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Klíčovým faktorem je umístění -e* 12 
Principy pěstování v květináči ^  14 
Důležitost volby n á d o b y 16 
Substráty a doplňky při sázení-6^ 18 
Nezbytné pro květináče: hnojivo -e* 20 
Jak správně sázet-e=s 22 
Úspěšné pěstování: dobrá zálivka чз* 24 
Údržba a střih rostlin ^  26 
Ochrana v zimě--©», 28 
Desítka nepostradatelných -©» 30

Jaro s předstihem (macešky a cibuloviny) чз* 34 
Obložený truhlík na březen (sasanky, krokusy, irisy) чз» 36 
Jarní žár (tulipány, pryšce, ostřice) чзч 38 
Odstíny jarní růžové (macešky, pažitka) чз* 40 
Jahody se salátem чз>, 42
Jako závan větru od moře (trávnička, lomikámen) чз* 44
Sousoší ve kbelíku (macešky, pryšec) -e* 46
Vůně citrónu a levandule (náprstník, kohoutek, levandule) чз* 48
Tulipány na zeleném p o l š t á ř i 50
Stříbřité s u k u l e n t y 52
Klenotnice z bylinek pro macešky a pomněnky чз* 54
Sytě žlutý koberec ze sukulentů чз* 56
Požitky jara (sedmikrásky, macešky, narcisy) ча 58
Sasanky rozkošné -  rychlá dekorace 60
Višeň na terase чз* 62
Košík dvoubarevných salátů чз* 64



Bedýnka na víno v jarních barvách (prvosenky, macešky) ^  66
Kleinova modř a něžná zeleň к probuzení jara
(macešky, dobromysl, máta) ^  68
Minizahrádka z bylinek-e* 70
Angrešty s pěkným doprovodem -e* 72
Polštář z pomněnek pod rozmarýnem -e* 74
Jako kytice ve váze (pryšce, trýzele, hyacinty) 76
Rajčata a jahody ve všech patrech -e* 78
Jaro celé v bílém a zeleném (náprstníky, bohyšky, zvonky) -e* 80
Kbelík plný jarní něhy (čemeřice, čechrava) ^  82
Hra barev v košíku (prvosenky, pryskyřníky) -e* 84
Symfonie v růžovém (jabloň, sedmikrásky, macešky) -e* 86

LÉTO
Radost na celé léto (Million Bells, dvouzubec) -e* 90 
Trochu bazalky do každé omáčky -e* 92 
Chutě a barvy cuket -e* 94 
Bylinkyjako z tržnice 45* 96
Má mě rád, nemá mě rád... (řebříčky, kopretiny, mnohokvěty) ^
Růže a bylinky, poklidná domácnost ^  100
Rybíz na balkonu-e* 102 ^
Pěkně ostrý škopek-e* 104
Není řepa jako řepa! ^  106
Všechno hoří, všechno plane... (řebříčky, agastache) -e* 108
Sukulenty mnoha barev-e* 110
£  Sfchbada и (xyté: Řeřicha ve skořápkách -e* 112
Svítící záhon (levandule, svatolína) ^  114
Černá a stříbrná (sukulenty, cineràrie, montbrécie) -s* 116
Cherry rajčata к aperitivu 45* 118
Bylinky ve výšce-e* 120
Sukulenty na cestách 122
Ohně kolik chcete! (zápleváky, kardy, mnohokvěty) 45* 124 
Košík plný vůní (otočníky, pelargonie) 45* 126



Jako písnička z anglické zahrádky (růže, ostruhatky, levandule) ^  128
Mísa čerstvého zeleného hrášku -e* 130
Měsíčky pro papričky -e* 132
Hra kontrastů -e* 134
Jahody provázené muškáty-еч 136
Ohňostroj žluté a modré (pryšce, kontryhel, česnek) 138
Ostře pálivé papriky ^  140
Mexické zákoutí-e* 142
Léto v růžovém (muškáty) ч=* 144
Obrubník pro včely (ostrožky, tymián, šanta) 146
Letní mísa plná energie (dlužicha, libora) ч=гч 148
1,2,3... kelímky dužnatek-é^ 150

Ф
PODZIM _
Hortenzie rozhodně stojí za to -e* 154
Mísa к Halloweenu (macešky) 156
Hra listoví (bohyška, javor, přeslička) -©* 158
Obrázek ze sukulentů 160
Tymián a trávy -  poklidná domácnost -©» 162
Dlužichy, pastva pro oči -e* 164
Zelený šperk (bohyška, brslen, trpasličí smrk) ^  166
Minibazének na balkóně (papyrus, lobelka, přeslička) -e* 168
Žardiniéry z okapů (macešky, bazalka purpurová) -e* 170
Ocúny v kbelíku kvetou a kvetou... -e* 172
Patetický podzim (jiřiny, růže, denivka) ^  174
Kočovná kompozice (rozchodník, ostřice, šalvěj) -e* 176
Oranžová a švestkově modrá: pěkná podzimní směs (chejr, záplevák) -e* 178
Zelí v přesile, bazalko vytrvalá! -e* 180
Hrnec podzimních barev (třapatka ostřice, dlužicha) -©* 182
Červená a růžová -  ještě kousek léta (rozchodník, irezína) чг* 184
Zvláštní zelňačka-©* 186
Mísa růžových tónů (vřes, rozchodník) ^  188
Brambořík, klenot ve schránce z listoví ̂  190
Ozdoba z barevných sukulentů чг* 192



Kvetoucí košík rozjasní podzim (chryzantémy, bramboříky) -e*
Ozdoba tvořená sukulenty ̂  196
Podzimní sluníčka (krásnoočka, kapradí) ^  198
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Kouzelné lucerničky (sněženky) -e* 202 
Vanička modřenců -e* 204
I kzimě patří růžová... (čemeřice, sněženky) -e* 206 
š  VßhJLada и bytě: Zeleň na zimu (kapradí, pepřinec) -e* 208 
Červené odstíny v zimě zahřejí (skimie, brambořík) -e* 210 
Barevný svět okrasného zelí: parmská fialová ^  212 
Zimní festival panašovaného listí--e* 214 
Řekli byste jih... (citrus, rozmarýn) -e* 216 
Zima stříbrem oděná (krásnohlávek, brambořík) чз* 218 
Modré hnízdečko (ladoňky) -e* 220 
Hrnec plný vůní (bramboříky, skimie) чз* 222 
Okouzlující kůry (svída) чз* 224 
Hrnec našich babiček (čemeřice, bramboříky) чз* 226 
Jako koutek v mlází (sněženky) чз* 228 
4  ^ahiada и bytě: Živá socha (echevérie -  dužnatky) чз* 230 
Malé zimní klenoty (talovín, macešky) чзч 232 
Harmonie v mědi (dlužichy) ча 234 
Hrníček s talovíny... tak prostinké! чз* 236 
Bobule, květy, listy (zelí, skimie, břečťan) чз* 238 
Záře světla v chladu (talovín, hyacinty) чз* 240 
£  Ŝ aJťucda u byté: V láhvi jako na poušti 4S* 242 
Symfonie v modrém (kosatce, modřence) чз* 244 
Na hebkém loži z mechu чз* 246 
Bramboříky oživují zimní čas чз* 248 
Smrček, čemeřice... A máme tu zimu!
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Rejstřík r o s t l i n 252 
Kredity fotografií-e* 254 
Adresář zahradnictvíTruffaut-e* 255
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