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Slovo předsedy 
    S železnou pravidelností běží rok za rokem a my jen můžeme konstatovat, 
že ty roky běží nějak rychle. S tím, ale nic nenaděláme. Ještě že my zahrádkáři 
pobývající díky své zálibě na čerstvém vzduchu, cvičící s příslušným nářadím a 
máme radost ze svých úspěchů – s neúspěchy si moc nelámeme hlavu, se 
vlastně dožíváme vyššího průměrného věku než ostatní populace. Jen tak dál. 
   A jak ten život běží dochází i k různým změnám. Ke změnám dochází i v naší 
organizaci. Loňský rok byl volební, někde se změnily celé výbory, jinde zůstalo 
u osvědčených členů. Ke změnám došlo i na našem ústředí. Jak jste si jistě 
přečetli ve Věstníku 1/2010 byla na ustavujícím zasedání 12. prosince 2009 
zvolena nová Republiková rada. Máme nového předsedu ing. Jana Hinterho 
lzingera a i složení RR doznalo změn. Doufejme, že vše k lepšímu. Velice 
kladně lze hodnotit odhodlání změnit některé postoje k činnosti svazu a hledat 
nové možnosti ve prospěch svých členů. Nemůže jít o to za každou cenu 
zastavit pokles členů, ale naopak ho  zvýšovat, je nutno vytvářet takovou 
atmosféru v činnosti na všech stupních a především v ZO aby zájem o členství 
přicházel právě na základě zájmu. Součástí uvedeného Věstníku jsou i nově 
upravené a schválené Stanovy ČZS. Jednou ze závažných změn je minimální 
počet členů ZO a to na tři. Berme to jako základ rozvíjející se ZO, ale jinak 
nevím jak zajímavá může být činnost. Vždyť si ani nemohou pořádně zahrát 
partičku karet.Nepřehlédněte však upozornění na dlouho požadované slevy 
vstupného na výstavy a také upozornění na možnost dotovaného odběru 
našeho Zahradkáře a to poloviční cenu. 
   Nyní se Vám dostává do rukou jarní vydání okresního Zpravodaje. Opět 
lepíme obsah jak se dá. Opravdu je to tak náročné napsat o činnosti ZO ? Stačí 
pár řádku o Vaší výroční členské schůzi, o Vašich připravovaných akcích, o tom 
co jste již vykonali, jak vycházíte s vedením města či obce. Vše rádi zveřejníme 
a poskytneme tak mnohdy velmi dobrý příklad či nápady dalším ZO. A to vše 
by samozřejmě mělo být oboustranné. V příštím čísle bychom rádi vydali 
kalendář připravovaných akcí v našem okrese a doplnili jej o některé významné 
akce širšího významu – dejte o nich vědět. 
   Jsou v okrese ZO, které pořádají ukázkové akce. Regionální výstava v 
Teplicích nad Metují má schválený status jako okresní. Pouvažujte zda by jste 
nemohli být i Vy na této výstavě zastoupeni. Stálými účastníky jsou ZO 
Červený Kostelec, Police nad Metují, Nové Město nad Metují, zúčastňují se i ZO 
Machov, Hronov, Broumov-Olivětín. Bylo by krásné kdyby o sobě dali vědět i 
další i sebemenší expozicí. Náklady Vám samozřejmě budou uhrazeny. 
   Dovolte mě za moji osobu, ale i za představenstvo Územní rady popřát Vám 
hodně zdraví, spokojenosti i hodně úspěchů. Podle čínského kalendáře je 
letošní rok ve znamení tygra a bude se prý dařit právě podnikavým  i s určitým 
riskováním. Peciválové prý na růžích mít ustláno nebudou.  Luděk Groh 
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R E V I R A 
   Každý organismus vydává specifické záření, které lze fotograficky registrovat 
– Gurwichg, Kirlian, Reichenbach a další. Mnohé organismy se podle tohoto 
záření orientují. Revira katalyticky ovlivní záření půdních organismů tak, že je 
krtkům a hryzcům nepříjemné a ti se pak ošetřené ploše vyhýbají. 
   Švédský výrobce uvádí, že účinek je dlouhodobý. Po zkušební aplikaci u nás 
již šestý rok se do ošetřené plochy žádný z těchto nevítaných živočichů nevrací 
a předpoklad je dalšího účinku. Přípravek je absolutně neškodný životnímu 
prostředí, tedy ani pro člověka, domácí zvířata i živočichy užitečné jako je 
např. ježek.  
   Podmínkou dobrého výsledku je rovnoměrné rozhození na povrch pozemku v 
množství na danou plochu. Přípravek není jed a neúčinkuje tedy vsypáním do 
děr a pod. Lze aplikovat např. pod ovocné stromy v šíři dosahu kořenů, do 
skalek, okrasných trávníků, ale i na záhony, kde se půda následně obrací. 
Minimální rozsah aplikace je 2 x 2 m. Přípravek stačí rozhodit na povrch, ale 
jeho následné zapracování do půdy nesníží jeho účinnost. Při aplikaci na 
trávník je vhodné provádět rozhoz po posekání proto, aby lehké granule 
propadly na půdu a nebyly sbírány sekačkou při dalším sekání. Pozor při 
rozhozu na sníh, aby při následném tání nebyl přípravek odplaven. Pokud 
pozemek sousedí s potokem, polem a pod., odkud se mohou uvedení 
živočichové dostávat tam kam nemají, stačí provést aplikaci jako ochranný pás 
v šíři cca 2 m. Tento pruh již neprojdou a vrací se. 
   V případě aplikace na větší plochu, doporučujeme přípravek aplikovat 
postupně z jedné strany pozemku, vždy s odstupem 1 - 2 dnů, raději i více 
dnů.  Nevítaní živočichové tak mají možnost postupně opouštět ošetřenou 
plochu. Při aplikaci na velkou plochu najednou nevědí kam mají uniknout a na 
ošetřené ploše mohou zmateně rýt ještě více. V místě kde vedou podzemní 
elektrokabely může být účinnost snížena vlivem magnetického pole, případně 
jinými geodetickými vlivy  Též zídky nedovolí těmto živočichům opustit 
pozemek. Přípravek se dodává v balení na 50 m2 (cca 280 ml). 
REVIRA - POZOR NA PŘEDÁVKOVÁNÍ! 
Krtci, hryzci, a u dalších druhů Reviry i jiná zvírata reagují na informaci, 
obsaženou v granulích. Je nutné dávkovat na jednotku plochy přiměřeně podle 
návodu. Kdybychom aplikovali více granulí, než je doporučeno, mine se naše 
opatření účinkem. Jednoduše vyjádřeno: "bylo by to na ten který organismus 
moc". Je to podobné, jako kdybychom reprodukci hudby třeba padesátkrát 
zesílili - budeme uz slyšet jen hluk, nerozeznáme žádnou informaci co se 
vlastne hraje. 
   Na obdobném pricipu účinkuje i REVIRA - odpuzovač koček, které někdy 
především v nově osetém záhoně nadělají pěknou škodu. 
Dodává: Milena Grohová, Rooseveltova 75, 549 57 Teplice nad Metují 
tel.: 721 798 073, 603 541 225, e-mail: grohovi@tiscali.cz, www.biofer.cz  
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poškozuje kořeny tak, že další příjem živin je omezen. Nedostatek fosforu 
může vyvolat opadávání poupat. Opadávání může být také způsobeno dlouhým 
suchem. Umístění rostlin do hlubokého stínu má za následek vytáhlý, 
nepřirozený růst výhonů. Naopak rostliny na přímém slunci mohou mít spálené 
listy i poškozené květy. Tato poškození můžeme způsobit svou neznalostí 
požadavků fuchsií a špatnou péčí o ně. 
Z chorob jsou pro fuchsie významné choroby houbové, z nichž nejškodlivější 
jsou původci plísně šedé, rzi a padání řízků. Fuchsie netrpí virovými chorobami 
a tak můžeme dodnes pěstovat i první hybridy vyšlechtěné v druhé polovině 
19. století. 
Mezi živočišné škůdce patří zástupci hmyzu (mšice, molice, třásněnky) a 
roztočů (svilušky, vlnovníci), kteří se mohou šířit aktivní pohybem, především 
letem nebo pomocí vzdušných proudů či obchodem. Při množení nebo u 
mladých čerstvě zakořenělých řízků působením komplexu půdních hub 
(Pythium, Thielaviopsis, Fusarium aj.) napadené rostliny zvadnou, v krčku se 
zlomí a rychle odumírají – ihned odstranit, rozvoj onemocnění podporuje 
vysoká vzdušná vlhkost, nedostatek světla a vzduchu a nadměrná teplota. 
Preventivní aplikace některých fungicidů formou zálivky – před pícháním řízků 
nebo před přesazením a dále dle potřeby 4x opakujeme v intervalu 3 až 10 
dnů (ACROBAT, ALIETTE, DELAN, PREVICUR, PROPLANT), z biologických 
preparátů lze použít SUPRESIVIT (zálivka substrátu před pícháním řízků) 
Poškození nízkými teplotami  
Pokud vyneseme rostliny příliš brzy ven a zejména mladé rostlinky, potom 
hrozí nebezpečí jejich poškození pozdními mrazíky. Mladé, jemné listy zbělí 
nebo zežloutnou a vrcholky výhonků visí dolů. Rostlinám pomůže lehký zpětný 
řez, odstranění poškozených listů a postřik listovým hnojivem. V případě rizika 
dalšího příchodu pozdních mrazíků je dobré přikrýt rostliny navečer bílou 
netkanou textilií. 
Poškození vysokými teplotami  
Nejvíce trpí rostliny poprvé vynesené ven za intenzivního slunečního svitu. 
Listům zbělají okraje, objeví se nich hnědé skvrny a opadávají. Rostliny 
přeneseme do stínu a přihnojíme listovým hnojivem. Stejná poškození se 
objevují také za horkých a slunečných letních dnů. Rostliny bychom měli 
vynášet ven za podmračeného počasí nebo je několik dnů zvykat na venkovní 
podmínky ve stínu stromů a pod. 
Poškození suchem  
Při nedostatku vody se listy svinují nebo mění barvu jako na podzim. 
pravidelně zaléváme s ohledem na velikost květiny a květináče a jeho druh. 
Ochrana rostlin znamená hlavně prevenci, předcházení chorobám a 
škůdcům, pravidelnou a kvalitní péči. První předpoklad – opatřit si zdravé, silné 
rostliny bez poškození, bez příznaků výskytu chorob a živočišných škůdců. 
Pokračování v příštím Zravodaji 
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Zprávy ÚS okresu Náchod - BLESKOVKA č. 1/2010 
    Představenstvo Üzemního sdružení ČZS okresu Náchod si Vás na základě 
rozhodnutí na svém zasedání dovoluje informovat: 
Školení odborných referentů a instruktorů 
  Odborná komise svolává odborné instruktory a referenty ZO a ÚS 
okresu Náchod na okresní odborné školení, které se koná ve středu 3. března 
2010 v salonku restaurace ODAS v Náchodě na Karlově náměstí. Začátek v 16 
hodin. 
Program:  př. ing. Fetter           Choroby a škůdci kulturních rostlin 
               př. Groh                    novinky v pěstování zeleniny - projekce  
               př. Matejsek             novinky v ovocných druzích + degustace 
Předpokládaný konec cca 19.30 hodin. Cestovné účastníkům vysílající ZO.  
     Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 16. ročník výtvarné soutěže 
pro děti na téma : „Bylinky naší zahrádky“ v těchto kategoriích :      
Kresba, malba apod.                                            Polytechnické práce 
A  –  do 6 let                                                       A  –  do 6 let     
B  –  7 až 10 let                                                   B  –  7 až 10 let 
C  – 11 až 15 let                                                  C  –  11 až 15 let 
Z  –  zvláštní školy                                               Z  –  zvláštní školy 
   Děti by měly zaslat kresbu, výkres nebo polytechnickou práci, která by 
demonstrovala vztah dětí k bylinkám. Do soutěže je možné zaslat obrázek, 
výkres ( formát max. A3 ), výrobky z přírodních i umělých materiálů. Výtvarné 
práce zašlou účastníci soutěže do 28. února 2009 na adresu ČZS, územní 
sdružení, Českoskalická 1, 547 01 Náchod, kde je vyhodnotí komise. Ze zasla- 
ných prací bude jako již tradičně instalována výstavka v městské knihovně na 
Kamenici v Náchodě 10. - 20. března 2009.  
ČZS, ÚS Náchod pořádá tradiční 16. setkání zahrádkářů Východních Čech 
v sobotu 20. března 2010 od 9 hodin v zařízení ZO ČZS Česká Skalice 
Program: slavnostní zahájení 

vystoupení dětí umělecké školy v České Skalici 
projevy hostí, seznámení s činností ÚS 
přednáška ing. Gajdoštína ze SEMA Smržice na téma pěstování 
květin do truhlíků ze semen a o zelenině 
závěr 

   Prodej zahrádkářských potřeb, včelařských produktů, odborných knih, 
zahrádkářské expozice, degustace ovoce. Uvítáme seznámení s činností 
Územních sdružení, Základních organizací. Promítací plátno, dataprojektor i 
notebook, případně diaprojektor budou k dispozici  
Předpokládané ukončení ve 13 hodin. Občerstvení zajištěno. Přijďte se setkat a 
popovídat se svými známými i se dozvědět o tom co děje v souvislosti se 
zahrádkařením 
V Náchodě dne 20. února 2010         Luděk Groh, předseda ÚS ČZS Náchod 
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Činnost ZO ČZS ve Slatině nad Úpou v roce 2009 
      Jako první akce proběhl 28. února 2OO9 Zahrádkářský ples. Byl  velmi 
vydařený, zúčastnilo se ho asi I20 lidí. Dobrou náladu zajistila hudební skupina 
Wosi z Úpice pod vedením pana Möglicha a bohatá tombola, kde se díky 
štědrosti sponzorů sešlo 163 cen. 
     Hned za týden poté 7. března 2009 jsme měli Výroční členskou schůzi. Po 
organizačních záležitostech si všech 45 účastníků schůze se zájmem vyslechlo 
přednášku pana Černého, zahradníka z Opočna, o pěstování orchidejí a shlédlo 
prezentaci na počítači jeho fotografií květin i jejich zahrady. 
15. srpna 2009 jsme uspořádali zájezd do Polska – Kladského Pomezí. Prohlédli 
jsme si lázně Polanica a Dušniky, navštívili jsme poutní místo Starý Vělislav, 
japonskou zahradu v Jarkově.Viděli krásné vyhlídky ze skal do kraje, prohlédli 
jsme si pohyblivý betlém v Černé. Nakonec jsme v Pstružném  lovili pstruhy na 
kterých jsme si pochutnali k večeři.Celou cestu nás doprovázel pan učitel Piltz- 
rodák právě z tohoto kraje. Velmi poutavě vyprávěl o všech místech která jsme 
navštívili. 
Také  5 našich členek  se zúčastnilo zájezdu který pořádalo ÚS v Náchodě do 
ovocnářského střediska v ZD Dolany – Zájezdě, dále do skanzenu v Krňovicích 
a do Třebechovic nad Erebem na výstavu betlémů. 
Členky našeho svazu pomáhají při výrobě vánočních a velikonočních 
aranžovaných dárků  pro naše spoluobčany, do každé rodiny je určen jeden. Je 
jich potřeba asi 140. Tuto akci organizuje kulturní komise při Obecním úřadu 
ve Slatině nad Úpou. 
Naše členky se rovněž s velkým nadšením a obětavostí zúčastnily při výrobě  
velikonočních aranžmá na velikonoční prodejní výstavu, kterou pořádala 
Oblastní Charita v Červeném Kostelci jejíž výtěžek  69 000,- Kč byl věnován 
Hospici Anežky České v Červeném Kostelci.Naše organizace za materiál, který 
byl použit při aranžování zaplatila 3 715,- Kč a věnovala je jako sponzorský dar 
ve prospěch hospice. Vážíme si nevšední  ochoty a zájmu našich členů při 
podporování všech těchto aktivit.  Ludmila Faltová, jednatelka 
 

Zahrádkáři ZO Náchod 
K činnosti ZO ČZS Náchod v roce 2009 lze říci, že se splnilo očekávání a byl 
naplněn plán činnosti, vyjma jediné akce – tajného výletu. Náchodská ZO se 
vyznačuje jako mnohé jiné vysokým věkovým průměrem dlouholetých členů a 
malým přírůstkem nových mladých, nebo mladších zájemců. Zatím 
zaznamenáváme úbytek. Z výše uvedených důvodů je činnost zaměřena 
převážně na schůze s tématickým zahrádkářským programem, poučným i 
zábavným zaměřením a na tématické zájezdy zase v širokém pojetí od 
zahrádkářských aktivit, poznávání přírody až po kulturu. 
Svoji činnost roku 2009 jsme hodnotili a uzavřeli na výroční schůzi, 
uskutečněné 23. ledna za přítomnosti předsedy Územního sdružení okresu 
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přivazujeme osmičkovým uzlem k hůlce. Nejlepší je úvazky vázat u každého 
internodia buď lýkem nebo páskou používanou při roubování ovocných stromů. 
Boční výhonky na kmínku vyštipujeme, ale listy zde ponecháváme. Špičku 
výhonu zaštípneme, když sazenice dosáhne žádané výšky (60 – 80 – 100 cm) 
a necháme vyrašit výhonky z posledních 2 až 3 listových kolének. Tyto boční 
výhonky za třetím listovým párem zaštípneme a to opakujeme 2x až 3x, aby se 
vytvořila krásná, pravidelná koruna. Zimní období je pro tvarování stromku 
výhodné, probíhá jen vegetativní růst (rostlina dlouhého dne). Můžeme v zimě 
přírůstky výhonů bez obav zakracovat. Na kmínku necháme listy až do 
vytvoření koruny. V červenci následujícího roku po odebrání řízku se můžeme 
těšit z pěkného stromku s korunou a prvními květy. Fuchsie pravidelného tvaru 
– necháme výhonky vyrůst do 3 párů listů. Špičky výhonků, tj. Čtvrtý pár listů 
vyštípneme. Nyní výhonek vytvoří boční výhony ze 3 listových kolének. Po 
jediném zaštípnutí má rostlina místo jednoho výhonku jich 6; je-li kolénko 
třílisté bude mít výhonků 9. Zaštipujeme většinou v dubnu až květnu. Fuchsie 
přirozeně kvetou od konce června až počátkem července. Nevýhodou 
zaštipování je oddálení kvetení, které nemusí být výrazné. Doba od posledního 
zaštipování do začátku kvetení je různá: fuchsie s jednoduchým květem 
potřebují 5 až 7 týdnů do počátku kvetení, fuchsie plnokvěté potřebují 6 až 9 
týdnů do zahájení kvetení, Triphyla hybridy potřebují až 12 týdnů do zahájení 
kvetení. Ukončíme-li zaštipování do poloviny května, pak první květy již 
koncem června. Pro regulaci růstu a násadu květů se mohou použít chemické 
látky. Rostliny se postřikují při výšce 15 cm a podle potřeby se postřik opakuje 
za 14 dnů např.: Alar 85 (0,2 – 0,5 %); Celstar 750 SL (0,15 – 0,4 %); Cycocel 
460 (0,25 – 0,7 %); Cycocel 750 SL (0,15 – 0,4 %); Stabilan 750 SL (0,15 – 
0,4 %) – nutno ověřit. Neexistuje však žádná květina ani fuchsie, která by 
bohatě kvetla bez přerušení až do října. Mnohé odrůdy mají proto přestávku 
v kvetení. Větvičky jsou narostlé, ale špičky výhonků nejsou aktivní a jsou bez 
květů. Pomoc je ale velmi snadná. Když si větvičky podrobně prohlédneme, tak 
uvidíme, že v paždí listů u hlouběji položených listových kolének jsou dobře 
vyvinutá, ale spící očka. Tyto větvičky zastřihneme ostrými, čistými nůžkami až 
k prvnímu plnému očku. Pokud je rostlina i příliš hustá, můžeme ji ještě v této 
době prosvětlit a také odstranit i pokroucené větvičky. Odstraníme odkvetlé 
květy, vytvořené bobule i poškozené listy a nakypříme povrch substrátu. Takto 
ošetřenou rostlinu dvakrát až třikrát po týdnu přihnojíme hnojivem s převahou 
dusíku. Ze spících oček v paždí listů vyraší nové výhony a fuchsie bude krásně 
kvést. 
Fyziologické poruchy bývají způsobeny nepravidelnou péčí o rostliny, 
nevyrovnanou výživou i špatným výběrem stanoviště. Při nedostatku dusíku 
listy žloutnou od okrajů, starší listy opadávají. Rostlina slabě roste. Obdobný 
vzhled může mít i fuchsie přehnojená. Rostlina může přijmout jenom tolik 
živin, kolik potřebuje a jejich přebytek se hromadí na kořenech. Přebytek solí 
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miskách nebo truhlících. Misky překryjeme sklem nebo fólií – optimální 
mikroklima. Teplota pro zakořenění mezi 18 – 24 °C. Substrát složený z 1 dílu 
rašeliny a 1 dílu agroperlitu, můžeme přidat hnojivo. Řízky zakoření za 2 až 3 
týdny. Pro zvýšení jistoty zakořenění a omezení úhynu řízků – aplikace 
biologického fungicidního přípravku SUPRESIVIT asi 2 týdny před napícháním 
řízků. 
Pozdní zimní řízky  
Únor až březen - pro odběr řízků v tomto období musíme mateřskou rostlinu již 
v lednu nebo únoru sestřihat, umístit na světlé a teplejší místo (15 až 18 °C) a 
jednou až dvakrát denně rosit vlažnou vodou. Probudí se spící očka a rostlina 
začne rašit. Zalévat musíme velmi opatrně. Když nové výhonky mají čtyři páry 
listů, tři páry odebereme jako řízek. Spodní listy na řízku odřízneme asi 2 mm 
od stonku.   
Jarní řízky  
Duben až červen - Řízky odebíráme z plně vyrašených rostlin, kdy tak jako tak 
rostliny zaštipujeme. Vhodné je odebrat řízky z poloviny všech vyrašených 
výhonů a druhou polovinu výhonů nechat pro vykvetení. Rostlina potom kvete 
brzy a po dlouhou dobu. U odrůd, které špatně větví musíme zaštipování 
stejně provádět, u některých dokonce i dvakrát.  
Letní řízky 
Srpen - řízky je vhodné odebírat až v druhé polovině srpna. Odřezáváme 
výhonky se 2 až 3 páry listů. Spodní pár listů odstraníme a ihned vysadíme do 
vhodné misky na vzdálenost asi 5 cm od sebe (substrát se zeminou). V misce 
mohou rostliny přečkat až do jara. Nesmí přijít na přímé slunce. Před prvním 
mrazem je přeneseme do bezmrazé a světlé místnosti. V únoru vyraší znovu a 
potom je můžeme přesadit do květináčů o průměru asi 8 cm. Brzy z nich 
vyrostou krásné mladé 
rostliny.  
Podzimní řízky 
Odebírají se v září a říjnu. Postup vhodný pro pěstitele bez vytápěného 
skleníku nebo zimní zahrady. Odtrhávají výhonky dlouhé asi 10 až 15 cm 
s kouskem kůry z hlavního kmínku. Jazýček kůry na konci řízku výrazně 
podporuje zakořenění, které můžeme podpořit stimulátorem. Do květináče o 
průměru 10 cm nasadíme po jeho obvodu asi 6 řízků (substrát se zeminou).  
Několik květináčů potom vložíme například do balkónového truhlíku, který je 
naplněn směsí rašeliny, zeminy a písku. Vydatně zalijeme a truhlík umístíme do 
bezmrazé místnosti. Na jaře by měly mít sazenice vytvořený bohatý kořenový 
systém. 
Stromečková fuchsie 
Vybrat vzpřímeně a silně rostoucí odrůdu fuchsie. Použijeme letní řízkování a 
dále musíme zakořenělé sazenici umožnit plynulý růst přes celou zimu. 
Umístíme ji na teplé a světlé místo. Aby rostlina byla rovná, pravidelně ji 
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Náchod přítele Luďka Groha a patrona, člena předsednictva Územního sdružení 
a republikové rady ČZS, Jana Fetra, kteřínás povzbudili K práci v letošním roce.  
Při ZO pracuje též klub kaktusářů, který uskutečňuje svoji činnost samostatně. 
Loňský rok poznamenal jeho základnu přiznictvů úmrtím dvou nejaktivnějších 
členů.       Ant. Pitaš, jednatel 
 

Kaktusáři ČZS Nové Město nad Metují 
Zhodnocení roku 2009 a výhled roku 2010 
Rok 2009 byl rokem bez nějakých přírodních extrémů pro sukulentní rostliny 
na rozdíl od let minulých, takže jsme se mohli věnovat kaktusům, aniž bychom 
likvidovali škody po krupách nebo vichřicích jako v létech minulých.. Přivítali 
jsme kaktusáře z okolních organizací. Z broumovského, nebo dvorského 
spolku, ale nejpočetnější návštěva v loňském roce byla z Rychnovska, kdy 
přijelo 6 aut  obsazených kaktusáři a kaktusářkami. Většina z nich byla u nás 
poprvé a potěšilo nás, že chválou nešetřili. Odvezli si od nás pár kytiček, 
fotografií a dobrý dojem z našich sbírek. Při loučení jsme se domlouvali na 
další návštěvě a to nás utvrdilo tom, že se jim u nách líbilo. 
My jsme loni pořádali výstavu, kdy byla složitější situace a díky stavebním 
pracem na náměstí jsme měli náročnější navážení, nebo spíše donášení rostlin 
do Spolkového domu. Bohužel ztížený přístup na výstavu se odrazil v počtu 
návštěvníků na této akci. Pro letošní rok přizveme na výstavu, která se bude 
konat 4-6. června ve Spolkovém domě kaktusáře z Náchoda a uděláme 
společnou výstavu, což by mělo obohatit a zatraktivnit tuto akci a nalákat nové 
návštěvníky. 
Dále plánujeme besedu a prezentaci obrázků „Cesta do Mexika“ př. Řeháka, 
který se této zúčastnil na sklonku loňského roku. Uskutečníme též cyklovýlet 
do Polska, kde se chceme podívat na Japonskou zahradu. Máme naplánované 
již tradiční akce a výlety za přáteli, u kterých jsme dlouho nebyli  a nebo se 
tam již dlouho chystáme. Co z našeho plánu stihneme, nebo nestihneme, 
budeme vědět při rekapitulaci na konci roku.    Havel 
 

Cena za ekologii 
Právě jsem se vrátil z návštěvy ekocentra, když tu čtu další výzvu k sepsání pár 
slov do našeho zpravodaje a honí se mi hlavou sucha (úspory vody). Poslední 
výzva z redakce mimochodem narážela na cenu za ekologii - že to zrovna chce 
více penízků. Pakliže zahradní ekologií myslíme šetrnost k přírodě na zahradě, 
cena pak ale může být překvapivá - zadarmo či "výhodná nabídka". Asi si 
říkáte, ať to dokáži, co tedy dělat. Okopávat v době sucha záhony - naruší se 
půdní kapiláry a nebudete muset tolik zalévat (natož nápojem z vodovodu). 
Neposlouchat zahradní sekačku, ale procvičte tělo sotva několikrát za rok s 
kosou v ruce v zahradní louce s poletujícími motýly, bez potřeby hnojit a 
obsluhovat zavlažovače. Pořidťe si zásobníky na dešťovou vodu a zalévejte s 
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ní.  Trochu to ale naplňuje heslo, že i cesta zpět může být cestou vpřed. 
Tělesnou námahu na zahradě lze přirovnat ke sportovnímu vyžití - to ale přeci 
zdraví utužuje, není to ztracený čas. Jestliže nová doba přináší problém s 
opylením včelami (málo včelařů i problémy s chorobami včel), přeci zahradu 
lze obohatit hotelem pro hmyz - ten skoro nic nestojí ( viz. Zpravodaj PODZIM 
2009). A zahradní osvětlení s využitím LED svítidel může pomoci ušetřit zase 
nejen elektrickou energii. Dalo by se pokračovat...  J. Jakl. 
 

Stojí hruška v širém poli.... 
Také hrušně se od nepaměti pěstovaly nejprve na podnožích generativně 
množených (ze semen). Stejně, jako u jabloní se jednalo o pláňata (ze semen 
planých stromů) nebo semenáče (potomstvo kulturních odrůd). Teprve od 
poloviny minulého století byly semenné podnože v Těchobuzicích  
vyselektovány do dvou skupin a dodnes jsou označeny, jako H - TE 1 a 2. 
Hrušně na všech semenných podnožích jsou zájemcům nabízeny ve většině 
ovocných školek. Školkaři je rádi pěstují, protože dobře narostou a jsou na nich 
krásné stromky, dobře prodejné. Běda, když si je koupí zahrádkář - majitel 
malé zahrádky, a zasadí si takovou hrušeň do jejího rohu. Hrušně, podobně 
jako jabloně, na semenných podnožích dorostou gigantických rozměrů a chce-li 
je zahrádkář zredukovat řezem, aby nezastínily půl zahrady, dostane se do 
neřešitelné situace. Takové stromy vidíme v silničních alejích a v "širém poli", 
jako krásnou soliteru, ale rozhodně se nehodí do běžné menší zahrádky. 
Kromě nevhodných rozměrů proti tomuto způsobu pěstování hovoří ještě 
pozdní nástup do plodnosti, celkově menší plodivost a často i její střídání. 
Jedinou předností je dlouhověkost stromu, delší uchovatelnost ovoce a vysoká 
kvalita dřeva. V anglické pokusné stanici v East Mouling se dr. Hatton a jeho 
spolupracovníci věnovali vedle výzkumu jabloňových podnoží i podnožím 
hrušňovým. Byly zde vyselektovány dva typy kdouloní, označované EM A a  
EM C. Kdouloň je botanicky úplně jiný rod, než hrušeň, přesto jsou ale obě 
rostliny příbuzné. O kdouloni bylo známo, že zpomaluje růst a urychluje vývoj 
naštěpované hrušňové odrůdy. Z této kombinace vyroste spořeji rostoucí 
stromek - zákrsek, který plodí dříve, jeho ovoce je kvalitní, má ale kratší věk, 
než jeho kolega, pěstovaný na pláněti, což ale nemusí být na škodu. 
     Samozřejmě, že u hrušní na kdouli jsou i nevýhody. Nehodí se do půd, 
bohatých na  vápník (proto pozor při hnojení před výsadbou do zásoby). 
Stromy mají nižší mrazuvzdornost. Některé odrůdy hrušní se s kdoulí nesnášejí 
(nemají afinitu), což může na trvalém stanovišti vést až k ulomení v místě 
štěpování. Naštěstí to školkaři vyřešili mezištěpováním, za použití odrůd 
s dobrou afinitou a rovným růstem (Hardyho, Konference, Drouardova). Další 
nevýhodou, vyžadující trochu více práce, je mělce umístěné kořání kdoule. Tím 
pádem takový stromek nedrží v půdě bez opory. Tou může být buď 
inpregnovaný dřevěný kůl (vysoký alespoň 3m), nebo nějaká drátěnka na 
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Správná výživa rostliny je předpokladem pro její zdravý vzhled a růst.  
Z počátku vegetace hnojením s převahou dusíku podporujeme růst rostlin. 
Později přihnojováním s převahou fosforu a draslíku v hnojivu podporujeme 
zase tvorbu květů a vyzrávání dřeva. Na přelomu srpna a září je třeba 
přihnojování ukončit. K hnojení rostlin můžeme využít tabletovaná dlouhodobě 
působící hnojiva, která po určitou dobu postupně uvolňují živiny. K dispozici 
jsou např. Osmocote, Plantosan, PlantaCote nebo do květináče přímo přidáme 
některé z tabletovaných nebo tyčinkových hnojiv např.: Chrysal, Substrát, 
Superal, Biom. Další možností je přihnojování jednou za týden roztokem 
kombinovaného hnojiva o koncentraci 0,2 %. Z bohaté nabídky je možno uvést 
např.: KRISTALON 
Základní pravidla pro přihnojování fuchsií 
pravidelně přihnojovat; dodržovat uvedené dávky; nepřihnojovat suché 
rostliny, aby se nepoškodily kořeny; nepřihnojovat za silného slunečního svitu, 
lépe ráno nebo navečer; nepřihnojovat nemocné rostliny; sazenice a mladé 
rostliny přihnojovat raději postřikem na list; čerstvě přesazené rostliny 
přihnojovat až zakoření a začnou znovu růst; od konce srpna již nepřihnojovat. 
Množství zálivkové vody závisí na teplotě a na stanovišti.  
Voda by neměla být ani příliš studená ani tvrdá. Využít sud na zachytávání 
dešťové vody, která je měkká a pro zálivku rostlin vhodnější. Pamatovat na 
volný prostor nad substrátem k hornímu okraji květináče, pro snadnější  
zálivku. V době růstu zaléváme 1x denně, ale na vrcholu léta je potřeba 
zalévat i 2x denně. Na jaře a na podzim je vhodnější zalévat ráno. V létě to 
může být i večer, protože za vysokých teplot rostliny do noci oschnou a 
houbové choroby nemají podmínky se uchytit. Čerstvě přesazené rostliny 
musíme zalévat opatrně – vhodnější rosení listů. Příčinou úhynu rostlin fuchsií 
je zvadnutí z nedostatku vody za mez, kdy došlo k poškození kořenového 
vlášení. Není snadné stanovit, kdy je třeba zalévat, ale je možno se řídit podle 
suchého či zasychajícího povrchu půdy. Mírný nedostatek vody neuškodí, jako 
trvalé přelévání. V horkém letním počasí je ale obtížné dobře zakořenělé 
rostliny přelít. Od září zálivku postupně omezujeme a v zimě zaléváme až po 
kontrole vlhkosti kořenového balu. 
Fuchsie můžeme množit celý rok.  
Ovšem mimo období, kdy jsou výhony již příliš dřevnaté. Také řízky 
z kvetoucích rostlin koření podstatně hůře. Optimální jsou řízky s krátkými 
internódii, silné a vyzrálé, avšak ještě měkké. Záleží i u fuchsií na kvalitě 
matečných rostlin – zdravé, typické pro odrůdu. Odebrané řízky případně 
stimulujeme (pudrový, gelový stimulátor) a okamžitě je pícháme do 
připraveného substrátu – nenecháme je zavadnout. Zakořenění řízku je 
rychlejší a lepší, čím více listů může na něm fungovat. Dostatečná vlhkost 
vzduchu a substrátu. Řízky pícháme pomocí kolíčku a substrát okolo pevně 
přimáčkneme. Rozprašovačem řízky zakropíme. Zakořeňujeme v hlubších 
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Základy pěstování a ošetřování fuchsií 
Požadavky fuchsií – vychází z toho, odkud fuchsie pocházejí a jaká jsou jejich 
původní stanoviště. Botanické druhy jsou domovem především ve Střední a 
Jižní Americe a vyskytují se v horských lesích, kde tvoří převážně keřové, 
podrostové patro lesa. Najdeme je na vlhčích, přistíněných stanovištích. A zde 
je hlavním substrátem zemina vytvořená z listí. 
Substrát pro sázení 
Měl by obsahovat nezbytné živiny pro rostliny a mít schopnost udržet vodu. 
Kupovaný: potom je třeba zvolit spíše substrát určený pro balkónové květiny a 
zjistit na obalu, zda obsahuje živiny a pokud chybí, tak je dodat; nakoupené 
substráty jsou výhodné i proto, že neobsahují semena plevelů a není nutné se 
starat o pletí Osvědčený: GRAMOFLOR (používají v Buchlovicích) pro výsadbu 
do samozavlažovacích truhlíků s přidáním dlouhodobě působícího hnojiva 
Doma míchaný: 1 díl zahradní zeminy, 1díl kompostu (nejméně tři roky starý) 
nebo listovky, 1 dílu rašeliny nebo koupeného rašelinového substrátu; na 10 
litrů této směsi dodáme 0,5 litru písku a 0,5 litru agroperlitu; podle návodu 
přidáme některé z dlouhodobě působících hnojiv  Další doma míchaný: ze 3 
dílů zahradní zeminy, 2 dílů rašeliny a 1 dílu písku; do objemu 10 litrů této 
směsi substrátu přimícháme asi 30 g kombinovaného hnojiva (NPK) nebo 
některé z dlouhodobě působících. Počátkem března přesuneme rostliny fuchsií 
na světlejší místo. Kdy se objeví první nové výhonky, můžeme začít 
s přesazováním. Rostlinu vyjmeme z květináče a odstraníme starou zeminu. 
Odstřihneme odumřelé, tzn. zčernalé kořeny až ke zdravé, světlé části – 
zakrácení kořenů snášejí fuchsie velmi dobře; kořenový bal nemají mít příliš 
velký. Musíme dávat pozor na odvodňovací otvor, který překryjeme; substrát 
okolo mladých sazenic s jemnými kořínky nepřitlačujeme. Pro snadné zalévání 
ponechat volný prostor asi 1 až 2 cm od horního okraje květináče.Po přesazení 
rostlinu jedenkrát zalijeme, postavíme na světlé místo a další zálivku 
provedeme, až když je to nutné; rosení je vhodnější než zálivka Květináč na 
přesazení můžeme použít stejně velký nebo pokud je to třeba, tak nejvíce o 2 
cm v průměru větší; v každém případě by měl být čistý; umývání použitých 
květináčů není příjemné, ale dobrý zdravotní stav rostlin se nám za to odmění. 
Z hlediska rostliny není rozhodující, jaký druh květináče použijeme. Pálené 
květináče jsou těžké, špatně se čistí, ale mají větší stabilitu a protože jsou 
pórovité, propouští přebytečnou vodu. Rostliny pěstované v nich se musí sice 
častěji zalévat, ale obtížně se přelijí. Nové květináče musíme před prvním 
použitím postavit na nějakou dobu do vody, aby řádně nasákly. Květináče 
z umělé hmoty jsou lehké, snadno se čistí, ale jsou vratké, zejména když 
fuchsie mají krásnou velkou korunu; umělé hmota je nepropustná, proto 
musíme být při zalévání opatrnější. Velké solitérní rostliny můžeme vysadit do 
velkých kontejnerů  
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betonových sloupcích.      Kromě výše zmíněných výhod je třeba uvést tu 
hlavní - malý nárok na prostor. Více kusů hrušní na kdouli je možné nasázet na 
vzdálenost dva metry, případně řady od sebe na 4m. Jeden zákrsek nebo štíhlé 
vřeteno na kdouli, tedy potřebuje plochu o výměře 8 m2. Strom hrušně na 
semenné podnoži zabere ze zahrady až 50 m2. Dnes známe M typy kdoulí pod 
zjednodušenou značkou: 
MA : kdouloň Angerská. Je mrazuvzdorná a snáší dočasné zamokření. Ve 
školce se dobře množí. Nesází se do půd, bohatých na vápno. 
MC :  kdouloň rostoucí o 15 - 20 % slaběji, než MA, má ale nižší mrazuvzdor- 
nost. Rovněž nepoužívat do půd s vyšším obsahem vápna. V posledních 
několika desetiletích výzkumníci ve světě pracovali dále v křížení a výběrech 
dalších typů zakrsle rostoucích podnoží pro hrušně. Tak ve Francii byla 
vypěstována podnož, nazvaná SYDO, která roste ještě o něco slaběji, než MA a 
odrůdy na ní naštěpované lépe plodí. Nesnáší přísušky, je lépe množitelná ve 
školce,náchylnost na vápno je stejná. 
S1 je hrušňová podnož z Polska, odolná na mráz. 
ADAMSOVA pochází z Belgie, dobře se množí, ostatní vlastnosti má stejné, 
jako MA, ale pozor - silně vytváří kořenové výmladky. U nás ve Šlechtitelské 
stanici Těchobuzice   vyšlechtili, kromě jiných, i některé kdoulové podnože. 
     K - TE - B (zkratka znamená : K = kdoule, TE = Těchobuzice, B = typ 
podnože), je podnož, která má afinitu pouze s odrůdou Hardyho. Zásadně tedy 
se musí použit metoda mezištěpování. Zato má menší citlivost k přítomnosti 
vápníku. 
     K - TE E má trochu širší afinitu a to s odrůdami Hardyho a Konference. 
     Výzkumný a šlechtitelský ústav (VŠÚO) Holovousy v minulých letech 
zkoušel porovnat výkonnost a hlavně výnosnost odrůd Lucasova, Konference a 
Wiliamsova čáslavka na skupině podnoží z Provance (Francie). 
     BA 29 roste až o 20 % silněji, než MA. Je bezvirózní, má afinitu a není 
citlivá na vápník. 
     OHF 69, OHF 87, OHF 230 a OHF 333 jsou další typy hrušňových 
podnoží. Nejvýnosnější byla konbinace výše zmíněných odrůd s podnoží OHF 
87. V tomto odstavci zmíněné podnože  se v našich školkách prakticky 
nevyskytují. 
     Jak ošetřovat zákrsky nebo štíhlá vřetena hrušní, která si pořídíte na 
běžných podnožích MA nebo MC? 
     1.Při výsadbě musí být místo štěpování nejméně 15 cm nad zemí. (Jako u 
jabloní na M9). 
     2.Nehnojit hnojivem, obsahující Ca a to jak do zásoby, tak v příštích 
letech). 
     3.Zajistit oporu stromku proti vyvrácení (kolík, nebo drátěnka). 
     4.Udržovat pod stromkem čirý úhor (mísa, nebo příkmený pás pod stromy). 
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     5.Přiměřeným řezem vypěstovat a udržet výšku stromu na dosah ze země 
(275 cm).           Jan Fetter 
 

Bio rady do zahrady 
Zahrada může být krásná i bez chemie 
Chcete mít čisťounkou, krásně rozrostlou zahrádku bez plísní a škůdců? 
Nejrůznějších chemických postřiků, hnojiv a ochranných prostředků můžete 
průběžně nakupovat celé batohy. Kromě vyprázdněné peněženky si ale 
zanesete svůj ráj umělými přípravky a ochudíte se o tolik hodnocenou bio 
kvalitu. Inspirujte se raději vyzkoušenými fintami našich babiček.  
Není plevel jako plevel 
Mnohé rostliny, které na své zahrádce nevidíte rády, mohou být vašim 
záhonkům ku prospěchu. Skromná přeslička, která některé druhy půdy 
zapleveluje, je výborný pomocník proti houbovým chorobám a plísním. 
Obsahuje totiž spoustu kyseliny křemičité, která posiluje růst rostlin. Právě teď 
má největší sílu, tak můžete zkusit místo koupených postřiků vytvořit vlastní, 
přesličkový. Natrháte si 100 g čerstvé přesličkové nati bez kořínků. 24 hodin ji 
necháte louhovat v litru vody a potom nať i s vodou půl hodiny provaříte. 
Vychladlý koncentrát přecedíte a doplníte vodou asi 1:4. Takto připraveným 
roztokem naplníte ostřikovač nebo nanášíte na listy růží, vinné révy a ovocných 
dřevin, kde se choroby objevují. (Přesličkový čaj působí zase blahodárně na 
posílení srdce.) 
Prokletá mandelinka 
Vaše úhledné, opečované řádky brambor jsou náhle plné škodlivého 
žlutočerného broučka, až vám oči zaslzí? Zkuste si připravit postřik z bazalky, 
i když už při jeho přípravě voní tak aromaticky, že by ho člověk nejraději sám 
vypil. 250 g sušené bazalkové nati zalijete litrem alkoholu (40%) a necháte 
dva dny odstát v pokojové teplotě. Občas protřepete, přefiltrujete a přidáte do 
něj 10 ml tekutého mýdla. Tuto esenci zředíte asi deseti litry vody, nejlépe 
dešťovky, a postřik po pár dnech opakujete. Jeden zkušený zahradník zase 
zodpovědně suší lógr po vypití kávy, prosévá ho a posypává jím půdu kolem 
brambořiště. Kávová sedlina navíc neodolatelně vábí žížaly, což je dobrá 
zpráva pro rybáře. 
Mšicím to nedarujeme! 
Mšice jsou malé potvůrky, které ničí listí především ovocných dřevin, ale nejen 
jich. Celkem jednoduchý přírodní roztok na postřik proti nim vytvoříte z 25 
stroužků česneku, které nasekáte a spaříte litrem vroucí vody. Ještě čtvrt 
hodiny ho necháte pod pokličkou spařit, přecedíte a takto neředěný jej 
používáte na napadené listy. Fakt je, že to příliš nevoní, ale naštěstí nejen vám 
- i většině hmyzu.  
Růžím nesmírně prospívá a chrání je, když v jejich blízkosti vysázíte česnek. Na 
mšice můžete použít i méně páchnoucí prostředek - kopřivový výluh. Asi kilo 
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tzv. mrazový stín, kdy se za bariérou hromadí těžký chladný vzduch. Zdi 
obrácené k jihu absorbují teplo, které pak postupně uvolňují, a tak poskytují 
růstovou příležitost méně otužilým rostlinám. Díky většímu teplu zde mohou 
dříve kvést růže a stromy (např. meruňky a broskve). 
Živé ploty 
Listnaté nebo jehličnaté, opadavé či stálezelené. Živé ploty z bambusu, zeravu 
nebo buku jsou skvělým doplňkem zahrady, ale hlavně perfektním nástrojem k 
utlumení silných větrů, které se skrze ně, na rozdíl od nepropustných zábran, 
filtrují a zpomalují. Stejnou službu prokážou i laťkové ploty a stěny s otvory. 
Díky tomu můžeme pěstovat např. velkolisté slunečnice, tužebník (Filipendula 
palmata ‘Rubra’), ostrožky (Delphinium) či reveň dlanitou (Rheum palmatum), 
které by prudký vítr mohl poničit nebo je vysušovat. Na druhou stranu musíme 
brát v úvahu i to, že dřeviny spotřebovávají velké množství vody a živin, a 
proto do jejich blízkosti vybereme takové druhy, kterým to nevadí, např. 
mahonii (Mahonia), kontryhel (Alchemilla), třezalku (Hypericum) či škornici 
(Epimedium).  
Svahy 
Svažitá zahrada a nejrůznější kopečky oživují zahradní kompozice, ale nabízejí i 
rozdílná mikroklimata. Vrcholy a strany jsou sušší než níže položené části. 
Bude se tu dařit např. rostlinám, které nemohou stát dlouho v mokru. Naopak 
vlhkomilné druhy vysadíme na úpatí, kde budou mít dostatek vláhy. Nízko 
položená místa mohou být více postižena mrazy, protože se stejně jako voda 
valí dolů i studený vzduch. Spojení mrazivých teplot s vlhkem není 
nejšťastnější a jen zcela zimovzdorné a odolné rostliny tyto podmínky přežijí. 
Jezírka a rybníčky 
Vodní plochy a jejich blízké okolí vytvářejí unikátní mikrosvět. Pulzují životem 
už pár dní po jejich zakomponování do zahrady. Mezi nejkrásnější rostliny patří 
stulík žlutý (Nuphar lutea), velkokvěté lekníny či modráska srdčitá (Pontederia 
cordata). Při okrajích bahnitých břehů pak uplatníme nádherné kypreje  
(Lythrum salicaria), kejklířky (Mimulus luteus) a vachtu trojlistou (Menyanthes 
trifoliata). Díky vlhčímu mikroklimatu můžeme do okolí vodní plochy umístit i 
rostliny, které vyžadují vyšší vzdušnou vlhkost.  
Skuliny a štěrbiny 
Nejrůznější prolákniny, škvíry, mezery a spáry na skalce, v kamenné zídce, 
mezi schody či dlažbou lze skvěle využít k osázení rostlinami, které vyžadují 
dobrou drenáž a vystačí si jen s mělkou vrstvou půdy. Přesně to jsou ideální 
podmínky vyhovující většině skalniček. Na plném slunci dobře prospívají např. 
kakosty dalmatské (Geranium dalmaticum), tařice (Aurinia), písečnice 
(Arenaria) a mnoho druhů půvabných zvonků (Campanula).   
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a větrů, délku trvání slunečního svitu a druh stínu. Každý, kdo se pustí do 
zahradničení, záhy zjistí, jaké množství rostlin existuje. Ne všechny jsou však 
našimi domácími druhy, a proto je důležité se seznámit s tím, zda jim budou 
vyhovovat naše klimatické podmínky mírného podnebného pásu, ale také 
mikroklimata přímo v naší zahradě.Růže mohou u jižně situovaných zdí vykvést 
díky teplejším podmínkám o něco dříve. Průzkumem pozemku přijdeme na to, 
že ne všude je stejný - každý koutek, existující výsadba či stavba nám dávají 
příležitost k pěstování rozmanitých druhů rostlin i přesto, že každá potřebuje 
něco jiného. Čím více takových míst najdeme nebo dokonce vytvoříme, tím 
více možností se před námi otevírá. A zdaleka to nemusí znamenat rozlehlou 
zahradu. 
Půdní typ 
   I na malé ploše se může typ půdy měnit - od jílovité po písčitou, vysychavou 
či podmáčenou s pH méně než 5,5 (což odpovídá velmi kyselé půdě) nebo s 
pH 7 a více (půda zásaditá). Vzorky k testování zeminy proto neodebíráme 
pouze z jednoho místa, nýbrž z různých koutů. Stinné plochy u severních zdí 
mohou být vlhké, pod jehličnatými dřevinami s největší pravděpodobností 
objevíme půdu suchou a kyselejší a někde třeba narazíme na starou stavební 
suť, která skvěle poslouží k založení skalky (dobře totiž odvádí vodu). 
Hladina spodní vody 
Jde o přirozenou úroveň vodní hladiny pod zemí. Určení její výšky prozradí, zda 
má půda sklon k podmáčení po dešti nebo ne. Tento zdánlivý problém lze 
vyřešit nákladným drenážním systémem nebo jej lze obejít výstavbou 
vyvýšených záhonů, okrasného rybníčku či navýšením a modelací terénu. 
Máme i možnost vytvořit si rašeliništní jezírko s masožravými rosnatkami 
(Drosera) a voňavým rojovníkem (Ledum palustre). Anebo takové místo, za 
předpokladu stálého zamokření, využijeme k pěstování vlhkomilných a 
mokřadních rostlin, třeba blatouchu bahenního (Caltha palustris) či kosatce 
žlutého (Iris pseudacorus). 
Slunce a stín 
Určitě se vyplatí vypozorovat, kdy a jak dlouho se v konkrétních částech 
zahrady zdržuje sluníčko, a to jak přes den, tak i v průběhu roku. Zatímco 
sporýše (Verbena), máky (Papaver) a okrasné česneky (Allium) vyžadují  
celodenně osluněnou plochu, trojčetu (Trillium), skimii (Skimmia) a čemeřici 
(Helleborus) by se nedařilo bez stínu. Existuje několik typů stínu: lehký stín, 
suchý polostín, vlhký hluboký stín.Slunná, výhřevná a propustná místa jsou 
optimální k pěstování dužnatých rostlin, např. rozchodníků, letniček a prérijních 
trav.  
Zdi 
Mikroklima může být také odlišné u každé zdi. Záleží na tom, jakým směrem 
jsou orientovány. Při severních zdech, na něž dopadá jen málo slunečních 
paprsků a světla, je půda většinou vlhčí a studenější. V zimě se tu může tvořit 
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čerstvé, nasekané kopřivy zalijete 10 litry vody a necháte 24 hodin louhovat v 
takové nádobě, aby nekvasil. Přecedíte a nanesete na napadené rostliny. 
Hnojíme rostlinkami 
Z kopřivy dělaly naše babičky i jíchu, kterou používaly na hnojení. Připravuje se 
stejným postupem jako další kvalitní organické hnojivo z kostivalu. Ten 
obsahuje draslík, vápník, železo a mangan v takovém množství, že se 
kostivalová mast používá i na doléčení zlomenin. Na zálivku pokojových rostlin 
a zeleniny, potřebujete 8litrovou nádobu. Naplníte ji listy kostivalu (kopřivy) a 
zalijete půl litrem vody tak, aby neplavaly - tedy zatížit kameny a uzavřít. Moc 
totiž nevoní, jako ostatně většina hnojiv. Na teplém místě (ne na slunci) se asi 
po čtyřech týdnech hnijícím procesem vytvoří tmavá tekutina - zákvas. Ten 
přecedíte přes gázu a na hnojení používáte naředěné litr vody - 25 ml zákvasu. 
Hrášek a keříčkové fazole mají v sobě tolik užitečných látek, že je po sklizni 
nevyhazujeme na kompost, ale celé rostlinky zaryjeme do záhonku. Před další 
setbou na záhon můžeme rozhrabat i posekanou trávu. Ta dělá dobře i jako 
podestýlka stromečkům, ale až v polovině léta, aby pod ní nenašli úkryt 
slimáci.        Luděk Groh 
 

Roubování okurek 
   Roubování okurek na podnož tykve používáme z důvodů: 
1. kořeny tykve ne jsou napadány půdními patogenními houbami 
2. bohatší kořenový systém tykve lépe vyživuje naroubováno okurku 
3. použijeme novou podnož Sprinter F1 která na rozdíl od tykve fíkolisté nemá  
   ve stvolu dutinu  
4. nemusíme vysévat v rozdílném termínu vzhledem k síle podnože a okurky 
5. dodávané klipsy mají oválný otvor takže nasuneme na spoj vytvořený dle  
    obrázku žiletkou tak aby větší průměr byl na straně podnože  
6. po narůstání listu na okurce odřízneme pod roubovaným místem kořen  
    okurky a nad roubovaným místem tykev 
7. po celou dobu udržujeme 100% vlhkost – minifóliovníček. 
8.  Klipsy odstraníme až po výsadbě když již máme jistotu pevného srůstu 
9. roubovance nesmíme při výsadbě utopit, roubované místo musí být nad  
   zemí jinak by došlo k tvorbě rosných kořínlů okurky a roubování by ztratilo 
   smysl        převzato 
 

Připravujeme letničky na jarní výsadbu 
Venku je sice stále ještě mrazivo, ale každý zahradník už myslí na jaro. Ti 
zkušenější ale dokonce i na léto – konkrétně na předpěstování letniček. Díky 
tomu totiž získáme několikatýdenní náskok. 
Letničky s náročným předpěstováním 
begonie (Begonia x semperflorens), gazánie (Gazania), lobelka vznešená 
(Lobelia x speciosa), otočník peruánský (Heliotropium aborescens), sporýš 
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argentinský (Verbena bonariensis),  šalvěj zářivá (Salvia splendens), třapatka 
srstnatá (Rudbeckia hirta) 
Letničky se snadným předpěstováním: 
astra čínská (Callistephus chinensis), hlazenec ohnivý (Cuphea ignea), 
luštěnice trnitá (Cleome spinosa), marokánka pestrá (Chrysanthemum 
carinatum), netýkavka (Impatiens), slézec tříměsíční (Lavatera trimestris), 
titonie okrouhlolistá (Tithonia rotundifolia) 
   V květnu pak už budeme mít místo semínek k dispozici poměrně silné 
rostliny, které na své první květy nenechají dlouho čekat. Sáčky se semínky 
nejsou drahé – pohybují se mezi 10 až 40 Kč. Nic ale neutratí ten, kdo si 
semena ze zahrady v minulém roce sám nasbíral. Před výsevem ponoříme 
semena slézovce tříměsíčního (Lavatera trimestris) na půl hodiny do 50 °C 
vody. 
Do čeho vysévat 
K výsevu se nejlépe hodí speciální ploché výsevní bedničky s odnímatelným 
průhledným plastovým poklopem. Tyto minimnožárny nezaberou moc místa a 
snadno se přemísťují. Stejně tak dobře poslouží i plastová miska překrytá 
kuchyňskou fólií nebo tabulkou skla. Pro větší semena, např. hrachory a 
slunečnice jsou praktická papírová platíčka na vajíčka nebo papírové 
květináčky, které lze později do volné půdy uložit i s rostlinou. Ta jimi snadno 
prokoření a materiál se časem zcela rozloží. Šikovnější si mohou vytvořit 
takové nádobky třeba i z novin. Podobně fungují rašelinové pelety. Ty už v 
sobě mají i substrát, takže semena před výsevem stačí jen nechat nabobtnat.  
Postup výsevu 
V závislosti na druhu a odrůdě začínáme s předpěstováním letniček na přelomu 
ledna a února. Druhy s kratší dobou pěstování přijdou na řadu v průběhu 
března či začátkem dubna. Semena potřebují jemnou, propustnou zeminu, 
nejlépe speciální pěstební substrát, bez choroboplodných zárodků. Nesmí ale 
také obsahovat větší množství živin. Semínka vyséváme řídce, stejnoměrně z 
ruky nebo rovnou ze sáčku, přičemž na něj svrchu lehce poklepáváme prsty. 
Jemně utlačíme a pokryjeme tenkou vrstvou substrátu (odpovídající přibližně 
průměru semen). Ovšem pozor! Takto zasypáváme pouze rostliny klíčící ve 
tmě! Druhy, které k vyklíčení potřebují světlo, necháme volně ležet na povrchu 
nakypřeného substrátu. Výsev následně porosíme (nejlépe rozprašovačem, 
který semena nevyplaví) a udržujeme vlhký, nikoliv mokrý. Oseté nádoby se 
jmenovkami rostlin dáme na světlé místo bez přímého slunečního ? luštěnice 
trnitá záření.Ideální je okenní parapet nebo zimní zahrada. Poklop pomůže 
udržet optimální půdní i vzdušnou vlhkost a teplotu okolo 18–22 °C. Zde pozor! 
Existují druhy, které vyklíčí až po přemrznutí. Robustní, k chladu tolerantnější 
rostliny, např. měsíček (Calendula) a len velkokvětý (Linum grandiflorum) lze 
bez obav vysít v březnu nebo začátkem dubna do fóliovníku 
nebonevytápěného skleníku.  

 - 11 - 

Péče o rostlinky po výsevu 
Jakmile se objeví semenáčky, nádobu pravidelně větráme. Poklop odstraníme, 
začnou-li se jej rostliny dotýkat. Příliš hustou sadbu protrháme (vyjednotíme), 
aby měly rostliny kolem sebe dostatek prostoru a světla. Vytrhnutím ale 
můžeme poškodit kořínky ostatních, proto bývá snazší nechtěné rostlinky u 
báze odstřihnout ostrými nůžkami. 
Pikýrování 
Pikýrování, neboli přepichování či přemísťování, provádíme zhruba po čtyřech 
týdnech, kdy se na semenáčcích utvořily první listy. Potřebujeme k tomu nové 
nádoby s pěstebním substrátem a pikýrovací kolík (nahradí ho i obyčejná tužka 
nebo tyčka). Semenáče opatrně uchopíme za lístky, tyčkou uvolníme citlivé 
kořínky a spěšně přemístíme do předem vytvořených jamek v nové nádobě. 
Sázíme je ve větší vzdálenosti od sebe nebo do samostatných květináčků či 
kelímků od jogurtu. Vždy stejně tak hluboko, jak rostly předtím. I nadále 
rostliny pěstujeme na teplém místě s dostatkem denního světla, jinak by 
vytahovaly do výšky a nebyly dostatečně silné. Pravidelně je rosíme, tím 
udržujeme provlhčený substrát a vyšší vzdušnou vlhkost.  
Otužování jim prospěje 
Aby rostliny při přesazení do volné půdy v důsledku šoku neuhynuly, postupně 
je na změnu přivykáme. Pár týdnů před venkovní výsadbou přemístíme 
sazenice na chladnější místo – třeba do předsíně nebo ložnice. Kdykoli bude 
venku teplo, přeneseme je tam, ale chráníme je před prudkými slunečními 
paprsky. K otužování využijeme i studený skleník. Ideální dobou, kdy 
předpěstované sazenice vysazujeme na dané místo v zahradě, je druhá 
polovina května, po tzv. ledových mužích. Rostliny vysazujeme, když není moc 
teplo – nejlépe po ránu nebo k večeru. Ještě předtím je necháme natáhnout 
dostatek vody.  
Choroby 
Nejčastějším problémem je tzv. padání klíčních rostlin. Toto houbové 
onemocnění, způsobující uhnívání kořenových krčků, má v sobě zemina. 
Problémům předejdeme použitím kvalitního, dezinfikovaného, dobře 
propustného substrátu a správnou péčí o rostliny.  Převzato 
 

Tajemství krásných rostlin má často jméno zahradní 
mikroklima 

Ten, komu zahynula nějaká ta rostlinka, určitě přemýšlel nad tím, proč se tak 
stalo. Důvodů může být mnoho, od napadení škůdcem až po nesprávnou 
zálivku. Víte ale, že na rostliny má velký vliv i místní mikroklima? Lehký stín 
pod listnáči vyhovuje specifickým rostlinám, např. půdopokryvnému olověnci 
(Ceratostigma plumbagoides). Naučíme-li se správně využít místa, která nám 
zahrada poskytuje, ušetříme si spoustu práce a zklamání. Mikroklima odráží 
místní variaci celkového klimatu. Zahrnujeme do něj půdní typ, četnost srážek 


