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Smyslem soutěže je rozkvetlé město z venkovního pohledu,  
tedy pokud se vžijeme do role návštěvníka, tak jak by se město  

Moravská Třebová líbilo z hlediska pestrosti, barevnosti předzahrádek  
nebo bohatosti zeleně na oknech, balkónech, v okolí firem .... 

 
Přihlášení do soutěže je možné zasláním 1 – 2 fotografií  

se jménem a adresou elektronickou cestou na e-mail  
zmotlovazmotlovazmotlovazmotlova@mtrebova.cz@mtrebova.cz@mtrebova.cz@mtrebova.cz nebo nahlášením svého jména  

a adresy na telefonní číslo 461461461461    353353353353    044044044044.  
Fotografie jsou poté zajišťovány organizátory soutěže. 

Uzávěrka soutěže je Uzávěrka soutěže je Uzávěrka soutěže je Uzávěrka soutěže je 21. srpna 20021. srpna 20021. srpna 20021. srpna 2009999....     



PROTO, ABY VAŠE OKNA A BALKÓNY BYLY CO NEJKRÁSN ĚJŠÍ, JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI N ĚKOLIK RAD ODBORNÍK Ů 
 
JAK NAKUPOVAT KVALITNÍ SAZENICE ROSTLIN? 

1. volba velikosti rostlin 
Můžeme zakoupit malé zakořeněné řízky rostlin 

nebo polohotové rostliny i hotové narostlé a nakvetlé. 
Všechny volby jsou správné, záleží na následné 
výsadbě. 

Např.: do truhlíku 60 cm dlouhého sázíme až 10 ks 
zakořeněných řízků nebo 5 ks malých rostlin 
vyklepnutích z květníku o průměru 10 cm anebo 3 
opravdu narostlé mateční rostliny. 
2. neplatí, že nakvetlá rostlina je vždy nejlepší 

Květ  muškátu, surfinií nebo petunií nám ukáže 
pouze barvu. Neznamená to však, že taková rostlina je 
kvalitní. Naopak doporučujeme květy při výsadbě 
odstranit, aby při prokořeňování neodebíraly rostlinám 
energii. 
3. sazenice muškátů a hlavně surfinií by se měly 
prodávat zaštípnuté! 

Každé zaštípnutí mladé rostliny znásobuje 
množství výhonů. Vyhneme se tak efektu řídkých a 
provázkovitých převisů. Pokud rostliny nejsou 
zaštípnuté, nehleďte na poupě či květ a rostlinu sami 
zaštípněte! O to více výhonů a květů bude mít. 
4. kořenový bal je jeden z nejlepších ukazatelů 
kvality rostlin 

Pokud můžete prodávajícího požádat o vyklepnutí 
sazenice z květináče, zkontrolujte si kořenový bal – 
musí být pevný, síť vlásečnic hustá a barva bílá, na 
konečcích nebo v dutinkách s jemnými chloupky. Tak 
vypadá zdravá rostlina. Hnědé nebo snad černé konečky 
kořenů u rostlin znamenají, že rostliny jsou nekvalitní 
(uhnívají) a k dalšímu pěstování nevhodné. 

 

BALKONOVÉ  ROSTLINY   
 

Barevné kaskády balkónových květin musí 
obdivovat snad každý z nás. Cesta k nim je sice dlouhá 
a náročná, ale my vám ji ulehčíme. Rostliny 
vysazujeme zhruba v období dubna až května. Pro 
tento účel je nejvhodnější použít rašelinu s vysokým 
obsahem živin. Rašelina svými vlastnostmi zpomaluje 
vysychání půdy, zlepšuje zadržování živin pro rostliny a 
přitahuje sluneční paprsky, čímž podporuje zahřívání 
půdy. Většina balkónových květin má přibližně stejné 
nároky na živiny, a proto můžeme více druhů vysazovat 
do jednoho truhlíku. 

Rostliny přesunujeme ven až po skončení období 
nočních mrazíků. Většina druhů preferuje slunné 
místo chráněné před větrem. Hodně důležitá je pro 
rostliny zálivka, která by měla být rovnoměrná. Toho 
nejlépe docílíme pomocí samozavlažovacích truhlíků. 
Hnojit začínáme zhruba po měsíci od vysazení. Zcela 
jedinečné je v tomto smyslu kapalné hnojivo pro 
balkónové rostliny Hortus (popř. vodorozpustné hnojivo 
Hortilon Balkón), které se rychle vstřebává a má 
okamžitý účinek. Aplikují se v zálivce přibližně 1 x 
týdně. 

Jedinými výjimkami ze skupiny balkónových 
rostlin jsou balzamína a begonie, které mají rády spíše 
stinná místa a nesmí se tak často přihnojovat. 
Množit balkónové květiny můžeme dvěma způsobem 
– výsevem nebo řízkováním. 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE, JAK  SNADNO A ÚSPĚŠNĚ 
PĚSTOVAT KV ĚTINY NA OKNECH A BALKÓNECH 
 

Většina okrasných květin pochází z tropických 
oblastí. Rostou v pralesích nebo jiných oblastech, 
v podmínkách, které jim vyhovují. Přirozený zdroj 
vody, živin a slunečního svitu umožňuje rostlinám ve 
volné půdě maximální nárůst, kvetení a rozmnožování. 
Prostor pro nárůst jejich hladových kořenů neomezený. 
Znenadání se objeví člověk, který rostlinu z volné 
přírody vytrhne a přenese na druhou stranu planety do 
truhlíku. Přestože taková květina prošla řadou šlechtění, 
kde ji přinutili změnit barvu či velikost květů, svoje 
potřeby si hájí dál. Stále touží po sluníčku, prostoru, 
potravě a vodě. Hledá také úkryt před silnými dešti 
nebo ostrým sluncem, který ji „doma“ zajišťují 

mohutné pralesní palmy a lijány. Potřeby rostlin 
musíme respektovat. Chovejme se k nim, jako by byly 
u nás na návštěvě! Návštěvu také nenecháte stát na 
dešti, netrápíte ji hladem a žízní, nabídnete jí pohodlné 
křeslo. Květinám se daří jen u dobrých lidí. Patříte 
k nim? Pokud ano, je to první předpoklad k tomu, 
abyste měli krásně rozkvetlá okna nebo balkón. 
 

 
 
JAKÉ MOŽNOSTI SE NABÍZEJÍ? 

Obyčejný plastový truhlík 

Pěkné květiny v něm můžete napěstovat za 
předpokladu, že budete zalévat v nejparnějších dnes 
alespoň 4 x denně. Důvod je ten, že květiny v 50 cm 
truhlíku spotřebují v létě až 5 litrů vody za den, ale 
substrát v tomto truhlíku pojme při jedné zálivce jen 1,2 
litru. Dalším problémem obyčejných truhlíků je odtok 
vody. Pokud nevytvoříte do truhlíků drenážní otvory, 
květiny utopíte. Pokud otvory vytvoříte, většina vody 
odteče. Nejvíce „zábavy“ si užijete při zálivce truhlíku, 
ve kterém substrát přeschl. Zavlažit takhle přeschlý 
substrát je obtížné, voda odtéká vzniklými mezerami 
mezi substrátem a stěnami truhlíku.  

Komu může vyhovovat: kdo chce mít dobrý pocit 
z levného truhlíku a nevadí mu, že se stane otrokem 
žíznivých květin, ušpiní si omítku domu při zálivce 
nebo pravidelně pojije sousedům prádlo na spodním 
balkóně. 

Velkoobjemové nádoby a truhlíky 

Zde mají květiny pro svůj nárůst velmi dobré 
podmínky. Nádoba s obsahem 35 litrů substrátu udrží 5 
litrů vody. Rostliny tak stačí zavlažovat jednou denně. 
Vydáte však více peněz za výsadbový substrát. 
S výrobou nádoby a jejich případnou manipulací vám 
bude muset pomoci zdatný kulturista. 

Nevýhoda: jen stěží tento truhlík o velikosti 
botníku umístíte na okno či zábradlí balkónu. 

Zavlažovací truhlík 

Zajistí záruku bohatých nárůstů i na místech, kde 
teplota na slunci dosahuje 40°C. Z misky vzlíná voda 
pomocí knotů ke květinám. Veškerá voda i hnojivo se 
spotřebovává, nedochází ke znečištění omítky domu. 
Květinám neublíží ani ledová chlorovaná voda dodaná 
do misky v pravé poledne. Počet knotů v truhlíku lze 
volit podle nároků květin a stanoviště. Díky spodní 
závlaze zůstává zemina stále nakypřená, kořeny mají 
dostatek vzduchu, lépe narůstají a s nimi tak i nadzemní 
část rostliny. 

Rozpuštěné hnojivo se dodává do misky s vodu, 
živiny jdou přímo ke kořenům. K přihnojování 
doporučujeme hnojivo KRISTALON nebo nové 
krystalické hnojivo ENGO, které se právě dostává na 
trh. ENGO je vhodné nejen pro zelené a kvetoucí 
rostliny, ale také jako univerzální typ pro tvrdou vodu. 
Díky změkčení vody „modrým egem“ se živiny pro 
rostliny stávají lépe přijatelnými. 

Rovnoměrná závlaha pomocí knotů zvyšuje vitalitu 
květin. 

 

JARO NA TERASE 
 

Jistě to znáte – jaro přišlo a vy stojíte nad 
nádobami, květináči a truhlíky, které zejí prázdnotou, a 
přemýšlíte, co s nimi. 

Zkuste si truhlíky osadit trochu jinak – zajímavěji, 
elegantněji a hlavně originálně! Pěstovat v nich 
koneckonců můžete téměř cokoli. Kolotoč kolem květů 
v truhlících a přenosných nádobách se roztáčí zpravidla 
třikrát do roka, a to na jaře, po 15. květnu a na podzim. 
Přenosné rostliny stěhujeme ven. Teplé jarní dny 
svádějí k přenesení rostlin na terasu. Ale pozor: 
nádobové rostliny citlivé na mráz – zpravidla ty, 

které pocházejí ze subtropů – musí zůstat v domě až 
do poloviny května, kdy ledoví muži s konečnou 
platností odzvoní nočním mrazíkům. Pro tropické 
druhy by i to bylo příliš brzy – s přestěhováním ven 
raději počkejte až na začátek června. 

Pokud je to zapotřebí, sestřihněte při přemisťování 
rostliny do požadovaného tvaru a odstraňte i vytáhlé, 
bledé zimní výhony a poškozené větvičky. 

Rostliny postupně zvykejte na sluneční svit. Jaro 
je také u většiny druhů ideálním obdobím pro 
přesazování. Neunáhlujte se však a přesaďte jen ty 
rostliny, které mají květináče zaplněné kořeny. 
V nádobách u rostlin, které letos nepřesazujete, 
odstraňte několikacentimetrovou svrchní vrstvu 
zeminy. Na její místo nasypte nový substrát. 

 

PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN  V NÁDOBÁCH 
 

Pěstování rostlin v nádobách je pravděpodobně 
nejrychleji se rozvíjejícím druhem zahrádkaření, které 
umožňuje zažít i lidem bez zahrady radost 
z vlastnoručně vypěstovaných květů a z vlastní úrody. 
Použijete-li květináče, dřevěné truhlíky či korýtka, 
můžete pěstovat téměř cokoli. Mohou v nich růst 
různé typy rostlin včetně keřů i zelenina. 
V květináčích lze pěstovat i tvarované stromy a 
bonsaje. Další výhodou je, že nádoby s rostlinami 
můžete snadno – stejně jako nábytek – přemísťovat a 
měnit vzhled balkónu či terasy. I ve stísněných 
poměrech můžete vytvořit celou zahrádku z různě 
osázených květináčů. Po odkvětu rostliny jednoduše 
vyjměte a zahrádka zůstane stále svěží (máte-li kousek 
nevyužitého místa například za domem, zkuste si tam 
vypěstovat zásobní rostliny ze semen a řízků). 

 

OBLÍBENÉ NÁDOBOVÉ ROSTLINY 
 

Z mnoha rostlin vhodných pro pěstování 
v nádobách jsou některé druhy a odrůdy obzvlášť 
oblíbené a ceněné pro mimořádně zářivou barvu, 
elegantní nebo kompaktní tvar, jednouchou péči, 
odolnost vůči škůdcům a chorobám, nebo proto, že 
vydatně a dlouho kvetou. 

Patří mezi ně především pelargónie, které se 
během několika let stačily z Afriky rozšířit do celého 
světa a domov našly i v té poslední vesnické chalupě. 
Hlavní příčinou jejich neuvěřitelné popularity je jejich 
krása, široká barevná škála a mimořádná schopnost 
přečkat dlouhodobě nepříznivé podmínky, zejména 
nedostatek světla a vody. 

Druhé místo v pomyslném žebříčku oblíbenosti 
balkónovém patří petúniím. Ty v posledních patnácti 
letech urazily díky šlechtitelskému úsilí veliký kus 
cesty. Snad žádná jiná balkónová letnička 
nezaznamenala takový nárůst nových odrůd. V různých 
nabídkových katalozích se tak můžete setkat s pojmy 
jako Surfinie, Supertunie, Super petunie, Milion 
Bells, Doubloons, Petunie, Microtunie aj. Zvolte pro 
ně slunné stanoviště chráněné před silným větrem. Aby 
petúnie po celé léto krásně kvetly, potřebují 
dostatečnou výživu. Vysazujte je jen do vysoce 
kvalitního substrátu pro surfinie, s mírně kyselou půdní 
reakcí a s přídavkem nezbytného železa. Výzkumníci 
zjistili, že ve slunných dnech petúnie přiroste každý 
den až o 1,5 cm. Proto je velmi důležité rostliny 
průběžně a nepřetržitě zásobovat živinami. Odborníci 
doporučují vždy před výsadbou přimíchat pomalu 
rozpustná hnojiva. Navíc má pak každá zálivka 
obsahovat ještě nízkou dávku plného hnojiva. Podobně 
jako u ostatních balkónovém je pro plné nasazení květů 
rozhodující zálivka. Pro petúnie je ideální měkká 
dešťová voda. Pravidelným odstraňováním uschlých 
květů pak prodloužíte celkovou dobu květu od 
pozdního jara do pozdního podzimu. 

Dalšími oblíbenými a osvědčenými nádobovými 
rostlinami jsou begonie, lobelky, netýkavky, 
lichořeřišnice či sporýš.  

DŮLEŽITÉ: Umožněte rostlinám vytvořit 
silný a bohatý kořenový systém, který jim 
zajistí dostatek živin pro růst, vývoj a kvetení. 



 


