnu indickou použít jako soliterní nebo i doprovodnou rostlinu do nádoby.
Lilium – lilie patří mezi nejkrásnější květiny, z jejichž obrovské škály barev, tvarů květu a velikosti
si zaručeně vybere každý. Kvetou velmi dlouho
– od července do září, dorůstají podle odrůdy 60
– 150 cm výšky a většina běžně prodávaných odrůd je plně mrazuvzdorná. Lilie se dělí do několika skupin, které mají dán přesný popis a charakteristiku květu. Uvedenému rozdělení se budeme
věnovat v některém z příštích Zpravodajů.
Stejně jako ostatní cibuloviny i lilie vytvoří novou
cibuli každý rok. Záleží jen na konkrétní skupině,
kde nová cibule vzniká – buď uvnitř staré cibule,
nebo po celé podzemní délce květního stvolu.

Lilie musíme po určité době přesadit,
nejlépe každých 3 – 5 let, a to vždy
po odkvětu v srpnu nebo září. Při přesazování pozor na poškození cibulí
– jsou tvořeny velkým množstvím
šupin, které se mohou lehce odlomit.
Kam s nimi? Pomineme-li ne nezajímavé místo v nádobě na terase,
nejlépe se liliím daří na plném slunci,
kde se nejlépe vyvine květenství.
Vzhledem ke dominantnímu vzhledu
a silné vůni nemůžeme kombinovat
lilie s mnoha rostlinami. Rovnocennými partnery lilií jsou např. růže,
montbrécie, ostrožky nebo větší trsy
levandulí. Zajímavé kombinace také
dosáhneme sesazením s trvalkami
okrasnými listem, jako např. šanta,
šalvěje, bohyška.

a snese i vlhčí prostředí.
Příklad zajímavé kompozice cibulovin,
letniček a drobných trvalek vidíte na
obrázku. Ve středu jsou největší druhy
– Canna indica – dosna indická (růžový
odstín), Ricinus communis – skočec obecný (v našich podmínkách letnička). Druhé
nižší patro představují Dahlia – jiřinka
pomponkovitá (rudý odstín), Verbena
bonariensis (ﬁalovomodrá vzdušný květ)
a Cosmos bipinnatus – krásenka zpeřená
(růžový odstín). Nejnižší obvodové patro
dotváří Ageratum – nestařec (ﬁalový odstín), Ajuga reptans ´Burgundy´ – zběhovec (hnědý list) a Fuchsia (červenooranžový trubkovitý květ).
Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

Přirozená krása
časného jara
Velikonoce, původně ryze křesťanské svátky
oslavující vzkříšení Ježíše Krista, mají dodnes
symboliku zrození a nového života. Příroda se
probouzí, vše v ní pučí a rozkvétá.

I výzdoba domu by se měla na Velikonoce rozzářit svěžími, veselými barvami jako je žlutá, oranžová, světle zelená
a dalšími barvami, které se v tuto dobu v přírodě nacházejí.
Výborně se dají sladit kvetoucí cibuloviny, pryskyřníky, petrklíče či osení s keramickými květináči v pastelových barvách
nebo s jarními motivy či velmi jednoduše s nádobami z čirého skla. Cibuloviny bez květináče v takovéto nádobě potom
umocní jarní atmosféru každého domova. Velikonoční vzhled
aranžmá dodáte přidáním pár vyfouklých vajíček či skořápek.
Pěkně vypadá také přizdobení větévkami břízy nebo červenými výhony svídy bílé. Rašící větve kroucené vrby budou
vypadat velmi působivě ve vyšší váze z čirého skla, kde po
nějaké době snadno pustí kořínky. Tento skrytý „zázrak“ přírody budou rády pozorovat zejména děti.
Dana Skládalová, Chládek – Zahradnické centrum

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

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

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

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

Teplice
Bakov nad Jizerou
Jíčín

Most
Líbeznice

Praha
Všenory

Plzeň
Přeštice

Tišnov
České Budějovice
Modřice

Blansko
Šebrov
Brno

FIŠER
ZAHRADNICKÉ CENTRUM spol. s r.o.
Lochotínská 42, 301 66 Plzeň
Tel.: 377 533 515, 377 539 100
Fax: 377 538 606
Průmyslová 1276, 334 01 Přeštice
Tel.: 377 918 103, 602 203 453
ﬁser@ﬁserzahradnictvi.cz
www.ﬁserzahradnictvi.cz
ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE
Mělnická 434
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590
info@zahradnictvilibeznice.cz
www.zahradnictvilibeznice.cz
BRABEC
ZAHRADNICKÉ CENTRUM
Chrlická 875
664 42 Modřice
Tel./fax: 547 215 066
j_brabec@volny.cz
www.brabeczc.cz
FLORACENTRUM FERENČÍK
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE-BOREK
UL. PRAŽSKÁ
Tel.: 602 7796 52
Tel./fax: 387 222 794
ﬂoracentrum1@quick.cz
CONICA spol. s r.o.
252 31 Všenory 222
Tel./fax: 257 711 233
conica@volny.cz
www.conica.cz
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Připravili jsme pro vás...
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...a navíc vám dáme všechno, co známe
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