N které zvláštnosti majetkoprávních vztah a lenství v ZS

Vážení p átelé
Dostáváte do ruky další ro enku a doufám, že s ní budete p inejmenším
spokojeni tak jako s t mi p edchozími.
Prob hl rok, ve kterém náš Svaz oslavil 50 výro í a jsem p esv d en o tom, že
jste si všichni toto významné výro í p ipomn li s námi. Cht l bych tímto pod kovat
i všem organizacím a jednotlivc+m, kte í naše výro í p ipomn li ve ejnosti a
d+stojn oslavili.
Již na za átku roku jsme se rozhodli, že na celostátní úrovni nebudeme d lat
žádné rozsáhlé akce, jak bývalo d íve zvykem. Proto jsme na toto výro í upozor.ovali pouze v tisku, p i celostátních výstavách a uspo ádali jsme setkání se
zasloužilými leny a funkcioná i v Hradci Králové. Všichni ocenili osobní setkání
s možností zavzpomínat si na vše hezké, co spole n prožili. Nezanedbatelný byl
i p ímý kontakt se sou asnými funkcioná i. Hlavním cílem setkání ale bylo i
spole né posouzení vývoje Svazu do budoucna.
Setkání se zú astnili i hosté ze zahrani í v etn zástupc+ Slovenského svazu
zahrádká +, kte í vždy byli a z+stanou našimi nejbližšími p áteli. S hlavními
projevy se m+žete seznámit ve V stníku. Setkání jsme využili i k jednání s poslanci
o o ekávaném zahrádká ském zákonu, který máme slíbený nap í politickým
spektrem a k jehož p ijetí by již skute n mohlo dojít v nejbližší dob .
Tento rok by ale m l být pro Svaz rokem nástupu využívání nových technologií.
Nem+žeme si stále namlouvat, že internet a elektronickou poštu k naší innosti
nepot ebujeme. Stá í je jen výmluva, znám n které 80 a 90tileté p átele ze Svazu,
kte í to již pochopili. Rovn ž neobstojí námitka, že každý nemá po íta , nebo7
tém každý má vnou ata a ti mu rádi pomohou, nebo m+že využít místní školy
i knihovny - sta í jen chtít. My vám m+žeme slíbit, že na našich webových
stránkách budou pro leny k dispozici bezplatn ty nejkvalitn jší odborné
informace, atlasy odr+d, ochrana a prost vše co dnes zahrádká pot ebuje.
Nem+žeme se navracet k zasílání dalších tišt ných informací, na to prost nejsou
peníze. Cht l bych proto pod kovat všem našim organizacím, které již internet
používají a v ím, že letos budou následovat další.
P esto, že uplynulý rok nebyl pro nás zahrádká e práv jednoduchý, v ím, že
jste nakonec byli s úrodou spokojeni a vina i dokonce nadšeni. I p es nep íznivé
klimatické podmínky se nám poda ilo uspo ádat všechny výstavy na mimo ádn
vysoké úrovni a prezentovat tak innost Svazu p ed nejširší ve ejností s velmi
kladným ohlasem.
P eji vám všem, vážení p átelé zahrádká i, aby rok 2008 byl ješt úsp šn jší a
p eji vám také pevné zdraví, hodn úsp ch+ na zahrádkách i v osobním i
profesním život .
Váš p edseda

JUDr. Antonín Krch,
místop edseda RR ZS
Sou asné majetkoprávní vztahy v zahrádkových osadách jsou založeny na:
a) nájemních vztazích k pozemk m dle
§ 663 - 675 OZ
b) na vlastnictví pozemk dle § 123 - 128
OZ
c) na pozemcích, které podle zákona
. 95/1999 Sb. jsou postupn0 zahrádká1 m p1edávány P dním fondem R (PF
R) do podílového spoluvlastnictví - viz
§ 139 - 142 OZ.
Mnoho zahrádkových osad je složeno
všemi uvedenými typy pozemk , p1i emž
vznikaly p1ed n0kolika desítkami let. P1i
zakládání byly budovány spole né stavby
(spolkové chaty, oplocení, vodovodní systémy, rozvody elekt1iny, p1ístupové cesty
atd.). Se vznikem podílového spoluvlastnictví bylo nezbytné vydat nové interní normy
"Osadní 1ád" a "Smlouvu o správ0, údržb0,
provozu a úhrad0 spole ných za1ízení",
které upravují práva a povinnosti všech
len 9ZS p sobících ve smíšených ZO
9ZS a osadách.
Obecn0 lze 1íci, že tyto dokumenty se již
vžily a uplat:ují se v široké praxi ZO 9ZS.
Z dotaz od n0kterých ZO 9ZS, které právní
komise RR 9ZS vy1izuje je z1ejmé, že ne
všechno bylo již správn0 pochopeno, proto
na jeden nesprávn0 uplat:ovaný jev podrobn0ji obracím pozornost.
N0kte1í podíloví spoluvlastníci nechápou,
že na základ0 koup0 pozemk od PF 9R
jsou vázáni v souladu s § 3 Stanov 9ZS
lenstvím ve své základní organizaci. Tato
vazba je zp sobena zákonem . 95/1999,
který podmi:uje p1edkupní právo k zahrádká1ským pozemk m výhradn0 len m 9ZS
a to k t0m pozemk m, na nichž od vzniku
ZO 9ZS až do dne prodeje vykonávali svou
innost a budou v ní nadále pokra ovat.
V této souvislosti je zánik lenství v 9ZS dle
§ 3 odst. 5 zásadn0 vázán na § 136 OZ,
neboB o n0m rozhodují lenové ZO 9ZS,
kte1í jsou sou asn0 podílovými spoluvlastníky pozemk v souladu s § 137 - 142 OZ.
V p1ípad0 s prodejem pozemku také v sou2

ladu s p1edkupním právem PF 9R zakotveným v kupní smlouv0.
Z uvedeného vyplývá, že ukon ení lenství podílového spoluvlastníka nem že být
uskute n0no d1íve, než bylo podle § 136 OZ
a v souladu s ustanoveními smlouvy o správ0 a provozu provedeno vypo1ádání podílového spoluvlastnictví, které je právn0 závazné a výrazn0 omezuje pokusy spekulativního jednání jednotlivc .

Neplacení nájemného,
lenských a ú elových p*ísp vk
a zp sob jejich vymáhání
JUDr. Antonín Krch,
místop edseda RR ZS
Jakékoliv nepln0ní plateb, k nimž je len
ZO 9ZS zavázán Stanovami, nájemní
smlouvou, smlouvou o správ0 a úhrad0 za
užívání spole ných za1ízení, nebo usnesením lenské sch ze je považováno ze závazkový vztah dle § 488 OZ, ze kterého
vzniká v01iteli právo na pln0ní od dlužníka a
dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.
Podle § 495 OZ je v01itel povinen prokázat
d vod závazku a dle § 494 OZ je dlužník
povinen n0co dát, konat, n0 eho se zdržet,
nebo trp0t a v01itel je oprávn0n to od n0ho
požadovat.
Z uvedených ustanovení OZ plyne, že
v01itel je oprávn0n od dlužníka (výbor 9ZS
od dlužícího lena) požadovat pln0ní pen0žitého dluhu ve stanovené lh t0. Podle § 517
odst. 1 dlužník který sv j dluh nesplnil je
v prodlení, takže dle odst. 2 jde-li o prodlení
s pln0ním pen0žitého dluhu, má v01itel
právo požadovat od dlužníka vedle pln0ní
i úroky z prodlení (dle na1ízení vlády
. 142/94 Sb., § 2). Výše poplatku iní za
každý den prodleni 2,5 promile dlužné ástky, nejmén0 však 25,- K za každý zapo atý
m0síc prodlení.
V01itel (ZO 9ZS) má právo písemnou
formou prokazateln0 požadovat od dlužníka
úhradu dluhu do stanovené lh ty. Není-li ve
stanovené lh t0 dluh uhrazen, je nezbytné
písemnou upomínkou prokazateln0 doru enou ješt0 dvakrát ve lh tách 30 dn požadovat pln0ní. Není-li úhrada ani po té spln0na,
byly vy erpány pokusy o smír a v01itel by

m0l bez váhání p1istoupit k vymáhání žalobou u soudu. V t0chto sporech je žalobce
úsp0šný, takže žalovaný hradí soudní poplatky.
V této souvislosti nutno upozornit na:
§ 100 odst. 1 - právo se proml í, jestliže
nebylo vykonáno v dob0 v tomto
zákon0 stanovené.
§ 101 - proml ecí doba je t1íletá a b0ží ode
dne, kdy právo mohlo být vykonáno.
§ 102 u práv, která musí být uplatn0na
nejprve u fyzické nebo právnické
osoby po íná b0žet proml ecí doba
ode dne kdy bylo právo takto uplatn0no.
Vyskytnou-li se ve vašich ZO 9ZS podobné p1ípady, neváhejte a po vy erpání pokusu o smír p1istupujte k právnímu 1ešení
podle uvedených návod . Autorita práva je
ú inná jen když je v as a bezchybn0 použita.
V p íští ro ence se budeme v!novat problematice právní ochrany pozemk) po
skon ení ochrany dle zákona 229/91 Sb.

Obecné zásady postupu orgán
ZS p*i uplat2ování nárok
na náhradu škody
JUDr. Labuta, Právní komise

ZS

Úvodem
Na zasedání republikové rady v dubnu
2006 byl z pléna vznesen dotaz jak standardn0 postupovat v p1ípadech, kdy je
organizacím nebo svazu jako celku zp sobena škoda lenem svazu, zejména v souvislosti s dispozicemi s finan ními prost1edky organiza ní jednotky svazu. V praxi p jde
p1edevším o p1ípady, kdy funkcioná1 organiza ní jednotky svazu disponoval s finan ními prost1edky organizace nebo svazu nad
rámec své p sobnosti, respektive nad rámec zmocn0ní, p1ípadn0 kdy disponoval
s finan ními prost1edky, a koliv práv o této
dispozice pozbyl.
V rámci obecných zásad je t1eba posoudit
a pro p1íslušné orgány, které 1ídí spor je to
podstatné, kdo je oprávn0n s finan ními
prost1edky organiza ní jednotky disponovat.

Finan ní prost1edky jsou sou ástí majetku, kterým podle Stanov disponuje p1íslušná
organiza ní jednotka Svazu s právní subjektivitou, tj. základní organizace, územní sdružení a svaz. Tyto právní subjekty zpravidla
delegují p1ímo ze stanov, nebo vlastním
rozhodnutím oprávn0ní disponovat s majetkem a tedy i s finan ními prost1edky na své
orgány, tj. na lenskou sch zi nebo výbor
ZO, na územní radu nebo p1edstavenstvo
územního sdružení a na republikovou radu
respektive p1edstavenstvo republikové rady
9ZS. Za tyto orgány pak v rámci d0lby
práce jsou zmocn0ni p1ímo s majetkem
nakládat funkcioná1i, jejich oprávn0ní by
m0lo být obsaženo ve vnit1ním p1edpise,
upravujícím kompeten ními vztahy.
V praxi o kterou hlavn0 jde, tedy v základní organizaci bývá osobou pov01enou jednat
p1edseda, respektive pokladník, nebo i pov01ený len výboru, nebo oba tito funkcioná1i, kte1í v rámci stanov napl:ují kompetence
výboru základní organizace a plní úkoly
uložené lenskou sch zí v této oblasti.
Podle stanov pak výbor rozhoduje o užití
finan ních prost1edk ve výši do 10.000 K
pro každý p1ípad, respektive v jiné výši,
pokud tak plyne z rozhodnutí lenské sch ze. Funkcioná1, který disponuje p1ímo
s finan ními prost1edky pak nese hmotnou
odpov0dnost ve smyslu dohody, kterou
s ním musí organizace uzav1ít.
Vedle t0chto p1ímých subjekt obdobn0
p sobících i na vyšších stupních 1ízení jsou
za správnost dispozic odpov0dny také
kontrolní orgány, kterými jsou ve smyslu
stanov v ZO revizo1i ú t a ve vyšších organiza ních složkách revizní skupiny územních sdružení i republikové rady. Na jejich
innosti závisí rovn0ž i úrove: prevence,
která zabezpe í správné fungování dispozic
s majetkem, v krajních p1ípadech pak zamezení i omezení škod, které by mohly porušením zásad správných dispozic vzniknout.
Odhalení zp sobených škod je pak jednou
z povinností t0chto kontrolních orgán . Toto
vymezení subjekt oprávn0ných disponovat
s finan ními prost1edky je základem pro
ur ení, kdo za škodu odpovídá. Pokud
osoba, která škodu zp sobila (dále šk dce)
byla oprávn0na k dispozici, je odpov0dná
svazu, v p1ípad0 porušení povinnosti vyplý3

vající z p1íslušných p1edpis . Pokud šk dce
nebyl oprávn0n s finan ními prost1edky
disponovat, je odpov0dný vždy, kdy jeho
jednáním vznikla škoda. Za škodu zp sobenou oprávn0nou osobou jinému subjektu
mimo svaz odpovídá 9ZS, respektive organiza ní jednotka, která musí škodu nahradit
a pak vymáhat škodu na oprávn0né osob0,
která škodu zp sobila. Za škodu, kterou
zp sobil len nad rámec svého oprávn0ní,
svaz ani organiza ní jednotka neodpovídá,
pokud poškozený mohl a m0l p1edpokládat,
že šk dce jedná nad rámec oprávn0ní.
Pokud zde tento p1edpoklad není, tj. pokud
poškozený nemohl v0d0t, že jedná s neoprávn0nou osobou, pak zase odpovídá za
škodu svaz a náhradu musí sám vymáhat
na šk dci.
1. Typové p*íklady škody
Škoda zp sobená neoprávn0nými dispozicemi se sv01enými finan ními prost1edky
m že mít r zné formy. M že jít nap1. o
rozdíl mezi zú tovanými p1íjmy a výdaji a
stavem aktiv (tzv. manko), o škody vzniklé
jinému subjektu (mimo 9ZS) nespln0ním
závazku a uplat:ované tímto subjektem v i
svazu nebo jeho organiza ní jednotce, o
škody vzniklé nespln0ním závazku uvnit1
svazu (nap1. prodlení s úhradou p1ísp0vkových známek), o škody vzniklé nespln0ním
povinnosti uspokojit nároky p1i likvidaci
organiza ní jednotky a vypo1ádání majetku
apod. Obdobných p1ípad m že nastat i
více, respektive jiného charakteru, avšak
vždy je nutné dodržet ur ité zásady jejich
1ešení.
2. Ú astníci *ízení
Ú astníkem 1ízení, respektive 1ešení nárok na náhradu škody bude vždy poškozený
(tj. subjekt, jemuž škoda vznikla) a šk dce
(tj. subjekt, který škodu zp sobil, respektive
subjekt, který za vzniklou škodu odpovídá).
Tento ú astník musí mít právní subjektivitu,
tj. být nositelem práv a povinností, není-li
tomu tak, pak 1ízení o náhrad0 škody není
relevantní.
V podstat0 to znamená, že poškozený je
ten, kdo m0l právo na chrán0ný zájem, na
kterém vznikla škoda, jde-li o majetkovou
škodu, tedy na poškozený majetek, který
vlastnil p1ípadn0 s ním byl oprávn0n dispo4

novat. Odpov0dným šk dcem pak m že být
ten, kdo m0l za povinnost s majetkem zacházet tak, aby na n0m škoda nevznikla,
respektive nem0l právo tuto škodu zp sobit,
p1ípadn0 mohl škod0 zabránit. Chybí-li
n0který z t0chto ú astník , p1ípadn0 nemá-li
právního nástupce (d0dice, postupníka,
opatrovníka, zmocn0nce), pak nárok na
náhradu škody není realizovatelný.
3. Odpov dnost
Aby bylo možné nárok na náhradu škody uplatnit, vyžaduje se zjišt ní kdo a jak
je za její vznik odpov dný. Až na výjimky
se vyžaduje odpov dnost subjektivní, ti.
odpov dnost ur ité osoby, konkrétní
osoby, která škodu zavinila, a9 už úmysln , nebo z nedbalosti. Hmotné odpov dnosti se tehdy m že zprostit ten, kdo
škodu nezp sobil, nebo jí nemohl zabránit.
Odpov0dnosti se vyhne i tehdy, když zp sobil škodu proto, aby zamezil škod0 v0tší
- nap1. p1i hašení požáru znehodnotil v0c
nižší hodnoty, aby zabránil požáru objektu a
p1itom nemohl jednat jinak.
Odpov0dnosti se lze zprostit i áste n0 a
to tehdy, když nap1. šk dce prokáže, že jiný
povinný subjekt mu neposkytl sou innost,
respektive nevytvo1il podmínky, aby mohlo
být škod0 zabrán0no. Zde jde nap1. o povinnost organizace umožnit pokladníkovi, aby
se seznámil s ú etnictvím, poskytnout mu
technické prost1edky k ochran0 finan ní
hotovosti apod. Porušení takových povinností zakládá i spoluodpov0dnost poškozeného, k níž se p1ihlédne p1i vypo1ádání
nároku na náhradu škody.
4. Postup p*i *ízení
Vznikne-li škoda, jsou-li známi ú astníci *ízení a je z*ejmá odpov dnost za zp sobenou škodu, volíme postup p*i vymáhání její náhrady.
Optimálním zp sobem je vždy dohoda
mezi ú astníky, která zpravidla p1ichází
v úvahu v p1ípad0, že jde o nespornou záležitost, tedy není sporu o zp sobené škod0
a její výši o odpov0dnosti za škodu a mí1e
zavin0ní a nejde o záležitost ve1ejnoprávní,
tedy že nedošlo ke spáchání nebo p1estupku, kterým byl vedle zp sobené škody ohro-

žen nebo porušen ve1ejný zájem vyžadující
trestn0-právní postih pachatele. V takovém
p1ípad0 by musely z ú1ední povinnosti konat
orgány inné v trestním i správním 1ízení
a náhrada škody by se uplat:ovala v jeho
rámci. Poškozený by pak sv j nárok uplatnil
v rámci oznámení v0ci orgán m policie i
státního zastupitelství.
Pokud však je dohoda o náhrad0 škody po
vylou ení ingerence orgán inných v trestním i správním 1ízení pro ob0 strany možná, orgán organiza ní jednotky i svazu
(výbor ZO p1edstavenstvo US i RR) rozhodne o tomto 1ízení a pov01í p1íslušného
funkcioná1e oprávn0ného jednat jménem
organizace i svazu, aby se šk dcem dohodl zp sob náhrady (jednorázovou finan ní
náhradou, formou splátek, náhradním pln0ním, uvedením poškozené v0ci do p vodního stavu, náhradou náklad apod.) a zajistil
smluvn0 její realizaci. Je t1eba zd raznit, že
dohoda by m0la mít písemnou formu, aby
byly p1edem vylou eny výhrady ze strany
ú astník . Rozhodnutí výboru je závazné
a musí o n0m být informována lenská
sch ze, územní sdružení i RR, která je
potvrdí, p1ípadn0 pokud není náhrada dosud realizovaná, nebo nep1ísluší do p sobnosti výboru (nap1. disponovat s finan ními
prost1edky nad 10.000 K ) o n0m rozhodne
sama. V takovém p1ípad0 je t1eba informovat nad1ízený orgán, který je zejména v p1ípad0 škody zp sobené svazu - oprávn0né
rozhodnutí posoudit nebo zm0nit.
V p1ípad0, že dohoda o náhrad0 škody
není možná, respektive ú astníci se o náhrad0 škody nedohodnou, v0cn0 p1íslušným
orgánem k rozhodování je místn0 p1íslušný
soud. V takových p1ípadech nutno postupovat podle § 41 a následného obecenského
soudního 1ádu .99/1963 Sb. v platném
zn0ní. Je nutné uvést, že ú astníkem je
vždy v našem p1ípad0 právnická (tj. Územní
sdružení nebo 9ZS ) osoba, jíž škoda vznikla, tj. ZO 9ZS, p1i emž jejím jménem je
statutární orgán respektive len, kterýž je
podle stanov, i vnit1ní organiza ní normy
oprávn0n za svaz, nebo organiza ní jednotku jednat (viz stanovy a výklad k p1íslušným
ustanovením stanov).
Statutární orgán se m že podle § 24
ob anského soudního 1ádu dát v 1ízení

zastupovat zástupcem, jehož si zvolí. M že
to být advokát, nebo i kterákoliv fyzická
osoba zp sobilá k právním úkon m. Advokát se m že nechat zastoupit jiným advokátem, jiná zvolená fyzická osoba m že však
jednat jen osobn0. Zástupci musí být vždy
ud0lena plná moc, kterou lze kdykoli odvolat. P1ipouští-li to povaha v0ci, je možné
skon it 1ízení soudním smírem, který navrhnou ú astníci, a to buM ve smír ím 1ízení
p1ed zahájením 1ízení, nebo v rámci 1ízení,
kde je povinností soudu se o smír pokusit.
Specifickými úkony p1ed zahájením 1ízení
jsou p1edb0žná opat1ení na návrh ú astníka
tehdy, kdy je t1eba zatímn0 upravit pom0ry
ú astník (nap1. složení ástky nebo v0ci do
úschovy, opat1ení aby druhý ú astník n0co
vykonal, n0 eho se zdržel nebo n0co snášel), a nebo zp0tvzetí návrhu na 1ízení,
pokud by došlo k dohod0, nebo škoda byla
nahrazena.
5. Specifické postupy podle ob anského zákoníku
V n kterých p*ípadech lze pohledávku
(návrh na finan ní pln ní) postoupit na
základ písemné smlouvy i za úplatu jiné
osob . V takovém p*ípad p*echází pohledávka se vším všudy na tuto druhou
osobu, postoupení je však nutné bez
zbyte ného odkladu oznámit dlužníkovi.
Postoupit nelze pohledávku, jejíž obsah by
se zm0nou v01itele zm0nil, nebo která by
nemohla být postižena výkonem rozhodnutí,
nebo pokud by to odporovalo dohod0 s dlužníkem.
K napln0ní jistoty o zaplacení dluhu slouží
institut tzv. uznání dluhu, který je d ležitým
dokumentem pro p1ípadné další 1ízení. Toto
uznání musí mít písemnou formu, kde se
uvede, že dlužník p1islíbí, že dluh zaplatí,
jaký je d vod dluhu a jeho výše. Výhodné
pro v01itele je uvést kdy a v jaké form0 bude
dluh uhrazen.
Podle ob anského zákoníku nezaniká
povinnost pln0ní v etn0 náhrady škody ani
smrtí dlužníka, ledaže by šlo o pln0ní, které
m0lo být provedeno osobn0 dlužníkem. A
tento problém m že nastat v p1ípadech, kde
zem1e osoba, nap1. pokladník, který disponoval hotovostí organiza ní složky, nebo
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svazu. Povinnost uhradit dluh zde p1echází
na d0dice, pokud neodmítnou d0dictví a
vztahují se na n0 tytéž povinnosti jako na
dlužníka. Je-li však zde nemožnost pln0ní,
tj. d0dici d0dictví odmítnou a není-li možné
dluh uhradit jinak (nap1. výnosem z d0dictví
v dražb0), nebo uskute n0ní pln0ní by bylo
obtížné (viz § 575 OZ), pak povinnost pln0ní
zanikne pro nemožnost pln0ní. Pokud by
však d0dic pln0ní bez dalšího odmítl, pak by
bylo u soudu možné uplatnit právo na vydání bezd vodného obohacení. Problému je
však možné se zcela vyhnout, jsou-li aktiva
na bankovním ú tu, s nímž má právo dispozice vedle oprávn0né osoby i jiný pov01ený
len (nap1. p1edseda).

Práce s mladou generací v

ZS

Vlasta ablová,
Komise pro práci s mládeží RR ZS
Co je to KM?
Komise pro práci s mládeží p i Republikové rad! (RR) ZS. Komisi tvo1í 9 len ,
kte1í zastupují n0která Územní sdružení
z celé republiky. V0tšina len komise je
sou asn0 leny RR, a svými znalostmi a
zkušenostmi s prací s mladými zahrádká1i
tak p1ispívají k dobré práci komise.
Co je NK MZ?
Národní kolo mladých zahrádká* - je to
nejvyšší v0domostní sout0ž pro žáky 4. - 9.
t1íd, ZŠ, kroužk Mladý zahrádká1 a kroužk
Mladých p1írodov0dc , vyhlašovaná úst1edím 9ZS a organizovaná leny KM. Do NK
MZ se dostávají vždy jen 2 vít0zové z okresních kol sout0ží.
Jak to všechno za alo?
Ur it0 nejd1íve dobrým nápadem podchytit
zájem d0tí n0co d0lat, pak získáním dosp0lých zahrádká1ských nadšenc , kte1í by
s t0mi d0tmi dokázali d0lat zajímavou zahrádká1skou práci, v0novali jim sv j volný
as a p1ivedli je až k chuti sout0žit.
Tak se za aly p1i ZO 9ZS utvá1et kroužky
mladých zahrádká1 , které vedli jak u itelé,
tak i lenové ZO. Sout0živost d0tí a jejich
vedoucích byla tak velká, že se musela
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utvo1it pravidla pro nejvyšší sout0ž. D0ti
sout0žily nejd1íve v základních kolech sout0že (ZO, školách a kroužcích), pak postoupily
do okresních kol, kde už se utkali jednotlivci
rozd0leni do dvou v0kových skupin, a vít0zové z každé skupiny se mohli zú astnit NK
(národního kola).
V roce 1981 se sešla na Karlštejn0 vít0zná družstva z 12 okres . Touto akcí p vodn0 zamýšlenou jako odm0na mladým zahrádká1 m vlastn0 vznikla první celostátní sout0ž. A bylo rozhodnuto, že se v t0chto akcích bude pokra ovat každé dva roky.
Další rok se v 9imelicích sešlo již 17 okres se svými sout0žícími. Od roku 1984 byly
pro sout0žící vybrány testové otázky a d0ti
také poznávaly p1írodniny. Žáci byli rozd0leni do dvou v0kových kategorií:
A - mladší žáci od 4. t1ídy ZŠ do 6. t1. ZŠ
B - starší žáci od 7. t1. ZŠ do 9. t1. ZŠ,
Takto jsou sout0žící rozd0leni dosud - jak
v kolech okresních, tak v NK. Pro hodnocení test bylo stanoveno bodové ohodnocení
všech sout0žících. V roce 1984 se konalo
setkání v Brn0 a bylo zastoupeno d0tmi z 21
okres . V roce 1986 se sout0žilo v Pardubicích a sout0žní otázky byly rozd0leny do
oblastí podle specializace - zeliná1ství, kv0tiná1ství, ekologie, zdravov0da, sadovnictví,
ovocná1ství a botanika. D0ti poznávaly
plevele, semena zelenin a kv0tin, ale také
ovocné a okrasné d1eviny. Od roku 1988 se
po1ádá NK MZ na návrh komise každoro n0. V roce 1988 je to v D0 ín0 a setkává se
zde 68 d0tí ze 44 okres , další rok v Beroun0 je již 85 d0tí ze 45 okres . Takto vzestupnou tendenci má sout0ž MZ každý rok.
Od roku 1991 se po1ádá NK MZ až do
roku 2000 v Jihlav0. Zde se velmi dob1e
promítla spolupráce Územního sdružení
9ZS Jihlava s místním tehdejším Domovem
mládeže. Nejen že zde zapo ala tradice
v p1edvád0ní aranžérských prací d0tem
mistrem v tomto oboru, ale také pé í a
zásluhou ÚS 9ZS Jihlava m0li možnost
všichni ú astníci poznat historické památky
m0sta a prohlédnout si krásnou místní
zoologickou zahradu. Prohlídku místní ZOO
a zajímavostí m0sta p1ijali všichni tuto formu
jako odm0nu za p1edchozí nap0tí ze sout0žního zápolení a všichni se z takového sobot-

ního odpoledne dokázali radovat. Také
doprovod sout0žících d0tí v dob0 p1edvád0ní ukázek vazeb m0l možnost si vym0nit
zkušenosti mezi sebou a podat návrhy
komisi na zlepšení práce. Stalo se tak tradicí, že vždy p1i hodnocení sout0že na sobotním ve eru dostali vedoucí testové otázky
(podle kterých d0ti sout0žily) pro kontrolu,
ale i pro další práci s d0tmi. Samoz1ejm0, že
komise vždy na každou další sout0ž vytvá1í
otázky nové. A tak se i rok od roku stává
sout0ž náro n0jší, otázek pro ob0 skupiny
p1ibývá a i rostlin pro poznávání je stále
více.
Od roku 2000 se d0ti setkávají v Tábo1e,
i zde tak jako v Jihlav0 nám nabízí spolupráci místní ÚR 9ZS Tábor, zajišBuje pr vodce
historickou ástí m0sta, možnost prohlídky
podzemních chodeb i prohlídku botanické
zahrady a skleník s odborným výkladem.
I když jsme museli v Tábo1e zm0nit místo
ubytování a sout0ží, z stali jsme tomuto
m0stu v0rni až do roku 2004. Tady jsme
také za1adili nový prvek sout0že: sout0ž
družstev v prostorách botanické zahrady,
poznávání rostlin p1ímo na záhonech.
Sout0ž podle vyjád1ení ú astník nabývá
na úrovni a návrh zm0nit zase místo sout0ží
a podívat se jinam p1ijala komise za sv j
úkol. Tak se od roku 2005 setkávají mladí
zahrádká1i v Krom01íži. Místo sout0že
i ubytování nám nabízí St1ední škola hotelová a služeb (SŠHS) na Lindovce. Díky vst1ícné spolupráci s panem 1editelem zdejší
školy Ing. Hajným a pedagog m a mistr m
z oboru zahradník nejsou d0ti ošizeny o nic
z p1edešlých sout0ží. P1i páte ním setkání
a seznámení se s programem následujících
t1ech dn mají všichni možnost zhlédnout
ukázku aranžování kv0tin, kterou p1edvádí
mistr odborného výcviku oboru zahradník.
Spolupráce SŠHS je na velmi dobré úrovni, promítá se zde vzájemná oborová výpomoc. Nap1íklad p1i sout0ži družstev v poznávání rostlin ve výsadb0 okolo budovy školy
vít0zná družstva dostala nádherné dorty
z dílny u : oboru kucha1-cukrá1.
Také ÚS 9ZS Krom01íž se pln0 zapojila
do této akce, svou výpomocí len , kte1í
zde p sobili p1i prvním roce NK v Krom01íži
jako dozor, ale také jako pr vodci m0stem.

Nezanedbatelnou ástí byly také sponzorské dary od ÚS 9ZS Krom01íž.
Všechna tato setkání byla a jsou sm01ována pro ú astníky na poznávání krásy daného m0sta, okolní p1írody, ale také odborných tematických návšt0v zahrad a zahradnictví.
Pr b0žn0 se d0ti od za átku našich setkání podívaly do skleník v Doubravicích,
arboreta v Brn0 a Borotín0, skleník v Tetín0, Botanické zahrady v Tábo1e, ZOO
v Jihlav0, do Kv0tné a Podzámecké zahrady
v Krom01íži.
Ve všech m0stech, ve kterých se sout0že
konaly se také našel as na setkání se
zástupci m0sta. Díky jim se nám mnohde
otvíraly "brány" tam, kde by jinak z staly
zav1ené.
Tato spolupráce nabrala na v0tším rozm0ru v roce 2006 v Krom01íži, kdy pozvání na
NK MZ p1ijala paní místostarostka M0Ú
Krom01íž. Zajímala se o naši práci s d0tmi a
vzešel zde návrh na vzájemnou spolupráci
9ZS a M0Ú, odboru pro životní prost1edí.
Díky této dohod0 má naše sout0ž další
prvek související s ideou p1i práci s d0tmi.
Mladí zahrádká1i vysadili lo:ského roku
v Krom01íži strom 3. tisíciletí - Ginkgo biloba
(jinan dvoulalo ný) v krom01ížské Podzámecké zahrad0. Strom nese ozna ení
"STROM MLADÝCH ZAHRÁDKÁUU" a je
zapsán do mapy výsadby v historickém
parku v zahrad0 u zámku v Krom01íži.
Bylo by dobré z této akce ud0lat tradici a
p1i každém dalším NK MZ vysázet strom.
M0Ú Krom01íž naši spolupráci ohodnotil
nabídkou návšt0vy reprezenta ních sál
zámku, historické památky, která je i se
svými zahradami zapsána mezi památky
UNESCO.
Komise pro práci s mládeží se schází 3 až
4 x v roce, má za úkol vypracovat vždy nové
testové otázky, zpracovat je, ur it správné
odpov0di, dohodnout se na vzorcích rostlin
a semen pro poznávací ást sout0že. Musí
zajistit organiza n0 pr b0h Národního kola
sout0že Mladý zahrádká1 (NK MZ), dále
zajistit sponzorské dary pro d0ti, vypracovat
p1esný program pro všechny ú astníky akce
na celé t1i dny, zajistit návšt0vu a pozvání
zástupc m0sta a vedení 9ZS.
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Od roku 1995 komise pro sout0žící d0ti
vydává LEXIKONY - brožurky, ze kterých
mohou d0ti erpat návody a informace pro
další práci v kroužcích a sout0žích. T0chto
LEXIKONY bylo vydáno do roku 2000 celkem šest, s r znou tématikou. Nejvíce se na
nich autorsky podílejí RNDr. Josef Klimeš a
PeaDr. Ji1í Fron0k. Tyto brožury obsahují
rady, pokusy, významy slov používaných
v oblasti zahradnictví, botaniky a ekologie,
jsou v nich zpracovány první testové otázky
a odpov0di. Poslední vydání lexikonu je
prací Vlasty 9ablové, je to stru ný a jednoduchý návod k aranžování kv0tin po celý
rok.
Komise vyhlašuje již od roku 1994 výtvarnou sout0ž pro žáky, která se stala velmi
oblíbenou. Je to sout0ž ve výtvarných a
polygrafických pracích, je ur ena d0tem od
5 do15 let a je rozd0lena do t1ech v0kových
kategorií a jednu skupinu, tvo1ící sout0žící
d0ti ze zvláštních škol a d0ti s postižením.
KM každý rok vyhlašuje téma sout0že, které
prost1ednictvím svazového V0stníku, asopisu Zahrádká1 a dopisy na školy dává na
v0domí d0tem a jejich u itel m. 9lenové
komise pak tyto práce hodnotí, vybírá
z tisíce prací jen 10 nejlepších z každé
kategorie a v0kové skupiny. Není to práce
lehká, protože výtvarných dílek dostává
úst1edí na svou adresu rok od roku více
a dá se 1íci, že zájem o tuto sout0ž stoupá
p1ímo geometrickou 1adou. Nap1. v roce
2005 p1išlo prací n0co p1es 2000, o rok
pozd0ji pak p1es 4000 kus .
Vyhodnocení jedinci nebo kolektivy pak
dostávají dárky z rukou len územních rad,
do kterých adresn0 pat1í. P1edávání je
slavnostní, v0tšinou na území školy nebo
p1ímo na slavnostní sch zi ÚS 9ZS. V roce
2005 komise vyhodnotila navíc dv0 zvláštní
ceny a to za kolekci prací z ÚSP - Denního
stacioná1e pro invalidn0 postižené z P1erova
a kresbu desetileté Charlotta Commis ze
Sicílie.
N0které práce jsou pak vystavovány na
celostátních výstavách, jak v Lysé nad
Labem, tak na Flo1e v Olomouci. Práce na
téma "M j oblíbený strom" byly také vystaveny ve vstupní hale Radnice M0Ú v Krom01íži.
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Regionální výstavy v
MUDr. Josef K íž, p edseda

ZS
ZS

Všichni jist0 víme, jak jsou d ležité výstavy pro prezentaci naší innosti p1ed nejširší
ve1ejností. Po1ádáme úsp0šné celostátní
výstavy v Olomouci a Lysé n.L, expozicí se
ú astníme i výstav v Litom01icích.
V posledních letech 1ada našich místních
základních organizací (ZO) obnovuje tradici
malých místních výstav a jsem tomu moc
rád. Tyto výstavky ale oslovují v0tšinou
pouze obyvatele té které obce a hlavn0
leny té organizace kte1í se na výstav0
setkávají, pochlubí se svými výp0stky a
vym0ní si zkušenosti. Práv0 v tom vidím
jeden z pilí1 naší spolkové innosti.
Další skupinou výstav jsou ty, které svým
rozsahem p1ekra ují rámec té které obce,
oslovují návšt0vníky širokého okolí, n0kdy i
celé republiky a n0které z nich mohou být i
vhodným cílem pro zájezdy z jiných ZO.
Tyto výstavy po1ádají buM samotné ZO,
nebo jednotlivá Územní Sdružení (ÚS), i
n0kolik ÚS spole n0. Tyto výstavy se konají
nap1. v Ostrav0, Olomouci, 9eských Bud0jovicích, T1ebí i, Znojm0, Tachov0, Kladn0.
Do této skupiny lze za1adit i jednu z nejv0tších amatérských výstav, kterou po1ádá ZO
9ZS 9astolovice a podílejí se na ní všechna
ÚS hradeckého kraje. 9astolovická výstava
"Zahrada východních ech" s podzimní
prezentací výp0stk ze zahrádek je pojata
opravdu velkoryse - vystavuje se již na ploše více než 1500 m2 a mimo vystavené
zeleniny a ovoce s dopl:kovým kv0tinovým
aranžmá jsou již stálým vystavovatelem
i výrobci zahradního nábytku, skleník , malé
mechanizace a ná1adí, ale také ukázky
zpracování ovoce. 9astolovická podzimní
výstava již je známá a návšt0vníky vyhledávaná - b0hem 3 dn zaznamenali po1adatelé 12.000 lidí. Na ja1e po1ádají astolovi tí
zahrádká1i výstavu "Velikonoce - svátky
jara", kde mimo ukázek zdobení kraslic
nechybí ani ukázka známé vamberecké
krajky.
ÚS 9ZS Kladno po1ádá již 15 let vždy na
podzim výstavu na regionální úrovni pod
názvem "Kv ty podzimu" (r že, ji1inky a
ostatní na podzim kvetoucí kv0tiny) se sout0ží "O nejkrásn0jší r ži Kladenska" a "Plo-

dy podzimu" (ovoce, zelenina) se sout0ží
"O nejkrásn0jší jablko Kladenska". Mimo
len ZO 9ZS se výstav svými exponáty
ú astní n0kte1í profesionální p0stitelé a
zástupci firem - Ovocné a okrasné školky
Kozolupy, Památník Lidice, R žové školky
Kunratice, Ekofrukt Slaný apod. Výstavy
jsou navšt0vovány velkým množstvím d0tí
z mate1ských škol. Na ja1e po1ádá kladenské zahrádká1ské sdružení v Dom0 zahrádká1 velikono ní výstavu, v p1edváno ním
období výstavu betlém .
Regionální charakter mají i výstavy v Ho1ovicích, které zde po1ádá místní ZO ve spolupráci s ÚS 9ZS Beroun. Na podzim je to již
tradi ní ho*ovický cibulový jarmark, který
se koná každý rok již od r. 1989 - lenky
místní ZO upletou ro n0 více než 2000
cibulových cop . Mimo hlavní tematiky
(cibule) provázejí jarmark i výstavky zeleniny, cibule, hub a dalších zahrádká1ských
výp0stk . V roce 2008 se jarmark v Ho1ovicích bude po1ádat již jako jubilejní, 20.
ro ník.
Od r. 1997 po1ádá ho1ovická ZO vždy
v druhé polovin0 ervna sout0ž v amaterském aranžování kv0tin p1edevším pro
lenky 9ZS, podmínkou ú asti v sout0ži je
amaterský, neprofesionální charakter ú astníka. Veškeré aranžerské práce ze sout0že
vystavuje ho1ovická ZO na výstav0 "Flora lov k - fantazie".
Exponátový základ výstavy "Sv t kv tin",
kterou každoro n0 po1ádá ZO 9ZS Trutnov
2 vždy ve druhé polovin0 srpna v Trutnov0,
tvo1í obvykle me íky, dále ji1inky, r že,
bonsaje a fuchsie. Výstavní plochu 460 m2
napl:ují svými exponáty mimo len 9ZS
dopl:kov0 citrusá1i, kaktusá1i, v ela1i a
rybá1i. Vedle vystavovatel z 9ech se p1ijedou n0kdy pochlubit svými výp0stky i kolegové z Polska. Tato regionální výstava mívá
b0hem t1ídenního konání návšt0vnost i p1es
9000 lidí.
"Regionální zahrádká*skou výstavu"
v Teplicích n. Met. po1ádá místní ZO ve
spolupráci s ÚS 9ZS Náchod vždy v zá1í.
P1i "Podzimní výstav ovoce, zeleniny a
kv tin" v Tel i jsou k vid0ní také zajímavé
ukázky duši kové vazby. V polovin0 prosince v Dom0 zahrádká1 v Tel i se také koná
každým rokem váno ní výstava.

Regionální charakter má i "Setkání zahrádká* východních ech" každoro n0 po1ádané v p1edváno ním období v Novém M0st0
n. Met., podzimní výstava "Svátek jablka"
v P0n ín0 u Turnova.
Samostatnou kapitolu tvo1í výstavy, které
pravideln0 po1ádají n0které specializované
základní organizace 9ZS (SZO). Z nich asi
nejv0tší a nejkrásn0jší je výstava SZO
Dagla, každoro n0 po1ádaná na zámku
v Pardubicích. Tato velmi aktivní specializovaná organizace se mimo zmín0né celostátní výstavy ji1inek na pardubickém zámku
prezentuje svými výp0stky i na mnoha výstavách b0hem roku u nás i v zahrani í (lo:ského roku se Dagla ú astnila devíti výstav se
specializovanou tematikou ji1inek, 14 výstav
s náplní sortimentu kv0tin a t1ech výstav
v zahrani í).
SZO Martagon po1ádá již 20 let výstavy lilií
v Rakovníku, kde po vyst1ídání n0kolika
výstavních míst zakotvili po1adatelé v Rabasov0 galerii. Sem obvykle p1ivezou lenové
SZO na tuto charakterem regionální výstavu
cca 350 exponát a mimo len SZO zde
vystavuje lilie i Pražská botanická zahrada.
Od r. 2001 vystavuje Martagon každoro n0
i ve Volyni a spolu s leny naší druhé SZO,
zabývající se p0stováním lilií (Lilium Brno)
se lenové ú astní i mnoha dalších celostátních i místních výstav. Lilium Brno po1ádá
každoro n0 v prvním ervencovém týdnu
výstavu"Krásné lilie z celého sv ta" - do
r. 2002 v lednickém zámku, a nyní již trvale
ve Valašském muzeu v Rožnov0 p. Radhošt0m. V Hodonín0 vystavuje Lilium Brno
bohatý sortiment lilií a aranžérské práce
svých lenek z Hodonína a okolí na výstav0
" lov k, lilie a fantazie".
Neuv01itelný 38. ro ník konání zaznamenala lo:ského roku jarní výstava skalni ek,
každoro n0 po1ádaná Klubem skalni ká1
Praha v zahrad0 Faustova domu na Karlov0
nám0stí. Mimo skalni ek bývají zde k shlédnutí mj. i cibuloviny. Pražští skalni ká1i po1ádají i podzimní etapu výstavy v zá1í (pozdn0
kvetoucí rostliny, zvlášt0 podzimní ho1ce,
bonsaje a okrasné d1eviny). Skalni ká1ské
výstavy se konají i v Nejdku, Plzni, D0 ín0,
Pardubicích, Brn0, Ostrav0, Opav0, Bruntálu, Zlín0.
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Mimo pravidelné každoro ní ú asti na
letní etap0 výstavy Flora Olomouc, kde
nap1. v roce 2006 pok1tila slavnostn0 porota
novou odr du me ík P. Mimránka ´R žová
sonata´, p1edvádí SZO Gladiris me íky
svých len na regionálních výstavách
v Žirovnici, Nemy evsi, Letohrad0, ale n0kte1í lenové organizace jezdí se svými exponáty i do Prešova, Bard0jovských koupelí.
Vlastní výstavu po1ádá tato organizace
každých p0t let v krásném prost1edí divadla
v Novém Ji ín0.
I další specializace ale po1ádají nemén0
krásné výstavy. Nap1. pelargonie v Lod0nici,
narcisy na Kladn0 a v Žirovnici, r že na
zámku ve Veltrusích, chryzantémy v Hlinsku, karafiáty v Klatovech. Všechny tyto
i další SZO se pak ješt0 hlavn0 prezentují
na celostátních výstavách v Lysé n.L. a Olomouci, ale i na 1ad0 místních výstav.
Jak jsem již zmi:oval, pro naši spolkovou
innost a realizaci len mají nejv0tší význam výstavy, které po1ádají jednotlivé ZO.
Samoz1ejm0 v tomto lánku nelze vyjmenovat ty stovky po1ádaných, ale zmíním se
alespo: o t0ch v0tších. Nejkrásn0jší jsou
pochopiteln0 výstavy u t0ch ZO, které mají
možnost je uspo1ádat na zámcích i v podobných reprezentativních prostorách, jsou
to nap1. výstavy v prostoru vodního zámku
Budyn0 n. Oh1í, na zámku v Pohledu
u Havlí kova Brodu, na hradu v Nižboru, již
zmín0ná výstava Dagly na pardubickém
zámku, i výstavy v jiho eské Žirovnici.
P0kné jsou ale i výstavy po1ádané v budovách, které jsou ve vlastnictví té které organizace jako je to t1eba ve Frýdlantu n. O.,
Domažlicích, Frýdku-Místku, jakož i výstavy
ZO ostatní - v Lázních B0lohrad, Lánech,
Novém Ji ín0, Hukvaldech, Lázních Bohdane , Sv0tlé n.S., Svitavách, P1ibyslavi, Horní
B0lé na Plze:sku. Nakonec se zmíním o
výstavách "Zahrada Vyso iny", které po1ádá ZO 9ZS v Žirovnici. Ty se totiž svým
rozsahem vyrovnávají výstavám celostátním
jak rozlohou výstavní plochy, tak úrovní.
Žirovni tí tyto výstavy po1ádají již 35 let a od
za átku se snaží oslovovat zahrádká1e co
nejširším sortimentem odr d, protože tém01
každý zahrádká1 je tak trochu "filatelista" a
chce p0stovat a nebo alespo: vid0t co
nejvíce r zných odr d a to je v plné mí1e
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napln0no v Žirovnici, kde p1i každé výstav0
jsou k vid0ní stovky kultivar - aB je to jeden
rok na ja1e u narcis a tulipán , v lét0 pak
u me ík a ji1inek a druhý rok na za átku
prázdnin jsou to lilie a na podzim ovoce a
chryzantémy. P1i této výstav0 je b0žn0
k vid0ní více než 300 odr d jablek v etn0
úplných novinek.Výstavy Zahrada Vyso iny
se konají ve všech prostorách žirovnického
zámku a od lo:ského roku i v nov0 restaurovaném špýcharu a návšt0vníci tak krom0
zahrádká1ské výstavy mají možnost uvid0t
i všechny zámecké a muzejní expozice.
Je t1eba se také zmínit o vina1ských výstavách, které po1ádá 1ada obcí ve vina1ských
regionech a zájemc m ráda poskytne jejich
seznam naše vina1ská komise. Krom0
t0chto místních výstav také vina1i se pravideln0 zú ast:ují našich velkých výstav a
v letošním roce by se po delší odmlce m0la
konat velká celostátní výstava vín s mezinárodní ú astí v Hustope ích.
Výstavní innost v rámci našeho Svazu je
opravdu bohatá a každý tak má spoustu
možností vybrat si, kterou výstavu navštíví
a ZO mají široký výb0r cíl , kam budou
po1ádat zájezd.
P1esto ale v01ím, že po et výstav, hlavn0
t0ch místních bude nadále nar stat a t0ším
se, že na 1ad0 z nich se sejdeme.

Spole enská rubrika ro enky
Rukov0B zahrádká1e je již tradi n0 plná
odbroných lánk aB právní tak p0stitelské
povahy. Zahrádka1ení však nevzniklo samo
od sebe, k jeho vzniku p1isp0la celá 1ada
známých, ale také zcela zapomenutých a
p1itom velmi ob0tavých zahrádká1 .
Proto nám dovolte poohlédnout se po
t0ch, kte1í již nejsou mezi námi, ale o založení, i rozvoj Svazu se významn0 zasloužili,
ob0tav0 s ním spolupracovali, nebo po
našich sou asnících, kte1í se dožívají významn0jšího jubilea a svojí inností, i
zásluhami se do podv0domí zahrádká1
zapsali. Posuzování výb0ru jubilant je
zna n0 subjektivní a vždy se najde n0kdo,
kdo bude míru d ležitosti výb0ru kritizovat.
I tak se ale domníváme, že tyto spole enské
informace budou p1ínosem a t0m, kte1í ve

Svazu pracují, nebo s ním spolupracují
bude alespo: malým dáre kem k životnímu
jubileu.
Z historie
1850 - 1900
Jan Híha, pomolog
Narodil se 7. 7. 1853 v Chlumci n. Cidlinou. Vyu il se truhlá1em a jako truhlá1ský
tovaryš byl p1ijat za zahradního d0lníka
u chlumeckého panského zahradníka.
V roce 1892 byl jmenován okresním zahradníkem v Chlumci n. Cidlinou, kde založil
první ovocnou školku v 9echách, pomologii
studoval p1i zam0stnání soukrom0. V roce
1896 dostal na mezinárodní pomologické
výstav0 v Petrohrad0, které se ú astnil
osobn0, velký estný diplom za své výp0stky. Šestidílná pomologie "Uíhovo ovoce"
pat1í stále mezi nejkvalitn0jší práce v tomto
oboru.
Prof. Otto Bo ek, pomolog
Narodil se v r. 1893 v Ro ov0 u Loun.
P sobil jako profesor v Pomologickém
ústavu v Tróji, zasloužil se u nás o p1eroubování velkého množství nevhodných odr d a
byl všeobecn0 známý jako vynikající ovocná1ský odborník. Sou asn0 byl znamenitým
pedagogem a velkým p1ítelem zahrádká1 .
Bo kova "Pomologie", kterou v roce 1953
vydalo Státní zem0d0lské nakladatelství,
náleží stále mezi nejzda1ilejší p1íru ky v této
tematice. Otto Bo ek zem1el 31.10.1964
v Praze.
Josef Ku*átko
Narodil se 20. 9. 1898 v Hradci Králové.
Vyu il se typografem, ale celý sv j život
v0noval zahrádká1ské zálib0 - jeho specializací bylo ovocná1ství, budoval zahrádká1skou organizaci. Byl dlouholetým funkcioná1em Jednoty zahrádká1 a od r. 1974 lenem p1edsednictva 9ZS.
Jeho trvalým dílem je kroniká1ský p1ehled
historie zahrádká1ského hnutí Královéhradecka i celých 9ech. Zem1el 28. 9. 1982
v Hradci Králové.
1900 - 1915
RNDr. Bohumil Starý
Narodil se 2. 1. 1908, od r. 1952 do 1957
byl p1edsedou 9OZS, pozd0ji vedoucím

odborného úseku sekretariátu Svazu. Tento
velký odborník v rostlinné fytopatologii
uplatnil své neoby ejné schopnosti p1esné
a výstižné grafiky v publika ní innosti
(odborné publikace, asopisy).
Jan Vondrák
Narodil se 27. 1. 1908 v Prasku u Nového
Bydžova. V Novém Bydžov0 se vyu il
v okresní ovocné školce, kde od r. 1931
pracoval jako její vedoucí a okresní zahradník. V r. 1928 absolvoval Zemský pomologický ústav v Praze -Tróji a v letech 1931 až
1937 p1evzal i vedení chlumecké školky.
V Holovousích p sobil ve v0decké rad0,
v ZO 9ZS Nový Bydžov jako její p1edseda.
Byl dlouholetým funkcioná1em Ovocnické
jednoty a po jejím zrušení se zasloužil
o rozvoj zahrádká1ského hnutí a vznik 9ZS.
Zem1el 28.8.1999.
Otto Louda
Narodil se 25. 9. 1913 ve St1ížovicích
u Turnova. Vyu il se klempí1em, v Kopidln0
absolvoval kurz pro ovocná1e p1i Zem0d0lské mistrovské škole, jeho velkou láskou
bylo ovocná1ství. Po 2. sv0tové válce spolu
s dr. Ladislavem 9erným založili ve St1ížovicích základnu Ústavu experimentální botaniky 9SAV. Na pokusných plochách této
základny a na své zahrad0 se pokoušel o
k1ížení jádrovin, výsledky jsou mezi zahrádká1i známé v podob0 eských odr d jabloní
Rubín, Šampion, Jonalord a Melodie. S ing.
J. Tupým z ÚEB AV 9R Praha položil základy novým rezistentním odr dám jabloní.
Zem1el r. 1992.
Jind*ich Jandá ek
Narodil se 15. 12. 1913 ve Slavíkov0 na
okrese Náchod. Dvouletou zahradnickou
školu absolvoval v Chrudimi, v r.1928 - 1935
pracoval ve Va:kov0 chrudimském závodu,
potom v Mazánkových školkách v Soudné
u Ji ína a ve Šlechtitelské ovocná1ské
stanici v Rokytnici v Orlických horách, kde
p sobil i jako vedoucí stanice. Byl místop1edsedou OV 9ZS Rychnov nad Kn0žnou,
p1edsedou organizace školka1 , soudním
znalcem v oboru ovocná1ství a p1edevším
vynikajícím odborníkem.
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A další
1915 - 1935
Ing. Ji*í Moravec, CSc.
Narodil se 29. 6. 1923. Jako absolvent
prvního b0hu zahradnické specializace
Vysoké školy zem0d0lské v Praze nastoupil
do VŠUZ v Olomouci, kde pracoval na šlecht0ní odr d zeleniny. Soust1eMoval a vyhodnocoval sv0tový sortiment odr d zeleniny a
sám 12 odr d vyšlechtil. Je spoluautorem
celé 1ady publikací. Aktivn0 pracoval i
v 9ZS, byl lenem úst1edního výboru Svazu
a redak ní rady asopisu "Zahrádká1",
odborn0 Svaz reprezentoval na mnohých
ro nících olomoucké výstavy Flora v poradenské služb0. Je nositelem st1íbrné medaile 9eskoslovenské akademie v0d a nejvyšších svazových vyznamenání.
Ing. Blažej Ingr, ÚS ZS Hodonín
Narodil se 30. 1. 1928 ve Vacenovicích,
v roce 1945 absolvoval dvouletou rolnicko-vina1skou školu v Bzenci, st1ední odborné
školství v Rožnov0 p. Radhošt0m a diplom
zem0d0lský získal v r. 1967 absolutoriem
brn0nské AF VŠZ. Odbornou specializaci si
prohloubil v letech 1968 - 1969 postgraduálním studiem na Institutu trop a subtrop
AF VŠZ Praha. V ZO 9ZS Vacenovice
pracuje od r.1962, po práci ve vina1ském
odboru ZO se stává p1edsedou ZO v roce
1970, v r. 1970 - 2007 pracuje ve výboru
PÚR Hodonín, ve vina1ské komisi RR 9ZS
(v r. 2001 - 2005 jako p1edseda komise),
v P1edstavenstvu a v RR 9ZS
Mgr. Bohumír Muchka,
ÚS ZS Praha-západ
Narodil se 27. 8. 1928 v Sob0slavi, vystudoval Pedagogoickou fakultu UK v Praze,
s magisterským diplomem absolvoval v roce 1967 PF UK Praha. V 9ZS p sobil nejd1íve v p1edstavenstvu OV 9ZS Prahazápad, zastával funkci p1edsedy odborné
komise a od r. 1988 je tajemníkem p1edstavenstva ÚS Praha-západ. Svoje odborné
znalosti a bohaté zahrádká1ské zkušenosti
uplat:uje v odborné poradn0 pro leny 9ZS,
kterou z pov01ení úst1edí svazu provozuje
ÚS Praha- západ, v odborných poradnách
na výstavách, kterých se 9ZS ú astní, na
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p1ednáškách pro ZO 9ZS. Jako lektor reprezentuje 9ZS rozhlasové vysílání Klubovna zahrádká1e a publika n0 p1ispívá i do
svazové ro enky.
Doc. RNDr. Karel Vereš, CSc.
Narodil se v Pardubicích 3. 9. 1928, absolvoval PF UK specializaci organická chemie.
Na za átku šedesátých let za al p0stovat
lilie, od roku 1970 je lenem specializované
ZO MARTAGON, kde p sobil v mnohých
funkcích, i jako p1edseda. Od roku 1976 byl
redaktorem zpravodaje Liliá1, od roku 1980
se zabývá i šlecht0ním lilií, organizoval
výstavy lilií v Praze a ú astní se svými
exponáty mnohých výstav. Bohaté zkušenosti své zahrádká1ské specializace uplat:uje také v odborných poradnách na výstavách, kterých se 9ZS ú astní, ale také
formou široké popularizace v rozhlasových
relacích Klubovna zahrádká1e.
Jaroslav Tomek, ÚS ZS Nymburk
Narodil se 9. 10. 1928 v Nymburce, p sobil v ZO Nymburk .1, od roku 1984 jako
jednatel OV 9ZS Nymburk a v roce 1989 se
stává p1edsedou ÚR 9ZS Nymburk. P1i
svých pracovních cestách na Slovensko se
seznámil s p0stováním vinné révy a získal
vztah k této zahrádká1ské specializaci. Tu
potom uplat:oval p1i práci ve vina1ské komisi 9ZS, zastupuje svaz i v rozhlasových
relacích Klubovna zahrádká1e s tematikou
p0stování vinné révy na zahrádkách.
Ing. Drahomír Míša, ÚS ZS B*eclav
Narodil se 5. 6. 1933 ve Velkých Pavlovicích, je zakládajícím lenem ZO 9ZS Velké
Pavlovice od roku 1958 ješt0 jako student.
Pracoval ve výboru ZO Mikulov, od roku
1964 je lenem výboru a vina1ské komise
na OV (nyní ÚS) B1eclav, od roku 1974 se
zapojuje do práce v ÚV (nyní RR) 9ZS, kde
od roku 1979 pracuje jako p1edseda vina1ské komise, od roku 1994 do roku 1999 je
lenem redak ní rady asopisu Zahrádká1.
Podílel se na organizování vina1ských školení a degusta ních zkoušek vína. Po celý
sv j život pracoval jako pedagog ve st1edním odborném (Mikulov, Valtice), ale i ve
vysokém školství (ZF Lednice n. M.).

Jaroslav Kraus, ÚS ZS Praha-východ
Narodil se 9. 7. 1933 v Praze-]áblicích,
v zahrádká1ském svazu pracuje od roku
1959, v míst0 bydlišt0 se zapojil do svazové
innosti v n0kterých funkcích v ZO, od roku
1988 p sobí v P1edstavenstvu Okresního
výboru (nyní ÚS) nejd1íve jako p1edseda
odborné komise, potom jako místop1edseda
a nyní jako p1edseda ÚS Praha-východ. Je
absolventem 4. cyklu Úst1ední zahrádká1ské
akademie, od roku 1985 se v0nuje p1ednáškové innosti v ZO a v Oblastním školení
9ZS s tematikou ovocná1ství.
1935 a dále:
František N me ek, ÚS ZS Zlín
Narodil se 17. 4. 1943 v Kunovicích, vyu il
se leteckým mechanikem a v roce 1975
absolvoval pr myslovou školu strojní. 9lenem 9ZS je od roku 1974, pracoval nejd1íve
ve výboru ZO Sad Míru Otrokovice (až do
roku 1993). Je absolventem 5. cyklu ÚZA
9ZS, od roku 1999 je p1edsedou ÚS 9ZS
Zlín, lenem P1edstavenstva RR 9ZS a
vykonává funkci p1edsedy komise odborné
výchovy 9ZS. Zastával i funkci vedoucího
ÚZA 9ZS a ve své instruktorské práci se
v0nuje hlavn0 ovocná1ské specializaci.

školu absolvoval v Praze-Kr i. Od r. 1986
pracuje v 9ZS, nejd1íve jako len místní ZO,
nyní zastupuje náchodský region v RR 9ZS
a je lenem Ovocná1ské komise 9ZS. Pracoval v konzervárnách, Ovocných školkách
Jarom01, jako ovocná1 v JZD Nové M0sto
n.Met., VŠÚO Holovousy. Absolvoval Úst1ední zahrádká1skou akademii 9ZS v jejím 4.
cyklu, je velmi inný v p1ednáškové innosti
v místním regionu, ale i na p1ednáškách
Oblastního školení u dalších st1edisek 9ZS.
Je inný publika n0 - nap1. i ve svazové
ro ence.
Josef Materna, ÚS ZS Kolín
Narodil se 9. 11. 1943 v Kolín0, pracoval
jako pedagog, jeho velkým koní kem již od
d0tství bylo zahrádka1ení. P1i svém pedagogickém p sobení ve Svitavách byl lenem
místní ZO 9ZS, od r. 1969 je lenem ZO
9ZS Starý Kolín. Již 10 let pracuje v ÚS
Kolín - nejd1íve jako len, pozd0ji vedoucí
odborných instruktor , místop1edseda a
nyní jako tajemník. Je absolventem 5. cyklu
ÚZA 9ZS, v Republikové rad0 9ZS zastupuje kolínský region a je lenem Komise
odborné výchovy RR 9ZS.
P*ipomínáme ješt "stoleté" zahrádká*e:

Ing. Jaroslav Rod, Csc.,
ÚS ZS Olomouc
Narodil se 3. 8. 1943 v Da icích, studoval
na VŠZ v 9eských Bud0jovicích a v0deckou
aspiranturu (fytopatologie a ochrana rostlin)
získal ve VÚRV Praha-Ruzyn0. Jako specialista rostlinoléka1 pracoval na výzkumných,
v0deckých a ostatních pracovištích (ŠS,
VŠÚZ, ÚKZÚZ, SRS). V zahrádká1ském
svazu pracuje od r. 1974, od r. 1989 byl
lenem republikové rady, od r. 2004 je
lenem p1edstavenstva RR 9ZS a p1esedou
ÚS 9ZS Olomouc. V letech 1990 - 1999
zastával funkci p1edsedy zeliná1ské komise
RR a je lenem redak ní rady asopisu
Zahrádká1. Známá je jeho bohatá publika ní
a p1ednášková innost pro 9ZS na úrovni
ZO i Oblastního školení.

František Fischer
se narodil 20. kv0tna 1907 v obci Kylešovice na Opavsku. Jeden z nejstarších, ale
srdcem stále mladých zahrádká1 se v roce
2007 dožil 100 let svého života. Jeho životní
láskou byla p1íroda, práce a hudba. Zpíval
ve smíšeném p0veckém sboru v T1inci,
který již v 17 letech také 1ídil, jako muzikant
hrával i na zahrádká1ských plesích. V letech
1951 - 1967 zastával funkci p1edsedy ZO
9ZS v Opav0. V letech 1955 - 1956 absolvoval s výborným prosp0chem ovocná1ský
kurz v Ostrav0, vzd0lával se i v oboru vina1ství a svoje zkušenosti p1edával zdarma
dalším zahrádká1 m. 9lov0k dobrého srdce,
jehož životním krédem bylo pomáhat druhým zanechal významnou stopu v historii
9eského zahrádká1ského svazu.

Jaroslav Matejsek, ÚS ZS Náchod
Narodil se 27. 9. 1943, do zahradnického
u ilišt0 chodil v Kopidln0, mistrovskou zahradnickou školu a st1ední zahradnickou

Jan Nitka
Zahradník, školka1 a zahrádká1, který se
narodil 22. listopadu 1906 v Tršicích, získal
po vyu ení zahradníkem své bohaté zkuše13

nosti u mnoha odborných firem. Pracoval
u firmy Wenzel v Olomouci, v Chrudimi
u Josefa Va:ka, v nejv0tších ovocných
školkách v Molitorov0, v Soudné u Ji ína,
v zámeckých školkách v Krom01íži a v roce
1930 založil na ploše 1 ha vlastní školku
v Tršicích. Byl i u kolébky zahrádká1ského
spolku "PRAIZLER" založeného v roce 1936
v Olomouci, který vyvíjel svou innost až do
roku 1948. Od vzniku 9eského zahrádká1ského svazu v roce 1957 byl jeho lenem,
od roku 1958 až do svých 80 let p1edsedou
ZO 9ZS v Tršicích, 8 let i p1edsedou OV
9ZS v Olomouci. Zahrádká1 m p1edával po
celý život své zkušenosti na p1ednáškách
po celé Morav0. Za svoji ob0tavou innost
obdržel nejen mnoho vyznamenání, ale
hlavn0 se nesmazateln0 zapsal do srdcí
všech ovocná1 , zahradník a zahrádká1
na Morav0 i v 9echách.

O p dních vlastnostech
ve vztahu ke zpracování p dy
Bohuslav Vlášek, ÚS Praha-východ
P da je "produkt" mate né horniny, ze
které dlouhodobým vývojem vznikla. Jsou
pochopiteln0 i p dy, které si vytvo1ili sami
p0stitelé r znými navážkami. Aby p da
sloužila p0stitelským ú el m, musí být ve
správném pom0ru ur ité sou ásti podle
skupenství. Pevné skupenství zaujímá
polovinu objemu p dy a je tvo1eno minerálním a organickým podílem. Z toho na minerály p1ipadá zhruba 95 %, zbývající organická ást je zastoupena organismy, ko1eny
rostlin a humusem. Druhou polovinu objemu
zaujímá ze dvou t1etin voda a z jedné t1etiny
vzduch. Taková situace je optimální.
Z eho je vytvo*en minerální podíl
p dy?
Minerální podíl tvo1í p dní ástice. Ty mají
r znou velikost. Pokud je seskupíme do
skupin podle velikosti, hovo1íme o tzv. zrnitostním složení p dy a v rámci n0ho o kategoriích jílnaté ástice, prachové ástice,
práškový písek a písek. Nejmenší p dní
ástice, ástice jílu, mají rozhodující vliv na
všechny vlastnosti p dy i na zpracovatelnost.
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Podle zastoupení jílu t1ídíme p dy na
lehké, st1ední a t0žké. Lehké p dy pís ité a
hlinitopís ité obsahují jíl v množství maximáln0 do 20 %, st1ední p dy pís itohlinité a
hlinité mají 20 až 40 % jílu. U t0žkých p d
jílovitohlinitých a jílovitých je obsah jílu vyšší.
P dní ástice mají schopnost
se spojovat
P dní ástice se vzájemn0 poutají p sobením síly, která je ozna ována jako soudržnost. Je to projev p1itažlivosti hmoty. Závisí
to na velikosti ástic. 9ím menší jsou p dní
ástice, tím v0tší je jejich celková povrchová
plocha a tím je v0tší soudržnost. Jemnozrnné jílovité zeminy mají velkou soudržnost,
hrubozrnné pís ité zeminy mají malou soudržnost.
Bez drobtovité p dní struktury nem že
být dobrá p da
Samotná soudržnost nesta í, protože
p sobením vody a mechanickými zásahy do
p dy by se toto spojení snadno narušilo.
Minerální ástice mají sou asn0 schopnost
spojovat se ve shluky a vytvá1et tzv. strukturu. Nejlepší vlastnosti má drobtovitá struktura s kulovitými zaoblenými shluky neboli
agregáty, kterou vytvá1ejí p dní ástice o
velikosti 1-10 mm. Tmelem, který tyto ástice spojuje je humus. Vodostálost a trvanlivost drobtovité struktury umož:uje vápník,
který s huminovými kyselinami humusu
vytvá1í humáty. P dní strukturu lze pozitivn0
ovliv:ovat pravidelným organickým hnojením i zpracováním p dy za optimální vlhkosti.
Drobtovitá struktura má dobrou propustnost i vzlínavost. P dní dutiny zvané póry
umož:ují v p d0 proud0ní vody a vzduchu.
V kapilárních pórech s pr m0rem menším
než 0,2 mm m že voda proudit proti p sobení gravitace ze spodních vrstev sm0rem
k povrchu p dy, což je pro rostliny d ležité
v dob0 sucha. Kapilární póry zadržují vodu
trvaleji. V nekapilárních pórech s pr m0rem
v0tším než 0,2 mm se voda pohybuje vlivem
gravitace sm0rem do spodních vrstev a na
její místo se dostává vzduch. Tyto póry
umož:ují zasakování vody do p dy. Pórovitost, což je celkový objem pór v p d0 vyjád1ený v procentech k ur itému objemu p dy

v p1irozeném stavu, m že p0stitel významn0
ovlivnit zpracováním p dy, a to orbou, vláením, kyp1ením, válením a prohlubováním.
Problémy se sleháváním p dy
P da se postupn0 slehává, neboB vlivem
hmotnosti a p1itažlvosti zemské dochází
k t0sn0jšímu uložení p dních ástic a jejich
shluk . Ubývá pór nekapilárních a p1ibývá
pór kapilárních. Kapilární póry se propojují
a vedou až k povrchu p dy. To má za následek, že nastává výpar vody z p dy. Povrchovou vrstvu p dy je t1eba zkyp1it, aby byla
narušena kapilarita.
Na povrch p dy siln0 p sobí pov0trnostní
vlivy. Nejvíce jej ovliv:ují teplotní zm0ny a
dešt0. Jejich spole ným p sobením se
rozpadá p dní struktura. Shluky p dních
ástic se rozpadají na jednotlivé ástice
p dy, k povrchu se vyplavují jemné p dní
koloidy, a to vše vede ke vzniku nepropustné vrstvy, kterou lze nazvat p dní k ra i
p dní škraloup. Je-li v p d0 hodn0 jílovitých ástic, p da za sucha praská a vznikají
trhliny. Pokud rostliny vzešly, z stávají
"uv0zn0ny" v celistvých plátech, trpí nedostatkem vody i vzduchu a odumírají. Závisí
to na druhu p dy. To se stává na t0žkých
jílovitých p dách.
Jak obd lávat lehké p dy?
Na lehkých p dách je nutné opatrn0 uplat:ovat všechny kyp1icí zásahy. Vzniká nebezpe í, že nadm0rným provzdušením
p dního profilu m že dojít k urychlení rozkladných pochod a ke snížení obsahu
organických látek v p d0. Siln pís ité
p dy bychom nem li orat nebo rýt na plný
rý . Výjimkou je zapravení velké dávky
organických hnojiv. Pro zpracování lehkých
p d jsou vhodné kyp1i e, které p du v malé
hloubce (do 10 cm) pod1ezávají.
Jak obd lávat t žké p dy?
Zrnitostní složení t0žkých p d je p1í inou
jejich obtížné zpracovatelnosti. Navíc bývá
jen krátké rozmezí vlhkosti vhodné pro
zpracování, takže se ve velké v0tšin0 p1ípad tyto p dy zpracovávají mimo rozsah
optimální vlhkosti. P1edseBová p1íprava
p dy k jarním plodinám je na t0žkých p dách usnadn0na rozrušením h1eben brázd
b0hem zimního období vlivem opakovaného
zmrznutí a rozmrznutí vody.

Opat1ení jako podzimní rytí nebo orba
jsou vhodné a nutné. Umožní zachytit
srážky v období p1ed zámrazem a zachytí
vodu po rozmrznutí. Sou asn0 mají velmi
p1íznivý vliv na obnovu struktury p dy.
Naprosto nevhodné jsou tyto zásahy na
ja*e. Jarním rytím nebo orbou p*ipravíme
p du o zna né množství zimní vláhy a o
p*íznivý ú inek mrazu na strukturu p dy.
Na ja1e je t1eba co nejd1íve povrch urovnat,
abychom zabránili p1eschnutí p dy a tvorb0
hrud.
Jak postupovat p*i p*íprav p dy k setí
Hlavním úkolem jarní p1ípravy p dy je
zabránit ztrátám zimní vláhy a p1ipravit co
nejlepší podmínky pro setí a sázení. Na ja1e
jakmile to po así dovolí, urovnáme h1ebenitý povrch p dy a tím zmenšíme povrchovou
plochu, nap1. hráb0mi nebo smyky s branami. Další p1íprava p dy záleží na dob0 setí
plodin. U druh rostlin setých brzy na ja1e
n0kolik dn ješt0 po káme, aby se p da
slehla. P dní ástice a shluky p1itom p1echázejí z volného uložení do t0sn0jšího, tím se
umožní kapilární vzestup vody, což je pot1ebné pro klí ení semen. Podpo1it to m žeme
válením nejlépe rýhovaným válcem, který
p1eruší výpar z povrchu p dy. U druh
plodin setých pozd0ji bude t1eba kyp1it p du
kyp1i i.

Kompost v zahrádce
Ing. Miroslav Kalina, CSc.,
ÚS ZS Litom! ice
Je známo, že velké množství organických zbytk se asto nerozvážn ni í,
a koliv by mohly jako kompost podporovat úrodnost p dy v našich zahrádkách.
Omezený prostor na skládkách je p*epln n látkami, které tam mnohdy nepat*í.
Tento p*ísp vek o kompostech by m l
být podn tem k tomu, abychom p*isp li
k omezení tvorby odpad a tak k ochran
životního prost*edí.
P da není mrtvou horninou, nýbrž živým
systémem z minerálních látek a humusu.
Humus je ástí organické hmoty v p d0
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a jedním z rozhodujících initel její úrodnosti. Pomáhá p1i tvorb0 p dní struktury,
zlepšuje tepelné, vodní a vzdušné vlastnosti
p dy, je zdrojem živin, které podporují r st
rostlin. Používáním kompostu dopl:ujeme
organickou hmotu v p d0.
Množství humusu v p d0 sklizn0mi a biologickými rozkladnými procesy ubývá, a proto
je cílem každé p0stitelské innosti jeho
obsah zachovávat a pokud možno ješt0
zvyšovat. Kompostováním získává zahrádká1 z organických odpadních látek cenný
humus, který lze použít v zahrádce.
Kompost je nejstarším a nejp1irozen0jším
prost1edkem ke zlepšování p dy a ke hnojení, který známe. P1ipravuje se z organických
odpad z domácnosti a ze zahrádky. P1edstavuje podstatný p1ísp0vek k udržení zdraví p dy a k výživ0 rostlin. Protože kompostování ve vlastní zahrádce je cílené
omezování odpad , napomáhá tak k ochran0 životního prost1edí.
Používáním vlastního kompostu zahrádká1
ušet1í p1i nákupu minerálních hnojiv a dalších prost1edk ke zlepšování p dy (nap1.
rašeliny). Krom0 toho slouží organická
hmota z kompostu jako potrava p dním
organism m, zejména mikroorganism m.
Kompostování je proces zpracování
organických odpad a p*itom se snažíme
o tyto cíle:
- zp0tný p1ívod organické hmoty a rostlinných živin do p1írodního kolob0hu,
- zabránit nep1íjemným pach m (bez hniloby),
- usmrcení p vodc rostlinných chorob,
- usmrcení semen plevel .
Produkce p*írodního humusu, který se
tvo*í p*em nou látek.
V každé domácnosti a zahrádce p1ibývají
denn0 organické odpady. K jejich p1íjmu a
zpracování slouží kompost. Je proto jednou
z nejd ležit0jších sou ástí zahrádky.
Místo pro kompost
Kompost má své pevné místo v zahrádce.
Jeho velikost závisí na množství surovin ke
kompostování a p1edpokládané dob0 tlení.
P1i volb0 místa pro kompost bychom m0li
respektovat tyto zásady:
- místo nemá být p1íliš vzdáleno od obytného domu a od záhon a m0lo by být
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lehce a pohodln0 dosažitelné i za nep1íznivého po así.
- zpevn0né p0šiny ke kompostu zaru ují
dostupnost i po delším období dešB .
- abychom zabránili vyschnutí kompostu,
m0lo by místo být chrán0no p1ed v0try a
m0lo by být ve stínu nebo polostínu.
- K ochran0 proti v0tru a jako zdroj stínu
mohou sloužit skupiny strom nebo živé
ploty.
Proces kompostování,
nazývaný též tlení, je rozklad a p1em0na
organických látek, provázený intenzivní
inností mikroorganism . Ty jsou tak malé,
že je nem žeme pouhým okem poznat.
V jednom kubickém centimetru jsou však
v innosti miliony mikroorganism .
P1i správném kompostování jim vytvá1íme
p1íznivé podmínky. Mikroorganismy pot1ebují p1i kompostování vzduch k dýchání a dostate nou potravu, kterou p1ijímají z roztoku.
Proto zde musí být dostate ná vlhkost
a velké ástice organické hmoty rozdrceny,
aby mikroorganismy mohly osídlit velký
povrch.
P1i správném kompostování musíme tedy
respektovat ur itá pravidla. Kompostování
probíhá plynule, když:
- je v hromad0 (kompostéru) jak dostatek
vzduchu, tak i dostate ná vlhkost,
- suroviny s hrubou strukturou (zbytky po
1ezu strom a ke1 ) nejprve mechanicky
rozdrtíme,
- složení surovin ke kompostování odpovídá požadavk m mikroorganism na živiny.
Materiál ke tlení by m0l být na dotek vlhký,
ne však mokrý. P1i zmá knutí v ruce se
nesmí tvo1it kapky vody mezi prsty.
Jak již slovo kompost (latinsky compositus-složený) 1íká, kompost je z r zných
látek. Organické odpady obsahují na jedné
stran0 prvky, které jsou rychle rozložitelné
(nap1íklad sacharidy, bílkoviny, tuky a na
druhé stran0 látky t0žko rozložitelné (nap1íklad lignin). Z t0žko rozložitelných látek se
tvo1í podstata humusu. Naproti tomu mikroorganismy spot1ebují lehko rozložitelné
látky. Na po átku tlení (první týden), kdy je
p1ítomno ješt0 hodn0 rozložitelných látek,
probíhá proces rozkladu velmi rychle.

Navrstvíme-li erstvý materiál ve v0tším
množství najednou na hromadu, tak se
zah1eje, protože mikroorganismy rychle
rozkládají snadno rozložitelné látky a p1itom
vznikající teplo nem že uniknout do okolí
(izola ní efekt). Zah1átí materiálu ke tlení je
žádoucí, protože p1i teplotách nad 50 EC se
usmrtí p vodci chorob a semena plevel
(hygienizace).
Pokud se ukládá materiál postupn0 ve
slabých vrstvách, tak probíhá mikrobiální
proces rozkladu mén0 intenzivn0 a vznikající teplo uniká do okolí (chladné tlení). Také
tuto metodu kompostování lze použít,
ovšem nedochází p1itom k zah1átí, takže
není dosažena hygienizace.
Co lze kompostovat?
Zásadn vhodné ke kompostování je vše,
co v zahrádce a v domácnosti vzniká jako
organické odpady, zejména:
- rostlinné odpady všeho druhu ze zahrádky (celé rostliny, košBály, listí, posekaná
zavadlá tráva, zbytky po 1ezu ke1 a
strom aj.),
- organické odpady všeho druhu z domácnosti (kv0tiny, zbytky ovoce, zeleniny,
brambor - i zkažené, kávová sedlina a
sá ky aje, vaje né sko1ápky, popel ze
d1eva, hygienický a zma kaný papír, také
novinový papír v malém množství aj.)
- jiné organické odpady (podestýlka a hn j
z chovu drobného zví1ectva, výlisky,
sláma, hobliny, piliny aj.).
- Kategoricky nevhodné ke kompostování je vše, co p sobí proti procesu p1em0ny, zejména:
- cizorodé látky jako sklo, kovy, um0lé
hmoty, plasty, textilie, ale také materiály,
které mohou vykazovat vyšší obsah škodlivých látek, jako nap1íklad obsah sá k
z vysava , popel z briket a uhlí, smetky
ze silnic.
N které materiály vyžadují ur ité p*edpoklady, abychom je mohli kompostovat:
- nemocné ásti rostlin (nap1íklad nádorovitost košBálovin), plevele se semeny,
ko1enové a výb0žkaté plevele (nap1. pýr)
se usmrtí pouze p1i horkém tlení od
55 EC b0hem n0kolika týdn (více jak t1i
týdny). Zpravidla nemohou být dosaženy
tyto vysoké teploty po dlouhou dobu p1i

-

-

-

-

-

vlastním kompostování. Aby se p vodci
chorob nebo semena plevel nedostaly
op0t do zahrádky, nem0li bychom tyto
rostliny proto kompostovat.
zbytky jídel rostlinného p vodu lze kompostovat, když je ochráníme p1ed potkany a jinými nezvanými hosty a hromadíme na kompostu tak, aby došlo k horké
fázi. Zbytky masa nepat1í do kompostu.
velké odpady, jako nap1. zbytky po 1ezu
ke1 a strom bychom m0li p1ed kompostováním rozdrtit na ástice do velikosti až 5 cm (drti , 1eza ka krmiv, sekera,
zahradnické n žky), aby mikroorganismy
m0ly k dispozici velký povrch a mohly
materiál rychle rozkládat.
mnoho organických odpad má velmi
jednostranné složení a nelze je samotné
kompostovat, nýbrž jen ve sm0si s jinými
surovinami ke kompostování. P1i velkém
množství posekané trávy nap1íklad musíme k ní p1imíchat látky s lenitou strukturou, jako hobliny, rozdrcené d1evo nebo
slámu, aby tam mohl vnikat vzduch.
zelenou hmotu p*ednostn promícháme se slamnatou, vlhkou se suchou,
erstvou se starou, vláknitou s mazlavou.
Tak se vyrovnají nep1íznivé vlastnosti
jednotlivých látek a vytvo1í se dobré p1edpoklady pro kompostování.
slupky z jižního ovoce (pomeran e,
grepy, banány, citrony) jsou snadno
náchylné k plesniv ní a proto by se
nem ly používat ke kompostování ve
v tším množství.

Jsou nutné pomocné p*ípravky?
Pro kompostování se nabízí n0kolik pomocných p1ípravk , které rychleji nastartují
proces tlení, urychlí jej nebo n0jakým zp sobem zlepší. Zpravidla nejsou tyto p1ípravky
nutné, protože p1i dobré p1íprav0 a promíchání surovin ke kompostování a také p1i
vrstvení v kyprém stavu a za p1íznivé vlhkosti probíhá tlení samo.
Tak zvané startéry nebo urychlova e
kompostu mohou jen st0ží vyrovnat nep1íznivé podmínky pro tlení.
P*idáme starý kompost
Výhodné je p1i zakládání nového kompostu p1imíchat n0kolik (2-3) lopat zralého
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kompostu, protože obsahuje velké množství
mikroorganism , jimiž se nao kuje nový
kompostovaný materiál. Také p1idání malého množství p dy p sobí p1ízniv0. V0tšinou
se dostává do kompostu již se zahradními
odpady, na kterých p1ilnula.
P1i vysokém podílu posekané trávy je
vhodný malý p1ídavek mletého vápence,
který použijeme p1i zakládání kompostu
v dávce 1 kg na 1 m3 suroviny ke kompostování. Také p1i kompostování v0tšího množství listí je p1ídavek vápence v uvedeném
množství ú elný.
Dusík urychluje v ur itých p1ípadech tlení.
To je všude tam, kde používáme velké
množství materiálu bohatého na uhlík (sláma, zbytky po 1ezu ke1 a strom , k ra,
piliny a papír). Mikroorganismy pot1ebují
k rozkladu více dusíku, než je obsaženo
v t0chto materiálech. Proto se doporu uje
p1ídavek dusíku nap1íklad ve form0 síranu
amonného (asi 1-1,5 kg/m3).
Materiály s menším obsahem uhlíku (každá zelená hmota, kop1ivy, hn j, odpady ze
zeleniny a potravin) mají naproti tomu nadbytek dusíku. P1i míchání materiál bohatých a chudých na dusík, jak je tomu v0tšinou v praxi, není proto p1ídavek dusíkatých
hnojiv nutný.
Sb r organických odpadních látek
Protože kompostovatelné zbytky rostlin
p1ibývají v0tšinou pomalu a asto v malém
množství, musíme je nejd1íve nashromáždit.
Jako sb0rné úložišt0 se hodí boxy, kompostéry a jiné zásobníky, které umož:ují
p1ístup vzduchu k t0mto surovinám. Sb0rné
zásobníky si sami snadno zhotovíme (viz
obrázek na následující stran0).
P1i sb0ru organických látek bychom m0li
dbát na to, aby materiál ve sb0rných zásobnících nebyl p1íliš vlhký nebo dokonce shnilý. Také nesmí být suchý, protože takový se
nedá kompostovat. Zakrytí sb0rného zásobníku zabra:uje p1emok1ení surovin ke kompostování. Jsou-li p1íliš suché, m žeme je
navlh it kropící konví. Tímto zp sobem
m žeme jednoduše regulovat obsah vody.
Máme-li už dostatek surovin, m žeme
založit kompost ve form0 hromady nebo
materiál naplníme do kompostéru. Založení
hromady o objemu nejmén0 2-3 m3 respektive napln0ní jednoho boxu o objemu nejmé18

n0 1 m3 je vlastn0 za átkem správného
kompostování.
Kompostování na hromadách
Tento zp sob se používá zpravidla všude
tam, kde odpadá v0tší množství surovin ke
kompostování. Materiál ke tlení o kujeme
chlévským hnojem nebo zralým kompostem
- sta í jedny vidle hnoje nebo jedna lopata
kompostu. Výška hromady je 1,2 až 1,5 m,
ší1ka u zem0 je 1,5 až 2 m a délka je libovolná.
D ležité je dobré promíchání surovin ke
kompostování. Ob as doporu ované vrstvení r zného materiálu není správné. P1i
zakládání kompostu je d ležité smíchat
jednotlivé látky v kyprém stavu. Jen tak mají
mikroorganismy v celé hromad0 stejnom0rn0 p1íznivé životní podmínky,
Je-li materiál ke kompostování p1i zakládání p1íliš suchý, musíme jej navlh it kropicí
konví. Pokud je nadm0rn0 vlhký, musíme
p1imíchat suchou hmotu. Kompost po založení chráníme p1ed intenzivním slune ním
zá1ení rostlinným materiálem, jako je sláma,
dlouhá tráva, (nerozdrcená travní seka kou), seno, bramborová naB, listí a rákosové
rohože.
V oblastech bohatých na srážky nebo
b0hem dlouhého deštivého období zakryjeme hromadu dodate né rohožemi nebo
fóliemi, abychom zabránili p1emok1ení. Fólii
musíme ale po dešti odstranit, aby hromada
mohla dýchat.
Den až dva dny po založení se hromada
zah1eje na teplotu p1es 55 oC. Horké tlení
trvá n0kolik dní až týdn . Teplota v tomto
období po p1ekro ení maxima plynule klesá.
Hromada se sníží na polovinu p vodní výšky.
V d sledku sesedání materiálu obsahuje
hromada stále mén0 vzduchu. Krom0 toho
se zde tvo1í r zné zóny: vlhká, suchá a
eventuáln0 dokonce hnijící. Proto hromadu
asi po jednom až dvou m0sících p1ehazujeme. P1i p1ehazování hromady materiál
znovu promícháme, v p1ípad0 pot1eby navlh íme a jak bylo popsáno op0t založíme.
Asi po šesti m0sících je kompost hotový a
m žeme jej používat v zahrádce. Jsou-li
v kompostu obsaženy ješt0 nerozložené
nebo velké ástice, odstraníme je sítem o
velikosti ok p1ibližn0 20 mm (prohazova ka).

Tyto zbytky op0t zkompostujeme s erstvými surovinami (o kování). Již po dvou m0sících lze erstvý kompost používat. Nelze jej
zpravidla prosévat. Doporu uje se povrchové zapravení, erstvý kompost není vhodný
pro výsevy a do jam p1i výsadb0.
Kompostéry a boxy
Kompostování v kompostérech se doporuuje tam, kde je mén0 místa k dispozici
nebo odpadá menší množství surovin ke
kompostování. Kompostování v boxu má
výhodu, že horká fáze m že probíhat již p1i
množství 1 m3 surovin ke kompostování.

dešBových srážkách položíme na box desku,
aby kompost nebyl p1íliš vlhký.
Jako p1i kompostování na hromadách
obsah boxu asi po dvou m0sících p1ehodíme, to znamená, p1endáme do prázdného
boxu.
Krom0 box , které si m žeme sami snadno zhotovit, se používají kompostéry z recyklovaného polyetylénu. Na trhu jsou typy o
obsahu 240 a 390 litr . Kompostér je opat1en otevíratelným víkem s oto ným ventilem
pro regulaci postupu vzduchu, bo ními dví1ky na vyjímání kompostu a otvory pro p1ístup vzduchu. Tato nádoba nemá dno, aby
se nebránilo p1ímému styku s p dou

Kompostování v kompostérech není tak
jednoduché, jak uvádí reklama. Je nutné
dbát na vým!nu vzduchu a stejnom!rnou
vlhkost.
Tém01 rovnocenný kompostér si m žeme
lehko sami zhotovit tak, že na cihly položíme m1íž ze d1eva nebo kovu a na ni 200
litrový sud, jehož dno a víko byly vy1íznuté.
Ve vrchní a spodní t1etin0 vyvrtáme otvory o
pr m0ru 10 mm kolem dokola. Jako poklop
poslouží kus prkna.
Speciální komposty
Zakládáme je tehdy, máme-li k dispozici
hodn0 odpadu ur itého druhu.
R)zné boxy pro tlení
P1i pln0ní boxu s nahromad0nými surovinami (naložení kompostu) platí stejné zásady jako p1i kompostování na hromadách.
Také dbáme na dobré promíchání a pln0ní
látkami v kyprém stavu a rovn0ž na regulaci
vlhkosti. Povrch kompostu zakryjeme organickými látkami v kyprém stavu. P1i silných

Kompost z listí
Listí pat1í k nejd ležit0jším materiál m ke
kompostování v zahrad0. Pokud možno
smícháme spole n0 listí r zných druh
listná . Aby se listy na sebe p1íliš nelepily,
je ú elné je rozm0lnit drti em nebo travní
seka kou. P1ed založením promícháme listí
s p dou, hnojem nebo kompostem v pom0ru 2:1. Výhodné je také p1imíchat strukturní
látky, nap1íklad zbytky po sklizni zeleniny a
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jiné. Kompost z listí se používá jako sou ást
zeminy pro kv0tiny a na záhony pro výsevy.
N0které druhy se h 1e rozkládají, k nim
pat1í nap1íklad listy dubu, kaštanu, topolu,
b1ízy a akátu. Protože p1i kompostování
t0chto druh listí, zejména dubu, se uvol:ují
t1ísloviny, které vedou k okyselování kompostu, lze tyto druhy listí používat k p1íprav0
kompostu pro kyselomilné druhy rostlin
(nap1íklad rododendrony).
Také listí z o1ešáku se obtížn0ji rozkládá,
proto jej n0kte1í zahrádká1i spalují, dávají do
popelnic, vyvážejí do lesa apod. Zbavují se
však cenné organické hmoty a pot1ebných
živin pro rostliny.
Aby toto listí zetlelo bez problém , musí
se kompostovat ve sm0si s jiným materiálem (nap1íklad spole n0 s odpady z kuchyn0). Samotné listí zetlí sice také, ale pot1ebuje za prvé vyrovnávací dávku dusíku (nap1.
400 až 800 g síranu amonného na 1 m3 v 16
litrech vody) a za druhé podstatn0 delší
dobu tlení. Když však listí o1ešáku na podzim roz1ežeme spole n0 nap1íklad se zbytky
z letni ek a trvalek, m že být kompost hotový na ja1e p1íštího roku. Listí o1ešáku m žeme p1idávat také do pa1eništ0.
Kompost z trávy
P1i kompostování posekané trávy je nutno
postupovat uvážliv0. Všechny trávy p1ijímají
z p dy p1ednostn0 dusík. To znamená, že
když hodn0 hnojíme, je také obsah dusíku
v tráv0 vysoký. Trávy hromadí krom0 toho
ve svých bu:kách vodu, která ve spojení
s dusíkem vede u posekané trávy k uvoln0ní energie. Takto vznikající teplo m že vést
dokonce k samovznícení, to znamená
k ho1ení takové hromady trávy.
Tráva musí být zavadlá a pokud možno
smíchaná s rozdrcenými v0tvemi, slámou
nebo podobným materiálem. Hromady jsou
málo vzdušné a rychleji se sléhávají než jiné
komposty. Abychom zabránili nedostatku
vzduchu a hnití, musíme proto kompost
ast0ji p1ehazovat.
Kompost z drn
S kompostem z travních drn m žeme
po ítat tam, kde odpadá v0tší množství drn
p1i rozorání trávníku nebo louky. Drny klademe po vrstvách s chlévskou mrvou nebo
20

kompostem asi do 1 m vysoké hromady a
necháme nejmén0 rok zrát. B0hem této
doby hromadu jednou p1ehodíme.
Kompost z chlévské mrvy
Chlévská mrva s podestýlkou ze slámy je
ideální pro kompostování. Mrvu s malým
podílem slámy bychom m0li doplnit listím,
slámou nebo starým senem. Je-li p1íliš
suchá (ko:ská), musíme ji p1ed kompostováním navlh it. Mrvu lze kompostovat samotnou nebo smíchanou asi s 20 % p dy
nebo kompostu. Kompost z mrvy se používá
pro rostliny náro né na živiny (brambory,
raj ata atd). Lze jej použít již po ty1ech
m0sících tlení.
Je t1eba uvést, že chlévskou mrvou oznaujeme sm0s pevných a z ásti i tekutých
výkal domácích zví1at a steliva (podestýlky). Tato sm0s látek postupn0 zraje na
hnojišti a po uzrání vzniká chlévský hn j.
Z v tví, k ry a pilin
Každý druh d1evnatého odpadu má pro
tlení p1íliš málo dusíku a to znamená, že ten
se musí v n0jaké form0 dodat. Dále je to
materiál v0tšinou p1íliš suchý, takže se musí
dodat také voda. Vlhké a dusíkem bohaté
materiály jsou kejda, zelené odpady, tráva,
kuchy:ské odpady apod. Pokud takový
materiál neseženeme, musíme se pokusit
vyrovnat to vodou a mo ovinou nebo síranem amonným. Na 1 m3 hmoty pot1ebujeme
asi 2-3 kg mo oviny nebo 5 až 7 kg síranu
amonného, aby mohlo dojít ke správnému
tlení.
9ím je materiál erstv0jší, tím je na dusík
bohatší. Bylo by proto nejlepší materiál ješt0
v zeleném stavu rozdrtit a dát do kompostu.
Kompostujeme-li samotné odpady ze d1eva
(bez dodate ného materiálu, ale s vyrovnávací dávkou dusíku), musíme po ítat s celkovou dobou tlení minimáln0 3-4 m0síce.
Jsou-li tyto komposty zcela dozrálé (po 5-8
m0sících), hodí se zejména pro nové výsadby, nap1íklad ovocných strom , na které
p sobí stimula n0. Podobn0 jako u výlisk
platí i pro tlení d1eva, že tento materiál je
velmi záh1evný a velmi snadno vysychá
vzhledem k vysokému podílu strukturní
hmoty. Musíme po ítat s n0kolika dodate nými zálivkami, p1i emž horká fáze tlení trvá
4-6 týdn .

Z výlisk ovoce a révy vinné
Výlisky mají zpravidla optimální pom0r
uhlíku a dusíku (25-30 : 1) pro tlení. To
znamená, že není nutný p1ídavek dusíkatých hnojiv. V d sledku vysokého podílu
jader a u matolin také t1apin, mají v0tšinou
p1íznivou strukturu, takže je zabezpe eno
dobré zásobení vzduchem bez p1ísad. U výlisk z jablek a hrušek se však doporu uje
p1ídavek slámy.
Výlisky jsou velmi záh1evným materiálem
a v d sledku vysokého podílu zbytkového
cukru velmi rychle p1echázejí do tlení mají-li
dostatek vlhkosti a vzduchu. Charakteristický pro tento materiál je také nápadn0 silný
výskyt plísní v okrajových zónách (až do
30 cm hloubky). Nemusíme mít však z t0chto bílých plísní strach. Jedná se o houby,
které rozkládají celulózu a lignin. Je to tedy
zcela normální a p1írodn0 neškodný proces.
Díky velmi rychlému zah1átí a dlouhému
trvání této fáze se u výlisk velmi snadno
stává, že hromady zcela vyschnou. Vlhkost
se musí tedy pravideln0 kontrolovat a v p1ípad0 pot1eby dopl:ovat. P1ídavek zeminy by
nem0l p1ekro it 10 %. Kompostování je
velmi jednoduché. Pouze v p1ípad0 pot1eby
je nutné kompost zalít. 9trnáctidenní doba
p1em0ny je zcela dostate ná, mohla by se
eventuáln0 prodloužit na t1i nebo ty1i týdny
(tlení však trvá p1im01en0 déle).
Komposty z výlisk z stávají dlouho velmi
kypré a jsou vhodné zejména k p1íprav0
substrát jako náhrada rašeliny. Chceme- li
je však používat jako hnojivo, nem0li bychom je vlh it vodou, nýbrž mo vkou a na
za átku také kejdou. Kompostu z výlisk se
p1ipisuje p1íznivý vliv na ozdravení p dy
a rostlin. D vodem jsou pravd0podobn0
látky podporující r st rostlin, které se uvol:ují z jader b0hem tlení.
Výroba um lého hnoje
a hnojení slámou
Sláma je velmi bohatá na uhlík a ke tlení
pot1ebuje za prvé vlhkost a za druhé dusík.
Je t1eba ješt0 uvést, že žitná a ovesná
sláma se podstatn0 leh eji rozkládá než
pšeni ná a je ná sláma. P1í inu lze hledat
patrn0 ve vyšším obsahu dusíku.
Slámu, pop1ípad0 i bramborovou naB, lze
zpracovat pomocí p1ídavku dusíkatého

hnojiva na produkt, který je podobný v ú innosti a obsahu živin chlévskému hnoji.
Postupujeme p1itom podobným zp sobem
jako p1i p1íprav0 kompostu.
Asi 30 cm vysokou vrstvu slámy dob1e
navlh íme a d kladn0 ušlapeme, na ni
rozhodíme co nejrovnom0rn0ji asi 3,5-4 kg
síranu amonného na 100 kg výchozího
materiálu a potom následn0 jen lehce zavlažíme. Jednotlivé vrstvy tak zakládáme až do
výšky bloku asi 2-3 m. Asi po ty1ech m0sících je tlení ukon eno a takto vzniklý um0lý
hn j lze používat.
Sláma nechaná na poli nebo dovezená na
záhon v rozdrceném stavu pot1ebuje k vyrovnání dusíku na 100 kg slámy asi 1 kg
dusíku (nap1íklad 5 kg síranu amonného),
abychom tak podpo1ili tlení a tvorbu humusu. Jako ú elné se ukázalo použít síran
amonný t0sn0 p1ed zaoráním slámy. Místo
síranu amonného lze použít také mo ovinu
nebo kapalné hnojivo DAM 390. Jeden kg
dusíku odpovídá 2,2 kg mo oviny nebo 2,5
litru DAM 390. Táto hnojiva m žeme použít
rozpušt0ná v 50 litrech vody.
P1i této p1íležitosti je t1eba uvést, že spalování slámy na poli nep1ináší žádné výhody.
Tím se nejen omezí innost mikroorganism , ale i zásobení p dy humusem. V každém p1ípad0 je tento zp sob "zhodnocení"
slámy nejhorší.
Pr myslové komposty
Jsou univerzální hnojiva, která dodávají do
p dy jak organickou hmotu, tak i minerální
živiny. Dnešní registrované druhy navazují
na tradici d1ív0jší typu Vitahum. Lze 1íci, že
mohou nahradit svými ú inky sou asné
zahradní komposty. Na trh se dodávají ve
velkém i malém balení.
Pr myslové komposty musí vyhovovat
požadavk m 9SN 46 5735, která ukládá
dodržovat tyto parametry:
- spalitelné látky ve vysušeném vzorku
minimáln0 25 %
- celkový dusík (N) p1epo t0ný na vysušený vzorek minimáln0 0,6 %.
- - vlhkost minimáln0 40 % a maximáln0
65 %,
- pom0r C : N maximáln0 30:1, hodnota pH
od 6, 0 do 8, 5,
- nerozložitelné p1ím0si maximáln0 2,0 %.
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Pr myslový kompost dle této normy musí
být hn0dá, šedohn0dá až erná homogenní
hmota drobtovité až hrudkovité struktury bez
nerozpojitelných ástic. Nesmí vykazovat
pachy sv0d ící o p1ítomnosti nežádoucích
látek.
Stupe2 zralosti a použití kompostu
Pojem "zralý" je p*i kompostování
velmi oblíbený, ale nep*esn definovatelný. Když n kdo *ekne, že jeho kompost je
zralý, potom se ihned musíme zeptat,
k emu je zralý?
Jsou totiž r zné možnosti použití, když
použijeme kompost jako mul ovací materiál,
je pro tento ú el "zralý" již ve stá1í ty1 týdn . Když jej jako hnojivo zatla íme (zapravím hráb0mi, musí být pro to jist0 "zralejší".
Pokud jej použijeme k p1edp0stování sadby,
musí být "zcela dozrálý".
Je proto z1ejmé, že pojem "zralý" v obecné
form0 neexistuje a odpovídá jen r znému
tlení a tím spojenými r znými možnostmi
použití.
P1i použití hraje roli p1edevším stá1í kompostu. Hovo1íme také o erstvém kompostu,
který má krátkou dobu tlení (2 až 6 m0síc ),
zralý kompost naproti tomu delší (6 až 12
m0síc ). Naopak starý kompost p1ichází o
své hnojivé ú inky. Ob as ješt0 doporu ovaný dvou až t1íletý kompost je už tém01 bez
hnojivá1ské ú innosti, protože organické
látky se dále rozkládají až na minerální a
z kompostu se stává oby ejná zemina.
Kompost m žeme použít jako vhodný
materiál k mul ování. K tomuto ú elu lze
" erstvý" kompost použít již tehdy, když
dozn0la horká fáze. Nejd ležit0jším kritériem pro použití je nep1ítomnost zápachu
v materiálu. Když kompostujeme nap1íklad
hn j (mrvu), nesmíme už vnímat typický
zápach hnoje! Samoz1ejm0 jsou vid0t
v tomto stavu ješt0 zbytky slámy atd., celek
má spíše vláknitou strukturu. Abychom
mohli materiál tímto zp sobem použít (rozhodit na povrch a nezapravovat), není t1eba
dalšího zkoumání. Používáme jej k mul ování záhon na podzim nebo pod živé ploty
a ke1e bobulovin a také k zakrytí mís ovocných strom . U brambor a raj at p sobí
p1ízniv0 p1ed výsadbou na ja1e.
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Zralý kompost lze používat pro všechny
ú ely. Na ja1e se užívá povrchov0 zapravený nap1íklad k zelenin0 a kv0tinám. V dlouholetém pr m0ru se používá 1-2 kg, respektive 2-4 litry kompostu, na m2 na rok. Tím se
zvyšuje obsah humusu v p d0, podporuje
život v p d0 a její úrodnost a rostliny jsou
zásobovány všemi pot1ebnými živinami.
P*i vyšší pot*eb kompostu si m žeme
suroviny do kompostu obstarat velmi
snadno. Chlévskou mrvu získáme z jezdeckých stájí nebo zem0d0lských podnik jen
za odvoz. Od farmá1 , sada1 a vina1 lze
výhodn0 sehnat staré seno, kop1ivy, listí,
výlisky z ovoce a z hrozn a mnohé jiné
kompostovatelné produkty.
P1i zakládání nových zahrad nebo p1i
špatných p dních pom0rech pot1ebujeme
v po áte ní fázi v0tší množství kompostu.
Zde m žeme použít až 10 kg na 1 m2 jednorázov0 (odpovídá to vrstv0 asi 1-2 cm).
Kompost p sobí svou vysokou hodnotou pH
proti okyselování p dy. Kyselomilné rostliny,
nap1íklad rododendrony a azalky, by m0ly
být hnojeny proto jen kyselým kompostem
z dubového listí, jiný kompost nepoužíváme.
P1i hnojení s kompostem musíme zohlednit následující faktory:
- množství živin obsažených v p d0,
- pot1ebu živin pro rostliny,
- celkem použité množství hnojiv a kompostu.
Každý zahrádká1 by m0l znát stav a zejména situaci v zásobení p dy živinami.
K tomu slouží rozbory p d, které provád0jí
p dní zkušebny ÚKZÚZ a zem0d0lské laborato1e n0kterých agrochemických podnik .
Doporu ení ke hnojení kompostem
v zahrad
Komposty jsou ve srovnání s našimi p dami velmi bohaté na živiny. Vysoké obsahy
živin v kompostech lze vysv0tlit tím, že
b0hem procesu kompostování jsou organické látky z velké ásti odbourávány na oxid
uhli itý nebo mineralizovány, a tím je zbývající kompost obohacen minerálními látkami.
Krom0 vysokého obsahu živin vykazují
komposty vysokou hodnotu pH, to znamená,
že mají zpravidla alkalickou reakci.
- kompost bychom m0li aplikovat b0hem
vegeta ní doby, to znamená od jara do
pozdního léta. Od za átku zimy je použití

-

-

-

-

-

mén0 vhodné. Zejména bychom nem0li
hnojit v0tšími dávkami, protože rostliny
v "chladné ro ní dob0" tém01 nep1ijímají
živiny a ty se mohou snadno vyplavovat.
pokud po sklizni v pozdním lét0 použijeme v0tší množství kompostu, je t1eba
postarat se výsevem zeleného hnojení o
to, aby kompostovaná plocha m0la rostlinnou pokrývku také b0hem podzimních
a zimních m0síc .
kompost bychom m0li vždy jen rozhodit
na povrch p dy nebo jej m0lce zapravit
do ornice, nap1íklad hráb0mi nebo kultivátorem. Hlubší zapravení do p dy, nap1.
rytím, nelze doporu it, protože minerální
látky se rychleji vyplavují do spodiny a
v p d0 je nebezpe í ložisek hniloby. To
se vyskytuje zejména p1i použití erstvého kompostu.
intenzivním sekáním odebírají okrasné a
sportovní trávníky neustále živiny. Protože zako1e:ují jen velmi m0lce, je nutno
trávníky intenzivn0ji hnojit a zavlažovat.
Hnojení trávník kompostem je snadné a
šetrné v i životnímu prost1edí. Kompost
na ja1e prosejeme a rozhodíme jej v dávce cca 2 litry na 1 m2 plochy trávníku. Již
po n0kolika dnech není kompost vid0t.
P dní organismy jej zatahují do vrchní
vrstvy. Kompost p sobí p1ízniv0 na d ležité provzdušn0ní trávníku a jeho schopnost poutat vodu. Bylo-li p1i kompostování použito dostatek hmoty bohaté na
dusík, jako jsou kuchy:ské odpady, hn j
nebo posekaná tráva, lze druhou dávkou
kompostu v lét0 uhradit pot1ebu dusíku
pro trávník.
p*i výsadb r ží bychom m0li zapravit
do vrchní vrstvy p dy ty1i až šest lopat
zralého kompostu na 1 m2. Vysazené
r že zásobuje po celý rok vrstva zralého
kompostu o tloušBce 2 cm. K ochran0
r ží p1ed mrazy m žeme na podzim ke
ke1 m p1ihrnout hrubší kompost. T0mito
dávkami kompostu jsou r že zpravidla
dostate n0 živinami zásobovány.
p1i výsadb0 ovocných strom bychom
m0li p1imíchat n0kolik lopat zralého kompostu do vrchní vrstvy p dy k zahrnutí
jámy. Pozd0ji lze zásobovat stromy b0hem vegetace kompostem v dávce 2 až
3 litry na 1 m2.

- p1i výsadb0 náro ných cibulových kv tin a trvalek p1imícháme do p dy ur ené
k jejich zahrnutí polovinu zralého kompostu. Když zjistíme pozd0ji další pot1ebu
živin a je-li t1eba rostliny pravideln0 hnojit, m0li bychom použít ro n0 asi 4 litry
kompostu na 1 m2 záhonu a povrchov0
jej zapravit hráb0mi.
- také p1i p0stování zeleniny je kompost
významným zdrojem živin. Na ja1e aplikujeme kompost na celou plochu a m0lce
jej zapravíme do p dy. Dodate n0 lze
použít zralý kompost do 1ádk p1i výsevu
a výsadb0, zejména u velmi náro ných
druh . Použitá dávka by m0la init u velmi náro ných druh asi 8, u st1edn0 náro ných 6 a u slab0 náro ných 4 litry na
1 m2. Dále lze použít zralý kompost ke
hnojení kolem rostoucích rostlin, pokud si
jej pro tento ú el necháme.
Rybízy, angrešty, maliny - p1i výsadb0
bychom m0li zapravit bohaté dávky kompostu (10 až 20 litr na 1 m2) do vrchní
vrstvy p dy. Ke každoro nímu hnojení lze
použít 2 až 3 litry na 1 m2 pod ke1e b0hem
vegetace a kompost m že být i polozralý.
Mnohým rostlinám ve kbelících, kv0tináích a truhlících se neda1í v istém kompostu. Proto polovinu použité zeminy pro
kv0tiny nebo zahradní p dy, respektive
písku promícháme s kompostem.
Je-li k dispozici jen málo kompostu, lze
efektivn0 využít malé množství lokálním
zapravením. Kompost dáme p1ed setím do
rýh (brázd), které odpovídají budoucím
1ádk m. U zahradních plodin, které se
vysazují, použijeme kompost do míst výsadby rostlin. Dávka závisí na druhu rostliny.
Kompost v 1ádcích nebo v místech výsadby
rostlin je s p dou jen málo promíchán a
poskytuje klí ícím semen m a vysazeným
sazenicím velmi dobré podmínky pro vývoj.
To se výrazn0 projeví na pozd0jším r stu.
Rostliny také lépe p1ekonávají nep1íznivé
pov0trnostní podmínky b0hem po áte ního
vývoje. Lokální zapravení kompostu by se
m0lo ast0ji používat než doposud. Na
lehké p d0 se dávkou 4 litry kompostu do
místa výsadby sklize: okurek v N0mecku
urychlila a výnos se zvýšil o více než 20 %.
P1i stejném množství kompostu, ale rozhozeného na široko, byla ú innost menší.
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Výskyt škodlivých organizm
p*i kompostování
Ing. Jan Kazda CSc.,
Zem!d!lská univerita Praha
V p*írod vzniká b hem celého roku
velké množství odum*elé organické
hmoty, která se však inností mikroorganism rychle p*em 2uje v látky, které
jsou op t v p*írod pln využitelné. Tento
princip zná p*íroda již milióny let a bez
n ho by nemohl existovat život na zemi,
protože by sám sebe udusil svými odpadními látkami.
Teprve, když lov0k z historického hlediska v nedávné minulosti narušil tento systém,
zp sobil si hromad0ním tzv. odpad velké
problémy. Tyto látky jsou asto toxické,
p1irozen0 se vyskytující mikroorganismy je
obtížn0 odbourávají. V p1írod0 až do této
doby v podstat0 "odpad" neexistoval, vše se
využilo.
Pot0šitelné však je, že rozumní lidé si
nebezpe í existence "odpad " uv0domili a
snaží se hospoda1it tak, aby takové látky
v bec nevznikaly a veškeré p1írodní produkty bylo možno opakovan0 využívat.
9astým a tém01 ideálním p1íkladem využití
organického "odpadu" vznikajícího v domácnosti a na zahradách je kompostování.
Z estetického hlediska již nem žeme nechat
tlít odum1elé ásti organizm na jakémkoliv
míst0 jako v p1írod0, ale cílen0 vytvá1íme
r zné druhy kompost , kde se snažíme tyto
rozkladné procesy podporovat, urychlovat a
áste n0 1ídit. Vzniklá p da bohatá humusem a živinami je ideálním substrátem pro
v0tšinu rostlin p0stovaných na zahrad0.
P1edchozí 1ádky vyznívají tém01 idealisticky, ale v napodobení p1írody a vytvo1ení
cenné organické hmoty vyžaduje znalosti,
as a pochopiteln0 i nutnost p1iložit ruku
k dílu. Ne každý zám0r se povede a stává
se, že místo kvalitního kompostu jsme vytvo1ili ohnisko ší1ení škodlivých organizm plevel , hub nebo r zných živo ich na
vlastní zahrádce.
Zpravidla si p vodce chorob i šk dce do
kompostu doneseme sami, práv0 rostlinnými zbytky, které chceme kompostovat.
Uvádí se, že do kompostu pat1í pouze rostliny zdravé. To je však pohled zna n0 zjedno24

dušený, protože mnoho i siln0 napadených
a viditeln0 poškozených rostlinných zbytk
nem že zp sobit v kompostu žádné problémy. N0kdy však m žeme naopak p1inést do
kompostu závažné škodlivé organizmy
i zdánliv0 zdravou rostlinou. Stává se to
v p1ípad0, že tato rostlina není k t0mto
chorobám nebo šk dc m citlivá - p1íznaky
se neprojeví, ale v substrátu obsažené
zárodky infikují kompost.
Z hlediska p*ežívání mikroorganism
v kompostu je m žeme rozd lit do t*í
skupin:
1) organizmy, které nep1ežijí proces kompostování, protože b0hem svého vývoje
nevytvá1í odolná stadia. Jejich ší1ení p dou
po správném dozrání kompostu je nemožné.
2) organizmy p1ežívající v kompostu i n0kolik let, ale které se zde dále nemnoží.
Tyto druhy se mohou kompostovou zeminou
pasivn0 ší1it na nové stanovišt0.
3) organizmy v kompostu se rozmnožující
znamenají vážné ohrožení rostlin nejen
pasivním ší1ením p dou, ale i aktivním ší1ením z místa kompostování do okolí.
1) Organizmy, které nep*ežijí proces
kompostování
Zástupci této skupiny jsou patrn0 na zahrádce nej ast0jší. Pat1í sem v0tšina poškození rostlin hmyzem, zejména na nadzemních ástech. P1íkladem mohou být na
mnoha rostlinách asté mšice. Jejich velké
kolonie jsou kompostováním spolehliv0
hubeny. V0tšina dalšího hmyzu s bodav0
savým ústním ústrojím - ploštice, štítenky,
puklice proces delšího kompostování také
nep1ežijí. Rovn0ž mnoho druh housenek larev motýl a housenic - larev blanok1ídlých pilatek zapravení do kompostu nep1ežijí. Naprostá v0tšina dosp0lc hmyzu kompostovanou hmotu rychle opouští nebo p1i
zapravení do hlubších vrstev hyne. Fytofágní rozto i - svilušky a vlnovníci - b0hem
rozkladu organické hmoty také hynou.
Do kompostu se mohou p1idávat bez obav
i siln0 napadené ásti rostlin viry i houbovými chorobami vyskytující se na nadzemních
orgánech rostlin. P1esto bychom se však
m0li vždy ujistit v literatu1e, zda tyto mikroorganismy nevytvá1í odolná klidová stadia,
p1ežívající v p d0.

V0tšinou však platí následující princip.
Fytofágní houby jsou pevn0 vázány na
svého hostitele a jsou schopny asto dlouho
p1ežívat i na odum1elých pletivech p vodní
hostitelské rostliny. Tyto zbytky se za vhodných podmínek stávají primárním zdrojem
infekce. Takto p1ezimuje známá moniliová
hniloba na mumifikovaných plodech mnoho
m0síc . Rovn0ž padlí vytvá1ející bílé povlaky na listech tímto zp sobem snadno p1ekonává zimu. Podmínkou u obou druh však
je, aby zaschlé ásti p vodní rostliny byly
v relativním suchu a nerozkládaly se.
Do kompostu m žeme tedy bez obav
p1idat siln0 napadené plody nap1. moniliovou hnilobou. Zapraveny do p dy, v podmínkách stálé vlhkosti jsou pletiva plod
rychle rozkládána saprofytickými p dními
organismy. Jakmile se plod rozpadne, p vodn0 škodlivá houba hyne, protože bez
pletiva hostitelské rostliny není schopna
p1ežít. Obdobný princip platí pro mnoho
dalších hub. Pozor si musíme dát u hub
poškozující podzemní ásti - ko1eny, hlízy,
cibule, oddenky. 9asto se totiž jedná o
p dní mikroorganismy, které v p d0 p1ežívají v0tšinou úsp0šn0 delší dobu a prakticky
pat1í do druhé skupiny. Jejich rozší1ení na
nové stanovišt0 však nebývá tak nebezpe né, protože jsou již b0žnou sou ástí p dní
mikroflóry p dy na zahrad0 a dlouho se
nemusí škodliv0 projevit. Tyto houby zpravidla vyvolávají tzv. dispozi ní onemocn0ní.
Napadají rostliny pouze za ur itých podmínek - teploty, vlhkosti, obsahu vzduchu
v p d0, odr dové náchylnosti apod.
2) Organizmy p*ežívající v kompostu i
n kolik let, ale které se dále nemnoží
Ze živo išných šk dc jsou z této skupiny
patrn0 nejnebezpe n0jší fytofágní háMátka.
Tyto mikroskopi tí živo ichové umí vytvo1it
klidová, mimo1ádn0 odolná stádia a v neaktivní form0 p1ežívají i více než 6 let. N0které
druhy vytvá1í tzv. cysty - malé útvary obsahující i n0kolik stovek vají ek, které se
líhnou až v p1ítomnosti hostitelských rostlin.
Jiné druhy mohou upadnout do anabiotického stavu a p1ežívají i extrémní teplotní
a vlhkostní výkyvy op0t až n0kolik let. Jestliže je kompost špatn0 ošet1ován, porostlý

plevelnou vegetací, mohou si háMátka najít
mezi plevely vhodného hostitele a v kompostu se i množit, a tím pat1í již do skupiny
nejnebezpe n0jší - t1etí. V kompostu na
zahrádce se nej ast0ji vyskytuje háMátko
zhoubné, v pr myslových kompostech
háMátko 1epné nebo bramborové.
Ochranou proti výskytu háMátek v kompostu je d sledná kontrola zbytk rostlin.
Výrazn0 deformované nebo zakrslé rostliny
vždy vy1adit a do kompostu nep1idávat ani
p du z místa, kde tyto rostliny rostly.
Do kompostu se mohou dostat p dou
nebo rostlinnými zbytky larvy a kukly n0kterého hmyzu, které zde dokon í vývoj. Délka
vývoje je r zná od n0kolika dní až n0kolik
let. Nej ast0ji to bývají larvy n0kterých brouk nebo dvouk1ídlého hmyzu. Zvýšení výskytu šk dc na zahrádce však v0tšinou nezp sobí, protože by stejn0 dokon ily vývoj na
p vodním stanovišti. Ochranou je zapravení
erstvých zbytk hloub0ji do p dy a p1ípadné pravidelné vápn0ní.
Mimo1ádn0 závažné je zavle ení trvalých
klidových stádií hub do kompostu. Nej ast0ji
se jedná o sklerocia houby hlízenky, která
nebezpe n0 napadá mnoho plevelných,
okrasných i užitkových druh rostlin. Tato
houba vytvá1í erné více jak 1 cm velké,
tvrdé útvary (sklerocia) a ty v p d0 p1etrvávají více než 6 let. Množí se až v p1ítomnosti
hostitelské rostliny, a proto op0t pozor na
zaplevelení kompostu. Na zahrádkách bývají napadeny slune nice, raj ata, papriky,
okurky, salát a mnoho dalších rostlin. Rostliny rychle vadnou a následn0 usychají. Na
napadených ástech se nejd1íve vytvá1í
vatovité bílé mycelium a uvnit1 nebo na
povrchu rostlinných pletiv se vytvá1í již
popsaná sklerocia, která jsou nejspolehliv0jším determina ním znakem této houby.
Obdobn0 m že v kompostu p1ežívat hlenka kapustová (Plasmodiophora brassicea),
která zp sobuje nádorovitost košBálovin.
Nevytvá1í však sklerocia a b0žný zahrádká1
ji v kompostu prakticky nem že identifikovat. Do kompostu se zanáší zbytky infikované brukvovité zeleniny nebo p dou. P1ežívá
op0t i více jak 6 let a m že napadat brukvovité plevele rostoucí na kompostu, a tím se
dále množit.
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3) Organizmy v kompostu se rozmnožující
Zejména n0které druhy hmyzu vyhledávají
kompostovaný a rozkládající se substrát a
nacházejí zde ideální místo pro sv j i opakovaný vývoj. Nej ast0ji zde nacházíme tenké
dlouhé drátovce - larvy kova1ík , velké
ponravy - larvy vrubounovitých brouk , larvy
tiplic a muchnic, zemní housenky m ry
osenice a v n0kterých oblastech i vzácn0jší
krtonožku.
Vají ka nebo malé larvy je možno p1inést
do kompostu p1edevším p dou nebo dosp0lci kladou vají ka na plevel rostoucí na
kompostu. N0které druhy mají vývoj pouze
n0kolik týdn , jiné druhy i n0kolik let. Dosp0lci po dokon ení vývoje opouští p vodní
stanovišt0, ale asto se op0t vracejí a ást
vají ek kladou op0t do p dy kompostu nebo
na plevelné rostliny na kompostu rostoucí.
Všechny druhy jsou velmi dob1e p1izp sobeny životu v p d0 a významn0ji je nehubí ani
p1ehazování nebo další mechanické zpracování p dy kompostu. Po p1enesení na nové
stanovišt0 mohou výrazn0 poškodit zejména
podzemní ásti rostlin. Ochrana je obtížná
až nemožná. U velkých druh - ponravy
nebo krtonožky by snad pomohlo p1esátí
kompostu a mechanické pr b0žné odstra:ování t0chto larev.
Na kompostu se mohou rozmnožovat i
všechny druhy slimák , svinky nebo škvo1i.
Jejich výskyt m že být mimo1ádn0 silný.
Protože se vyskytují p1evážn0 na povrchu
nebo m0lko po povrchem, p1ípadn0 se
skrývají pod v0tšími zbytky je možno použít
obvyklé chemické prost1edky pro snížení
jejich výskytu nap1. b0žné požerové návnady proti slimák m.
Všechna uvedená doporu ení a rozd0lení
na skupiny se vztahují pouze na dob1e ošet1ovaný, p1ehazovaný a za sucha zalévaný
kompost. Na voln0 ložených hromadách
rostlinného materiálu mohou být nebezpe né škodlivé organizmy všech skupin, protože v suchých nerozkládajících se rostlinných
zbytcích je úpln0 jiné prost1edí než ve
správn0 založeném kompostu.
Velkou nep1íjemností se m že stát ukládání rostlin plevel s dozrávajícími semeny
nebo následné zaplevelení kompostu rostli26

nami vytvá1ející semena nebo vegetativn0
se množící (pýr, prysky1ník, kop1ivy apod.).
Ideální je p1ikrýt kompostovaný materiál
tmavou vodu propoušt0jící fólií a na za átku
rozkladných proces navodit podmínky pro
výrazn0jší vzestup teploty, který sníží výskyt
všech škodlivých organizm v etn0 semen
plevel .
V záv0ru bych cht0l varovat p1ed použitím
p dních ko1enových herbicid na kompostu
v ochran0 proti plevel m. Tyto látky se
dlouho nerozkládají a mohou zp sobit velké
poškození citlivých výsadeb i mnoho m0síc
po aplikaci. Nebezpe né je i prosypávat
zeminou z lokalit, kde byly tyto herbicidy
aplikovány. Se ší1ením chorob, šk dc i
plevel z kompost je to podobné jako
s jinými lidskými aktivitami. Jestliže máme
as a v li založit a udržovat kompost podle
moderních zásad, je nebezpe í ší1ení relativn0 malé a dá se mu p1edcházet. Jestliže
se však domníváme, že se to "n0jak samo
vy1eší", mohou nastat tak závažné problémy
s výskytem a ší1ením škodlivých organizm ,
že vytvo1enou zeminu nelze v bec použít.
P evzato z www.biom.cz

Kompostovatelné sá ky
na biologický odpad
Tomáš Hodek
Asi žádný zahrádká1 nepochybuje o významu kompostu pro zahrádku. Pomocí kompostování si každý z nás m že vyrobit kvalitní organické hnojivo a zárove: zpracovat
posekanou trávu, spadané listí, vypletý
plevel apod. Pro každý kompost platí, že
ím je jeho skladba pest1ejší, tím je kvalitn0jší. Proto dáváme na kompost i biologický
odpad z domácností, jako je naB ze zeleniny, slupky a odkrojky z brambor, ovoce,
kávovou sedlinu, ajové sá ky apod. Jestliže máme kompost blízko kuchyn0, je odkládání snadné. Horší to je, pokud musíme
p1ekonávat více pater, ujít delší vzdálenost
a nebo dokonce na zahrádku cestovat
dopravními prost1edky, i autem. K p1eprav0
bioodpadu se pak využívají tetrapakové
krabice, kyblíky, igelitové sá ky a podobn0.
Všechny tyto zp soby p1epravy mají jednu

nevýhodu, po vysypání odpadu na kompost
jsou obaly zne išt0né a nedá se o nich 1íct,
že by zrovna von0ly. Je pravda, že se obal
dá vymýt, aby se dal op0t použít. P1i likvidaci je lépe jej recyklovat, ale ast0ji se obalu
zbavujeme vyhozením do sm0sného odpadu. Ekologickým 1ešením je použít sá ek
z kompostovatelného bioplastu. Jedná se
o bioplast z p1írodních materiál , který si
ponechává své vlastnosti v dob0 užívání
avšak p1i likvidaci kompostováním se kompletn0 rozkládá na látky neškodné pro životní prost1edí. Tento rozklad je navíc asov0
velmi krátký Odpad do kompostu vložíme i
se sá kem, který se s bioodpadem zkompostuje. Je to jednoduché a p1ináší to ješt0
celou 1adu dalších výhod. Je však nutné
dbát na to, aby použité sá ky byly kompostovatelné v domácím kompostu. Sá ky,
které dodává firma HBABio takové jsou. Na
trhu, zvlášt0 zahrani ním se objevují materiály ke kterým výrobci dokládají jejich kompostovatelnost. Je však rozdíl pokud se
materiál kompostuje v pr myslové kompostárn0, kde se kompostuje ve velkých
zakládkách s astou p1ekopávkou a nebo
na malém kompostu, který se v lepším p1ípad0 p1ekope dvakrát nebo t1ikrát. N0které
"kompostovatelné sá ky" pak m že být
obtížné zpracovat v domácím kompostu.
HBABio dodává sá ky, které na pohled
vypadají jako b0žný igelit, jsou však vyrobené z materiálu na bázi kuku1i ného a bramborového škrobu. Dostanou-li se tyto sá ky
do vlhka s p1ítomností mikroorganism
(bakterie, plísn0 apod.) za nou tyto mikroorganismy sá ek "pojídat" až nakonec v kompostu zcela zmizí. Postup rozkladu ukazuje
obrázek.
Sá ky jsou paropropustné, ehož se využívá k eliminaci zápachu vyseparovaného
bioodpadu v domácnosti. Pokud se použije
speciální koš, do kterého se sá ek zav0sí,
umožní se vzduchu, aby z vn0jší strany
proudil okolo sá ku. Sá ek do sebe nasává
vlhkost z odpadu uvnit1 sá ku a z vn0jší
strany je povrch vysušován vzduchem. Tím
dochází k snižování vlhkosti bioodpadu
v sá ku. Netvo1í se tam výluh, nedochází
k zahnívání odpadu a dochází k odstran0ní
nep1íjemného zápachu. Vysušováním se

Vliv mul ování na p du a rostliny
Ing. Bohuslav Vlášek
P1i mul ování neboli nastýlání pokrýváme
povrch p dy vrstvou vhodného organického
nebo anorganického materiálu. Krom0 toho,
že mul ování brání r stu plevel , je to velice
ú inné opat1ení v pé i o p du, které se
p1ízniv0 projevuje v r stu a vývoji rostlin.

Rozklad sá k) - b!hem 40 dní se materiál
rozloží z 90 %.
brzdí i proces biodegradace sá ku. Sá ek
se proto nesmí opírat o dno koše. Do sá ku
tak m žete spolehliv0 ukládat bioodpad celý
týden, pokud máte málo odpadu, nebo
nejste n0jaký as doma, m že vydržet i
trnáct dní. Po napln0ní sá ek z koše jednoduše vyjmete a i s biologickým materiálem
donesete na kompost. Pokud jedete na
delší vzdálenost, doporu uji pojistit se vložením sá ku do jiného obalu, který kompostovatelný sá ek pojistí proti p1ípadnému protržení. Obal z stane istý, manipulace s odpadem je snadná a hygienická. P1i kompostování je pak nutné dbát, aby byl sá ek
v kompostu zahrnutý. Pokud by ležel na
povrchu bude se vysušovat a proces biodegradace se bude brzdit stejn0, jako když visí
v koši. Pokud sá ek p1ed cestou zauzlujete,
tak uzel na kompostu rozvažte. Stalo se mi,
že jsem tyto uzlíky našel, když jsem p1esíval
hotový kompost. Ostatní ásti sá ku se
rozložily, ale zhutn0ný velký objem bioplastu
se rozložit nesta il. Uzlíky jsem dodate n0
rozvázal a vrátil do nové zakládky, ale je
lepší rozvázat je rovnou p1i ukládání materiálu do kompostu. Sá ky jsou již pom0rn0
dostupné v prodejnách zdravé výživy dodává je velkoobchod Countrylife, nebo je
m žete objednat na www.hbabio.cz. Z dalších biodegradovatelných výrobk stojí za
povšimnutí i tašky, pytle a dokonce nádobí.
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Jaké p*íznivé ú inky má mul ování na
p du?
1. Mul má schopnost zadržovat vláhu
v p d0, aB již vzlínající ze spodních vrstev a
ze spodní vody, nebo která pronikla do p dy
p1i dešti nebo zálivce. Tím brání vysychání
p dy. Je t1eba po ítat s tím, že tato vlastnost nevzniká automaticky položením mule, ale že je t1eba, aby p da obsahovala
organické látky (nejlépe kvalitní humus,
pop1ípad0 rašelinový substrát), které mají
dobrou vododržnost. Zmenšuje se tím i
pot1eba zavlažovat.
2. Dalším významným p sobením mul e
je schopnost p1ízniv0 ovliv:ovat teplotní
pom0ry v p d0. Mul redukuje odraz a vyza1ování tepla. Tlumí se tím extrémní výkyvy
povrchové teploty. Záleží na barv0 mul e,
na poutání a vodivosti tepla.
3. Mul vytvá1í ideální mikroklima pro
p dní bakterie a pro ko1ínky rostlin. To má
velký význam pro mladé stromky. Uvádí se,
že když se správn0 mul uje, m že být
u mladých stromk až 4 x hustší ko1enová
síB. U dosp0lých strom se m že až 15 x
zvýšit hustota ko1en oproti strom m p0stovaným v trávníku.
4. Nelze opomenout ani to, že mul snižuje povrchový odtok vody a p1i použití organických rozložitelných materiál se ve spodní ásti rozkládá a poskytuje živný humus.
Dobrý mul musí mít velmi dobrou propustnost pro vodu a vzduch. Voda je sama
živinou a je sou asn0 rozpoušt0dlem živin.
Zejména hlubokoko1enící rostliny mají vyšší
nároky jak na vodu, tak i na kyslík, který
pot1ebují pro dýchání ko1en . I když v p d0
sta í menší obsah kyslíku než v ovzduší,
musí být neustále dopl:ován. Sou asn0
musí být odvád0n oxid uhli itý, který je
odpadním produktem dýchání ko1en a jeho
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nahromad0ní m že vést k poškození pletiv
rostlin a ke snížení funkce ko1en .
Spln0ní uvedeného požadavku je závislé
na výšce mul e, kterou je vždy t1eba zvážit.
Výška mul e je závislá na druhu rostlin, na
druhu p dy, na klimatických podmínkách a
samoz1ejm0 na druhu materiálu, který chceme pro mul ování použít. M že to být podle
situace od 5 - 15 cm. Pod menší ke1e použijeme 5 cm vrstvu mul e, pod stromy až
15 cm. P1i mul ování na p dách pís itých
nebo hlinitopís itých je možné použít až
10 cm vrstvu mul e. Pokud máme k dispozici mul s hrubou strukturou, která umož:uje
dobrou vým0nu plyn , m že být vrstva
i vyšší. Na p dách jílovitých a p1i použití
jemných mul ovacích materiál by vrstva
mul e nem0la p1esáhnout 5 cm. Pokud
mul ujeme poprvé, musíme po ítat s tím, že
se mul slehne a budeme ho muset dosypat. Nejvhodn0jší termín pro mul ování je
konec podzimu, zapravený mul v této dob0
nejlépe chrání ko1eny p1ed zimou, ale je
t1eba myslet na to, že v mul i, ponechaném
p1es zimu se mohou zdržovat hraboši a
myši.
Nedostatkem p1írodních mul
je jejich
kratší trvanlivost, ty se p sobením mikroorganism rozkládají. Mikroorganismy ke své
innosti i k množení pot1ebují dusík. Mul ovací materiály s vyjímkou erstv0 pose ené
trávy obsahují zanedbatelné množství dusíku, a proto mikroorganismy odebírají dusík
z p dy. D0je se to asto na úkor rostlin,
které mohou trp0t nedostatkem tohoto
prvku. Dusík do mul ovacích materiál
nevpravujeme, neboB bychom urychlili rozkladné pochody a zkrátili trvanlivost, ale
p1ihnojujeme na list nap1. minerálním hnojivem Kristalon Start, p1ípadn0 hnojivou
zálivkou p1ímo k rostlinám.
Které nep*íznivé ú inky
m že mít mul ování?
Velkým nebezpe ím je nadm0rné navezení mul e. Vysoká vrstva jemného organického mul e má velkou schopnost vázat vodu,
m že pojmout množství vody rovnající se až
20ti násobku své hmotnosti v suchém stavu.
Pokud dojde ke slepení ástic mul e, stává
se mul nepropustný pro vodu, takže zóna
ko1enového vlášení nemusí mít vody dostatek, p1estože na povrchu mul e je vody

nadbytek. Na špatn0 propustných p dách
m že vést opakovaná a nep1im01ená vrstva
jemného mul e ke špatné vým0n0 plyn .
Vysoká vrstva mul e snižuje teplotu p dy
b0hem hlavního období pro r st ko1en , tj.
na ja1e a na podzim, neboB p sobí jako
izolace.
Další nebezpe í spo ívá v tom, že p1emok1ené prost1edí napomáhá rozvoji ko1enových patogen , což vede k bakteriálním a
houbovým onemocn0ním a k hnilobám
ko1en , blokuje se r st ko1en a vede to i
k odumírání rostlin, neboB je narušen pohyb
vody a živin do nadzemních ástí rostliny.
Strom m nejvíce prospívá mul ování
v celém prostoru pod korunou. Nebezpe né
jsou kupy p1ebyte ného mul e u kmen
strom , díky kterým m že dojít k odumírání
oblasti ko1enového kr ku (límcová choroba
jabloní). Doporu uje se, aby vrstva mul e
byla ukon ena minimáln0 10 cm od kmene
mladých strom , u starších ješt0 dále, což je
d ležité i z hlediska nebezpe í poškození
hraboši. Podobn0 jako u strom bychom
nem0li ani u ostatních rostlin dávat mul
p1ímo ke stonk m rostlin. U folií a netkaných
textilií není ze stejných d vod vhodné
umísBovat rostliny do zá1ez v podob0 k1íže,
ale je vhodn0jší ud0lat v nich tvercové,
p1ípadn0 kruhové vý1ezy pro rostliny. Mul
ve vyšší dávce m že poskytnout úkryt pro
hraboše a do asn0 i zvýšit výskyt plž .
Který mul ovací materiál zvolit?
Rozhodující význam pro mul ování mají
organické materiály. S výjimkou mul ovacích folií a netkaných textilií jsou rostlinného
p vodu, jako nap1íklad tráva, listí, k ra,
sláma, jehli í, d1evní a k rové št0pky, piliny,
rašelina, kompost, p1ípadn0 i nepotišt0né
kartony. Organické materiály rostlinného
p vodu mají omezenou životnost a musí být
podle pot1eby dopl:ovány.
Mul ování travou
9erstvou trávu z pokoseného trávníku
máme mnohokrát za rok k dispozici. Pokud
trávu nepoužijeme jako kompostotvorný
materiál, je možné ji využít k mul ování. Pro
mul ování by tráva m0la být posekána na
drobno a na míst0 použití uložena do výšky
maximáln0 5 cm. Sekáme ji vždy p1ed tvorbou semen.

Tráva krom0 stejných ú ink jako mají
ostatní mul otvorné materiály, poskytuje
potravu pro velké množství žížal, které p du
zkyp1í a provzdušní. Odpadá tím okopávka.
Tento zp sob mul ování je výhodný p1i
p0stování jahod. Zrající plody z stávají ležet
na tráv0 a nejsou zne ist0né zeminou.
Suchou trávu lze použít k mul ování pod
stromy a pod ke1i. M že být i ve vyšší vrstv0. V tom p1ípad0 je dobré nechat trávu
p1edem po1ádn0 proschnout. 9erstv0 posekanou trávu dáme pouze do výšky 3 cm a
po proschnutí dáme další vrstvy. Za vlhka je
nebezpe í zapa1ení a zahnívání. Mul se
postupn0 slehává.
Zajímavá technologie je založena na použití mul ova , mul ovacích seka ek, pop1ípad0 seka ek kombinovaných. Mul ova e
jsou stroje pro drcení a prostorové rozm0ln0ní trávy. Mul ovací seka ka rozemele
trávu na malé kousky a pose enou trávu
zárove: šrotuje. Kombinovaná seka ka má
mul ovací p1ídavné za1ízení.
Posekaná 1ezanka na trávníku zachycuje
vodu, a protože obsahuje jen málo ligninu,
pom0rn0 rychle se rozkládá. Chrání povrch
p dy p1ed p1ímým slune ním zá1ením, a
proto snižuje odpa1ování. Když se rozloží,
vzniká humus, který poutá vodu. D ležitá je
výška posekaného trávníku. Ta by nem0la
být kratší než ty1i centimetry, aby tráva
m0la pot1ebnou vlhkost pro tlení a trávník
pro další r st. P1i použití této technologie se
nesmí nechat tráva p1er st. P1i správném
postupu je trávník nejen hustý, ale obsahuje
i dostate né množství živin.
Aby nedocházelo k tvo1ení plsti na povrchu p dy, která zabra:uje p1ístupu vzduchu ke ko1ínk m, je t1eba trávník alespo:
jednou za rok pro1ezat.
Mul ování k rou
Drcená k ra je v okrasné zahrad0 nej ast0ji používaný mul ovací materiál. Hodí se
zejména k rostlinám p vodn0 lesním, jako
jsou jehli nany, rododendrony, stínomilné
ke1e. Používá se sm0s borové a smrkové
k ry. Použití v zeleninových nebo ovocných
zahradách je nevhodné. V této asti zahrady
m že být použita na cesty. K ra má okyselující ú inky a m že obsahovat n0které
látky, které brzdí r st plevel , ale i p0stovaných rostlin.
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Bude dobré si p1ipomenout n0kolik zásad
pro mul ování k rou:
1. Je vhodn0jší používat k ru již áste n0
zetlelou
2. P1ed mul ováním je t1eba p du zbavit
plevel , pohnojit a dob1e zavlažit.
3. Na okrajích umístit mul tak, aby byl níže
než trávník, a to proto, aby o mul nezachytávala seka ka p1i sekání trávníku
4. Protože se po prvním mul ování mul
slehne, je t1eba k ru podle pot1eby dosypávat.
5. Zaléváme opatrn0, aby silný proud mul
neodplavil a nedošlo ke smíchání se
zeminou a tím k zaplevelení.
K rový št pek
obsahuje podíl d1evité hmoty s p1ím0sí
k ry. Má stejné vlastnosti jako mul ovací
k ra. Jeho hlavní výhodou je dvojnásobn0
delší doba rozkladu než u mul ovací k ry.
Je sv0tlejší barvy, ale postupn0 tmavne.
Mul ovat k rovým št0pkem lze buM samostatn0 anebo v kombinaci s mul ovací
k rou. V tom p1ípad0 se št0pek použije
jako základová vrstva.
K mul ování záhon je vhodná mul ovací
sm s, získaná z tmavé k ry a k rového
št0pku v pom0ru 1:1. Na záhonech déle
vydrží, neboB se pomaleji rozkládá.
Mul pro r že
Jde o výrobek ze stromové k ry. Surovinou pro jeho výrobu jsou stromová k ra
z jehli natých strom se zna ným podílem
borové k ry z d1evní kulatiny a t1íd0ný vyzrálý kompost vyrobený ze surovin s p1evahou
stromové k ry. Mul má pH 5. Brání výparu
vody z p dy, a tím ji chrání p1ed extrémn0
vysokými teplotami v letním období. Je též
vhodný k ošet1ení r žových ke1 na podzim
proti vymrzání. Doporu ená vrstva k nastýlání je 6 - 8 cm.
Mul ování listím
je možné v tom p1ípad0, když není napadeno houbovými chorobami. Listí spadané
do trávníku m žeme zpracovat na mul
sou asn0 s travou pomocí mul ovací seka ky nebo mul ova em.
Další možností je použití vysava e na listí
s t1emi funkcemi - sání, foukání a drcení.
Takto upravené listí se sbírá do vaku a
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p1emístí se do místa mul ování. M že se
také využít do kompost a kompostované
listí potom použít jako mul .
Mul ování slamou
Pokud máme zdroj slámy, je to rovn0ž
vhodný mul ovací materiál. Aby nebyla
odvátá v0trem, m0la by se nechat p1ed
položením na záhon na hromad0 se zeminou, aby áste n0 zetlela a navhla. Další
možností, jak zabránit vlivu v0tru, je zasypání slabou vrstvou k ry. Hodí se i jako zimní
p1ikrývka záhon .
Mul ovací fólie, netkané textilie a geotextilie
p vodn0 ur ené k boji proti plevel m mají
rovn0ž p1íznivý vliv na p dní vlastnosti.
V porovnání s organickými materiály p1írodního p vodu mají víceletou trvanlivost, a tu
je možné dále prodloužit kombinací s mulovací k rou nebo št0pkem. Podrobn0jší
informace o fóliích a textiliích lze najít
v Rukov0ti zahrádká1e z r. 2006.

Zaléváme zahrádku
Ing. Ivan Dvo ák,
absolvent 6. cyklu ÚZA ZS
Kdybychom si mohli n0co p1át, pak by to
krom0 zákazu r stu plevel v zahrad0, byla
nejspíše i možnost ovlivnit pravidelnost a
vydatnost srážek. Ono sice prší, ale ne vždy
tehdy, kdy pot1ebujeme. Spíše se v poslední
dob0 vody v zahrad0 nedostává, než aby jí
bylo mnoho. Hledání vhodného zdroje
a rezervoáru vody m že být n0kdy otázkou
d vtipu, jindy finan n0 náro nou operací.
Ne vždy je voda v nejbližším okolí zahrady
ta pravá.
DešBová voda je nejspíše to nejlepší. P1i
budování chatky, zahradního (rodinného)
domku, je dobré p1ihlédnout i na možnost
odvést vodu stékající ze st1echy do n0jakého rezervoáru. DešBová voda je v podstat0
istá (tém01 jako destilovaná), padá na zem
optimáln0 teplá. Pokud ji zachycujeme,
udržuje si v nádobách teplotu okolí. M že
to být sud pod okapem, vana na zemi,
pevná nádrž v zemi, bazének. Na konci této
soustavy stejn0 musí být odtok do kanalizace, aby voda nepodmá ela okolí.

Absurdní je možná d0lení této vody na
vhodnou pro zeleninu a kv0tiny. Je-li to ve
Vašich možnostech, bylo by lépe nechat
odtéct první litry úpln0 mimo nebo mimo
zásobník na zeleninu. Není-li déšB dostate n0 dlouhý, aby na1edil "první špinavou šarži", je voda dobrá nejspíše jen ke kv0tinám.
St1echa je ideální prostor pro usazování
prachu, všeho co létá ve vzduchu a ob as
se usadí. Navíc se v lét0 na slunci zah1ívá,
vypaluje. Ze st1ešní krytiny (kanadský šindel, plech, natíraný plech, azbestové krytiny)
déšB vymývá ur itý podíl látek, které se
teplem uvolnily. Jak st1echa stárne, je jich
stále mén0. Zelenina m že být na tyto látky
vnímavá nebo jen prost0 ulpí na povrchu.

Povrchová voda - z vodních tok , nádrží
st1edních a nížinných poloh republiky, je
velmi vhodná. Vyhovuje její teplota, obsah
rozpušt0ných látek. Protože zpravidla nemá
vysoký obsah minerálních látek, (mimo vody
horských byst1in, podzemních pramen )
1íká se jí voda m0kká. Pokud je brána p1ímo
z koryta, m že být zne išt0na produkty
látkové vým0ny lov0ka a zví1at (p1ímé
vývody domovní kanalizace, potraviná1ských závod aj.), pokud je ze studny vedle
(okolo skruží se zasype písek, voda prosakuje skrz n0j, istí se), nebývá závadná.
Pokud ve vod0 žijí ryby, nemá podivné
zabarvení a zápach, neústí do ní p1ímo
kanalizace, je solidním zdrojem zálivkové
vody. P1i vyšším obsahu fosforu a dusíku se
asto ucpávají jemná sítka rozst1ikova a
rosi . Bují v nich mikrobielní život, množí
se zde, laicky 1e eno "slizy a 1asy". Je t1eba
pamatovat i na to, že k odb0ru vody z vodote í a nádrží jakýmkoli erpadlem je t1eba
povolení.

Tam, kde je dostupná voda z m0stského
1ádu, není problém s hygienickými normami, s mechanickou istotou. Studená voda
má mít podle normy maximáln0 12 EC. To je
pro rostliny málo. Takovou vodu nechávám
spíše odstát. Alespo: se z ní uvolní i látky
používané na její dezinfekci. Velmi nep1íjemné je v tomto p1ípad0 zjišt0ní, že za vodu,
kterou "vyst1íkáme" do záhon a na trávníky, zaplatíme vodné a ve velkém množství
p1ípad i sto né.
Voda studni ní je p1i p1ímém erpání na
zalévání p1íliš studená. Tvrdost vody je
dána podložím, kterým protéká. Tedy nemusí být nutn0 tvrdá, ale bývá. Minerálie z takové vody se tam, kde je v p dním horizontu dostatek humusu, nijak neprojeví. Na
p1evážn0 anorganických substrátech m že
po delší dob0 pon0kud m0nit faktor pH,
podle toho, jakými horninami voda do studny prostupuje. Horší je situace, kdy se pH
p dy m0ní z mírn0 kyselého do neutrálního
i zásaditého. Vyšší pH blokuje p1íjem n0kterých živin a m že zp sobit poškození
u rostlin citlivých na zásaditou reakci. Pokud
nemáme možnost zvýšit obsah trvalého
humusu v p d0 (má pufrovací schopnost,
udrží pH v pot1ebných mezích i p1i zalévání
vodou kyselou i naopak zásaditou), pom žeme si hnojením. P1i vyšším pH je lépe
hnojit hnojivy snižujícími pH, hnojivy ur enými na v1esovištní rostliny, rododendrony a
azalky, hnojivy vhodnými pro begonie a
fuchsie.

Pokud se na mytí používají p1ípravky odbouratelné biologicky, lze ji použít p1ímo na
zálivku (stromy, ke1e, trvalky), jinak musí
projít išt0ním. Pro vodu dešBovou mluví
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ješt0 další plus. Musíte jí rozlévat z konve
nebo z hadice, samospádem tekoucí z nádoby výše nad povrchem zem0, ve které je
nízký tlak (viz. obrázek). Neni íte tolik strukturu p dy, jako když st1íkáte hadicí vodu
hnanou erpadlem, vodu z m0stského 1ádu.
Zalévání konví je cílené. Pokud neprší a
zalijete záhony plošn0, probudíte semena
plevel , musíte je ni it. Pokud zaléváte jen
jednotlivé rostliny, ze suché, nakyp1ené
p dy okolo nich, nic nevyroste.
Nejlepší je, když prší, kdy pot1ebujeme a
tolik, kolik pot1ebujeme. Ale o tom si m žeme nechat pouze zdát.

Poruchy zahradních rostlin
zp sobené nevhodnou výživou
ing. Jaroslav Rod, CSc.,
P edstavenstvo RR ZS
Poruchy rostlin zp sobené nevhodnou
výživou se n0kdy nazývají karen ními poruchami. Spolu s poruchami fyziologickými,
genetickými, mechanickými, chemickými,
i atrogenními a poruchami zp sobenými
klimatickými, p dními a dalšími vlivy pat1í do
velmi široké skupiny neparazitních i abiotických poruch (abionóz), d1íve nesprávn0
ozna ovaných jako poruchy fyziologické.
Tyto neparazitní poruchy je t1eba odlišovat
od chorob, které zp sobují parazitní initelé
(p1edevším mikroskopické houby, viry,
bakterie, fytoplazmy) a od poškození, jejímiž
p vodci jsou živo išní šk dci. P1estože
abionózy se u rostlin, a p1edevším u p0stovaných rostlin (plodin), vyskytují velmi asto,
zp sobují nemalé škody a jejich závažnost
stále nabývá na významu, málo kdy se o
nich dozvíme n0co bližšího a zejména souhrnn0jšího. Hlavním spole ným znakem
všech abionóz je velmi nesnadná diagnostika. V0tšinou není problém ur it živo išného
šk dce a p1i sou asné úrovni diagnostických metod dokáží odborníci diagnostikovat
prakticky všechny p vodce chorob, v etn0
viróz, fytoplazmóz a bakterióz, jejichž p vodce neuvidíme ani b0žným sv0telným mikroskopem. Ur ování p1í in neparazitních
poruch je však zcela odlišné a v mnoha
p1ípadech i velmi nesnadné, ne-li zcela
nemožné. To platí p1edevším pro karen ní
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poruchy. V mnoha p1ípadech nelze na prvý
pohled ani ur it, zda se jedná o neparazitní
poruchu, chorobu (nap1. virovou) nebo poškození jiným škodlivým organismem. Proto
velmi asto je t1eba nejprve známými diagnostickými metodami vylou it, že se nejedná o chorobu infek ního p vodu a teprve
potom se daným "problémem" zabývat
jako abiotickou poruchou. Celou problematiku neparazitních poruch pak zt0žují i skute nosti, že n0které mají soub0žn0 více
p1í in a samoz1ejm0 jsou i takové, a není
jich málo, u kterých p1í iny jsou doposud
neznámé nebo názory na jejich p1í iny se
zna n0 r zní. Z t0chto všech d vod je
z1ejmé, že ur ování p1í in abiotických poruch rostlin vyžaduje zna né praktické zkušenosti. V každém p1ípad0 je t1eba znát co
nejvíce o ur ité plodin0, v etn0 požadavk
na výživu, na p dní a klimatické podmínky,
o odr dových odlišnostech, o specifických
požadavcích na jednotlivé agrotechnické
zásahy atd. atd. P1es všechny uvedené
obtíže v ur ování abiotických a tím i karen ních poruch, je pot1ebné aby i zahrádká1i znali n0které typi t0jší p1íznaky nedostatku, a v n0kterých p1ípadech i nadbytku,
živin.
Jednou ze základních živin je dusík. Jeho
nedostatek (deficience, deficit) se projevuje
slabým r stem ko1en i nadzemních ástí a
p1edevším sv0tlezelenou barvou, která je
nejvýrazn0jší na níže položených listech. P1i
dlouhodob0jším nedostatku rostliny žloutnou a pletiva mohou i odumírat (nekrotizovat). Krom0 toho dochází i ke zpomalení
r stu a v mnoha p1ípadech i k menší tvorb0
kv0tních pupen (nap1. u ovocných d1evin)
a semen. U ovocných d1evin krom0 toho
plody dor stají malých rozm0r , které d1íve
dor stají a mají tuhou dužninu. Taktéž se
zvyšuje možnost st1ídavé plodnosti. U révy
vinné se nedostatek dusíku projevuje slabou
diferenciací kv0tenství a p1ed asným opadem list . Pro všechny víceleté rostliny je
typický p1ed asný opad list . P1íznaky
nedostatku dusíku se vyskytují p1edevším
na lehkých p dách a za chladného po así,
zejména na ja1e. Nedostatkem dusíku trpí
hlavn0 ovocné stromy, kv0ták, zelí, fazol,
brambory a nejmén0 pak cibule, salát a
pastinák.

Nadbytek dusíku se projevuje tmavozelenou barvou list a nadm0rnou tvorbou zelené hmoty na úkor kv0t a plod . Rostlinná
pletiva jsou vodnatá, 1ídká a proto i náchyln0jší v i chorobám (nap1. strupovitosti
jabloní a hrušní nebo bakteriální spále r žovitých u hrušní), šk dc m (nap1. vlnatce
krvavé u jabloní) a mraz m. Zelí p1i p1ehnojení dusíkem má nižší obsah cukr a
proto h 1e kvasí, bramborové hlízy mají
nižší obsah škrobu, cibule je h 1e skladovatelná, lusky papriky špatn0 vyzrávají a neervenají a u celerových bulev dochází
k ernání a modrání dužniny. P1ehnojení
dusíkem se u merun0k, broskví i jablek
projevuje pomalejším dozráváním, nižším
obsahem cukr , kyselin a vitaminu C a horší
skladovatelností. U révy vinné zp sobuje
nadbytek dusíku zvýšený opad kv0t . Zcela
specificky reagují na nadbytek dusíku rychlené (skleníkové) okurky, u nichž okraje list
žloutnou a postupn0 zasychají.
Dusík rostlinám dodáváme buM ve form0
organické (chlévská mrva, komposty apod.)
nebo minerální. Zde pak se jedná o dusík
dusi nanový (nitrátový) - nap1. ledek vápenatý, amonný (síran amonný), amidický a
kyanamidový (mo ovina, dusíkaté vápno)
nebo o dusík ve dvou a více formách (ledek
amonný, ledek amonný s vápencem, ledek
amonný s dolomitem, DAM 390). K pomalu
p sobícím dusíkatým hnojiv m pat1í nap1.
dusíkaté vápno, Ureaform, Z-mo ovina, CD
mo ovina, Oxamid nebo Mofert-L.
Nedostatek fosforu se obecn0 projevuje
ervenavým až fialovým i bronzovitým
nádechem ástí, které mají být zelené. Platí
to p1edevším pro stonky, listovou žilnatinu a
spodní stranu list . Dalším p1íznakem je
zpomalený r st (hlavn0 stonk a ko1en ),
tvorba menších a protáhlejších list s kratšími 1apíky, opožd0né rašení, kvetení a dozrávání a zvlášt0 nedostate ná tvorba a
vývin plod . Luskoviny mají menší po et
semen v luscích. Jablon0 a broskvon0
krom0 toho mají i kožovité listy, které p1edasn0 opadávají. Siln0jší p1íznaky jsou na
lehkých a kyselých p dách, na p dách
s nadbytkem dusíku a za chladného po así.
Na nedostatek fosforu je náchylná p1edevším mrkev, brambory, hrách, fazol a raj ata. U hlávkového zelí, okurek, tykví, cibule

a vodnice se p1íznaky nedostatku fosforu
v podstat0 neprojevují. S nadbytkem fosforu
se v p1irozených podmínkách prakticky
nesetkáváme. U révy vinné však nadbytek
fosforu je p1í inou nežádoucího zvýšeného
podílu semen v bobulích.
Nejb0žn0jšími fosfore nými hnojivy jsou
superfosfáty, mleté fosfáty, kostní mou ky,
nebo speciální hnojiva jako Dolofos 15,
Dolofos 26, Donaukorn 26 % P2O5, Fosmag,
Hyperkorn 26 % P2O5 + 2 % MgO, Hyperkorn 26 % +2,5 % MgO a další. Tato speciální hnojiva jsou na bázi mletých fosfát a
ve srovnání se superfosfáty jsou mén0
ú inná.
P1i nedostatku draslíku se v listech hromadí nadbytek dusíku, což se projevuje
jejich tmavozelenou barvou. Protože se
jedná p1edevším o amoniakální formu dusíku, nahromad0ní pavku (amoniaku) p sobí
toxicky, což se projevuje následným žloutnutím a postupným zasycháním list . To za íná na špi kách list a rozši1uje se po okrajích list sm0rem k 1apík m a p1i siln0jších
p1íznacích i mezi žilnatinu. Typický p1íznak
nedostatku draslíku se výstižn0 nazývá
okrajovou, nebo též káliovou spálou, resp.
nekrózou. Uvedené p1íznaky se vyskytují
nejprve na spodních listech a až pozd0ji
p1echázejí i na listy umíst0né výše. N0kdy
se nedostatek draslíku projevuje i vadnutím
rostlin nebo sv0šením list , a to i v p1ípad0
dostatku vody v p d0, opadem kv0t , p1edasným opadem list , sníženou mrazuvzdorností a tvorbou drobných a špatn0
vybarvených plod (nap1. u révy vinné,
broskvoní a merun0k) a tvorbou semen se
špatnými osivovými hodnotami. U zeleniny
obecn0 dochází k opožd0nému r stu,
rostliny mají sv0tle zelené listy a dochází ke
snížení obsahu vitaminu C. U raj at a paprik
m že mít nedostatek draslíku za následek
metlovitý vzr st rostlin. U raj at je nedostatek draslíku i p1í inou zvýšeného praskání a
rovn0ž nerovnom0rného dozrávání plod
(tzv. nevyzrávání stopkové ásti). U okurek
dochází k r zným deformacím plod a
u salátu a zelí k tvorb0 nekvalitních hlávek.
Nízký obsah draslíku v zelenin0, a v potravinách obecn0, pak má negativní vliv na vysoký krevní tlak u lidí, kte1í ji konzumují. Na
nedostatek draslíku je citlivý p1edevším
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rybíz, angrešt, hrušn0, jablon0, hlávkové
zelí, mrkev, celer, hrách, fazol, muškáty a
nejmén0 citlivá je cibule, salátová 1epa,
salát, tykve a okurky. Projevy nedostatku
draslíku jsou siln0jší na lehkých p dách, za
sucha a teplého po así a na p dách s vysokým obsahem vápníku a ho1 íku. Nadbytek
draslíku se projevuje pouze nep1ímo a to
tím, že jeho vysoká koncentrace v p d0
omezuje p1íjem jiných živin, zejména vápníku a ho1 íku, ale i zinku a manganu. V t0chto p1ípadech pak mluvíme o indukované
výživové poruše.
Draslík dodáváme rostlinám ve form0
chloridové (draselná s l, Kamex, Korn Kali)
nebo síranové (síran draselný, Patentkali).
Kapalnými draselnými hnojivy jsou nap1.
CK-sol a SK- sol.
Nejznám0jším p1íznakem nedostatku
vápníku je všeobecn0 známá ho1ká skvrnitost (pihovitost) jablek, o které pojednává
samostatný lánek. Deficience vápníku je
však p1í inou i n0kolika dalších p1íznakov0
velmi odlišných poruch rostlin a ovliv:uje
kvalitu rostlin daleko více než jak si v0tšina
zahrádká1 uv0domuje. P1itom vždy je t1eba
po ítat s tím, že tyto poruchy se mohou
objevovat i na rostlinách rostoucích v p dách obsahujících dostatek vápníku. Proto
je t1eba vždy si uv0domovat, že ve v0tšin0
p1ípad se jedná o "relativní nedostatek
p1ijatelného vápníku", p1i emž "relativnost"
a "p1ijatelnost" jsou odvislé od dostatku i
nedostatku p dní vláhy, obsahu dalších
živin v p d0, p1edevším nadbytku dusíku
(zejména amonnného) a draslíku, ale i ho1 íku nebo sodíku a od p dní reakce. Okraje
list (salát, brukvovité zeleniny), poupata
(brokolice), špi ky plod (raj ata, papriky),
st1edy r žic (kv0ták) nebo plody v bec
(jablka), jsou p1ednostn0 poškozovány
nedostatkem vápníku, protože jsou nejdále
od ko1en a tím se do nich t0žce transportovatelný vápník dostává nejh 1e a v nejmenším množství. Z tohoto d vodu vzniká i
porucha, která se projevuje ohýbáním vrchol rostlin ("há kování"), pop1. i zasycháním
vrcholových list . Tento p1íznak se projevuje
nap1. u raj at, brambor, hrachu a chryzantém, ale p1edevším u máku. Velmi astým
p1íznakem nedostatku vápníku je neparazitní nekróza kv0tního konce plod raj at a
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paprik. U hlávkového salátu, p1edevším
rychleného, a u n0kterých brukvovitých
druh zeleniny se deficience vápníku m že
projevit jako okrajová nekróza (spála) list .
Stejného p vodu je hn0dnutí r žic kv0táku
nebo poupat brokolice. Dalším p1íznakem
deficience vápníku je hn0dnutí (nekróza)
vnit1ních suknic cibule nebo list . Jedna, ve
velmi omezených p1ípadech i více, vnit1ní
dužnatá suknice cibule kuchy:ské nebo
cibule šalotky je zhn0dlá, aniž by byly napadeny n0jakým patogenem a podléhaly postupnému hnilobnému rozkladu. U hlávkového zelí nebo u hlávkové kapusty dochází
k obdobnému zhn0dnutí n0kterého listu
uvnit1 hlávek. V t0chto p1ípadech jsou postiženy ty suknice, resp. listy, které se na
rostlin0 za aly vyvíjet v dob0, kdy postižená
rostlina trp0la nedostate ným p1ísunem
vápníku z n0kterých výše uvedených p1í in,
nej ast0ji vlivem nedostate né p dní vláhy.
Typickým p1íznakem nedostatku vápníku je
i neparazitní skvrnitost list , která se projevuje u hlávkového a p1edevším u pekingského zelí. U t0chto zelenin vznikají na
vnit1ních listech drobné, mírn0 vpadlé, šedé,
hn0dé nebo erné, oválné až árkovité
skvrny. Skvrny jsou n0kdy jen na listové
žilnatin0, jindy však na celé listové ploše.
V0tšinou se objevují již b0hem r stu, mnohdy však až v pr b0hu skladování. Celosv0tov0 je tato porucha v odborné literatu1e
ozna ována p vodn0 holandským výrazem
"grijs" ( ti: chryjs). U vlašských o1ech (p1edevším papírák a polopapírák ) je nedostatek vápníku astou poruchou tvorby sko1ápek. U révy vinné pak je n0kdy p1í inou
odumírání vegeta ních vrchol , slabého
kvetení a opadávání kv0t . Nedostatek
vápníku se projevuje siln0ji na lehkých p dách, p1i nedostatku vody a nadbytku dusíku, draslíku a ho1 íku. Nadbytek vápníku se
projevuje nep1ízniv0 p1edevším u rostlin,
které vyžadují kyselou p dní reakci (rostliny
vápnost1ežné neboli kalkofóbní i kalcifóbní), jako jsou nap1. azalky, rododendrony,
zahradní (kanadské) bor vky, brusinky
a klikva, v1esy, v1esovce, kamelie a petunie.
U brambor má nadbytek vápníku v p d0 vliv
na zvýšený výskyt strupovitosti hlíz. Nadbytek vápníku v p d má i nep*ímý negativní vliv a to p1edevším ten, že omezuje

p*íjem železa, ho* íku, fosforu a dalších
živin rostlinami (viz níže). Má za následek i
nežádoucí vliv na rychlejší rozklad chlévského hnoje a zeleného hnojení v p d0.
Základní preventivní ochranou proti všem
uvedeným p1íznak m deficience vápníku je
pravidelná a dostate ná závlaha. V pr b0hu
celé vegetace by nikdy nem0lo dojít k proschnutí ko1enové soustavy. D ležitá je též
vyrovnaná výživa všemi d ležitými živinami.
Nikdy by nem0lo docházet k p1ehnojování
dusíkem a p1edevším na p dách bohatých
na draslík pak je t1eba i s touto živinou
zacházet opatrn0. Kyselost p d a nízký
obsah vápníku v nich nejlépe regulujeme
vápn0ním, nej ast0ji mletým vápencem.
K p1edejití uvedených p1íznak nedostatku
vápníku je však ú inn0jší dodávat rostlinám
vápník formou listové aplikace snadno p1ijatelné formy, kterou je p1edevším chlorid
vápenatý (0,5 %) nebo n0kterým speciálním
hnojivem, který tuto formu vápníku v0tšinou
obsahuje. Je to nap1. Aminoquelant - Ca,
Arbofert jablko, Calcinit, CalMag, Fruton
Combi, Kalkosol 25, Kalkosan 30, LamagCa, Vinofert Calcium, Wuxal Aminocal,
Wuxal Sus Kalcium nebo YaraVita Caltrac.
N0kdy posta í i post1ik rostlin vhodn0 z1ed0nou rozpustnou frakcí ledku vápenatého
(pozor, nezam0:ovat v tomto sm0ru s neúinným ledkem amonným s vápencem!).
Nejtypi t0jším p1íznakem nedostatku
ho* íku je ztráta chlorofylu (chloróza) list ,
p1i které z stávají zelená pletiva pouze
v blízkosti žilnatiny (nervatury). Poškozené
listy p1ed asn0 opadávají, takže asto výhony ovocných d1evin mají listy jen na svých
koncích. U bílých odr d révy vinné se
chloróza projevuje žlutým zbarvením, u modrých odr d erveným zbarvením. U n0kterých plodin (nap1. brambor, jabloní, višní
a slivoní) chlorotizovaná pletiva pozd0ji
hn0dnou a odumírají. Tato porucha se
objevuje nejprve na spodních listech a až
pozd0ji postupuje sm0rem nahoru. Dalším
p1íznakem je zpomalený r st a opožd0né
kvetení. Porucha se projevuje siln0ji na
lehkých a kyselých p dách, p1i nadbytku
draslíku, dusíku (zejména v amonnné form0) a vápníku. Na nedostatek ho1 íku jsou
citlivé p1edevším brambory, hlávkové zelí,
jahodník, réva vinná, slune nice, angrešt

a erný rybíz a všeobecn0 všechny ovocné
d1eviny. U révy vinné je nedostatek ho1 íku,
v0tšinou spolu s nedostatkem vápníku,
p1í inou i zasychání t1apiny. Nadbytek ho1 íku je v b0žných podmínkách zcela ojedin0lý
a projevuje se poškozením ko1enové soustavy.
Dodávat rostlinám pot1ebný ho1 ík je možné buM do p dy nebo nebo formou listové
aplikace. K tomu slouží nejen ist0 ho1e natá hnojiva (síran ho1e natý ve form0 ho1ké
soli, kieseritu), ale i dolomitické vápence
a n0která speciální hnojiva, v0tšinou vícesložková, jako jsou nap1. hnojiva ze skupiny
Lamag i Klomag, Hycol Mg, Wuxal SUS
Kombi Mg nebo YaraVita Magtrac.
P1íznaky nedostatku železa jsou velmi
podobné p1íznak m nedostatku ho1 íku
a taktéž siln0jší p1íznaky jsou na p dách
s vyšším obsahem vápníku, ale i fosforu a
s nedostakem draslíku. Základní rozdíl
oproti ho1 íku je p1edevším v tom, že ztráta
zeleného zbarvení postupuje od horních
(nejmladších) list . Tento typ chlorózy se
n0kdy nazývá kalciózou. Ovocné d1eviny
mají krom0 toho nízkou násadu kv0t
a mén0 chutné plody (v0tšinou siln0 kyselé).
P1íznaky nedostatku železa jsou silné
zejména na p dách zásaditých (s vysokým
obsahem vápníku), vlhkých, s vysokým
obsahem jílovitých ástic a za vyšších teplot. Na nedostatek železa jsou citlivé p1edevším broskvon0, réva vinná, jablon0, hrušn0, slivon0, maliny, citrusy a áste n0
i brambory a raj ata. S nadbytkem železa se
v p1irozených podmínkách prakticky nesetkáváme.
Nedostatek železa v žádném p1ípad0
neodstraníme zakopáváním r zných železných p1edm0t do p dy, jak se leckdy ješt0
traduje. Rostliny pot1ebují rychle a snadno
p1ístupné železo, nejlépe v tzv. chelátové
form0, které se aplikuje formou listové výživy. K t0mto hnojiv m pat1í nap1. Arbofert
broskev (na broskvon0), Vinofert plus, Vinofert speciál (ob0 na révu vinnou), Citrus
speciál (na citrusy), Campofort Special Fe,
Campofort Ultra Fe, Ferosol, Klomag + Fe,
Tenso Fe, Wuxal Super a YaraVita Železo.
Železo však obsahují i další hnojiva, jako
nap1. YaraVita Komplex nebo Tenso coctail.
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Nejtypi t0jším p1íznakem nedostatku bóru
je tzv. srdé ková hniloba, která je pom0rn0
astá u celeru a 1epy. V n0kterých p1ípadech se nedostatek bóru projevuje i chlorózou, slabší násadou kv0t , opadem kv0t a
nekvalitními plody. U jablek je to tzv. k1en ení, u hrušek kaménkovitost, kterou je však
t1eba odlišit od kaménkovitosti virového
p vodu. U broskvoní se špatn0 vyvíjejí
kv0tní pupeny a kv0ty opadávají. P1i siln0jší
deficienci zasychají konce letorost , v etn0
mladých list . Tyto p1íznaky však nejsou
specifické a podobné mohou zp sobovat i
jiné p1í iny. U kv0táku, brokolice i u ostatních druh brukvovité zeleniny je nedostatek bóru p1í inou dutosti a vnit1ní hniloby
košBál , hn0dnutí r žic a kade1avosti a
k1ehkostí list . P1i siln0jším nedostatku bóru
se mohou vytvo1ené dutiny zbarvovat dohn0da. U salátu a špenátu je p1í inou sv0tlé
barvy a stá ení list a asto i praskání listových 1apík . U máku a slune nic nedostatek
bóru zp sobuje deformace kv0t a n0kdy i
úhyn vegeta ních vrchol a u jahodníku se
vytvá1ejí malé a deformované plody. Nedostatek bóru je podporován dlouhodobým
suchem, intenzivním sv0tlem a nadbytkem
vápna a draslíku v p d0. Nadbytek bóru se
v0tšinou projevuje žloutnutím až zasycháním okraj list . Citlivé na nadbytek bóru
jsou nap1. brambory, okurky, raj ata, mrkev,
jahodník, jablo:, hruše:, meru:ky, t1ešn0,
broskvon0, slivon0, réva vinná a r že.
Nedostatku bóru p1edcházíme preventivním používáním speciálních hnojiv (nap1.
Bór 150, Boron 21 Distrofol, Borosan Forte,
Borosol, Campofort Special B, Campofort
Ultra B, Folibor, Foligreen Boron, Hycol 6 %
B, Lamag + B,Polybor 150, Solubor DF,
Wuxal SUS Boron NP 8-10, YaraVita Bór)
nebo n0kterých kombinovaných hnojiv (nap1. Cererit, Fertigreen, Foligreen, Greenfos,
Harmavit, Samppi, Tenzo coctail, Vegaflor
nebo Wuxal Super). Tato speciální hnojiva
se však nikdy nesmí míchat s vápenatými
hnojivy. P1i výrazn0jším nedostatku bóru
v p d0 je možné použít borax (tetraboritan
sodný) a to buM preventivn0 na p du s následným zapravením (5 až 10 g na 10 m2)
nebo post1ikem na list (0,1 až 0,2 %).
Obdobné nespecifické p1íznaky se projevují v p1ípad0 nedostatku m di. Jsou to
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op0t chlorózy, vadnutí, zpomalený r st a
snížená tvorba semen. U slune nic je pak
p1í inou i deformací kv0tenství a u luskovin
bílé skvrny a bílé špi ky list . Nejcitliv0jší je
cibule, brambory, kopr, salát a špenát a to
p1edevším p1i jejich p0stování na p dách
s vysokým obsahem organických látek.
P1íznaky jsou krom0 toho vyšší v dob0
vysokých teplot a p1i p1ehnojení dusíkem.
Nadbytek m0di pak snižuje r st raj at (p1edevším na kyselých p dách).
K p1edcházení nedostatku m0di je nejvhodn0jší používat vícesložková hnojiva
s obsahem mikroelement , jako je nap1.
Cererit, Fertigreen, Foligreen, Greenfos,
Harmavit, Vegaflor nebo Wuxal Super. P1i
výrazném nedostatku m0di je pak možné
použít speciální hnojiva, jako nap1. Cupran,
Cupran SC nebo Fumag NK+ Cu . Možné je
použít i síran m0Mnatý (modrá skalice)
v dávce 50 až 100 g na 10 m2 nebo ve
form0 post1iku v koncengraci 0,5 až 2 %
v celkové dávce 2 až 5 kg na 1 hektar.
P1i nedostatku manganu listy žloutnou,
avšak zelené z stávají i ty nejjemn0jší žilky.
U slivoní dochází i k intenzivn0jšímu praskání plod . U mrkve se špatn0 vyvíjejí ko1eny a tvo1í se více postranních ko1en . P1edevším u kv0táku a brokolice nedostatek
manganu má za následek snížený p1íjem
fosforu, draslíku, ho1 íku, bóru a m0di. P1íznaky nedostatku manganu zvyšuje nadbytek železa v p d0. K náchyln0jším rostlinám
pat1í brambory, fazol, hrách, réva vinná,
jablon0, broskvon0, t1ešn0, višn0, slivon0 a
maliny. Nadbytek mangánu se projevuje
p1edevším na p dách kyselých a to n0kdy
až t0žkými chlorózami.
Mangan obsahují nap1. hnojiva Campofort
Special Mn, Fertigreen, Foligreen, Greenfos,
Harmavit Speciál, Samppi, Tenzo Coctail,
Wuxal Super, YaraVita Komplex nebo YaraVita Mantrac. D1íve se k odstran0ní nedostatku mangánu používal síran manganatý
v dávce 50 až 100 g na 10 m2.
Nedostatek molybdenu je nejznám0jší
u kv0táku a brokolice, kde je p1í inou nevytvo1ení r žic ("vyslepnutí") nebo tvorby deformovaných r žic. Od vyslepnutí zp sobeným jinými p1í inami (p1edevším plodomorkou zelnou, mrazem, krytonoscem ty1zubým a n0kterými virózami) se vyslepnutí

zp sobené nedostatkem molybdenu odlišuje silnou deformací list . V0tšinou je celá
jedna polovina listu zakrn0lá a druhá polovina je v r zném stupni redukována, zprohýbána a celkov0 deformována. P1i silných
p1íznacích jsou nejmladší listy redukovány
asto až na hlavní nerv, který je v horní ásti
v0tšinou zahnutý, takže celý list je p1em0n0n na útvar, který p1ipomíná há ek. Deformace listových epelí se m že projevit i
u salátu a raj at. Ovocné d1eviny jsou v i
deficienci molybdenu v0tšinou dostate n0
tolerantní. Avšak u révy vinné je p1í inou
tzv. sprchávání kv0t a špatného vývinu
nejmladších list a konc letorost
Na pozemcích, kde se kv0ták a brokolice
p0stují intenzivn0ji, je vhodné preventivn0
používat molybdenan amonný nebo i molybdenan sodný. Lze jej aplikovat již do substrát používaných k p1edp0stování sadby
(2 g.m-3), nebo plošn0 na plochy používané
k p0stování sadby (fóliovníky, pa1eništ0) a
to v dávce 0,5 až 1 g.m2. P1i prvních p1íznacích deficience molybdenu je pak možné
použít ob0 chemikálie v dávce 1 kg.ha-1.
Místo uvedených molybdenan je možné
použít i n0která speciální hnojiva (nap1.
Fumag NK + Mo, Lamag + Mo, Molychel),
preventivn0 pak i komplexní hnojiva obsahující krom0 jiného i molybden (nap1. hnojiva
typu Biom, Campofort, Cererit, Fertigreen,
Foligreen, Greenfos, Floran, Fytovit, Harmavit, Hydro Plus Komplex, Plantacote, Preform, Samppi, Tenzo cocktail, Wuxal Super).
P1íznaky nedostatku zinku jsou velmi
podobné p1íznak m nedostatku železa,
manganu nebo ho1 íku a velmi t0žko se od
nich rozpoznávají jen vizuáln0. Krom0
chloróz je pro tuto deficienci typická i tvorba
abnormáln0 malých list (tzv. drobnolistost
nebo též r žicovitost list ). Všechny tyto
p1íznaky jsou výrazn0jší p1i vysokém obsahu vápníku nebo fosforu. Podporuje je však
i chladná zima a suché jaro. Typickými
rostlinami náchylnými na nedostatek zinku
jsou citrusy a réva vinná.
P1ijatelnou formu zinku obsahují nap1.
hnojiva Campofort Special Zn, Cererit,
Fertigreen, Foligreen, Fumag NK + Zn,
Greenfos, Samppi, Sulfika SB + Zn, Vegaflor, Wuxal Super, YaraVita Zintrac nebo

Zinran. D1íve se používala i bílá skalice
(síran zine natý) v 1 % koncentraci v celkové dávce 2 až 5 kg na hektar.
D ležitým biogenní prvkem, zejména pro
n0které rostliny, je i síra. Její nedostatek se
projevuje p1edevším v poslední dob0, kdy
se radikáln0 snížil obsah síry v okolním
vzduchu. P1íznakem nedostatku jsou nespecifické chlorózy mladších list , odumírání
vrchol a zpomalený r st. U vikvovitých
plodin dochází ke zm0nšenému poutání
vzdušného dusíku. Obsah síry neodmysliteln0 ovliv:uje i p1ízna nou chuB cibule kuchy:ské, esneku a všech brukvovitých
rostlin (košBáloviny, 1edkve, 1edkvi ky,
vodnice, tu1ín, 1e1icha apod.).
Síra je obsažena v n0kterých hnojivech
jako je Fumag NK + SB, Hycol MgS, Lamag
+ SB, Síra 165, Sulfika nebo YaraVita Thiotrac. Nejv0tší obsah síry je však v síranových, zejména v síranu amonném (24 %
síry).
Na záv0r je t1eba uvést, že tento lánek
zdaleka není vy erpávající kompilací znalostí z daného oboru, ale jen ur itým shrnutím toho, co by zkušen0jší zahrádká1i m0li
v0d0t. Samoz1ejm0, že ani uvedený vý et
hnojiv a speciálních p1ípravk není zdaleka
komplexní. Zám0rn0 je ale uveden širší
sortiment t0chto hnojiv, protože v obchodech, kde tyto látky nakupujete, zaru en0
nebudou mít všechny a je proto t1eba správn0 vybírat z toho co je "na pult0" pro ten
váš požadavek momentáln0 nejvhodn0jší.
Taktéž je t1eba si uv0domit, že na trhu se
nejen neustále objevují a budou objevovat
hnojiva nová, ale mnohá budou z trhu i
stahována. Takže to, co je aktuální v dob0
psaní t0chto 1ádk , již pravd0podobn0
nebude zcela pravdivé v dob0, kdy tyto
1ádky budete íst. P1edevším o láncích
tohoto typu totiž všeobecn0 platí, že uvedené informace se mnohdy stávají již od momentu napsání zastaralými. Proto se i zahrádká1i musejí "celoživotn0 vzd0lávat" a to
zdaleka nejen v problematice, o které je
pojednáváno v tomto lánku. Zahrádká1 je
ale tvor tv r í (kreativní) a práce na zahrádce mu nep1ináší jen obnovu a udržování
fyzických sil, ale neustálým studováním a
sledováním novinek i sil mentálních.
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Hnojení zelenou hmotou,
"na zeleno"
Mgr. Bohumír Muchka,
ÚS ZS Praha-západ
P1i p0stování zahradních rostlin závisí
úsp0ch našeho snažení na mnoha podmínkách. Mezi nejd ležit0jší pat1í bezesporu
p1íprava pln0 hodnotné, humózní, organickou složkou zásobené p dy, která bude
schopna jímat živiny i vláhu, svou drobtovitou strukturou umožnit rostlinám optimáln0
rozvinout bohatou ko1enovou soustavu a tím
dát základ jejich zdravému vývoji. Náro né
rostliny, hlavn0 rané brambory, košBáloviny,
plodové zeleniny od erpávají však p1i svém
r stu z p dy mnoho živin. Pokud budeme
chtít, aby byla p da i pro další p0stování
v p1íštím roce dob1e p1edzásobena snadno
p1ístupnými živinami, obohacena znovu
humusem, je dobré se v as zamyslet, jak to
za1ídit.
Nejlepším dopl:kem vy erpaných živin je
kompost. ŠBastn0jší zahrádká1i, kte1í mohou
záhony vylepšit zarytím dob1e rozloženého
chlévského hnoje mají také o starost mén0.
Pokud tyto možnosti nemáme, potom k plnohodnotnému obohacení p dy organickou
hmotou m žeme použít nap1. tzv. "zelené
hnojení". Na uvoln0né záhony, zvlášt0 po
náro ných plodinách, vyséváme od ervence do asného podzimu r zné druhy rychle
rostoucích rostlin, které jsou schopny v krátké dob0 vytvo1it bohatou nadzemní zelenou
hmotu i mohutnou ko1enovou soustavu a ty
pak celé zaryjeme buM ješt0 na podzim,
nebo jako ozimé zapravujeme do p dy na
ja1e. P1ipravíme tak optimální podmínky pro
bou1livý rozvoj celé 1ady p dních mikroorganizm , jejichž inností je spušt0n proces
postupného rozkladu zaryté zelené hmoty a
její humifikace práv0 ve vrstv0 p dy, nejlépe
p1ístupné m0l eji ko1enícím druh m zahradních plodin, zvlášt0 náro ným zeleninám.
Pro "zelené hnojení" na menších plochách, které mají zahrádká1i v0tšinou k dispozici, by m0li up1ednost:ovat sm0sky,
jejichž d ležitou složkou jsou dv0 velmi
rychle rostoucí rostliny, které jsou schopny
v krátké dob0 (40 - 50 dn ) vytvo1it mohutnou nadzemní zelenou hmotu i ko1enový
systém:
38

- Svazenka vrati olistá (Phacelia tanacetifolia) z eledi stružkovcovitých je rostlina
nenáro ná na p dní podmínky, vyjma
t0žkých, zamok1ených, snáší dob1e i
pokles teplot pod bod mrazu (uvádí se až
do - 6 EC), proto je vhodnou plodinou i
pro pozdn0jší výsevy. Její d ležitost zvyšuje i dlouhotrvající kvetení, které poskytuje v elám bohatou pastvu v dob0 asného podzimu, kdy kvete již málo rostlin.
- Pohanka (Fagopyrum esculentum) z eledi rdesnovitých je rovn0ž na p dní
podmínky mén0 náro ná rostlina. Vysévá
se s úsp0chem na leh ích až pís itých
p dách, ale snáší i t0žší, dob1e prokyp1ené. Vyžaduje nejlépe neutrální až mírn0
kyselejší p dní reakci. Na p dách s vyšším obsahem vápníku je její p0stování
mén0 vhodné. Na vláhu je dosti náro ná,
výsevy v suchém, horkém lét0 je nutno
bohat0 zavlažovat. Pohanka je na rozdíl
od svazenky velmi citlivá na pokles teplot
již k 0 EC, i slabý mráz ji ni í. Není proto
vhodná pro pozdní a ozimé setí. Množství krásných nar žov0lých kv0t poskytuje také velmi vítanou pastvu v elám.
a) pro podzimní zarytí (výsevy je nutno
v suchém, horkém lét0 bohat0 zavlažovat,
aby narostlo co nejvíce zelené hmoty i bohatý ko1enový systém):
- pro lehké a st1edn0 t0žké p dy nap1.:
svazenka, pohanka, peluška, hrách, ho1 ice bílá, seradela
- pro p dy s dobrým obsahem vápníku
nap1.: svazenka, ho1 ice bílá, peluška,
seradela
- pro kyselejší p dy je vhodná pohanka,
svazenka, lupina.
b) pro zarytí na ja1e (ozimé) - pro lehké p dy nap1.: vikev hu:atá, 1epka
ozimá, žito
- pro st1edn0 t0žké a t0žké p dy nap1.:
1epice ozimá, 1epka ozimá, žito
Pro ozimé sm0sky na zelené hnojení se
velmi dob1e uplatní i žito, které tím, že odnožuje, tvo1í nejen nadzemní zelenou hmotu,
ale i mohutnou svaz itou ko1enovou soustavu. V zim0 žito chrání také p du p1ed vyplavením dusíku.
Pro zelené hnojení by se výborn0 hodily i
jeteloviny (nap1. jetel nachový - inkarnát

"r žák"), bohužel osivo je pro tento ú el
p1íliš drahé.
Sm0sky vikvovitých rostlin (hrách, peluška
jarní, komonice, vl í bob, vikev, jeteloviny
apod.) obohacují p du nejen organickou
hmotou, ale díky symbióze s hlízkovými
ko1enovými bakteriemi, schopnými vázat
vzdušný dusík i o tento velevýznamný prvek.
Sm0sky brukvovitých rostlin (ho1 ice bílá,
1epky jarní i ozimé, 1edkve olejné) poskytují
sice velké množství zelené hmoty, ale p1edstavují ur ité nebezpe í zavle ení velmi
obávané choroby brukvovitých rostlin nádorovostí ko1en , zp sobené cizopasnou
houbou hlenkou kapustovou (Plasmodiophora brasicae). P1i skladb0 rostlin pro
zelené hnojení v oblastech s rizikem výskytu
této choroby volíme rad0ji buM rostliny
z eledi vikvovitých, nebo svazenku, i
pohanku.
Semena se zapravují do p dy buM rozhozem (což je neekonomické), nebo výsevem
do 1ádk 10 - 15 cm od sebe v množství na
1 m2:
- hrách, vl í bob, bob ko:ský - 30 g
- vikev setá - 20 g
- ho1 ice, pohanka, svazenka, jeteloviny - 3 g
Vzrostlé rostliny zapravíme na podzim,
nebo v p1ípad0 ozimých sm0sí na ja1e do
zem0 zarytím. Nejprve je nutno rostliny
ušlapat, nebo uválet, p1ípadn0 sežnout,
rý em roz1ezat na menší ásti a teprve
potom zarýt tak, aby se podstatná ást
zelené hmoty dostala na dno vyrýpnuté
"cihly".
Další starost o zpracování zapravených
rostlin za nás p1evezme celá armáda p dních rozkladných a humifika ních mikroorganizm , které dokonale rozloží a p1em0ní
hmotu "zeleného hnojení" na zdroj výživy
pro náro né plodiny.

Výb r minerálního hnojiva
pro hnojivou zálivku
ing. Georgi Kostov
Pokud primárním zájmem každého p0stitele je docílit nejvyšší možný výnos v odpovídající kvalit0, krásn0 a dlouho kvetoucí

okrasné rostliny, pak správná výživa pat1í
mezi faktory ovliv:ující tento výsledek.
Stru n0 1e eno, správná výživa je souhrn
opat1ení zajišBující aplikaci všech nutných
živin v odpovídajícím množstvím a terminu.
K její dosažení je pot1eba um0t si vybrat
z pestré nabídky hnojiv pokud možno v optimálním pom0ru mezi ú inností a cenou.
Podle obsahu živin m žeme hnojiva rozd0lit na jednosložková a vícesložková. Do
první skupiny pat1í ledek vápenatý, ledek
draselný, síran ho1e natý aj. Používání
t0chto produkt vyžaduje detailní znalost
p dy, pH p dy a zna né p0stitelské zkušenosti, proto stále v0tší oblibu získávají hnojiva plná, nazývaná ješt0 NPK podle obsažených živin: N-dusík, P-fosfor, K- draslík.
Kombinovaná hnojiva se dále d0lí na granulovaná, vodorozpustná krystalická a kapalná. Granulovaná hnojiva (nap1. YaraVita
Complex, Cererit aj.) se aplikují na p du,
krystalická vodorozpustná hnojiva (nap1.
Kristalon) se mohou po rozpušt0ní ve vod0
aplikovat na p du nebo na list. Aplikace
kapalných hnojiv je podobná jako u krystalických produkt .
Podle zp sobu aplikací lze výživu rozd0lit
na ko1enovou a listovou, p1itom platí, že
80 % pot1ebných hlavních živin (N, P, K) by
m0li být aplikované p1es ko1en. Zbylých
20 % lze aplikovat foliárn0 (na list), nap1.
pro podporu r stu za nep1íznivých pov0trnostních podmínek.
P1i nákupu kombinovaných minerálních
hnojiv, je pot1eba mít na pam0ti, že:
1. granulovaná hnojiva se užívají na za átku vegeta ního období jako základní
hnojení. N0která z nich (YaraMila Complex) obsahují ást fosforu ve form0 polyfosfát , ímž je zajišt0n jeho dlouhodobý
a vyrovnaný p1íjem v pr b0hu vegetace.
2. vyplatí se propo ítat cenu za istou
živinu podle deklarovaného obsahu na
etiket0. Platí, že krystalická hnojiva jsou
vyráb0na z kvalitn0jších surovin, jsou
koncentrovan0jší, tj. jejich cena za istou
živinu je podstatn0 nižší, jak je uvedeno
v tabulce.
3. krystalické hnojivo by nem lo obsahovat dusík v mo ovinové (amidické)
form (bílé kuli ky). Mo ovinový dusík je
t0kavý, m že docházet k jeho úniku a tím
ke snížení ú innosti hnojiva.
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Hnojivo

N

P

K

Cel- Bale- Cena Cena Dávka Cena
kem
ní
K
za jed- v 10 l za apliživiny
notku
vody
kaci
živiny
K

Vodorozpust.
kryst. NPK I.

15,0

5,0

30,0

50,0

0,5
kg

65,0

1,3

10 g

13,0

Vodorozpust.
kryst. NPK II.

14,0

14,5

18,0

46,5

0,5
kg

50,0

1,1

20 g

21,5

Kapalné NPK I.

7,0

5,0

6,0

18,0

0,5 l

33,0

1,8

50 g

91,7

Kapalné NPK II.

3,6

2,3

2,7

8,6

0,5 l

39,0

4,5

75 g

340,1

4. p1i výživ0 plodin citlivých na chlór (zelenina, n0které ovocné stromy a ke1e aj.), je
užite né zvolit bezchloridová NPK hnojiva.
5. použití kapalných hnojiv se doporu uje
v p1ípad0 pot1eby aplikací živin na list,
p1itom má-li p0stitel již zakoupené vodorozpustné krystalické hnojivo, lze ho
použít ke stejnému ú elu v dávce 10 g/1 l
vody (1% roztok).
O výši výnosu a jeho kvalit0 rozhoduje
vyrovnaná výživa, aplikovaná v dob0 kdy ji
rostlina pot1ebuje. K dosažení tohoto cíle je
nezbytné zvolit odpovídající produkt, zajišBující optimální pom0r mezi cenou a ú inností.
Nez1ídka p0stitel m že narazit na opticky
levné produkty, které nabízejí mnoho výhod
podle r ení "hodn0 muziky za málo pen0z".
Pravda je ale taková, že n0které z t0chto
hnojiv jsou nejenom nejdražším 1ešením,
ale jejích používáním je prakticky nemožné
splnit požadavky rostlin na živiny.

Hnojení ovocných strom
ing. Miroslav Kalina, CSc.
ÚS ZS Litom! ice
Pom0rn0 jednoduché je stanovení dávek
hnojiv a technika hnojení, když jsou ovocné
stromy v uzav1ené výsadb0. P1i hnojení
jednotlivých strom nebo ke1 musíme brát
v úvahu, že se ko1eny z ásti rozprostírají za
pr m0r koruny d1eviny. K ur ení hnojené
plochy posta í, když pr m0r koruny umocníme. P1i pr m0ru koruny nap1íklad 4 m je
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plocha ke hnojení 4 x 4 = 16 m2 (2 x 2 = 4 ...
atd.)
Výše hnojení závisí na celé 1ad0 podmínek. Abychom hnojení p1íliš nekomplikovali,
m0li bychom vycházet z pr m0rných hodnot, zejména stá1í a intenzity r stu rostlin a
také o ekávaného výnosu.
Základní podmínkou dobrého r stu a vysokého výnosu u ovocných d1evin je dostate né zásobení humusem. Abychom podpo1ili r st a po áte ní vývoj ovocných d1evin,
m0li bychom místa výsadby vylepšit.
Nesprávné by bylo obohatit dno vykopané
jámy hnojem, zejména erstvým. Naopak
dobré je, když p1i výsadb0 vrchní vrstvu
p dy až do 40 cm vylepšíme kompostem,
na jedno místo výsadby je možné použít 10
až 15 kg kompostu. V dalším pr b0hu
vývoje ovocných strom zapravíme na
100 m2 ve t1íletém odstupu 300 kg chlévského hnoje na podzim nebo každé dva roky
400 kg kompostu na ja1e p1i obd0lávání
p dy. Krom0 t0chto obvyklých forem organického hnojení lze používat také zelené
hnojení. V úvahu p1icházejí zejména rostliny, které vyséváme do konce léta a na
podzim, tedy 1epka, ho1 ice, svazenka a
žito. Tyto rostliny lze ponechat p1es zimu.
Zadržují sníh, chrání dusík p1ed vyplavením
z p dy a poskytují ko1en m ur itou ochranu
p1ed mrazy, na ja1e je zapravíme do p dy.
Dávky dusíku, fosforu a draslíku jsou
uvedeny v odborné literatu1e, nap1. v knize
Hnojení v zahrad0 (Ing. Kalina, CSc. nakladatelství Grada). P1i aplikaci hnojiv je t1eba
respektovat termíny. Základní hnojení od

podzimu do jara slouží k zásobení rostlin
organickými hnojivy, vápníkem, fosforem a
draslíkem, pop1. také ho1 íkem.
Polovinu z celkové dávky dusíku hnojíme
v období od b1ezna do dubna, tedy b0hem
rašení d1evin. Tento p1ísun dusíku slouží
k podpo1e r stu letorost . Druhá polovina
dávky dusíku podporuje r st plod a má
podpo1it tvorbu kv0tních pupen a tím vytvo1it p1edpoklady pro dobrý výnos v p1íštím
roce. Správným asovým termínem druhé
dávky dusíku je od za átku do poloviny
m0síce ervna.
P1i stanovení dávky dusíku nelze postupovat schematicky, ale diferencovan0 s p1ihlédnutím k intenzit0 r stu a výši výnos . Pokud
stromy bujn0 rostou a sklize: není uspokojivá, potom se pokusíme snížením dusíkatého hnojení vytvo1it rovnováhu zásoby živin.
Pot1eba živin u ovocných d1evin byla
v minulosti v0tšinou p1ece:ována, neboB
tyto rostliny pot1ebují pom0rn0 málo dusíku,
nap1íklad ve srovnání s kv0tákem. U ovocných strom je to ro n0 kolem 40 - 60 (ke1e
drobného ovoce až 80) gram dusíku na
10 m2. V dávce hnojiva to p1edstavuje nap1.
200 - 300 g síranu amonného.
Z draselných hnojiv dáváme p1ednost t0m,
která obsahují také ho1 ík - Kamexu a Patentkali. Draselná s l a Kamex se používají
zejména na podzim, neboB se p1es zimu
vyplaví chlor. Síranem draselným a Patentkali hnojíme hlavn0 na ja1e a tato hnojiva jsou ur ena k plodinám citlivým k chloru,
jako je drobné ovoce.
V souvislých výsadbách rozd0líme dávky
hnojiv stejnom0rn0 na celou plochu - u jednotlivých strom , jak již bylo uvedeno, p1ibližným p1epo tem na zjišt0nou plochu. Je
neú inné rozhodit hnojiva v bezprost1ední
blízkosti kmene, vždy je t1eba si p1edstavit,
že aktivní drobný ko1enový systém se nachází p1edevším v blízkosti obvodu koruny.
Abychom také spodinu obohatili živinami,
zejména fosforem a draslíkem a tak tyto
živiny zp1ístupnili ko1en m, nacházejícím se
ve v0tší hloubce, je možné využívat hnojení
spodiny.
Rý em, nebo silnou ocelovou ty í ud0láme ve vzájemném odstupu 2 m díry do p dy
asi 40 cm hluboké. Do každé díry nalijeme
5 litr (asi p l konve) roztoku hnojiva. K to-

mu se hodí nejlépe vícesložková hnojiva
v kapalné nebo krystalické form0, 5 kg
rozpustíme ve 100 litrech vody. Také mo vku lze použít k hloubkovému hnojení (p1i
respektování citlivosti rostlin na chlor), když
je dob1e zkvašená a k zlepšení obsahu živin
bylo p1idáno na 100 litr mo vky 0,5 kg
superfosfátu.
Hnojení do d0r bychom m0li provád0t když
je p da vlhká, nikdy ne za sucha. Jsou-li
ovocné stromy v zatravn0ném sadu, má
hloubkové hnojení velký význam, protože
dostate né zásobení živinami je možné
pouze touto cestou. Nejvhodn0jší termín
hloubkového hnojení je jaro (b1ezen - duben).
V záv0ru je t1eba p1ipomenout, že krom0
zásobení p dy živinami získává na významu
též zásobení listy. P1ísun mimoko1enovou
výživou je v p1ípad0 pot1eby mnohem efektivn0jší a rychlejší než prost1ednictvím
hnojení do p dy (viz Rukov0B zahrádká1e
2003).

Zahrada u rodinného domu
Ing. Tomáš Foral
V dnešní dob0 plné shonu, stres a pracovního vyp0tí je d ležitý aktivní i pasivní
odpo inek, bez kterého nemá organismus
možnost se zregenerovat a nebude schopen snášet tíhu pracovní zát0že nep1íliš
zdravého prost1edí a intenzitu životního
stylu.
Mezi aktivní odpo inek mimo sportu pat1í
i fyzická práce a to i práce soust1ed0ná na
zahradu a stavby a dopl:ky v ní umíst0né.
Nejde jen o rytí, hrabání listí a stavbu domku, chatky i sklení ku, ale také o odpo inek na terase, na dece na trávníku i u bazénu, u ohn0, grilu nebo i v altánu v p1íjemném prost1edí, obklopeném zelení.
K tomu, aby ú inek odpo inku byl správný, musíme pro n0j vytvo1it i vhodné prost1edí, které bude klidné, harmonické, zdravé a
kde budeme spokojeni.
To nám podpo1í nejenom fyzické, ale
i psychické zdraví, p1átelské mezilidské
vztahy, soust1ed0ní p1i u ení a p1i práci.
Trend dnešní doby je, že se stále více lidí
st0huje z m0st na vesnici, kde si hledá pro41

st1edí, které spl:uje tyto vlastnosti, prost1edí, které má p1íjemnou atmosféru spojení
obydlí se zahradou a p1írodou, které má
svého ducha a kde se jim líbí. Výsledkem
t0chto harmonizujících initel je pak v0tší
spokojenost, menší nemocnost, lepší pracovní výkon.
Ne každý se však chce st0hovat z m0sta
nebo bytu bez zahrádky, hledá proto zahradu s chatkou t1eba v zahrádká1ské osad0
nebo i na okraji bytové zástavby kde žije.
K výb0ru místa m že posloužit samotná
intuice lov0ka, hledajícího vhodné prost1edí, ale i v0decké metody, zabývající se
energetickými strukturami ploch a tvar
obytných a odpo inkových prostor využívajících unikátního spojení intuice, logiky, matematických i fyzikálních zákon , které p sobí
v p1írod0 obecn0 a mají vliv na lov0ka.
Geopatogenní zóny a energie jsou, umíme
je vyhledat, zmapovat a eliminovat. Existují
senzibilní lidé, kte1í tyto zóny vnímají a
dovedou je také vyhledat. N0kdy nám m že
být nápomocná odborná firma a p1ístroje
nebo i pozorování chování zví1at nebo prov01ení d myslného desetiletími nebo dokonce
staletími dlouhého mapování dané lokality
našimi p1edky.
Dnes také m žeme p1i hledání vhodného
místa využít služeb internetu nebo realitních
kancelá1í.
Velikost parcely m že být daná již stávajícím pozemkem, cenou pozemku p1i koupi
atd.
Pokud již máme vybraný pozemek, musíme zvážit mnoho aspekt jeho využití,
abychom potom prostor roz lenili co nejoptimáln0ji. Je nesporné, že každá zahrada i
stavba na ní je ve svém výsledku unikátem,
který odráží osobnost majitele. Projekty se
ale více i mén0 zakládají na obecn0 platných zásadách, které nám specifikují k emu bude zahrada i stavba soužit a jak bude
vypadat. Rada zahradního a stavebního
architekta, kte1í jsou obda1eni instinktivním
porozum0ním pro tyto zásady m že mít
stejnou váhu jako rada vzd0laného amatérského nadšence nebo samotný cit majitele
pozemku.
Naopak rada necitlivého architekta nebo
nevzd0laného amatéra m že zp sobit diletantský výsledek, kterým nemusí trp0t pouze
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majitel, ale také nejbližší okolí a kolemjdoucí.
Vlastní p1edstava, konzultovaná a u esaná odborníkem a následn0 za jeho pomoci
vlastnoru n0 vytvo1ená vlastním úsilím,
p1inese více uspokojení než zahrada zrealizovaná firmou "na klí ". Mnoho pracovn0
vytížených lidí tuto službu realizace a také
následné odborné údržby a pé e využije.
V každém p1ípad0 si však musíme uv0domit, že založení nebo p1ed0lání zahrady je
velmi náro né nejen na as, fyzické schopnosti, ale také na peníze.
Proto v první fázi zhodnotíme prost1edí
kolem sebe. Jak vypadá, jak na nás p sobí,
co se v n0m nachází, jaké jsou sjednocující
prvky a jaké prvky by byly v daném prost1edí
cizí. Co je p1ijatelné a vhodné v jednom
druhu prost1edí, nemusí být p1ijatelné jinde.
D ležité je zhodnocení faktor , jakým je
podnebí, poloha, orientace ke sv0tovým
stranám, p dní typ, mikroklima, tvar pozemku a jeho velikost, ale také p1ístupová cesta,
inženýrské sít0 a s tím mnohdy dop1edu
dané nutnosti, ze kterých musíme vycházet.
Pak se za neme poohlížet po materiálech,
které jsou v daném prost1edí p1írodní a
p1irozené. Netýká se to jen stavebních materiál , ale i typ rostlin. To bude také záviset
na úsp0šnosti p0stování a na zdravotním
stavu zahrady a také vlivu na nás samotné.
Nevhodné rostliny, neustále bojující o život,
ch1adnoucí, nemocné a napadené šk dci
nám nep1idají na radosti a optimismu.
Proto je n0kdy vhodné volit mén0 náro né
rostliny, které porostou vitáln0 a zdrav0 a
stejnou energii p1enesou na nás.
Nechci tím 1íci, že se nemáme pokoušet
p0stovat náro né rostliny, pop1ípad0 si
nerozši1ovat sbírku rostlin na zahrad0. Ale
ano, jen s mírou a našimi schopnostmi.
Jak bude zahrada vypadat má 1íci pot1eba
rodiny i jednotlivce. Rozhodující jsou jak
praktické pot1eby jejího využití, vizuální a
estetické hledisko, ale i finan ní náro nost
a následná dlouhodobá údržba.
Koncepce a ucelený návrh je nutný i v p1ípad0, že nebudeme schopni fyzicky i
finan n0 zvládnout 1ešení a realizaci najednou. Rozd0líme si ji pak do etap dle d ležitosti a našich možností.

Je nutné postupovat tak, aby následný
celkový efekt vytvo1il slad0ný celek.
D ležitá je barevnost, struktura a textura
použitých rostlin a materiál . Sladíme nejenom materiál chatky i d0lící zdi, barevnost
rostlin, nap1. nát0r oken chatky i domku
s nát0rem a barvou lavi ky a pergoly, malebnost v uspo1ádání užitkových záhon
nebo záhon s bylinkami, které velmi výrazn0 stoupají v oblib0. Nemusí být vysázené
v obvyklých tvercových i obdélníkových
záhonech s jedním druhem zeleniny. Užitkové rostliny m žeme vysázet t1eba i do kruh
v trávníku nebo do nepravidelných skupin
podobn0 jako okrasné rostliny.
Apeluji na všechny laiky i odborníky, aby
co nejcitliv0ji zvažovali kácení zdravých
vzrostlých strom nacházejících se na
pozemku. I když nám strom znemožní
p0stování n0kterých slunce milujících rostlin, existuje mnoho druh p vabných stínomilných rostlin, které použijeme pod strom,
který je nenahraditelným co do velikosti
hmoty, doby r stu, ekologické, estetické a
urbanistické hodnoty.
Odbourejme panickou hr zu z vzrostlých
strom . Ohrožují nás minimáln0 proti jiným
rizik m, která v0dom0 i nev0dom0 podstupujeme (autodoprava, chemikálie, odpad,
atd.)
Posezení pod rozkvetlou vysokokmennou
t1ešní, jabloní i hrušní starou 50 a více let,
stoletým javorem, bukem nebo lípou nám
nenahradí žádná pergola s psím vínem
nebo vistárií. Pohled na monstrózní o1ešák
na venkovském dvo1e i humn0, pozorování
a vnímání jeho textury v0tví v zim0, obdiv
olist0né koruny v lét0 a p1íjemný chládek
v parných dnech, chuB erstvých o1ech na
podzim nezažijeme u zakrslé borovice i
jalovce. Ale ani ty nemusí na zahrádce
chyb0t. Umístíme je pro pozorování z blízka
na skalce, u terasy, kde nás také pot0ší, ale
energie nám dají jen tolik, kolik se do jejich
malého objemu vejde. Také výrazná prom0nlivost listná
b0hem roku, výrazné
období kvetení, prolínající se mnohdy
s velmi p1íjemnými v n0mi a barvami,
s násadou okrasných nebo i užitkových
plod , s podzimním pestrým vybarvením
list , s držícími plody na opadaných v0tvích
a s bílou jinovatkou v zim0, je koniferami
nenahraditelná.

Ú elné plošné i výškové len0ní prostoru
zahrady, zda je na rovin0, svahu, zvln0ném
terénu sm01ujeme také pot1ebám rodiny i
jednotlivce. Využíváme daný terén nebo jej
p1etvo1íme ke své spokojenosti. Ve svahu
zajistíme lehkou dostupnost a obd0lávatelnost plochy nap1. terasami, schody, op rnými konstrukcemi, mezemi, zídkami
apod. Ty mohou architektonicky umocnit
vzhled zahrady. Rovinu pro zajímavost m žeme zvlnit navezením terénních vln, vytvo*ením zídek a vyvýšených záhon , clonami z ke* a strom , pop*. vysokých trvalek apod. Toto je možné i na malém prostoru, kdy se dají vytvo1it romantická zákoutí
práv0 díky optickému len0ní vyvýšením
terénu nebo za pomocí rostlin.
D ležité je vymezení plochy zahrady
vlastnicky (geometrické plány, listy vlastnictví, nájemní smlouvy, ...). Tyto úkony nám
usnadní prostudování p1íslušných zákon ,
písemných úmluv, ct0ní dobrých mrav a
sousedských vztah stejn0 jako konzultace
s právníkem. Co nevadilo lidem po desetiletí, m že být v sou asnosti d vodem svár .
Mnohdy díky t0mto sousedským malichernostem se musí kácet vzrostlé stromy, protože jsou souseda a mn0 zrovna stíní nebo
obrácen0. Spíš hledáme argumenty pro
odstran0ní zelen0 než pro její ponechání.
Stejn0 tak drobné stavby, p1íst1ešky, altány,
k lny, skleníky se mnohdy musí zbyte n0
odstra:ovat, protože si ten druhý vždy najde
d vod, pro znep1íjem:ovat život sousedovi.
Je však pravdou, že jsme ve v0tší mí1e
"k lni kový národ", který sice postaví p0kný
d m nebo chatku, ale bez rozmyslu komplexních pot1eb a využití v budoucnosti.
Potom za neme z nejlevn0jších, nejdostupn0jších a r znorodých materiál p1istavovat
garáž, k lnu na d1evo, pak jinou k lnu na
ná1adí, pak p1íst1ešek k posezení a zaplácáme tak prostor nesourodými a nevkusnými
stavbami.
Ohrani ení zahrady a zp sob využívání
sousedních pozemk je b0žné ploty drát nými, d*ev nými, zídkami cihlovými,
kamennými, v poslední dob až p*íliš
využívanými betonovými materiály, živými ploty voln rostoucími nebo tvarovanými. P1íjezdové komunikace bývají nej ast0ji v majetku obcí a m0st, ale vyskytují se
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p1ípady, kdy je komunikace v majetku zahrádká1ského svazu i v osobním vlastnictví. Zde si ov01íme v0cná b1emena p1ístupu,
vjezdu, parkování atp., abychom zamezili
p1ípadným spor m.
Vstupy a vjezdy, brány a branky, cesty
a chodníky, komunikace, dlažby, odstavné plochy, parkovišt , prostor na dovoz
a složení materiálu op0t podléhají módním
trend m nebo finan ní situaci majitele. Je
však d ležitý výb0r použitých materiál ,
kombinace, prakti nost, funk nost, trvanlivost, estetika. Nezapome:me na dostatek
místa pro parkování nejen vlastního vozidla,
ale i návšt0v, soused apod. Pohodlné
vystoupení a vyložení materiálu z auta,
p1ístup do obytného prostoru "suchou nohou" mnohdy ne1eší ani projektanti.
Rodinný d m, zahradní chatka, p*íst*ešky, k lny by m0ly být v souladu s prost1edím, stavby by m0ly být libé, funk ní a
estetické, se sjednocujícími prvky dané
oblasti, citliv0 volené materiály a barevnost
staveb. D m m že být umíst0n v prostoru
zahrady nebo v blízkosti inženýrských sítí
nebo v dané stavební á1e dle územního
plánu. N0kdy si vybírat m žeme, jindy musíme respektovat dané skute nosti. P1íliš
cizorodých prvk , um0lých materiál , snaha
ukázat n0co "jiného" je v naší zemi velmi
zako1en0lá.
Je d ležité sledovat co a jak se staví a
hlavn0 stav0lo v dané lokalit0, sjednotit
sklony st1ech, krytinu, oplocení. Nevzhledné
objekty zakrýt "milosrdnou zelení".
Orientaci ke sv0tovým stranám volíme
také podle našich p1edstav i možností.
Uspo1ádání obytných místností je také
v této orientaci d ležité. Ložnice a kuchyn0
je lepší situovat na sever nebo východ.
Terasy, kde budeme trávit letní ve ery jsou
vhodné na jih i jihozápad, aby se p1es den
sluní kem proh1ály, místo, kde budeme
snídat zorientujeme na východ i jih. P1es
parné poledne rad0ji usedneme pod altán
nebo pergolu obrostlou popínavými rostlinami nebo ješt0 lépe pod košatý strom. Pod
ním je mikroklima a stín nejp1íjemn0jší.
V našich klimatických podmínkách je víc
chladných dní a nocí než t0ch teplejších.
D ležité je odclon0ní odpo inkových ploch
od p1evažujících v0tr a dešB .
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Zabezpe ení objekt m1ížemi, zámky,
elektroniku apod. volíme v0tšinou dle finan ních možností a umíst0ní objektu.
Jinak se zabezpe ujeme na samot0, jinak
v zastav0né lokalit0. Nespoléháme na loajalitu soused nebo kolemjdoucích. Mají
strach!!!
Schody, op rné zdi, suché zídky, skalky, kámen jako solitéra - tj. bludné balvany, menhiry, št0rková pole, valounky - ka írek. To vše je materiál, který je vhodný do
každé zahrady, jen není vkusné na každý
prvek použít jiný materiál. Sjednocovat, ale
i vhodn0 kombinovat. Cihla i kámen, kámen
i beton, d1evo i kovové prvky (kované m1íže,
ploty, brány nebo litinové prvky) jsou vhodn0jší jako železné zbytky z výroby, posva1ované v "um0lecká díla" nevzhledn0 barevné
i k1iklav0 obarvené drát0né ploty. V jednoduchosti a vzdušnosti oplocení je krása.
P1edzahrádky p sobí lépe, pokud nejsou
oplocené v bec. P1edzahrádka tvo1í áste n0 ulici a ve1ejné prostranství a takové ulice
jsou prostorn0jší, barevn0jší a p1íjemn0jší.
Ulice bez plot p sobí p1ív0tiv0ji, proto
v obytných zástavbách doporu uji ploty až
v linii elní st0ny domu! Nemusíme se bát
barevných ozdob na fasád0, ornament
v dlažb0, plastik a dopl:kových p1edm0t .
Dodržujeme však styl staveb i p1edzahrádek, zvlášt0 citliv0 na vesnicích, kde je p1ijateln0jší jablo: nebo še1ík místo zeravu
(Thuja) i st1íbrného smrku (Picea), kde je
vhodn0jší trvalkový záhon než vyprahle
p sobící navážka oblázk . Ve m0stech pak
p1edzahrádka vyžaduje odolné rostliny,
snášející zne išt0né prost1edí. O vandalismu a nevychovanosti n0kterých majitel ps
se nebudu rozepisovat!
Místo pro posezení - altány, terasy volné,
terasy s pergolou, stany, slune níky,
houpací lavi ky, sít , lehátka jsou ím
dále více používané. Volíme pro n0 pro
nás nejp1ízniv0jší a nejintimn0jší místo
v zahrad0. M že být p1ímo u domu (i jeho
sou ástí), ale m že být také na opa né
stran0 zahrady, kde m že být nap1. v0tší
klid, p1íjemn0jší mikroklima, v0tší stín apod.
Altán m že být i jako zimní zahrada v kombinaci d1eva a skla, m že být se st1echou
z pálených tašek nebo z lehkých krytin jako

kanadský šindel, m že být kovový, porostlý
popínavými d1evinami i letni kami, pro
které stejn0 dob1e využijeme treláže, pergoly, brány a loubí.
Ohe: - otev*ená ohništ , grily, udírny,
kovové koše a krby se stále více uplat2ují. Nezapomínáme však na bezpe nost p1i
manipulaci s ohn0m. Musíme znát místní
vyhlášky, zda je možné rozd0lávat ohe: a
pálit d1evo na otev1ených prostranstvích.
Jestli ne, použijeme plynové nebo elektrické
rožn0 a udírny. Otev1ená ohništ0 nikdy
neumísBujeme pod stromy (hrozí jejich ožehnutí i horkým vzduchem a popálení.) Také
v blízkosti d1ev0ných staveb a jiných ho1lavých materiál ohe: nerozd0láváme. Jsou
p1enosné udírny a grily, ale i pevn0 postavené na základu. Každý druh má své pro a
proti.
Sklepy a krechty na uložení ovoce a
zeleniny, vína, pálenky jsou dalšími mnohdy
nezbytnými za1ízeními na zahrad0. Sklepy
se ješt0 používají, ale více používáme
chladni ky, mrazni ky a konzervované
výp0stky ve skle m žeme umístit kdekoliv
v dom0, kde nemrzne. Zahrádku spíše využíváme jen jako dopl:kové zásobování
erstvou zeleninou a ovocem, bylinkami a
zeleným ko1ením, ale b0hem roku již stále
více nakupujeme menší množství erstvých
produkt v obchodech. D vodem je také
cena semen a sadby, chemických nebo
biologických p1ípravk k ošet1ení rostlin
apod. Chemii na zahrádce používáme velmi
opatrn0 i na úkor kvality výp0stk . Dnes
jsou již dostupné i prost1edky biologické
ochrany, šetrné k našemu zdraví i k životnímu prost1edí. Doporu uji také volbu odolných nebo dokonce rezistentních odr d v i
chorobám a n0kterým šk dc m.
Skleníky, fóliovníky a pa*eništ , prosklené verandy a zimní zahrady stavíme na
místech dob1e osv0tlených, mohou být i
jako p1ístavky i p1ímo architektonické prvky
obytného objektu, kde m žeme využít jednu
ze st0n nebo jako spojovací objekt dvou
staveb. ZeM pak slouží jako op0rná i akumulující teplo. Škoda jen, že je u nás více
t0chto staveb nevzhledných, než p0kných,
dopl:ujících architekturu. 9asto nejsou
sou ástí architektonického 1ešení, ale ja-

kýmsi cizorodým p1ílepkem. Dnes se objevují na zahradách plastové kryty bazén ,
které ve v0tšin0 p1ípad p sobí cize, nevzhledn0, um0le. Chybí nápad architekta,
výrobce i majitele bazénu. Existují již mnohem lepší solární rohože na hladinu, umíst0ní bazénu do architektonicky 1ešené zimní
zahrady nebo skleníku. Vy1ešení koupání
koupacím jezírkem je ekologi t0jší i zdrav0jší, pro dosažení biologické rovnováhy a
samo isticí funkce je však zapot1ebí v0tší
plochy hladiny vody než u bazénu s chemicky ošet1enou a tudíž mrtvou vodou.
Pro milovníky vody, vodních rostlin a živo ich je možné vytvo1it jezírko, p*írodní
rybní ek, um lý vodopád, potok, vodotrysk, kašnu atd. Tyto specifické vodní
prvky však pot1ebují komplexn0jší a technicky náro n0jší 1ešení.
Místo pro hry, d tský koutek, pískovišt ,
houpa ky, proléza ky, domek pro d ti
op0t volíme podle v0ku d0tí, dbáme na
bezpe nost p1i hrách, kolik asu budeme
mít na hlídání d0tí na proléza kách, houpa kách apod. Inspiraci hledáme u zkušených renomovaných firem a neopomineme
žádné riziko. Velikost otvor , kam m že dít0
str it hlavu, ruku nebo nohu, riziko zapíchnutí t1ísky, sk1ípnutí, riziko pádu na tvrdý
terén a další nebezpe í musíme eliminovat
na minimum.
D tský záhonek je dobrý pro rozvoj p0stitelských dovedností i k biologickému poznávání r stu a vývoje rostlin. Také zde
vychováváme k práci, odpov0dnosti a vážení si t0žké práce rodi a zem0d0lc . Musí
však dít0 motivovat, nikoliv obt0žovat. Doporu ujeme d0tem jejich oblíbené zeleniny
a kv0tiny, úpln0 vynecháme rostliny jedovaté nebo d sledn0 upozor:ujeme na možné
nebezpe í otravy nebo alergie.
Zahradní nábytek dopl:uje materiály,
které už na zahrad0 nebo u domu máme.
Po ítáme také s prostorem na jeho uložení
v zim0. Zahradní dopl:ky - krmítka, budky,
napajedla pro ptáky jsou pot1ebné p1edm0ty, které mají zpohodlnit pobyt na zahrad0.
Kompost a technické 1ešení kompostéru
volíme dle velikosti pozemku a množství
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biologického odpadu, který produkujeme.
Sta í jen p1irozen0 vrstvená hromádka,
d1ev0né nebo vyzd0né ohrádky, které sm01ujeme do stinného rohu zahrady, maskujeme ho zelení a snažíme se, aby biologický
odpad nezapáchal. Rozložený a vyzrálý
kompost používáme na záhony, na trávník,
p1i p1esazování pokojových rostlin.
Výzdobu kv tiná i, vázami, sochami,
plastikami, svítilnami, lampami, slune ními hodinami, samorosty atd. volíme dle
našeho vkusu i finan ních možností. Um0lecké p1edm0ty a p1írodniny jsou vždy vhodn0jší než ký e (plastové figurky, neum0lé
napodobeniny um0leckých d0l apod.).
Užitkovou zahradu s ovocnými stromy a
ke1i, zeleninou, vyvýšenými záhony, m žeme protknout formou smíšené výsadby
s okrasnými rostlinami. Apeluji na již zmín0nou bezchemickou ochranu, na používání
biologických p1ípravk k hubení šk dc a
likvidaci houbových chorob. Také volba
vhodné odolné nebo rezistentní odr dy proti
chorobám p1inese více kvalitních výp0stk .
Kombinací užitkových a okrasných rostlin
m žeme docílit souhry rostlin a jejich vzájemného p1íznivého p sobení, jako nap1.
známé použití aksamitníku na odpuzování
mšic, m0sí ku zahradního na likvidaci
háMátek u brukvovité zeleniny atd.
Užitková zahrada m že být buM úpln0
odd0lená od okrasné, nebo se m že prolínat. Ve druhém p1ípad0 je složit0jší údržba,
nutnost lepší znalosti rostlin. Užitková zahrada by m0la být na nejslunn0jším míst0
zahrady, protože v0tšina plodin vyžaduje
dostatek sv0tla. Je dobré znát vhodné kombinace rostlin, protože ty se mohou vzájemn0 velmi dob1e v r stu podporovat.
V malé zahrad0 m žeme pracn0 udržovatelný trávník nahradit nízkými p dopokryvnými trvalkami (Cotula, Sagina, Thymus, Sedum,...) i d*evinami (Juniperus,
Cotoneaster, ...). Jsou to rostliny, snášející
mírné sešlapávání nebo pojmeme prostor
jen jako celistvou zelenou plochu a m žeme
použít Germanium (kakosty), Pachysandru
(tlustonitník), Vincu (barvínek), Hederu (b1e Ban), Hostu (bohyšku, funkii), v1esovištní
rostliny apod.
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Zkouška klí ivosti osiva
Ing. Miloš Kožešník, úst edí

ZS Praha

Klí ivost je jeden z nejd ležit0jších ukazatel kvality osiva. Zkouška klí ivosti je laboratorní test, kterým se ur í klí ivost v procentech, provádí se v akreditovaných laborato1ích p1i dodržení p1edepsaných podmínek
podle 9SN. Obvykle se zkouší klí ivost
u 100, 50 nebo 25 semen a zkouška se 4 až
8 x opakuje. Teplota p1i klí ení závisí na
zkoušené plodin0.
Je sice obecn0 známo, že n0které druhy
rostlin si klí ivost udržují krátce a jiné déle,
navíc klí ivost je u staršího osiva výrazn0
ovlivn0na i zp sobem skladování, proto se
n0kdy nevyhneme otázce, zda je ješt0 naše
osivo v zásob0 z minulých let v bec klí ivé.
Pokud se sami rozhodnete ke stanovení
klí ivosti osiva, po ítejte s tím, že výsledek
bude jen orienta ní a t0žko jej použijete jako
podklad pro p1ípadnou reklamaci. Krom0
klí ivosti se u osiva zkouší i další d ležitý
parametr - vzcházivost.
Orienta ní stanovení klí ivosti osiva je
vhodné zvlášt0 u starších zásob osiva, které
asto zbývá po výsevu z minulých let. Pro
stanovení sta í použít 20 i dokonce jen 10
semínek (p1i použití standardního po tu
100 ks a n0kolika opakování by nemusel
zbytek osiva sta it ani na samotnou zkoušku). Pro naklí ení použijeme buM petriho
misku a filtra ní papír nebo malý polštá1ek
buni ité vaty. Pro v0tší osivo je vhodn0jší
písek, piliny nebo sterilní zemina. V domácích podmínkách posta í jako klí idlo malý
podšálek a kousek papírového kapesníku
(nejlépe bezbarvý a bez parfému - to by
mohlo negativn0 ovlivnit klí ení). Na petriho
misku položíme filtra ní papír, u v0tších
semen nasypeme vrstvi ku písku, navlh íme a na povrch opatrn0 rozložíme semínka
tak, aby se nedotýkala. Zkoušené osivo
musí mít podklad stále vlhký, ale voda
nesmí stékat a osivo nesmí být pod vodní
hladinou. Petriho misku zakryjeme (podšálek m žeme zakrýt sklem, nebo n0jakým
pr hledným plastovým obalem) a umístíme
na místo s teplotou vhodnou ke klí ení, ta
závisí na druhu zkoušeného osiva. Pro
zeleniny a kv0tiny, které lze b0žn0 p0stovat
i z p1ímého výsevu sta í teplota pro klí ení
v rozmezí 10 až 20 oC, pro p1edp0stovávané

teplomilné zeleniny, jako jsou paprika, raj e,
okurka nebo u kv0tin salvie, petúnie umístíme zkoušené osivo do teploty 20 - 30 oC.
Pro klí ení je v0tšinou vhodné rozptýlené
sv0tlo, ale n0které osivo, jako cibule, pór,
okurka, tykev i salát klí í lépe ve tm . Ke
klí ení dojde p1i optimálních podmínkách
b0hem n0kolika následujících dn , proto je
pot1eba denn0 klí ení sledovat.
Vyklí ená semínka ze zkoušky denn0
vy1azujeme a zárove: si zapisujeme jejich
po et, zapo ítáváme ta, která mají normální
ko1ínek a d0ložní lístky. Klí ence s r zn0
deformovaným i z ernalým ko1ínkem nepoítáme, projevuje se na nich již vliv stárnutí
a v p d0 by stejn0 nevzešly. Zkoušku ukoníme pokud již další osivo neklí í - v0tšinou
po 10 až 21 dnech. Podle zápisu pr b0hu
klí ení m žeme usuzovat i na kvalitu osiva,
ím osivo klí í rychleji a jednotn0ji - má
vyšší dynamiku klí ení, tím je na tom lépe.
Zbylá semena, která nevyklí ila m žeme
považovat za neklí ivá a stanovit tak orienta ní procento klí ivosti - po et vyklí ených
semen vyd0líme po tem semen použitých
ke zkoušce a vynásobíme stem. Na množství semen použitých do zkoušky závisí její
p1esnost, pokud jsme pro zkoušku použili 20
semen dosáhneme p1esnosti 5 %, u 10
semen jen 10 %, ale i to pro hrubou orientaci sta í.
Pokud je klí ivost vyšší než 70 % pak
m žeme osivo ješt0 bez obav použít, v0tšinu rostlin stejn0 sejeme v p1ebytku a pak
porost vyjednotíme, ponecháme jen siln0jší
jedince na kone nou vzdálenost.
U osiva s klí ivostí mezi 50 - 70 % musíme po ítat, krom0 nižší klí ivostí i s nižší
vzcházivostí a p1edevším nižší dynamikou
klí ení. Takové osivo vysejeme ve v0tším
p1ebytku a musíme po ítat i s tím, že vzcházení bude probíhat déle než je obvyklé.
Porost m že být i zna n0 mezerovitý.
U klí ivosti nižší než 50 % si rad0ji po1ídíme nové osivo, nebo je použijeme nejmén0
ve dvojnásobném množství a jen u kv0tin i
zelenin vysévaných na široko i do hustých
1ádk bez jednocení, nap1. afrikán, ostálka,
m0sí ek a ze zelenin nap1. mrkev, petržel,
1edkvi ka, kopr, špenát. Pozor, skute ná
vzcházivost takového osiva je oproti ur ené
klí ivosti asi polovi ní, nebo ješt0 nižší.

Osivo s klí ivostí 25 % a nižší rad0ji vyhodíme. Jeho výsev lze ospravedlnit jen v p1ípad0, že se jedná nap1. o vlastní osivo
n0jaké zcela výjime né rarity, kde nám jde
doslova o každou rostlinu.
P1i zkoušce klí ivosti u petržele a mrkve je
vhodné osivo p1ed zkouškou asi na 1/2 dne
nejprve pono1it do vlažné vody, tím se
vylouhují inhibi ní látky z osiva a zkouška
pak prob0hne podstatn0 rychleji. Stejn0
postupujeme i p1ed výsevem na stanovišt0.
Pro p1esn0jší ur ení kvality osiva je vhodn0jší zkouška vzcházivosti. Ta se více p1ibližuje skute nosti. Pokud pro zkoušku klí ivosti
použijeme místo buni ité vaty zeminu, pak
p1i vyšší vrstv0 zeminy je t0žké stanovit zda
jde ješt0 o zkoušku klí ivosti nebo již vzcházivosti.

Kupujeme ovocné stromky
Ing. Ladislav Zahradník,
ovocná ská komise ZS
Každoro n0, zjara i na podzim nastává
vhodný as k výsadb0 d1evin. Brány otevírají ovocné školky a zvýšenému náporu zahrádká1 elí zahradnické prodejny. Sta í chvíli
postát v blízkosti prodejc a jsme p1ekvapeni jak málo zákazník má konkrétní p1edstavy, odborné znalosti, i praktické zkušenosti
s p0stováním ovocného stromoví. Drtivá
v0tšina akceptuje doporu ení prodava e.
Ceny stromk nejsou zanedbatelné a stále
rostou, proto vybírejme s rozvahou. Jak se
orientovat p1i nákupu? M0li bychom mít
p1edstavu i plán, co se nám na zahradu
vejde, co p1edevším tam chceme, p1ípadn0,
co nám tam chybí.
DRUH
- jablon0 - nesmí chyb0t
- hrušn0 - ne všude se jim da1í
- z modrých peckovin - (slivon0) - švestky,
pološvestky, slívy, renklody - do knedlík ,
na kompoty i slivovici.
- z ervených peckovin - t1ešn0, ale jen do
v0tších zahrad, n0kdo rad0ji višn0.
- z teplomilných druh - atraktivní broskve,
i do vyšších poloh na chrán0ná a slunná
místa, meru:ky do 450 m nadmo1ské
výšky, o1ešáky jen tam, kde je dostatek
prostoru
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- drobné ovoce (bobuloviny) - rybíz,
angrešt, maliny - jsou nenáro né,
dají se p0stovat všude
ODRRDA - p1edstavuje kulturní, i
ušlechtilou ást stromku.
Co do významu je nejd ležit0jší.
P1ednost dáváme t0m odr dám,
kterým se v míst0 da1í. Nejcenn0jší
jsou odr dy brzy zrající a pak ty, co
dlouho vydrží. P1ihlížíme k tomu, jak
je odr da náro ná na teplo, citlivá na
mráz, jak je odolná k nejvážn0jším
chorobám, až pak k barv0, velikosti
a chuti plod . Pozdní odr dy se v
chladn0jších polohách nevybarví a
chuti nedosáhnou. V úvahu bereme
i to, jak s budoucí úrodou naložíme.
Prodejce zd raz:uje vždy p1ednosti
odr dy, jen vzácn0 upozorní na její
nectnosti.
PODNOŽÍ nazýváme spodní, ko1enovou i divokou ást stromku. V d ležitosti následuje po odr d0, zejména u
jabloní. Slab0 vzr stné, m0lce ko1enící podnože jsou vhodné pro malé
tvary do dobrých podmínek. Nehodí
se na chalupy do trávník , ani na
vyšší tvary. Stromky na nich více trpí
suchem, konkurencí trávy a bez
opory se vyvrací.
Podnože modrých peckovin a broskvoní nesnáší všechny vápenité
p dy, jiné špatn0 rostou na t0žkých,
nebo naopak pís itých p dách. I
u t1ešní existují slab0 vzr stné
podnože, na nich stromky dor stají
jen polovi ní velikosti. Na trhu zatím
nejsou asté.
TVAR v0tšinou udává výšku kmene
u stromku s korunkou. Pro v1eteno a
zákrsky je to 30 - 60 cm, tvrtkmen
80 - 110 cm, polokmen 130 -150 cm
a vysokokmen 170 až 190 cm.
Tvar vypovídá nejen o zp sobu
zap0stování ve školce, ale u vyšších
tvar (polokmen a vysokokmen) p1edpokládá i bujn0jší podnož, lépe kotvící.
STANOVIŠTV, kam budeme sázet
stromky, nelze opomíjet.
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Nejen na p dní podmínky (volba
podnože), ale i zvláštnosti užívání
zahrady. P1íkladn0 p1i chovu ovcí
neobstojí nízké tvary. Stejn0 tak
nízké tvary nepat1í do mrazových
kotlin. U volných zákrsk nízko založené v0tve vadí p1i každém kosení
trávy.
P*i výb ru stromk si všímáme:
KOHENR si všímejte také - mají být
sv0ží, zdravé, nepoškozené, vyzrálé
a hlavní ko1eny rozv0tvené, ím více
ko1en , tím lépe. Na ko1enech nesmí
být nádory (bakteriální nádorovitost).
KMEN má být nepoškozený, rovný a
hladký. Rány po odstran0ném obrostu s okrajovým závalem.
KORUNKA by m0la mít zdravé,
vyzrálé a pravideln0 rozložené výhony, nejmén0 t1i, lépe je více a neolámané pupeny.
Podzimní nákup stromk je výhodn0jší (krom0 broskvoní). V tuto dobu
je v0tší výb0r a stromky jsou erstv0
vydobyté. Zjara je možné o ekávat
stromky ze zakládky (neprodané na
podzim), ne z1ídka p1ischlé s drobnými nekrózami k ry, což jsou ter íky
odum1elé k ry jako zárodky rakovinných ran. V ovocných školkách, kde
je nejlépe nakupovat, ale i u dobrých
prodejc odborn0 upraví korunku
hned p1i nákupu.
NÁVVSKOU by m0l být opat1en
každý stromek. Vydává ji ÚKZÚZ
(Úst1ední kontrolní a zkušební ústav
zem0d0lský) a je ú1edním dokladem.
Slouží nejen k informacím, ale i jako
záru ní list pravosti a kvality. Uvádí
druh, odr du, podnož, kvalitu, zdravotní t1ídu a dodavatele, nebo alespo: jeho registra ní íslo. Seriozní
školky se prezentují i razítkem firmy
na zadní stran0 náv0sky. Náv0sku je
pot1ebné po výsadb0 uschovat spolu
s pokladním dokladem. Reklamovat
lze pravost a istotu odr dy po uzrání první sklizn0. Na stromek si pov0síme náhradní náv0sku - plastovou
jmenovku.

Modré náv0sky zna í uznanou (státem
kontrolovanou) sadbu, žluté náv0sky sadbu
kategorie CAC. Za kvalitu ru í dodavatel.
Sadba bývá levn0jší, ale riziková. Stupe:
množení na modrých náv0skách se zna í
C 1 a C 2, p1i emž C 1 je vyšší kvalita.
Zdravotní t1ída je ozna ena písmeny VF =
bezvirózní, VT = prosté hospodá1sky významných vir , nebo je zdravotní t1ída bez
ozna ení, což znamená, že nebyla na virózy
testována.
U n0kterých prodejc marn0 pátráme po
míst0 p vodu stromk . Výmluvy a mlžení
jsou vždy podez1elé. Nejrizikov0jší je nákup
stromk na ulici z nákladních aut. Podbízivá
cena, uvád0né kvalitní odr dy, ani p0kný
vzhled výp0stk nedává záruku pravosti
a zdravosti, nemluv0 o pozd0jší možnosti
reklamace. Jsou ovocné školky, které vyp0stují stromky z dodaných o ek i roub
na p1ání. Jde asto o místní cenné, i historické odr dy. V tom p1ípad0 za zdravotní
stav dodavatel neru í.
Stromku po vyjmutí z p dy rychle osychají
ko1eny a je nezbytné je zabalit, ideální je
folie. Na zahradnických výstavách se už
b0žn0 objevují stromky celé v igelitových
obalech, s ko1eny ve vlhkých hoblinách,
s barevnými popiskami v etn0 návodu na
p0stování. Výp0stky jsou o n0co dražší, ale
vyplatí se.
Stromky jsou ohroženy i p1i p1eprav0.
Desítky kilometr na st1eše automobil ,
v provizorním obalu podstatn0 zhoršují
jejich ujmutí. P1ed výsadbou je vhodné
namo it je do vody buM celé, nebo alespo:
ko1eny, nejlépe p1es noc. Siln0 zaschlé
maximáln0 48 hodin. P1i dlouhodobém
má ení se vyplavují z ko1en rezervní látky.
Ideální pro výsadbu jsou stromky v kontejnerech (velkých kv0tiná ích). Vysazovat se

dají v pr b0hu celého roku, ujmutí je stoprocentní
a cena nebývá u tuzemských dodavatel p1ehnaná.

Zasv0cen0 v odborných otázkách poradí
nejbližší organizace 9eského zahrádká1ského svazu.
Zbývá jen pop1át zahrádká1 m štastnou
ruku p1i výb0ru stromk a léta radosti p1i
sklizni s tím, že v0tší pozornost si zaslouží
kvalita ovoce p1ed kvantitou.

Vitamíny, jejich význam a zdroje
Doc. Eva Pekárková, CSc.
Vitamíny jsou látky, které si lidský organismus nedovede sám syntetizovat, ale jsou
pro jeho zdraví nezbytné. Musí je proto
p1ijímat v potrav0. V kone né form0 vitamíny obvykle vznikají v lidském t0le jako poslední stupe: syntézy z tak zvaných provitamín . Nejznám0jší z nich jsou nap1íklad
provitamin A neboli betakarotén a provitamín D neboli dehydrocholesterol.
Nemá-li t0lo v potrav0 vitamín dostatek,
vznikají avitaminózy, což jsou vážná onemocn0ní, která mohou vést i k smrti. P1íklady, které to dokládají, existují už z dob, kdy
se o existenci a úloze vitamín ješt0 nev0d0lo v bec nic. Na nejznám0jší historické
zkušenosti si jist0 vzpomenou ti, kdo etli
knížky o cestách st1edov0kých portugalských a špan0lských mo1eplavc , které
decimovala choroba zvaná beri-beri. Živili
se totiž dlouhodob0 pouze rýží bez erstvého ovoce a zeleniny. Stejné onemocn0ní se
asto vyskytuje i v chudých asijských oblastech, kde se obyvatelstvo jednostrann0 živí
loupanou rýží, která neobsahuje pot1ebný
vitamín B1. Podobn0 je tomu p1i akutním
nedostatku vitamínu C, který býval p1í inou
skorbutu neboli kurd0jí. V civilizovaných
zemích je dnes už neznámý.
Vitamín C, nejd ležit0jší ze všech vitamín , poprvé chemicky identifikoval teprve ve
dvacátých letech minulého století maMarský
badatel Szent-György, který za sv j objev
získal Nobelovu cenu. Od té doby byla
ur ena 1ada dalších látek p sobících jako
vitamíny. Jejich složení a p1íslušnost k r zným skupinám chemických slou enin se
velmi r zní. Navíc se jejich t1íd0ní s postupem nových biochemických objev ob as
modernizuje a m0ní.
Jednotlivé vitamíny se ozna ují velkými
písmeny latinské abecedy a íselným indexem v rámci p1íslušné slupiny vitamín .
Navíc se slovn0 uvádí i chemický název.
V praxi se setkáváme p1edevším s nejd ležit0jšími vitamíny A, skupiny B, C, D, E, K, P
a PP.
Vitamíny nezbytné pro lidské zdraví jsou
v potrav0 obsaženy jednak v zelenin0 a
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v ovoci, n0které z nich i v jiných potravinách
rostlinného p vodu, nap1íklad v obilovinách
(B, E), lušt0ninách (B), olejích (E), houbách
(A, B, D) a kvasnicích (B). Také n0které
živo išné produkty jsou jejich zdrojem, nap1íklad ryby (B), vejce (A, B, D, E), mléko (A,
B, D, E), živo išné vnit1nosti (B, K, E).
Vitamíny jsou organické slou eniny ú inné
již v nepatrném množství jako biokatalyzátory. Pro organismus jsou nezbytné tím, že
podmi:ují nebo urychlují ur ité životn0 d ležité chemické reakce p1i p1em0n0 látek
v t0le. Organismus p1itom pot1ebuje pravidelný p1ísun vitamín , protože si je nedovede ukládat do zásoby. Naprostý nedostatek
ur itého vitamínu, zvaný avitaminóza, zp sobuje vždy vážné, až životu nebezpe né
poruchy.
Nejd ležit0jším zdrojem vitamín z stává
ovoce a zelenina. V jejich pletivech je vysoký obsah biologicky vázané vody, v níž jsou
rozpušt0ny fyziologicky p1íznivé organické i
anorganické látky. Energeticky nejbohatší
z nich jsou sacharidy (cukr, škrob, celulózy,
lignin). Naopak vitamíny jsou energeticky
bezvýznamné. P1íznivý vliv vykazuje i rostlinná vláknina. Obsah vitamín se v literatu1e uvádí v mg na 100 g jedlého podílu.
Nejd ležit jší vitamíny a jejich p*íznivé
p sobení
A1, retinol - proti infekcím, proti šerosleposti, na obnovu k že
A2, jako betakarotén - na tvorbu bílkovin,
hormon , r st, vid0ní
B1, thiamin - na nervové bu:ky, svalovou
tká:
B2, riboflavin - na nervové a kožní bu:ky
B6, pyridoxin - na zvýšení imunity, tvorbu
hemoglobinu v krvi, je d ležitý p1i užívání antibiotik
B9, kyselina listová - na obnovu bun0k a
tvorbu krvinek
C, kyselina askorbová - na pojivové tkán0
a hojení ran, zvyšuje odolnost k infekcím, p sobí proti kurd0jím a malátnosti,
brání p1em0n0 dusi nan v nežádoucí
dusitany, je d ležitý pro ku1áky a diabetiky, zneškod:uje cholesterol
D, ergokalciferol, cholekalciferol - brání
vzniku rachitidy
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E, tokoferol - na nervovou, mozkovou a
svalovou innost, proti neplodnosti
K, fylochinon, farmochinon - podporuje
srážlivost krve
P, rutin - brání poškozování cév p1i kardiovaskulárních chorobách
PP, niacín, kyselina pantotenová - podporuje pochody p1i získávání energie
F, kyselina linolenová U faktor, S-metylmetionin - protiulcerózní,
chránící žaludek, st1eva a dvanácterník
proti v1ed m.
Obsah ur itých vitamín v ovoci a v zelenin0 se liší nejenom podle p1íslušnosti
k botanické eledi, ale i mezi odr dami
téhož druhu. Vliv má i klima, intenzita sv0tla
a délka dne, výživa i zp sob p0stování a
vegeta ního stadia rostliny. V tom tkví také
d vod, pro se i v seriózní odborné literatu1e setkáte s pon0kud rozdílnými údaji o jednotlivých nositelích vitamín .
Ovoce
Obecn0 platí, že ovoce, pokud se konzumuje erstvé, je hlavn0 nositelem vitamínu
C, zatímco ostatní vitamíny jsou v n0m
obsaženy jen v malém množství. Jednotlivé
ovocné druhy poskytují zejména minerální
látky, velmi rozdílné u jednotlivých druh .
Krom0 energeticky bohatých sacharid
obsahují cenné organické kyseliny, pektiny,
vlákninu a rostlinná barviva.
Zeleniny
U zelenin konzumovaných v erstvém
stavu je z vitamín nejd ležit0jší p1edevším
vitamín C (kyselina askorbová) a vitamin A
ve form0 provitamínu betakaroténu v barevných ástech rostlin.
Hlavní zdroje vitamín v zelenin0 a ovoci
uvád0jí následující tabulky. Z tabulek vyplývá, že domácí ovoce plané i šlecht0né,
hlavn0 druhy s intenzívn0 zbarvenými plody,
jsou hlavním nositelem vitamínu C. Ostatní
vitamíny jsou obsaženy p1edevším v o1echách. Nejbohatší je ovšem ovoce subtropického p vodu. U zelenin je významný
obsah vitamínu A zejména v natích, mén0
v podzemních ástech (petržel, celer, cibule). Uplatn0ní natí v potrav0 nemá ovšem
z kvantitativního hlediska v potrav0 podíl
rozhodující.

Hlavní zdroje vitamín v zelenin
Vitamín
A

B1
B2

B6

C

E

Zdroj prvo*adý
mrkev, petrželová naB, pažitka,
paprika zelená, listy šBovíku a
pampelišky
špenát, pažitka, ch1est, kapusta
r ži ková, paprika
špenát, ch1est, fazolové lusky,
kapusta r ži ková, paprika ko1eninová, petrželová naB, pažitka
kuku1ice cukrová, paprika zeleninová, kapusta hlávková a r ži ková, 1epa salátová
paprika ko1eninová i zeleninová,
petržel naBová, kopr, k1en, celer
naBový, zelí hlávkové ervené, zelí
kysané
špenát, celer bulvový i naBový, petržel naBová, brokolice, klí ky

Zdroj druho*adý
špenát, cibule naBová, kopr, kapusta hlávková
fazolové lusky, hrášek, kuku1ice cukrová,
raj e, petržel naBová
št0rbák, tu1ín, k1en, pastinák, zelí hlávkové
hrášek

pažitka, kapusta r ži ková, cibule, brambory

raj e, 1e1icha, petržel ko1enová, ch1est,
k1en, kapusta r ži ková, zelí hlávkové
ervené, hlávkový salát,
salát hlávkový, kade1ávek, kedluben

cibule, pažitka, paprika, kapusta,
celer, kopr, mrkev,
petržel ko1enová i naBová, hrášek, kuku1ice cukrová, špenát, kapusta hlávkoPP
ch1est
vá, kv0ták
zelí
a
ostatní
brukvovité
zeleniny
U faktor
P

Hlavní zdroje vitamín v ovoci
Vitamín
A
B1, B2

zdroj prvo*adý

zdroj druho*adý

je1abiny, meru:ky, papája, mango, broskve
mu enka
lískové a vlašské o1echy

kaštany

B6

o1echy vlašské a lískové, kaštany fíky

B9

o1echy vlašské a lískové, banány, jahody, hrušky
pomeran e

C

šípky a je1abiny (plané i šlecht0né), jahody a maliny
erný rybíz, ostružiny, brusinky,
rakytník, citrusy, mango, li i, aktinidie,

E

o1echy vlašské a lískové (plané i šlecht0né)

P

citrony, pomeran e, erný rybíz

PP

P1íbuzné druhy téže eledi bývají svým
obsahem vitamín charakteristické. P1itom
erven0 až fialov0 zbarvené odr dy bývají
na vitamíny bohatší než zelené (nap1. u zelí,
kade1ávku, listového salátu). Kyselina listová (B9) je obsažená p1edevším v zelených
ástech rostlin a v klí cích r zných vikvovitých (sója, fazol mungo) a brukvovitých
druh (1e1icha, ho1 ice).
V0tšinu vitamín t0lo nejlépe využije
v syrové, nezavadlé, vhodn0 uložené a p1i
zpracování neokysli ené zelenin0 a ovoci.
Ú innost jednotlivých vitamín se ovšem ve
vztahu k prost1edí zna n0 liší (viz p1ehled
vlastností vitamín ). Zpracováním a skladováním se obvykle jejich obsah v produktu
výrazn0 snižuje. P1í inu známého poznatku,
že kysané zelí obsahuje více vitamínu C než
erstvé, nelze ovšem p1ipsat ke cti vlastnímu zelí, nýbrž kvasinkám, které p1i kysání
vitamín C produkují. Pokud jde o kuchy:skou p1ípravu, také vždycky neplatí, že
"není nad syrovou" zeleninu. Vitamíny se
totiž d0lí na vitamíny rozpustné ve vod0 (B
komplex, C, PP, které nesnášejí delší má ení ve vod0 ani vysoké teploty p1i zpracování,
a na vitamíny rozpustné v tucích (A,D,E,K),
které se v organismu lépe uplatní po krátkém tepelném zpracování s tukem. Platí to
nap1íklad pro mrkev.

statku ur itého vitamínu, nebo u starších lidí
s poruchou vst1ebávání vitamín nebo p1i
t0žkých infekcích a poruchách výživy je
nepochybn0 ú elné podávání syntetických
vitamín , které jsou dnes b0žn0 k dispozici.
Nelze je ovšem p1ece:ovat, a to nejen
proto, že jejich dávkování m že být problematické. Je totiž prokázáno, že vitamíny
z p1írodních zdroj mají dokonalejší fyziologickou ú innost i v menších dávkách, než je
tomu u syntetických vitamín . P1í inou jsou
z1ejm0 jemné vztahy k ostatním regula ním
látkám v organismu a v potrav0. Mén0
problematická je vitaminace (vitaminizace),
tj. potraviná1ské obohacování komer ních
potravin na p vodní nebo pon0kud vyšší
obsah vitamín než byl v surovin0 p1ed
zpracováním. Provádí se p1esným dávkováním syntetických vitamín , nap1. u mléka a
margarin (A,D), mouky, pe iva (B komplex), ovocných a zeleninových konzervárenských výrobk (C).
Nakonec rada, jak vyp0stovat zeleninu na
vitamíny bohatou. Pamatovat, že vysoký
obsah vitamín vytvo1í p1íslušný druh p1edevším v optimálních vývojových podmínkách
- a to teploty, výživy, vláhy i sv0telného
požitku.

P*ehled vlastností n kterých vitamín
A1 citlivý na okysli ení
A2 vzniká z karoten až ve st1evech, va1ením se jen málo rozkládá, p1i skladování produktu se jeho obsah asto zvyšuje
B va1ením se ni í
B2 skladováním se nesnižuje významn0
obsah v produktu
B9 t0lo jej pomáhá syntetizovat pomocí
mikroflóry ve st1evech
C po sklizni jeho obsah rychle klesá, rozkládá se vysokou teplotou a dlouhým
má ením ve vod0. Vhodné je va1it produkt v pá1e. Rychle se okysli uje
P chrání ú inek vitamínu C

Odkud pocházejí v R registrované
odr dy jabloní?

V plnohodnotné pestré strav0 se lidskému
organismu obvykle pro zdraví pot1ebný
obsah vitamín vyskytuje v dostate né mí1e.
P1i avitaminóze, tedy prokazatelném nedo-

o1echy lískové i vlašské, avokádo, kaštany, broskve,
mu enka, anona
meru:ky
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Ing. Ladislav Zahradník,
ovocná ská komise ZS
Jablon0 jsou u nás nejp0stovan0jším
ovocným druhem. Po et odr d každoro n0
nar stá. Na konci roku 2006 bylo registrováno (d1íve povoleno) 113 odr d. Pro srovnání, p1ed 20 lety (v roce 1986) bylo povoleno
27 odr d, z nichž pouze 4 byly domácího
p vodu (´Bláhovo oranžové´, ´Dukát´, ´Rubín´, ´Šampion´). Snažení našich šlechtitel
jabloní za alo p1inášet výsledky zejména po
roce 1990. Nejen že nar stal celkový po et
povolených i registrovaných odr d jabloní,
ale hlavn0 vzr stal výrazn0 podíl eských
odr d.
Ze sou asn0 registrovaných 113 odr d
celých osmdesát vzešlo z rukou eských
šlechtitel (tj. více jak 70 %). Na úsp0chu se

podílí p1edevším t1i šlechtitelská pracovišt0:
VŠÚO Holovousy, ÚEB AV9R St1ížovice a
ŠS T0chobuzice. V menší mí1e soukromí
šlechtitelé.
V sou asnosti pat1í eští šlechtitelé jabloní
mezi evropskou špi ku. P1edevším rezistentní odr dy je proslavily. Pro zanícené
ovocná1e je ur en následující p1ehled o p -

vodu registrovaných odr d jabloní v 9R. O
p vod (zem0 nebo m0sto) se b0žn0 zajímáme t1eba u sportovc , zejména reprezentant . I odr dy reprezentují! Seznamte se.
Cht0l bych tímto vzdát i hold jejich autor m, jejichž jména jsou u ovocná1 pojmem:
Louda, Dvo1ák, Blažek, Tupý, Bláha, 9ervený, Kumšta.

Šlechtitelé jabloní V R
9ísla v závorce udávají rok registrace (povolení).
ÚEB
St*ížovice
Rosana (94)
Vanda
Karmína (95)
Lotos (97)
Otava
Rubinola
Svatava
Topaz
Aneta (98)
Goldstar
Rajka (99)
Hana (99)
Nela (01)
Biogolden
Viktoria (02)
Ametyst (05)
Lipno (06)
Heliodor
Orion
Opal
Sonet

ŠS
T chobuzice
Doris (88)
Denár (89)
Dublet (91)
Diadém (92)
Desert (93)
Delor
Dalila
Daria (95)
Dalicia (97)
Dulcit
Dione
Domino (98)
Delvit
Deliga
Dolores (02)
Degas (03)
Delen
Vitan
Diamant (04)
Atlas (05)
Pyrop (05)

VŠÚO
Holovousy
Lord lambourne er. (90)
J. Grieve double red (93)
Julia (94)
Nabella
Selena
Angold (95)
Jarka
Klára (97)
Rezista
Zuzana
Produkta (98)
Šampion red (03)
Rubimeg
Rubinstep
Dima (04)
Miodar
Mivibe
Zita
Pidi (05)
Vyso ina (06)
Rucla
Clio
Kordona

Zahrani ní odr dy

Evropa:
Anglie
Belgie
Francie

J. Grieve Red (70),
Discovery (91)
Jonagored (00), Red
Jonaprince (01), Bel-el (04),
Jonagored Supra (04)
Florina (88)

Ostatní šlechtitelé
v R
Šampion (77) Louda
Rubín (83) Louda
Melodie (91) Louda
Jonalord (93) Louda
Jantar (93) Lepeška
Bohemia (94) Tho1
Gold bohemia (01) Tho1
Sparjon (01) 9ervený
Mikra (02) Míka
Lordeta (02) Keckstein
Blaník (03) Kumšta
Fany (04) Kumšta
Durit (03) Hajdu ek-Dvo1ák
Dantes (04) Hajdu ek-Dvo1ák
Unitop (04) Hajdu ek-Dvo1ák

N0mecko

Gloster (86),
Pilot (04), Pinova (06)
Pobaltí
Pr svitné (54)
Slovensko Patriot (91), Hrivna (92),
Zlatava (99), Tereza (02)
Švédsko
Mio (91)
Švýcarsko Rafzubin (06)
N0mecko ? Zvonkové (54)
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Severní Amerika:
Usa
Golden Del. (59), Idared (70),
Wealthy Double Red (70),
Prima(83), Melrose (86),
Jonagold (91), Sir Prize (94),
Primula(98), Caudle (06)
Kanada
Spartan (70),
Quinte (85), Mantet (93),
Liberty (97)
Asie:
Japonsko

Akane (89)

Oceánie:
N. Zéland

Gala (92)

Sb0ratelé, všechny se Vám na zahradu
asi nevejdou!

Oby ejná skalka
RNDr. Ji í Žleb ík
Jak se skalka asto vyvíjí
Zahrada vzniká z lásky. AB se ovocná1i a
zeliná1i nezlobí, vím, že také mají v1elý
vztah k rostlinám, ale chci teM 1íci n0kolik
p1ipomínek k utvá1ení skalek. Mám na mysli
to první alpinum, nikoliv t1etí pokus a nikoliv
speciální sbírku lomikámen nebo ho1c .
Pokud se tedy lidem pošt0stí, že mohou
na kousku volné p dy realizovat své estetické p1edstavy, dopoušt0jí se kupodivu v0tšinou stále stejných chyb. Navrší jakousi
hromadu p dy a na povrch sporadicky tu i
tam pohodí kámen. Každý je jiný, postavený
p0kn0 na špi ku, aby byl celý vid0t. Dle míry
nevkusu je pak možno p1idat barevné kusy
skla nebo trpaslíky. P1i první p1íležitosti se
nakupují rostliny. Ledacos vypadá jako
sazeni ka p0kn0. Snadno se poda1í po1ídit
podivuhodnou sm0s skalni ek, vysokých
trvalek, d1evin i letni ek podle toho jaké
reklam0 i p1esv0d ivosti prodava e zahrádká1 podlehl. Zvlášt0 p0kné jsou jehli nany a
skalka by zela v zim0 prázdnotou, kdyby co
metr n0jaký malý ke1í ek nestál.
Protože nebylo p1i sázení dbáno na osv0tlení, nároky na p du a jiné "nepodstatné"
pot1eby rostlin, ást výsadeb nep1ežije dvou
zim. Nevadí, uvoln0ná místa zaplní jiné
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nákupy. TeM jsou už rostliny na píM od sebe,
vše po jediném kusu od druhu. Je to "zvláštní", ale každá taková kytka roste jinak do
ší1ky i výšky. Agresivní druhy si brzy poradí
s umírn0nými sousedy. To p0stitel v této fázi
ani moc nepost1ehne, protože plocha je
stále plná. ZvlášB se za ínají da1it jehli nany. Jejich stín brzy udolá stepní kv0tenu. Za
další roky pohltí p1ízemní v0tve pracn0
aranžované kameny. A p0stitel si op0t ani
nevšimne a má desetinu p vodn0 vysazených druh . Pokud ovšem nenarazí na
fotografii z doby p1ed p0ti lety.
O skalce se už nedá mluvit. Boje o p1ežití
se v podstat0 nyní ú astní jenom d1eviny.
Listná e se v nouzi nejvyšší n0jak p1i1íznou,
ale kdo by m0l sílu sáhnout pilkou na jehli nan. Naše miniaturní konifery mají hodn0
p1es metr a jejich p1ízemní v0tve asto
narazily na souseda. Není ovšem t1eba se
vzrušovat, z dálky vypadá zahušt0ná výsadba dob1e. Údržba se velmi zjednodušila,
žádná velká práce, skoro žádné pletí.
Vstoupit je ostatn0 velmi obtížné, protože již
zarostly i cesti ky. Ani vzr stné jehli nany
však nejsou vzr stné stejn0. Vede borovice
vejmutovka, erná a lesní, mod1ín opadavý,
smrk ztepilý i pichlavý, zerav západní.
V lepším p1ípad0 stojí n0kolik málo strom .
To ostatní v polosuchém stavu je možno
nyní už bez vý itek sv0domí vykácet. V horším p1ípad0 nelze t1eba ze skupiny sloupovitých jalovc ponechat žádný, protože po
rozhrnutí je vše z poloviny rezavé. Nešlo
tento par ík však vytvo1it jednodušeji? Je na
vhodném míst0? Nestojí t1eba náhodou
p1ímo p1ed okny?

Um!lá skála uprost ed rovinného terénu
spojená s nep irozen! hranatým jezírkem.

období; rostliny proto musí
rychle vytvo1it semena. Vysokohorské prost1edí je tedy
velmi specifické a v nížin0 se
mu i p1i nejv0tší pé i nem žeme p1iblížit.
Za krásou rozsáhlých alpínských luk (název alpinum je
opravdu od Alp) tedy nadále
budeme cestovat. Dole m žeme mít omezený po et otužilejších vysokohorských rostlin. Našt0stí rostou ovšem
kobercovité nízké trvalky i
v stepních oblastech. Tyto
dob1e odolávají suchu a jejich
vzhled napodobuje horské
rostliny. Dá se dokonce 1íci,
že dnes tvo1í tato skupina
rostlin nejv0tší plochy na
skalkách. Na místech více
zastín0ných si také pomáháme hajní kv0tenou.
VraBme se však ke stavb0
první skalky. Nejprve je nutno
zvolit p1íhodné místo. AlpiPom!rn! „náro ná“ stavba po letech chátrání
num musí na n0co logicky
zcela zarostlá invazivními skalni kami.
navazovat - tedy na d m, terasu, obvodovou zeM. Pokud
Léta b0ží. Další majitel se rozhodl uklízet
se uprost1ed travnaté plochy vypíná krtinec
a mezi stromy pod nánosem asu narazil na
spo1e posypaný malými kameny, nevypadá
kameny. Kdo to jen sem natahal? To dá
to dob1e. Velkou výhodou je, pokud máme
práci uklidit.
terén svažitý. Když chceme na skalku navázat menším zahradním jezírkem, získáme
P da a skála
jeho výkopem materiál na roz len0ní terénu.
P1edchozí lí ení jist0 zobrazuje až p1íliš
Skalku rozhodn0 nestavte ve stínu, velmi se
katastrofický vývoj dob1e mín0né snahy, ale
tím omezí rozsah použitelných rostlin. Jinak
opravdu k n0 emu podobnému dochází. Jak
se na v0tším alpinu dají vytvo1it místa
tedy nejlépe postupovat?
s dosti rozdílnou slune ní expozicí.
Skalka je vlastn0 napodobenina ur itého
Jen málo šBastlivc má na zahrad0 p vodkousku p1írody v horách. Zde turisté nejvíce
ní skálu. Taková plocha se vlastn0 na nic
obdivují omšelé skály, kde na nepatrných
jiného než na alpinum nehodí. Vysekáváme
ploškách a ve št0rbinách rostliny nejen
r zn0 velké otvory, plníme substrátem. Skalp1ežívají, ale i výrazn0 kvetou stejn0 jako na
ni ky tato místo osídlují zvolna, ale jsou o to
rozsáhlých loukách s nizou kou travi kou.
více dlouhov0ké. Všichni ostatní zahrádká1i
D1eviny mají pouze ob as dopl:kovou
musí p1íprav0 p dy v0novat náležitou pozorfunkci. Klimaticky je zde prost1edí ovliv:ovánost, protože aB navezeme kamen sebevíc,
no zejména vysokými srážkami, v0try, ultravždy budou tvo1it jen horní p1ikrývku. Pokud
fialovým zá1ením, rozdílnou sn0hovou vrstmluvím o p1íprav0 p dy, nep1edstavuji si
vou na náv0trných a odvátých místech.
zrovna navážení kole ek hnoje, kompostu,
N0kdy sta í jen n0kolik metr a vše je docelistí. Také prosté rozhrnutí dob1e vyhnojenéla jinak. 9ím výše, tím je kratší vegeta ní
ho záhonu po okurkách není dobré 1ešení.
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Skalni ky ve své naprosté v0tšin0 jsou
rostliny na živiny nenáro né, ba p1ehnojení
p1ímo nesnášející. Ideální pro n0 je leh í
p da s podílem št0rku, dob1e odvodn0ná.
Jinak prostor do hloubky asi dvou rý
vykopeme a p vodní hlinitou zem promícháme s hrubým pískem i št0rkem. Nejhorší
situace p1edstavuje t0žká sléhavá p da.
Jílovité ástice se dají obtížn0 p1ídavky
odd0lit od sebe, n0jaký kbelík št0rku na
tvere ní metr neznamená nic. Mimoto je
ovšem také podloží nepropustné a vyžaduje
hlubší drenážování.
Už p1i p1íprav0 p dy je pot1eba myslet na
to, že máme rostliny vápnomilné (pH nad 7),
tolerantní k p dní reakci a ty rostliny, jenž
jsou vysloven0 vápnost1ežné neboli acidofilní (pH 5 i mén0). Vápnomilné rostliny osídlují poho1í, kde p da vzniká rozpadem vápenc nebo dolomit ; kyselé horniny bývají
t1eba žuly, n0které b1idlice a pískovce.
Zatímco s p1ípravou neutrální p dy nejsou
žádné starosti a hodnotu pH m žeme snadno zvýšit trochou mletého vápence nebo
staré omítky a malty, kyselá p dní reakce
se získá až p1ídavkem v0tšího podílu p1írodní neupravené rašeliny. Pokud tak iníme až
p1i zakoupení, pro vápnost1ežné rostliny
musíme vyhrabat dosti velkou jámu do
hloubky i ší1ky. Lépe je proto p1edem ur it
na alpinu místo (nejlépe v polostínu) pro
kyselomilné rostliny a zde p du na ploše
n0kolika tvere ních metr upravit p1ídavkem rašeliny. 9ím je tato plocha v0tší, tím
mén0 je v pr b0hu let ovliv:ována okolní
zeminou a tím mén0 pH stoupá.
P1i veškerém tom p1erývání pozorn0
vybírejte oddenky vytrvalých plevel ; p1es
kameny se na n0 už nedostanete. Svla ec
nebo p1esli ka p1ivodily zkázu nejedné
skalky. Nep1íjemný je také pchá , srpek,
bršlice, pampeliška. Pokud vidíte, že zdaleka vše nevyberete, je skoro lépe rok po kat
a použít na plochu herbicidy. Jejich aplikace
po osazení alpina je možná jedin0 velmi
opatrn0 bodov0.
Máme teM tedy hromadu jakési p dy a
za ínáme modelovat terén. Pokuste se
p1itom zachovat jakýsi jednotný spád. Nejvyšší místo bývá v0tšinou u zdi. N0kolik
vrchol za sebou vy nívajících do stejné
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výšky a odd0lených stejn0 hlubokými údolími nevypadá p1írodn0. Pro iluzi zmenšených
hor sta í obvykle jedno úst1ední rad0ji širší
údolí, jímž vede i šlapáková cesti ka. Cesti ky na jen trochu v0tší skalce ur it0 pot1ebujete, protože lov0k není kamzík. Mnohé
starosti se získáním množství p dy pro
modelování terénu zmizí, pokud sou asn0
stavíme i zahradní jezírko, navazující na
skalku. Voda na zahrad0 otevírá také možnost napodobit pot ek, vodopád, bahništ0.
My se však dnes zabýváme jen takovou
oby ejnou skalkou.
Doslova nejt0žší práce je s kamenem.
Výb0r horniny je v0tšinou omezen tím, co je
v nejbližším okolí. Ostrohranné dlažební
kostky se špatn0 využívají, jinak se však
erstv0 vylámaného kamene z lomu není
t1eba se obávat, protože plochy brzy získají
patinu. Snažíme se celé dílo vytvo1it z jednoho druhu horniny. Není tedy dobré naložit
vždy p1i výletu do auta jeden kus. Velkým
proh1eškem proti zahradní architektu1e i
našemu vkusu jsou dopl:ky z keramiky a
skla, o trpaslíkách nemluv0. Ideální kámen
je travertin, le u nás se vyskytuje jen v chrán0ných územích. Dost problematické je
stav0t z drolících se b1idlic nebo pískovc .
Kupodivu se ovšem dá dob1e sestavit skalka i z omšelých nepravidelných kus starého betonu. Stavíme zdola nahoru a snažíme
se vytvá1et jak skalní št0rbiny, tak rovné
plošinky. Nenápadné st1ídání t0chto dvou
prostorových prvk je nejv0tším um0ním.
Kameny by nem0ly ležet v jedné 1ad0,
s výjimkou toho, kdy chceme napodobit
vrstvení horniny. P1emýšlíme, kudy po lijáku
se povalí voda, a snažíme se tato místa
p1ehrazovat. Pamatujte, že v p1írod0 kameny zpravidla leží dlouho a tedy ve své nejstabiln0jší poloze. Musíme se tedy spokojit s
tím, že kámen neuvidíme celý. Ko1eny
rostlin kámen ovšem i tak ocení, protože jim
poskytne rovnom0rnou vlhkost.
Brzo ur enou hromadu spot1ebujete a
není to skoro vid0t, že by se n0co postavilo.
Daleko lépe a rychleji se staví z velkých
kamen ; tedy až do únosné hmotnosti na
kole kách. 9lov0k má také p1irozenou touhu
velké kameny up1ednost:ovat a nakonec
mu zbude hromádka oblázk velikosti dlan0

a p1itom polovina plánované plochy je volná.
Ud0lejte si tedy nap1ed ur itý rozvrh a kameny kole kem navezte do p1íslušných
roh . Mezi velké kusy pak ob as vkládejte
menší a p1edstírejte, že se velký kámen
práv0 rozlomil. I dosti t0žké balvany se
n0kdy povážliv0 viklají. Pamatujte, že rovina
je dána t1emi body a do t0chto míst zahrabte menší op0rné kameny.
Nenápadné vytvo1ení cesti ek bývá dost
velký problém. N0kdy nalezneme mezi
materiálem šlapáky, ale jindy se musí použít
jiný druh horniny. M0l by mít v tom p1ípad0
alespo: p1ibližn0 stejnou barvu jako základní materiál. Cesta by se sice nem0la kroutit
za každým kamenem, ale také není dobré,
když vede p1es celou skalku jako narýsovaná podle pravítka. P sobivé je za1azení také
pohodlných schod . P1i vší snaze brzo
poznáte, že máte na skalce místa rukou
nedosažitelná. Pamatujte na to a n0který
balvan zde srovnejte tak, aby se na n0j dalo
pohodln0 šlápnout.
Ideální je dokon it dílo v hrubých rysech
na podzim a p1es zimu nechat p sobit mráz
a vodu. Mnohý kámen se na ja1e najde
jinde, ale hlavn0 se vyhloubí erozní rýhy.
Pokud bychom je zaplnili p vodní p dou,
bude se situace opakovat. Je t1eba sem
uložit kameny nebo alespo: št0rk.
Základní p1edstavu o osazení skalky d1evinami je pot1eba mít p1edem. Už bylo v úvodu varováno, že jich moc škodí. Naproti
tomu menší skalka m že vypadat dob1e i
naprosto bez d1evin. I pon0kud vzr stn0jší
druhy je nutno umístit do pozadí nebo na
okraj naší skalky.
P1ipravili jsme tedy p du, usadili kameny
i d1eviny, nastává tedy slavnostní okamžik
pro výsadbu skalni ek. Také tady je t1eba
zvažovat rozr stavost jednotlivých druh a
ponechat rad0ji více místa. 9asem poznáme, co se na naší skalce da1í jako plevel a
co po t1ech pokusech neroste, zkoušet už
nebudeme.
Skalni ek je až nep1eberné množství, my
si tu ovšem p1ipomeneme pouze ty nejodoln0jší, tolerantní k chybám.
Nejprve se podíváme na jižn0 orientované
skalní št rbiny. Na takovém míst0 nevydrží
rostliny horské, ale spíše stepní. Syt0 žlut0

pokvetou ta1ice (Alyssum montanum, A.
saxatile), osívky (Draba aizoides) a mochny
(Potentilla ambigua, P. verna), bíle rožce
(Cerastium tomentosum), také bíle, avšak i
r žov0 hvozdíky (Dianthus deltoides, D.
plumarius), mod1e i bíle zvonky (Campanula
carpatica, C. cochleariifolia, C. poscharskyana); pichlavý je r žov0 kvetoucí akantolimon (Acantholimon glumaceum). U r zných druh rozchodník (Sedum acre, S.
album, S. dasyphyllum, S. kamtschaticum,
S. reflexum) nalezneme barvu bílou, r žovou i žlutou. Místa s kamennou drtí jsou
jako stvo1ená pro skupinky r žic net1esk
(Sempervivum x hybridum) nebo i opuncie
(Opuntia polyacantha).
Na rovných ploškách budou asi životní
podmínky p1ízniv0jší. Porostou zde nejen
rostliny již jmenované, ale také fialové, bílé
i ervené koniklece (Pulsatilla grandis, P.
slavica), bílé št0ni níky (Iberis saxatilis, I.
sempervirens), modré rozrazily (Veronica
prostrata), r žové i bílé mate1ídoušky (Thymus serpyllum), p1evážn0 žluté devaterníky
(Helianthemum hybridum), r žové i bílé
trávni ky (Armeria caespitosa, A. maritima),
nízké fialové i bílé hv0zdnice (Aster alpinus,
A. amellus) a turany (Erigeron alpinus), žluté
rmeny (Anthemis biebersteiniana), 1eb1í ky
(Achillea tomentosa) a santoliny (Santolina
chamaecyparissus). St1íb1ité polštá1e pely:k mají kv0ty nevýrazné (Artemisia nitida),
b0lokv0tá je sasanka lesní (Anemone silvestris), žloutkov0 žlutý trsnatý hlavá ek
jarní (Adonis vernalis). Je ješt0 mnoho jiných suchomilných rostlin.
Mimo1ádný zjev ovšem p1edstavuje pupalka missurská (Oenothera missouriensis). Je
to rostlina sice mohutná, u níž musíme
pamatovat i s p lmetrovou ší1í, ale raší
velmi pozd0 a poléhavé lodyhy se dají
nasm0rovat též p1evisle p1es kameny. Velké
syt0 žluté kv0ty se otevírají po celé léto
v podve er, aby vydržely do následujícího
dopoledne. D ležité je vyštipovat vadnoucí
kv0ty, tato trvalka pak kvete daleko více.
Pupalku p0stujeme na plném slunci v propustné vápenité p d0.
V lehkém polostínu bude p da vlh í, vhodn0jší pro druhy opravdu horské. Lze doporuit fialové nebo bílé ta1i ky (Aubrieta deltoi57

dea), ponejvíce bílé a r žové lomikámeny
(Saxifraga aizoon, S. x arendsii, S. decipiens, S. umbrosa) a pochybky (Androsace
sarmentosa), bílé huseníky (Arabis alpina,
A. procurrens) a dryádky (Dryas octopetala),
hlavn0 fialové a bílé floxy neboli plaménky
(Phlox subulata), kopretinu arktickou (Chrysanthemum arcticum) i n0které prvosenky
(Primula acaulis, P. auricula, P. x pruhoniciana). Sem se dá usadit i opravdový symbol
hor - ho1ec. Pokuste se o velkokv0tý ho1ec
bezlodyžný (Gentiana acaulis), na správném
míst0 se bude zvolna rozr stat a mile p1ekvapí v prvních kv0tnových dnech. Typicky
vápnomilnou rostlinou spojenou s Tatrami je
prot0ž; nyní nese botanicky správné jméno
plesnivec alpský (Leontopodium alpinum).
Nejh 1e se obsazují místa v hlubokém
stínu. Pokud se ve skalách drží vlhkost,
mohou se uchytit n0které drobn0jší kapradiny - sleziníky (Asplenium), puchý1ník
(Cystopteris), osladi (Polypodium). Dále
sem pat1í drobný sv0tle fialov0 kvetoucí
zv0šinec (Cymbalaria muralis). Pom0rn0
bohatá je hajní vegetace, ale to by byla již
jiná kapitola.
Zvláštní pozornost je pot1eba v0novat
výb0ru rostlin vhodných pro zapln0ní ploch
mezi šlapáky na cesti ce. Musí být nízké,
rychle se rozr stat a mnoho vydržet. Ze
skalni ek, o kterých již byla zmínka, se dají
doporu it trávni ky, nízké hvozdíky a rožce,
z dalších pak kociánek (Antennaria dioica),
jahodka (Duchesnea indica), úrazník (Sagina subulata), zb0hovec (Ajuga reptans) a
kost1ava (Festuca glauca).
Sb0ratelská váše: lov0ka vede k tomu,
aby m0l od všeho alespo: kousí ek. Z estetického hlediska je však p0kné, když se
n0který druh na skalce vyskytuje i ve v0tších
plochách, tak tomu ostatn0 je i v p1írod0.
Zpest1ení dosáhneme, když nap1. mezi
stejné modré zvonky usadíme jeden bílý,
dáme blízko k sob0 r znobarevné floxy
(Phlox) nebo devaterníky (Helianthemum).
Jsou rostliny které se na skalku nehodí,
byB k tomu jejich vzhled láká. Nejlepším
p1íkladem je šedolistý, bíle kvetoucí rožec
(Cerastium biebersteinii), jenž je schopen
projít pod každým kamenem. Pokud ho
necháme více rozr st, není již záchrany.
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Nezadržiteln0 se po alpinu ší1í i rozchodník
pochybný (Sedum spurium). Také rostliny
p1íliš velkolisté a tedy zakrývající velkou
plochu se na skalku nehodí (Bergenia cordifolia).
Cibuloviny a skalka
Na v0tší plošinky alpina je dobré vysadit
n0které cibuloviny. Pochopiteln0 jen takové,
které nepokazí celkový dojem - tedy ne moc
vysoké, moc zjevn0 p1ešlecht0né, ani takové, které pot1ebují každoro ní vytahování.
Známá a nenáro ná sn0ženka podsn0žník
(Galanthus nivalis) je opravdu ve vlhkém
prost1edí nenáro ná rostlina. V tutéž dobu
nebo i o n0co d1íve se na slunci otevírají
zá1iv0 žluté miskovité kv0ty talovín (Eranthis hyemalis, E. cilicica). Má malou hlízku,
která se t0žko hledá. Ocení hlubokou humózní p du s vyšším obsahem vápníku. Asi
dva týdny po sn0ženkách p1ijde as bledule
jarní (Leucojum vernum), která vyžaduje
hodn0 vlhkou p du.
V b1eznu již také ur it0 pokvetou krokusy
neboli šafrány. Jde o rostliny horských luk.
Kultivary druh Crocus chrysanthus, C.biflorus a C. ancyrensis pokvetou v barv0 bílé,
fialové namodralé, sv0tle i syt0 žluté a
nebudou trp0t virózami jako velkokv0té
hybridy. V dubnu nastává as ladon0k.
První kvete lado:ka Tubergenova (Scilla
tubergeniana) jemn0 sv0tle modré barvy,
následuje lado:ka syt0 modrá - lado:ka
sibi1ská (Scilla siberica). Velmi podobné
jsou ladoni ky Chionodoxa gigantea, Ch.
sardensis a puškinie (Puschkinia scilloides).Všechny tyto drobné cibuloviny mají také
b0lokv0té formy a n0které též r žové, i když
tato barva je zde smutná a nevýrazná.
V období kv0tu krokus nám skalku dále
zkrášlí drobné cibulkaté kosatce, z nichž
modrý nebo fialový je Iris reticulata, žlutý Iris
danfordiae.
Skalkové botanické tulipány vypadají
naprosto jinak než velkokv0té zahradní
nebo i robustní hybridní botanické tulipány.
Jsou asto vícekv0té, mají malé kv0ty, které
se ovšem na slunci široce rozevírají. Barva
je nej ast0ji žlutá nebo žlutobílá; n0kdy i
r žová nebo fialová. Nikdy v kv0tech nevidíme jásavou erve:. Na alpinum jsou velmi
vhodné druhy T. batalinii, T. biflora, T. po-

lychroma, T. tarda, T. urumiensis, T. violacea. M žeme si také vybrat nízké kultivary
od druh T. fosteriana, T. greigii, T. kaufmanniana, jejich kv0ty jsou však již velké a
k1iklavé a do p1írodn0 lad0ného alpina tedy
moc nezapadají.
Za átkem léta vykvetou esneky. Lidé
znají v0tšinou jen ten z kuchyn0, ale je
n0kolik desítek velmi p0kných okrasných
u nás p0stovatelných druh . Pro skalky na
suchá a slunná místa se hlavn0 hodí syt0
žlutý Allium moly, r žov0 ervený A. ostrowskianum nebo i širolistý r žov0 fialový A.
karataviense. Naproti tomu p1ed vysazením
mod1enc (Muscari) a sn0dk (Ornithogalum) je nutno spíše varovat, protože jsou to
rostliny zna n0 plevelivé.
Letni ky a skalky
Skalkou jsme nadšeni od brzkého jara asi
po erven. Pozd0ji však z klasických kobercových druh trvalek nekvete skoro nic.
Plošky s jarními cibulovinami se po átkem
léta uvol:ují a my máme možnost skalku
podstatn0 zpest1it letni kami. Musíme
ovšem pozorn0 vybírat. Pro skalku se pochopiteln0 nehodí druhy vysoké, mohutn0
olist0né. Pot1ebujeme, aby plochy byly
barevné ze vzdálenosti n0kolika metr ,
jednotlivé kv0ty nám nesta í. Letni ky musí
za ít kvést brzy a vydržet v kv0tu po celé
léto. Nevhodné jsou rostliny p sobící p1íliš
prošlecht0ným dojmem, t1eba afrikány.
Doba pro výsadbu letni ek nastane, když
cibulovinám listy zežloutnou a pokládají se
na zem. T1eba u ladon0k a krokus to bude
už v kv0tnu, u botanických tulipán na
po átku ervna. Kolem letni ek nesmíme
hluboce kyp1it, abychom nenarušili cibulky a
hlízky v p d0.
Vyjmenujme n0které druhy. Dužnaté listy
p1ipomínající rozchodníky mají pestrobarevné šruchy (Portulaca) a kosmatce (Mesembryathemum), kterým však musíme prominout, že v srpnu již odumírají. Nízké bochánky tvo1í jednoletá ervená plamenka
(Phlox drummondii), ervená i modrá je
hledíkovka (Nemesia strumosa) a drchni ka
(Anagallis linifolia), modrá je všelicha (Brachycome iberidifolia). Na vlh í místa se hodí
lobelky (Lobelia erinus) a kejklí1ky (Mimulus
guttatus). P1itisklou r žicí list a velkými

nej ast0ji žlutými kv0ty mezi skály dob1e
zapadne gazánie (Gazania x splendens).
Otevírá se ovšem jen za slune ného po así.
Nelze opomenout i n0kolik letni ek trsnatých a vysokých až do p l metru, ale velmi
krásných - t1eba ervený len velkokv0tý
(Linum grandiflorum), oranžový medv0dík
(Ursinia anaethoides), žlutý b1ínek (Lonas
annua) a bílý šater (Gypsophila elegans).
V n0kolika veselých tónech pokvete sluncovka neboli kalifornský má ek (Eschscholtzia californica). Tento druh však vyséváme
p1ímo na místo, protože špatn0 snáší p1esazování.

vypadají a také se lépe udržují souvislejší
plochy než chaoticky rozmíst0ní jedinci.
- Již bylo t0ch dob1e mín0ných rad dostatek. Každý stejn0 stavíme po svém. Problém je jen v tom, že alpinum je dílo, které
m že vydržet n0kolik desetiletí.
V p1íští ro ence Vás seznámíme s výb0rem vhodných d1evin - listná a jehli nan
do skalek.

Záv rem si zopakujme ješt postup, jak
na to
- Ud0lejte si studijní dovolenou a navštivte
t1eba n0jaké vápencové poho1í v Karpatech. Podívejte se, jak skalku tvo1í p1íroda.
- Navštivte výstavu skalni ek a botanickou
zahradu. Nau te se poznavat nejb0žn0jší
druhy, opište si jejich latinská jména.
- Pro t0te n0jakou knihu, která vychází
z našich klimatických podmínek. Pou te
se o nárocích rostlin.
- Pamatujte, že skalka musí mít své opodstatn0ní a pokud už je na rovin0, alespo:
navazovat na st0nu nebo zídku. Sopka
uprost1ed trávníku je dílo bizardní.
- V0tší kameny jsou sice náro n0jší na
p1epravu, ale jenom z malých oblázk se
tvo1í t0žko.
- Dívejte se p1es ploty, oce:te dobré nápady a odhadujte, kde došlo k chybám.
- Podle klimatických a p dních podmínek si
ud0lejte orienta ní seznam druh , které
budete shán0t.
- Odhadn0te, jaké velikosti dosáhnou zvolené d1eviny po deseti letech.
- P1i p1íprav0 p dy d sledn0 vysbírejte
oddenky vytrvalých plevel .
- D1eviny vysazujte opatrn0, na v0tší ást
prostoru, hlavn0 v pop1edí, je nedávejte
v bec.
- Ponechejte dostatek místa pro drobné
cibuloviny a letni ky.
- Plevelivé druhy skalni ek je t1eba nemilosrdn0 likvidovat.
- Pamatujte, že žádná zahrada není dost
velká, aby se do ní vešlo vše. Vždy lépe

P*írodní pom ry
Zakoupit n0kolik jist0 p0kných rododendron ( eské jméno p0nišník se moc nevžilo) a teprve pak dumat, kam je dát, je skoro
pozd0. Tak m žeme postupovat t1eba u tavolníku nebo zlatice. Rododendrony ovšem
mají speciální požadavky. Jejich výsadba
bude proto asov0 i pracovn0 náro ná, ale
pokud jim "kápneme do noty" je další pé e
minimální. Bohužel je však daleko ast0jší
stav, kdy rostliny umíst0né v normální ornici
nebo zarostlé trávou, nep1ežijí t1ech let.
Nejprve klasickou otázku. Kam s ním?
Bude se nejlépe podívat, jak rododendrony
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Sázíme rododendrony
RNDr. Ji í Žleb ík, VÚKOZ Pr)honice

rostou v p1írod0. Byla by to cesta nesnadná
a ud0laly ji za nás expedice objevitel , botanik a sb0ratel již n0kdy od 17. století. Na
sv0t0 je p vodních botanických druh rododendron možná 1000 druh . Jsou mezi
nimi 20 m vysoké stromy i 15 cm velké ke1í ky. Daleko nejvíce druh roste ve východní
Asii (v jihovýchodní 9ín0 asi polovina
všech); další pak v Severní Americe (více
než 10 druh ). Evropská poho1í, Skandinávie a Kavkaz hostí jen 9 druh , z nichž dva
rostou v Alpách a jeden ve východních a
jižních Karpatech. Na území bývalého
9eskoslovenska rododendrony divoce v p1írod0 nikdy nerostly. V Tatrách byly neúsp0šné snahy je vysadit a z kultury zatoulaný exemplá1 se kdysi našel v Jeseníkách.
Až na vzácné výjimky mají rododendrony
spole né to, že jsou to rostliny horské.
Z toho vyplývá, že rostou v územích oplývajících bohatými srážkami. V údolích pak i
vysokou vzdušnou vlhkostí a v zim0 vrstvou
sn0hu. Rostou na p dách s vysokým obsahem humusu, který má kyselou p dní reakci, což zp sobuje skalní podklad (t1eba
žula). N0kdy ovšem rododendrony rostou i
na pro n0 nep1átelském vápenci. Tento
nepochopitelný úkaz se vysv0tluje tak, že
vápník je dešti nestále vymýván
a v okolí ko1en je pak p dní
reakce kyselá. Pro pochopení
životního prost1edí si musíme
dále uv0domit, že rododendrony
jsou typickými d1evinami tvo1ícími porosty. N0kdy to vypadá
jako t1eba kosod1evina. Více
jedinc lepe odolává v0tr m.
Sortiment rododendron
D1íve to byly dva samostatné
rody - stálezelený Rhododenron
a na podzim opadávající Azalea. Dnes jsou slou eny do jediného - Rhododenron, jen náleží
do eledi v1esovcovitých (Ericaceae). Z praktického hlediska
však zahradníci azalky stále rozlišují. Pokud bychom si je dále
charakterizovali, pak rododendrony p1evážn0 kvetou v tónech
fialových, r žových, bílých a
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nevoní. Azalky jsou hlavn0 ve veselejších
odstínech žlutých, oranžových, sv0tle ervených a n0které voní výrazn0. 9asto se také
setkáme s termínem poloopadavé azalky.
Ty sice opadávají, ale až na ja1e v dob0 kdy
se tvo1í nové listy. P1i b0žném pohledu
vypadá tedy rostlina jako stálezelená. To je
pochopiteln0 jen velmi hrubé orienta ní
d0lení.
Ideální podmínky v zahradnických kulturách našly rododendrony v p1ímo1ských
oblastech západní Evropy, kde nedochází
k v0tším tepelným výkyv m b0hem roku a
kde je i vysoká vlhkost. Zde byly postupn0
vyšlecht0ny mnohé kultivary (první v Anglii
r. 1817); p vodní druhy se p0stují z1ídka.
Pro naše klimatické pom0ry má pak velký
význam šlechtitelská práce v Pr honicích
u Prahy (52 odr d), kde také v Pr honickém
parku a na Dendrologické zahrad0 naleznete u nás nejvíce t0chto rostlin co do po tu i
zastoupení druh a odr d.
Nejjednodušší praktické roz len ní
Jde jen o malý výb0r z mnoha odr d;
uvedené jsou u nás p0stované a dostate n0
mrazuvzdorné.
(P) - vyšlecht0no v Pr honicích
A) Vysoké (0,8 až 3,0 m) stálezelené
velkokv té rododendrony s velkými listy
(v etn0 hybrid od R. yakushimanum)
Bílé nebo slab nar žov lé
´Album Grandiflorum´, ´Album Elegans´,
´Album Novum´, ´Alena´(P), ´Brigitte´, ´Catawbiense Album´, ´Cunningham´s White´,
´Jewess´, ´Lamentosa´, ´Madame Masson´,
´Motýl´(P), ´Porzellan´, ´Schneekrone´,
´Schneebukett´.
R žové tóny

´Anilín´, ´Anuschka´, ´Arnošt Silva Tarouca´
(P), ´Brasillia´, ´Dagmar´(P), ´Daniela´, ´Fantastica´, ´Hachmanis Charmant´, ´Humbold´(P), ´Kalinka´, ´Kate Waterer´, ´Progres´,
´Lajka´(P), ´Margret´, ´Marka´(P), ´Maximum
Roseum´, ´Moravanka´(P), ´Ornament´,
´Pandar´, ´Panenka´(P), ´Papilionaceum´,
´Picturatum´, ´Petr´(P), ´Pink Pearl´, ´Polaris´, ´Ricarda´, ´Rose Marie´(P), ´Roseum
Elegans´, ´Scintillation´, ´Silberwolke´, ´Sonatine´, ´Spring Pearl´, ´Tatjana´.

ervené a ervenofialové
´America´, ´Antonín Dvo1ák´(P), ´August
Lamken´, ´Balalaika´, ´Barclay Helen Fox´,
´Caractacus´, ´Diana´, ´Don Juan´(P), ´Dr.
H. C. Dresselhuys´, ´Eva´(P), ´F. D. Goodman´, ´Frühlingstag´, ´Humoreska´(P), ´Hurvínek´(P), ´Ibsen´, ´Kantilene´, ´Kluis Sensation´, ´Lagerfeuer´, ´Lissabon´, ´Marka´, ´Mexiko´, ´Nova Zembla´, ´Omega´, ´Tarantella´,
´Turkana´, ´Vilém Heckel´(P).
Sv tle a tmav fialové
´Alfred´, ´Aurora´(P), ´Blue Peter´, ´Bohumil
Kavka´(P), ´Catawbiense Boursault´, ´Catawbiense Grandiflorum´, ´Cynthia´, ´Everestianum´, ´Fastuosum Plenum´(plnokv0tý),
´Goldflimmer´ (panašovaný list), ´Kokardia´,
´Lees Dark Purple´, ´Lumina´, ´Luník´(P),
´Marie Oliva Schlicková´(P), ´Markgraf´,
´Milan´(P), ´Mrs. T. H. Lowinsky´, ´Myrte´,
´Priska´, ´Profesor Jelínek´(P), ´Puccini´,
´Purple Splendour´, ´Rasputin´, ´Sputník
´(P), ´Stella´, ´Tamarindos´, ´Violetta´(P).
Sv tle žluté
´Belkanto´, ´Bellini´, ´Ehrengold´, ´Flava´,
´Goldbukett´, ´Goldika´, ´Goldkrone´, ´Prof.
Scholz´(P)
B) Nízké (0,4 až 1,0 m) stálezelené velkokv té rododendrony
R žové
´Beatrice´, Má Vlast´(P).
ervené
´Baden-Baden´, ´Elisabeth Hobbie´, ´Frühlingszauber´, ´Juwel´, ´Largo´(P), ´Red Carpet´, ´Scarlet Wonder´.
C) Vysoké (1,5 až 2 m) opadavé velkokv té azalky (skupina Knap Hill)
Bílé
´Exburry White´, ´Persil´, ´Schneegold´,
´Silver Slipper´, ´Sylphides´, ´White Swan´.
Žluté a oranžové
´Gallipoli´, ´Gibraltar´, ´Gold Dust´, ´Gold
Topas´, ´Goldpeacht´, ´Golden Girl´, ´Golden Flare´, ´Golden Sunset´, ´Klondyke´,
´Toucan´.
R žové
´ Cecile´, ´Homebush´(poloplný), ´Pink Delight´, ´Soir de Paris´, ´Sylphides´.
ervené
´Balzac´, ´Coccinea Speciosa´, ´Feuerwerk´,
´Fireball´, ´Fireglow´, ´Hotspur Red´, ´Juanita´, ´Radiant´, ´Satan´.
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D) Nízké (0,3 až 1,2 m) p*evážn poloopadavé azalky (skupiny Jelínkovy azalky, Diamant, další Japonské azalky)
Bílé
´Diamant Weiss´, ´Kiushianum Grandiflorum´, ´Palestrina´.
R žové a fialové
´Bethoven´, ´Blanice´(P), ´Blauw´s Pink´,
´Boubín´(P), ´D. Scarlet´, ´Diamant Rosa´,
´Doubrava´(P), ´Enzett Lilienstein´, ´Favorite´, ´Granada´, ´Hirako´, ´Kazuko´, ´Kermesina´, ´Königstein´, ´Labe´(P), ´Ledikanense´ (P), ´Orlice´(P), ´Oslava´(P), ´Otava´(P),
´Sazava´(P), ´Silvester´, ´Vltava´(P).
ervené a erven fialové
´Aladin´, ´Allotria´, ´Diamant Purpur´, ´Diamant Rot´, ´Enzett Wildenstein´, ´Geisha
Orange´, ´Hatsugiri´, ´Kermesina´, ´Morava´
(P), ´Muttertag´, ´Orange Beauty´, ´Profesor
Jeršov´(P), ´Signalglühen´, ´Vuyk´s Rosyred´, ´Vuyk´s Scarlet´.
Modré tóny
´Audia´, ´Azurika´, ´Azurwolke´, ´Blue Tit
Magor´, ´Buchlovice´(P), ´Krumlov´(P), ´Ramapo´, ´Sychrov´(P), ´Violetta´.
Mimo základního zbarvení se odr dy liší i
p1ítomností, vybarvením a velikostí skvrny
v kv0tu, zvln0ním kv0tních okraj , ty inkami,
celkovou velikostí kv0tu. Zna né meziodr dové rozdíly jsou v mrazuvzdornosti. Obecn0 se dá 1íci, že choulostiv0jší jsou u stálezelených rododendron odr dy ervené a
žluté.
Z p vodních botanických druh se nejvíce
p0stují:
Rododendron kanadský (R. canadense)
Kanada, drobný ke1ík (do 0,8 m) s r žov0
fialovými malými kv0ty.
Rododendron obtížený (R. impeditum)
9ína, nízký bochníkovitý tvar (do 0,5 m),
fialov0 namodralé kv0ty.
Rododendron raný (R. x praecox)
Ke1 asi metr vysoký kvetoucí fialov0 asto
již v b1eznu.
Rododendron žlutý (R. luteum, syn. R.
flavum, Azalea pontica), jihovýchodní Evropa. Velmi intenzivn0 vonící azalka se žlutými kv0ty až 3 m vysoká.
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P0nišníky se dosti liší dobou kvetení. Za
hlavní období kv0tu m žeme považovat
polovinu kv0tna až polovinu ervna. Závisí
to zna n0 na pr b0hu po así i na nadmo1ské výšce zahrady.
Další v*esovcovité d*eviny
Podívejme se alespo: ve vý tu, co ješt0
dalšího pro naše zahrady a parky nabízí
eleM v1esovcovitých (Ericaceae). I když
jsou to rostliny mén0 okázalé než p0nišníky,
hlavn0 ve v0tších plochách vyniknou. Partie
s rododendrony tak mohou vhodn0 dotvá1et.
Možn0 je také zapln0ní volných míst mezi
malými sazenicemi p0nišník . Jakmile však
dochází k v0tšímu zastín0ní je t1eba mezisadby p1esadit na okraj plochy.
Všechny rostliny el. Ericaceae mají skoro
stejné požadavky na místo v polostínu a na
p1ípravu p dy; v0tší rozdíly jsou vzhledem
k p1írodním stanovištím v nárocích na vláhu.
A) Mo ály, rašeliništ0.
Kasiope (Cassiope), klikva (Vaccinium
macrocarpon), kyhanka (Andromeda), rojovník (Ledum), šícha (Empetrum).
B) Místa s vyšší p dní vlhkostí, ale nep1emok1ená, asto v horách.
Brukentálie (Bruckenthalia), dabécia
neboli irský v1es (Daboecia), fylodoce (Phyllodoce), leukote (Leucothoe), libavka (Gaultheria), lýkove ek (Chamaedaphne), mamota (Kalmia), kasiope (Cassiope), mamot0nka (Kalmiopsis), pernétye (Pernettya), pieris
(Pieris), v1esovec (Erica).
C) Sušší pís itohumózní p da a více
slunce.
Brusinka (Vaccinium vitis-idaea), medv0dice (Arctostaphylos), v1es (Calluna).
Stanovišt
VraBme se ale k našim sazenicím rododendron . P1edpokládám, že nám je prodali
s kompaktním nerozpadlým ko1enovým
balem, který je zabalen do textilní plachetky.
Ta se n0kdy se v p d0 uvolní, ale spolehnout se na to nedá, neboB m že obsahovat
um0lá vlákna. Kontejnery nejsou už vzhledem k ší1ce ko1enového balu moc vhodné a
používají se jen u zakrslých kultivar nebo
vysloven0 mladých rostlin. Rododendrony

s oklepanými ko1eny, s kterými bylo mnohokrát pohazováno na slunci, nekupujeme.
I když to není podmínkou, mívají prodávané
rododendrony již založeny vej ité kv0tní
pupeny.
Kam s nimi? Rododendrony jsou v našich
zahradách rostlinami zna n0 exotickými a
nezvyklými. V mém mládí byly v celé vesnici
v jediné zahrad0. Pro pon0kud strnulý
vzhled je nevhodné je libovoln0 míchat
s opadavými listnatými ke1i. Zvolíme estné
a dob1e viditelné místo. Ideální je kolem
udržovaný trávník, v pozadí temn0 zelené
jehli nany. Na skupinku n0kolika stálezelených velkolistých rododendron
m že
z jedné strany navazovat výsadba azalek,
které vhodn0 doplní tóny syt0 žluté, oranžové, ist0 ervené a dodají i v ni. Do pop1edí
umístíme nižší odr dy rododendron nebo
i jiné p1íbuzné rostliny, což nám pom že
zakrýt holou dolní ást ke1 vysokých rododendron . M žeme kon it až docela malými
ke1íky v1es a v1esovc . K vyšším azalkám
se také hodí kanadské bor vky (Vaccinium
corymbosum). Jsou v kv0tu i v plodu a p1i
podzimním vybarvení list docela dekorativní a mají stejné zvláštní nároky na p du
jako p0nišníky. Sázíme je vzhledem k áste né cizosprašnosti také do skupiny.
Místo je ideální v polostínu a v záv0t1í. To
ocení hlavn0 velkolisté stálezelené hybridy,
protože se jim ve v0tru doslova otá ejí listy
naruby a lámou. V polostínu nehrozí p1íliš
ani nebezpe í popálení list ostrým p1edjarním sluncem. Nejlepší je stanovišt0 pod
korunami hluboce ko1enících vyšších strom jako jsou borovice, duby, mod1íny. Horším sousedem je t1eba b1íza, která okolí
svými ko1eny vysušuje. P1ípadná blízkost
vodní plochy vyrovnává teplotu, což je prosp0šné, pokud zde ovšem není mrazová
kotlina, kde se hromadí chladný vzduch.
Když sázíme u domu, je nejlepší pozice
na východní stran0, pak severní. U západní
st0ny je již slunce p1íliš, ale výsledek m že
zachránit astá a vydatná zálivka. V bec
nejhorší místo však m žeme zvolit na svahu
u bílé jižní st0ny. Zde bude stálezelený
rododendron v každém p1ípad0 trp0t suchem. Opakem, ovšem také pro rododendrony špatným, je hluboký, neproniknutelný
stín.

P da
Jen málo lidí má takové št0stí, že p da na
jejich zahrad0 vyhovuje rododendron m a
jim p1íbuzným rostlinám bez v0tších úprav.
Muselo by to být n0kde na rašeliništi nebo
na míst0, kde byl dlouho borový i smrkový
les. Daleko více zahrad nalezneme na
místech, kde p da vznikla rozpadem žuly,
pískovce nebo b1idlice. Zde by p dní reakce
mohla odpovídat, chybí ovšem humus.
Velice astá chyba se týká rozmíst0ní
sazenic na ploše. Pokud má lov0k k dispozici travnatý pruh p1es domem a p0t sazenic
rododendron , dá je p0kn0 rovnom0rn0
každý na p0t metr od sousedního. Nebude
se jim da1it tak optimáln0, protože, jak už
víme, rododendrony rostou v p1írod0 v porostech a tím si vytvá1ejí samy mikroklima
(v0try, vlhkost, zastín0ní). Ješt0 závažn0jší
je ovšem okolnost, že jednotlivé výsadbové
jamky mají daleko v0tší kontakt s okolní
p dou, než když všechny rostliny umístíme
na jedno místo. Okolní zemina má v0tšinou
pH 7; pro rododendrony pot1ebujeme pH 5.
P dní voda ovšem prostupuje vše a má
tendenci zvyšovat pH v oblasti ko1en p0nišník . U malých jednotlivých jamek tento
proces postupuje daleko rychleji, než na
ploše n0kolika tvere ních metr . Dále
z ryze praktického hlediska, každý dob1e ví,
že je snadn0jší vykopat jednu velkou plochu
než p0t malých.
Ze všech uvedených d vod tedy plyne,
že je nutné vybrat p vodní zem na v0tší
ploše nepravidelného tvaru do hloubky 40
až 50 cm pro vzr stné rododendrony; u v1es posta í 25 cm. Vlastní p1íprava p dní
sm0si pro rododendrony je tak trochu alchymie. Pokud máme na své zahrad0 ud0lán
p dní rozbor a víme, že je reakce kyselá (do
6 pH), m žeme menší ást p vodní zem0
do výkopu vrátit. V0tšinu ovšem bude tvo1it
rašelina. Dá se také p1idat drcená borová i
smrková k ra (pH 4,5 až 5,0). 9erstvá ale
obsahuje prysky1i naté látky p sobící pon0kud herbicidn0. Je proto žádoucí ji ponechat
n0kolik m0síc na hromad0 vyplavovat.
Rozklad uspíší p1ídavek dusíkatého nevápenatého hnojiva. Nakonec hromadu p1ehodíme p1es síto. Jemn0jší podíl p1idáme do
p dy pro rododendrony, hrubší je vhodný
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pro povrchové nastýlání (alespo: 5 cm).
P0nišníky rostou dob1e také v borové nebo
smrkové hrabance (pozor - mod*ínová je
alkalická). Její odvoz je sice z lesa obecn0
zakázán, ale z n0kterých míst, kde je její
vrstva t1eba p1i stavebních pracích ni ena,
by se dalo domluvit.
9asté jsou dotazy na použití kompostu.
Velmi záleží z eho vzniká. Pom0rn0 vhodné je listí lesních i zahradních strom . Listovky ovšem nedáváme více než t1etinu
celkového objemu sm0si pro rododendrony.
Nevhodný je kompost s kuchy:ským odpadem, popelem, kostmi, vápnem, um0lými
hnojivy. D1íve se na dno jam také ukládal
hn j. Hodí se hov0zí, ostatní už málo, ale
rozhodn0 nikoliv od dr beže. Využití všech
domácích odpad m že znemožnit t1eba již
p1ed lety provedené necitlivé celoplošné
vápn0ní pozemku nebo rozvezení stavebního odpadu. Ani písek nemusí být jen k1emi itý. Rododendrony se prost0 nesmí dostat
k vápenci v jakékoliv podob0.
Zde obvykle kon í domácí možnosti a
musíme se vypravit nakupovat. V pytlích se
dá získat rašelina, drcená k ra a 1ada zahradnických substrát a kompost . Pro
rododendrony je vhodná jedin0 p1írodní
vrchovištní rašelina, která vznikla na rašeliništích z n0kolika druh mechu rašeliníku
(Sphagnum). U nás se tato rašeliništ0 vyskytují zejména na Šumav0 a v bec v jižních 9echách, dále v Krušných horách, na
9eskomoravské vrchovin0, na Orav0. V0tšina rašelinišB je v rezervacích. Domácí zdroje
jsou nedostate né, a tak se rašelina dováží
ve velkém z Pobaltí. Za nejkvalitn0jší je
považována (nízké pH i obsah solí) vláknitá
sv0tlá rašelina. Je ideální pro skleníkové
hospodá1ství. Na první pohled docela stejná
jako rašelina vrchovištní je rašelina slatinná.
Ta ovšem kdysi vznikla z úpln0 jiných rostlin
rákosovitého typu a je neutrální i zásaditá pro v1esovištní rostliny tedy naprosto nevhodná. U nás se vrstvy slatinky nacházejí
v nížinách; t1eba polabské er:avy. V0tšina
t0chto p d byla pro nevšední úrodnost již
dávno rozorána. Poslední zbytky v rezervacích hostí vzácnou kv0tenu. Aby byla situace složit0jší setkáme se i s ozna ením rašelina p1echodová. Je n0kde mezi vrchovištní
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rašelinou a slatinkou; vznikla jak z mech
rašeliník , tak z rákosin. Její pH m že tedy
velmi kolísat. P1i nákupu každé rašeliny je
pro nás proto rozhodující práv0 hodnota pH
uvedená na obalu. Pro rododendrony je
optimální pH 4,5 až 5,0; za vhodné jsou pak
také považovány hodnoty 3,0 až 4,5 a 5,0
až 5,8. Na podnoži INKARHO, která byla
v N0mecku speciáln0 šlecht0na, by m0ly
rododendrony tolerovat pH až 6,5.
Zahradnické upot1ebení rašeliny u v0tšiny
rostlin vyžaduje její mísení s dalšími komponenty, které ji neutralizují, dodávají živiny.
Velmi široké uplatn0ní má nap1íklad k rorašelinový substrát typu B. Obsahuje 2 díly
rašeliny, 2 díly kompostované k ry, 1 díl jílu,
mletý vápenec, hnojiva. Prodávané substráty mívají názvy p0stební, kv0tinový, množárenský nebo jsou p1ímo ur eny t1eba pro
pelargónie, r že, truhlíky. Tyto substráty
mívají hodnoty pH kolísající mezi 5 až 7;
pr myslové komposty hodnoty 6 až 8,5.
Všechny tyto sm0si jsou naprosto pro rododendrony nevhodné a nelze je nijak upravit.
Nezam0:te je s istou rašelinou! Substrát
sestavený p1ímo pro rododendrony bývá
v prodeji mén0 asto.
Musíme mít na pam0ti, že samotná vrchovištní rašelina, drcená k ra i lesní hrabanka
jsou substráty velmi chudé na živiny. P1i
p1ehazování tedy rovnom0rn0 zapravujeme
do p dy hnojiva. Vybereme si nejlépe taková, jenž jsou již podle názvu speciáln0
ur ená pro rododendrony. Jde o plná (tedy
vícesložková) kyselá hnojiva se zvýšeným
obsahem dusíku, bez vápníku a chloru.
Hnojiva by m0la být koncentrovaná, protože
balastní látky nic rostlin0 nep1inášejí. Ze
stopových prvk je d ležitý obsah železa a
m0di. Kyselá jednosložková hnojiva jsou
síran amonný, superfosfát, síran draselný.
Správn0 namíchaná p da pro v1esovištní
rostliny je porézní s velkým obsahem humusu; vzhledu naprosto odlišného od b0žné
ornice.
Výsadba
Rododendrony našt0stí neko1ení hluboko,
výkop jámy tedy sta í v0tšinou do 40 až
50 cm, je ovšem t1eba se podívat i na to, co
je hloub0ji. Pokud zde vidíte jednolitý cihlá1ský jíl, jeden ry p1idejte a drenážujte. M že-

me se také však dostat na vrstvy s kousky
vápencových kamínk , na zbytky ze stavby
nebo na velmi propustný podklad. Za zvláštních okolností je pak docela užite né dno
výkopu izolovat položením staré fólie.
Speciální záležitostí je výsadba do svah ,
která je ovšem možná jen p1i mírném sklonu
a na nevysychavém míst0. Plochu se snažíme terasovat. Osv0d uje se hrazení z vodorovn0 položených k l op1ených o svisle
zaražené. Z vnit1ní strany vyložíme fólií.
Hrazení se po n0kolika letech rozpadne, ale
to již plochu zarostou v0tve rododendron a
k erozi nedojde.
Pro zahradníky mají rododendrony vynikající vlastnost ko1enového systému - celistvost. P1i jen trochu šetrném zacházení se
ko1enový bal nerozpadne. A tak mimo sazenic o výši 30 cm jsou ob as v prodeji metrové a v0tší kusy. Nemusíte mít obavy, i tak
velké rostliny se spolehliv0 ujímají, jen je
s nimi horší manipulace a podstatn0 v0tší
pot1eba vody po vysazení. Ušet1íme jejich
nákupem n0kolik let, jsou ovšem pochopiteln0 podstatn0 dražší.
Po nákupu nikdy nenecháváme rostliny
voln0 ležet. Pokud ihned nevysazujeme,
nastavíme je t0sn0 vedle sebe do stínu,
všechny mezery i okraje sestavy prosypeme
vlhkou rašelinou dob1e prolijeme. Pokud by
se m0la výsadba odkládat o týden a více,
vyplatí se pak rostliny zapustit do zem0. Jde
o to, že pro rododendrony je velmi nebezpe né proschnutí ko1enového balu. Barva
rašeliny se p1itom nem0ní, jen jsou sazenice
nápadn0 lehké. Jestliže to zjistíme, ihned
dáme rostliny do v0tší nádoby s vodou a
necháme je tam tak dlouho až klesnou ke
dnu, což m že trvat i hodiny. Ideální je sud
s dešBovou vodou.
Rododendrony m žeme p1esazovat skoro
kdykoliv. Pochopiteln0 tedy ne v zim0 a za
mrazu, p1i velkém suchu, horkém lét0,
plném kv0tu. Ideální doba je m0síc duben a
zá1í nebo 1íjen (u azalek po opadu list ).
Spon m žeme volit pom0rn0 hustý, aby
plocha hned p0kn0 vypadala. Až si rostliny
za nou konkurovat, snadno je p1esadíme
t1eba jen na okraj partie. Okolí vysazených
rostlin je pot1eba 1ádn0 zalít. S vodou opravdu nešet1íme a n0kolikrát se vracíme. Je-li

rašelina jen trochu suchá, t0žko p1ijímá
vodu. Mohlo by to trvat i m0síce, což by
rododendrony pochopiteln0 nep1ežily. Pro
kontrolu je pot1eba rašelinu rozhrnout do
hloubky a doslova osahat, protože podle
barvy se nasycení vodou nepozná. P da
kolem rododendron velmi sesedá a musí
se ob as doplnit.
Pé e po výsadb
Velkou výhodou ploch s rododendrony je
omezená pot1eba pletí. B0žné zahradní
plevele se vzhledem k speciálním p dním
podmínkám skoro nevyskytují. V substrátu
se mohou ukrývat semena netýkavek, vrbovek nebo komonic i lesních strom ; z okolí
mohou nalétnout b1ízy, osiky a vrby, ze
zahradních plevel se da1í pta inci žabinci.
Tyto rostliny snadno vyplejeme, rašelinu
p1itom šet1íme a z plochy neodnášíme.
N0jaké rytí nebo kopaní nep1ichází vzhledem k povrchov0 umíst0ným ko1en m v1esovištních d1evin v bec v úvahu. Dobré je
nastýlání hrubší k rou.
Upozor:uji ale na jednu rostlinu, jejíž p1ítomnost v porostech p0nišník je tak1ka
ne1ešitelný problém - ostružiník. Zimuje
pohodln0 pod klenbou stálezelených rododendron a p1es léto ji dlouhými, ostnatými
výhony p1ekryje. Nejde valn0 vykopat, je
zna n0 odolný k herbicid m. Kdykoliv tedy
zpozorujeme drobný semená ek ostružiníku, d kladn0 vyplejeme.
Nejv0tší starostí zejména o mladé výsadby rododendron je udržování stálé p dní
vlhkosti. Zálivková voda by m0la být m0kká;
tedy s malým obsahem solí. Tomu vyhovuje
voda dešBová nebo i voda z potoka. Z vlastní studn0 m že být ovšem voda tvrdá s vysokým pH. Pokud v lét0 odjíždíme na n0kolikatýdenní dovolenou, osv0d ilo se miskovité pokrytí plochy 1ádn0 zatíženou fólií.
Prod0ravíme ji tak, aby voda kon ila p1ímo
u ko1en a fólii ješt0 zasypeme, aby nedošlo
k zapa1ení. Kritickým obdobím pro hospoda1ení s vodou je zima. Jako stálezezelené
rostliny (neplatí pro azalky) pot1ebují p0nišníky vodu i v tomto ro ním období. Pokud
dojde, prost0 uschnou (nikoliv zmrznou).
Koncem listopadu p1ed zamrznutím p dy
d kladn0 prolijeme okolí rostlin; což i u malých rostlin p1edstavuje 20 až 40 litr . Dále
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je vhodné rostliny zasypat až po listy kope kem vlhké rašeliny nebo podobného materiálu. Oddálíme tím definitivní promrznutí
p dy v oblasti ko1en a zkrátíme období
bez p1ístupu k p dní vláze.
Vzorné zazimování mladých rostlin stálezelených rododendron m žeme vylepšit
ješt0 zapíchnutím n0kolika smrkových v0tví,
které naho1e svážeme do stabilního stanu.
Slunce listy pak nepálí, vítr a sníh neláme.
Také se dá použít textilie, ale nikoliv igelitový pytel. V každém p1ípad0 je velice záslužné u stálezelených rododendron opatrn0
sklepávat nebo smetat velké vrstvy erstv0
napadlého sn0hu z list . Jinak sníh p1imrzne a listy láme. Z okolí sníh nahrneme pod
ke1e.
Mimo zálivky a zimní ochrany je velmi
d ležitým opat1ením odstra:ování odkvetlých kv0t . Nejlépe krátce po odkv0tu, dokud jsou stopky kv0tní m0kké, ukroucením
pouhou rukou. Pozd0ji d1evnatí a musíme je
odst1ihovat zahradními n žkami. Není radno
však dlouho ekat, neboB pror stající letorosty znesnad:ují práci. Tvorba semen
rostlinu jen vysiluje, k množení je použít
nelze. Hlavn0 ovšem stálezelené rododendrony i opadavé azalky h 1e a nepravideln0
v0tví. Vylamování odkvetlých kv0t se dá
zvládnout jen u menších ke1 , jinak je p1íliš
asov0 náro né.
Rododendrony mají dosti zvláštní rozvržení r stu b0hem roku. Po roztání sn0hu se
zv0tšují kv0tní puky, uvnit1 ovšem není
jediný kv0t, ale hned celé kv0tenství. Tehdy
je vhodné p1ihnojovat stejným (tedy kyselým) hnojivem jako p1i p1íprav0 p dy. Druhá
dávka na konci kv0tu; p1ípadn0 ješt0 t1etí
v dob0 vývinu nových letorost . V každém
p1ípad0 však hnojení ukon íme do za átku
ervence, což platí i o kapalném p1ihnojování na list. Od ervence až do dubna p1íštího
roku se na ke1ích na pohled nic nem0ní.
Zejména p1i prom0nlivém po así dochází
ovšem n0kdy na podzim k druhému kvetení.
Je to jev pozoruhodný, nicmén0 nikoliv
žádoucí, neboB vede k špatnému vyzrávání
výhon a k namrzání.
Z uvedeného plyne, že rododendrony
p1ir stají a také se v0tví jen jednou za rok.
Podle po tu v0tvení m žeme tedy ur it stá1í
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rostliny. Platí to ovšem jen do v0ku asi 15
let, potom na starých v0tvích vše splývá.
Naše skupinová výsadba se zaplnila a
v0tve sousedních ke1 se skoro dotýkají.
Musíme zasáhnout, jinak by sice n0jakou
dobu porost vypadal uspokojiv0, ale jednotlivé rostliny by spolu zle soupe1ily a hnaly se
za sv0tlem. Na okrajích skupiny by pak
vznikly exemplá1e jednostrann0 orientované
do volné plochy; ty uprost1ed by m0ly jen
n0co list naho1e a brzo kompletn0 uschly.
Zatímco u jiných d1evin s navzájem propletenými ko1eny by bylo p1esazování obtížné,
tady je ujmutí skoro jisté. Ko1enový bal
ovšem musíme uvolnit celý a dostat se
s rý em i pod n0j. St0hování je pak spíše
záležitosti dostate ného po tu pomocník a
dob1e postavených kole ek, která vyložíme
folií. Ud0láme jakýsi balík zavázáním cíp ,
aby se p1i cest0 snad nerozsypal ko1enový
bal. Nejlepší dobou pro operaci je deštivé
po así v dubnu nebo zá1í. Pokud rododendron zjevn0 strádá, ale p1esazení nep1ipadá
v úvahu, ud0láme aspo: kolem p1íkop, který
vyplníme rašelinou, vy1ežeme polámané
v0tve a p1ihnojíme.
Rododendrony špatn0 snášejí 1ez a nerady obrážejí. Jsou pochopiteln0 i výjimky, ale
rozhodn0 nejde v našich klimatických podmínkách o d1eviny vhodné pro živé ploty.
M žeme kdykoliv odstranit vše suché, ale
jinak jen zarovnáváme ránu, pokud se v0tev
zlomí pod tíhou sn0hu.
Rododendrony se dnes množí 1ízkováním,
roubováním, prost1ednictvím tká:ových
kultur, semenem jen p1i šlecht0ní a pro
získání podnoží. V domácích podmínkách
se m žeme pokusit o h1ížení. V0tev, která
se sama obloukovit0 naklání se v ohybu
mírn0 poraní v délce asi 2 cm a zahrne do
rašeliny tak, aby její konec zase vy níval
ven a pevn0 uchytí. Zako1en0ní zkontrolujeme za dva roky.
Nebezpe né úkazy
Podíváme se ješt0 na nej ast0jší p1íznaky
toho, že s rododendronem není n0co v po1ádku
Listy jsou nažloutlé, jen žilky temn0 zelené. Mohou i za ít opadávat.

Chloróza (bledni ka) zp)sobená nedostatkem železa asto p i nevhodné p)dní reakci
(pH 6 a výše). Obvykle je nutno rychle
rostlinu p esadit, protože okyselování p)dy
by bylo moc zdlouhavé a málo ú inné.

st edky, není zrovna dobré. Je pot eba
opakovan! pracn! otírat had íkem a omývat.

Listy stále menší a menší i ro ní p1ír stky.
asto nedostatek dusíku. Po kat na vhodné období a hnojit zejména kapaln! na list
nebo i rostlinu p esadit.

R že, r že, r že ...

Nepravidelné v tvení.
Nebyly odstran!ny odkvetlé kv!ty.
Rododendrony rostou, ale listy jsou jen na
koncích v tví, kv t je málo.
Hluboký stín. Proklestit okolí nebo p esadit.
Dlouhé v!tve p ivázat ke kolík)m, aby se
nezlomily.
Listy svinuté do ruli ky a sm0rované
svisle.
Sucho v lét nebo i v zim . Po zálivce se
n!kdy upraví. V kritické situaci se vyplatí
rostliny vytáhnout, namo it a pak op!t zasadit.
Listy jsou od okraj okrouhle vykousané,
rododendron m že i náhle zvadnout.
Až 10 mm velký erný, nelétající brouk
lalokonosec rýhovaný. Listy okusuje
v noci. Podstatn! více však škodí b!lavé až
9 mm dlouhé larvy okousáváním ko en) i
ko enového kr ku. Potíže p)sobí zejména
ve školkách, kde je mnoho pro n!j atraktivních rostlin. Doma nelze proti n!mu chemicky bojovat, snažíme se sesbírat larvy, rostlinu si na to vytáhneme z p)dy.
Poupata se nerozvíjejí, uvnit1 jsou erná.
Jde o poškození mrazem. NešNastné po así, místo nebo odr)da.
Z ernalé okraje list .
Také mrazové poškození, n!které odr)dy
namrznou spíše v kv!tu, jiné v listu.
Na listech erné povlaky.
Po mšicích nebo molicích zbyly na listech
cukernaté povlaky, na nichž se usadily
houby ern!. Neškodí p ímo, ale vypadají
nevzhledn! a snižují asimila ní innost list).
Tyto povlaky nelze umýt pouhým pokropením. Používat vodu teplou ani istící pro-

Doc. Bohumil Jaša,
p edseda SZO ZS Rosa klub
Kvetoucí rostliny jsou nezbytnou sou ástí
našeho života. Denn0 je máme na o ích ve
ve1ejné zeleni, domácích zahrádkách, v byt0
a interieru v bec i p1i každé spole enské a
životní události. V bohaté skladb0 se uplat:ují stromy, ke1e, trvalky, letni ky i pokojové
druhy rostlin a 1ezané kv0ty. Použití každé
skupiny rostlin má své p1ednosti i nedostatky, mnohdy i p1edsudky, pranostiku a vyjad1uje se o nich kv0tomluva. Letni ky kvetou
bohat0 v lét0 do prvních mraz a každoro n0 se musí p1edp0stovat a znovu vysazovat.
Sortiment trvalek je velmi bohatý a sestavením odr d vhodného po1adí kvetou jednotlivé druhy od konce zimy - (n0které cibuloviny, eme1ice - Helleborus) až do zámrazu nap1.chryzantemy atd. Bohužel každý druh
kvete krátkou dobu a potom buM zmizí
(cibuloviny) nebo obr stá, ale nekvete a tak
ást záhonu je pouze zelená.
I když se r žím vytýká, že píchají svými
trny, vyžadují na ja1e 1ez, po odkv0tu ochranu a další ošet1ení, nechybí tém01 v žádném m0st0, vybraných místech a nevyžadují
více pé e než letni ky, nebo trvalky na
záhonech, pokud jsou vhodn0 zvoleny a
vysazeny odr dy. Používají se hlavn0 mnohokv0té odr dy - polyantky, garnety, polyantahybridy s bohatým kv0tenstvím drobn0jších kv0t .
V sortimentu používaných 1ezaných kv0t
zaujímá r že první místo za gerberami,
karafiáty a od sedmdesátých let 20.století
chryzantemami. Tato postavení má r že pro
své vlastnosti - velikost, tvar, barva, v n0,
trvanlivost kv0t , zdravotní stav, tvar, velikost i hustotu, barvu a vzhled list . Mnohé
druhy zaujímají krásným tvarem i barvou
ostn a n0které - jako nap1. botanická r že
jablí konosná (Rosa pomifera) jsou okrasné
nejen listem, ale velkými ervenými plody a
poskytují ptactvu úkryt i vhodnost hnízd0ní.
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Vedle známých skupin odr d velkokv0tých, mnohokv0tých, pnoucích i popínavých se koncem minulého století objevila
cenná skupina r ží pokryvných, které se
uplat:ují v parcích i zahrádkách, nap1. na
svahu pod Petrovem v Brn0. Ve školkách a
mezi r ža1i se za íná rozši1ovat nová skupina, která se objevila v Anglii p1ed 30 - 40
lety. Nese jméno r že anglické, i Austinovy
podle jejich ši1itele a šlechtitele. Tato skupina r ží se stále rozši1uje. Odr dy jsou 70 100 cm vysoké, bohat0 kvetou, v0tšinou
remontují, jsou zdravé a voní. Vyžadují
dob1e p1ipravené stanovišt0 a výživu. Kv0ty
jsou v0tšinou v0tšího pr m0ru, plnokv0té,
r zných barev - zbarvení jemné, r zného
odstínu a jen menší množství odr d je jednobarevných, syt0jších barev. V sortimentu
jsou i popínavé odr dy s výhony až 3 m
dlouhými a také n0které starší vedle nov0
vyšlecht0ných. Objevují se také v prodeji
v našich školkách.
Nedostate ná pozornost je v0nována
odr dám našich šlechtitel , p1edevším
vinou malé propagace nejen autor odr d,
ale také r žových školek i samotného 9eského zahrádká1ského svazu. V zahrani ních
cenících se stále uvád0jí n0které odr dy,
vyšlecht0né koncem 19.stol., nap1. ´Geschwind´s Nordlandsrose´, nebo na za . 20.
století - jako v Americe ´Major 9ermák´. Po
2. sv0t. válce úsp0š0n0 šlechtil r že Ludvík
Ve e1a. Cenné jsou jeho odr dy ´Pr honice´- sadová, výška 1,8 m s ervenými kv0ty,
dále floribundy ´Madlenka´(tmavo ervená,
výška 70 cm), ´Zlata´ (r žov0 ervená,
60 cm) a další. 9ajohybridou ´Aurora´(r žov0 fialová, 40 cm) a n0kterými dalšími mutacemi dosáhl úsp0ch Josef Strnad starší,
známé jsou i odr dy, vyšlecht0né jeho
synem Josefem - ´Nekol´ (bílý kv0t, 65 cm),
´Rena´ (svítiv0 oranžová, 60 cm) a jiné.
Zajímavé jsou výsledky šlechtitelské práce
již zesnulého Josefa Urbana - nap1. ajohybrida ´Josef Klimeš´ (výrazn0 tmav0
ervená, 80 cm), historicky významná odr da ´Pax´ (bílý kv0t, 80 cm, dar len m prvního zasedání sn0mu OSN po 2. sv0t. válce),
´Koré´ (sadová, 150 cm vysoká, hust0 ostnitá, vhodná na živé ploty), ´Sv0tlana´ ( ist0
žlutá, 75 cm, v mezinárodním sout0žním
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rozariu novošlecht0ní získala ocen0ní "Zlatá
r že m0sta Hradce Králové"). Ve šlechtitelské práci úsp0šn0 pokra uje syn ing. Josef
Urban. Pozornosti zasluhují mutace našich
amatérských šlechtitel - nap1. Josefa Havla
z Hlav:ova - r žov0 ervená ´Cantilena
Bohemica´, oranžov0 r žová ´Cantilena
Moravica´, sv0tle r žová ´Cantilena Slovenica´, bílá ´Cantilena Hlavnovica´, smetanov0
ajová ´Nette Ingeborg´, sv0tle r žov0 oranžová ´Nette Rosemarie´, jasn0 žlutá ´Nette
Lotte´. Cestou radia ních metod pracoval
Richard Tesa1 - ajohybrida ´Helenka´ (n0žn0 r žová, vonící a remontující), bohat0
kvetoucí další 3 novinky. Známá je i ´Kn0žna Libuše´ - mutací vzniklá odr da amatérského šlecht0ní Václava 9erveného a mnohé další.
Kvalita našich odr d nás zavazuje, abychom v0novali velkou pozornost množení,
propagaci, nabídce a výsadb0 na zahrádkách.

Javory i na zahrádce
Ing. Tomáš Foral
Rod Acer L.- javor - z eledi Aceraceae javorovité, jsou opadavé, z1ídka stálezelené
stromy pop1. ke1e nebo spíše ke1ovit0 rostoucí stromky.
P1ibližn0 150 druh roste v Evrop0, Asii,
9ín0, Japonsku, Americe i v Africe.
Dor stají výšky cca od 1 až do 30 metr .
Pro naše zahrádky mají význam mén0
vzr stné druhy i kultivary javor Acer
palmatum (javor dlanitolistý - dor stá dle
kultivaru výšky od 1 do 8 m), Acer japonicum (syn. Acer shirasawanum - javor
japonský, výška od 2 do 6 m), Acer ginnala
(javor ginnala - výška od 2 do 6 m), Acer
campestre (javor polní - babyka - p vodní
druh dor stá od 10 do 20 m, kultivary od 2
do 8 m), Acer platanoides (javor mlé ný mlé - vzr stnost p vodního druhu od 8 do
25 m, kultivary do 6 m), aj.
Všechny vyžadují sv0tlé stanovišt0, n0které však uspokojiv0 snášejí polostín. N0které
kultivary, zvlášt0 pestrolisté nesnášejí p1ímý
slune ní úpal, který zp sobuje zasychání

špi ek list , proto je pro n0 vhodn0jší mírné
p1istín0ní.
Nejlépe se jim da1í v úrodné, st1edn0
t0žké p d0. Mají dobrý ko1enový systém,
který je kvalitn0 udržuje v p d0. N0které
javory se používají také ke zpev:ování
svah i jako d1eviny k rekultivacím. Vzr stné druhy se vysazují jako alejové nebo
soliterní stromy. Mají krásné, p0kn0 pravidelné koruny a mnohé snášejí i zne išt0né
ovzduší.
Nejznám0jší a v zahradách nejp0stovan0jší je Acer palmatum (javor dlanitolistý),
pocházející z Japonska, St1ední 9íny a
Koreje. Nejlépe roste v rašelinohlinitých
p dách. V obchodní síti našich zahradnictví
se ob as objevuje již mnoho odr d. Nap1.:
´Albomarginatum´, ´Azuma Murasaki´, ´Atropurpureum´, ´Atropurpureum Dissectum´,
´Bloongood´, ´Beny Maiko´, ´Burgundy Lace´, ´Butterfly´, ´Corallinum´, ´Crimson Queen´, ´Desjoho´, ´Dissectum´, ´Dissectum
Garnet´, ´Dissectum Rubrum´, ´Green Lace´, ´Ibana-shidare´, ´Katsuma´, ´Moonfire´,
´Orange Dream´, ´Orangeola´, ´Ornatun´,
´Oridono-nishiki´, ´Osakazuki´, ´Red Pygmy´, ´Ribesifolium´, ´Rubrifolium´, ´Sango Kaku´, ´Scolopendulifolium´, ´Shishigashira´,
´Shishio Improved´, ´Seiryu´, ´Shaina´,
´Trompenburg´, ´Versicolor´, ´Yugure´, aj.
Tomuto druhu v0nují šlechtitelé asi nejv0tší
pozornost, protože se jedná o jeden z nejkrásn0jších strom .
Dalším druhem, který se p0stuje a má
podobné vlastnosti jako p1edešlý javor dlanitolistý je
Acer japonicum (javor japonský), pocházející z Japonska a jeho kultivary ´Aconitifolium´, ´Aureum´, ´Vitifolium´, aj.
Našim domácím stromem a v celé Evrop0
a Malé Asii hojn0 rozší1eným je Acer campestre (javor babyka). Pro zahrádky jsou
vhodné jeho kultivary ´Carnival´, ´Compactum´, ´Nanum´, ´Red Shine´, aj.
Acer negundo (javor jasanolistý) roste
v Severní Americe. Jeho zajímav0 zbarvené a panašované listy kultivar ´Albovariegata´, ´Auratum´, ´Aureomarginatum´, ´Aureovariegatum´, ´Flamingo´, ´Kellys Gold´, ´Odessanum´, ´Variegatum´, aj. se hodí již do v0tších zahrad a park i když ´Flamingo´ není

tak vzr stný jako ostatní kultivary a svými
trojbarevnými listy v tónech zelené, bílé a
r žové vytvo1í v zahrad0 výraznou barevnou
dominantu.
Acer platanoides (javor mlé ) rostoucí
v Evrop0 až po Kavkaz je významným sadovnickým stromem. Do zahrad se hodí
jeho sloupovité, kulovité nebo panašované
kultivary ´Columnare´, ´Crimson King´, ´Drummondii´, ´Erectum´, ´Globosum´, ´Jirka´,
´Nowush´, ´Olmsted´, ´Pygmaeum´, ´Royal
Red´, aj.
Acer pseudoplatanus (javor horský klen) pochází z poho1í st1ední Evropy a
západní Asie. Jeho kultivar ´Prinz Handjery´
a ´Brilliantissimum´ vynikají mimo1ádn0
p sobivou zá1iv0 r žovožlutou až masov0oranžovou barvou rašících list .
Nejvýznamn0jší je pro zahrady estetický
ú in v olist0ní, u mnohých pak v p1ekrásném podzimním zbarvení list v tónech
žluté, žlutooranžové, oranžové až krvav0
ervené.
Také k ru mají n0které druhy mimo1ádn0
dekorativní. Nap1. Acer capillipes (javor
vlasonohý - výška kolem 4 až 6 m), Acer
cappadocicum (javor kapadocký - výška 4
až 6 m, solitery až 20 m), Acer davidi (javor
David v - dor stá do 8 m), Acer grosseri
(javor hrubý - výška do 8 m), Acer longipes
(výška kolem 5 až 10 m), Acer monspessulanum (javor montpelierský - francouzský - výška 6 až 8 m, n0kdy i vyšší), Acer
pensylvanicum(javor pensylvánský - výška
4 až 6 m), Acer rufinerve (javor rezavožilný
- dor stá od 4 do 10 m), aj. Výška a velikost
záleží na druhu i kultivaru, na podmínkách
kde stromy rostou. Také habitus je r zný od
kulovitých korun p1es pyramidální, deštníkovité, sloupovité. V každém p1ípad0 je to
jeden z nejr znorod0jších strom co do
výšky, tvaru koruny, rozm0r i tvar list .
V0tvoví a zvlášt0 jednoleté výhony vynikají
u n0kterých javor svojí barvou v tónech
zelené, žlutozelené, žluto ervené, r žov0
ervené, ervené, temn0 nafialov0lé nebo
našedlé.
Kv0ty jsou sestavené do lat, hrozn nebo
chocholík a mají 5- nebo 4- etné okv0tí
v barevných tónech zelené, zelenožluté,
žluté, ale i na ervenalé, ervené až hn0do69

zelené. Vykvétají p1ed rašením list nej ast0ji v dubnu až kv0tnu, n0kdy i d1íve. Kvetou
až ve vyšším v0ku, p1ibližn0 ve stá1í 20 let a
více.
U n0kterých druh p sobí velmi dekorativn0 i plody (ok1ídlené dvojnažky), které mohou být žlutobílé, na ervenalé až ervené,
sv0tle zelené nebo hn0dé, sestavené podle
typu kv0tenství do delších i kratších hrozn
nebo svaze k . N0kdy drží na stromech i
p1es zimu po opadu listí.
Javory jsou dlouhov0ké stromy, p1ípadn0
ke1ovité stromky se vzr stající oblibou
u nás, protože mnohé pomalu rostou a mají
pestré olist0ní b0hem celého vegeta ního
období dané odr dovou pestrostí a zvlášt0
pak impozantním podzimním zbarvením,
které rozzá1í zahradu v kombinaci s pozdn0
podzimn0 kvetoucími trvalkami a letni kami.
Množí se výsevem semen na podzim nebo
stratifikovanými semeny vysévanými na
ja1e, roubováním na semená e daného
druhu p1evážn0 v srpnu, nebo 1ízkováním
ve skleníku v b1eznu nebo v ervenci s použitím stimulátoru. O kování je nejvhodn0jší
v lét0 v období ervence a srpna na semená e p1íslušného p vodního druhu. Acer
campestre se dá použít jako podnož pro
mnohé drobnolisté javory. U n0kterých druh m žeme použít i h1ížení.
Vzr stné, stromovité javory vysazujeme
na sv0tlé stanovišt0 jako solitéry, do skupin,
jako kulisy, do alejí a stromo1adí. Jsou
vynikající jako v0trolamy, protože dob*e
kotví v p d .
Mén0 vzr stné javory, zvlášt0 Acer palmatum a jeho kultivary se hodí jako solitéry do
trávníku, poblíž cest a p0šinek, do p1edzahrádek, ke vchod m do domu, do v1esovišB,
k jezírk m a jiným vodním plochám, k pot k m, vodopád m, fontánám i do skalek,
p1ípadn0 v0tších alpin, do kv0tinových zídek
a na terasy i do dlážd0ných ploch a k odpoívadl m. Hodí se ke kamen m, ke schod m, k plastikám i do nádob.
Jejich barevné odr dy se dají velmi zajímav0 kombinovat s kvetoucími i pestrolistými trvalkami, s letni kami a dalšími barevn0
zajímavými d1evinami.
Všechny tyto barevné a pestrolisté d1eviny
(platí i pro javory) musíme používat s citem,
70

abychom nenarušili lad0ní sadovnické
kompozice, kde by m0ly p1evládat zelenolisté rostliny.
Javory jsou také velmi vhodné a oblíbené
jako kontejnerové rostliny do p1enosných
nádob a na bonsaje.
Jako tvarovaný živý plot lze použít snad
pouze Acer campestre. Jinak mírné tvarování a usm0r:ování r stu a velikosti rostlin
je možné, ale musí se provád0t v dob0
vegetace. Radikální 1ez bývá v0tšinou neuspokojivý a vzhled a životnost rostlin pak
trpí. P*edjarní *ez zp sobuje p*ílišný výron mízy a *ezné rány jsou vstupní branou pro infikování d1evokaznými houbami.
Zajímav0 mohou p sobit stromy udržované každoro ním 1ezem jednoletých výhon
na d kladn0 zap0stované korun0 formou
"na hlavu".

Tento zp sob se dá použít hlavn0 u Acer
platanoides, Acer campestre a dokonce i
u Acer negundo, u kterého jsou letorosty
šedomodrav0 ojín0né a neobvykle kontrastující s tmav0 zbarveným pozadím jehli nan nebo budov.

Japonské javory asto trpí houbovými
chorobami, z nichž Verticillium m že zp sobit i úplné odum1ení stromu. Projeví se
nejd1íve jako usychání v0tvi ek, pak celých
v0tví. V asné odstran0ní takto napadené
v0tve m že strom zachránit.
N0kdy se objeví na javorech padlí a houby
zp sobující hn0dé zasychání okraj list .
K tomu dochází p1evážn0 u oslabených
rostlin špatným 1ezem nebo rostlin p0stovaných v extrémních podmínkách kolem silnic,
v m0stském zadlážd0ném prost1edí apod.
Je možné preventivní ošet1ení biologickými
nebo v krajním p1ípad0 i chemickými p1ípravky proti houbovým chorobám a eliminování
negativních vliv . Jinak jsou javory zdrav0
rostoucí stromy, které dokáží pom0rn0
rychle a dob1e maskovat nevzhledné objekty, plnit funkci v0trolamu a zachytáva e
prachu a exhalací.
V zahradnických obchodech se dnes
prodávají tém01 po celý rok, nej ast0ji však
na ja1e a na podzim.
Výsadbu kontejnerovaných rostlin m žeme provád0t tém01 po celou vegeta ní
dobu. Není vhodné sázení pouze v období
velkých veder. Výsadbu prostoko1enných
rostlin provádíme po opadu listí na podzim
nebo t0sn0 p1ed rašením na ja1e. Koruny by
m0ly být zap0stované již ve školce a po
výsadb0 proto stromy ne1ežeme. Výchovný
1ez mladých strom pro p0kn0 rostlou korunu provedeme p1ípadn0 v následujícím roce
po výsadb0.
V roce 2007 vyšla v nakladatelství Grada
kniha "Japonské javory" od Ing. Pavla Bartoše.

Deset pohled na skalku
Ing. Ivan Dvo ák,
absolvent 6. cyklu ÚZA ZS
1. Pohled první - budovatelsky obecný
Skalku budujeme v principu dv0ma zp soby. BuM r zn0 velkými kameny osadíme
hromadu zeminy a do mezer mezi nimi
sázíme vhodné rostliny, poté zasýpáme
št0rkem, nebo vytvá1íme p1ibližn0 takové
podmínky, jaké jsou v p1írodních lokalitách

- kameny a suB s minimem organické hmoty.
V prvním p1ípad0 m žeme do skupiny skalni ek za1adit mnohem více rostlin, dokonce
i takové, které nejsou p1íliš naklon0né suchým podmínkám, rostliny náro né na živiny. Druhý zp sob je náro n0jší. Nejprve na
studium podmínek pro jednotlivé rostliny, na
vytvo1ení skupin s podobnými nároky (od
spole enstev rostoucích na kyselých vyv1elinách, p1es tvorbu vápencových i krasových
skalek, až po spole enstva neutrálních, až
bazických hornin sope ného p vodu), na
získávání odpovídajícího materiálu, mocnosti vrstev jednotlivých složek od podloží
skalky až po vrstvu v níž jsou rostliny vysazeny.

Skalka vytvo ená na hromad! zeminy, pod
kameny je položená propustná fólie. Otvory
jsou jen pro ko eny rostlin.
2. Pohled druhý - poloha a umíst ní skalky
Skalka nemusí být jen suchý kamenitý
svah oto ený k nejprudšímu slunci. Nap1íklad horské primule nebo lewisie porostou
ve skalce, ale nemilují ani sucho ani úpal.
BuM tedy pat1í do stín0ných a vlh ích partií
nebo do svahu oto eného k východu, severu. Skalku m žeme umístit na záhon, ale i
na terasu, do suché zídky, do voln0 skládaných schod , zídky se spárami vymazávanými hlínou a jílem, k okraji jezírka, okolo
vodopádu, vodote e. Vlastn0 i japonské
zahrady s vodními plochami a m stky jsou
skalky.
3. Pohled t*etí - výška rostlin
P1i tvorb0 ur itého spole enstva si m žeme dát za cíl nap1íklad jednotnost výšky
rostlin (samé plazivé, polštá1ové), i pest71

rost (vyšší, nižší v ur itém souladu), kaskádovité vysazení (za plazivé p1ijdou nízké, za
ty vyšší, na vrchol ty nejvyšší).

Hotová skalka
4. Pohled tvrtý - velikost skalky
Z prostorov0 velké skalky m žeme ud0lat
opticky menší. Vysadíme-li vp1edu nižší
rostliny s malými listy a na vrchol, i nejvzdálen0jší bod rostliny nejvyšší (ve skalce),
opticky prostor zmenšíme. Tedy: zimostráz
(Buxus) v pop1edí a mahon nebo bobkoviše: (Laurocerasus) v pozadí, i drobné
azalky vp1edu a vysoké rododendrony vzadu prostor opticky zmenší. Opa ná výsadba
- (pro malou skalku) velkolisté, ale nižší
rododendrony, cesmíny v pop1edí, zimostrázy a drobnolisté druhy rododendron v pozadí, prostor opticky prohloubí, zv tší. Tam,
kde je možné pracovat s více pohledy na
plošn0 pravidelný prostor, je možné ho
výsadbou "trochu vytvarovat".
5. Pohled pátý - doba krásné skalky
Spole enstvo ve skalce m že kv ty prezentovat ur itou ást ro ního období
nebo krásu vysazeného spole enství od
jara do podzimu. Stálezelené d*eviny
skalku i alpinum zdobí celoro n0, jsou
dominantou, kdy nic nekvete, zejména
v zim . P1ed budováním skalky by m0l být
autor rozhodnut jaký typ skalky bude vytvá1et. Podle toho ji bude osazovat. Tedy nejprve nápad a potom výb0r rostlin podle
literatury. P1ijít do zahradnictví a vybírat
z toho co mají a co nabízejí s cílem mít vše
najednou je nevhodné. Správný "skalká1"
eká na rostliny mnohdy déle než rybá1 na
sv j kapitální úlovek.
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6. Pohled šestý - v kovitost a "sošnost"
(vzr st a objem rostlin)
Do "skalky" m žeme aranžovat letni ky, dvouletky, trvalky, poloke*e, ke*e,
pop*. nízké stromy. Postupem asu bude
ubývat míst pro jednoleté rostliny neboB
trvalky, ke*e a stromy budou nar stat do
v tších objem . Pokud jsou to druhy, které
lze tvarovat 1ezem - stálezelené listnaté (ale
i cyp1išky, zeravy, tisy, aj.), i opadavé
listnaté a jehli naté, není to problém. V p1ípad0 výsadby stálezelených jehli nánk
(smrky, jedle, borovi ky aj.) je t1eba dbát na
to, jakou plochu mohou zaujmout v dosp0lém stavu.
7. Pohled sedmý - hezká od jara do podzimu
Uvádím rostliny, s nimiž není tém01
žádný problém a které lze vysazovat do
aranžmá. Nejran0jší jsou nejspíše eme1ice.
Rozkvétají od ledna do dubna, v barvách od
bílé p1es r žovou až k r zn0 temn0 fialové.
Opatrn0 s nimi, jsou jedovaté. Po eme1ici
se objevuje vonný bílý nebo r žový lýkovec,
op0t jedovatý. U kv0tin není d ležitá jen
doba, kdy za ínají rozkvétat, ale i jak
dlouho kvést vydrží. Vezmu to letem sv0tem, jak by se mohly prolínat jednotlivé
druhy ve sm0si, v závorce jsou uvedeny
údaje o barv0, délce kvetení, p1íp. botanický
název rostliny).
V b1eznu kvetou nap1íklad jaterníky (modrá, bílá, vydrží cca 3 - 4 týdny), krokusy
(bílá, žlutá, fialová, oranžová, 3 týdny),
sn0ženky (4 týdny), bledule (3 týdny), primule bezlodyžná, p. zubatá (Primula acaulis, P.
dentata, bílá, žlutá, fialová, r žová, 3 - 5
týdn ), první lomikámeny (nap1. žlutooranžová Saxifraga sancta, 3 týdny). Vydrží tedy
do dubna, kdy na n0 naváže huseník (bílá,
r žová, tm. r žová, 3 týdny), ta1i ka (fialová,
modrá, karmínová, r žová, 4 - 5 týdn ),
hlavá ek (žlutá, 4 týdny), sasanka (bílá, 3
týdny), pozd0jší krokusy (2 - 3 týdny), v1esovec (bílá r žová, fialová, 3 - 6 týdn ), kandík
(r žová, bílá, 2 - 3 týdny), kosatec síBkovaný
(Iris reticulata modrá, fialová, 2 - 3 týdny),
koniklec (bílá, r žová, fialová, modrá, 3 - 5
týdn ), violka vonná (modrá, bílá barva, 2 až
3 týdny). M0síc pokvetou i ta1ice, mod1ence,
hyacinty, narcisy, tulipány, zb0hovec plazivý

Suchá zídka osázená skalni kami
(Ajuga reptans, bílá, fialová, zelený i pestrý
list), kamzi ník kavkazský (žlutá), ta1i ky
(r žová, fialová, modrofialová, ervená, 3 5 týdn ), ho1ec bezlodyžný (Gentiana acaulis, modrá, 2 - 3 týdny). Kv0ten dává šanci
trávni kám (r žová, ervená, bílá, 3 - 4
týdny), ma1ince (bílá, 3 týdny), kosatci nízkému (Iris pumilla, bílá, žlutá, sv. a tm.
modrá, 3 - 4 týdny), pivo:kám (bílá, r žová,
rudá, 2 týdny), plaménkám (Phlox subulata,
bílá, r žová, fialová, 3 - 5 týdn ), lomikámen m ( ervená, r žová, bílá, i barevné listy,
doba podle výb0ru druh od dubna do
ervna), silence (Silene acaulis, 3 - 4 týdny).
Po polovin0 m0síce kvetou orlí ky (pestré,
Aquilegia alpina 4 - 5 týdn ), rozrazily (sv0tle i tmav0 modrá, bílá, fialová, 3 - 5 týdn ),
zvonek klubkatý (modrá, 3 - 4 týdn ), rožce
(bílá, 3 týdny), dlužichy (r žová, ervená, 5
až 6 týdn ), jirnice (bílá, modrá, 5 - 6 týdn ),
další plaménky (Phlox divaricata, r žová, 4
týdny), rozchodníky (žlutá, r žová, bílá,
ervená, 4 týdny), pomn0nky (bílá, r žová,
modrá, tm. modrá 3 - 6 týdn ), pochybek
(bílá, 4 - 5 týdn ), hv0zdnice alpská (bílá,
r žová, modrá 4 - 6 týdn ). Na konci jara,
v ervnu, rozkvétá dymnivka žlutá (žlutá, 10
týdn ), karafiáty - hvozdík pé1itý a vonný
(bílá, r žová, fialová 3 - 4 týdny), t1emdava
(3 týdny), kosatec n0mecký (Iris germanica,
bílá, modrá, fialová, 2 - 3 týdny), v ervnu již
za ínají kvést i suchomilné letni ky - šrucha,
kosmatec, gazanie. Spolu s nimi kvetou
dobromysle, mate1ídoušky, pozd0ji levandule. V ervnu rozkvétá i zvonku podobný
boubelík Platycodon grandiflorus, Plat. grdfl.
´Mariesii´ (bílá, modrá, 6 - 8 týdn ). 9ervenec je m0síc kvetení pro drobné ke1íky rodu
tavolník (Spirarea, fialová, r žová, 5 týdn ),
kvete rozrazil šedivý, dlouholistý (modrá,
fialová 5 - 6 týdn ), tzv. skalkové r že, zlatobýl (žlutá, 5 - 6 týdn ). Pokra uje nap1íklad

om0jemi (bílá, modrá, fialová, 2 - 3 týdny),
má kami (bílá, fialová, modrá, cca 6 týdn ),
jukou (Yucca filamentosa bílá, 4 týdny),
záplevákem (Helenium autumnale ´Pumilum´, žlutá, 6 týdn ). V ervenci kvete denivka (Hemerocalis), dvojostice (Incarvillea),
kýchavice (bílá, r žová, 4 týdny), dále i
hosty i funkie (bílá, r žová, fialová, 3 týdny). Kvetou zástupci kaktus , opuncie (nejvíce žlutá, i r žová, ervená, oranžová).
P1idáme jeden malý 1eb1í ek (Achilea umbelata, bílá, šedý list 4 - 6 týdn ). Ze srpnových "skalni ek" i záhonových kv0tin je
možné jmenovat sasanka japonská (r žová,
6 týdn ), rozrazil klasnatý a dlouholistý
(modrá, fialová, 4 týdny), rozchodník výte ný a zvrhlý (r žová, ervená, 4 - 5 týdn ),
hv0zdnice chlumní (6 - 7 týdn ), šuškarda
(bílá, fialová, 4 - 5 týdn ), šátery (bílá, r žová, 4 týdny), pokud máte, pokvete Vám
šafrán (Crocus sativus, r žová, fialová). Zá1í
není nijak pestré. Proto si do skalkového
prostoru m žete vysadit nap1íklad zástupce
v1es (bílá, r žová, fialová, pestré listy 6 - 8
týdn ), ocúny (bílá, r žová, 5 týdn ), podzimní krokusy. Dokvétají letni ky, r ži ky.
Celé léto kvetl vápnomilný zv0šinec zední
(Cymbalaria muralis, pestrý - bílá, modrá,
r žová), dryádky (Dryas octopetalis, D.
sundermanii, bílá), jahodka (Duchesnea
indica, bílá, ervený plod), devaterníky (bílá,
žlutá, r žová, oranžová, ervená, cihlová),
kejklí1ky (žlutá, oranžová, r žová - skvrny
hn0dé). Hojn0 kvetou zástupci hv0zdnicovitých. Z menších druh by se do skalky díky
pozdnímu kvetení hodily n0které hybridy
hv0zdnice (Aster dumosum, Chrysanthemum arcticum ´Roseum´).
8. Pohled osmý - jak sladit barvi ky
Skalka nebo skalkový záhon m že být
barevn do jednoho odstínu, nebo ast ji
pestrý. Zajímav0 barevn0 vypadá nap1íklad
tato nižší kompozice: St1íbrná santolina
(Santolina tomentosa), r žová trávni ka
(Armeria maritima), žlut0 kvetoucí pryšec
(Euphorbia polychroma), r žová ta i ka
(Aubrietia gloriosa), bergénie (Bergenia
cordifolia) s živ0 zelenými listy a r žovými
kvítky, erven0 kvetoucí trávni ka (Armeria
bracteata ´Rubra´, žlutá ta1ice (Alyssum
saxatile). Jiná kombinace nízkých trvalek a
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d1evin: Mod1e kvetoucí pilát (Anchusa myosotidifolia), žlutý 1eb1í ek (Achillea falcata),
r žová plaménka (Phlox setacea rosea),
rozchodník s ervenými "plackami kv0t "
(Sedum spectabile), žlutý pryšec (Euphorbia
polychroma), žlutý devaterník (Helianthemum sulphureum). Jemn0 r žová levandule
(Lavandula sp.), pilát s modrým kv0tem
(Anchusa myosotidiflora), mate1ídouška
(Thymus serpyllum) s r žovými kvítky a
nap1íklad malý zelený cyp1išek Chamaecyparis obtusa ´Nana´. Volné plochy dob1e
skryje Acaena microphylla s bronzov0 zelenými lístky, st1íbrná Acaena argentea, po
kterých se m že ob as i chodit. Hezky
barevn0 vychází r žová mydlice (Saponaria
ocymoides) s trávni kou s živ0 zelenými
jehlicovitými listy a r žovými kuli kami
kv0tenství (Armeria maritima), mate1ídoušky
(Thymus serpyllum i Thymus citriodorus
´Aureus´- žlutý list, r ž. kv0t, voní po citronu), modrý zvonek Campanula pusilla, žlut0
kvetoucí pryšec Euphorbia polychroma,
temn0 zelený lomikámen (Saxifraga decipiens), ta1i ka ´Red Carpet´ (syt0 ervená),
sv0tle zelený úrazník, snášející sešlapání bílé kvítky, m že být všude tam, kde se smí
šlápnout (Spergula pilifera), žlutá ta1ice
Alyssum saxatile.
Trvalou "zelení" jsou drobné i tvarované d*eviny. V podstat0 jsou základem nebo
kostrou výsadby, kterou ozdobujeme pomíjivou krásou barev jara, léta. Uvádím n0kolik
druh a odr d v barvách, plazivých, i ke1
v dosp0losti 1 - 1,5 m vysokých (bez tvarování). V zim0 m0ní barvu do bronzova,
rezava nap1. tis (Taxus cuspidata nana
´Rustique´), Microbiota decussata, jalovce
Juniperus communis ´Depresa aurea´ a
´Repanda´, Juniperus sabina ´Cupressifolia´. Pozor abyste je nevyhodili, vypadají
trochu jako suché. Šedavé, modravé, st1íbrné jsou jalovce Juniperus horizontalis ´Glauca´ a ´Montana´, jedle (Abies concolor ´Compacta´, Abies lasiocarpa ´Compacta´), cyp1išek Chamaecyparis pisifera ´Boulevard´,
smrk (Picea pungens ´Globosa´, ´Montgomery´), - Zlatavé, b0lavé, sv0tle žluté odstíny
reprezentují nap1íklad cyp1išky (Chamaecyparis lawsoniana ´Minima Aurea´, Ch.
lawsoniana ´Lutea Nana´, Cham. pisifera
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´Plumosa aurea compacta´, Ch. pisifera
´Filifera Aurea´), zerav Thuja occidentalis
´Rheingold´, tis Taxus baccata ´Semperaurea´, jalovce Juniperus communis ´Depresa
Aurea´, Jun. communis ´Nana´. Pro úplnost
upozor:uji, že jalovec ínský (Juniperus
chinensis) a klášterský (Jun. sabina) jsou
hostiteli rzi hruš:ové a proto je t1eba v oblastech s p0stováním hrušn0 s tímto rizikem
po ítat. Trvalou barvu alpinu dávají i "zelí ka"- net1esky. Rod net1esk (Sempervivum)
zahrnuje druhy šedavé s pavu inkou (S.
arachoideum), šedavé (S. tectorum hybr.) a
k1ížence bez bližšího ur ení rodi se jmény
´Granat´ (tm. ervená), ´Rubin´ (rubínov0
ervená), ´Pseudo-ornatum´ (kombinace
ervené a zelené). Trvalou zelenou barvu a
kv0ty od žluté p1es r žovou až k ervené
nabízí postupn0 od ervna do 1íjna rozchodníky (Sedum). Pokud napadne sníh, jsou
oproti d1evinám schované, objeví se až po
jaru. Oba rody (spolu s lomikámeny - Saxifraga) jsou velmi d stojnou ozdobou št0rbin
suchých zídek a pevn0ji skládaných zídek
s jílem vymazávanými spárami.

Zídka z nepravidelných kamen), horní rovná
plocha osázená vyššími rostlinami, mezi
kameny výsadba menšími polštá ovými
skalni kami
9. Pohled devátý - vysazování, p*esazování
N kterým rostlinám sta í jen minimum
p dy, dokonce je p1i pravidelném zalévání
udržíme jen na povrchu kamene "p1ilepené"
do spáry mazlavou zeminou, hlínou (Sempervivum, Sedum). Jiné si budou hledat
sv j pelíšek, porostou ve stále v tší
hloubce. Tulipánky, esneky, narcisky,
krokusy, lilie, n0které kosatce (Iris danfordiae, Iris reticulata) vysazujte do koší k .
U tulipánk (Tulipa tarda, T. turkestanica, T.
pulchela, aj.), lilií, esnek p1edejdete tomu,

že se cibule zahrabou tak hluboko, že je
nevydobydete, u všech cibulovin krom0
narcis zabráníte jejich likvidaci zp sobenou hlodavci. U malých jehli nánk dbejte
na dodržení vzdálenosti od druhých podle
jejich velikosti v dosp losti. Snáze vyryjete n0kolik trvalek mezi nimi, než ze zapojené skalky vypá íte smr ek, který v hustém
zápoji ztrácí jehli í. Také trvalkám dejte
místo na rozr stání. Volné prostory buM
kyp1ete nebo na n0 vysaMte letni ky, které
doplní ráz Vaší skalky, skalkového záhonu.
Nepoušt jte trvalky jednu do druhé. P1i
vyrývání na nové stanovišt0 se vzájemn
zaplevelí. Ve skalce se spíše než usilovné
vyrývání vytrvalých plevel vyplatí selektivní systémové herbicidy. Nap1íklad Targa a
Fusilade na trávovité plevele, Starane a
Lonthrel na dvoud ložné. Zejména neselektivní systémové herbicidy (nap1. Roundup) používejte opatrn . Nikdy ne p1i
teplotách nad 20 EC, mezi rozpálenými
kameny. P1ípravky fumigují a mohou poškodit i rostliny v okolí, které nebyly ošet1eny.
I déš9 m že zavinit p*enesení p*ípravku
na jinou rostlinu, vedle ošet1ované. Je
lepší nat1ít list zespoda nebo použít selektivní herbicid
10. Pohled desátý - pé e
Pokud zakládáte skalku na "hromad0
zeminy", p*ikryjte ji p1ed zahrnutím kameny
propustnou textilií. V místech, kde budete
chtít sázet, do ní po kone ném usazení
kamen ud0lejte zá1ez a rostlinu vysaMte,
navrch zašt0rkujte, zasypte pískem, kamennou drtí, hodící se k velkým kamen m.
Usnadníte si tím pé i. Pokud do drti zapadne semeno plevele a vyklí í, snadno rostlinu
vytrhnete a vyklepete, i když bude v0tší neproko1ení do spodní vrstvy zeminy. A ze
zeminy nebudou nijak intenzivn0 pror stat
vytrvalé plevele, které v ní byly. O vysazené
rostliny je t*eba se starat. Zalévejte do
doby ujmutí. Rostliny korigujte tak, aby
neomezovaly jedna druhou, nepror staly do
sebe. Odkvetlé kv0ty a tvo1ící se semeníky
je t1eba odstra:ovat co nejd1íve. Jen tak
rostliny zregenerují, obnoví svou krásu.
Nap1íklad trávni ky rády "otevírají" st1ed
rostliny, rozr stají se do stran, rostlina p1ipomíná podivnou palmu nebo rostliny z druho-

hor. Pokud se v as zmlazují, z místa "neodcházejí". Pokud rostliny 1ežete, zmlazujete,
pot1ebují doplnit živiny. Vše, co okolo nich
bylo si natáhly do sebe a vy jim velkou ást
ost1íháte. V p1írod0 by vše z stalo na míst0
a pomalu tlelo, uvol:ovalo živiny pro nové
rostliny. Plazivky by se odst0hovaly o n0kolik metr dál, znovu by zako1enily a živily se
na nové p d0. V 1ízené skalce tomu tak
není. Tam je t1eba hnojiva dodat.
Vaše skalka m že být útvar co nejbližší
p1írodnímu uspo1ádání, nebo také co nejbližší Vašemu srdci. Budujte ji tak, aby svou
krásou pot0šila oko laika i znalce. Rozhodující je Váš názor. Jen dejte pozor aby
Vám nep1erostla p1es hlavu.

Ošet*ování kv tin ve váze
V!ra Drábková,
absolventka 5.cyklu ÚZA ZS
Abychom se mohli t0šit ze 1ezaných kv0tin
co nejdéle, je zapot1ebí znát a dodržovat
ur ité zásady. Pokud se jedná o kv0tiny
z vlastní produkce, je možné jejich trvanlivost zna n0 ovlivnit. Kvalitu zajišBujeme již
b0hem r stu cílev0domým p0stováním.
Jedná se o správnou výživu a závlahu (rostliny mohou pot1ebné látky p1ijímat a využívat
pouze ve vodním roztoku). Jestliže jsme
dosáhli úsp0chu v jejich vyp0stování, m0li
bychom dokázat také jejich ú elné využití.
Nejd ležit jší zásady, ovliv2ující trvanlivost kv t :
- Sklize: kv0t v p1íhodný as
- Šetrný zp sob p1epravy a uložení
- Další ošet1ení
- Správná úprava vody
Odstran ní dalších zdroj stresu
Sklizen kv t v p*íhodný as
Kv0tiny k 1ezu sklízíme nejlépe brzy ráno,
za nejnižší teploty, dokud rostliny obsahují
nejvíce vody ve svých pletivech. B0hem dne
p1i stoupající teplot0 ovzduší dochází k jejímu odpa1ování, které trvanlivost kv0t
zna n0 snižuje. Kv0tiny po u1íznutí uložíme
do chladné, dob1e odv0trané místnosti, je
prosp0šná i vyšší vzdušná vlhkost. Hlavním
cílem je omezení teplotního šoku.
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Optimální stadium nakvetení pro *ez
kv tin.
- pivo2ky: ješt0 zelené poup0, které za íná
ukazovat barvu,
- narcisy: slab0 vybarvené, málo rozkvetlé
poup0,
- tulipány: málo vybarvené, uzav1ené
poup0, u rozkvetlých sv0tlých kultivar
s tmavým pylem odstranit prašníky,
- karafiáty: polorozvité poup0,
- r že: vybarvené uzav1ené poup0,
- me íky: první poup0 se pootevírá, druhé
poup0 ukazuje barvu. Doporu uje se
dopravovat pokud možno ve vzp1ímené
poloze stvol p1i teplot0 okolo 15 oC,
- lilie: první poup0 polorozvité, i zde je
n0kdy zapot1ebí u sv0tlých, více rozkvetlých kultivar s tmavým pylem odstranit
p1ed dopravou prašníky kv li nežádoucímu zabarvení kv0t ,
- astry, gerbery, ji*inky, hrachory, fialy,
chrysantémy, zinnie a pod. se doporu uje sklízet pln0 rozkvetlé.
Zp sob p*epravy
Doprava by m0la být vždy co nejšetrn0jší,
neboB jde o manipulaci s živým organismem. Uezané kv0ty je t1eba chránit p1ed
teplotními výkyvy, p1ed p1ílišným p1eh1átím
a vysušením. P1i nákupu kv0tin v obchod0
zejména v zim0 je zapot1ebí je chránit p1ed
prochladnutím, pon0vadž se jedná o výp0stky vyrostlé výhradn0 ve sklenících. Uezané
kv0tiny nemívají dlouhou životnost jsou-li
nakoupeny n0kde ve stánku, nebo jsou
dokonce vystaveny na pospas chladu a
v0tru na ulici. Pot1ebujete-li v zimním období
1ezané kv0tiny (a ty bývají v0tšinou z dovozu), dejte p1ednost nákupu v odborných
obchodech, které také mívají lepší podmínky pro krátkodobé uskladn0ní zboží. Takové
kv0tiny bývají v0tšinou lépe ošet1eny proti
teplotním šok m.
U zahradních kv0tin, a to zejména více
nakvetlých je n0kdy d ležité p1ed transportem odstranit prašníky. Bývá tomu tak
zejména u sv0tlých tulipán (nap1. ´Swan
Wings´), nebo n0kterých lilií. Prašníky s tmavým pylem, který se u t0chto kultivar vytvá1í, dokáží b0hem dopravy rozkvetlé kv0ty
s bílou nebo žlutou barvou úpln0 znehodnotit. Jsou pak jakoby "umoun0né" a toto ušpin0ní se nedá nijak o istit. Pokud p1ed do76

pravou prašníky odstraníme, nebývá to
s ohledem na trvanlivost kv0t nijak na
závadu.
N0které druhy mají na zp sob dopravy
specifické požadavky. U me ík prosp0je
respektování vzp1ímené polohy tak, jak
rostly na záhonu. P1i p1echovávání kv0t
gerber zase prosp0je napln0ní nádoby
vodou pouze v první t1etin0 vázy.
Další ošet*ení
Následné ošet1ení p1inesených kv0tin
bývá v0tšinou opomíjeno a p1itom je jedním
z d ležitých initel . Nesta í pouze kv0tiny
p1inést dom a pono1it do vázy s vodou.
Každá rostlina pot1ebuje zajistit pr chodnost
vody do pletiv; zamezením p1ístupu vzduchu
je umožn0na op0tná cirkulace vody a tím i
následné rozvíjení poupat. Proto 1ez stonk
obnovujeme pod vodou, nejlépe ostrými
n žkami nebo nožem - ukázky bývají publikovány p1i úpravách japonské ikebany; 1ez
by m0l být hladký a okraj stonku nepoškozený zhmožd0ním.
P1i kombinování r zných druh kv0tin
m0jme na pam0ti, že siln0 vonící kv0ty
(narcisy, lilie, konvalinky) p sobí nep1ízniv0
na trvanlivost u ostatních druh kv0tin.
Pokud nám tedy záleží na tom, aby nám
kv0tiny ve váze vydržely do nejdéle, dáme
p1ednost takovým úpravám, které budou mít
ve váze zastoupeny vždy jeden kv0tinový
druh.
Rovn0ž kombinace barev u stejného
druhu kv0tin ovliv:uje jejich trvanlivost.
Podle nejnov0jších výzkum žlut0 kvetoucí
kultivary p sobí agresivn0 na odr dy ostatních barev a jejich trvanlivost zkracují.
Úprava vody
Velký vliv na kvalitu a trvanlivost kv0tin má
i voda, ve které jsou následn0 uchovávány.
Voda by nem0la obsahovat žádný plyn
(kterým je nap1. desinfikována), ani vzduchové nebo jakékoliv jiné ástice. Vzpome:me na výskyt sinic v pražském vodovodním
potrubí, který svého asu vzbudil velký
rozruch mezi ve1ejností. S t0mito problémy
se m žeme vypo1ádat prostým p1eva1ením
vody. Optimální stupe: pH 3 až 4 omezí
množení mikroorganism . P1idáním 15 až
30 g cukru na litr vody je možno zlepšit
kvalitu kv0t , je však zapot1ebí použít také
slabý roztok n0jakého fungicidu, kterým lze

p1edejít rozvoji zárodk plísní, hub a kvasinek. Je samoz1ejmé, že i teplota vody, do
které kv0tiny umisBujeme, by m0la být úm0rná teplot0 v místnosti a teplotní výkyv by
m0l být maximáln0 1 oC.
Jako p1ísadu do vody pro 1ezané kv0tiny
je možné u nás v odborných obchodech
zakoupit eský výrobek FLORTISYN a
existuje v prodeji také 1ada prost1edk
z dovozu.
R zné zdroje stresu
Mezi nej ast0jší zdroje stresu po ítáme
p1edevším teplotní výkyvy - náhlé oteplení,
nebo naopak pono1ení kv0tin do ledové
vody, zejména když za letního, parného dne
byly dopravovány bez náležitého ošet1ení.
Jak již bylo d1íve 1e eno, teplotní rozdíly by
m0ly být co nejmenší. Pokud si p1ivezeme
ze zahrady kv0tiny již mírn0 povadlé, v0tšinou úsp0šn0 zregenerují pono1ením celých
stvol do vlahé vody. P1ed dopravou je také
ú elné odstranit všechny p1ebyte né listy,
které nemají okrasný význam. Zbyte n0
odpa1ují vodu a pozd0ji ve váze zahnívají.
Další závadou, která bývá opomíjena, je
umíst0ní kv0tin do blízkosti dozrávajícího
ovoce. Pokud je váza s kv0tinami v sousedství zrajících jablek nebo raj at, dochází
p sobením etylénu, který je ovocem vylu ován k podstatnému krácení trvanlivosti
kv0t .
Veškeré kv0tiny, které si p1ineseme dom
z volné p1írody nebo z vlastní zahrady, ale i
z nákupu v odborné prodejn0 vyžadují naši
pozornost. Uada šk dc p1ijme s radostí
pohostinství u našich pokojových kv0tin a
pokud ujde naší pozornosti, dokáže velice
rychle u nás zdomácn0t. P1i každém podez1elém výskytu je nutné okamžit0 zasáhnout. Potom budeme mít radost z našich
dobrých výsledk a p1íjemného prost1edí,
které nám kv0tiny pomáhají vytvo1it.

Než vysadíme meru2kový strom,
musíme v d t, že chce trvalou pé i
Jaroslav Kraus, ÚS Praha-východ
Meru:ka a její p0stování ve st1ední Evrop0 se datuje kolem 14. století. Výsadby
merun0k v0tšinou vznikaly na jižní Morav0.

9echy byly okrajovou oblastí p0stování,
p1esto ve v0tším rozsahu se p0stovaly na
n0kterých místech, jako je Litom01icko.
Pro drobné p0stitele je nejvhodn0jší p0stování v polohách do 200 metr nad mo1em.V polohách do 350 m.n.m. a výše musíme meru:kové stromy sázet jen na vybraná
stanovišt0, buM na teplé a chrán0né svahy
(jižní - jihovýchodní - jihozápadní), nebo na
chrán0ná místa od severních v0tr a mrazu.
V posledních dvaceti letech dochází
k oteplování naší krajiny, což meru:kám
prospívá. Následkem oteplování docházelo
k menšímu souhrnu srážek, (výjimkou byl
rok 2002). Nedostatek vláhy meru:ky pom0rn0 dob1e snášely, ale málo vláhy se
asto projevilo drobn0jšími plody, hlavn0 p1i
jejich velké násad0. P1ijde-li suché po así v
dob0, kdy se vyvíjejí plody merun0k, je
pot1ebné stromy zavlažovat. Trvá-li suché
po así i po sklizni plod , zavlažování je
nutné k tvorb0 zásobních látek stromu pro
zimu a pro p1íští úrodu.
Meru:kovým strom m u nás nejvíce vadí
teplotní výkyvy po así které nás provázejí,
to je teplé zimy, st1ídání teplot v zim0 a
pozdní jarní mrazíky v kv0tu.
Chceme-li si vysadit meru:kový stromek,
rad0ji volíme vyšší kmínek kolem 150 cm,
protože v dob0 kv0tu jsou asté p1ízemní
mrazíky až -5 EC a do výše jednoho a p l
metru dochází asto k poškození kv0t .
Kv0ty merun0k snášejí mráz, (dle délky
trvání) až do -3 EC. Meru:ky nesázíme do
mrazových kotlin a na spodní místa svah ,
kde stéká mrazivý vzduch od shora dol do
níže položených míst. P1i výsadb0 nových
stromk dbáme hlavn0, aby stromek byl
zasazen tak hluboko, jak rostl ve školce.
Stromky nesmíme utopit - zasadit hluboko a
proto musíme ke stromku dát d1ev0ný k l.
Po zasazení stromek zaléváme podle po así, nesmíme každodenn0 p1elévat.
P1i výb0ru stromku nesmíme zapomenout,
že meru:ka je ve školkách zap0stována
buM na slivo:ové podnoži, nebo je jako
podnož použit semená meru:ky. Slivo:ové
podnože se hodí jen do t0žších, vlh ích
p d. Pokud dáme stromek meru:ky na
slivo:ové podnoži do propustné sušší p dy
ve svahu, do káme se asto v pozd0jších
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letech mrtvi ného odumírání stromu. Do
t0chto podmínek pat1í jako podnož meru:kový semená . Vysp0lejší zahrádká1i, kte1í
ovládají o kování mladých stromk , si
mohou meru:ku nao kovat na broskvomandlo:ovou podnož, nebo broskvo:ovou podnož. Sta í sehnat plané vinohradnické
broskvon0 (s malými plody, které dozrávají
v zá1í - 1íjnu), nebo sehnat podnožovou
kanadskou broskvo: Siberien C. Pecky
stratifikovat (p1es zimu deset centimetr
v zahrad0 pod úrove: písku), za átkem
dubna již n0které pecky jsou prasklé a
rostlinky již rostou. P1esadíme je na trvalé
stanovišt0. Na t0chto podnožích já p0stuji
n0kolik meru:kových strom nyní již ve stá1í
dvaceti let, jsou zdravé a v plné plodnosti.
Na uvedených podnožích jsou podle mých
zkušeností stromy tolerantní k virové šarce
a mají st1ední r st, což je výhodou pro tyto
podnože. V ovocných školkách se u nás na
t0chto podnožích stromky neprodukují.
Velkou chybou n0kterých p0stitel je
nesprávná výživa. Velké dávky hnojiv nutí
stromy k bujnému r stu a tím k malé plodnosti. Vždy dbáme na rozbor p dy a dopln0ní pot1ebných živin, které jsou v p d0 v nedostatku. Za ínáme již p1i výsadb0 stromku,
když p1ipravujeme zeminu do vykopané
jámy. Meru:ka velmi dob1e roste v zásadité
p d0 kolem pH 7,2 - v kyselé p d0 by meru:ce chyb0l vápník. Meru:ku hlavn0 p1ihnojujeme vyzrálým kompostem. Pokud má
meru:ka dostatek plod , m0la by mít p1ír stky narostlých letorost 20-30 cm. Pokud
plodnost není, p1ír stky jsou v0tší.
Jedním z hlavních p0stitelských opat1ení
je 1ez meru:kových strom . Meru:ky m žeme 1ezat p1ed kv0tem a v kv0tu, dále v polovin0 ervna zakracujeme plodný obrost,
abychom docílili jeho rozdvojení - roztrojení
výhon a tím vytvo1ili r st nových letorost
pro p1íští úrodu. Dalším obdobím 1ezu je
konec srpna a v zá1í, kdy provedeme celkový pr klest stromu a jeho úpravu. Celoro ní
pé í, kterou provádíme, vyp0stujeme silné
kosterní v0tve, které nám unesou p1íští
velké úrody. Stromy udržujeme 1ezem do
výše asi kolem ty1 metr , výše je nepouštíme. Zakracováním kosterních v0tví docilujeme neustálý r st plodonosného obrostu a
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tím velmi dobrou plodnost meru:kového
stromu.
Ochrana meru:kových strom v dob0 vegetace je velmi pot1ebná. Chceme-li, aby
stromy byly zdravé a v po1ádku, provádíme
následující opat1ení:
B0hem vegetace je nutná mechanická
ochrana strom , kdy 1ezem odstra:ujeme
všechny zaschlé a napadené v0tve, výhony,
zaschlé mumifikované plody s moniliovou
hnilobou. Zp sobené rány zatíráme ochranným nát0rem. V chemické ochran0 je nutné
zasáhnout p1ed kv0tem proti moniliové
spále kv0t (Monilinia laxa), která se v posledních letech siln0 rozši1uje.
P1ípravky, které jsou na tuto chorobu:
Rovral FLO 50 WP, nebo Horizon 250 EW.
P1ed kv0tem strom je též dobré provést
post1ik p1ípravkem Kuprikol 50 nebo Champion 50 WP. U obou p1ípravk se mi osv0dila koncentrace jen 0,2%. Tímto zásahem
odstraníme ze stromu bakterie, (hlavn0
z rodu Pseudomonas), posílíme zdraví stromu a odolnost kv0t na mráz. Odstran0ním
bakterií též snižujeme výskyt klejotoku.
Každé napadení klejotokem, které se vyskytne na strom0, musíme vy istit až do
zdravého pletiva, d1eva (vy1ezání nožem) a
nat1ít ochranným nát0rem. Lze si namíchat:
1 kg bílého latexu, tónovací barva - hn0dá,
zelená, erná (vznikne šedá), 10-20 g fungicidu (Dithane). N0které odr dy merun0k
jsou choulostivé na strupovitost (Venturia
carpophila nebo V.cerasi) - touto chorobou
trpí hlavn0 z nov0jších odr d ´Harogem´,
´Veecot´. U takto napadených strom je
dobré preventivn0 provést post1ik a to m0síc
p1ed sklizní merun0k nebo hned p1i zjišt0ní
choroby. M žeme použít p1ípravek Dithane
M 45, nebo Novozir. Tyto p1ípravky lze též
použít na ochranu proti chorob0 Hn0dnutí
list meru:ky (Gnomonia erythrostoma).
Jeden z p0stitelských opat1ení je výb0r
meru:kového stromku a též vhodné odr dy
pro výsadbu. Stromky si vybíráme buM ve
školkách nebo zahradnických prodejnách.
Další možností pro vysp0lejší zahrádká1e je
možnost vysadit mladý stromek a po roce,
až se ujme, p1eroubovat jej na požadovanou
odr du. Klasické starší odr dy jako je ´MaMarská´, ´Velkopavlovická´, ´Sabinovská´
jsou odr dy choulostivé na mráz v kv0tu, na

virovou šarku a na choroby. ChuBov0 jsou
velmi dobré.
Mezi nov0jšími odr dami je odolná ´Veharda´ z Veselého u PiešBan - odr da je odolná
na mráz v kv0tu, velmi odolná na virovou
šarku, odolná na moniliovou hnilobu plod
a celkov0 odolná na choroby. Pat1í mezi
nejlepší odr dy merun0k do okrajových
oblastí p0stování. Dužnina je žlutooranžová,
slupka žlutá dle oslun0ní pokrytá ervení.
ChuBov0 dobrá meru:ka. Je samosprašná,
dobrý opylova pro další meru:kové stromy.
Druhou velmi dobrou odr dou je meru:ka
´Veecot´- americká odr da, která je cizosprašná, pot1ebuje nutn0 opylova e - nap1íklad ´Vehardu´. Má slupku a dužninu syt0
oranžovou. Dužnina je pevná, nep1ezrává,
výborná na kompoty. ChuB je dobrá. Je
odolná na virovou šarku, je st1edn0 odolná
na mráz v kv0tu a na moniliovou hnilobu. Je
náchylná na strupovitost merun0k. Do plodnosti nastupuje pozd0ji.
Odr dy citlivé na choroby:
- na virovou šarku: ´Vesna´, ´Bergeron´,
´Karola´, ´Vegama´, ´MaMarská´, ´Velkopavlovická´ atd.
- velmi citlivé na moniliovou hnilobu: ´Harcot´, ´MaMarská´, ´Velkopavlovická´.
- na strupovitost: ´Harogem´, ´Veecot´.
Odr dy odolné nebo rezistentní k napadení virovou šarkou: ´Veharda´, ´Veecot´,
´Harlyne´, ´Goldcot´, ´Harval´, ´Leronda´,
´Henderson´, ´NJA2´
Odr dy odolné mrazu v kv tu: ´Veharda´,
´Goldcot´, ´Vesna´, ´Harogem´, ´Vesprima´,
´Harlyne´, ´Sundrop´.
P*ehled odr d, které jsou doporu ovány
odborníky k p stování:
´Karola´, ´Kráska´, ´Lejuna´, ´Leskora´,
´Goldcot´, ´Veecot´, ´Veharda´, ´Bergeron´,
´Harcot´, ´Sundrop´, ´Goldrich´, ´Velkopavlovická´, ´MaMarská´.

Lé ivé rostliny na okrasné zahrad
RNDr. Ji í Žleb ík, VÚKOZ Pr)honice
Je jist0 výhodné mít lé ivé rostliny n0kde
poblíž domu. Umož:uje to sb0r v optimální

dobu a jeho opakování. P0stujeme a sklízíme lé ivé rostliny v takovém množství, které
nám vysta í do p1íští sklizn0; dlouhodobé
skladování není vhodné.
Pokud lé ivé rostliny chceme umístit do
okrasné ásti zahrady, m0ly by se sem
hodit, tedy lahodit oku v dob0 kv0tu i t1eba
olist0ním. Dále je velmi vhodné, pokud mají
i další užite né vlastnosti. Tedy slouží jako
ko1ení nebo jako bylinky do jídel, poskytují
chutný aj, mají využití v kosmetice, jsou
významné pro v ely, lákají motýly, hodí se
k 1ezu do vázy. N0kdy se k lé ení využívá i
zelenina - esnek kuchy:ský, cibule kuchy:ská, k1en selský, suché fazolové lusky,
semena tykví nebo polní plodiny - len setý,
oves setý.
Jsou ovšem i vlastnosti, které u rostlin na
zahrad0 pot1ebovat nem žeme; a tedy ne
ani u lé ivek. Jde o následující p1ípady:
Rostliny nebezpe n plevelivé
Kokoška pastuší tobolka, kostival léka1ský, kuklík m0stský, lopuch v0tší, maceška
trojbarevná, mochna husí a mochna nátržník, pampeliška léka1ská, ostružiník k1ovitý,
podb0l léka1ský, pýr plazivý, p1esli ka rolní,
trnovník akát.
Druhy vyžadující velké plochy pro získání
použitelného množství sbírané ásti
Hluchavka bílá, jetel lu ní a plazivý, sedmikráska chudobka, violka vonná.
Rostliny jen obtížn p stovatelné; tedy
s velkými nároky na prost1edí
Bor vka erná, léko1ice lysá, lomikámen
zrnatý, ma1inka vonná, medv0dice léka1ská,
prha arnika, sv0tlík léka1ský, vachta trojlistá,
zem0žlu okolíkatá.
Stromy a ke1e zabírající mnoho místa
Bez erný, b1íza b0lokorá, dub letní, hloh
obecný, jalovec obecný, jírovec maMal ko:ský kaštan, krušina olšová, lípa srd itá a
velkolistá, trnka obecná, vrba bílá.
Rostliny v p1írod hojné, které m žeme
snadno jinde nasbírat
9ekanka obecná, chmel otá ivý, jahodník
obecný, kakost smrdutý, komonice léka1ská,
mák vl í, maliník obecný, r že šípková,
1eb1í ek obecný, t1ezalka te kovaná, tužebník jilmový, vrbovka malokv0tá, zlatobýl
celík.
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Rostliny nevýrazného kv tu i celkového
vzhledu, pro okrasnou zahradu tedy nep1íliš vhodné
Bedrník obecný a v0tší, benedikt léka1ský,
jitrocel kopinatý, kontryhel obecný, kop1iva
dvoudomá, krvavec toten, pelyn0k ernobýl,
srde ník obecný, truskavec pta í (rdesno).
Rostliny, jenž sb rem (tedy utržením
kv tu) siln ztrácejí na okrasné hodnot
Chrpa polní, pivo:ka léka1ská, plicník
léka1ský, prvosenka jarní, v1es obecný.
Rostliny nep1íjemn trnité i ostnité
Jehlice trnitá, ostropest1ec mariánský.
Rostliny, které bychom sb rem velmi
poškodili, protože se sklízejí ko1eny
And0lika léka1ská, ho1ec žlutý.
Druhy již v menších dávkách jedovaté
Jmelí bílé, routa vonná, vrati obecný.
Rostliny, jimiž se budeme podrobn0ji
zabývat mají prokazatelné ú inky a jsou
také u nás stále tak1ka všechny vykupovány. Nejedná se tedy o druhy používané jen
v lé itelství. Je t1eba upozornit, že ne všechny rostliny, které mají druhový název "léka1ský (lat. officinalis)" také opravdu lé ivé
jsou. Pojmenování rostlin je asto velmi
letité.
Jednoleté druhy
Brutnák léka*ský (Borago officinalis)
Rostlina s drsn0 chlupatými listy má velmi
p0kné modré kv0ty. Je velmi navšt0vována
v elami. Od jara pr b0žn0 vzchází a dor stá do výšky 20 až 70 cm. Roste v každé
zahradní p d0. Semena postupn0 opadávají
a tak se brzy brutnák stane na zahrad0 na
uvoln0ných místech hojným druhem, který
se dá ovšem kdykoliv zarýt a použít jako
zelené hnojení. P1es zimu u nás p1e ká jen
velmi výjime n0. Více než pro lé ení, kosmetiku a ko1ení se rostlina využívá jako
modrý dopln0k trvalek i vyšších letni ek.
He*mánek pravý (Matricaria recutita, syn.
M. chamomilla)
Naše rostlina vyskytující se v teplejších
oblastech dosti hojn0 jako plevel na okrajích
polí a uvoln0ných plochách. Výška do
50 cm, kv0t bílý s žlutým st1edem. D ležitým
rozlišovacím znakem je duté kv0tní l žko
vyššího kuželovitého tvaru. Množí se snad80

no výsevem, po n0mž se obvykle na míst0
udržuje ze samovolných p1esev více let.
Populární lé ivá rostlina s dalším upot1ebením v kosmetice. Sbírá se práv0 rozvitý
kv0t; p1i pravidelném trhání lze docílit stále
dalšího nakvétání a až ne ekan0 vysokého
výnosu. Pro he1mánek vymezíme plošku
n0kde na okraji pozemku, kterou pozorn0
plejeme.
M sí ek léka*ský (Calendula officinalis)
Až 50 cm vysoká rostlina je domácí ve
St1edomo1í, ale u nás už dlouho p0stovaná
pro p0kný vzhled, nenáro nost i užitkové
vlastnosti. Kvete nep1etržit0 od ervna do
mraz . Pro sklize: a sušení se dává p1ednost oranžovým odr dám p1ed žlutými.
M0sí ek je letni ka, jenž se dá bez problém p0stovat z p1ímých dubnových výsev .
Na zahrad0 se uplatní mezi jinými vyššími
letni kami nebo i na samostatné ploše.
Zpravidla se n0kolik následujících let pak
udržuje samovoln0 p1esevem.
Dvouleté druhy
Divizna velkokv tá (Verbascum densiflorum, syn. V. thapsiforme)
Statná rostlina vyskytující se u nás ve
volné p1írod0 hlavn0 na náspech a místech
s rozvoln0nou vegetací. Z široké listové
r žice vyr stá v druhém roce kv0tenství až
do výše p1es dva metry. Rostlina vhodná
jedin0 pro plné slunce. Množí se výsevem
asto i samovoln0. Sbírá se opakovan0
kv0t, což vyžaduje trp0livost. Na v0tší zahrad0 divizny p0kn0 vyniknou v samostatné
skupin0 v trávníku. Výška zvláštní byliny se
uplatní nejlépe na svahu, kde se však obtížn0 trhá. V p1írod0 roste n0kolik podobných
druh , které se jako lé ivé rostliny neuvád0jí, ale p1i sb0ru jsou patrn0 asto za diviznu
velkokv0tou zam0:ovány. Zna n0 odlišná je
jen vzácná fialov0 kvetoucí divizna brunátná
(Verbascum phoeniceum).
Fenykl obecný (Foeniculum vulgare)
Až 2 m vysoká mrkvovitá rostlina má
vzhled kopru, od n0hož se nejsnadn0ji rozliší podle pronikavé typické v n0 ko1ení.
Fenykl pochází ze St1edomo1í. Na teplém,
slune ném stanovišti asto vydrží i déle než
dva roky, zvlášt0 když rostlinu na podzim po

odstran0ní lodyh p1ihrneme. Sklízíme od
srpna celé postupn0 dozrávající okolíky
nebo prost0 rostlinu podložíme velkým
papírem i fólií a zaklepeme. Obvykle vždy
ást semen stejn0 unikne a p1íští rok jsou
v okolí semená ky, které využijeme v p1ípad0, že stará rostlina vymrzla. Fenykl nemá
výrazný kv0t, ale celá dob1e narostlá rostlina
vypadá docela dekorativn0. Je vhodné ji
nenápadn0 vyvázat. Pak se uplatní v pozadí
vysokých trvalek.
Kozlík léka*ský (Valeriana officinalis)
Naše domácí aromatická dvouletá a n0kdy
i déle vytrvávající bylina. Výška kolem
150 cm, kv0t výrazný, bílý. Kozlík léka1ský
vyžaduje spíše vlh í místo na slunci nebo i
v lehkém zastín0ní s humózní p dou. Množí se výsevem, asto se pak v blízkosti
udržuje i samovoln0. V okrasné zahrad0 se
kozlík m že docela dob1e uplatnit mezi
vyššími trvalkami. Sbíranou ástí je na
podzim oddenek, což rostliny pochopiteln0
poškozuje.
Topolovka r žová (Alcea rosea, syn. Althaea rosea)
Mohutná až 250 cm vysoká slezovitá
rostlina roste divoce na Balkánském poloostrov0. U nás je "slézová r že" asto p0stovaná jako výrazná kv0tina hlavn0 ve vesnických zahrádkách v barv0 bílé, žluté,
r žové, oranžové i ervené. Jako lé ivka se
využívá plnokv0tá temn0 ervená odr da.
Trhá se pr b0žn0 kv0t t0sn0 p1ed rozvitím.
Je to sice rostlina dvouletá, ale pokud zamezíme tvorb0 semen, vzniká nad0je, že
p1ežije i další rok. Jinak ji vyséváme z prodávaného semene v lét0 a po p1ezimování
p1esazujeme na teplé místo; nejlépe n0kam
ke zdi. Nep1íjemnou chorobou, která na
mnoha místech topolovku decimuje, je rez
na rubu list .
Vytrvalé druhy
Dobromysl obecná (Origanum vulgare)
Naše domácí bylina roztroušen0 se vyskytující na výslunných stráních a lesních
okrajích je 30 až 70 cm vysoká. P1i p0stování nenáro ná a mnoho let na slunném míst0
vytrvá. Rostlina p1íjemn0 voní a láká hmyz.
Italské ko1ení oreganum pochází sice z p1í-

buzných rostlin, je však ješt0 více aromatické. U dobromysle léka1ské se sbírají celé
fialov0 kvetoucí lodyhy. Rostlina je pom0rn0
nenápadná, m že být vysazena na okraji
st1edn0 vysokých trvalek. Množíme d0lením
rostlin, p1ípadn0 i výsevem a 1ízkováním. Na
skalkách se asto vysazuje nižší kompaktn0jší odr da s nažloutlým listem n0kdy
chybn0 ozna ovaná jako vytrvalá majoránka.
He*mánek *ímský neboli rmen sli ný (Anthemis nobilis)
Pochází ze St1edomo1í a na zahrad0 vytvá1í hustý sv0tlezelený trs. Kv0ty i obsahové
látky v nich jsou velmi podobné he1mánku
pravému; ovšem výška jen do 30 cm. Bylina
není u nás naprosto spolehliv0 vytrvalá,
proto je nutné ji ob as rozd0lit a p1esadit.
Optimální umíst0ní je do skalek, existuje i
plnokv0tá forma.
Jable ník obecný (Marrubium vulgare)
Celkem nenápadná hluchavkovitá rostlina
30 až 70 cm vysoká s bílými kv0ty. Roste
u nás dnes již vzácn0 a pouze v teplých
oblastech. P1i p0stování jde o rostlinu nenáro nou, dob1e vytrvalou, vhodnou pro normální zahradní p du. Množíme d0lením
trs , p1ípadn0 výsevem. Sbírají se kvetoucí
lodyhy. Jable ník p1edstavuje významnou
lé ivou rostlinu, ovšem jeho další uplatn0ní
na zahrad0 je malé. Nejlépe vysadit mezi
podobné trvalky na zvláštní záhon.
Jest*abina léka*ská (Galega officinalis)
D1íve p0stovaná nejen jako lé ivka, ale i
jako pícnina. Od té doby je jihoevropská
rostlina v n0kterých oblastech zplan0lá na
uvoln0ných plochách i okrajích luk jak ve
form0 r žové, tak bílé. Dor stá 40 až
100 cm. Sbírají se kvetoucí lodyhy. Docela
pohledná vikvovitá rostlina. Množení d0lením i výsevem. Rostlina je vhodná mezi
st1edn0 vysoké trvalky do hlinité p dy.
Levandule léka*ská (Lavandula angustifolia)
Populární trvalka, která se sice daleko
více p0stuje pro v ni než lé ivé vlastnosti,
ale vzhledem ke své kráse, by na zahrad0
nem0la chyb0t. Levandule je siln0 d1evnat0jící rozv0tvený poloke1 vysoký u nás do
60 cm pocházející ze západního St1edomo81

1í. Kvete v lét0 modrými kv0ty; odr dy bílé
nebo r žové nejsou tak výrazné. V kv0tu je
velmi navšt0vována v elami i motýly. Pro
levanduli vybereme nejteplejší pln0 oslun0né místo s propustnou nevyhnojenou p dou. Ideální jižní svah na rozsáhlejší skalce.
Sklízí se m0kké kvetoucí lodyhy. Ale ani
pokud levanduli nechceme sušit, neponecháme ji svému osudu a vždy na konci
kvetení lodyhy odst1íháme. P1itom udržujeme oblý "bochníkovitý" tvar. Totéž iníme i
po p1ezimování. Levandule se dá dob1e
1ízkovat; zejména po átkem léta. Je výhodné mít rostliny r zného stá1í na r zných
místech zahrady, neboB hlavn0 p1i dlouhých
zimách s déle ležícím sn0hem m že levandule vymrznout. Pokud nelze rostlinu umístit
na skalku, je pro ni vhodná spole nost
trvalek podobného vzhledu i p0stitelských
nárok jako jsou šalv0j, yzop, saturejka
horská. Levandule léka1ská se hodí také na
obruby nebo do nádob p1es zimu dob1e
zabezpe ených.
Máta peprná (Mentha x piperita)
Vytrvalá hluchavkovitá bylina vysoká
kolem 50 cm s nar žov0lým kv0tem. Vyžaduje vlh í místo a snáší i polostín. Jde o
rostlinu výb0žkat0 se rozr stající, takže ji
n0kdy musíme i omezovat. Dá se lehce
1ízkovat, ale nejjednodušší množení je
d0lením. Po p1esazení máta nesmí p1eschnout. Sbírají se m0kké lodyhy nebo i
jednotlivé listy. Mimo lé ivých aj se výtažky z máty peprné používají pro aromatizaci
bonbon , žvýka ek i minerálních vod. Uplatn0ní má v kosmetice. Rostlina nep1edstavuje zvláštní okrasnou hodnotu, sázíme ji
proto k naBovým zeleninám nebo i na okraj
obd0lávaného ovocného sadu, protože má
tendenci se rozr stat. Máta peprná je hybridního p vodu. P0stuje se 1ada kultivar
s r zným zvln0ním listu i s panašováním.
M žeme se setkat i s dalšími druhy mát jako t1eba s mátou kade1avou (M. crispa),
mátou klasnatou neboli balšámem (M.
spicata), mátou vonnou (M. suaveolens).
Mají n0kdy až p1ekvapiv0 odlišné aroma.
Mate*ídouška vej itá (Thymus pulegioides)
Naše domácí známá trsnatá, vonící bylina
asi 20 cm vysoká s r žovými kv0ty. V p1íro82

d0 se sice rozlišuje n0kolik zna n0 podobných druh , ale výrazn0 odlišné rostliny
potkáme spíše na skalkách, kde se p0stují
i odr dy velmi nízké a plazivé. Mate1ídouška
má využití spíše v kosmetice, než jako
lé ivá rostlina. Rostliny udržujeme 1ezem
nízké. Množíme d0lením a 1ízkováním. Po
zim0 asto v0tší ást trsu vymrzne, ale
zbytek obr stá. Pro mate1ídoušku vyhradíme teplé místo na skalce nebo n0kde
v obrub0 záhonu.
Medu2ka léka*ská (Melissa officinalis)
Tato vytrvalá hluchavkovitá rostlina pochází z východního St1edozemí, ale u nás se
odedávna p0stuje a na mnoha zahradách
sama udržuje. Je tak nenápadná, že ji
n0kdy prozradí p1i pletí až intenzivní citrónová v n0. Výška je 30 až 80 cm, kv0t bílý.
Trháme list, který slouží na chutný aj i jako
bylinkové zelené ko1ení. Medu:ka léka1ská
je velmi nenáro ná rostlina, doma si ji nejrychleji rozmnožíme d0lením; jinak je možný
výsev. Umíst0ní nalezne nejspíše ve spole nosti podobných rostlin jako jsou máty nebo
jable ník.
Oman pravý (Inula helenium)
Mohutná rostlina p vodní v P1ední Asii, 1
až 2 m vysoká. Má sice dosti velké žluté
hv0zdicovité kv0ty, ale vzhledem k velikosti
celé rostliny nep sobí moc dekorativn0.
Sklízí se na podzim oddenek, což také není
na okrasné zahrad0 ideální. Pot0ší návšt0vami motýl . Na p0stování je oman pravý
nenáro ný. Vhodný jen pro velké zahrady;
t1eba i na solitérní umíst0ní.
Pelyn k pravý (Artemisia absinthium)
Vedle pely:ku ernobýlu (A. vulgaris),
který roste všude jako plevel, asi náš nejznám0jší pelyn0k vyskytující se také divoce,
ovšem jen ve vysloven0 teplých oblastech.
Dor stá výšky až 140 cm, rostlina má šedé
jemn0 d0lené listy a pom0rn0 nenápadné
žlutavé kv0ty. I když se jedná o dob1e známou lé ivou rostlinu, je t1eba jej užívat jen
velmi opatrn0, protože ve v0tších dávkách je
jedovatý. Sbírají se kvetoucí nezd1evnat0lé
lodyhy. Doma množíme hlavn0 šetrným
d0lením. Z hlediska zahradního využití je
pelyn0k sympatický tím, že ho m žeme

vlastn0 stále 1ezat, kdykoliv jde do kv0tu a
tím udržíme menší tvar. Na našich zahrádkách se setkáte také s nižším d1evnatým
velmi vonným pely:kem brotanem (A. abrotanum) a naopak až 150 cm vysokým rozevlátým pely:kem estragonem (A. dracunculus), který se používá ob as jako ko1ení.
Z pely:k je nejdekorativn0jší brotan, který
se dob1e vyjímá na okraji záhonu se st1edn0
vysokými trvalkami nebo i jako solitéra.
Proskurník léka*ský (Althaea officinalis)
Pat1í mezi naše domácí rostliny, ale v p1írod0 se již vyskytuje dosti vzácn0 a také proto
náleží k chrán0ným druh m. Vytrvalá slezovitá r žov0 kvetoucí bylina m že být až 150
cm vysoká. Sbírá se kv0t, list i ko1eny. Rozmnožování p1ichází v úvahu jedin0 výsevem. Rostlina se bude da1it na sušším
oslun0ném míst0. Je možno vysadit do
pozadí mezi vyšší trvalky, ale proskurník
není p1íliš dekorativní.
Puškvorec obecný (Acorus calamus)
Tato rostlina u nás sice místy roste divoce
hlavn0 kolem rybník , avšak t1eba ve st1edov0ku tomu tak nebylo. Druh se do Evropy
dostal z tropické Asie. Puškvorec je bylina
bahenní, vegetující i v n0kolika centimetrech
vody; ale na druhé stran0 m že dob1e žít
též na normálním okopávaném a zalévaném
záhon0. Má to naopak tu výhodu, že není
p1esp1íliš mohutný. V p d0 je asi 3 cm silný
a dost dlouhý oddenek, jenž se na podzim
sklízí a suší. Po rozlomení siln0 voní. Mimo
lé ivého užití je znám též jako ko1ení. Rostlina u nás netvo1í semena, množíme ji však
snadno d0lením. Puškvorec má vzhled
rákosovitý a není na zahrad0 zrovna výrazný. Existuje však žlutobíle pruhovaný kultivar, jenž je ideální pro okraj zahradního
jezírka, ale i na jiné obruby.
Hepík léka*ský (Agrimonia eupatoria)
V p1írod0 jej najdeme roztroušen0 na
sušších nehnojených loukách. Rostlina je
spolehliv0 vytrvalá, nenáro ná, až metr
vysoká. Kv0t žlutý. Množíme d0lením nebo
výsevem. Po odkv0tu odstra:ujeme celé
lodyhy. Jde o významnou lé ivou rostlinu
s využitím i v kosmetice. Trhají se m0kké
lodyhy na po átku kvetení. Okrasná hodno-

ta není velká, ale m žeme jej p1ipojit k vyšším trvalkám.
Sléz lesní maurský (Malva silvestris ssp.
mauritanica)
Sléz lesní najdeme r st roztroušen0 na
volných plochách, pro lé ivé využití se
p0stuje více výnosný poddruh. Rostlina je
do 120 cm vysoká, kv0ty ervenofialové,
žilkované. Sbírá se kv0t nebo i list v období
kvetení. Na p0stování je sléz pom0rn0 nenáro ný, jen místo nesmí být mokré a ve stínu.
Rostliny jsou sice vytrvalé, ale ob as je
t1eba si výsevem zajistit dorost. Okrasná
hodnota není vysoká, protože se kv0ty dost
ztrácejí v listech. M že r st ve volné výsadb0 trvalek.
Šalv j léka*ská (Salvia officinalis)
Aromatický poloke1 (tedy bylina dole d1evnat0jící) pochází ze St1edomo1í. Zde má
asto jen n0kolik lodyh, zatímco v našich
zahradních podmínkách tvo1í kompaktní
"bochánky" asi 50 cm vysoké. Kv0t je fialový. Šalv0j léka1ská p1edstavuje vysloven0
suchomilnou rostlinu pro plné slunce a
lehkou vápenitou p du. V horších podmínkách ráda vymrzá. Množíme 1ízkováním
(nejlépe za átkem léta), p1ípadn0 i výsevem, což je však zdlouhav0jší. Jde o významnou lé ivou rostlinu s dalším uplatn0ním jako ko1ení. Sklízíme nezd1evnat0lé
lodyhy. Je to p0kná rostlina pro v0tší skalky
nebo do nižších trvalkových výsadeb. Nesmíme p1i p0stování zapomínat na 1ez jak
po p1ezimování, tak po odkv0tu. Módní jsou
nedávno vyšlecht0né odr dy s výrazn0
panašovaným listem, které však u nás dost
zmrzají; mimoto existuje i b0lokv0tá forma.
Tymián obecný (Thymus vulgaris)
Rostlina pochází ze St1edomo1í, ale dost
asto se u nás p0stuje. Vzr st je polštá1ovitý, výška do 30 cm, kv0ty r žov0 fialové.
Tymián pat1í do stejného rodu jako mate1ídoušky, což je na první pohled patrno. Jde
o rostlinu suchomilnou a teplomilnou, jejíž
p1ezimování není u nás nikdy jisté. Snažíme
se ji udržovat 1ezem nižší. Množíme zpravidla 1ízkováním, p1esazujeme v p1edja1í.
Tymián je p1edevším známé ko1ení, lé ivé
využití má malý význam. Rozhodn0 je to
však p0kná vonící skalni ka, lákající hmyz.
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Trhá se nezd1evnat0lá lodyha. Je 1ada
zahradních kultivar lišících se nejen vzhledem, ale i v ní.
Yzop léka*ský (Hyssopus officinalis)
Rostlina pochází ze St1edomo1í, ale u nás
je alespo: podle jména dob1e známá. Jde
v kv0tu o asi 50 cm vysoký poloke1, tedy
bylinu, jež však p1ece jen dole d1evnatí. Má
opravdu všestranné užití - lé ivka, ko1ení,
atraktivní zastavení pro meláky i motýly.
Kv0ty jsou obvykle modré, i když existuje i
forma b0lokv0tá a r žovofialová. Sbírají se
kvetoucí lodyhy. P0stování není náro né,
ale teplým, slune ným a suchým místem se
ur it0 zavd0 íme. Druhou podmínkou úsp0chu je 1ez vždy po odkv0tu a p1ezimování,
jímž udržujeme yzop v nízkém kompaktním
tvaru. Množíme snadno 1ízkováním; výsevy
nar stají zvolna. Yzop je rozhodn0 p0kný
dopln0k skalky nebo nízkých voln0 vysazených trvalek. Využijeme jej i na obrubu.
Pochopiteln0 si m žeme na zahrad0 vytvo1it i samostatný záhon s lé ivými rostlinami,
bez ohledu na okrasnou hodnotu. Pokud se
tak stane v kvalitní, ale nep1ehnojené p d0
na oslun0ném míst0, ur it0 se budou da1it.
I v tomto p1ípad0 je však nutno ctít základní
p0stitelské postupy. Tedy vysoké a mohutné
rostliny dáváme do pozadí a po ítáme
s jejich dalším rozr stáním. K lé ivým rostlinám musíme mít dobrý p1ístup jak na okopávání a pletí, tak pro vlastní sb0r lé ivých
ástí. P1i sklizni dbáme na istotu. Osv0d ilo se dokonce propláchnutí pod proudem
vody a rychlé usušení v mírn0 teplé elektrické suši ce. Drogu (tak se ozna uje usušená
lé ivá ást rostliny), jenž se již láme, uzav1eme do sklenic s uzáv0rem a dáme do tmy.
V plát0ných sá cích asto napadnou sklize:
zavíje i nebo jiní šk dci. Mimo sušení je
u n0kterých druh možné i prosypávání
cukrem a tím vytvo1ení sirupu (jitrocel) nebo
vyluhování (macerace) v potraviná1ském
lihu.
S užíváním rostlin p1i konkrétních chorobách je nejlépe se poradit s léka1em. Je
t1eba posoudit nejen obsahové látky rostliny, ale též stav pacienta. Platí to p1i delším
užívání i u druh po generace oblíbených.
Rostliny, u nichž je už p1i pom0rn0 malých
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dávkách známá jedovatost, pochopiteln0
nikdy doma nepoužíváme, protože není
radno experimentovat na vlastním t0le.
Obsahové látky v rostlinách n0kdy siln0
kolísají; není to tedy jako u tabletek.

Maliníky a ostružiníky
na zahrádkách v Polabí
Josef Materna,
absolvent 5. cyklu ÚZA ZS
9lánek paní Ing. Jany Dlouhé v lo:ské
Rukov0ti zahrádká1e o p0stování maliníku,
ostružiníku a malinoostružiníku na zahrádce
mne stimuloval po p1e tení k tomu, abych
napsal n0co ze svých zkušeností s t0mito
rostlinami v podmínkách st1edního Polabí.
Moje zahrádka se nachází v obci Starý
Kolín, kde p dní podmínky nejsou jednotné,
nadmo1ská výška se pohybuje od 180 m do
196 m.
Vyzkoušel jsem možná 30 odr d maliníku,
po ínaje 1adou ´Malling Promise´ a dalším
odr dami 1ady Malling. Uekl bych, že to
nebyly špatné odr dy. V sou asné dob0
p0stuji ´Granát´, ´Bulharský Rubín´, ´Fertödi Zamatos´, ´Tulameen´, ´Autumn Bliss´,
´Heritage´, ´Joan Squire´, ´Rutrage´, dv0
remontantní odr dy, z nichž jedna pochází
ze zásilkového obchodu z Kruhu u Jilemnice. Zkouším také odr dy, plodící na jednoletém d1ev0. Kvalitní je i odr da ´Canby´.
K malinám se také 1adí stará odr da
z USA ´Cumberland´, která má modré,
ojín0né plody, namodralé výhony. Tuto
odr du mám rád, neboB u nás zraje koncem
m0síce ervna, má tak trochu p1íchuB po
bor vkách a její malinová chuB vynikne p1i
tepelném zpracování. Výte n0 chutná jako
nápl: ovocných knedlík . Tuto odr dou
jsem p0stoval v r zných ástech své zahrady. Doporu uji ji p0stovat u kolíku, kde vytvo1í silné ke1e a další vysazuji v 1ad0 ve
vzdálenosti po 80 až 90 cm. Osv0d ila se
mi kovová, 2 m vysoká trojnožka se dv0ma
vzp0rami, vyrobená z betoná1ské oceli. Ke1e
je pot1eba po 8 - 10 letech vykopat a p1esadit na jiné místo. Výhodou je, že neodnožuje
jako ostatní maliny. Pokud se však dotkne

koncem výhonu zem0, ochotn0 zako1ení. Ve
snaze docílit co nejran0jšího zrání, vysadil
jsem ji na plné slunce, kde však n0které
ke1e v ervenci zahynuly, i když byly rostliny
zalévány. Nejen ´Cumberland´, ale i ostatní
odr dy malin vysazuji na místa s toulavým
sluncem, nebo chcete-li, s toulavým stínem.
Na takových místech jsem úhyn ke1 nezaznamenal. Vzhledem ke spot1eb0 vody jí
nevyhovuje erná zem po d1ev0ném uhlí.
Navážka a p vodní vylepšená zemina všem
odr dám maliníku vyhovuje. Odr dy maliníku mám na míst0 s navážkou, na severní
stran0 foliovníku, kde mají rostliny východní
a západní slunce. Rovn0ž tak stékající dešBová voda z foliovníku má kladný ú inek.
Malinovnu se snažím udržet v bezplevelném stavu a v p1edjarních m0sících nasypu
na povrch tém01 zetlelý králi í hn j. Jinak
ješt0 hnojím b0žnými minerálními hnojivy
v obvyklých dávkách. V0tší mrazové poškození jsem zaznamenal pouze v zim0
r. 1971/1972. V minulosti jsem také zkoušel
žlutoplodé odr dy, ale brzy jsem jejich
p0stování zrušil, ale jen proto, že mám zako1en0nou p1edstavu, že malina má být ervená. Takže nemohu ani hodnotit podle svých
p0stitelských zkušeností ani špi kovou
odr du ´Golden Bliss´, která mne pro žlutou barvu neláká. A to i p1es u mne pom0rn0 rozší1enou zahrádká1skou nemoc sb0ratelství odr d všech p0stovaných rostlin,
která se dá p1irovnat k filatelii. Existuje i
další zajímavá odr da, také žlutoplodá a to
´All Gold´, která je pupenovou mutací odr dy ´Autumn Blis´. Z výše uvedených d vod s ní nemám vlastní zkušenosti.
Ostružiníky p0stuji také již bezmála ty1icet let, ale v za átcích p0stování sehnat
n0jaké odr dy ostružiníku nebylo jednoduché. P0stoval jsem ´Wilson v raný´ a
hlavn0 odr du ´Theodor Reimers´, kterou
jsem m0l vyvázanou na drát0nce. Tato
odr da plodila opravdu dob1e, ale práce
s vyvazováním výhon a se sklizní byla
nesnadná. P1i vší úct0 k v01ícím, m0l jsem
vždy ruce zedrápané víc, než pán Ježíš elo
pod trnovou korunou. Proto jsem také intenzivn0 shán0l beztrnnou odr du ostružiníku,
kterou p0stuji dodnes na konstrukci podél
plotu. N0které ke1e p0stuji na míst0 bývalé

cesty, kdysi zpevn0né odpadním kamenivem ze železni ní trat0. Tu vrstvu se mi
nepoda1ilo prorazit, p1íslušnou jamku k výsadb0 mladé rostliny vyplním dobrým kompostem a ko1eny ostružiníku si našly cestu
kamenivem k p vodnímu p dnímu podkladu
a dosahují délky 5 m. Odr da ´Thornfree´
u mne nikdy nezmrzla. Další odr du, kterou
mohu doporu it, je ostružiník ´Helen´ a
´Karaka black´, jehož sklize: se protahuje
na 6 až 8 týdn . Plody má velice velké, o
váze 10 - 11 g. Další beztrnnou odr dou je
´Loch Ness´.
Literatura uvádí i odr du ´Silvan´, která
sloužila jako jeden z rodi odr dy ´Helen´,
ale nepoda1ilo se mi na území naší republiky ji získat. Stejné je to i s rodi ovskými
odr dami ´ Karaka black´ - odr dami ´Aurora´ a ´Comanche´. Rovn0ž tak odr da ´Adriene´ není k sehnání.
Z malinoostružiník jsem p0stoval odr du
´Tayberry´, ale pro trnité výhony a asté
namrzání jsem její p0stování na své zahrádce zrušil. Zbytky ko1en této odr dy ale na
p vodním míst0 proráží a vyžadují neustálou likvidaci. Nyní p0stuji beztrnnou odr du
´Buckingham´ Tayberry´, která mi vyhovuje. Zvlášt0 je nutno u této odr dy ocenit
výjime nou v ni plod a vysoký výnos.
Z dalších odr d této skupiny mám ´Loganberry LY 654´, ´Boysenberry´ a ´Tummelberry´, která je sice trnitá, ale velice odolná
mrazu. Poslední 3 odr dy p0stuji teprve
t1etím rokem, jsem s nimi spokojený, ale
myslím, že na n0jaké hlubší zhodnocení
v našich podmínkách je ješt0 krátký as.
Mohu 1íci, že pokud zahrádká1 pe uje o
dobrou kvalitu p dy na zahrádce, nem0l by
mít problémy s p0stováním t0chto ovocných
rostlin. I s úrovní mrazuvzdornosti jsem
spokojený a myslím, že mám o p0stovaných
rostlinách nejen na své zahrádce, ale i na
zahrádkách našich zahrádká1 v mé obci
p1ehled. Ani pozdní mrazíky, které se na
jednom míst0 zahrady vyskytují, (u b1eh
bývalého p1íkopu) rostlinám nikdy neuškodily. Toto místo je asi o 40 cm níže než okolní
terén zahrady. V posledních letech používám alespo: 1 x za sezonu p1ihnojení na list
tekutým roztokem Kristalonu. Nedávám ho
do post1ikova e, nýbrž jen do konve s kro85

pítkem a houpavým pohybem pokropím
rostliny. P1ebytek ste e a je vst1ebán ko1eny.
Pokud n0který ze zahrádká1 v mém
lánku najde n0co, co m že použít na své
zahrádce, budu pot0šen. P0stování tohoto
drobného ovoce na zahrádce z hlediska
p0stitelské náro nosti, použitelnosti ovoce
a jeho nutri ním hodnotám doporu uji.

Odr dy révy vinné pro zahrádká*e
Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Ve všech vina1ských zemích sv0ta se
m žeme dohromady setkat p1ibližn0
s 15 000 r znými odr dami révy vinné. Mezi
t0mito odr dami jsou moštové odr dy,
stolní, odr dy pro produkci hrozinek a
podnožové odr dy. Rovn0ž sortiment odr d
révy vinné v 9eské republice je pom0rn0
široký. P1esto však pouze n0které z mnoha
odr d révy vinné mohou uspokojit zahrádká1e p1i jeho p0stování révy vinné.
Mnoho zahrádká1 je svým zp sobem
experimentátory a nebo sb0rateli mnoha
odr d ovoce a rovn0ž révy vinné. V rámci
takového sb0ratelství m žeme mít potom
mnoho odr d révy vinné, které v dané oblasti nedozrávají nebo neposkytují chutné a
kvalitní hrozny. Cht0l bych proto v rámci
tohoto lánku doporu it prov01ené odr dy
révy vinné, které dob1e dozrávají i v okrajových oblastech p0stování révy vinné a zárove: poskytují chutné a kvalitní hrozny.
Zahrádká1e zajímají p1edevším stolní
odr dy, u nichž mohou konzumovat kvalitní
erstvé hrozny. Rovn0ž není vhodné zam01ovat se výhradn0 na odr dy se zvýšenou
odolností k chorobám, které se všeobecn0,
ale nikoliv správn0 nazývají "rezistenty". Pro
v0tší pestrost dozrávání, rozmanitost tvar
hrozn a bobulí a p1edevším rozmanitost
chuBových vlastností je vhodné p0stovat
"rezistenty", ale i odr dy ušlechtilé révy
vinné, kde musíme po ítat s provád0ním
ochrany proti houbovým chorobám.
P1i ochran0 proti houbovým chorobám
bychom m0li využívat mnoho prost1edk
nep1ímé ochrany proti houbovým chorobám.
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Pat1í sem p1edevším udržování vzdušného
ke1e révy vinné, zamezit výraznému zahušt0ní listové plochy a hrozn . P1i provedení
kvalitního podlomu a odlist0ní zóny hrozn
m žeme dosáhnout snížení rozvoje houbových chorob a tím i snížení aplikace fungicid proti houbovým chorobám révy vinné.
V následující ásti budou zkrácen0 p1edstavené popisy odr d révy vinné, vhodných
pro zahrádká1e. Kvantitativní a kvalitativní
vlastnosti jsou prov01ené více než desetiletým sledováním s cílem vybrat z tohoto
širokého sortimentu kvalitní odr dy révy
vinné pro p0stování.
Odr dy révy vinné jsou se1azené podle
dozrávání, od nejran0jších odr d, které
dozrávají ve druhé polovin0 srpna až po
pozdní odr dy révy vinné, které dozrávají
v první polovin0 1íjna. Pro p0stování v okrajových oblastech je d ležitý p1edevším
termín dozrávání. Proto je u každé odr dy
uvedeno je-li vhodná pro p0stování v okrajových oblastech. U každé odr dy je rovn0ž
uvedené jestli pat1í mezi interspecifické
odr dy - "rezistenty" a nebo odr dy evropské révy vinné.

Odr dy velmi rané a rané
Vostorg
List je velký až velmi velký, p0tilalo natý,
hluboce vykrajovaný, s p1ekrytými výkrojky.
Barva listové epele je tmavozelená, spodní
strana je plstnatá. Hrozen je velký, u základu t1apiny bohat0 rozv0tvený, kuželovitý,
st1edn0 hustý. Bobule je velká až velmi
velká, oválná, žlutá. Slupka je pevná. Dužnina je masitá, chrupkavá, velmi p1íjemné
sv0ží chuti. Odr da pat1í k nejrann0jším,
dozrává ve 2. polovin0 srpna.
Odr da má velmi bujný r st, s 1idším
olist0ním a st1ední tvorbou zálistk . Odolnost k zimním mraz m je dobrá a odr da
dob1e plodí i na vedlejších o kách pom0rn0
dob1e. Vyhovují ji hlinité, nebo hlinitopís ité
p dy, dob1e zásobované vodou a živinami.
Nesnáší suchá stanovišt0. Odolnost k houbovým chorobám je dobrá až velmi dobrá.
Lze ji p0stovat bez chemického ošet1ení
nebo pouze s fungicidním ošet1ením v p1ípad0 velmi silného infek ního tlaku padlí

révového. V letech s nep1íznivým po asím
v období kvetení trpí sprcháváním kv0tenství. Lze ji p0stovat na tvarech s krátkým i
dlouhým 1ezem. Vhodn0jší je však dlouhý
1ez a tvar s v0tší zásobou staršího d1eva. Je
vhodná i pro p0stování na pergolách. K dosažení velmi vysoké vzhledové a chuBové
kvality hrozn je vhodná regulace p1irozené
násady v období t0sn0 po kvetení révy
vinné. Hrozny lze po sklizni i krátkodob0
skladovat.Pat1í mezi odr dy s velmi atraktivním vzhledem a zejména vynikajícími chuBovými vlastnostmi. Pat1í mezi interspecifické
odr dy a je vhodná pro p0stování v okrajových oblastech.
Krystal
Odr da má výrazn0 p0tilalo natý list,
tmavozelen0 zbarvený. Olist0ní ke1 je
1ídké. P1i bujném r stu vytvá1í odr da dlouhé zálistky. Hrozen je st1ední až velký, st1edn0 hust0 až voln0ji uspo1ádaný. Bobule jsou
zlatožluté, st1ední velikosti. Mají pevnou
slupku a masitou, výrazn0 sladkou dužninu,
p1íjemné chuti. Odr da dozrává koncem
srpna až za átkem zá1í.
Krystal pat1í mezi odr dy s nejvyšší odolností k zimním mraz m. Odr du lze p0stovat na st1edním a vysokém vedení s 1ezem
na dlouhé tažn0. Na krátkém plodném d1ev0
má malé neatraktivní hrozny. Odolnost
k plísni révové je dobrá. Lze ji p0stovat bez
nebo s jedním chemickým ošet1ením za
vegetaci. P1i velmi silném infek ním tlaku
padlí révového je vhodné aplikovat 1 - 2
fungicidní ošet1ení. Vzhledem k ranému
dozrávání není t1eba proti plísni šedé. Odr du lze použít i na výrobu vína. Víno je však
nevýrazné i vzhledem k nízkému obsahu
kyselin v moštu a vín0. Pat1í mezi interspecifické odr dy a je vhodná pro p0stování
v okrajových oblastech.
Arkadia
List je st1edn0 velký až velký, tmav0 zelený, trojlalo natý až slab0 p0tilalo natý, na
okraji listu výrazn0 zoubkovaný. Povrch
listové epele je hladký. Hrozen je velký až
velmi velký, u základu t1apiny rozv0tvený,
rovnom0rn0 hustý. Bobule je velká, vej itá,
zelenožlutá, v plné zralosti až žlutá. Dužnina

je pevná, silná, chrupkavá. Odr da dozrává
ve vina1ských oblastech Jižní Moravy koncem srpna až za átkem zá1í. Jedná se o
ranou odr du.
Arkadia pat1í op0t mezi odr dy s vyšší
citlivostí na poškození zimními mrazy. Vyžaduje proto dostate n0 teplá a chrán0ná
stanovišt0. Nejvhodn0jší jsou slunné svahovité polohy, nebo stanovišt0 exponovaná na
jih a dob1e chrán0ná p1ed nebezpe ným
výskytem zimních mraz . Odr da je bujn0
rostoucí. Vyžaduje však hlinité nebo hlinitopís ité, dostate n0 vododržné p dy. Na
takových p dách potom dochází k vývoji
vzhledov0 velmi atraktivních hrozn . V okrajových nebo nevina1ských oblastech je
vhodná i pro p0stování ve sklenících. Arkadia pat1í mezi interspecifické odr dy, tzn.
odr dy s vyšší odolností k houbovým chorobám, nikoliv však rezistencí k houbovým
chorobám. Pojem rezistence je zde op0t
chybn0 používán. Vzhledem k ranému
dozrávání nevyžaduje ochranu proti plísni
šedé. V pr b0hu vegeta ního období je
však vhodné provád0t 2-3 chemická ošet1ení proti plísni révové a padlí révovému. Jako
vhodný termín pro chemické ošet1ení se
ukazuje fenofáze po odkv0tu a další ošet1ení je t1eba 1ídit podle rozvoje houbových
chorob. Ve sklenících je op0t t1eba hlídat
napadení padlím révovým. Arkadia je vhodná pro p0stování na velkých tvarech, pergolách. P1i velkých tvarech však musíme
regulovat násadu hrozn , aby nedocházelo
k p1eplození. V termínu po odkv0tu je proto
vhodné ást hrozn odstranit, ímž zabezpe íme dobré podmínky pro rozvoj ostatních hrozn a zabráníme zeslabování ke1e.
Odr du lze p0stovat i na st1edním, p1ípadn0
vysokém vedení za stejných podmínek
regulace plodnosti. Ve sklenících lze použít
i p0stitelský tvar - Vertiko, na n0mž dochází
mén0 k p1eplozování a násada je rovnom0rná. V suchých letech je vhodné ke1e i
b0hem vegetace dopl:kov0 zavlažit, odvd0í se nám potom kvalitními hrozny. Jako
s odr dou citlivou na zimní mrazy je s 1ezem vhodné po kat do b1eznového termínu.
Pat1í mezi interspecifické odr dy a je vhodná pro p0stování v okrajových oblastech.
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Diamant
List je st1edn0 velký, p0tiúhelníkovitý,
p0tilalo natý, st1edn0 hluboko vykrajovaný.
9epel listu je široce nálevkovitá, z obou
stran hladká. Uapíkový výkrojek je otev1ený,
ve tvaru písmene U nebo lyrovitý s ostrým
dnem. Hrozen je velmi velký, kuželovitý,
1idší. Bobule je velká, oválná, symetrická,
žlutozelená se zaokrouhleným vrcholem.
Slupka je srostlá s masitou dužninou. Hrozny dozrávají koncem srpna až za átkem
zá1í.
Diamant je odr da náro n0jší na stanovišt0 a vyžaduje dobré p0stitelské polohy.
Nejvhodn0jší jsou svahovité pozemky.
V malých zahradách ji lze p0stovat na oslun0ných místech a místech dob1e chrán0ných p1ed výskytem mraz . Není vhodná
pro p0stování v nížinných polohách, kde
bývá poškozována zimními mrazy. Odr d0
vyhovují hluboké, výživné p dy, dob1e zásobené vodou. Výsušné polohy bez možnosti
závlahy jsou mén0 vhodné.Protože Diamant
raší pozd0ji nebývá poškozována jarními
mrazy. Odolnost proti zimním mraz m je
st1ední až dobrá.Z houbových chorob je
Diamant nejcitliv0jší na poškození plísní
révovou a padlím révovým. Ochrana proti
padlí révovému je d ležitá zejména p1i
p0stování ve sklenících. Diamant je odolný
k poškození plísní šedou, protože pom0rn0
brzy dozrává. Bobule nepraskají a neopadávají.Diamant je možné p0stovat na st1edním
nebo vysokém vedení s 1ezem na dlouhé
tažn0. Je vhodné odr du nep1et0žovat,
abychom sklízeli velké a p0kné hrozny.
Proto je vhodné po dobrém odkv0tu, kdy
vidíme, že hrozny nejsou sprchlé provést
regulaci násady. V drobném zahrádká1ském
p0stování se dají používat i pergoly. Na
pergolách však musíme velmi dbát na regulaci sklizn0, protože velmi asto odr da
p1eplodí. Podnože vybíráme podle p dních
podmínek. Pat1í mezi odr dy evropské révy
vinné a lze ji p0stovat i v okrajových oblastech.
Pleven ustoj ivyj
List je velký až velmi velký. Listová epel
je velmi málo len0ná, slab0 trojlalo natá.
Barva listové epele je sv0tle zelená. Hrozen je velký, kuželovitý, hustý až velmi hus88

tý. Bobule je velká, oválná až protáhlá, žlut0
zbarvená. Slupka bobule je tenká. Dužnina
je pevné konzistence, chrupkavá, jemn0
aromatická. Odr da dozrává na za átku
zá1í.
R st je bujný až velmi bujný. Olist0ní ke1e
je však 1idší a intenzita r stu zálistk je
st1ední až slabá. Odolnost k zimním mraz m je st1ední až slabá. Po mrazovém poškození je velmi nízká plodnost. Odolnost
k plísni révové je velmi vysoká, a nevyžaduje chemickou ochranu. P1i vysokém infek ním tlaku padlí révového je t1eba 1 - 2 chemická ošet1ení za vegetaci. Velmi husté
hrozny jsou asto napadány plísní šedou,
která se rozši1uje zevnit1 hroznu a bobule
potom opadávají. Ochrana proti této chorob0 musí být sm01ována p1edevším na zni ení infekce na t1apin0 v dob0 kvetení a po
odkv0tu. Odr d0 vyhovuje 1ez na dlouhé i
krátké plodné d1evo, p1esto jsou však vhodn0jší v0tší p0stitelské tvary. Na sušších
stanovištích poskytuje menší hrozny i bobule, vhodné jsou proto hlubší hlinité a hlinitopís ité p dy. Pat1í mezi interspecifické odr dy a je vhodná pro p0stování v okrajových
oblastech.
Prim
Odr da byla v MaMarsku zaregistrovaná
v roce 1996 pod názvem Palatina. V 9eské
republice je však známá pod synonymem
Prim.
List je velký, p0tilalo natý, sv0tle zelen0
zbarvený, s otev1eným 1apíkovým výkrojkem. Ke1e jsou st1edn0 hust0 až hust0
olist0né. Hrozen je velký, u základu rozv0tvený, kuželovitého tvaru. Bobule je velká,
mírn0 oválná, atraktivn0 zlatožlut0 vybarvená. Slupka je pevná a tuhá. Dužnina je
mírn0 chrupkavá. Bobule pom0rn0 pevn0
p1ir stá ke stopce. Odr da dozrává ran0,
za átkem zá1í.
Odr da má vysokou a pravidelnou plodnost. Dob1e plodí na krátkém i dlouhém
plodném d1ev0. Odolnost k zimním mraz m
je dobrá. I p1i poškození hlavních o ek
zimními mrazy je plodnost vedlejších o ek
vždy dostate ná. Odr da je vhodná pro
p0stování na st1edním i vysokém vedení
s 1ezem na tažn0. Dob1e jí vyhovuje i p0stování na pergolách. Odolnost k houbovým

chorobám je dobrá. Ve v0tšin0 p0stitelských
oblastí vyžaduje 1 - 2 chemická ošet1ení
proti plísni révové a padlí révovému. Jakmile dojde k infekci plísní révovou a padlím
révovým už v období kvetení je fungicidní
ošet1ení d ležité. Odolnost k plísní šedé je
dobrá, a vzhledem k ranému dozrávání se
nemusí ochrana proti této houbové chorob0
používat. Vzhledem k dosažení atraktivní a
vyrovnané velikosti všech hrozn a bobulí
lze doporu it regulace násady v dob0 vegetace. Pat1í mezi interspecifické odr dy a je
vhodná pro p0stování v okrajových oblastech.
Nero
Odr da má bujný r st se st1edn0 silnou
tvorbou zálistk . List je st1edn0 velký až
velký, p0tilalo natý s výrazn0jšími výkrojky.
Hrozen je st1edn0 velký až velký. T1apina je
rozv0tvená. Hrozen je pom0rn0 hustý.
Bobule je st1edn0 velká až velká, mírn0
oválná tmavomodrá, na povrchu slupky
voskovit0 ojín0ná. Slupka je pevná. Dužnina
je jemn0 masitá. ChuB bobule je jemn0
aromatická. Odr da dozrává za átkem zá1í.
Odolnost odr dy k zimním mraz m je
st1ední až dobrá. P1i silném poškození
hlavních o ek dob1e raší z o ek vedlejších.
Po poškození hlavních o ek zimními mrazy
je plodnost vedlejších o ek velmi nízká.
Velmi vhodný je 1ez na dlouhé plodné d1evo.
Na krátkém plodném d1ev0 je dobrá násada, ale malá velikost hrozn a bobulí. Ve
velmi výživných a vodou dob1e zásobených
p dách vytvá1í odr da velmi husté hrozny.
Odolnost k plísni révové a padlí révovému je
velmi dobrá. Lze ji p0stovat bez chemické
ochrany nebo pouze s minimální chemickou
ochranou, p1i silném infek ním tlaku v období kvetení révy vinné. V dob0 dozrávání
bývají bobule nabodávány vosami a následn0 napadány plísní šedou. V MaMarsku se
používá i k výrob0 r žových šumivých vín.
Pat1í mezi interspecifické odr dy a je vhodná pro p0stování v okrajových oblastech.
Chrupka bílá
List je st1edn0 velký, epel je p0tiúhelníkovitá nebo protáhlého vej itého tvaru. Hrozen
je st1edn0 velký až velký, válcovitý nebo
válcovit0-kuželovitý. Má rozv0tvené hlavní

v1eteno a n0kdy vytvá1í i k1idélko. Bobule je
st1edn0 velká, kulatá, pravidelná. Barva je
zelenožlutá, na slune ní stran0 s hn0dým
lí kem. Slupka je st1edn0 pevná až pevná,
voskovit0 ojín0ná. Odr da dozrává v 1.
polovin0 zá1í.
Odolnost proti zimním mraz m je st1ední
až dobrá. Odr da je více citlivá na poškození jarními mrazy, které mohou výrazn0
ovlivnit výnos. Má v0tší odolnost proti plísni
révové než proti padlí révovému. Proti poškození plísní šedou je pom0rn0 dob1e
odolná. P1i špatném po así v dob0 kvetení
a ve v0trných polohách je citlivá na sprchávání kv0tenství. P0stuje se v0tšinou na
st1edním nebo vysokém vedení s 1ezem na
dva tažn0. P1i 1ezu volíme v0tšinou dlouhé
tažn0. Chrupka bílá vyžaduje st1edn0 dobré
svahovité pozemky. Nejlepší jsou dostate n0 oslun0né svahy. Polohy by m0ly být
chran0né proti v0tru. Nejlepší jsou p dy
k1emi ito-hlinité, nebo skeletové, dostate n0
hluboké a dob1e zásobené živinami. Nejsou
vhodné p dy suché a p dy vápenaté, na
kterých Chrupka bílá trpí chlorozami. Pat1í
mezi odr dy evropské révy vinné a lze ji
p0stovat v okrajových oblastech.
Chrupka ervená
List je st1edn0 velký, p0tiúhelníkovitý,
n0kdy vej itý. 9epel je výrazn0 t1í- až p0tilalo natá. Hrozen je st1edn0 velký, válcovitý
nebo válcovit0-kuželovitý. Tvo1í jedno hlavní
v1eteno, které vytvá1í p1i základu k1idélko.
Je st1edn0 hustý. Bobule je st1edn0 velká až
velká, kulatá. Barva je r žová až tmavo ervená. Slupka je st1edn0 pevná až pevná. Má
plnou chuB a je dostate n0 šBavnatá. Odr da dozrává v 1. polovin0 zá1í.
Chrupka ervená je st1edn0 náro ná na
polohu. Nejvhodn0jší je výsadba na svahovité a dob1e oslun0né pozemky. Nejlépe jí
vyhovují úrodné p dy s dostatkem vláhy a
tepla. V suchých p dách se vytvá1í menší
bobule a r st ke1 se oslabuje. Chrupka
ervená má pom0rn0 dobrou odolnost v i
zimním mraz m. Jarními mrazy však m že
být poškozována, podobn0 jako Chrupka
bílá. Chrupka ervená je pom0rn0 citlivá na
poškození plísní révovou. O n0co více je
odolná k padlí révovému. Podobn0 jako
Chrupka bílá má dobrou odolnost k poškoze89

ní plísní šedou. Nejvhodn0jším p0stitelským
tvarem je vysoké vedení, s 1ezem na dva
dlouhé tažn0. Na podnože nemá tato odr da vysoké nároky. Lze použít prakticky
všechny podnože, na základ0 p dních
podmínek stanovišt0. Pat1í mezi odr dy
evropské révy a lze ji p0stovat v okrajových
oblastech.

Odr dy st1edn rané
a st1edn pozdní
Alden
List je velký až velmi velký, protáhlý, trojlalo natý. Výkrojky na listu nejsou výrazné.
Horní strana listové epele je bublinatá,
tmav0 zelená, spodní strana listu je pom0rn0 siln0 ochlupená, bílá. Hrozen je velký,
u základu t1apiny výrazn0 rozv0tvený. T1apina je k1ehká, lámavá. Bobule je velká až
velmi velká, oválná, tmavomodrá až erná
s voskovitým ojín0ním. Dužnina je slizovitá
až chrupkavá, podobn0 jako u mnoha odr d
s podobným p vodem. Odr da dozrává
v polovin0 zá1í a vydrží velmi dlouho viset
na ke1ích.
Odr da má vysokou a pravidelnou plodnost. R st je velmi bujný a je náro ná na
zelené práce, zejména na v asné ose kování velmi bujn0 rostoucích výhon . Odolnost k zimním mraz m je dobrá. Vzhledem
k typu r stu odr dy jsou vhodné vysoké
p0stitelské tvary, na nichž nevznikají takové
problémy s udržením r stu. Odolnost k plísni révové a padlí révovému je dobrá. Proti
padlí révovému je p1i silném infek ním tlaku
vhodné provést ošet1ení, zejména z d vodu
udržení dobrého zdravotního stavu u bobulí.
Pokud nejsou bobule napadeny padlím je
odolnost k plísni šedé na bobulích velmi
vysoká. Hrozny po dozrání vydrží na ke1i do
poloviny 1íjna a p1i p1ezrálosti stoupají jejich
chuBové vlastnosti. Bobule mají aromatickou
chuB s jahodovým až malinovým tónem,
avšak ne tak výrazným jako u ostatních
"labruskových" odr d, nap1. u Isabely. Tím
se stávají velmi zajímavé pro naše p0stitele
a zejména spot1ebitele. V p1ípad0, že dovedeme získat spot1ebitele pro lehce netypickou chuB bobulí stane se Alden pro naše
p0stitele a spot1ebitele velmi zajímavou
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odr dou. Pat1í mezi interspecifické odr dy a
je vhodná pro p0stování v okrajových oblastech.
Aivaz
List je velký, troj- až p0tilalo natý, s výraznými horními listovými výkrojky. Tvar listu je
lehce protáhlý do délky. Barva listové epele je tmavozelená. Hrozen je velký až velmi
velký, u základu t1apiny bohat0 rozv0tvený.
Bobule je velká až velmi velká, oválná,
tmavomodrá se silným voskovitým ojín0ním.
Dužnina je silná, masitá, chrupkavá. ChuB je
neutrální. Aivaz dozrává ve 2. polovin0 zá1í.
Odr da má dobrou a pravidelnou plodnost. V ro nících s nadm0rnou násadou
hrozn je vhodné provád0t cílenou regulaci
plod s cílem získat jejich vysokou kvalitu.
Olist0ní je st1edn0 husté a tvorba zálistk je
st1ední. Odr da proto není p1íliš náro ná na
zelené práce. Odolnost k zimním mraz m je
dobrá. Vzhledem k udržení dobrých podmínek pro p1ezimování o ek však není vhodné
odr du nadm0rn0 p1et0žovat. Odolnost k
houbovým chorobám je velmi dobrá. V pr b0hu vegetace vyžaduje 1-3 fungicidní ošet1ení proti houbovým chorobám. Ideálním
p0stitelským tvarem m že být st1ední nebo
vysoké vedení s 1ezem na jeden vodorovn0
vyvázaný taže:, na n0mž se potom velmi
dob1e provádí p1ípadná regulace násady
hrozn . Pat1í mezi interspecifické odr dy a
je vhodná pro p0stování v teplejších okrajových oblastech.
Agát donskoj
List je velký, trojlalo natý, velmi slab0
vykrajovaný. Barva listové epele je tmavozelená. Hrozen je velký, až velmi velký,
u základu t1apiny s k1idélky, kuželovitý,
st1edn0 hustý až hustý. Bobule je velká,
oválná, tmavomod1e zbarvená s voskovitým
ojín0ním. Dužnina je masitá a chrupkavá.
Semena jsou velká a p1i konzumaci vnímatelná. Slupka je tenká. Odr da dozrává
v polovin0 zá1í.
R st je bujný až velmi bujný. Olist0ní je
husté a r st zálistk je intenzivní. Odolnost
k zimním mraz m je dobrá až velmi dobrá.
Odolnost k plísni révové je dobrá. Vyžaduje
chemickou ochranu pouze p1i vysokém
infek ním tlaku choroby. Odolnost k padlí

révovému je nízká. Je zapot1ebí provád0t
každoro n0 ochranu proti padlí révovému,
podobn0 jako u "evropských odr d". Odolnost k plísni šedé je st1ední. K vyššímu
napadení dochází p1i napadení bobulí padlím révovým, nebo p1i deštivém po así
v období po zam0kání. P1i velmi deštivém
po así dochází k praskání slupky bobulí.
Odr du lze p0stovat na st1edním nebo
vysokém vedení s 1ezem na dlouhé tažn0.
Velmi d ležité je provád0ní zelených prací,
odstran0ní všech zálistk a list v zón0
hrozn . K dosažení vyšší kvality hrozn je
vhodná regulace násady v dob0 po odkv0tu.
Pat1í mezi interspecifické odr dy a je vhodná pro p0stování v teplejších okrajových
oblastech.

Odr dy pozdní
Jalovenskij ustoj ivyj
List je st1edn0 velký až velký, tmavozelený, trojlalo natý, st1edn0 hluboce vykrajovaný. Listová epel je zvln0ná. Hrozny jsou
st1edn0 velké až velké, u základu t1apiny
rozv0tvené, kuželovité. Hrozen je st1edn0
hustý až hustý. Bobule je st1edn0 velká až
velká, oválná, zelenožlutá s voskovitým
povlakem na povrchu bobule. Dužnina je
masitá, chrupkavá. Slupka je pevná. Odr da
dozrává v 1. polovin0 1ijna.
Odolnost k zimním mraz m je dobrá. Po
poškození zimními mrazy dob1e raší z vedlejších o ek. Z vedlejších o ek se však
vyvíjí menší hrozny a bobule. Plodnost je
nepravidelná. Odolnost k houbovým chorobám je vysoká. Chemické ošet1ení je zapot1ebí pouze p1i vysokém infek ním tlaku
padlí révového. Olist0ní ke1e je husté a r st
zálistk je intenzivní. Zelené práce jsou
u této odr dy velmi d ležité. Je pot1eba
odstranit zálistky v zón0 hrozn . Dob1e
provedené zelené práce mohou napomoci
zvýšit odolnost k padlí révovému a plísni
šedé u hrozn . Uspíšení dozrávání a dosažení v0tší velikosti hrozn m žeme zabezpe it regulací vysoké násady v období po
odkv0tu révy vinné. Vhodné je p0stování na
v0tších a vzdušných tvarech s 1ezem na
dlouhé plodné d1evo. Pat1í mezi interspecifické odr dy a v okrajových oblastech je
vhodná pouze pro p0stování ve sklenících.

Mezi odr dy vhodné pro zahrádká1e pat1í
rovn0ž Pola, Olšava a Vitra, které ale byly
podrobn0 popsané v Zahrádká1i.

Moje první zkušenosti
s p stováním vinné révy
Pavel Harfel, absolvent 5. cyklu ÚZA ZS
Chci se pod0lit o své zkušenosti s p0stováním révy vinné v nadmo1ské výšce okolo
450 m v okolí Slapské p1ehrady v pahorkatin0 st1edních 9ech.
Úvodem se p1iznávám, že jsem nem0l
delší dobu odvahu zde révu p0stovat a
rozhodoval jsem se velice dlouho, zda se
mám v bec pustit do tohoto tehdy pro m0
neznámého experimentu. Nem0l jsem zkušenost a když jsem vid0l v n0kterých zahradách v okolí, jak révoví vypadá v dosp0losti,
bál jsem se neúsp0chu.
Teprve p1i studiu Zahrádká1ské Akademie
9ZS (ÚZA) jsem se postupn0 této obavy
zbavoval také tím, že jsem získal pot1ebné
základní teoretické a praktické v0domosti.
A jako správnému zahrádká1i mi nedalo,
abych získané v0domosti nezkusil ov01it
v praxi.

Zako eUování jednoo kových
vinné v PET láhvích

ízk) révy
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Prvním impulsem byla
po napln0ní zeminou p1i
zkouška vyp0stování pravýsadb0 byly nad terévoko1enných sazenic révy
nem pro vsunutí slabších
z jednoo kových 1ízk ,
trubek. Do t0chto slabších
podpo1ená znalostí, že ve
p1edvrtáme otvory pro
vyšších polohách lze p0svodicí dráty vinice ve výštovat pravoko1ennou réce 50 a 75 cm pro drát,
vu, protože zde nehrozí
115, 150 a 200 cm pro
výskyt révokaze, jako je
dvojdrátí.
tomu v teplých vina1ských
P1ed výsadbou upravíoblastech. Tam je vhodme zako1en0né sazenice
n0jší p0stovat révu roubotak, že do výše 40 cm
vanou. Tyto pravoko1enné
vyslepíme všechna o ka,
sazenice se získají tak,
další dv0 ponecháme a
že z révoví získaného p1i
nad druhým ponechaným
jarním 1ezu od p0stitele,
o kem letorost odst1ihnekterému je známo, jaké
me. Sazenici vysadíme
odr dy p0stuje, si p1ipraví40 cm hluboko tak, že 2
me 1ízky. Já jsem zvolil
ponechaná o ka jsou
odr dy Polar, Prim a
t0sn0 nad terénem. D kladn0 prolijeme a p1ikopKrystal - vše odr dy stolní
íme zeminou (jako r že
a pom0rn0 rané. Uízky
na zimu), vyrašené letop1ipravíme tak, že se1íznerosty vedeme po opo1e.
me vyzrálý živý letorost
Za átkem srpna odhrnecca 8 cm pod a 3 cm nad
me a od1ízneme rosné
o kem. Horní 1ez zavosko1ínky, které se vytvo1ily
kujeme proti vysychání.
P1ipravíme si z 2 cm sil- Sazenice révy z jednoo kového ízku v r vku. Po opadu a shrabání listí op0t p1ihrneme
ného polystyrenu desti ku na kone ném stanovišti.
a nádobu s vodou hlubozemí, ne*ežeme! Sazenikou cca 15 cm tak, aby polystyren voln0
ce vysazujeme v dob0, kdy nehrozí jarní
plaval. Poté opatrn0 1ízky polystyrenem
mrazy.
prostr íme tak, aby se za o ko zachytily a
1. rok po výsadb0 v období od 25. února
nepropadly. To necháme plavat na hladin0
do 20. b1ezna provedeme 1ez, kdy siln0jší
p1i dolévání vody asi 4 týdny, kdy sazenice
výhon zkrátíme na výšku prvního vodícího
pustí ko1ínky. Rozlomením polystyrenu
drátu a ponecháme pouze 2 o ka, ostatní
sazeni ky s ko1ínky uvolníme a opatrn0, bez
z budoucího kmínku vyslepíme. Slabší výpoškození k1ehkých ko1ínk , vysadíme do
hon zkrátíme na 2 o ka t0sn0 nad zemí
hlubokých nádob. Používám dvoulitrové, k
(záložní ípek).
tomu upravené PET lahve s otvory ve dn0 a
To je pro za átek p0stování révy z mých
p0stuji celé vegeta ní období. Po opadu
vlastních zkušeností ode mne vše, další
list nádoby se sazenicemi, které narostly
postup p0stování se 1ídí obecn0 platnými
do výše okolo 1 m (na opo1e) p1enesu do
zásadami, že réva plodí na jednoletém d1echladné místnosti, kde nemrzne, nebo
v0 vyr stajícím z dvouletého. Proto se
nesmíme bát 1ezu a opravdu ponechat
založím do kompostu dostate n0 hluboko
pouze dva letorosty o p0ti o kách jako tažpro ochranu p1ed mrazem a hlavn0 ne1ežu.
n0, jeden záložní ípek a u zem0 op0t jen
Již na podzim je dobré p1ipravit jámy pro
záložní ípek. A na zimu p1ikop it jako r že,
výsadbu 80 x 80 x 80 cm. A protože musíme
protože teplota 10 stup: pod nulou zni í
vysazovat k oporám, tak jsem já zarazil do
ko1ínky. Proto ta hloubka výsadby 40 cm.
dna jam trubky dostate n0 dlouhé tak, aby
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O roubování broskvoní
z vlastních zkušeností
Libor Štecha, ÚS ZS Mladá Boleslav
Pro vegetativní množení broskvoní se
v literatu1e i na p1ednáškách a školeních
jako vhodné obecn0 uvádí pouze o kování
v letních m0sících. To zahrádká1i znají a
hodn0 užívají.
V n0kolika minulých letech jsem však
s úsp0chem vyzkoušel i jiný zp sob - klasické roubování d1evitými rouby p1ed za átkem
vegetace. P1i n0kolika diskuzích jsem pak
zjistil, že i další zahrádká1i mají s roubováním broskvoní dobré zkušenosti, nezavrhují
ho, i když t1eba pravideln0 nevyužívají.
Postup není odlišný od roubování jiných
druh - podmínkou je, aby podnož byla
v pokro ilejším vegeta ním stadiu než roub,
ten nesmí být zaschlý, d0livá pletiva podnože a roubu musí být p1iložena na sebe.
Zkoušel jsem roubovat do rozšt0pu nebo
kopulací, p1i stejných pr m0rech 1ezu
podnože i roubu, rouby m0ly 3 - 4 o ka;
místo roubování jsem zavazoval igelitovou
páskou, 1ez horní ásti roubu jsem zamazával upraveným šedým latexem (s Fundazolem), osv0d ilo se mi zakrytí roubu úvazkem
z novinového papíru (ne igelit) jako ochrana
p1ed vysycháním p1i v0trném a suchém
po así. Z1ejm0 záleží i na pr b0hu po así
b0hem zimy - to ale zatím zahrádká1 neovlivní.
Úsp0šnost tohoto postupu jsem sice m0l
nižší než u o kování, ale v n0kterých situacích (zmeškání termínu o kování nap1. pro
nemoc, nedostupnost roub s o ky v letním
období, neujmutí o ek z n0jakých d vod
apod.) je to snadný zp sob 1ešení.
Jiným zp sobem vegetativního množení
broskvoní m že být roubování za zelena
v letním období, to je ale už jiný p1íb0h pro
jiného autora.

Co se také nedá vymyslet
Ing. Ji í Šiman, ovocná ská komise

ZS

Jsem rád, že m j p1ísp0vek do naší ro enky pro rok 2007 v tom velkém množství

zajímavých odborných a historických lánk
nezapadl. Sv0d í o tom ohlasy, kterými mn0
tená1i pot0šili. Ale já jsem své vypráv0ní
vlastn0 tehdy za al n0kde uprost1ed. Cht0l
bych se proto vrátit na samý za átek události, o které jsem psal. Mohu vás ujistit, že
i to, co si p1e tete, se opravdu stalo.
Jen p1ipomínám, že a mám pat1it do
m0sta, trávím každý den svého d chodu pokud se odtud nemusím vzdálit - v malé
vesnici 9 km od okresního m0sta Beroun.
Jezdí sem t1i autobusy za den, není tu školka ani škola, do roku 2003 jsme tu byli bez
vodovodu, o plynu a kanalizaci m žeme jen
snít. Obec ale leží na samém okraji rozsáhlého komplexu K1ivoklátských les a my tu
bydlíme v domku pod 38 m vysokou edi ovou skálou. Zdejší prost1edí bývá na zajímavé události dost bohaté.
Bylo slune né páte ní ráno na p1elomu
dubna a kv0tna, kdy jsem se p1ipravoval na
pln0ní pracovních úkol "nákup ího potravin". Do pohody všedního dne se najednou
z chodby ozvaly strašlivé,vyd0šené výk1iky
a rachot prudce zavíraných dve1í. Do kuchyn0 doslova vpadla vyd0šená babi ka, dopadla do židle u stolu, hlavu v dlaních a jen
zd0šen0 opakovala: "Ono to na mne sáhlo!
Ježíšmarjá, to je strašný! Ono to na mne
sáhlo!" A tak dokola. Uklidnit se nám ji nepoda1ilo a až po chvíli k tomu ná1ku dodala:
"Je to na záchod0!"
Sem musím vsunout informaci, že to byl
záchod suchý, obvyklý na vesnicích. Každou návšt0vu jsem upozor:oval, aB nehledají 1etízek splachovadla, splachování že
máme automatické. V0tšinou tomu hosté
následn0 porozum0li.
Vydal jsem se tedy opatrn0 na záchod, ale
na první pohled jsem nic nezjistil. Po chvíli
jsem odklopil víko na míse a tam "to" bylo!
V hrdle záchodové mísy visel n0jaký pták
a jak tloukl k1ídly, aby se udržel, fungoval
tam jako rota ní kartá . Víko jsem zav1el,
z dílny jsem si p1inesl gumové rukavice a
ptáka opatrn0 vysvobodil. 9istý tedy nebyl!.
Venku jsem ho celého 1ádn0 omyl a mokrého umístil do drát0né klece po papoušcích.
Dal jsem mu tam i misku s vodou a zbytky
pta ího krmení a odjel splnit své nákupní
povinnosti.
93

Po návratu vedly moje kroky ke kleci a
nemohl jsem uv01it svým o ím. Sed0l tam
krásný, lesknoucí se kropenatý špa ek,
erné pe1í se lesklo duhovými barvami
kalené oceli. V bec se nebál a odpustila mu
už i babi ka, kterou tolik vystrašil. Na dvo1e
jsem mu otev1el dví1ka klece a špa ek se
jen krátce zastavil ve východu a bez sp0chu
odlet0l n0kam za skálu.
Tu lo:skou a letos vypráv0nou p1íhodu
spojuje to, že p1i potulce po lese s vnou kem jsem si všiml na jedné z hromad poraženého d1eva b1ezového špalku s otvorem,
který do n0j vyhloubil datel. Hned jsem si
vzpomn0l na "svého" špa ka, že by to byla
pro n0ho krásná budka. Špalek jsme dopravili dom , tam jsem ho zakrátil, rozší1il
dutinu, opat1il dnem i st1íškou a zav0sil na
akát na skále, p1ímo proti kuchy:skému
oknu. O tom, jak p1ijal toto námi nabízené
nové obydlí, jsem psal již v lo:ské rukov0ti.
Pro ty z vás, kte1í dosud nev01ícn0 kroutili
hlavou dodávám, že rozlušt0ní, jak se špaek dostal do záchodové mísy je jednoduché. Jak je nezbytné, i my máme vyvedenou
odv0trávací rouru septiku až nad st1echu
verandy. Špa ek do ni z1ejm0 propadl a
zachránil se jen díky tomu, že byla nesprávn0 vyvedena t0sn0 pod dolním ústím záchodové mísy. Takže žádná záhada, jen opravdový - jist0 neobvyklý, šBastn0 zakon ený
p1íb0h, který se nedá vymyslet. Ten se musí
prožít a já m0l to št0stí, že jsem u toho byl.

Diskuzní fóra na webu
- pomoc v nesnázích
Ing. Miloš Kožešník
úst edí ZS
Stává se nám to pom0rn0 asto, Zakoupená rostlina neroste práv0 tak jak bychom si
p1áli, nebo se nám na našich oblíbených
stromech i kv0tinách objeví n0jaká neznámá choroba. V posledních letech se po et
fungujících poraden siln0 snížil a odborník
v okolí není nikdy dost. Domácí knihovna
v0domostmi nesta í a tak se mnoho zahrádká1 za íná obracet na r zné poradny i
diskuzní fóra na intrernetu. V sou asné
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dob0 na webu již najdete n0kolik obecných
a mnoho specializovaných diskuzních fór,
které se v0nují p0stování roslin. Mnoho
uživatel se však jist0 dmnívá, že do diskuzního fóra sta í zadat dotaz a vše je vy1ešeno - n0kdo ur it0 odpoví. To že je jejich
úvaha mylná se p1esv0d í záhy.
Správná odpov ` nep*ichází sama
Kvalita a správnost odpov0di totiž závisí
na samotné otázce, a tou tazatelé v0tšinou
šet1í, jako by se ostýchali správn0 popsat co
se jim to stalo, jako by se báli 1íci, že práv0
jim onemocn0l jejich milovaný strom, a
pokud již n0co napíší, pak se zam01í na sv j
bol a zapomenou popsat pro odborníka
další d ležité údaje a tak vlastn0 znemožní
správné zodpov0zení.
Vždy pamatujte, že žádný odborník není
v0štec, a tak mu musíte pro správnou
odpov0M poskytnout dostatek informací.
Popište, prosím, co nejp1esn0ji stav problému.
U nemocných i nezdravých rostlin nap1.
uveMte, kdy jste jí sázeli nebo kdy jste ji
po1ídili, p1ípadn0 jak je stará, jaké má stanovišt0, jakou p du, jak jí zaléváte, u teplomilných i kde a jak p1ezimovala, zda jste jí
n0 ím nest1íkali i hnojili, zda je na zahrad0
pes i ko ky, pokud jsou listy i stonky znetvo1ené hledejte p1í inu i lupou - ze všech
stran a popište co vidíte, u schnoucích výhon jej t1eba i roz1ízn0te, abyste vid0li vnit1ní
pletiva.
Nezam0:ujte rostliny. 9asto se stává, že
zcela správn0 popisujete onemocn0ní, ale
uvádíte jej na jiné rostlin0, než o kterou se
jedná. 9asto bývají zam0:ovány japonské
jalovce za zakrslé thuje nebo cyp1iše apod.
Pokud si s druhem rostliny nejste jisti, zeptejte se soused nebo pošlete obrázek ze
kterého bude rostlina z1eteln0 rozpoznatelná. N0které choroby jsou vázány jen na
ur ité rostliny a jejich zám0na pak vede
k jednozna n0 špatné odpov0di.
U právních problém se zahrádkami, i
lenstvím je nutné uvést vlastnické pom0ry
k zahrádce a p1ípadné stavb0 na ní stojící,
zda jde o ZO 9ZS, stav p1edchozích jednání, které kroky byly u in0ny písemn0 atd.
Vyjád1ení asto jen vašich pocit nesta í
k objektivnímu posouzení.

Diskuzní fóra
9eský zahrádká1ský svaz má na svých
webových stránkách - www.zahradkari.cz
odborné diskuzní fórum. Na dotazy odpovídají p1evážn0 pracovníci odborného odd0lení Svazu, ale ve složit0jších p1ípadech
pomáhají i odborníci z 1ad instruktor , u itel škol, pracovník výzkumných ústav a
v neposlední 1ad0 i autor našeho asopisu
Zahrádká1. Do fóra není nutná registrace a
není omezeno jen pro leny.
Hodn0 navšt0vované fórum najdete na
adrese www.abecedazahrady.cz. Jde o
web v0nující se zahrad0 komplexn0, denn0
zde p1ibývají nové lánky a celá diskuze má
nádech odborného vedení, bohužel odpov0di mi nep1ipadaly vždy zcela správné. Pro
p1idání p1ísp0vku se musíte zaregistrovat.
Další hodn0 navšt0vovanou diskuzí je
www.zahrada.cz. Celý web je v0novaný jen
diskuzi a je dob1e strukturovaný. Jeho výhodou je, že se odpov0di do káte pom0rn0
brzo, ale setkal jsem se zde s náznakem na
ovlivn0ní názoru na ur ité výrobky hájené
s až nápadnou zarputilostí - v takových
p1ípadech buMte opatrní. 9asto se na jednu
správnou odpov0M vyskytne n0kolik špatných a diskutující se jsou o tom schopni
ješt0 n0kolik dn dlouze hádat. Registrace
je nutná jen pro vložení obrázku. Diskuze
podporuje i jednoduché vyhledávání.
Na webové adrese www.e-zahradnik.cz
najdete také zahrádká1skou diskuzi a dá se
1íct, že pom0rn0 slušn0 vedenou se snahou
pomoci v 1ešení problému. O odbornou
úrove: se stará p1evážn0 pan Zav1el. Diskuze je bez registrace a bez vkládání obrázk
a bohužel i bez vyhledávání.
Jakýsi k1íženec mezi pravou diskuzí a
poradnou zvolili v Zahradním centru Jind1ich v Hradec. Na stránkách www.hobbyzahrada.cz odpovídají p1evážn0 pracovníci
zahradních center, ale m žete p1isp0t i vy.
Odpov0di jsou až na výjimky správné, ale
ob as cílené na sv j prodejní artikl. Jejich
specializací je okrasné zahradnictví. Web
podporuje vyhledávání a není nutná registrace.
Dále na webu najdete i specializovaná
fóra, kde n0kdy lépe usp0jete se svým
problémem, pro informaci uvádím jen n0která:

-

http://fialky.net - africké fialky,
www.citrusy.cz - citrusy,
www.boskowan.cz - sukulenty
http://dendro.mojzisek.cz - d1eviny
www.khc.cz/cacti - kaktusy
www.krasneruze.cz - r že
www.ibisek.com - ibišky

Vedení

eského zahrádká*ského svazu d kuje všem autor m za spolupráci na této
publikaci a t ší se na další spolupráci
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Rizika diskuzních fór
Krom0 mylné i zavád0jící odpov0di na
vás na diskuzích íhá ješt0 jedno nebezpe í
o kterém jsem se již trochu zmínil. Jde o
skrytou podporu prodeje nebo dokonce
reklamu. 9asto mám podez1ení, když tu
diskuze o tom, jestli je lepší Husqvarna,
Jonsered, Stihl, Partner nebo Mc Culloch,
zda vlastn0 nejsou diskutujícími samotní
prodejci t0chto výrobk . VždyB sta í jen pár
vhodných dotaz a p1esv0d ivých odpov0dí
typu „mám jí dlouho a po1ád funguje“, nebo:
„opravili mi ji do p0ti dn , fakt taky nekecám...“ Vždy p1i tení podobných 1ádek
nevím, kdo vlastn0 stojí na druhé stran0 a
tak jsem v úsudku velmi opatrný a totéž
doporu uji i vám.
P eji vám mnoho dob e zodpov!zených
otázek na diskuzních fórech.

Zahrádká*ský kalendá*
9asopis Zahrádká1 pro své tená1e, ale i
pro leny 9ZS p1ipravil program na PC kalendá1, který vás krom0 vedení vlastních
poznámek a úkol na každý den upozorní
na zahrádká1ské akce - výstavy aj. A také
obsahuje mnoho drobných rad do zahrady.
Program se neinstaluje a dá se snadno
p1enášet mezi po íta i - doma i v práci.
Najdete ho na www.zahradkari.cz
Vážení tená*i,
d0kujeme Vám za vaše ohlasy na Rukov0B zahrádká1e. Jsou pro nás dobrou inspirací do dalších let.
Tak jako letos je Rukov0B pon0kud více
zam01ena na p du, výživu a kompostování,
bude v dalších letech zam01ena na p0stování samostatných skupin rostlin, abychom
uspokojili i náro n0jší zahrádká1e.
Ing. Josef Nejedlo, Ing. Miloš Kožešník
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