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Dobrý den! Jsem růže. 

A kvetu. Starají se o mne celý rok a tak jim dělám radost – svou barvou, svou 
vůní, svými dalšími květy, které teprve rozkvetou. 

Od začátku léta do zimy, stále jsem tady a 
jsem krásná, že? Já to o sobě vím a tak to 
mohu tvrdit. 
Ale čas nezastavíš. Po podzimu přijde zase 
zima a s ní i můj zimní spánek, abych zase 
další rok byla připravená dělat lidem radost. 
Jsou mezi námi růžemi ale i takové schopné 
kamarádky, které dokáží kvést i v zimě. I já 
mám chuť dělat lidem radost i v mrazu a na 
sněhu! Mrazem mi v květu zamrznou dešťové 
kapky, pak mi mráz vykouzlí na okvětních 
lístcích mrazivé vousy, ale mě to nevadí, já 
vytrvám a budu kvést! Chodí se na mne dívat 
i naši sousedé, co to jsem za vytrvalou 
odrůdu, ale já jim stále říkám – jsem hezká a 

odolná a tak mají ze mne radost. Rostu si takhle již nějaký ten rok a myslím si, 
že to ještě pár roků vydržím. Vždyť je přeci hezké podívat se na růžovou krásu i 
v zimě v přírodním prostředí, kde rostu a voním i v létě. Teď je sice okolo sníh, 
ale tím více vynikne moje hezká červená barva. 
Až mi dojde dech a já v mrazu usnu, tak pro mne nesmutněte – příští jaro tady 
budu znovu a zase ze mne budete mít radost ! 

Vaše růže. 
 

Ing.E.Kilberger  
 
 
 

Stručný přehled celoroční péče o růže 
Leden 
Růže ve skleníku udržujeme mírně vlhké a teplotu okolo 5°C. Za slunných dní 
větráme. 

Únor 
Prohlédneme dřevěné konstrukce a opěrné tyčky i s úvazy. 
Aplikujeme síran draselný k posílení odolnosti proti chorobám. 
V teplejších oblastech začínáme s řezem. 
Březen 
Umožní-li to počasí, vysazujeme prostokořenné růže do připravené půdy. 
Sazenice důkladně přišlápneme stejně i starší růže, které se mohly uvolnit 
mrazem. 
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Většinu růží je třeba seříznout před koncem března a odstranit staré, 
poškozené dřevo a slabé výhony. 
Po seříznutí zkontrolovat úvazy, postříkat systémovým fungicidem a půdu 
namulčovat. 

Duben 
Začátkem měsíce dokončíme řez. 
Poprvé přihnojíme hnojivem pro růže a ošetříme proti chorobám a škůdcům. 
Ihned po nákupu zasadíme růže pěstované v nádobách. 
Záhonům růží prospívá nastýlka minimálně 5 cm. 
Ve skleníku kontrolujeme teplotu (10-22°C.) a vlhkost. 
Květen 
Stále ještě můžeme vysazovat kontejnerované růže, ale dobře je zaléváme. 
Sledujeme výskyt chorob a škůdců. 
Rychlené růže vyneseme po odkvětu ven ze skleníku. 

Červen 
Odstřihujeme prorůstající výhony podnoží jakmile se objeví. 
Chceme-li u čajohybridů docílit větších květů, vylamujeme postranní poupata. 
U růží s atraktivními šípky květy neodstřihujeme. 
Sledujeme výskyt škůdců a chorob. 
Odstraňujeme plevel. 

Červenec 
Odstřihujeme zvadlé květy. 
Aplikujeme poslední hnojení v roce. Hnojení po tomto termínu způsobí, že 
stonky nevyzrají a v zimě namrzají. 
Dostatečně zaléváme i kontejnerované sazenice. 

Srpen 
Pokračujeme v odstřihování odkvetlých květů s výjimkou růží pěstovaných pro 
šípky. 
Kontrolujeme úvazy a opěry u stromkových a pnoucích růží. 
Hlídáme výskyt rzi růžové. 

Září 
Promyslíme nové výsadby a aranžmá. 
Odstřihujeme odkvetlé květy a sledujeme choroby a škůdce, na povrchu půdy 
nesmějí zůstávat odkvetlé květy nebo opadané listy. 
Vyvazujeme nové výhony pnoucích růží. 
Odebíráme vyzrálé řízky. 

Říjen 
Připravujeme místo pro nové výsadby a přesazení. 
Seřízneme v létě kvetoucí pnoucí růže. 
Zkrátíme výhony čajohybridů i floribund. 
Mírně prořežeme převislé stromkové růže. 
Nahrnkujeme růže pro rychlení ve skleníku. 
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Listopad 
Vysazujeme nově získané růže. 
Přesazujeme starší růže, které chceme přemístit. 
Vybrané růže seřízneme, pokud jsme to už neudělali minulý měsíc. 
Prosinec 
Za příznivého počasí ještě můžeme pokračovat ve výsadbě. 
Dokončíme řez pnoucích růží a prohlédneme opěry. 
Zakryjeme a přihrneme všechny citlivé k mrazu. 
Ve skleníku seřízneme růže určené k rychlení, opatrně zaléváme a větráme. 
 

Adresy na vybrané prodejce růží: 
 

Václav Macháček – Růžová školka Růžová školka Michaela a Luboš Pelcovi 
K Šeberáku, 148 00 Praha 4-Kunratice Březenská386, 507 43 Sobotka 
tel. 244911494, 603472101 tel. 493571276, 776782400, 493599805 
e-mail: info@ruze-kunratice.cz e-mail: pelcovi.ruze@seznam.cz 
www.ruze-kunratice.cz www.ruze.unas.cz 
 

Agrogen, spol.s.r.o. Starkl zahradník, spol.s.r.o. 
Šlechtitelská stanice Želešice Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav 
664 43 Želešice tel. 327314981,2,9 
tel. 547242291, 607960128 katalog@starkl.com – zásilk.služba 
e-mail: zelesice@agrogen.cz www.starkl.com 
www.agrogen.cz 
 

Havlovy růžové školky Růžové a okrasné školky Miloslava Šípa 
Hlavňov 52, 392 01 Soběslav Skaličany 4, 388 01 Blatná 
 tel. 383423672, 728 215962 
 

Ovocná a růžová školka Šťastných Horák a synové, okrasné školky s.r.o. 
Nová Ves 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou Za Drahou 1276, 
tel. 569722518, 604360546 768 61 Bystřice pod Hostýnem  
e-mail: skolka.stastny@wo.cz tel. 573380464, 573381360 
www.ovocnaskolka.hyperlink.cz e-mail: horak.skolky@brn.pvnet.cz 
 www.horak-skolky.cz 
 

Okrasné zahradnictví Bouše Okrasné školky Tušimice 
Podskalská 1239, 388 01 Blatná Studený Stanislav 
tel. 383423786 Žitná 1630, 432 01 Kadaň  
e-mail: bousevladislav@seznam.cz tel. 474331148 
 e-mail: adam.studeny@seznam.cz 
 

Botanické zahradnictví Čestmír Böhm 
Práčská 669, 106 00 Praha 10 
tel. 272658872 
e-mail: CBOHM@volny.cz 
 

Další prodejce lze najít na  www.svaz-skolkaru.cz . 
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Některé další webové stránky o růžích: 

flowers.iloveindia.com rosegathering.com 
rosemagazine.com elpmefind.com 
kalbus.de rogersroses.com 
everyrose.com drop.mom/-paul 
welt-der-rosen.de mc.edu/campus/users/nettles/rofaq 
rosaria.com justourpictures.com 
 

A ještě na závěr něco růžových receptů 
 

Marmeláda z růží 
½ kg čerstvých okvětních plátků červených nebo růžových růží 
1 kg cukru 
šťáva z 1 citronu 
sklenice vody 
Z lístků odstraníme bílé části a ostatní nadrobno pokrájíme. Smícháme 
s polovinou cukru a necháme 1-2 dny v chladu proležet. 
Z druhé poloviny cukru a vody svaříme sirup, do kterého přidáme citron. Šťávu, 
proslazené růž.plátky pomalu vaříme do zhoustnutí. 
Plníme do sklenic a dobře uzavřeme. 
 

Marocká kořenící směs- Ras al-hanut 
Mletá skořice, drcené sušené okvětní lístky růží, nastrouhaný muškátový oříšek, 
drcený hřebíček, mletý černý pepř a kurkuma. 
Vše přibližně ve stejném množství, jen skořice trochu víc, smícháme 
dohromady a používáme na tmavá masa a pokrmy z rýže. 
 

A také něco pro krásu a relaxaci – recept na galskou svatojánskou koupel 

Přes noc necháme vylouhovat květy růží, bezu a různých voňavých lučních 
bylin ve vodě. 
Ráno přecedíme a výluh použijeme do ranní koupele. Kdo se v této vodě po 
svatojánské noci vykoupe, bude celý následující rok krásný a nebude stárnout! 
 
 
 

Ozdobné trávy a traviny 
V češtině, na rozdíl od jiných jazyků, je nutné rozlišovat zvukově sice 

podobné, ale významově rozdílné výrazy trávy a traviny. Pod slovem trávy se 
rozumějí výhradně příslušníci čeledi lipnicovitých (Poaceae), zatímco do širšího 
pojmu traviny se zahrnují nejen vlastní trávy, ale i travám podobné, leč 
botanicky odlišné rostliny, jako např. ostřice. 

Traviny jsou sice kvetoucí rostliny, ale jejich květy jsou nenápadné, 
barevně nevýrazné. Jsou opylovány větrem a nepotřebují proto atraktivní květy 
k lákání hmyzu. V zahradách se jako ozdobné prvky začaly ve větší míře 
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používat až ve 20. století, v našich zahradách jsou oblíbené až v posledních 
deseti až patnácti letech. Ve starších historických zahradách jsou prakticky 
neznámé. Když se však po nich poohlédneme dnes, zjistíme, že chybí jen 
málokde. Dnešní zahradní architektura využívá přes 250 druhů vnitrodruhových 
taxonů a kultivarů. 

Také u nás chybí tradice jejich pěstování v historických zahradách a 
parcích. Sporadicky se objevovaly některé letničkové druhy určené hlavně 
k sušení, mezi kterými vedly prim zaječí ocásek (Lagurus) a třeslice (Briza). 

Rozšiřování trav do zahradních realizací podporuje nejen jejich neobvyklý 
a exotický vzhled, zvláště u těch mohutných, ale také stále se rozšiřující 
sortiment dostupný v nabídce zahradních center. Na našem trhu existuje 
mnoho desítek až stovek druhů a kultivarů okrasných trav. Jsou mezi nimi 
jednoleté druhy (jejichž klasy a laty zdobí záhony i suchá aranžmá) i druhy 
vytrvalé od drobných traviček po mohutné několikametrové obry. 

Ozdobné traviny jsou vhodné pro všechny typy zahrad. Vedle elegantních 
linií listů a krásy trsů zdobí především strukturálně zajímavá květenství a pro 
některé druhy je zase příznačné nádherné podzimní zbarvení. 
 

Kam s nimi? 

Existují druhy, které pěstujeme v záhonech, kolem jezírek a nebo jako 
solitéry. 

Zvláště vzrůstné trsnaté druhy jsou nádhernými dominantami, jiné 
můžeme pěstovat ve skupinách. V širokém sortimentu najdeme i druhy vhodné 
pro suchá až stepní stanoviště, pro vřesoviště i na půdy vlhké a podmáčené. 
 

Které vybrat? 

Pravými trávami jsou rostliny z čeledi lipnicovitých. Mezi nejznámější patří 
mj. psinečky (Agrostis), ovsík (Arrehnantherum), třeslice (Briza), třtiny 
(Calamagrostis), kostřavy (Festuca), kavyly (Stipa), metlice (Deschampsia) 
falang (Imperata), bezkolenec (Molinia), dochan (Pennisetum). K zatím málo 
známým patří trávy amerických prérií, jako např. Bouteloua, Sporobolus, 
Andropodon nebo Buchloe. 
 

Ozdobnice čínská, miskantus (Miscanthus sinensis) 

Je to asi vůbec nejpěstovanější okrasná tráva současnosti. Většina lidí ji 
zná pod počeštělým latinským názvem miskantus. Sortiment dnešních ozdobnic 
lze nejlépe členit podle výšky, ale také podle šířky, tvaru listů a zbarvení 
květenství. Vysoké kultivary dorůstají do dvou i více metrů a jsou obvykle 
širokolisté. Patří sem např. Goliath, Silbertum, Silberfeder, Autumn Lights, 
Bronzeturm. 

Ke středně vysokým (150-200 cm) řadíme z úzkolistých Altweibersommer, 
Blond, Kaskáde, Gracillimus, Nippon, Silberspinne a ze širokolistých to jsou 
Flamingo, Rotsilber, China, Juli. 
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K drobnějším (do 100-150 cm) patří úzkolisté Kleine Silberspinne, Ferner 
Osten, Ghana a Yakushimana Dwarf a k širokolistým pak Arabesque a 
Herkules.  

Další kapitolou jsou pestrolisté kultivary středně vysoké Variegatus, 
Zebrinus, Zebrinus Strictus a k nízkým Adagio, Hinjo a Mornig Light. 

U některých kultivarů ozdobnic dochází v průběhu vegetace ke změně 
barvy listů. Výrazné to bývá především na podzim, kdy dostávají zlatožluté 
nebo červenohnědé odstíny. Některé také bohatě kvetou. Jejich stébla 
zakončená latami v hnědavých, červených nebo stříbřitých tónech se objevují 
od poloviny srpna do konce září a na rostlině přetrvávají dlouho do zimy. Proto 
můžeme říci, že zdobí zahradu po celý rok. Jejich nástup na jaře je však 
pozvolný. 

Ozdobnice vyžadují slunné stanoviště, výživné hluboké půdy, dostatečnou 
závlahu a pravidelné přihnojování. Přezimují zpravidla bez problémů. Před 
zimou je však neseřezáváme a ponecháváme je v zahradě do jara. Vypadají 
výborně i v zimním zasněženém a ojíněném stavu. Listy odstraníme až 
v předjaří, abychom uvolnili cestu novému rašení. Jaro je také nejvhodnější pro 
množení dělením trsů. 
 

Pampas dvoudomý, kortaderie (Cortaderia selloana). 

Mnohem náročnější na pěstování zvláště v našich podmínkách je tzv. 
pampová tráva, která je velice atraktivní a mnoho návštěvníků jí zná 
z dovolených ve Středomoří. Kortaderie (Cortaderia selloana), jaké je její 
správné jméno, tvoří mohutné trsy vysoké okolo jednoho metru. Raší od konce 

dubna, vykvétá až během září. Stébla, která 
listy převyšují až o půldruhého metru, 
zakončují půlmetrové huňaté laty (celková 
výška až 260 cm). 

Kortaderie je rostlina dvoudomá, tvoří 
tedy rostliny samčí a samičí. Samičí laty se 
méně rozpadávají a vydrží na rostlině 
mnohem déle. Ale na pěstování je náročná. 

Vysazujeme ji do teplých, slunných a 
chráněných míst. Vyžaduje během 
vegetace dostatek vláhy, ale v zimním ob-
dobí jí vlhko škodí. Proto musíme před vý-
sadbou v jámě vytvořit dobrou drenáž. Na 
zimu listy svážeme do otýpky, zakryjeme 
listím a ještě folií, aby do kořenů v zimě ne-
zatékalo. 

Seřezáváme jí až na jaře, ale i přes 
veškerou péči se může stát, že naši zimu 

nepřežije. Lze ji pěstovat také ve větší nádobě a na zimu jí umístit do prostor, 
které nepromrzají. 



8 

Kortaderii množíme dělením trsů na podzim nebo v předjaří. Pěstuje se 
také v mnoha kultivarech – Aurea (hnědé laty), Pumila – drobnější kompaktní 
druh, s bílým květem asi 1,2 m. Rosea za květu asi 2 m – růžové květy, velmi 
choulostivá. Sunningdale Silver – převislé listy a stříbrné laty. Aureolineata a 
Sun Stripe mají žlutě panašované listy, Albolineata má listy panašované bíle. 
Kortadérie je bezesporu jedna z nejkrásnějších trav. 
A ještě stručně některé další: 
 

Třtina ostrokvětá (Calamagrostis x acutiflora) 
Dlouhé měsíce velmi dekorativní tráva. 
Květy: vzpřímené, krémově bílé, jakoby péřité laty, po odkvětu se okrově 

zbarvují, VI-VII, výška v květu až 140-180cm. 
List: Časně rašící, úzce čárkovitý. 
Vzrůst: Rozlehle trsnatá tráva se vzpřímenými tuhými stébly. 
Stanoviště: Výslunní i polostín, dobře snáší vedra, půda středně suchá až 

vlhká, běžná zahradní půda vyhovuje. 
V předjaří úplně sestřihnout. 
Množení: Dělením trsů. 
 

Ovsíř vždyzelený (Helictrotrichon sempervirens) 

Velká, namodrale zbarvená tráva. 
Květy: Šedozelené ve štíhlých, řídkých latách na 150 cm vysokých stéblech, 

kvete v VII, výška 110-160 cm. 
List: Úzce čárkovitý, šedozelený až modrošedý. 
Vzrůst: Kompaktní, 30-50 cm trsy a průměr až 1 m. 
Stanoviště: Plné výsluní, teplo, půda suchá, chudá, propustná – ne vlhko! 
Květenství po odkvětu odstřihujeme, jinak seřezáváme až v předjaří. 
Množení. Dělením trsů na jaře. 
 

Ostřice Morrova neboli japonská (Carex morrowii) 
Jedna z nejkrásnějších stálezelených travin. 
Květy: Žluté, drobné, v kláscích, IV. 
List: Široce čárkovitý, obloukovitě sehnutý, pevný, tmavozelený s úzkými 

krémově bílými proužky na okraji, přezimující. 
Vzrůst: Nízké, 40-50 cm vysoké trsy ve stáří spíš širší než vysoké. 
Stanoviště: Stinné nebo s klouzavým stínem, středně teplé až chladné, půda 

čerstvá, vlhká, humózní i jílovitá. Nikdy do vysýchavých nebo příliš 
mokrých půd. 

Množení: Dělením trsů. 
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Kostřava popelavá (Festuca cinerea). 

Nízká, šedomodrá tráva. 
Květy: Šedozelené v řídkých latách na stéblech až 150 cm vysokých, VII. 
List: Úzce čárkovitý, šedozelený až šedomodrý. 
Vzrůst: Kompaktní, 30 – 50 cm vysoké trsy, na vhodném stanovišti až 1 m 

v průměru široké. 
Stanoviště: Plné výsluní, teplo až horko. Půda suchá, chudá, propustná. Nikdy 

do vlhka! Na bohatých půdách zezelená. 
Množíme na jaře dělením trsů. 
 

Bika lesní (Luzula sylvatica). 

I v zimě zelená travina pro lesní partie. 
Květy: Hnědavé, drobné, hvězdičkovitě otevřené, v řídkých květenstvích, V-VI. 
List: Široce čárkovitý, svěže trávově zelený, přezimující, časně rašící. 

Vzrůst: Řídce trsnatá bylina, šířící se podzemními i nadzemními výhonky a 
vytvářející rozlehlé koberce a polykormony, 30-50 cm. 

Stanoviště: Mírně zastíněné až stinné, chladné, vzdušné, vlhké. Půda čerstvá 
až vlhká, humózní. V období sucha zalévat. 

Množení: Dělením trsů a odnožemi, snadné hlavně na jaře. 
 

Dochan psárkovitý (Pennisetum alopecuroides). 
Nádherná zahradní tráva, pověstná dlouho do zimy přetrvávajícími stříbřitými 
štětkovitými klasy. 
Květy: Světle až červenohnědé, 

nepatrné, v hustých klasech, 
připomínajících válcovité 
kartáčky na čištění lahví. Ve 
zralosti jsou klasy mírně 
obloukovitě sehnuté, IX – X. 

List: Úzce čárkovitý, obloukovitě 
sehnutý, živě zelený, na podzim 
zlatožlutý. 

Vzrůst: Široce trsnatá tráva, 40 – 100 cm. 
Stanoviště: Výsluní, teplo. Půda mírně suchá až vlhká. Nikdy ve velmi suchých , 

uléhavých nebo naopak písčitých půdách, jinak tolerantní ke 
každému substrátu. 

Množení: dělením trsů na jaře. 
 

Proso prutnaté (Panicum virgatum). 

Trsnatá tráva s jemně členěným květenstvím. 
Květy: Velmi drobné, v řídkých, jakoby krajkových květenstvích, VII-IX. 
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List: Úzce čárkovitý, trávově zelený, vzpřímený i obloukovitě svěšený, na 
podzim okrově zbarvený. 

Vzrůst: Kompaktní trsy, vzpřímené ale ne vždy pevné, později rašící, 
110 - 150 cm. 

Stanoviště: Výsluní, teplo, půda mírně suchá až vlhká. Za přísušku zalévat, 
občas přihnojit, na jaře sestřihnout až u země. 

Množení: dělením trsů na jaře. 
 

Bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea). 

Elegantní tráva s výrazným podzimním zbarvením. 
Květy: Hnědavé, nepatrné, v rozvětvených latách. Stébla na podzim nápadně 

žlutá, VII-IX. 
List: Úzce čárkovitý, zelený, na podzim žloutnoucí. 
Vzrůst: Hustě olistěné trsy 70-110 cm, s květy výška 160-280 cm ! 
Stanoviště: Výsluní i polostín, půda mírně suchá až vlhká, jakákoliv zahradní 

zemina. Za sucha zalévat, odstraňovat semenáčky. 
Množení: dělením trsů nebo samovýsevem. 

J.Knížková 
 
 
 

Pěstování jahod „přírodě blízkým“ způsobem 
Když se několik přátel spolkového zájezdu u nás odtrhlo od veliké 

nádherné sbírky okrasných rostlin naší diplomované zahradnice, byl jsem velice 
potěšen jejich zájmem o půl aru jahod, které už asi dvacet roků se značným 
úspěchem pěstuji úplně jinak, než uvádí odborná literatura. Udělal jsem jim 
k tomu menší přednášku a pro ohlas to ještě i píši. 

Jahody u nás v přírodě rostou běžně při okrajích listnatých lesů, na 
sušších chudých lukách, stráních a příkopech. Nemají tedy velký nárok na 
živiny a vodu. Požadují však slunce. Jsou to rostliny vytrvalé. Šlechtěním se 
z nich stalo velmi oblíbené ovoce, pěstované ve velkém počtu odrůd. Pěstuje se 
v rostoucím rozsahu plantážovým způsobem. V zahraničí i pod fóliovými kryty 
až do 2 tis. m nad mořem. Při těchto způsobech je nutná chemická ochrana a 
značná produkce sadby na obnovu porostů a prodej. V kultuře musí být 
možnost pro jízdu s mechanizací při ošetřování sazenic i sklizni plodů. 

V mé zahradě jsem podle příkladu zahrádkáře, kterému nevadilo souvislé 
pokrytí záhonu drchničkou rolní, sklízel a úroda mu nehnila, zavedl  souvislou 
plochu jahod. Hlavním nebezpečím pro úrodu je plíseň šedá, která se šíří 
rozstřikem půdy při dešti či zalévání, když voda dopadá s větší prudkostí na 
odkrytou půdu, v níž plíseň přežívá zimu. 

Jak známo, jahoda se velice dobře množí šlahouny. Když tříletá rostlina 
odumře nebo ji pro gumovitost sami odstraníme, je místo rychle zaplněné. 
Podle zkušených pěstitelů není moudré se stále pídit po novinkách, ale 
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pěstovat odrůdu v místě velmi osvědčenou. Zahradní jahody mají proti 
přírodnímu druhu plody velké, cukernatější, o velkém výnosu. Tomu musí 
odpovídat i velké množství dostupných živin v půdě. 

Záhon zakládám do zelinářské plochy, hnojené hnojem každý druhý rok. 
Je u kraje políčka, aby nepřekážel při orání a nechal se sklízet bez zbytečného 
ušlapávání pěšin.  Sázím do sponu 30 x 30 cm zakořeněnou sadbu nejpozději 
v září. Každý rok z jara, hned po prvním oschnutí půdy, shrabu plastovými 
hráběmi odumřelé listy, přihnojím cereritem nebo NPK a zahrábnu hnojivo 
motyčkou. Jde o nejranější ovoce, proto musejí být jahody ošetřeny co nejdříve. 

Je nutné soustavně hlídat plevely, zvláště vytrvalé. Hojně nalétne 
pampeliška a bodlák. Když nestihneme vyrýpnout bodlák před prokořeněním do 
stupňovitých etáží, musíme ho hubit totálním herbicidem. Používám Roundup 
v ředění na polovic s vodou a nanáším jej štětečkem na list. Totéž u pýru či 
svlačce. Stejně je nutné hlídat i prorůstání oddenků z trávníku (mochna 
řebříček, pýr). Jednoleté plevele ze staré zásoby semen v půdě či nalétlé 
odjinud (např. mléč, lebeda, merlík apod.) nesmíme nechat vysemenit. Pak 
bychom se nikdy nedopleli. 

V porostu jsou stále rostliny trojího stáří. Čím mladší, tím dříve kvetou a 
zrají. Tím se velmi prodlouží doba sklizně. Při ní musíme úzkostlivě dbát na 
odstraňování nahnilých plodů – pryč ze zahrady! Postřik fungicidem pak není 
nutný. Porost je zapojený a také krásný na pohled až do zimy. Listy červenají… 
Výnos je pravidelný a velký. Sklízí jenom dámy s malou botičkou. Moc škody to 
nenadělá. Do papuly si trhám z pěšiny. 

Porost zaorávám, až když příliš rostlin odumírá v důsledku únavy půdy. Je 
to nejdříve za 10 roků. Nové sazenice si vypěstuji přiložením hrnků 
s kompostem, do kterého přitlačím kořenící výhony. 

Ing. Otakar Stupka 
 
 
 

Rostliny se symbolem ® 
Při nákupech v zahradním centru či zahradnictví můžeme narazit na 

rostliny se symbolem velkého R v kroužku u názvu. Taková rostlina nás 
zároveň překvapí neobvykle vysokou cenou. Tento symbol totiž znamená, že 
rostlina je chráněná licencí, tj. v praxi ji není dovoleno komerčně množit. 
Šlechtitel nebo firma má, zjednodušeně řečeno, autorská práva, protože 
investovala do šlechtění a podstoupila složitý proces na získání ochranné 
známky. 

Zároveň jsou tyto rostliny opravdu výjimečné: dlouho kvetou, mají velké 
množství květů, jsou odolné, bohatě plodí apod., mají totiž výborné genetické 
vlastnosti. 

Mgr. Z. Holancová 
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Dobrá rada 
Celou zimu mě na fialkách trápily smutnice (malé, černé mušky). Žluté 

lepové desky byly celé obalené, ale potvůrky se stále líhly a líhly. Začala jsem 
shánět parazitické hlístice (doporučovali v TV), ale všude je nemají, protože 
jsou drahé a mají omezenou životnost. 

Až v jedné prodejně mi prodavač poradil přípravek DURSBAN. Rada byla 
jednoduchá. Nechat rostlinu proschnout, půdu zkypřit, trochu posypat 
přípravkem a zalít. A bylo po problému. Mušky zmizely do druhého dne, ani se 
mi to nechtělo věřit. Po třech nedělích se může proces opakovat. 

E.Báťková 
 
 

Z kroniky Hortiklubu (pokračování) 
Motto:     Vy první zeleně do jitra vyrašené 

Jste jenom převlékáním? 
Tekutým stříbrem ros 
do modra zahleděné 
vás v čistou hudbu měním. 
 

Návštěvou na zahradě ing. Stupky jsme zakončili letní sezónu 2006. Naše 
další návštěvy u př. Stupky v následujících letech přinášejí mnoho cenných 
zkušeností získaných a odpověděných přímo na místě nebo v článcích našeho 
Zpravodaje. Protože chystáme jarní setkání na březen 2007, které přineslo 
některé organizační změny a volbu nového výboru, nutno podotknout, že účast 
ing. Stupky na těchto setkáních byla vždy stoprocentní. 

Samo o sobě toto roční období skrývá v sobě něco utajeného, dychtivého 
objevovat stále nová a nová kouzla, která nám příroda připraví. Jedním z nich 
jsou i naše účelné vycházky do Průhonického parku a právě o nich a alpiniu 
píše př. ing. Stupka ve svém příspěvku ve ZP 106. 

Ještě jedno příjemné setkání v únoru na kurzu “Krásná zahrada“ nám 
připravili manželé Sedláčkovi u příležitosti vydání jejich publikace „Orchideje 
v bytě“. Jak je nám známo, př. Eva je vášnivou pěstitelkou těchto něžných 
květin nejen v panelových bytech, ale píše i o svých odborných zkušenostech 
pro pěstování tropických orchidejí. Dokumentem toho se stává i samostatná 
zimní zahrada v letním sídle Mšeci, kterou jsme na našich výletech 
k Sedláčkům shlédli. Pěstujeme-li něco pro potěšení a radost jsou naše vztahy 
k tomu citlivější, důkladnější a tak je to i u rostlin. 

Jarní setkání 2007 s volbou nových členů doznalo změn v obsazení 
jednatelky. Stala se jí př. Jitka Knížková a na místo šéfredaktorky Zpravodaje 
Hortiklubu po ing. Soně Neumannové nastupuje př. PhDr. Vladislava 
Neterdová. 

Za dlouholetou práci pro Hortiklub byly předány dary a poděkování za 
obětavou organizační práci odstupujícím členům výboru: ing. I. Apfelbeckové, 
ing. S.Neumannové, př. V. Svobodové a ing. V. Píchovi. Vyjádřili jsme i upřímné 
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blahopřání k životnímu jubileu dlouholetým členům klubu př. S. Neumannové a 
př. I. Apfelbeckové. 

Vydávání Zpravodaje, jako jediného pojítka mezi členy, si vyžaduje 
mnoho práce, trpělivosti a píle sladit vše tak, aby Zpravodaj dostal svoji 
obvyklou podobu, neboť mnoho členů čeká na oznámení programů, výletů a 
článků, které jsou doplněny působivými kresbami př. M.Tvrdkové. Přejeme celé 
redakční radě pod novým vedení mnoho úspěchů v jejich tvořivé práci. 

Připravili jsme na duben 2007 již 3.výstavu v Lysé n. L. u příležitosti 
“Narcis 2007“. Ve výstavní hale dostává náš klub vždy prostor k vystavování 
pokojových květin, bonsají, fialek, které naši pěstitelé ochotně zapůjčí i 
dovezou. Odměnou je zájem návštěvníků o expozici, přátelské i odborné 
pohovory s nimi, které velice dobře zvládají naši milí manželé Pečenkovi . 

V květnu nás čeká krásný zájezd do jižních Čech a v červnu do 
východních Čech. Bohužel mezi těmito radostnými zprávami obdrželi jsme i 
oznámení o smrti př. Jitky Sokolové z Bludova, která nás doprovázela na 
našem putováním Moravou a v autobuse rozdávala nepředstavitelně dobré 
buchty vlastní výroby. 

Ve vší úctě a vážnosti odešla z našich řad př. M. Dýrová, pečlivá 
organizátorka Hortiklubu, milovnice “Krásné zahrady“, dlouholetá členka revizní 
komise, kterou si všichni považovali. 

Květnový zájezd do jižních Čech začínal u manželů Vostřákových 
v Růžené u Milevska, z jejichž rostlinného ráje přecházely oči a vstřícnost 
manželů nás obdarovat byla veliká. Další putování jihočeskou krajinou nás 
dovedlo k př. Bartůňkovi v Záhoří u Písku. Dále do Vlachova Březí k 
př. Brouskovi, který má rozsáhlou kamennou zahradu v prudké stráni 
s potůčkem a vlhkomilnými rostinami, které byly v optimálním květu. Výlet jsme 
zakončili návštěvou u členky Hortiklubu př. J.Slavíčkové v Mladíkově. Ochotně 
nás doprovázela po rozsáhlé zahradě okrasné i užitkové, která zachovává 
spolu s chalupou rázovitý jihočeský styl krajiny. Do tohoto kraje působivě 
zapadají nám dobře známé kapličky a právě jednu z nich manželé Slavíčkovi 
zachránili před devastací a jak průzkum ukázal, je architektonickým skvostem 
z 11.stol. Mnoho dojmů nás provázelo i při příjemném posezením a u pohoštění 
na konci výletu. 

Tak jako jižní Čechy s prohlídkou kouzelných zahrad a návštěvou přátel 
nás provázelo putování do východních Čech, kde v Orlických horách 
v Sedloňově u př. Grulicha v nádherné přírodní scenérii jsou umístěny všechny 
možné druhy rostlin o které se pečlivě stará. 

A putování po východních Čechách a Pardubickém kraji bývá obvykle 
zakončeno zastavením a pohoštěním na zahradě u př. ing. Tikala 
v Opatovicích n. L. Sortiment různých druhů výpěstků, kterými stále doplňuje 
svoji zahradu, ale zároveň dává možnost i jejich nákupu, splní přání mnohým 
členům. 

Končíme zájezd krátkým nahlédnutím do víkendové zahrady 
př. Neterdové v Břehách u Přelouče. 

H.Pavlíková, kronikářka 
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KLUBOVÝ ŽIVOT 

ZÁJEZDOVÁ SEKCE 

Zveme vás na tyto zájezdy Hortiklubu: 
 

Zájezd „Děčínsko“ – 22.5.2010 

 - Varndsorf - p. Jaroslav Bureš (skalka, 30 let stará zahrada) 
        p. Jiří Trojan (nová zahrada) 
 - Zřícenina hradu Tolštejn 
 - Kamenický Šenov – Sklářské muzeum, Panská skála (čedič) 
 - Děčín - paní Ivana Ledvinková (pěkné okrasné partie) 
 - Růžová - mydlárna Rubens 
   - zahrada přítelkyně Věry Štětkové s malým občerstvením 
Cena zájezdu je 350 Kč. 
Odjezd v 700hod od hotelu „Opera“ na Těšnově (Metro - Sokolovská). 
 

Zájezd „Východní Čechy“ – 12.6.2010 

 - Kostelec nad Černými lesy – arboretum 
 - Libčany – Bonsai centrum (p. Pišl) 
 - Chlumec nad Cidlinou – zámek Karlova Koruna 
 - Pardubice – p. Ladislav Urs – begonie 
 - Opatovice – zahrada př. Ing. Tikala s posezením a malým 

občerstvením 
Cena zájezdu je 350 Kč. 
Odjezd v 715hod od stanice metra C  “Opatov“ (výstup směr Průhonice) 

Přihlášky: Jarka Řeháková – tel.603268023, 226210194(večer), 
          222729979 (Po, St, Čt) dopoledne 

Změna programu obou zájezdů vyhrazena. Doporučuji svačinu sebou. 

Jarka Řeháková 

 

SEKCE ARANŽOVÁNÍ 

Termín jarního aranžování 30.března 2010 byl Míšou Lorkovou potvrzen, těší 
se na nás. Zároveň slíbila pomoc při instalaci expozice Hortiklubu na výstavě 
“Narcis 2010“ v Lysé nad Labem. 

Jiřina Heřmánková 
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Zprávy z Hortiklubu 

V lednu až březnu 2010 slaví své kulaté a půlkulaté jubileum tito členové 
Hortiklubu: 

Pečenková Františka 
Knížková Jitka 
Šmídová Jindřiška 

Dosoudil Jan 
Heřmánková Jiřina 
Benešová Marta   

Přejeme jim pevné zdraví, hodně krásných chvil na své milované zahrádce, 
děkujeme za vše co pro Hortiklub dělají a těšíme se, že i nadále se při našich 
akcích budou se všemi členy dělit o svoje zkušenosti. 
 
 

 
Oznámení 

Z Kladna nám přišla smutná zpráva, dne 28.1.2010 nás opustil dlouholetý člen 
a pečlivý hospodář Hortiklubu, pan Ladislav Krejsa ve věku nedožitých 83 let. 
 

 
 

INFO 
 

Pozvánka na vybrané akce pro zahrádkáře: 

18.– 21.3.2010 – FOR GARDEN + FOR FAMILY – Praha Letňany 
(www.for-garden.cz) 

18.3.- 8.4.2010 – Velká jarní výstava Čáslav - zahradní centrum (www.starkl.com) 
28.3. – 3.4.2010 – Malá výstava skalniček – Praha, Karlovo nám. 

(www.soldanella.cz) 
7. – 11.4.2010  – Tržnice zahrady Čech – Litoměřice (www.zahrada.cech.cz) 
9. – 11.4.2010 – FLORATEC _ BYTEXPO (www.pvv.cz) 
Od 9.4.2010 – Letničky a balkónové rostliny Čáslav (www.starkl.com) 
15.-18.4.2010 – Dům a zahrada – Louny výstaviště (www.diamantexpo.cz) 
15. – 18.4.2010 – NARCIS 2010 – Lysá n.L. (www.vll.cz) 
28.4. – 15.5.2010 – Květnová výstava skalniček – Praha, Karlovo nám. 

(www.soldanella.cz) 
29.4. – 2.5.2010  – Můj dům, můj hrad + Bydlení – Litoměřice 

(www.zahrada.cech.cz) 
8. – 9.5.2010 – Jarní zahradní výstava – Kácov (U Michálků) 

(www.zahradnictvi-u-michalku.cz) 
12. – 16.5.2010 – HOBBY JARO – České Budějovice (www.vcb.cz) 
Od 14.5.2010 – Velkokvěté Rhododendrony – Čáslav (Starkl) (www.starkl.com) 
14. – 16.5.2010 – Otevírání kaktusové sezony – Dvůr Králové n.L. 

        (www.kaktusy-dk.cz) 
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19. – 23.5.2010 – NATURA VIVA – Lysá n.L. (www.vll.cz) 
Od 11.6.2010 – Růže a trvalky – Čáslav (www.starkl.com) 
4. – 6.7.2010 – Klatovský karafiát – Klatovy 
8. – 11.7.2010 – KVĚTY –Lysá n.L. 
9. – 11.7.2010 – Výstava bonsají a suiseki – Lysá n.L. (www.vll.cz) 

 

Jaro a léto v Pražské botanické zahradě v Troji 

20.3.– 5.4.2010  – Když se vrby zelenají – Jarně velikonoční výstava, areál JIH 
21.3.2010 – První jarní den ZDARMA 
2. – 30.4.2010 – Tropičtí motýli, Fata Morgana – Vítejte v motýlím světě 
3. – 5.4.2010 – Velikonoční jarmark, Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný 
10. – 18.4.2010 – Co nosí na sobě…, Hmatová výstava 
1.5.2010 – První máj s Máchovým májem – předčítání známých herců 
8. – 16.5.2010 – Mezinárodní výstava bonsají – areál JIH 
8. – 31.5.2010 – Rostlina jako symbol. Křest knihy V.Hrdličkové + výstava 
14. – 31.5.2010 – Netřesky – areál JIH 
22. – 30.5.2010 – Africké fialky – Fata Morgana – premiéra 
5. – 30.6.2010 –   Motýli České republiky – areál SEVER 
5. – 6.6.2010 –     Víkend dětí 
10. – 12.6.2010 – Dny pravěkých technologií 
11. – 13.6.2010 – Trvalkové dny. Vytrvalé rostliny, jak je (ne)znáte 
19. – 20.6.2010 – Zahrada patří ženám - víkend kosmetiky, léčivých bylin, krásných 

šatů 
10.7. – 29.8.2010 – Mezinárodní výstava palem a cykasů 
7. – 31.8.2010 – Káva + ACHIMENES - Honzíci po roce ve Fata Morganě 

 
KLUBOVÁ INZERCE 

Nabízíme široký sortiment odolných trvalek, skalniček a keřů z vlastní produkce, 
vhodný do místních podmínek. Okrášlí a provoní vaši zahradu květy, tvary i barvami 
po celý rok. Věnujeme se hlavně bylinnému a keřovému patru zahrady i pro 
nejnáročnější zákazníky. 
Pěstujeme hlavně rostliny sbírkového charakteru s výjimečnou estetickou hodnotou. 
Zvláště pak hořce, třezalky, kokardy, třapatky, sadce, růže, kaliny, lianovité rostliny 
a trávy všemožných druhů, barev a velikostí. 
Na požádání pošleme ceníky pro malo i velkoodběratele. Na zahradě jsme vždycky 
v úterý a ve čtvrtek. Po domluvě i kdykoliv jindy. 

Ing. Markéta Stupková 
338 06 Cheznovice 72  
(mezi Zbirohem a Rokycany) 
Tel.: 608 938 071 
Email: mrkrtr@centrum.cz  
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