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SamozavlaÏovací truhlík – ano? ãi ne?

A tak jsem zaãal tvofiit svÛj vlastní
kvûtinov˘ truhlík s knoty. Jako základ
jsem pouÏil klasick˘ kvûtinov˘ truhlík
a místo malé misky, která se dávala pod
truhlík, jsem pfiidal misku na 4 a 5 litrÛ
vody. Truhlík jsem opatfiil knoty ze sa-
mozavlaÏovacích truhlíkÛ, kter˘ch jsem
mûl doma vût‰í mnoÏství. Do misky
jsem nalil 4 aÏ 5 litrÛ vody a pfiesto kvû-

tiny nebyly zavlaÏovány a trpûly Ïízní. 
Knoty byly 100% nefunkãní (tyto

knoty se dodnes pouÏívají v samoza-
vlaÏovacích truhlících po celém svûtû).
Ptám se proã?

Knot musí vodu nasát, nabobtnat
a pfiedat vodu do kapilár v substrátu,
a tím je postaráno o zavlaÏování kvûtin
po dobu 3 aÏ 5 dnÛ bez kaÏdodenní zá-
livky. Tento zavlaÏovací truhlík chalu-
páfiÛm naprosto vyhovoval a stal se
z nûho velk˘ hit. 

Díky tomuto truhlíku jsem získal 17
medailí na v˘stavách FLÓRA Olo-
mouc. 40x jsem natáãel v televizních
pofiadech s p. Pfiemkem Podlahou,
25x s paní Jifiinou Bohdalovou v jejích
pofiadech o kvûtinách, mnohokrát
v âeském rozhlase s p. Marcelou
Vandrovou, bylo napsáno mnoho ãlán-
kÛ do rÛzn˘ch ãasopisÛ. Po nûkolik ro-
kÛ jiÏ 4x roãnû jezdím do televize
Markíza – pofiád TELERÁNO.

Po dobu ‰esti aÏ sedmi let jsem pofiá-
dal pfiedná‰ky, kter˘mi pro‰lo témûfi 25
tisíc posluchaãÛ.

Doufám, Ïe jsem vám fiekl hodnû
zku‰eností, Ïe samozavlaÏovací truhlík
mû naprosto zklamal a proto také vzni-
kl zavlaÏovací profesionální truhlík
systém Lebi‰.

Je‰tû jednu radu vám dám: knoty ve
v‰ech samozavlaÏovacích truhlících
plavou na povrchu a tím nenabobtnají
a nemohou pfiedat vodu. Knot, kter˘ na-
saje vodu, nabobtná a potopí se ke dnu

Profesionální truhlík
systém Lebi‰.

Udûlejte si zkou‰ku.

Rok1982 – zaãínám soukromû pod-
nikat jako zahradník. V roce 1985 se
mnû dostal do rukou nûmeck˘ za-
hrádkáfisk˘ katalog, kde byly popsá-
ny 3 typy samozavlaÏovacích truhlí-
kÛ. Byly chváleny a doporuãovány.
Po roce 1990, kdy se otevfiely hranice,
jsem si tyto samozavlaÏovací truhlíky
mohl zakoupit a vyzkou‰et. 

Po jedné pûstební sezónû jsem zjistil,
Ïe tyto truhlíky jsou naprosto nepouÏi-
telné pro pûstování balkónov˘ch kvûtin,
a tak jsem zjistil, Ïe ne v‰echno co je ze
„západu” je kvalitní. Reklamû se nedá
vûfiit. Jednodílná nádoba rozdûlená ro-
‰tem a opatfiena knotem kvûtinám pfii
pûstování dûlala potíÏe.

Ve spodní ãásti byla voda, do které
zasahovaly knoty, a pfiesto kvûtiny neby-
ly zavlaÏovány ze spodní ãásti samoza-
vlaÏovacího truhlíku a trpûly Ïízní.

Z uveden˘ch typÛ – dva byly s kno-
ty a jeden bez knotÛ – tento truhlík ne-
má knoty a nemá logiku. PÛvodní kla-
sická miska byla vloÏená do truhlíku –
vypadá krásnû – ale nefunguje.

BrÀáci – chalupáfii, ktefií ke mnû jez-
dili nakupovat, také o tyto truhlíky ne-
mûli zájem a dávali pfiednost obyãejné-
mu truhlíku, kter˘ na sv˘ch chalupách
jiÏ pouÏívali. 

Klasika: truhlík a miska, ale v tûchto
truhlících kvûtiny 5 dnÛ bez zálivky
tûÏko pfieÏívaly. Jejich pfiáním byl kvû-
tinov˘ truhlík, kter˘ by 5 dnÛ bez zá-
livky dodával vláhu kvûtinám.

– je 100% funkãní a pouÏívá se pouze
v profesionálním truhlíku systém
Lebi‰. Vymûnit knoty v samozavlaÏo-
vacím truhlíku za knoty ze systému
Lebi‰ není fie‰ení – vím proã.

Záruka na knoty 50 rokÛ – nesmíte je
v‰ak vloÏit do horké vody.
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UvaÏujete o rekonstrukci va‰eho domu, bytu …

Kompletní realizace staveb, domy na klíã
Rekonstrukce stfiech, v˘mûna stfie‰ní krytiny

Klempífiské, pokr˘vaãské, tesafiské práce
Zateplení fasád, probarvené omítky

PÛdní vestavby, zateplení, sádrokartony

Zpracování cenové nabídky zdarma
Konzultace, poradenství, návrh

Kontaktujte nás, zrealizujeme va‰e pfiedstavy

Blansko - info@mivtrade.cz - 516 833 237 - 602 736 433 - Vy‰kov
www.mivtrade.cz

Stfiechy - Fasády - Izolace - Zateplení
kompletní realizace staveb

www.konopac.cz

MK Izolstav s.r.o. Crhov 65, PSâ 679 74
MIROSLAV KONOPÁâ

e-mail: konopac@iol.cz
tel./fax: 516 463 413, mob.: 602 500 813

Nejvy‰‰í kvalita
za nejlep‰í ceny

- STAVEBNÍ KLEMPÍ¤STVÍ
- IZOLATÉRSTVÍ

- VE·KERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
- POKR¯VAâSKÉ PRÁCE
- VE·KERÉ ZÁMEâNICKÉ PRÁCE


