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Pestré javory
Podzimní
truhlíkové
semifinále

Trvalkový záhon
s hvězdnicemi

věnce

V podzimních

barvách

Věnec je dnes běžnou floristickou
dekorací. Má řadu významů a symbolik
v závislosti nakultuře nebo náboženství.
Většinou je spojován se slunovratem
a střídáním ročních období, je v něm
ukryt koloběh života, růstu, zániku
a opětovného vzniku. Věnce vás budou
provázet každým vydáním Zpravodaje.
Tentokrát pro vás v teplickém
Zahradnictví Dvořák a syn připravili
podzimní inspirace.
Slaměný základ je obalen mechem připevněným tavnou
pistolí a doplněn po obvodu mladými březovými větvičkami.
Jako dekorace jsou použity kousky březové kůry nařezané
na obdélníčky a bílé plody svídy (umělé). Rychle vyrobený
věnec ozdobí vstupní dveře nebo stěnu na terase.
Něco pro začátečníky
– k výrobě tohoto
věnečku budete
potřebovat jen hotový
základ z pedigu,
umělé větvičky
dřišťálu a umělý
květ. Vystačíte
si s aranžovacím
drátkem a za pár
minut je hotovo.
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Co budete potřebovat:

✓ slaměný základ
ých barev
✓ tři vřesovce s pou paty různ
✓ mech
✓ umělé plody svídy (bílé)
✓ kousky silnější větve
✓ barevné listy (i umělé)
oli,
✓ nůžky, vázací drát, tavnou pist
barevné lýko

1. Asi třetinu
věncového základu
obalte mechem
a zafixujte jej vázacím
drátem. Použijte
mech, který i po
seschnutí drží tvar.

Text: (red); foto: Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

2. Vřesovce
rozeberte na
jednotlivé větvičky
a vytvořte si z nich
malé snítky. Ty pak
postupně navazujte
na zbylé dvě třetiny
slaměného základu.

3. Pomocí tavné
pistole připevněte na
mech kousek starší
větve. My jsme použili
vinnou révu, jejíž
dřevo je krásně hnědé
a dekorativní.

4. Stejným způsobem
připevněte i plody svídy.
Pokud máte keř na zahradě,
můžete použít i přírodní,
počítejte ale s tím, že za
několik dnů seschne.

5. Na věnec připevněte
závěs z bílého a zeleného lýka
a navažte na něj kousky větví
a barevné listy (i ty můžete
použít přírodní).

Zpravodaj
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trvalky

Ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis)

Hvězdnice novobelgická (Aster novi-belgii ´Blauglut´)

Sasanka japonská (Anemone japonica ´Rosenschale´)

Hvězdnice chlumní (Aster amellus ´Sternkugel´)
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Podzimní záhon
s hvězdnicemi

Málokdo jim řekne jejich správným českým názvem, hvězdnice,
pro většinu z nás jsou to prostě astry či podzimní astry. Svádí
k tomu jejich latinský název – Aster. Hvězdnice jsou klasickou
trvalkou českých zahrad a je potěšitelné, že je často můžeme
vidět i v městské zeleni. Jejich rod je natolik široký a pestrý, že
si mezi nimi můžeme vybrat jak velikány do pozadí trvalkových
záhonů, tak nízce rostoucí kultivary pro obruby nebo do nádob.

Třtina ostrokvětá (Calamgrostis × acutiflora)

Plesnivka perlová (Anaphalis margaritacea)

Zpravodaj

5

trvalky

Výběr různých druhů a kultivarů hvězdnic

Aster dumosus ´Kristina´

Aster divaricatus ´Tradescant´

Aster amellus ´Lady Hindlip´

Aster x frikartii ´Wunder
von Stäfa´

Aster sedifolius ´Nanus´

Aster amellus ´Pink Zenith´

Aster dumosus ´Judith´

Aster novae-angliae ´Barr´s Pink´

Aster dumosus ´Kassel´

Aster novae-angliae ´Rudelsbahn´

Aster novi-belgii ´Karminkuppel´

Aster novae-angliae ´Andenken
an Alma Poetschke´

Aster novi-belgii ´Crimson Brocade´

Aster amellus ´King George´

Aster novi-belgii ´Octoberdawn´

Aster dumosus ´Veilchenkönigin´
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Kde se jim daří?

Kdy kvetou?

Co potřebují?

Jaké barvy mají
květy?

✓ slunečné stanoviště
s přiměřeně vlhkou půdou

✓ některé druhy už v červnu,
většina ale od září až do
zámrazu

✓ běžnou zahradní půdu
přihnojovanou organicky
(kompostem)
✓ vyšší či soliterní trsy oporu
✓ seříznutí brzy na jaře

✓ od bílé přes růžové a lila
po modré a fialové, včetně
karmínově růžových až
rudých tónů

Jak se množí?

Jak jsou vysoké?

✓ nejlépe na jaře dělením
trsů nebo výsevem

✓ podle druhu od 20 do 180 cm

S kým si rozumějí?

✓ třapatkovky, zápleváky,
plaměnky (floxy), vysoké
rozchodníky, zlatobýly,
rozrazilovce, himálajská
rdesna, vysoké trávy

Naučte se Chelsea chop

Speciálním řezem lze dosáhnout toho, že vyšší hvězdnice, které
se často nevzhledně rozklesávají, zůstanou nižší a kompaktní.
Druhým efektem je o něco pozdější kvetení. Řez se provádí
na přelomu května a června (v době, kdy se koná londýnská
výstava Chelsea Flower Show – odtud název) tak, že rostliny se
zkrátí nůžkami nebo zaštípnutím o třetinu až polovinu. Zkrátit
lze všechny výhony, nebo jen část, čímž dosáhneme prodloužení
doby kvetení celého trsu.

Zdroj: Český spolek perenářů; foto: GAP Photos a PRO VOBIS

Pozor na padlí

Největší nebezpečí pro
hvězdnice, zejména ty
s hladkými stonky a listy,
představuje padlí. Projevuje
se bílým povlakem na listech,
rostlina postupně uvadá až
uhyne dříve, než stačí vykvést,
případně kvést přestane. Jako
prevenci doporučujeme postřik
některým
z fungicidních
přípravků.

Podpora nejen pro staré

Zejména vyšší druhy hvězdnic
potřebují opory, jinak se postupně
rozklesávají a deformují, a to
zejména v období kvetení, kdy by
měly být nejdekorativnější.
Doporučujeme proto
použít opory – buď
plastové vodicí kruhy,
do nichž rostliny
postupně vrostou, nebo
větve zapíchnuté k rostlinám už brzy
na jaře.

Zpravodaj
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Popínavky

Jak pěstovat zimolezy?
✓ stanoviště slunné až polostinné
✓ půda běžná zahradní, vlhčí nebo častěji
zalévaná, ale propustná
✓ pro podporu kvetení výhony s odkvetlými
květy na podzim zastřihnout až k nejbližším
pupenům
✓ silný zmlazovací řez způsobí stagnaci kvetení
v následujícím roce
✓ ideální pro porůstání pergol, treláží, plotů
a podobných konstrukcí
✓ pozor, plody některých druhů jsou jedovaté!

Přestože pravou růží z Jericha je úplně jiná rostlina
(choulivka), stejný název lidová slovesnost přiřkla
i zimolezu (Lonicera), rostlině s více či méně
vonnými květy, snad kvůli jejich trochu exotickému
vzhledu. Stejně zvukomalebně zní i jiné lidové
pojmenování – kozí list. Nás budou v rámci našeho
seriálu zajímat ze zimolezů pouze druhy popínavé.

Růže z Jericha
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Zimolez Henryův
(Lonicera henryi)

✓ výška až 6 m
✓ květy jsou drobné, tmavě modré až
černé, plody nevýrazné
✓ stálezelený, pozor na zimní slunce
(vhodný zákryt např. rákosem)

Zimolez Tellmannův

(Lonicera × tellmanniana)

✓ výška až 6 m
✓ výrazně žluté nebo oranžovo-žluté
květy
✓ slabě vonný

Zimolez Brownův

(Lonicera × brownii)

✓ výška do 3 m
✓ výrazné trubkovité květy, podle
kultivaru šarlatové až oranžové
✓ po odkvětu lze seříznout pro podporu
lepšího rozvětvení

Text: (red); foto: GAP Photos, PRO VOBIS a iVerde

Markéta Císařová
Zahrada Lisý s.r.o.,
Králův Dvůr

Zimolez Heckrottův
(Lonicera × heckrottii)

✓ výška do 3 m
✓ poloopadavý, výhony jen slabě
ovíjivé (nutno vyvazovat)
✓ květy uvnitř žluté, na vnější straně
růžově červené
✓ velmi vonný
✓ ideální na polostinná, vlhká místa

Popínavé rostliny nabízejí
široké možnosti využití.
Můžete jimi zakrýt
nevzhlednou zeď či
zákoutí nebo je pěstovat
v nádobě a vytvořit tak
zajímavý prvek nejen
na balkóně.

Zimolez japonský

(Lonicera japonica)

✓ výška do 3 m
✓ drobné květy zpočátku bílé, později
přecházejí do žluté
✓ květy velmi vonné
✓ není stálezelený, ale listy vydrží na
rostlině často až do jara

Zpravodaj
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dějiny květin

V jeseni, kdy příroda počíná již pustnouti a halí se v mdlé barvy, tu ještě v zahradách hoří
šarlat, skví se sytý nach a modř záhonů astrových. Jsou to kromě jiřinky a chryzantémy
poslední květy zahrad, které v den listopadový na hrob svých milých klademe.

Pozemská hvězda

Lat. název rostliny:
Lidový název:
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A st er

hvězdice, amellus, krásný věnec

Text: (red); foto: Dreamstime

K

dyž před 180 lety francouzský jezovita a botanik Incarville přivezl ze
své mise pekinské příteli svému
Jussieuovi, řediteli pařížské Jardin
des Plantes, první seménka hvězdice,
jistě netušil, k jaké nesmírné dokonalosti jednoduchý ten kvítek za čas
dospěje. Již tehdy, r. 1732, kdy malá číňanka prvně vykvétala na půdě evropské, budila pozornost. Květ podobal
se tvarem pěkné kopretině, žlutý terč
vroubily bílé a uzardělé paprsky. Nová
květina ukázala se býti velmi proměnlivou, neboť sedm let poté paprsky náhle – zfialověly! Modrá kopretina – to
bylo něco nevídaného. Pěstitelé ihned
se jí ujali a záhy vznikly variace jinobarevné. První tyto jednoduché astry
vypadaly asi tak, jak vídáme je dodnes
na čínských uměleckých předmětech
z porculánu a hedvábí malované. Bylť
Incarvilleem dovezený druh již starým
kulturním tvarem čínského zahradnictví a planě se v přírodě nevyskytoval.
Dvacet let po zavedení čínské astry
ukázaly se na květech první sklony
k plnosti tím, že květy v terči měnily se
v jazykovité nebo kornoutovité plátky.
Ježto staří národové se domnívali, že
každá hvězda nebeská svým působením vyluzuje z povrchu zemského souhlasnou květinu, s níž zůstává ve stálé
sympatii, jmenovitě Řekové všecky
květiny s paprskovitými, hvězdovitými květy zvali astér, t. j. hvězdou, jmenovali tak i rostlinu Amellus jménem
Asterion. Proto také Apulejus radí, aby
nemocní padnoucnicí užívali byliny
Asterion, když měsíce ubývá a když
svítí souhvězdí Panny.
A základě starořeckého jména rostliny
zve ji Plinius Aster a jméno to zvolil
také Linné za název vědecký, připojiv
druhové jméno sinensis, t. j. čínská.

Naše české pojmenování hvězdice je
tedy překlad z latiny. Dle výkladu Pausaniova není však pojmenování rostliny Asterion odvozeno od hvězd, nýbrž
dle řeky Asterion u Mykene.
Astry zdomácněly v našich květnicích
tak, že nižádná moda více nestrhne
tuto pozemskou hvězdu z jejího trůnu.
V městech i na venkově, v honosném
zámeckém parku jako v skromné selské zahrádce – všude nalézáme astry.
Záhon astrový skýtá rozkošný obraz.
Původní jednoduché tvary přeměnily se
časem v nádherné, hustě plné a obrovské květy úžasné rozmanitosti. Nalézáme tu květy ploché, kulaté a vyklenuté.
Proměnlivost ve tvarech astrových květů je tak bohatá, že již před půl stoletím
bylo na erfurtské zahradnické výstavě
vyloženo na obdiv na 30 „druhů“ nejrůznějších názvů. Když na to pak staly
se astry květinou modní, byl v brzku
počet ten zdvojnásoben a dnes máme na
80 z pratypu vzešlých tvarů a v těchto
povstalé tvary barevné odhadují se na
šest až sedm set. Názvy tvarů jsou voleny buď po tvaru květovém, jako pivoňkovité, chrysantemokvěté, růžokvěté,
paprskovité, kometovité, „pšstrosí péro“
atd., nebo mají naznačiti půvab jmény:
Mignon, dámské, liliputánské atd., nebo
nesou jména slavných osob, jako astry
Schillerovy, Uhlandovy, Shakespearovy
a Washingtonovy. Nikde jinde také, nežli
v seznamech zahradnických, nenajdeme
taková zvláštní označení koloritu jako
v astrách, např. skvěle lilákové, hnědě fialové, rumělkově šarlatové, terrakotové,
Bismarkově hnědé, pomorančově šarlatové, skvěle růžové atd.
Vedle čínských hvězdic, jež staly se
nejvýznamnější květinou z jednoletých bylin zahradních, pěstují se hojně
i v květnicích našich jiné astry, vzrůs-

tu vyššího, polodřevnatého a vytrvalé
(Aster perennis). Jsou vesměs původu
severoamerického a staly se v přehojných svých druzích a kulturních různobarevných tvarech (vyjma žluté),
zvláště vazačům kytic nepostrádatelnými pro trvanlivé a bohaté hroznovité laty drobných, něžných a pozdních
kvítků. Porůznu ale vzácně vyskytují
se některé z nich i zplaněle u nás, nejvíce na březích Labe, v okolí pražském
podle Vltavy, v poříčí Otavy a při Dyji
u Znojma.

Výběr z kapitoly Hvězdice
či astry v knize Oskara Smrže
Dějiny květin, III. díl,
vydal Josef Vaněk, 1923.

Zpravodaj 11

dřeviny

Pestré javory

Také se vám při zmínce o javorech vybaví nesmrtelný hit sourozenců Ulrychových? Zmiňují
se v něm o dlouhém stínu, který vláhu uhlídá, o jeho dřevu, listí i pupenech. Javory patří
k nejběžnějším dřevinám našich zahrad, parků a uličních stromořadí. Zejména javor mléč je pro
svou proměnlivost velmi oblíbený a řadu jeho kultivarů můžeme pěstovat i v menších zahradách.

´Crimson Sentry´

´Columnare´

´Drummondii´

✓ vzpřímený růst, výška kolem 4 m
✓ listy při rašení purpurové, pak
červenohnědé, na podzim žlutooranžové

✓ užší koruna, široká jen kolem 3 m
✓ žluté podzimní zbarvení

✓ středně velký strom, výška kolem 7 m
✓ listy svěže zelené, po okrajích krémově
panašované, na podzim žlutooranžové
✓ vhodný do polostínu
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Co se může
hodit
AGRO Substrát pro okrasné
dřeviny je obohacen
o Vitality Komplex
a hnojivo na šest týdnů.

´Deborah´
✓ vysoký strom, výška kolem 15 m
✓ listy při rašení sytě červené, později
zelené, na podzim oranžové
✓ mladé výhony mají červenou barvu

KRISTALON Podzim
s vysokým obsahem
draslíku pro lepší vyzrávání
pletiv a bezproblémové
přezimování rostlin.

Javor mléč (Acer platanoides)

Text: (red); foto: Dreamstime a GAP Photos

✓ roste rychle, běžná výška 15–25 m
✓ dlanité listy velké kolem 15 cm
✓ sytě zelená barva se na podzim mění
do žluta až oranžova
✓ kulatá až mírně oválná koruna
✓ hustá koruna zajišťuje stín, filtruje
prach, tlumí hluk
✓ jarní kvetení je pastvou pro včely
✓ řez není třeba, ale dobře ho snáší
(i radikální)
✓ čím kyselejší půda, tím pestřejší
podzimní zbarvení

´Golden Globe´
✓ ploše kulovitá, kompaktní koruna,
výška do 4 m
✓ listy při rašení žlutočervené, na podzim
zářivě žluté

´Globosum´

´Royal Red´

✓ výška jen kolem 2 m
✓ pravidelná, kulovitá koruna
✓ listy při rašení bronzově červené, na podzim sytě žluté

✓ vysoký strom, dorůstá až 20 m
✓ sytě vínové až černé listy, na podzim
svítivě oranžové

Plastové úvazky
pro vyvazování stromů
a rostlin k opěrným
tyčím po výsadbě.
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cibuloviny

Velká radost
z drobných květů

Už koncem léta se v nabídce našich zahradnických center objeví první cibule rostlin kvetoucích na
jaře. Všechny tulipány, narcisy, sněženky, hyacinty, modřence a řadu dalších je třeba vysadit na
podzim, aby na jaře zaplavily zahradu směsicí barev. Pokud zahradu nemáte, nebo už se vám na ni
nic nevejde, zkuste si vysadit cibuloviny do nádob. Hodí se k tomu téměř všechny, my jsme svou
pozornost tentokrát zaměřili na ty drobnější.
Do čeho vysazovat?

Kdy vysazovat?

Hodí se jakákoli nádoba s odtokovým
otvorem – květináč, starý plechový
lavor, keramický hrnek, dřevěná
bednička apod. Doporučujeme
vytvořit drenážní vrstvu z keramzitu
nebo drobnějšího štěrku, která zlepší
odtok vody a zajistí, že cibulky
neshnijí. Do substrátu přidejte pro
zlehčení trochu písku.

Ve stejnou dobu jako
cibuloviny do zahrady,
tedy ideálně v průběhu
podzimu tak, aby
cibulky stačily ještě
letos zakořenit. Pokud
to nestihnete do prvních
mrazíků, můžete zkusit
výsadbu až brzy zjara,
případně si pomoci
rychlenými cibulovinami,
které z pěstebních
kontejnerů přesadíte.

Nádoba s vysazenými cibulkami sněženek
na podzim… a příští rok na jaře
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Puškinie mohou takto na jaře
ozdobit i váš balkon

Jak vysazovat?
Do menších nádob zvolte pouze
jeden druh, do větších můžete
vysadit směs. Pokud chcete
prodloužit dobu kvetení, můžete
vysadit cibulky v patrech, tj.
nejhlouběji ty největší, nahoru
menší. Různá hloubka výsadby také
prodlouží dobu kvetení stejného
druhu – hlouběji vysazené cibulky
rozkvetou později.

Jak o ně pečovat?
Osázenou nádobu důkladně zalijte a umístěte na teplé místo. Jakmile přijdou
první mrazíky, přeneste ji na chráněné místo, například u stěny zahradního
domku, v rohu zahrady apod., a případně lehce zakryjte chvojím nebo suchým
listím. Důležité je, aby půda v nádobě nebyla přemokřená, například pod
okapem střechy. Na jaře, jakmile začnou cibulky rašit a přestanou hrozit silné
mrazy, můžete nádobu přenést na stanoviště a těšit se na první květy.

RNDr. František
Kopřiva
Zahradnictví
U Kopřivů s.r.o.

Drobné cibuloviny patří k opravdovým poslům
jara a neměly by na našich zahrádkách chybět.
Hodí se do truhlíků, trvalkových záhonů,
případně i pro zplanění. Cibule nebo hlízy
nakupujeme nyní, ihned se vysazují. Ochrana
proti mrazům není při včasné výsadbě nutná.
Cibuloviny není třeba každoročně vy jímat
z půdy. Stanoviště by nemělo být přemokřené,
dobře drenážované.
Modřence
v plechových
nádobách se svými
barvami krásně
doplňují

Stupňovitá výsadba cibulovin – dolů
patří ty největší cibule, do horních
pater ty nejmenší

Co po odkvětu?

Nádobu přeneste na polostinné stanoviště, až do příštího jara už moc krásy nenadělá. Občas
ji zalijte. Případně můžete cibulky po zatažení z nádoby vyjmout a vysadit je do zahrady.

Text: (red); foto: iBulb

Co se může hodit
pro výsadbu cibulovin

✓ Plastové koše zajistí snadnější
vyjímání cibulí z půdy při následném
přesazování a částečně chrání
cibulky proti hrabošům.

✓ Pracovní rukavice
v různém provedení
a barvách – každý z členů
rodiny může mít ty své!

✓ Sázecí
lopatky užších
tvarů pro
snadnější
vytvoření patřičně
Zpravodaj 15
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Sezóna

Sklízejte, zavařujte,
nakládejte, zakvašujte...
A je to tady – nastává čas sklidit ze zahrady to, co jsme si do ní naseli, respektive nasázeli.
Pokud se vám letos úroda vydařila, určitě už jste přemýšleli o tom, co naložíte, zmrazíte nebo
jinak zpracujete. Pro různé druhy zpracování ovoce a zeleniny budete potřebovat různé pomůcky,
tady je výběr těch nejpoužívanějších. Koupíte je spolu s mnoha dalšími v našich
zahradnických centrech.

Česáček na ovoce

Zavařovací sklenice
✓ se šroubovacím hrdlem
✓ objem 377 a 720 mm

Plastové barely

✓ se šroubovacím uzávěrem
✓ vhodné pro kvašení ovoce
✓ lze použít i na dešťovou vodu

16 podzim 2020

Víčka na zavařovací sklenice
✓ obyčejná i s obrázkovými potisky

Text: ZC s.r.o.; foto: archiv výrobců a Dreamstime

✓ tradiční kovový
s látkovým sáčkem
✓ lze nasadit na libovolně
dlouhou násadu

Plastové koše a přepravky

✓ pro sběr a uskladnění ovoce
✓ hodí se i při zahradnických
pracích

Oplétané demižony
✓ dodáváme se zátkou
✓ oplet zajistí odolnost proti
poškození a lepší manipulaci
✓ různé velikosti a barvy opletu

Měřidla
✓ zavařovací
teploměry
✓ moštoměry
✓ lihoměry
✓ cukroměry aj.

Jutové pytle
✓ vyrobeny z čistě
přírodního materiál
✓ pro balení a transport
ovoce a zeleniny, ale
i písku, uhlí apod.

Skleněné demižony

Potřeby pro kvašení

✓ dodáváme se zátkou
✓ pro uchovávání vína
a lihovin
✓ různé velikosti

✓ sušené vinné kvasinky, kvasná
sůl, kvasný klobouček
✓ pro výrobu domácího vína
a destilátů

Hrubé struhadlo
✓ pro krouhání zelí nebo strouhání
zeleniny nahrubo
✓ lze koupit pouze struhadlo bez rámu
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Dekorace

Nové svíčky pro letošní podzim jsou inspirovány aktuálními trendy v oblasti parfémů – vůní
semiše, černého pepře, levandule a cedru. Pro extra zajímavý zážitek z vůně přináší Woodwick
v řadě Trilogy vůni Mountain Air se třemi vrstvami vůní, které se vzájemně prolínají.

Podzimní vůně

se značkou WoodWick

Sepraný semiš

Černé zrnko pepře

Levandule a cedr

Štiplavý pepř, sladký jasmín a přitažlivé
aroma ambry v souladu s důvěrně
známou vůní semišové kůže.

Směs pepře a zemitých koření, zahalená ve
vůni sladké ambry a krémového santálového
dřeva.

Tóny růžového pepře a aromatické levandule
v dokonalé harmonii s květem šalvěje,
pačuli a světlými dřevy.

Vrchol: růžový pepř, šafrán.
Srdce: kůže, jasmín, orris, malina.

Vrchol: celý pepř, kardamom, muškátový
oříšek.

Vrchol: listová zeleň, růžový pepř,
strouhaná citronová kůra.

Základ: ambra, pačuli, vanilka, pižmo.

Srdce: cedrové dřevo, Elemi, koriandr.

Srdce: levandule, cypřiš, květ šalvěje,
jedlové jehličí.

(Stone Washed Suede)

(Black peppercorn)

Základ: ambra, santálové dřevo, ve7ver.

(Lavender & Cedar)

Základ: pačuli, bílá ambra, světlá dřeva.

Trilogy Horský vzduch
(Mountain Air)

18 podzim 2020

Americké vonné svíčky WoodWick:
✓ dřevěné knoty vydávají při hoření jemný
zvuk praskání
✓ knoty jsou vyrobeny z přírodního dřeva a
jsou patentovány
✓ mají výraznou svítivost a schopnost vytvořit
voskové jezírko mnohem rychleji než
klasickébavlněné knoty.

Text a foto: WoodWick

Unikátní a čistá kombinace všech
tří uvedených vůní ve vzájemně se
prolínajících vrstvách. Svíčky mají
výrazný plamen, který vydává jemný
zvuk praskání díky unikátnímu
přírodnímu dřevěnému knotu. Tři vrstvy
vůně způsobují, že se během hoření
vůně mění, jak se postupně vrstvy
rozpouštějí.

delikatesy

Marek a Matěj založili svou firmu Šufánek
před šesti lety a pustili se do výroby
kvalitních a chutných ořechových másel.
Jejich kouzlu propadli při pobytu v Kanadě.
Tato pochoutka je zaujala nejen svou chutí,
ale i vydatností a blahodárným vlivem
na zdraví. Po návratu do Česka začali
pečlivě vybírat dodavatele a vyrábět
ručně ořechová másla. Sami oříšky praží,
plní do sklenic i expedují. Jejich výrobky
nabízíme i v našich zahradnických centrech.

Příběh
OŘECHOVÝCH
másel

Arašídovo-čokoládové máslo
✓ z pražených plodů podzemnice
olejné, čokolády (75 % kakaa), sušené
třtinové šťávy a himálajské soli
✓ lahodná čokoládová pomazánka bez
palmových tuků, mléka, sójového
lecitinu a jiných dochucovadel

Lískooříškové máslo

Mandle-bílá čokoláda máslo

✓ 100% lískooříškové
máslo z čerstvě
pražených lískových
ořechů
✓ bez přidaného cukru,
soli a oleje
✓ vysoký obsah vitamínů,
bílkovin a zdravých tuků

✓ mandlovo-čokoládové
máslo z čerstvě pražených mandlí
a bílé čokolády z Troubelic
✓ lahodná čokoládová pomazánka
bez přidaných palmových
tuků, sójového lecitinu a jiných
dochucovadel

Arašídové máslo jemné
✓ 100% arašídové máslo z pražených
plodů podzemnice olejné
✓ arašídy přímo od farmářů z Řecka

Text a foto: Šufánek

Mandlové máslo
✓ 100% mandlové máslo z čerstvě
pražených mandlí
✓ vysoký obsah tzv. zdravých tuků
(mononenasycené a polynenasycené
omega-3 a omega-6 mastné kyseliny)
✓ mandle jsou zásadotvorné, pomáhají
snižovat překyselení organismu

Kešu máslo
✓ 100% kešu máslo z čerstvě pražených kešu
✓ bohaté na proteiny a zdravé tuky, které pomáhají
udržovat v dobré kondici srdce
✓ obsažené železo, hořčík, zinek či fosfor podporují
stav kůže, vlasů či nehtů
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Dekorace

Pokud máte rádi trochu neobvyklé pokojové rostliny, mohla by vás zaujmout guzmánie, která
v deštných pralesech, své domovině, roste epifytně v korunách stromů. Navíc je nenáročná
na pěstování, takže je vhodná i pro začátečníky nebo jako dárek, třeba pro někoho, kdo se
právě nastěhoval do nového bytu. Její zajímavostí jsou dlouhé listy vytvářející růžici, v níž se
v přirozeném prostředí výskytu hromadí dešťová voda.

Tropyv bytě

20 podzim 2020

Guzmánie (Guzmania)
✓ úzké lesklé zelené listy
✓ červeně nebo žlutě zbarvené listeny obklopují
nenápadné květy
✓ z každé růžice vyrůstá jednou za život jediné
květenství, po odkvětu rostlina odumírá
✓ nové odnože vyrůstají těsně nad zemí z matečné
rostliny, vykvetou příští rok
✓ lze je oddělit od matečné rostliny a vysadit

Pro pěstování pokojových
rostlin doporučujeme
Univerzální tyčinkové hnojivo.
Aplikuje se zapíchnutím do
substrátu a působí pozvolna
až dva měsíce. Je vhodné pro
všechny druhů rostlin doma
i na balkóně.

Jak ji pěstovat?

Text: (red); foto: Flora Dania a Dreamstime

Teplo: běžná pokojová teplota, starší
rostliny snesou i chladnější prostředí.
Pozor na průvan a teploty pod 15 °C.
Světlo: světlé místo s rozptýleným
světlem, bez přímého slunce.
Zálivka: zaléváme odstátou vodou do
středu listové růžice, v létě vydatně,
v zimě méně. Nutná vyšší vzdušná vlhkost.
Výživa: v období růstu přihnojit jednou
za dva týdny.
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floristika

Dušičkové
inspirace

Svátek zvaný u nás lidově Dušičky, oficiálně
Památka zesnulých, jsou podle křesťanské tradice
vzpomínkou na zemřelé jedince, jejichž duše
zatím pobývají v očistci, protože nedosáhli věčné
blaženosti. Křesťané si tento svátek připomínali už
v 10. století, kdy jej zavedl benediktýnský opat Odillo
v klášteře Cluny ve Francii. Podle jiných pramenů je
ale svátek prý odvozen z keltského rituálu Samhain,
kterým pro Kelty končil starý a začínal nový rok.
Keltský svátek se slavil v předvečer 1. listopadu.
22 podzim 2020

Co se může
hodit

Dušičková floristika
✓ Určena pro výzdobu hrobek, hrobů
a kolumbárií.
✓ Základem je nejčastěji chvojí nebo
jiný stálezelený materiál, případně
i dekorativní proutěné výrobky.
✓ Pro přízdobu volíme spíše tlumené barvy
– hnědé, krémové, stříbrné apod.
✓ Akcent může být barevný, ale neměl
by v celkové kompozici převládat; celá
dekorace má být spíše decentní.
✓ Pokud je třeba použít umělé květiny,
volme opravdu kvalitní, aby dekorace
nepůsobila levně a kýčovitě.
✓ Živé květy instalujeme do ampulek
s vodou, aby neuvadly.

Mramorová drť
✓ pro dekorativní účely
v interiérech i exteriérech
✓ úprava cest, zahrad
a pietních míst (hrobů)
✓ ve dvou frakcích (4–7 mm
a 7–14 mm)

Zvyky spojené s Památkou zesnulých

Text: (red); foto: GAP Photos a archiv

✓ V předvečer Dušiček se do lampy místo
petroleje dávalo máslo, aby si duše mohly potřít
spáleniny.
✓ Blízcí lidé se večer napili studeného mléka, aby
ochladili své duše.
✓ Ze sladkého těsta se pekly „dušičky“ nebo
„kosti“. Rozdávaly se žebrákům při cestě na
hřbitov nebo do kostela.
✓ Večer se na Dušičky vhazovaly do ohně různé
pokrmy, aby se lidé vykoupili z hříchů.

Hřbitovní váza
Roseta
✓ pro pietní
aranžování květin
✓ díky zátěži velmi
stabilní
✓ aranžovací mřížka
umožňuje umístit
květiny do vhodné
polohy

Hřbitovní svíčky
✓ různé typy s odlišnou velikostí
i dobou hoření
✓ určeny speciálně pro hřbitovy
✓ s olejovou nebo voskovou
náplní

Balkon

Truhlíkové semifinále
Bude ještě několik týdnů trvat, než si do truhlíků naaranžujeme větvičky
chvojí a přizdobíme vánočními ozdobami. Nenechte svá okna po odkvetení
letniček prázdná a vyměňte je za podzimní výsadby. Většinou jsou odolné vůči
chladnějšímu počasí a vydrží na oknech až do prvních mrazíků, tedy do adventu.

24 podzim 2020

Naše tipy

pro podzimní
výsadby

Podzim v pestrých barvách
Typická podzimní barevná
kombinace:
žlutá (minimaceška,
chryzantéma, ajanka)
oranžová (maceška,
chryzantéma, barvený vřes)
červená (maceška,
chryzantéma, dlužicha)
hnědá (ostřice)

Nezvyklé podzimní barvy:
modrá (maceška
a minimaceška)
bílá (chryzantéma, hvězdnice,
vřes)
stříbrná (krásnohlávek,
starček, ostřice)

Rostliny vhodné do podzimních truhlíků
Letničky
okrasná kapusta (Brassica
oleraceae), krásnohlávek
(Calocephalus brownii)
Dvouletky
macešky (Viola ×wittrockiana)
a minimacešky (Viola
cornuta), starček (Cineraria
maritima)
Trvalky
zběhovec (Ajuga),
barvínek (Vinca), dlužicha

(Heuchera), chryzantéma
(Chrysanthemum), hvězdnice
(Aster), ajanka pacifická
(Ajania pacifica), okrasné
trávy – ostřice (Carex),
ozdobnice (Miscanthus), kavyl
(Stipa)
Keře
hebe, vřes obecný (Calluna
vulgaris), vřesovec (Erica),
dabécie (Daboecia
cantabrica)

Text: RNDr. František Kopřiva, Zahradnictví U Kopřivů; foto: GAP Photos, Azerca a archiv

✓ Vysazené rostliny už na podzim moc
nenarostou, vysazujeme proto hustěji než letničky
a mezery vyplníme třeba šiškami nebo malými
okrasnými dýněmi.
✓ Pro výsadbu postačí běžný substrát pro
zahradu, pro kyselomilné rostliny (například vřes)
použijeme substrát pro rododendrony a azalky.
✓ Vzhledem k nižším teplotám rostliny nevyžadují
vydatnou zálivku, nesmějí stát ale dlouhodobě
ve vodě. Nádoby, které nemají odtokový otvor,
vyplníme ve spodní části drenáží (keramzitem)
a samozavlažovací truhlíky nikdy neplníme vodou.
✓ Není třeba používat dlouhodobě působící
hnojivo, místo toho můžeme přihnojit jednou
za 14 dní Kristalonem podzim.
✓ Pokud nastanou silnější noční mrazíky,
přeneseme truhlík na bezmrazé místo, například
do garáže nebo zádveří. Na jaře můžeme rostliny
vysadit do zahrady.
✓ Podzimní výsadba nevytváří převis jako
letničky, které nádobu zakryjí, proto je
důležité v celkové kompozici brát zřetel i na
vzhled pěstebních nádob. Rostliny vyniknou
v proutěných nádobách, jako jsou koše a truhlíky,
keramické květináče nebo různá koryta.
✓ Pokud použijeme pro výsadbu plastové truhlíky,
je vhodné obalit je například jutovým pásem.
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fauna

Bezpečná zahrada
i pro ptáky

Pokud založíme zahradu, která
ptákům poskytne potřebný
úkryt, potravu i místo k hnízdění,
brzy se budeme moci radovat
z nových ptačích sousedů. Měli
bychom ale myslet především
na jejich bezpečí.
Pozor na sklo
Ptáci sklo nevidí, nerozumějí
zrcadlení. Nechápou, že strom, který
se v okně zrcadlí, není skutečný. Při
vyplašení zamíří na ten nejbližší a může to
být právě ten nepravý. Náraz v plném letu končí
většinou smrtí.
Okna a skla, která věrně odrážejí okolí,
doporučujeme předem zabezpečit, například
venkovní žaluzií, záclonou nebo samolepkami,
které by neměly být dál než 10 cm od
sebe. Existují i UV, které jsou na skle
nenápadné.

Nebezpečné sudy
Plný sud vody je nejen pro ptáky lákavou
nabídkou. Pokud ale do sudu spadnou, nemají jak se
dostat ven.
Vždy je tedy opatřeme krytem, například roštem nebo
pletivem, aby nedocházelo ke zbytečnému utonutí nejen ptáků,
ale i dalších živočichů. Na vodu je také možné umístit plovák, díky
kterému se zvířata neutopí. Jako bezpečný zdroj vody nabídněte
ptákům pítko, kde se mohou osvěžit nebo ho použijí pro koupel
a očistu. Jedním takovým řešením je i moderní designové pítko Finch
od společnosti Plastia (obrázek nahoře), které se hodí do každé
zahrady nebo ozdobí balkon. Instalovat můžete několika způsoby:
upevnit na kůl; na zábradlí; volně na vybrané místo. Objem vody
je max. 970 ml. Ve stejném designu si můžete s příchodem
podzimu doplnit i krmítko Finch
a nechat tak ptáky navyknout
si na zdroj potravy. V zimním
období již budou krmítko
navštěvovat pravidelně.

Zrádné komíny

Jak zajistíme ptákům bezpečí?
✓ Zabezpečíme skla v okolí zahrady.
✓ Krmítka a pítka umístíme mimo dosah koček na volné prostranství.
✓ Kočce upevníme na krk rolničku nebo barevný límec.
✓ Sudy na vodu přikryjeme pletivem nebo umístíme plovák,
aby se ptáci neutopili.
✓ Zabezpečíme komín.
Více na www.birdlife.cz/ptaci-zahrady

26 léto 2020

Jak nalákáme ptáky
na zahradu?
✓ Vysadíme bobulonosné keře:
poskytnou i úkryt a místo
k hnízdění.
✓ Umístíme pítko na bezpečném
místě.
✓ Založíme květinové záhony
lákající hmyz.
✓ Nepoužíváme chemii, abychom
neotrávili ptákům potravu.
✓ Ponecháme vyšší trávník: zabrání
nadměrnému vysychání půdy
a poskytne útočiště bezobratlým.

Text: Plastia; foto: Plastia a L. Štábová

Nebezpečí pro ptáky,
zvláště sovy, může představovat
i nevyužívaný komín.
Ptáci v něm mohou hledat úkryt, ze
kterého se ale nedostanou ven. Stačí
je jednoduše zabezpečit pletivem,
s vynaložením minimálních finančních
nákladů. Pletivo, nejlépe z nerezové
oceli, lze zabudovat i přímo do
zdiva komínu.

doplňky

Pokud letos bude počasí pokračovat ve stejném stylu jako dosud, můžeme se těšit na deštivý
a sychravý podzim. Podle meteorologů mělo letošní léto standardní průběh a každému majiteli
zahrady určitě dělaly časté srážky radost. Abyste se ani na podzim nemuseli ze zahrady vracet
s vráskami na čele a mokrýma nohama, máme pro vás v zahradnických centrech připravenu
nabídku holínek.

Do deště i nepohody
A

nejsou to holínky jen tak ledajaké, jaké koupíte v každé obuvi! Jsou vyrobeny z kvalitních
materiálů a v atraktivních designech,
takže vám kromě pohodlí při nošení
určitě přinesou i úsměv na tváři. Zábavné vzory se budou líbit i vašim dětem.
A společně pak můžete vyrazit klidně i
na vycházku do parku nebo třeba na nákup, protože v našich holínkách určitě
ostudu neuděláte!

Text: (red); foto: ANGRO a Dreamstime

Jak pečovat o holínky

Dámské i dětské

✓ hrubé nečistoty odstraňte vlhkým
hadrem, případně kartáčem
s měkkým vlasem
✓ zaschlé bláto nejprve namočte,
neodstraňujte je suché, mohli byste
poškrábat povrch
✓ je-li třeba, použijte trochu přípravku
na mytí nádobí
✓ uvnitř vlhkou obuv vyplňte
novinovým papírem, který vlhkost
absorbuje
✓ sušte na teplém, suchém místě při
pokojové teplotě (ne na radiátoru)
✓ holínky nikdy neperte v pračce
ani nesušte v sušičce
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Teplice
Most

✓ zaručená odbornost
✓ nejvyšší kvalita
✓ česká tradice

Bakov nad Jizerou

Líbeznice
Praha

Králův Dvůr

Pardubice

Tišnov
České Budějovice

Brno
Modřice

Blansko
Šebrov

Trhové
Sviny

Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

Chládek zahradnické centrum s.r.o.

www.dvorakasyn.cz
● Stanová ulice 1998, 415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
● areál zimního stadionu
Rudolická 1700, 434 01 Most
Tel.: 476 100 794

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

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

www.floracz.cz
● Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel.: 326 781 194

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

AZ GARDEN, s.r.o.

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

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

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

FLORA GARDEN s.r.o.

Zahradnické centrum
FERENČÍK
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

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

Podzimní akce najdete
na webových stránkách
jednotlivých členů.

www.szc.cz

www.katalog-rostlin.cz
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