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Pro potřebu Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Olomouc  
 

 

 

Pozvánka na výstavy:  

Vánoční výstava - Křenovice, Společenský sál, ulice Václavská - 6. - 7. 12. 2014 

Prodejní výstavu pořádá základní organizace ČZS Křenovice. Vystavovat se budou 

předměty s vánoční tématikou, vánoční výzdoba a cukroví. Nejsnaživější budou odměněni 

pěknou cenou. Uděláme si příjemnou adventní atmosféru. Prodávat se budou dárečky 

vhodné pro všechny blízké. K občerstvení bude ohřívaná medovina. Otevřeno v sobotu 6. 

prosince od 9:
00

 hod do 17:
00

 hod. a v neděli od 8:
30

 hod. do 17:
00

 hod. 

Vstupné dobrovolné. 

 

Vánoční výstava - Telč - 12. - 14. 12. 2014                                                                                  

Pořádá ZO ČZS Telč v Domě zahrádkářů, otevřeno Pá 14-17 hod. So 8-17 hod. 

Domácí vánočky, mazance, perníčky, sušené ovoce, vánoční mošty a jiné vánoční poživatiny. 

Různé vánoční dekorace, svícny ozdoby a mnoho dalšího. 

 

 

 

◄► ☼  Ochrana rostlin na zahrádce v prosinci a lednu:  
Uvedený kalendářní přehled je použit s laskavým svolením autorů publikace: 

Účinná ochrana zahradních plodin - Josef Horák, Jaroslav Rod, (GRADA – 2011)↓ 
◄►Z ovocných stromů by se měly odstranit mumifikované moniliniozní nebo i jinak poškozené, 

zapomenuté plody, případně i zámotky housenek. Ale především je důležité odstranit všechny 

opadané plody ležící pod stromy.  

◄►Před příchodem mrazů musíme zkontrolovat uskladnění přípravků na ochranu rostlin. 

Práškové přípravky nesmí zvlhnout, tekuté zmrznout. Prostory s uskladněným ovocem je třeba 

pravidelně větrat a uložené ovoce kontrolovat. Plody napadené hnilobami ihned odstraňujeme a 

likvidujeme.  

◄►Před zimou vždy zkontrolujeme neporušenost oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř. 

◄►V zimě máme dostatek času ke zhotovení hnízdících budek pro ptactvo a k jejich umístění v 

sadu. Především se snažíme přilákat sýkorky a vytvořit pro ně zimní nocoviště, a to pomocí nově 

vytvořených budek anebo např. využitím použitých trubkových feromonových lapáků Etocap CP či 

odpadních umělohmotných rour, jejichž jeden otvor zaslepíme. Zhotovené dřevěné budky pro 

sýkorky by měly mít vnitřní rozměry 14 x 14 x 25cm. Vletový otvor o průměru 3,2–3,5 cm je třeba 

umístit v horní třetině výšky přední desky a musí se nasměrovat k jihu nebo k východu. Budky 

zavěšujeme do výšky 2–3 m. V zimě také na zahradě nezapomínáme pomocí zhotoveného krmítka 

přikrmovat i ostatní ptáky. Sýkorky dávají přednost olejnatým semenům a kousku zavěšeného loje. 

◄►S předstihem si zajistíme program oblastního zahrádkářského školení a dle toho pak 

v zimních měsících navštěvujeme příslušné školicí akce. 

http://www.zahradkari.cz/zo/krenovice
http://www.zahradkari.cz/zo/telc/
http://www.zahradkari.cz/zo/telc/
http://www.grada.cz/


◄► ☼ Nutné práce na zahrádce v lednu:              použité informace jsou čerpány: www.zahradkari.cz:↓   

◄► Je nejvhodnější termín odběru roubů peckovin a jádrovin - důležité je odebírat z letorostů vybraných 

zdravých stromů a míst dostatečně osluněných. Nařezané a jmenovkou řádně označené rouby se ukládají do 

přiměřeně vlhkého písku v dostatečně chladném sklepě, příp. zapustíme do země na chladném místě 

zahrádky (severní strana u stromu, či stavby), pro lepší uchování zasypeme rouby sněhem. Pro jarní množení 

bobulovin (rybíz, angrešt) můžeme dřevité řízky uchovat obdobně.  

◄► Majitelé broskvoní by již nyní měli pamatovat na kadeřavost - ta se sice projeví až na prvních listech, 

ale ochrana se provádí i pokud jsou přes zimu teplejší období, houbě způsobující kadeřavost stačí již 

několikadenní oteplení nad 10 - 12 
o
C, což je i v tužší zimě celkem obvyklé.  

◄► Na zeleninových záhonech přezimují některé druhy kořenových, ale i košťálových zelenin - pastinák a 

černý kořen, růžičková kapusta, kadeřávek, pór, polníček nebo i špenát. Využíváme jejich mrazuodolnost a 

podle potřeby je sklízíme za příznivých podmínek postupně až do jara. Kadeřávek sklízíme odřezáváním 

listů od okraje, společně s růžičkovou kapustou je můžeme sklízet i za mrazu. Po sklizené zelenině záhony 

za bezmrazého počasí co nejdříve zryjte.  

◄► Uskladněnou zeleninu ve sklepě je nutné pravidelně a pečlivě kontrolovat. Houbové choroby dokáží 

za příznivých zvláště vlhkých podmínek celou skládku rychle zničit, sklep je nutné pravidelně větrat i pokud 

mírně mrzne. Je nutné ihned odstranit případná ohniska napadení. Naopak písek pro založenou kořenovou 

zeleninu je nutné mírně vlhčit, aby kořeny nepřeschly.  

◄► Podle potřeby odebíráme ze zahrady i kadeřavou petržel, kterou je dobré před příchodem zimy zakrýt 

chvojím. I když není k dispozici sklep, poskytne nám zahrádka tuto zeleninu čerstvou během celé zimy. S 

déletrvajícími mrazy a sněhovou pokrývkou je nutné předem počítat a část přezimující zeleniny pro 

kuchyňskou potřebu si připravit v zakrytém pařeništi.  

◄► Zelinařit v tomto období může i ten, kdo nemá žádnou zahrádku ani menší záhonek pod oknem, či 

balkon. V bytě lze narychlit pažitku, která poskytuje čerstvou, zdravou a chutnou nať. Pro své rychlení chce 

jen teplo a světlé místo. Stačí jí na podzim přesadit do květináče a nyní přenést na teplé a světlé místo. 

Podobně lze v této době rychlit i nať petržele, naťového celeru, cibuli zimní-sečku, či čekanku salátovou. 

Postupným výsevem se dá v bytě pěstovat i řeřicha, které jako pěstební substrát stačí vlhká buničitá vata na 

tácku, či v nepotřebném kelímku. Do vytápěného skleníku, či teplého pařeniště můžeme koncem měsíce 

začít s výsevem celeru, protože má dlouhou vegetační dobu, pro rychlení vyséváme salát (JANTAR, 

SMARAGD), ředkvičky, rané kedlubny (např. PRAGA, DVORANA nebo modrý AZUR). Ve studeném 

pařeništi můžete pěstovat i salát HUMIL, který dobře snáší nízké teploty.  

◄► Semena skalniček a jiných trvalek, která vyžadují přemrznutí, vyséváme již v tuto dobu.  

◄► Na podzim vysázené rostliny, zvláště stálezelené dřeviny, musíme v bezmrazých dnech zalévat i 

během zimy - mráz totiž snadno půdu vysuší, hloubku promrznutí půdy můžeme ovlivnit nastýláním 

kořenového balu. Dostatečné přikrytí žádají i trvalky. Na holomrazy je potřebné pamatovat i u skalky a 

dostatečně ji smrkovým chvojím zakrýt. Pokud není dostatečně vysoká sněhová pokrývka, je potřebné 

obdobně ošetřit i růže nastýlkou z listí, nebo chvojí.  

◄► Odebíráme dřevité řízky z listnatých keřů a stromů, které chceme namnožit, Pokud máme poloteplé 

pařeniště či skleník, můžeme řízkováním množit ještě nyní snadněji kořenící jehličnany.  

◄► Tvarované živé ploty z listnáčů je možné za bezmrazých dnů stříhat, za příznivého počasí se můžete 

pustit i do průklestu dřevin. U keřových tvarů bobulovin (angrešt, rybíz) odstraňte čtyřleté a starší výhony - 

řežte je až u země a nenechávejte pahýly, které bývají napadány houbovými chorobami, tak je udržíte stále v 

dobré kondici. U stromkových tvarů odstraňte uschlé větve a podle potřeby korunky mírně prosvětlete.  

◄► Na zahrádce zaměřte svou pozornost na kontrolu neporušenosti oplocení a výšku sněhové pokrývky, 

zjištěná poškození je třeba ihned opravit a přebytečný sníh vyvézt ke starším stromům, nebo na záhony, aby 

do zahrádky nemohla vniknout zvěř, která by ohryzala stromky - pokud není sníh pamatujte, že zajíci a 

králíci využijí kdejaké skuliny při zemi a pochutnají si i na zazimované zelenině.  

 

 

 

http://www.zahradkari.cz/
http://www.zahradkari.cz/odborne/kalendarium/podrobne/mnozeni_drevin_drevitymi_rizky.htm


 

Program oblastního školení odborných instruktorů ČZS Brno-venkov 

6. 12. 2014  9
00 

- 10
55

     Ing Miroslav Kostelníček, Okrasné dřeviny Jalubí: Čarovějníky 

11
05

 - 13
00

  RNDr. Vladimír Antonín, CSc., Moravské zemské muzeum: Houby  

                   Jihomoravského kraje 
10. 1. 2015 9

00 
- 10

55    
 Doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc., Emeritní pracovník MZLU Brno ZF: 

          Choroby a vady vín – výuková degustace  
  11

05
 - 13

00
  Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., MZLU Brno ZF Ústav šlechtění a množení  

          zahradnických rostlin: Řez ovocných stromů a jeho poslání 

17. 1. 2015  9
00 

- 10
55

     Ing. Jan Prášil, SEMO, s.r.o., Smržice: Aromatické a kořeninové rostliny  

  11
05

 - 13
00

  Doc. Dr. Ing Jiří Uher, MZLU Brno ZF, Ústav zelinářství a květinářství: 

          Tučnolisté pokojové rostliny 
7. 2. 2015 9

00 
- 10

55
     Ing. Helena Vlašínová, Ph.D., MZLU Brno AF, Ústav biologie rostlin:  

           Rostlinné extrakty v ochraně a výživě rostlin  
  11

05
 - 13

00
   Ing. Petr Ackerman, CSc., Emeritní pracovník Státní rostlinolékařské správy  

           Brno: Dynamika chorob a škůdců vinné révy v loňském roce 

21. 2. 2015 9
00 

- 10
55

     Ing. Tomáš Vajčner, Gardena: Závlahové systémy, malá zahradní  

           mechanizace, novinky pro nastávající sezónu  
  11

05
 - 13

00
   Husquarna: Mechanizace na zahrádce 

7. 3. 2015 9
00 

- 10
55

      Bc. Tomáš Jan, ÚKZÚZ ZS Želešice: Novinky v odrůdách peckovin  

11
05

 - 13
00

   Bc.  Tomáš Jan, ÚKZÚZ ZS Želešice: Novinky a trendy ve skořápkatém  

        ovoci 
Termín dle domluvy: Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., MZLU Brno ZF, Ústav šlechtění a množení zahr. plodin: 

Terénní cvičení  na ŠZP Žabčice 

Změna programu vyhrazena. Přednášky budou probíhat v Brně v sále na Křenové 67 (nad ÚR Brno-město). Je to 

tramvajemi č. 8, 9 a 10zastávka Masná (druhá od hl. nádraží),  nebo trolejbusy 31 a 33 zastávka Čechyňská (druhá od 

hl. nádraží). Kurz je pro členy ČZS (po předložení platného průkazu) zdarma, od ostatní veřejnosti bude vybíráno 40 

Kč za jeden přednáškový den. Na setkání se těší za územní radu ČZS Brno venkov Ing. Jiří Procházka, program.  

 

 

ÚS ČZS Olomouc upozorňuje na změnu klubovní místnosti a adresy sekretariátu: 

 

Během měsíce prosince dochází ke stěhování klubovní místnosti. Stěhujeme se z 

adresy 1. máje 5, Olomouc do nových prostor, které nám pronajalo Výstavišti Flora 

Olomouc. 
 

 

 

 

 

 

► Poradenská služba – každou středu, mimo 1. v měsíci,   mezi 13,
00

 a 16,
00 

hodinou (na sekretariátě ÚS ČZS)     
 ZO ČZS si mohou vyzvednout na sekretariátě ÚR ČZS v Olomouci, ulice Zamenhoffova, každou středu, mimo 1. v měsíci: 

►  členské známky na rok 20154 + ke každé známce zdarma „Rukověť zahrádkáře 2015“ + kalendářík ČZS.    

Telefonické dotazy mimo středu Vám zodpoví členové ÚS ČZS Olomouc: 
 

Předseda – M. Pazdera, tel.: 605 004 301, e-mail: mirek.pazdera@seznam.cz  

                                                                                                                              
 

tajemník - J.Skarupský, tel.: 605 127 698                   hospodář – J. Kačerová, tel.: 775 639 152 

Redakce: Vlasta Schubertová, ČZS ÚS Olomouc - konečná úprava                                                                   (neprošlo jazykovou úpravou) 

 
 

mailto:mirek.pazdera@seznam.cz


Program školení pro rok 2015 – pořádá ČZS, Územní sdružení Olomouc 

Regionální centrum Olomouc u hlavního vlakového nádraží, 1. patro – přednáškový sál Centaurus 

Pořadatelé srdečně zvou na školení všechny příznivce zahrádek a zahrádkaření, 

zúčastnit se mohou nejen členové ČZS, ale také neorganizovaní zájemci. 

Vstup je možný jen do naplnění kapacity přednáškového sálu. 

datum hodina přednášející název přednášky 

17.1.2015 8 - 12 
Mgr. Jarmila Podhorná, firma 
Naděje, Brodek u Konice 

Gemmoterapie - medicína pupenů. Bylinná léčba 
dnes a v budoucnosti. 

31.1.2015 

8 - 10 
Ing. Peter Gajdoštín,  
Dobrá semena.cz 

Pěstování košťálovin. 

  10 - 12 
Ing. Jaroslav Rod, CSc., emeritní 
pracovník SRS Olomouc 

Choroby a škůdci košťálovin. 

7.2.2015 

8 - 10 Jiří Martiš, Vsetín Pěstování hrušní v malých zahrádkách. 

  10 - 12 
Ing. Daniel Šimala, Tatraberry, 
Hladovka, SR 

Kanadské borůvky, brusinky, klikva, zimolez, 
muchovník, aronie aj. 

14.2.2015 

8 - 10 
Mgr. Richard Frommer, Bělkovice-
Lašťany 

Nový "Občanský zákoník" v zahrádkářské praxi. 

  10 - 12 
Ing. Karel Dušek, CSc.,  
VÚRV, v.v.i., Olomouc 

Vliv hmyzích opylovatelů na kvalitu a kvantitu 
ovoce a semen. 

28.2.2015 

8 - 10 Miroslav Přasličák, Krnov Roubované okrasné jehličnany. Čarověníky. 

  10 - 12 Ing. Jan Šenk, SZŠ Ostrava Okrasné keře pro domácí zahrady. 

7.3.2015 8 - 12 
Ing. Marie Borkovcová, Ph.D., 
Mendelova univerzita v Brně, AF, 
Ústav zoologie 

Živočichové v našich zahradách. 

Plán školení sestavil: Ing. Jiří Kučera, CSc., ÚS ČZS Olomouc 

 

V průběhu školení bude firma Reneta, prodej zahrádkářských potřeb, která se podílí na zajištění 
přednáškových prostor, nabízet své produkty přímým prodejem i závazným objednávkovým systémem.  

Pro přednáškové prostory platí striktní zákaz prodeje vlastních zahrádkářských výpěstků ! 
 

Nabídka služeb firmy RENETA, která sponzoruje školení zahrádkářských instruktorů, které probíhá v sále RCO u hl. 
vlakového nádraží v Olomouci: 

 Poradenská služba v oblasti pěstování rostlin, určování chorob, škůdců, ...  
 Ovocné stromky, okrasné dřeviny, růže, semena, sadba, zásilková služba, …  
 Zahrádkářské potřeby: nářadí, keramika, pesticidy, herbicidy, ... 
 Květiny: letničky, trvalky, skalničky, pokojové květiny, řezané květiny (prodej a doručování řezaných i 

pokojových květin po celé ČR a EU, osazování interiérů), sukulenty, kaktusy, atd.  
 Projektování, výsadby a údržby zahrad a jiných ploch  

Adresa:   RENETA, Olbrachtova 3, 779 00 Olomouc; www.reneta.cz 
tel:    585 411 010;     
Otevírací doba: Po - Pá: 08:00 - 18:00    So:   08:00 - 12:00    

http://www.reneta.cz/

