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• Péče o zdraví více než 1 300 000 našich klientů

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických 
zařízení po celé ČR

• Více než 750 000 000 za rok vynaloženo 
na prevenci z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 
klientských center

• Více než 100 
bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 
hodin denně zdarma

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.
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Klientské centrum Jihlava  I  Masarykovo náměstí 35

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září.

Babí léto ještě pokračuje, ale zku-
šení majitelé zahrad vědí, že je nej-
vyšší čas na podzimní práce.

Příroda se na podzim připravuje k 
zimnímu spánku, život v ní se zklid-
ňuje a zpomaluje, ovšem na zahrád-
ce je práce víc než v kterémkoliv ji-
ném ročním období. 

Kromě úklidu spadaného listí je 
také nutné dopřát potřebnou péči i 
zahradnímu nářadí. Je třeba jej očis-
tit od hlíny a listí. Pomocníkem vám 
bude třeba vysokotlaký čistič, který 
vám usnadní práci. Měli byste zkon-
trolovat a popřípadě vyměnit poni-
čené nebo povolené násady, proma-
zat motorové stroje a dobře je na 
zimu uložit, aby nebyly ve vlhkém 
prostředí. 

Úklid si zaslouží i skleník. Od-
straňte všechny rostliny, překopejte 
zeminu a naposledy jej vyplevelte. 
Vnitřní rámy očistěte tvrdým kartá-
čem a zbavte je všech usazených ne-
čistot, které by mohly být ideálním 
místem pro škůdce a choroby. Vy-
meťte všechen nepořádek i z podlah 
a nakonec celý skleník vydezinfi kuj-
te. 

Ukliďte nádoby z terakoty do skle-
pa nebo kůlny, aby v mraze nepo-
praskaly. 

Z trávníku vyhrabejte spadané 
listí, naposledy jej posekejte, pro-
vzdušněte a pohnojte podzimním 
hnojivem a protiplísňovým příprav-

kem. Holá místa dosejte a zalijte. Z 
ostatních rostlin a stromů odstraňte 
uschlé listy a odumřelé části.   

Nezapomínejte ani v podzimních 
měsících na zálivku. 

Aby vám voda přes zimu nezamrz-
la v hadicích a kohoutech, je nutné 
ji včas vypustit. Hadice smotejte a 
uložte na zimu do sklepa. Nezapo-
meňte ani na závlahové systémy, 
měli byste je profouknout. 

Vypusťte vodu z bazénů a důklad-
ně je vyčistěte. Myslete i na zahrad-
ní jezírka, která se v době, kdy padá 
listí, zanášejí a mohou být infi ko-
vána škodlivými látkami. Vhodné 
je přes ně na zimu přehodit jemné 
pletivo, které na krajích zatížíte ka-
meny. Zabrání padání nečistot do 
jezírka. Lekníny je dobré přenést, 
pokud máte mělké jezírko, na chlad-
né a tmavé místo. Ideálně tam, kde 
se teplota drží kolem nuly. 

U hlubších nádrží není potřeba 
žádný přesun, ale chcete-li mít přece 
jen jistotu, že lekníny vydrží zimní 
mrazy, pak po vytvoření slabé vrstvy 
ledu na jezírku zaházejte lekníny sil-
nou vrstvou listí. 

Na podzim byste měli všechny zá-
hony dobře zrýt a vyplevelit. Ušet-
říte si tím spousty práce v dalším 
roce. Zeminu poté dobře prohnojte 
kompostem nebo chlévskou mrvou, 
použít můžete i zelené hnojení. 

 Podzim je vhodný na sázení 

stromkových i keříkových rybízů 
a angreštů, maliníků a ovocných 
stromů. Vysazují se i kontejnerové 
stromky nebo živé ploty. Volte radě-
ji vyšlechtěné odrůdy, které jsou již 
rezistentní vůči škůdcům a plísním. 
Popřípadě nezapomeňte před za-
sazením tuto ochranu provést sami 
pomocí vhodných přípravků. Pozor 
si dejte jen na stromky, které nejsou 
příliš uvyklé na naši zimu. Jejich vy-
sazení nechejte raději na jaro. Vysa-
dit můžete i růže, traviny, tulipány, 
narcisy nebo modřence a na slunná 
stanoviště lilie. Vysévají se i odolné 
druhy letniček a česnek. 

Z půdy naopak vyjměte hlízy jiřin, 
mečíků, begónií a dalších hlíznatých 
rostlin, pečlivě si je označte a i s ko-
šíky uložte na chladné a tmavé mís-
to. 

U růží po odkvětu seřízněte dlou-
hé výhony, odstraňte zbytky květů 
a odumřelé části. Ke keřům navrs-
tvěte zeminu, zasypte kompostem 
do výšky asi patnácti centimetrů a 
přikryjte chvojím. Chvojím obalte i 
pnoucí růže a další choulostivé rost-
liny jako je kapradí. 

 Máte-li živý vánoční stromek v 
kontejneru, je nejvyšší čas přenést 
jej na chladné místo v domě, aby si 
postupně zvykal na jiné prostředí. 
Pelargonie i fuchsie přeneste do je-
jich zimoviště, ideálně do skleníku 
nebo zimní zahrady.

Na podzim se sklízí hned zkra-
je cibule. Měla by se sklízet v době 
sucha. Po vytažení ji buď položte 
na záhon a nechte tak 14 dní, nebo 
zavěste pod střechu kůlny či zahrad-
ního domku. Pokud nebude před 
uskladněním dobře vysušena, pod-
lehne velmi rychle hnilobě. Česnek 
sklízejte po zežloutnutí listů. 

Sklízejte jablka a hrušky pro 
uskladnění. Pečlivě je protřiďte, aby 
se do bedny nedostal žádný nahni-
lý kus - zničil by vám celou úrodu. 
Skladujte je na chladném a suchém 
místě a pravidelně je kontrolujte. 

Vyryjte brambory, oberte poslední 
skleníková rajčata a nechte je dozrát 
na tmavém místě. Zelí, mrkev, feny-
kl i červenou řepu nechte na záhoně 
co nejdéle. Růžičkovou kapustu či 
kadeřávek můžete nechat na záhoně 
i v zimě a postupně si odebírat jed-
notlivé růžičky tak, jak budete po-
třebovat. 

Na zimu zabezpečte všechny 
stromky proti okusu hladové zvěře, 
ideálně pletivem. Nově vysazené a 
mladé stromky obalte pytlovinou a 
dobře zajistěte proti náporům větru. 
Půdu kolem stromů byste měli zrýt 
a prohnojit. 

Máte-li živý plot ze zeravů po-
blíž silnice nebo chodníku, vystav-
te zábrany z rákosu, abyste omezili 
dopad posypových solí při zimní 
údržbě silnic.  -lm-

Podzimní práce na zahradě


