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Už jste přemýšlela nad tím, jakou 
vánoční výzdobu zvolíte pro 
váš interiér? Máme pro vás pár 
jednoduchých tipů, s jejichž pomocí 
vykouzlíte dokonalou sváteční 
atmosféru. V hlavní roli se objeví barvy 
a více či méně tradiční dekorace.  
TEXT: LUCIE PILÁTOVÁ

Pokud máte pocit, že 
na vašem parapetu 
či na poličkách nebo 
skříňkách už není místo 
ani na osazený náprstek, 
nezoufejte. Zavěste květiny 
do prostoru a ony vám 
poskytnou novou radost 
z živé přírody. Dokonce to 
zvládnou nejen klasicky,ale 
i hlavou dolů.
TEXT: LUCIE PILÁTOVÁ

VZNÁŠEJÍ

DEKOR

V několika velikostech 
a barvách se prodávají plastové 
závěsné květináče Sky Planter 
i s příslušenstvím, 
od 399 Kč, www.bonami.cz.

Když se 
  květiny

Říká se jim levitující, i když význam 
toho slova poněkud pokulhává za skuteč-
ností. Rostliny jsou zavěšené a pohybují 
se tak maximálně v průvanu. Každopádně 
nabízejí originální design. Rostliny uvnitř 
fungují na principu samozavlažování, kdy 
se voda doplňuje maximálně jednou týdně.

Hlavou dolů
Květiny tímto způsobem můžete pěs-

tovat i hlavou dolů. Je třeba je ovšem 
umístit do speciálního vaku, který udrží 
zeminu, aby nepropadávala z druhé stra-
ny ven. Samozřejmě, že ne všechny květi-
ny se k tomuto pokusu hodí, takže pokud 
se rozhodnete nějaké své oblíbené zelené 
kamarádce otočit život vzhůru nohama, 
sáhněte zpočátku raději po levnějším 
kousku, abyste o ni hned nepřišli. S ná-
padem květináčů obrácených vzhůru no-
hama se zrodil v hlavě novozélandského 
designéra Patricka Morisse, jenž se snažil 
vymyslet, jak dostat květiny do bytu, kte-
rý není přiliš veliký. Svůj vynález pojme-
noval Sky Planter. Květina je v něm upev-
něna hlavou dolů a o její výživu a vláhu 
se stará nádržka z neglazované keramiky 
umístěná na dně květináče. Součástí kvě-
tináče musí být i indikátor kladiny vody 
v nádržce.  Květiny se pak mohou vznášet 
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Závěsné nádoby Létající 
zahrada jsou ručně vy-
ráběné ze skla v něko-
lika čirých, barevných, 
pokovených i perleťových 
variacích, na jedno lanko 
lze postupně upevnit 
i několik váz s rostlinami, 
www.evervit.cz

Kokedama neboli mechová koule 
má kořenový bal vytvarovaný do 

tvaru koule a zabalený do mechu, 
www.zahradananiti.cz.

Když se 
  květiny
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ve volném prostoru, velmi praktické je také 
využití Sky Planteru pro pěstování bylinek. 

Kam zasadit
Klasikou je květináč, který se poměrně 

dobře upevňuje. Existují speciální závěsy, 
s jejichž pomocí si můžete pověsit dva i více 
květináčů nad sebe, zde vždy záleží na pev-
nosti závěsného materiálu. Na druhou stra-
nu, když už vyšleme květinu do prostoru, 
chtělo by to něco originálního. Vyzkoušejte 
aerárium, což je skleněná nádoba většinou 
ve tvaru koule, která má různě umístěné ot-
vory pro vsazení květin. Na konci bývá vět-
šinou všelijak tvarovaná, takže se dá dobře 
zavěsit do prostoru. 

V aeráriu můžete pěstovat hlavně bromé-
liovité rostliny, které nepotřebují zeminu 
a žijí pouze ze vzdušné vlhkosti. Protože se 
nesmí přelít, stačí je rosit. Pozor ovšem na 
výběr vody, která by neměla zanechat na ae-
ráriu vodní kámen. Aerária jsou ideální také 
pro vlhkomilné rostliny, jimž voda navíc ne-
vadí. V tomto případě je třeba pečlivě vybrat 
místo, kam je s takovou rostlinou umístíte. 
Rozhodně by to nemělo být na přímé slun-
ce, které může rostlinu ve skleněné nádobě 
i uvařit. Dalšími vhodnými rostlinami pro 
takové pěstování jsou sukulenty, jež vyžadu-
jí minimální zálivku. Hodí se proto do společ-
nosti všech, kteří na péči o rostliny poněkud 
zapomínají. Závěsné pěstování v aeráriu je 
ideální také pro orchideje. Ty navíc prostor 
svými květy krásně oživí.     

Zavěsit do prostoru ale nemusíte jenom 
skleněnou baňku. Efektně bude vypadat 
i takzvaná kokedama, což v překladu zna-
mená něco jako mechová koule. Pro snadněj-
ší představu se jedná o rostlinu, jejíž koře-
nový bal je vytvarovaný do koule a obalený 
mechem. Kokedamy se zalévají tak, že je 
ponoříte zcela do vody, kde během pár mi-
nut, někdy i dříve, zcela nasáknou. Pak je 
necháte kdekoli okapat a můžete je znovu 
pověsit. Někdy postačí, pokud ji zavěšenou 
lehce orosíte.   

Kreativní nápady 
K závěsům, ať již klasicky nebo hlavou 

dolů, se dá použít ledacos. Kromě výše zmí-
něných květin si můžete aerárium osazovat 
třeba podle ročních období, od prvních jar-
ních kvítků až po vánoční dekorace. Je už 
čistě jen na vás, co zvolíte. 

Takzvané aerárium tvoří skleněná 
baňka v níž jsou umístěné rostlinky, 
které vyžadují minimální zálivku, 
nebo žijí jen ze vzdušné vlhkosti, 
www.zahradananiti.cz.

Kokedamy můžete mít v podobě 
pokojových rostlin, sukulentů 

ale i drobných jehličnanů, 
www.zahradananiti.cz.

Všechny kokedamy, terária 
i aerária jsou ručně vyrobená 
a co kus, to originál, 
www.zahradananiti.cz.
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