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Název tematického celku: Zásady tvorby a praktická ukázka vánoční či dušičkové vazby 

                                             – věnec, miska 

             

Anotace:  
Tematický celek udává přehled a shrnuje poznatky o vazačství a aranžérské tvorbě. 

Udává návody a postupy pro realizaci vánoční nebo dušičkové vazby. Seznamuje 

s příklady zhotovování různých typů věnců či misek. Shrnuje poznatky související se 

zákonitostmi estetiky, základními estetickými prvky.  

Klíčová slova: 

Vazačství, aranžování, základní estetické prvky, zákonitosti vazačské a aranžerské 

kompozice, přípravné práce, druhy věnců, typy misek, nářadí vazače, aranžerské hmoty, 

rostlinný materiál, pomocný materiál vazače, bezpečnost práce při praxi 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Nauka o životním prostředí, Ekologie, 

Biologie, Pěstování rostlin, Chemie, Fyzika a Matematika. 

Obsah tematického celku: 

1) Vazačství. 

2) Aranžování. 

3) Základní estetické prvky ve vztahu k harmonii v přírodě. 

4) Základní estetické zákonitosti vazačské a aranžerské kompozice, využití 

environmentální výchovy 

5) Přípravné a pomocné práce vazače, využití přírodních dostupných materiálů. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, práce s ukázkovými 

výrobky, praktické předvedení postupu tvorby vázaného a vypichovaného věnce, 

praktické předvedení aranžování misek – jednostranné a prostorové misky, týmová práce 

žáků při realizaci výzdoby interiéru školy nebo jiného zadaného prostoru. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) charakterizuje a rozdělí jednotlivé druhy vazby a má přehled o jejich možném použití,   

2) orientuje se v základních estetických zákonech, pravidlech, 

3) uvede přehled základních estetických prvků, 

4) dodržuje zásady bezpečného zacházení s nářadím vazače, s pomocným materiálem, 

5) zdůvodní rozdíl mezi vazbou a aranžováním. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Hessayon, D. G. Aranžování květin. Nakladatelství BETA – Dobrovský a Ševčík, 2000, 
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Homola,V. Vazačství a aranžování květin. Institut výchovy a vzdělávání MZe 

v Praze,1993,ISBN 80-7105-061-X 

Jakábová, A., Luňáčková, V. Aranžovanie sušených kvetín, Nakladatelství Príroda, 1990, 

ISBN 80-07-00242-1 

Owen, L. Velká kniha aranžování. Nakladatelství Alpress s.r.o., 2006, ISBN 80-7362-

200-9 

Smith,E. Klasické věnce. Nakladatelství BB/art s.r.o. v Praze, 2006, ISBN 80-7341-873-8 
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Název tematického celku: Zásady tvorby a praktická ukázka vánoční či  

                                             dušičkové vazby – věnec, miska (učební text)  

 

 

1. Vazačství  

 
     Vazačské práce je zhotovování výrobků z květů a zeleně, jejichž charakter je vymezen 

pouze jejich použitím. Vazač k jejich výrobě potřebuje znát jen účel, které má hotové dílo 

plnit. Dárková kytice je zhotovena z požadovaných květů v požadovaném množství. Vazačské 

práce se ve většině případů zhotovují sériově, ve velkém množství a hodně se podobají, buď 

jsou ze stejného materiálu, nebo ve stejném stylu. Záleží pouze na vkusu zákazníka, který 

sériový výrobek zvolí, a to poměrně za slušnou cenu, která je právě daná sériovostí. Výrobek 

často postrádá estetické cítění i estetické zákonitosti.  

 

     Do skupiny vazačských prací se řadí zhotovování kytic všeho druhu, pohřební a dušičková 

vazba, práce sezónního charakteru – velikonoční vazba, dožínková vazba, práce k dalším 

uznávaným svátkům v roce. Vazač vhodně používá dostupný doplňkový materiál. Pracuje 

a používá správný spojovací materiál, jako je drát, aranžovací hmoty, nářadí vazače – 

zahradnické nože, nůžky, kleště, podložky. Vazač dovede vypočítat náklady na výrobek, který 

zhotoví v přiměřeném čase. 

  

     Rozdělení vazačské tvorby. 

1) Kytice je soubor květů doplněných vhodnou zelení. Zhotovuje se k určitému účelu, 

nejčastěji jako dárek. Podle techniky práce se zhotovují kytice vázané a vypichované do 

podložky. Vázané kytice jsou skládány v ruce do požadovaného tvaru.  

2) Pohřební (smuteční) vazačské práce jsou tradiční náplní vazačské činnosti, protože jsou 

nedílnou součástí pohřebních obřadů. Podle kvality zpracování se pozná trvanlivost výrobku 

i  za delší časové období na hrobě i v kolumbáriu (skříňka na urnu na hřbitově).  

3) Dušičkové vazačské práce jsou určeny k uctění památky zesnulých. Dušičkovou vazbu je 

možné připravit už v říjnu. Sortiment výrobků dušičkové vazby je velmi pestrý. Nejprve se 

vyrábí výrobky z trvanlivých, suchých materiálů, později před svátkem zesnulých teprve 

přírodní chvojové věnce a kytice, aby výrobky byly pro zákazníka čerstvé a neopadaly. 

Používají se většinou základy ze smrkového chvojí. Velmi tradiční je vazba přírodních lesních 

věnců a kytic různé velikosti.  

4) Vazačské práce adventní, vánoční, novoroční jsou sezónní vazačské výrobky s dlouhou 

tradicí. Mají význam jako slavnostní výzdoba bytových interiérů, obchodních 

a společenských místností, vánoční výzdoba hrobů a kolumbárií. Mezi nejčastěji požadované 

vánoční vazačské práce patří adventní věnec všech tvarů (na stůl, na dveře, zavěšený ke 

stropu), vázaný vánoční stromeček, vánoční svícen s konstrukcí na hrob, vánoční svícen do 

interiéru, vánoční svícen ze samorostu, vánoční miska nebo košík, vazby na vánoční stůl 

z čerstvého rostlinného materiálu, vánoční kytice, vánoční závěsy venkovní i interiérové, 

vánoční přízdoba prodávaných květin a další.  

5) Velikonoční vazačské práce jsou práce, které patří svým charakterem do tzv. prací 

symbolických, mají vytvářet představu jara. Někdy se proto označují i jako vazačské práce 

jarní. V časném jaru se používají pučící větvičky jív s jehnědami, sněženky, březová kůra. 

V pozdním období jara to jsou rozkvetlé cibuloviny, rašící větvičky dřevin, buxus, břečťan. 

S velikonočními svátky jsou spojeny i symboly nerostlinného materiálu – pomlázky, vejce, 
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kraslice, ošatky, dřevěné řehtačky, různé figurky mláďat zvířat a ptáků, peří, slupky z cibule, 

mech a osení z vysetých obilovin.     

6) Svatební vazba. Patří sem kytice pro nevěstu, matky a družičky, květinová ozdoba účesu 

nevěsty, korsáž pro ženicha do klopy saka, kytice na auta, aranžmá na svatební stoly, aranžmá 

do obřadní síně nebo do kostela, květinové označení všech účastníků svatby (jedná se o velmi 

mimořádnou událost, proto je často požadována kompozice svatby v jednotném tónu, např. 

slunečnicový motiv, růže, frézie, kopretiny, apod. podle přání snoubenců). Svatební vazba 

náleží k vrcholům aranžérské tvorby. Často bývá i námětem při různých aranžérských 

a vazačských soutěží. Existuje velká škála typů svatebních kytic. Květinářství mají k dispozici 

katalogy svých výrobků, které nabízejí zákazníkům. 

7) Vazba ke svátku Valentýna – Valentýnka. Svátek zamilovaných do Čech pronikl teprve 

nedávno z Velké Británie. Patří sem aranžmá srdce nebo kytičky z růží.  

 

 

2. Aranžování 

 
     Aranžování rostlin je mnohem náročnější než vazba. Aranžér zhotovuje výrobky přímo pro 

určený prostor. Musí znát dokonale účel a využití výrobku. Výrobky jsou často v interiéru 

využívány i několik let, proto musí být brán zřetel na trvanlivost, barevnost a estetiku 

aranžmá. Zhotovená aranžmá nesmí být zdravotně závadná, musí vyhovovat požadavkům 

hygieny a ochrany zdraví. Proto musí být ošetřeny nezávadným fixačním spreyem. Použité 

materiály musí být nezávadné a splňovat požadavky ochrany zdraví.   

    

     Rozdělení aranžérské tvorby: 

1) Aranžování vázy patří mezi základní prvky květinové dekorace v interiéru. Váza musí být 

v souladu s rostlinnou a květinovou náplní a přispívat k tomu, aby se skladba květů a zeleně 

u pozorovatele co nejvíce uplatnila. Správně volená váza musí svým podílem přispívat 

k estetické hodnotě celého díla. Tvar vázy, její barva, textura povrchu, optická hmotnost 

mohou podtrhnout celková aranžmá.   

2) Vypichované květinové misky nahrazují vázy s květinami všude tam, kde je esteticky 

i prakticky výhodnější použít nízké aranžmá. Nejvíce se misky uplatňují při výzdobě stolů 

(kancelář, konference, slavnostní příležitost, denní dekorace).  

3) Vysazované mísy a misky. Tento druh aranžérské tvorby je významným prostředkem 

tvorby životního prostředí interiérů. Dárková květinová miska má krátkodobé použití. Je 

kvalitnější náhradou za darovanou květinu v květináči. Hlavní částí misky je květina 

(brambořík, petrklíč, africká fialka). Kvetoucí rostliny tvoří dominantu a jsou doplněny 

jednou nebo více rostlinami okrasné listem. Počet rostlin je zpravidla dán velikostí nádoby 

(misky). Volí se takové zelené rostliny, které dobře ladí s kvetoucí rostlinou, často se 

používají břečťan, různé druhy kapradin. Miska může být do interiéru, zimní zahrady. Misky 

venkovní, hřbitovní či parkové. 

4) Mobilní zeleň je zvláštní zeleň exteriérového aranžmá do mís. Jsou to velké nádoby 

z různého materiálu, které se osazují jehličnatými nebo listnatými venkovními dřevinami 

nízkého vzrůstu. Mohou být doplňovány otužilými trvalkami a trávami.  

5) Květinové koše jsou aranžmá ke zvláštním příležitostem – divadelní premiéra (derniéra), 

sportovní výkon, významné životní jubileum, dekorační výrobek na výstavách, výzdoba 

svatební či smuteční místnosti.  

6) Květinové obrazy ze sušeného materiálu. Jde o velké plošné aranžmá do místnosti. 

Zpravidla se materiál lepí speciálním lepidlem tavnou pistolí. Jde o velmi pečlivou práci 
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s jasným estetickým záměrem, při které je nutno dodržovat bezpečnost práce, protože lepidlo 

má teplotu až 190oC a hrozí nebezpečí popálení kůže.  

7) Svislá a vodorovná suchá aranžmá do interiéru.   

 

 

3. Základní estetické prvky ve vztahu k harmonii v přírodě 

 
1) Linie je soubor prvků – bodů v pohybu. Linie je nejbohatším estetickým prostředkem. 

Podle charakteru pohybu bodu vznikají přímky, křivky – svislá, vodorovná. Typy linií: 

svislá, vodorovná, šikmá, dostředivá, odstředivá, spirálová, kombinovaná, esovitá.  

2) Plocha vzniká, jestliže se linie dá do pohybu jedním směrem. Plocha tvoří pozadí aranžmá 

a může být z různých technických materiálů – sklo, dřevo, kov, tkanina, apod. 

3) Textura je charakter povrchu plochy. Textura může být hladká, drsná, nerovná, bublinatá, 

rýhovaná. U květin se rozlišuje povrch sklovitý, porcelánový, sametový, hedvábný, 

sklovitý, kovový. Hrubou texturou se vyznačují větve jehličnatých dřevin. 

4) Tvar je plocha v pohybu. Tvar je jednou z nejdůležitějších vlastností rostlinného těla. 

Nejčastěji se rozlišují tvary kulovité, válcovité, srdčité, dlanité, mečovité, jehlicovité 

a čárkovité.  

5) Barva je nejpůsobivější estetický prvek a tvoří nejvýraznější vlastnost aranžerské 

i vazačské kompozice. Nejdůležitější jsou barvy spektrální, které vznikají rozložením 

slunečního paprsku. Jsou uspořádány podle délky světelných vln v tomto pořadí: fialová 

(má nejkratší vlnu a označuje chlad), modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená (má nejdelší 

vlnu a označuje teplo). Z hlediska výtvarného se dělí barvy na pestré a nepestré. Nepestré 

jsou barvy bílá a černá, pestré jsou barvy slunečního spektra a neutrální jsou barvy šedi. 

Všechny základní estetické prvky se berou jako příklad z kompozice přírody a mají svůj  

logický základ v růstu a vývoji rostlin v jejich přirozeném prostředí, např. vyrůstání stonků 

z terminálního pupenu, řazení listů na stonku, způsob vykvétání rostlin apod. 

Barevný základ v přírodě je založen na dvou základních barvách, např. červená a zelená. 

 

 

 

4. Základní estetické zákonitosti vazačské a aranžerské kompozice, využití 

environmentální výchovy 

 
1) Jednotnost logická, morální a estetická. U jednotnosti logické se předpokládá, že dílo 

bude zhotoveno z prvků, které k sobě logicky patří, tzn., že se použije sortiment květina 

rostlin ze stejného prostředí, např. z louky, skleníku. Jednotnost morální je málo 

postřehnutelná, nevýrazná. Jednotnost estetická vyjadřuje všechny estetické zákonitosti, 

výsledkem této jednoty je dokonale sladěný originální výrobek.  

2) Harmonie a kontrast. Celá kompozice má být řešena buď harmonicky, nebo kontrastně. 

Pouze u velkých kompozičních celků (květinová výloha, výstavní pavilon) lze použít prvky 

harmonické i kontrastní. Při harmonické kompozici dosahujeme souladu spojováním prvků 

navzájem se doplňujících velikostí, tvarem, barvou. Tato práce působí jemně a uceleně. 

Poruší-li se soulad v jedné nebo více vlastnostech vzniká kontrast (protiklad), působí 

dynamičtěji živě. Avšak použitím většího množství kontrastů v jedné kompozici může vznikat 

chaos.  

3) Rovnováha díla může být zřejmá a skrytá. Každá kompozice má být vyvážená. Při tvorbě 

aranžmá se většinou vodorovná osa díla spojuje se základnou, na které práce stojí.  
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4) Rytmus dodává celé kompozici životnost. Rytmus vzniká střídáním prvků výrazných 

s méně výraznými. 

5) Stupňování se rozlišuje vzestupné a sestupné. U vzestupného stupňování je u základny 

prvek nejmenší a směrem vzhůru se ostatní prvky zvětšují nebo nabývají na výraznosti. 

Naopak u sestupného stupňování je prvek u základny největší a směrem vzhůru velikosti nebo 

výraznosti ubývá.  

6) Míra – proporčnost udává vzájemné poměry jednotlivých částí kompozice. V praxi se 

nejčastěji používá „pravidlo zlatého řezu“, které jako nejvhodnější udává poměr díla 3:5 

(tři díly pro nádobu a pět dílů pro aranžmá). Pravidlo zlatého řezu se používá při stanovení 

správné výšky aranžovaného materiálu ve váze, aby se nepřevrátila.  

 

     Uváděné estetické zákonitosti jsou produktem evropského způsobu myšlení. Mohou 

existovat výjimky při hledání nových stylů práce. Příkladem je japonský směr Ikebana, který 

spočívá v netradičním spojování materiálů rostlinných i technických, využívá také atypické 

vázy a podložky. Ikebana má několik základních stylů, všechny jsou však vyvinuty na základě 

tří rozměrů – obloha, člověk a země. Jedním ze stylů je moribana, který využívá tři hlavní 

osy, které vycházejí z jednoho místa pod různým úhlem nasazení rostlin. Ikebana i moribana 

je velmi složité aranžerské umění, které do Evropy přineslo nové možnosti pro aranžéry 

a floristy (zejména holandská škola).      

     Estetika je vědní obor, který se zabývá krásou. Hodnotí krásu jako vlastnost každého 

předmětu nebo jevu.  

     Uvedené aranžerské styly a principy fungování vychází ze zásad environmentální 

výchovy. 

 

 

5. Přípravné a pomocné práce vazače a aranžéra, využití přírodních, 

dostupných materiálů 

 
     Jedná se o veškeré práce s květinami, zelení a pomocným materiálem, které musí vazač 

a aranžér vykonat dříve, než začne pracovat na samotném díle.  

 

1) Ošetření řezaných rostlin. Před zpracováním řezaných květin či rostlin je základní 

podmínkou, aby byly dokonale zásobeny vodou. Alespoň 6 hodin musí být umístěny ve vodě 

před aranžováním nebo vazbou. Řez má být dlouhý, šikmý tak, aby měl co největší nasávací 

plochu. Pro lepší rozkvétání a trvanlivost rostlin je možno přidávat do vody speciální 

přípravky pro udržení čerstvosti. Většina rostlin se uskladňuje v chladírnách vybavených 

klimatizačním zařízením při teplotě 2 – 6 o C. 
  
2) Navazování rostlinného materiálu. Při této přípravě se používá vazačský drát různé 

tloušťky a barvy. Využití je při prodlužování stonků, zpevňování stonku a zajišťování květu, 

zpevňování listů, navazování kytiček, navazování šišek, zhotovení náhradního stonku. Dráty 

se počítají do technického materiálu aranžéra, proto musí být ve výrobku zcela zakryty 

rostlinným materiálem. Pouze barevné, ozdobné dráty mohou být součástí kompozice díla.  

 

3) Příprava zeleně. Navazování skleníkové zeleně má stejné zásady jako u květin. Okrasné 

chvojí při výrobě dušičkových nebo vánočních věnců se stříhá na krátké větvičky, na tlustším 

konci se zahrotí a vpíchne do podložky ze slámy. Výplňová zeleň se navazuje do svazečků 

drátem č. 10-12  „na dvě nožky“ a pomocí nožek se vpichuje do podložky.  
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4) Barvení květů a zeleně. K barvení květů se používají speciální barvy. Do roztoku se ponoří 

stonek mírně zavadlého bílého květu s obnoveným nasávacím řezem. V cévách květů se 

barvivo postupně usazuje a květ se barví do požadovaného odstínu. Zlacení, stříbření a bělení 

se používá při některých sezónních vazačských pracích (metličky, vánoční jmelí, šišky, 

větvičky olší a lísek, plody bodláku a trávy). Materiál se suší zavěšený na drátě.  

 

5) Umělá jinovatka se vytváří pomocí mlhovky, do které se nalije rozpuštěný parafín. Za 

tepla je možno zvýšit efekt pohozením prášku z rozdrcených rozbitých vánočních ozdob.  

 

6) Příprava vypichovaných materiálů (mechový bochánek, mechová kulička, zabezpečení 

aranžovací hmoty do drátěných schránek pro lepší trvanlivost). 

 

7) Příprava zelené aranžovací hmoty (Oassis, Florex). Zelená hmota se používá pro 

aranžování čerstvého materiálu do různých výrobků, zpravidla na misky, mísy, koše. Nově 

vyráběná zelená aranžovací hmota má vynikající sací schopnost a namáčí se volným 

položením na hladinu vody několik minut před použitím, není ji třeba zatěžovat. Sama se ve 

velmi krátké době stane těžkou jako kámen. Může se velmi jednoduše tvarovat nožem do 

požadovaného tvaru nebo se využívá přímo zakoupený požadovaný tvar.  

 

     Nářadí vazače je nezbytnou pomůckou vazače a aranžéra. Většinou jde o osobní pomůcky. 

Patří mezi ně zahradnické nože (roubovací, očkovací nůž a žabka, popř. speciální aranžovací 

nůž). Jedná se o velmi ostré nástroje, proto je třeba bezpodmínečně dodržovat bezpečnost 

práce a kázeň na pracovišti. Může dojít velmi lehce k řezné nebo bodné ráně, kterou je třeba 

neprodleně ošetřit, proto je nutné mít rychle k dispozici přenosnou lékárničku. Pracovníci jsou 

většinou zvyklí mít kolem sebe tzv. pracovní půlkruh, který je vysloveně jejich pracovním 

prostorem, kde si shromažďují nářadí i materiál.            

Zahradnické nůžky (jednosečné a dvousečné) se používají ke stříhání větviček a rostlinného 

materiálu. Nůžky na papír a kov, krejčovské nůžky.  

Pilka, kleště na drát, mlhovka, kladívko. 

 

     Pomocný, technický materiál vazače a aranžéra. Patří sem vázací a sekaný drát různé 

barvy, výrobky z drátu a kovu (špendlíky, připínáčky, kovové hroty, kovové skobičky), 

podložky pro výrobky (slaměné, polystyrénové, drátěné, dřevěné, kovové, plastové), 

aranžovací hmoty (Oassis, Florex, Piaflor) pro suché i mokré použití v šedé, zelené i barevné 

formě, spojovací materiál z plastu (elektrikářské spojky, lanka, vlasce, lepicí pásky), různá 

lepidla na papír, na dřevo, na sklo, na rostliny, tavná pistole. 

  

     Výběr rostlinného materiálu pro konkrétní kompozici závisí na záměru aranžéra, na 

vkusu, specifikou interiéru, na přání zákazníka či obdarovaného. Tradiční metodika 

aranžování vychází při kombinovatelnosti rostlin ze zásady výběru rostlin ze stejného 

prostředí, ve kterém rostliny rostou. Těmito zásadami výběru rostlin se řídí tradiční způsob 

aranžování, tzv. přírodní styl. V současné době se také uplatňuje výtvarný styl. Zde používá 

aranžér i netradiční kombinace rostlinného materiálu.  

 

     Nezbytnou nutností při přípravných a pomocných pracích vazače a aranžéra je pořádek na 

pracovišti, dokonale připravený materiál, odpovídající pracovní nářadí a pomůcky a správně 

zvolený technologický postup. Součástí uvedených prací je také konečný úklid spočívající 

v třídění materiálu, tzn. zelená rostlinná hmota do kompostů, ostatní materiál podle povahy do 

různých separačních nádob.  
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Název tematického celku: Zásady tvorby a praktická ukázka vánoční či 

                                            dušičkové vazby – věnec, miska 

                                           (vzdělávací materiál) 

1. Zásady tvorby a výroba vánoční vazby 

     Úkolem cvičení je poznat zásady tvorby vánoční vazby a osvojit si důležité postupy 

přípravy na vánoční vazbu věnce. Součástí tvorby může být zároveň i tvorba adventního 

věnce na stůl nebo jinou podložku. V tématu vánoční vazba je důležité připomenout i ostatní 

výrobky spojené s vánočními a novoročními zvyky.  

Zadané úkoly: 
1) Zjistěte pomocí internetu současné trendy vánoční vazby od různých autorů. Zadejte do 

vyhledávače téma „vánoční, popř. adventní aranžmá, vazba“. 

2) Zopakujte si pomocí učebnice nebo internetu hlavní znaky vánoční či adventní vazby. 

3) Do sešitu praxe připravte záměr vašeho výrobku k tomuto tématu, zapište základní a 

pomocný materiál, který chcete použít a nakreslete schéma aranžmá a zkontrolujte s učitelem 

praxe. 

4) Vyberte z nabízeného rostlinného materiálu a pomůcek potřebné komponenty.  

 

Pomůcky pro cvičení: 
Rostlinný materiál –  různé druhy chvojí a větviček, které rychle neopadá. Květiny živé i 

suché, šišky, plody (ořechy – různé druhy), sušené kroužky citrusů, jablečné plátky, skořápky, 

koření (badyán, celá skořice, hřebíček). Vánoční ozdoby, řetězy, stuhy, svíčky, bodce pod 

svíčky, slaměné či jiné vhodné podložky, vánoční přízdoby. Tavící pistole s náplněmi. 

Lékárnička. Nářadí aranžéra. Aranžovací hmota pro živé rostliny. Drátky vázací i sekané, 

skobičky. Spray pro fixaci výrobku. Rukavice. Dřevěné špejle.  

 

Nářadí vazače: 
Mezi nářadí patří zejména zahradnické nože (roubovací, očkovací nůž, žabka, aranžovací 

nůž). Zahradnické nůžky slouží ke stříhání rostlinného materiálu. Krejčovské nůžky se 

používají ke stříhání látek, stuh a papíru. Kleště jsou důležité na štípání drátů, pletiva.   

 

Podložky pro věnce: 
Všechny věnce mají společný základ – podložku. Výběr podložky se řídí materiálem, který se 

použije. Podložky jsou slaměné, polystyrenové, drátěné, z vinných proutků, dřevěné, 

podložky z aranžovací hmoty, podložky z proutí břízy, vrby.      

 

Rozmístění ozdob na věnci: 
Většině věnců dominuje ústřední motiv a kolem něho se přidávají listy, chvojí, přízdoby a 

květy. Základní umístění motivů je umístění v dolní části věnce, v horní části věnce, věnec je 

rovnoměrně pokrytý květy, listy po celé ploše, dole vpravo, dole vlevo, ústřední motiv tvoří 

výrazná svislá linie., ústřední motiv tvoří výrazná vodorovná linie.     

 

Aranžovací hmoty: 

1) Pro suché výrobky – šedivá.  

2) Pro mokré výrobky – zelená. 

3) Pro barevné výrobky – různé pastelové barvy. 

4) Mech – kobercový, přírodní nebo barvený španělský mech. 
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Bezpečnost práce: 
1) Dodržovat kázeň a pořádek na cvičení. 

2) Respektovat pokyny učitele při práci s výpočetní technikou, internetem. 

3) Nezranit se při práci s nářadím a pomocným materiálem. 

4) V případě úrazu skutečnost okamžitě hlásit učiteli.  

5) Při práci s tavicí pistolí dbát opatrnosti a nespálit se o lepidlo, které má teplotu 180 0C. 

6) Na konci cvičení se vedoucí skupiny přesvědčí, že tavící pistole jsou odpojeny od zdroje 

a oznámí to učiteli (nebezpečí požáru).  

7) Během cvičení žáci nekonzumují nápoje ani jídlo (vyhrazena přestávka), nebezpečí úrazu 

a možnost otravy, protože většina chvojí a rostlinného materiálu je jedovatá). 

8) Během cvičení žáci neopouští bez vědomí učitele pracoviště.  

9) Na konci cvičení provedou žáci úklid a uvedou aranžovací místnost do původního stavu. 

 

Postup při cvičení (instruktáž): 
     Před vlastní prací žáků proběhne prezentace učitele, která se týká hlavních zásad 

aranžérské kompozice. Upozornění učitele na možné chyby u výrobku. Výrobek bude použit 

na předvánoční výstavě. Učitel dále předvede navazování šišek a stuh na drát. 

     Pro zhotovení výrobku žáci zvolí mokrou nebo suchou variantu.  

 

Mokrá varianta vánočního věnce – vypichovaná technika: 

1) Připravte podložku se zelenou aranžovací hmotou, namočíte ji do dostatečného množství 

vody. Velikost průměru podložky volit podle záměru a podle množství materiálu, který je 

k dispozici.  

2) Vyberte ze sortimentu chvojí větvičky jedle nebo tisu, připravte jim hroty na zapichování 

do podložky Oasisu.  

3) velikost větviček je 5 – 8 cm. Věneček má tvořit nadýchaný, vzdušný dojem.  

4) Pozornost věnovat vnějším okrajům věnečku, musí doléhat na podložku, nesmí být vidět 

aranžovací hmota z žádného pohledu.  

5) Na připravenou zelenou hmotu chvojí aranžovat přízdoby. Věneček může být bez svíček. 

V tomto případě se používá bohaté zdobení z čerstvých rostlin a květin. Nasáklá 

aranžovací hmota je třeba stále udržovat ve vlhku (při prodeji je nutné upozornit zákazníka 

na tuto skutečnost), výborně se hodí chryzantémy nebo karafiáty. Jako doplněk se 

používají přízdoby.  

6) Zelená hmota chvojí je součástí aranžmá a je také symbolem vánočního či adventního času, 

proto se doporučuje celou nezakrývat přízdobami.  

7) Vhodným doplňkem u tohoto výrobku jsou stuhy. Je k dispozici velká barevná škála i typ 

stuh. Vhodné a oblíbené jsou stuhy s vyztuženým okrajem, který se dá pěkně vytvarovat do 

žádaného tvaru.  

8) Použijte šišky i cesmínu. Cesmína se připevňuje skobičkou z drátu.  

 

Suchá varianta vánočního věnce – vázaná technika: 

1) Připravte slaměnou podložku o průměru 15 cm nebo 20 cm (podložky jsou strojově 

vyráběny).   

2) Vyberte ze sortimentu chvojí větvičky jedle nebo tisu, připravte si z nich větvičky o délce 

5 – 8 cm a seřaďte je do skupinek, lícem nahoru (rubová strana větviček je potom na 

výrobku dobře patrná a působí rušivým dojmem).  

3) Na slaměnou podložku navažte pevně zelený vázací drátek. Výrobek se bude vázat pouze 

z lícové strany (rubová strana podložky zůstane nepokrytá, také je možno před navázáním 

větviček slaměnou podložku obvázat zelenou začišťovací páskou, sláma pak není vidět). 
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4) Připravené skupinky větviček přivazujte kolem slaměné podložky přesně podle instruktáže. 

Větvičky obmotávejte ve směru hodinových ručiček k sobě. Úvazek drátku by měl být 

1 cm od konce větviček. Následující skupinka větviček by měla zakrýt předcházející 

úvazek. Celkový dojem věnečku má být svěží a kyprý.  

5) Konec obmotávání větvičkami se začistí podle instruktáže učitele tak, aby začátek úvazku 

a konec nebyl patrný.  

6) Následuje zdobení věnce. Použijte variantu se svíčkami. Výška svíček může být různá. 

Umístění svíček může být také různé (klasické uspořádání svíček je do čtverce, do třetiny 

věnce – tři ve skupině a jedna zvlášť).  

7) Proveďte aranžování vánočních přízdob a šišek, cesmíny nebo jiného materiálu.  

8) Celkový výsledek výrobku by měl být čistý, svěží.  

 

Miska – výrobek dušičkový, vánoční:  

1) Připravte misku ze slámy, z kůry, z proutí, z keramiky. 

2) Upevněte aranžovací hmotu drátkem, lepidlem. 

3) Zvolte kompozici. 

4) Zvolte a připravte vhodný materiál rostlinný a pomocný. 

5) Upravte materiál do misky.  

6) Doplňte aranžmá přízdobami a stuhami.  

7) Zafixujte výrobek proti prachu sprayem. 

 

Závěrečné hodnocení práce žáků: 

1) Celkové hodnocení stylu a kompozice výrobku.  

2) Připevněné chvojí nevypadává ani při obrácení výrobku.  

3) Přízdoby, šišky, stuhy i svíčky pevně drží v podložce.  

4) Barevnost výrobku odpovídá zvolenému záměru a koresponduje s estetickými zásadami.  

5) Použitý rostlinný materiál je vhodně zvolen.  

6) Výrobek má zcela zakrytou podložku. 

7) Technický materiál není patrný na výrobku.  

8) Výrobek je originálem. 

 

2. Kontrolní otázky: 
1) Uveďte výrobky vhodné pro vánoční či adventní vazbu.  

2) Jaké znaky v barevnosti a v sortimentu materiálu určují vánoční vazbu? 

3) Vyjmenujte vhodné chvojí pro dušičkovou vazbu.  

4) Uveďte rozdíly mezi vánoční a dušičkovou vazbou.  

5) Zdůvodněte použití stále zelených dřevin ve vánoční a dušičkové vazbě. Uveďte druhy. 

6) Uveďte výrobky (aranžmá) pro dušičkovou vazbu.  

7) Popište zhotovení lesního věnce, k jaké příležitosti je tento výrobek vhodný? 

8) Jaké barvy přízdob zvolíte pro fialové svíčky? 

9) Vyjmenujte sortiment suchých rostlin pro dušičkovou vazbu (5 druhů rostlin). 

10) Vyjmenujte a označte na pracovním stole zahradnické nože.  

11) Jakou teplotu má lepidlo v tavící pistoli při činnosti? 

12) Uveďte důvod zákazu konzumace nápojů a jídla při práci s chvojím.  

13) Jaký je váš názor k větší propagaci adventu? 

14) Uveďte sílu drátu v mm u drátu číslo 8. 

15) Uveďte rozdíl mezi vazbou a aranžmá. 
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Název tematického celku: Floristika - vazba na dané téma - výzdoba interiéru,  

                                             slavnostní vazba 

             

Anotace:  
Tematický celek udává přehled a shrnuje poznatky o floristice. Vysvětluje rozdíl mezi 

floristikou, vazbou a aranžováním. Seznamuje s příklady použití rostlinného materiálu 

z přírody. Shrnuje poznatky související se zákonitostmi estetiky, základními estetickými 

prvky. Vysvětlí možnosti použití různého materiálu jako podkladu pro floristický 

výrobek. 

Klíčová slova: 

Floristika, základní estetické prvky, zákonitosti floristické kompozice, přípravné práce, 

rostlinný materiál, typy floristických výrobků, nářadí floristy, aranžerské hmoty, 

pomocný materiál floristy, bezpečnost práce při praxi 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Nauka o životním prostředí, Ekologie, 

Biologie, Pěstování rostlin, Chemie, Fyzika a Matematika. 

Obsah tematického celku: 

1) Floristika ve vztahu k environmentální výchově. 

2) Přípravné a pomocné práce ve floristické tvorbě. 

3) Základní estetické prvky.   

4) Základní estetické zákonitosti vazačské a aranžerské kompozice, harmonický  

a duševní rozvoj osobnosti.  

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, práce s ukázkovými 

výrobky, praktické předvedení postupu tvorby svislého výrobku, praktické předvedení 

floristického výrobku do misek, práce žáků při realizaci výzdoby interiéru školy nebo 

jiného zadaného prostoru. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) charakterizuje a rozdělí jednotlivé typy floristiky a má přehled o jejich možném 

použití,   

2) orientuje se v základních estetických zákonech, pravidlech, 

3) uvede přehled základních estetických prvků, 

4) dodržuje zásady bezpečného zacházení s nářadím floristy, s pomocným materiálem. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Barnettová,F. Aranžování rostlin. Nakladatelství Svojtka a kol. Praha, 2004,  

ISBN 80-7237-504-0 

Bittnerová,M. a kol. Floristika. Nakladatelství Profi Pres v Praze, 2011,  

ISBN 978-80-86726-43-4 

Dytrtová,R. Aranžování a dekorace z rostlin. Nakladatelství Grada, 2003. 

ISBN80-247-0697-0 

Kadlecová, I. Praktická ilustrovaná příručka Aranžování květin. Nakladatelství Slovart, 

2000, ISBN 80-7209-602-8 

www.floristikaweb.cz 
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Název tematického celku: Floristika - vazba na dané téma - výzdoba      

                                             interiéru, slavnostní vazba (učební text) 
 

 

1. Floristika ve vztahu k environmentální výchově  

 
     Floristika je umění v pravém slova smyslu. Bez vrozeného talentu k vnímání krásy, 

harmonie barev a tvarů nelze vytvořit špičková floristická díla. Bez znalosti základní teorie, 

technik, dovedností a bez vlastní píle rovněž ne.    

     Význam floristiky je v současné době velký, protože v sobě kombinuje prvky aranžování, 

napodobování přírody, používá základy vazby a estetiky.  

     Floristika využívá čisté přírodní materiály. Je důležitou součástí environmentální výchovy, 

která podporuje fantazii a tvořivost žáků. Je to obraz způsobu života a neustále podléhá 

novým módním trendům.       

 

     Rozdělení floristiky je velmi složité. Je možné použít odborné publikace. Floristika se dělí 

na následující druhy: 

a) Floristika, estetika – barevné kombinace. 

b) Floristika, estetika – struktura materiálů. 

c) Floristika, estetika – rovnováha, těžiště, bod, styly kytic. 

d) Floristika, estetika – kompozice. 

e) Floristika, estetika – jednostranné, mnohostranné, kulaté aranžmá. 

f) Floristika, estetika – plocha, pozadí, světlo. 

g) Floristika, estetika – symetrie, asymetrie. 

 

Mezi základní floristické disciplíny patří:  

a) Kytice – volně vázaná, kytice vázaná do spirály. 

b) Aranžování nádob. 

c) Florální objekty (umělecky zpracovaná samonosná a samostojná prostorová dekorace 

různé velikosti, vytvořená kombinováním základních floristických technik). 

d) Věnce. 

e) Festony a girlandy. (Feston je prověšený závěs z listů, květů či plodů, ve středu rozšířen, 

po bocích ukončen dvěma kyjovitými útvary. Girlanda je dekorace vzniklá spojením 

několika festonů). 

f) Ikebana je japonské umění aranžování květin. 

 

Do tematické floristiky patří: svatební floristika, smuteční floristika, dušičková vazba, 

adventní a vánoční floristika, jarní a velikonoční floristika, příležitostná floristika, dekorace 

ze sušených rostlin, interiérová floristika.   

 

 

2. Přípravné a pomocné práce ve floristické tvorbě 

 
     Při práci s rostlinami je třeba znát správné techniky k vytvoření aranžmá. Techniky lze 

všeobecně rozdělit na pomocné (přípravné), hlavní a závěrečné.  

 

     Přípravné techniky – předpřipravení materiálů, tvorba konstrukcí a doplňkových 

dekoračních materiálů. Patří sem ruční ohýbání a tvarování drátků, navazování suchých 
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plodů, jako šišek, lusků, svazků suchých květin. Navázat ale nelze vše, proto je dobré použít 

tavící pistoli k přilepení drátu nebo jiného aranžovacího materiálu. Ten se používá u ořechů, 

kaštanů nebo žaludů. Pomocí drátů se dále prodlužují stonky u rostlin, který je krátký nebo 

nevyhovuje uchopení.  

 

     Hlavní techniky - samotné aranžování a floristika, a to vkládání rostlin do nádoby nebo 

jejich vázání. Při volném vkládání se používají materiály, které udrží rostliny ve vzpřímené 

poloze – králičí pletivo, aranžovací hmoty a jiné zpevňovací materiály. Stonky musí být vždy 

čisté, zbavené listů a trnů. Při vázání kytice do spirály je nezbytné dodržovat jednotný směr 

kladení stonků. 

     Pro živé květy je určená zelená aranžovací hmota Oassis, kterou je nutno před použitím 

volně ponořit do vody (ne tlačit do nádoby). 

     Mezi další techniky patří lepení dekorace. Technika vyžaduje preciznost a čistotu práce. 

Používá se kvalitní tavící pistole a lepidla na živé a suché rostliny i jiné materiály. Tavící 

pistole umožní k sobě slepovat různé materiály (drátky, listy, sklíčka, kameny, suché plody). 

Technika omotávání a proplétání spočívá v proplétání dlouhých šlahounů s pedigem, 

různými dráty, provazy. Proplétání je častou technikou pro zhotovování korpusů věnců, 

různých podložek, konstrukcí pro kytice a některých florálních objektů. Prodlužování 

stonků, vyztužování stonků, vatičkování květů, začišťování páskou, voskování, 

laminování, skobičkování, lepení květů a rostlinného materiálů – nahrazování šperků pro 

slavnostní příležitosti, ošetření pro prodloužení trvanlivosti floristického díla. Živé květy 

můžeme rosit nebo použít přípravek na prodloužení trvanlivosti. V případě květin ve váze je 

třeba dolévat vodu. Lepenou dekoraci ze sušených plodů a rostlin lze zafixovat vhodným 

prostředkem.          

 

Nářadí floristy jsou nože, nůžky, kleště, dráty, tavící pistole, provázky, lepidla, vosky. 

 

Pomocný materiál. Ve floristice a aranžování je takový, který pomáhá aranžérovi vytvořit 

kompozici.  

     Pomocný technický materiál pomáhá zvládnout kompozici po technické stránce. Musí být 

použit tak, aby nebyl v kompozici patrný. V některých případech může pomocný technický 

materiál současně plnit i funkci dekorační, estetickou. Důležité je, aby se materiálu tato 

funkce přiznala, aby působil jako záměr. 

     Pomocný dekorační materiál však nemusí vždy plnit současně i funkci technickou, naopak 

má pouze funkci dekorační, jako je tomu například u různých stuh, provázků, korálků, 

látkových či papírových manžet. 

     Dekorativní materiál – korálky, kamínky, ozdobné stužky, barevné písky, peří, drobná 

keramika, okrasné listy a tráva, dřevěné dekorační doplňky, skleněné doplňky.  

 

Nádoby pro floristiku – vázy a mísy. Nádoby ovlivňují životnost a charakter živých i suchých 

floristických výrobků. Především je důležitá stabilita nádob odpovídající uložení na 

konkrétním místě a má také schopnost zadržovat vodu, zamezit jejímu unikání. Nádoby musí 

být čisté a nesmí obsahovat žádné škodlivé chemikálie. Vyrobené mohou být z keramiky, 

porcelánu, plastu, skla, kovu, dřeva a dalších materiálů, třeba i z kamene nebo betonu.       

 

Vázací materiál 

Vázací materiál je vázací technický materiál. Používá se při svazování rostlinného materiálu 

do různých kompozic, kytic, fixuje stonky. V hotové kompozici by neměl být patrný, musí 
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být začištěn. Mezi vázací materiál patří vázací lýko (umělé přírodní), vázací provázek (bílý, 

zelený), konopný provázek, gumičky. 

 

Pásky pro začišťování a speciální pásky 

     Pásky jsou vyráběny z přírodních nebo syntetických materiálů a jsou určeny k různému 

použití. 

     Mezi základní pásky patří gutaperčová páska Guttacoll určená k obalování prodlužovaných 

stonků řezaných květin a jejich začišťování. Na trhu je v šířce 13 mm v barvě světle zelené. 

Také celkově prodlužuje trvanlivost rostlin a zpomaluje vypařování vody z rostliny. Aby 

páska přilnula k rostlinnému materiálu, je třeba ji mírně natáhnout a překrýt. Konec pásky se 

doporučuje nahřát nad plamenem.  

     Ovinovací páska (Flower tape) je páska o šířce 13 nebo 26 mm. Páska je k dispozici 

v různém barevném provedení. Páska je určena k začišťování drátů při jejich prodlužování, 

zpevňování, navazování nebo začišťování květin.   

     Páska odolná vodě (Waterpool tape) je tmavě zelená 13 mm široká, dále lepicí páska, 

umělohmotná páska. Používají se k upevnění aranžovací hmoty nasáklé vodou k nádobám 

nebo jiným podložkám. 

     Fixační páska (Oasis fix) je kaučuková hmota určená k upevnění hrotů (Pini). Tato páska 

je podobná plastelíně. Oasis fix se používá ve velkých plochých nádobách a na upevnění 

aranžmá na zrcadlo, plech, sklo.   

     Krycí páska na slaměné kulaté podložky pro věnce je tmavě zelené barvy o šíři 40 a 80 

mm. Pásky tohoto typu jsou z jemné netkané textilie nebo z plastové fólie.   

 

Fixační, výplňový a zátěžový materiál 

     Univerzální lepidla jsou určena pro lepení papíru, kůže, plastu.  

     Speciální lepidlo (Oasis floral adhesive) je tekuté lepidlo používané pro lepení živých 

květin, okvětních plátků, jednotlivých listů. Lepidlo nesmí poškodit rostlinný materiál. 

 

Další fixační materiál 
     Používá se zejména k upevnění konstrukce pro floristiku a fixaci aranžovací hmoty ve 

velkých nádobách.   

     Sádra se používá k upevnění velkých tyčí, větví a kamenů v nádobách ve velkých 

floristických aranžmá.  

     Montážní pěna se hodí k fixaci aranžovací hmoty, větví, kmenů, kamenů u větších 

konstrukcí. Po úplném ztuhnutí je pěna tvrdá a nelze do ní zapichovat slabé stonky. 

     Polystyren se používá jako materiál na různé tvary podložek a je možné z něho vykrajovat 

různé tvary podložek a alegorií. Materiál se připevňuje pomocí skobiček nebo špendlíků.   

 

Zátěžový materiál 

     Slouží k zavěšení předmětů v prostoru a snese vyšší zatížení. Spreje a lesky slouží 

k prodloužení trvanlivosti floristických výrobků. 

     Silonový vlasec je lehký, neviditelný materiál s velkou zátěžovou schopností, která je 

úměrná k jeho síle. Používá se k zavěšování floristických dekorací do výloh a do prostorů 

interiérů. 

     Ocelová lanka lze použít pro zavěšení těžkých dekorací. 

 

Ostatní pomocný materiál 
     Plasty jsou pomocným materiálem floristických prací. Nejčastějším používaným 

materiálem jsou pěnové aranžovací hmoty. 
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Hmota je rychle nasáklivá (během jedné minuty pojme celá cihla litr vody). Pěna z cihly se 

volně položí na hladinu vody, netlačí se na ní, protože by rychle došlo k uzavření pórů) a cihla 

by dobře neplnila svoji úlohu. 

     Pěnová aranžovací hmota pro sušené rostliny (Oasis Sec) je šedé barvy. Základními tvary 

jsou cihla a tvarovky. Hmota je velmi tvrdá, nerozpadavá a k podkladu je ji možno přilepit 

lepidlem.  

     Barevná aranžovací hmota (Oasis rainbow) se vyrábí v široké škále spektrálních barev. Je 

dobře nasáklivá pro vodu a určená pro řezané květiny a rostlin. Suchou barevnou hmotu lze 

použít pro sušené rostliny. Barevná aranžovací hmota se nemusí zakrývat, je sama jako 

dekorační prvek.  

 

Výrobky z drátu a kovu 

     Hroty slouží pro upevnění aranžovací hmoty v ploché nádobě, držáků na svíčky, ampulí 

a baněk, vázacích a dekoračních drátů, drátěného pletiva, skobiček, špendlíků, dekoračních 

špendlíků, skla, papíru, dřeva, textilu. 

  

Ostatní a dekorativní prvky: 

     Patří sem sláma a seno, mechy, přírodní vlákna, kov, keramika – hrnčina, terakota, bělnina, 

kamenina, porcelán, proutí, sláma, listy.  

 

 

3. Základní estetické prvky  

 
     Linie je základem všech estetických prvků. Linie je tvořena řadou bodů. Bod sám není 

výrazným prvkem, při pohybu jedním směrem, vzniká linie. Podle charakteru pohybu bodu 

vznikají přímky nebo křivky. Vodorovná přímka (horizontála) se spojuje s pojmem nosné 

základny. Svislá přímka (vertikála) tvoří středovou osu díla. Šikmá přímka (diagonála) 

obvykle určuje šířku a plastičnost celku. Křivky mohou mít další průběh, do kompozice vždy 

vnášejí živost. Tvar listu nebo květu zaujme v linii. 

 

     Plocha vzniká pohybem linie jedním směrem. Je méně pohyblivá než linie. Plocha 

floristické dílo obklopuje. Důležitá je plocha technických doplňků – kov, sklo, dřevo, tkaniny. 

 

     Textura tvoří charakter povrchu plochy. Povrch může být hladký, drsný, nerovný, 

bublinkatý, rýhovaný. U květin rozlišujeme povrch sklovitý, porcelánový, sametový, 

hedvábný, vlnatý, kovový. Hrubou texturou se vyznačují větve jehličnatých dřevin (drsná, 

rozpukaná u borovice, šupinatá u smrku, pentlicovitá u břízy. 

 

     Tvar je plocha v pohybu. Tvar je jednou z nejdůležitějších vlastností rostlinného těla. 

Nejčastěji se rozlišují tvary kulovité, válcovité, kuželovité, srdčité, dlanité, mečovité, 

jehlicovité, čárkovité. 

 

     Barva je nejpůsobivější estetický prvek, tvoří nejvýraznější vlastnost floristického díla. 

Nejdůležitější jsou barvy spektrální, které vznikají rozložením slunečního světla. Jsou 

uspořádány podle délky svých vln v tomto pořadí: fialová, modrá, zelená, žlutá, oranžová, 

červená. Nejsou od sebe ostře odděleny, ale přecházejí jedna v druhou prostřednictvím 

barevných odstínů a mezitónů.  

     Z hlediska výtvarného použití se dělí barvy na pestré a nepestré (neutrální). Pestré jsou 

všechny barvy spektrální, nepestré jsou barva bílá a černá a mezi nimi leží odstíny šedi. 
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     Z hlediska psychického působení barev na člověka se dělí barvy na teplé a studené. Teplé 

barvy (aktivní) jsou barvy červená, oranžová, žlutá., studené barvy (pasivní) jsou barvy 

modrá, zelená, a fialová.        

 

 Goethův šestidílný barevný kruh 

 

 

4. Základní estetické zákonitosti vazačské a aranžerské kompozice, 

harmonický a duševní rozvoj osobnosti 

 
Jednotnost je logická (dílo má být zhotoveno z prvků, které k sobě logicky patří), morální 

(dílo má působit na pocity a představy), estetická (dílo má vystihovat všechny estetické 

zákonitosti a jeho výsledkem jednoty je dokonalá krása díla). 

 

Harmonie a kontrastu se dosahuje ve spojování prvků navzájem. Aranžmá má odpovídající 

velikost, tvar, barvu. Dílo pak působí klidně, uceleně, a jemněji. 

Poruší-li se soulad v jedné nebo více vlastnostech, vzniká kontrast neboli protiklad.  

 

Rovnováha je tvořena vyváženou kompozicí skladby. Jednotlivé části skladby musí být 

rovnoměrně rozloženy podle osy horizontální i vertikální. 

 

Rytmus dodává celé kompozici životnost. Rytmus vzniká střídáním prvků výrazných s méně 

výraznými. Změny v rytmu může být dosaženo výškovým rozhozením výrazných prvků nebo 

jejich odklonem, nepravidelnou změnou vzdáleností. 

 

Stupňování je vzestupné (prvek u základny je nejmenší, směrem vzhůru se prvky zvětšují, 

nabývají na výraznosti) a sestupné (prvek je u základny největší, směrem vzhůru se prvky 

zmenšují). 

 

Proporčnost určuje vzájemné poměry jednotlivých částí kompozice. Nejčastěji se používá 

„pravidlo zlatého řezu“, které jako nejvhodnější poměr udává 3:5, tři díly aranžmá tvoří váza, 

pět dílů tvoří květiny (floristické dílo). 

 

     Jedním z cílů floristiky a práce s přírodními materiály je vytvořit určitý soulad a harmonii 

v přirozeném, pracovním prostředí. Floristika květin je činnost, která daleko přesahuje za 

poznávání rostlin. Je to umělecké zpracování rostlinného materiálu, jímž lze stejně jako u 

všech ostatních druhů umění, vyjádřit pocity a myšlenky autora. 

     Člověk měl od nepaměti potřebu zdobit květinami a rostlinami své okolí. Chvilka, která se 

věnuje úpravě květin a tím i okolního prostředí, přispívá k obohacení života lidí.   
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Název tematického celku: Floristika - vazba na dané téma - výzdoba 

                                             interiéru, slavnostní vazba (vzdělávací materiál) 

 

 

1. Hodnocení floristiky z hlediska významu, rozdělení 
 

     Úkolem cvičení je zjistit odlišnosti floristiky, vazby a aranžování. Při splnění úkolu je 

nutné zvládnutí předchozích tematických celků ze zahradnictví  

 

Zadané úkoly: 

1) určete rozdělení floristiky podle učebního textu, 

2) vyberte z nářadí floristy aranžérský nůž a aranžérské nůžky, 

3) vysvětlete rozdíl mezi pojmy bod, linie, plocha, textura, tvar, barva,  

4) určete, do jaké skupiny tyto pojmy patří, 

5) podrobně popište základní estetické zákonitosti v aranžérské tvorbě 

6) popište jednotlivé styly aranžování. 

 

Pomůcky při cvičení: 

Nářadí floristy, přípravný a pomocný materiál, rostlinný a přírodní materiál, květy, listy, 

dekorativní předměty, různé přírodniny. 

http://is.muni.cz/th/189358/pedf_b/Barvy_a_jeji_vyznamy.doc.pdf 

knihy.cpress.cz/?p=actions&action=download/file&value=files&id=112105 

 

Postup při cvičení: 
1) Skupina vypracuje úkol č. 1. 

2) Skupina vypracuje úkol č. 3. 

3) Skupina vypracuje úkol č. 5. 

4) Všechny skupiny si společně s vyučujícím procvičí formou poznávání nářadí floristy, které 

bylo předem připraveno na pracovním stole.  

5) Všechny skupiny společně prezentují úkoly č. 1, 3, 5. 

 

 

2. Přípravné a pomocné práce. 

 
     Úkolem je provést praktické předvedení:  

a) vazba šišky na dvojdrát (nožku), 

b) vazba stuhy na drát,  

c) vazba kytičky do svazku na drát,  

d) vyztužení gerbery drátem.    

 

Zadané úkoly: 
1) poznávání šišek a možnosti použití, 

2) poznávání druhů stuh a možnosti jejich použití, 

3) rozlišování síly a čísel vázacích drátů a možnosti jejich použití, 

4) praktické předvedení vyztužení stonku gerbery drátem, 

5) praktické předvedení navazování stuh, 

6) praktické předvedení navazování šišek na drát. 

 

http://knihy.cpress.cz/?p=actions&action=download/file&value=files&id=112105
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Pomůcky při cvičení: 
Nářadí floristy, přípravný a pomocný materiál, rostlinný a přírodní materiál, květy, listy, 

dekorativní předměty, různé přírodniny, sklo, keramika, stuhy z různých materiálů, 

aranžovací hmoty. 

 

 

3. Praktické předvedení a zhotovení floristického výrobku – miska 

 
     Úkolem cvičení je v určitém čase provést zhotovení floristického výrobku - misku. Miska 

bude použita na výzdobu interiéru školy a bude z přírodních materiálů spojených 

s pěstováním rostlin. Žáci použijí suché obiloviny, trávy, bodláky, kůru a šišky dřevin.  

 

Zadané úkoly: 
1) Vyberte vhodnou misku nebo jiný podklad pro vodorovný floristický výrobek. 

2) Vyberte přírodní materiál, který souvisí se zaměřením školy. Materiál může současně 

sloužit jako pomůcka pro určování rostlin (klasy, laty trav, tobolky máku, struky řepky, 

bodláky, přírodniny z lesa a louky). 

3) Floristický výrobek bude mít celoroční využití v interiéru místnosti, zvolte aranžovací 

hmotu, která se používá na sucho.  

4) Zvolte velikost, tvar, styl a barevnost floristického výrobku. 

5) Dodržujte zákonitosti při zhotovování výrobku (pravidlo zlatého řezu, harmonii, rytmus, 

apod.). 

6) Dbejte na zakrytí pomocného materiálu. 

7) Výrobek musí být přenosný, stabilní a pevný.  

8) Na konci práce výrobek zafixujte příslušným konzervačním prostředkem. 

 

Pomůcky pro cvičení: Rostlinný materiál, tavící pistole s náplněmi, lékárnička, nářadí 

aranžéra, aranžovací hmota pro suché rostliny, drátky vázací i sekané, skobičky, spray pro 

fixaci výrobku. 

     

Postup při cvičení: 
1) Instruktáž učitele – předvedení zhotovení výrobku s komentářem. 

2) Důraz na použitý rostlinný a pomocný materiál. 

3) Předvedení prezentace na tabuli.  

4) Dodržování bezpečnosti práce a pořádku na pracovišti.  

5) Dodržení účelnosti výrobku – použití v interiéru.  

6) Hodnocení výrobku před celou skupinou, upozornění na chyby. 

 

 

4. Praktické předvedení a zhotovení floristického svislého výrobku 

 
     Úkolem cvičení je v určitém čase provést zhotovení floristického svislého výrobku. Svislý 

výrobek – závěs bude sloužit jako výzdoba chodeb a vstupních prostorů školy. Výrobek musí 

splňovat příslušné náležitosti. 

 

Zadané úkoly: 
1) Vyberte vhodnou podložku pro závěs (slaměný kruh, kůru, sklo, drátěný poklad, apod.). 

2) Vyberte přírodní materiál, který souvisí se zaměřením školy podobně jako misky. 

3) Floristický výrobek bude mít celoroční využití v interiéru chodeb. 
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4) Zvolte aranžovací hmotu, která se používá na sucho.  

5) Dodržujte pravidlo „zlatého řezu“, výrobek musí být vyvážený, aby nebránil v pohybu 

žáků na chodbách. Šířka výrobku maximálně 100 mm. 

 

Pomůcky pro cvičení: 
Rostlinný materiál, tavící pistole s náplněmi, lékárnička, nářadí aranžéra, aranžovací hmota 

pro suché rostliny, drátky vázací i sekané, skobičky, sprej pro fixaci výrobku. 

     

Postup při cvičení: 
1) Instruktáž učitele a zhotovení výrobku učitelem s komentářem.  

2) Důraz na použitý rostlinný a pomocný materiál. 

3) Předvedení prezentace na tabuli. 

4) Dodržování bezpečnosti práce a pořádku na pracovišti. 

5) Dodržování účelnosti floristického výrobku, použití v interiéru. 

6) Hodnocení výrobku před celou skupinou. Vyučující upozorní na případné chyby 

a vyzdvihne výjimečnost výrobku. 

 

 

5. Informace o stylech ve floristické tvorbě 

 
a) dekorativní styl je zdobný, převládá bohatost, plnost, ornamentálnost, květy jsou těsně 

k sobě semknuty, není vidět do středu výrobku, rozložení rostlin vychází ze středu nádoby, 

kde je umístěno těžiště, směrem ven se rostliny postupně rozvolňují a zjemňují. Bohaté 

použití dekoračního materiálu – stuhy, provázky, drátky, korálky, peří.  

b) formálně lineární v jejím popředí stojí forma (tvar, velikost, barvy. Rostliny nebo její 

části, linie neprobíhají náhodně, ale vzájemně se doplňují, vytvářejí kontrasty a určité napětí. 

Květiny, listy a větve jsou zakomponovány vždy podle stupně svého působení v souhře 

s ostatními částmi. Výrazný kontrast linií, barev a tvarů: kombinují se nejméně tři typy 

průběhu linií – horizontální, vertikální, diagonální.   

c) vegetativní styl je přirozený a růstu rostlin přizpůsobený způsob aranžování, ve kterém se 

jejich formy, tvary a linie interpretují v souladu s přírodou. V tomto stylu se napodobuje 

přirozený růst rostlin nejen postavením jednotlivých prvků, ale i skupin. Lze napodobovat 

různá společenstva (rozkvetlou louku, břehy řek, rašeliniště, mýtinu). Při výběru materiálu 

kombinujeme rostliny, které spolu rostou v přírodě. Respektujeme zákonitosti o slučování 

prvků stejného charakteru, ale stále pracujeme s kontrasty velikostí, tvarů, křivek, struktur 

a barev. Větší zastoupení mají listy. Plody, větve a květy jsou zastoupeny většinou 

sporadicky. Používáme výhradně přírodní materiály (sisal, kokosové vlákno, kůru, přírodní 

vázací materiál).  

     Pro dobré zvládnutí tohoto stylu je nutné mít dostatečné znalosti o rostlinném materiálu, 

musíme znát prostředí rostlin (znalosti z ekologie a biologie), společenství rostlin 

(fytocenologie).      

 

 

6. Kontrolní otázky: 
 

1) Vysvětlete podstatu svatební floristiky – použijte internet. 

2) Na internetu zjistěte rozdíly ve vázání floristické stuhy a stuhy pro vazbu věnce. 

3) Vysvětlete podstatu adventní a vánoční floristiky. 

4) Vysvětlete základy interiérové floristiky. 
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Název tematického celku: Pěstování růží a jejich využití v sadovnických úpravách 

Anotace:  
Tematický celek charakterizuje sortiment růží. Řeší rozmnožování, výsadbu, ošetřování 

a ochranu růží na stanovišti a jejich uplatnění ve výsadbách.  

Klíčová slova: 

Druhy růží, botanicko-morfologické znaky, rouby, roubování, očka, očkování, podnož, 

odnože, hřížení, dělení, řízky, výsadba, zazimování, řez, hnojení, padlí růžové, plíseň 

šedá, skvrnitost, plíseň šedá, rez růžová, černá skvrnitost růží, fyziologické choroby, 

kyjatka růžová, pidikřísek růžový, štítenky, puklice, svilušky, klopušky, pilatka dřeňová, 

pilatka prýtová, obaleči, žlabatky, listokazové, háďátko kořenové, nádorovitost, ochrana 

ŽP, likvidace odpadů z chemických přípravků. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané v předmětech Nauka o životním 

prostředí, Biologie, Ekologie a Zahradnictví. 

Obsah tematického celku: 

1) Vývoj rodu růže a třídění růží. 

2) Stavba rostliny. 

3) Rozmnožování růží. 

4) Výsadba růží na trvalé stanoviště v sadovnické úpravě. 

5) Ošetřování růží na trvalém stanovišti. 

6) Ochrana růží s ohledem na životní prostředí. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Využití odborných prezentací, výklad, praktická a terénní cvičení, metody týmové 

spolupráce žáků. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) umí vyjmenovat a charakterizovat sortiment růží, 

2) dovede správně popsat stavbu rostliny, 

3) umí vysvětlit možnosti rozmnožování růží, 

4) objasní způsob výsadby růží na trvalé stanoviště, 

5) dovede správně vybrat způsob ošetření růží, 

6) navrhne odpovídající způsob ochrany růží proti negativním činitelům s prioritou 

ochrany ŽP. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Větvička, V. Růže. Aventinum Nakladatelství, spol. s r.o., Praha, 2001.  

ISBN 80-7151-183-8. 

Walter, V. Rady pěstitelům, Růže. Aventinum Nakladatelství, spol. s r.o., Praha, 2005. 

ISBN 80-7151-247-8. 

Walter, V. 88 rad pěstitelům růží. Aventinum Nakladatelství, spol. s r.o., Praha, 1995. 

ISBN 80-7151-780-1. 

Rausch, A., P. Lexikon růží. Rebo Productions CZ, spol. s r.o., Dobřejovice, 2012. 

ISBN 80-7234-377-7. 

Vermeulen, N. Encyklopedie růží. Rebo Productions CZ, spol. s r.o., Dobřejovice, 2003. 

ISBN 80-7234-265-7. 

Malý, M. a kol. Květinářství II. Rebo Productions CZ, spol. s r.o., Dobřejovice, 2012. 

ISBN 978-80-904782-8-2. 
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Název tematického celku: Pěstování růží a jejich využití v sadovnických 

úpravách (učební text) 
 

 

1. Vývoj rodu růže a třídění růží 
 

     Zbytky plané růže byly nalezeny v třetihorních vrstvách, pocházejí z doby, kdy se 

vytvářela hnědouhelná ložiska. Paleobotanici je pojmenovali Rosa lignitum. Na Aljašce byly 

nalezeny zbytky růží již ze starších třetihor. Výskyt v Evropě z třetihorní éry je dost početný. 

Podle místa nálezu byly tyto růže většinou také pojmenovány. Například v Čechách rostla 

Rosa bohemica. Odkud pocházejí prarodiče dnešních růží nelze odhadnout. Panuje všeobecný 

názor o šíření růží ze Střední Asie. Podle této teorie se dělí staré růže na růži stolistou (Rosa 

centifolia), galskou (R. gallica), damascenskou (R. damascenka), pižmovou (R. moschata), 

žlutou (R. foetida), vonnou (R. odorata), čínskou (R. chinensis). Z těchto druhů vznikly 

šlechtěné růže. 

 

     Pro přehled širokého sortimentu růží a jejich uplatnění je nezbytný určitý klasifikační 

systém. Přehled tříd moderních růží.  

č. třída název zkratka 

1 Velkokvěté růže čajohybridy ČH (TH, HT) 

2 Mnohokvěté záhonové drobnokvěté 

růže 

polyantky Pol 

3 Mnohokvěté záhonové velkokvěté růže 

(1x2) 

floribundy F 

4 Velkokvětí kříženci TH x F v USA grandiflory Gr 

5 Sadové (keřové) růže sadovky S 

6 Anglické růže zatím se zařazují pod 

sadové růže 

 

7 Velkokvěté pnoucí růže climbing Cl 

8 Drobnokvěté pnoucí růže ramblery R 

9 Zakrslé růže minirůže, miniatury Min 

 

     Třídění podle zahradnické praxe: a) růže velkokvěté, b) růže malokvěté či záhonové,  

c) růže sadové či keřové, d) růže pnoucí, e) růže pokryvné, f) růže miniaturní či zakrslé. 

 

 

2. Stavba rostliny 
 

     Růže jsou dřeviny, rostliny, jejichž pletiva postupně dřevnatí a jejich přezimovací pupeny 

jsou umístěny ve výšce přes 25 cm nad zemí. Většinou jsou považovány za keře, ale 

v současné době mohou být růže nízké keříky, prutnaté keře nebo opíravé liány. Liánovitě 

rostoucí růže rostou jako gejzírovitě převisající keře, vysoké mnohdy tři nebo čtyři metry.  

     Růže mají dobře vyvinutou kořenovou soustavu s hlavním (kůlovým) kořenem. Některé 

růže jak například růže keltská (Rosa gallica) vytvářejí podzemní výběžky, jimiž se rozrůstají 

do okolí. Vytvářejí tak postupně husté, neproniknutelné kolonie, jako růže svraskalá nebo 

růže převislá. Koloniím se říká polykormony (jedinci s mnoha kmínky). Růže keltská vytváří 

řídké kolonie, vyvolávající zdání růstu několika jedinců. Tato růže může mít podzemní 

výběžky dlouhé třeba 4 m a nadzemní orgány jsou pak stejně od sebe vzdálené. 
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     Stonek u růží je dřevnatý, zpravidla větvený, někdy až v horní části. Liánovitě rostoucí 

růže mohou mít roční přírůstek stonku až 4 m. Pokud tyto růže nenajdou vhodnou oporu, 

jejich větve se obloukovitě ohýbají k zemi a střed takového keře se rozevírá a dává prostor 

růstu ze spících pupenů jednoletým velmi rychle rostoucím nevyzrálým prýtům. Nízké keříky 

mají stonky nízké, někdy jen 30 – 50 cm vysoké, větvené nízko nad zemí. 

     Ostny lze snadno od stonku odlomit. U růží se vyvinuly dva hlavní typy ostnů. První typ 

ostnů se vyskytuje u liánovitě nebo gejzírovitě rostoucích růží. Tyto růže mají na kmíncích  

a větvích velké, silné ostny. Nebývá jich, až na výjimky, mnoho. Mohou vyrůstat po dvojících 

pod palisty. Jsou nepravidelně rozmístěné po stonku. Některé jsou štíhlejší, přímé nebo mírně 

skloněné, jiné však mají nápadně, až kapkovitě sbíhavou bázi, jsou velmi silné a často 

hákovitě zahnuté. Druhý typ ostnů jsou malé jehličky nebo štětiny. Bývá jich velmi mnoho, 

jsou nestejné velikosti a nejvíce je jich při bázi kmínku. Barva ostnů je významným 

dekorativním prvkem růží.  

     Listy růží jsou až na jednu výjimku (podrod Hulthemia) složené. Listy vyrůstají střídavě. 

List je lichozpeřený, s třemi až devatenácti lístky, lysý, žláznatý nebo nežláznatý. Okraj 

čepele je zubatý.  

     Většina růží má palisty. Bývají téměř celou délkou přirostlé k listovému řapíku a často 

bývají zakončeny špičatými oušky. Palisty mohou být celokrajné nebo hřebínkovitě třásnité. 

Některým růžím s nepřirostlými palisty tyto palisty opadávají (Rosa banksiae).  

     Květy růží jsou pravidelné, oboupohlavné a většinou pětičetné (výjimka růže sérská). 

S korunními lístky na šroubovici vyrůstají tyčinky s prašníky. Jejich počet se neuvádí. Za 

nimi vyrůstá 15-40 plodolistů. Každý plodolist má čnělku a bliznu. Volné nebo chlupaté 

čnělky s bliznami prorůstají ze základu šípků ven malým otvorem v temeni šípku. Květy se 

zdvojnásobeným počtem korunních lístků se označují jako poloplné, květy s 15-20 korunními 

lístky jsou volně nebo střídmě plné, 21-40 korunních lístků mají květy dobře plné a počet 

korunních lístků nad 40 v každém květu znamená, že se jedná o květ růže velmi nebo hustě 

plnokvěté. Zmnožené korunní lístky bývají obvykle tvořeny z přeměněných tyčinek. Růže 

nemají přezimující poupata. Dlouhá staletí převládaly barvy květů růží čistě bílé, odstíny 

červené a růžové. Přelom v barvě růží nastal s importem z Asie, kdy se začaly dovážet růže 

žlutokvěté (Rosa foetida).  

     Vůně - vydávají se seznamy růží se špičkovými vůněmi. U každé vůně rozlišují základní 

tóny, které určují osobitost růže a tóny vtiskující celé voňavé kompozici ducha. Růže mohou 

vonět po konvalinkách, po anýzu, po vanilce, po jehličí, po ovoci, po citronu, po mechu  

a mandarinkách. Botanici zabývající se růžemi planými vědí, že růže mohou vonět, i když 

nekvetou. Jedná se o klíčový znak rozlišení, zda žlázky na listech nebo na květních stopkách 

voní po terpentýnu nebo po ovoci. Růže vonící po jablkách ve večerních hodinách voní i na 

vzdálenost 200 m. 

     Při určování planých růží hrají významnou roli kališní lístky. Mohou být celistvé nebo 

opatřené přívěsky. Celistvé kališní lístky mají růže ze sekce Cinnamomeae a zpeřené většina 

růží ze sekce Caninae. Po odkvětu, se kališní lístky shýbají dolů a přiklánějí se k šípku nebo 

se kališní cípy vztyčují. 

     Šípek není vlastní plod. Šípek je důležitým rozlišovacím znakem rodu Rosa. Rozhoduje  

o zařazení do podrodů a sekcí. Na stavbě šípku se podílejí květní stopka, květní lůžko, kalich  

a koruna. Vlastními plody jsou malé pecičky uvnitř. Semena jsou uzavřená uvnitř drobných, 

pevných jednosemenných plodů, nazývaných nažky. Důležitá je barva šípku, většina růží má 

šípky oranžově červené nebo tmavě červené. Vyskytují se barvy žluté a i černo-fialové. Šípky 

mají estetickou hodnotu. Vydrží na keřích déle než květy a dokážou úžasným způsobem na 

podzim zpestřit kompozici v zahradě. Šípky se na podzim sbírají a slouží v lidovém léčitelství 

k přípravě čajů a marmelád. Obsahují velké množství vitaminu C.  
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3. Rozmnožování růží 
 

     Nejsnadnějším způsobem rozmnožování růží je řízkování. U růží se používají bylinné, 

polovyzrálé stonkové řízky, odebírané v polovině června. Pro lepší zakořenění řízků se 

používá aplikace stimulátorů růstu. Řízky se umísťují na množárnu s regulovanou teplotou  

a vlhkostí.  

     Náročnější metodou je očkování růží. Provádí se zhruba od poloviny července do poloviny 

srpna. V té době by již měly být založeny pupeny pro příští rok a měly by být zřetelně 

červené. Pro očkování se vybírá vhodná podnož (nejlépe některý z bezostných podnožových 

šípků), zaškolkovaná už v předchozím roce nebo nejpozději na jaře. Vybrané spící očko se 

břitově ostrým očkovacím nožem opatrně odřízne ploše vedeným řezem od mateřské rostliny 

i s kouskem okolní kůry a lýka a se zbytkem řapíku listu. Na podnoži se odhalí kořenový 

krček a na něm se provede nožem dvěma řezy na severozápadní straně zářez ve tvaru písmene 

T, očko se do něj i se zbytky stonku (kůry) vsune. Následně se očkované místo ováže lýkem 

nebo proužky polyetylénové fólie, očkovací gumičkou či očkovací páskou. Za 14 – 20 dní po 

očkování se očko prohlíží. Pokud se při lehkém doteku zbytek řapíku uvolní a odpadne, 

znamená to, že se očko ujalo, pak lze mírně povolit úvaz. Před zimou se naočkované místo 

přihrne zemí, na jaře se odnož nad ujatým očkem odstřihne, aby šly všechny živiny z půdy do 

očkovance. 

     Plané a podnožové růže lze množit i generativně, výsevem nažek. Prošlechtěné odrůdy 

tímto způsobem nelze množit. Nažky je vhodné sbírat buď v době, kdy zelené šípky dostávají 

červené zbarvení, nebo krátce před tím, než šípek změkne. Nesmějí nikdy přeschnout. 

Optimální je ihned šípky vyluštit a nažky stratifikovat. Stratifikované osivo se vysévá brzy na 

jaře na široko. Osvědčené je také ihned po sklizni vysít nažky do sterilizovaného substrátu. 

Substrát se ponechá na parapetu v nevytopeném skleníku v mírně vlhkém prostředí  

a v chladnu (0 – 5 °C) do února. V únoru se do skleníku pustí teplo a teplota se udržuje 

přibližně na 22 – 24 °C. Nažky brzy vyklíčí. Někdy semenáčky ještě v téže vegetační sezóně 

přímo na výsevovém parapetu vykvetou.  

 

 

4. Výsadba růží na trvalé stanoviště v sadovnické úpravě 
 

     Nákup růží se provádí přímo v růžových školkách. Nákup u překupníků  

a v nákupních centrech a supermarketech se nedoporučuje. Růže zde nejsou dobře uložené  

a ošetřené. Sadba růží je neolistěná a prostokořenná, proto se nepozná zdravotní stav  

a stupeň zaschnutí. U pěstitele v růžových školkách je možné si v létě růže prohlédnout  

a zjistit, v jakém jsou zdravotním stavu. Pěstitel vyndává růže ze země ještě olistěné  

a kupující může odhadnout i zdravotní stav koncem sezóny, kdy jsou velmi rozšířené houbové 

choroby. Zásadně je výhodnější kupovat růže na podzim po 10. říjnu.  

     Umístění růží je nejdůležitějším faktorem, na kterém záleží úspěšnost pěstování. Růže 

pocházejí z různých kontinentů, ale místa jejich výskytu v přírodě jsou si nápadně podobná. 

Typické stanoviště plané růže má čtyři vlastnosti. Musí být slunné, vzdušné, s dobře 

propustnou půdou a bohaté na živiny.  

     Růže mají rády slunce. Nejlépe kvetou a rostou na slunci. Částečné zastínění snáší většina 

odrůd poměrně dobře a některé dokonce výborně. Stinné místo není pro pěstování vhodné. 

Rostliny jsou náchylné k různým chorobám a špatně kvetou. Růže se vysazují na místa, kde 

se ranní rosa díky větru rychle odpaří. Růže se nikdy nevysazují na místa, kde silně fouká a do 

průvanu. Ve studeném větru růže špatně rostou a jsou náchylnější k napadení mšicemi. 

Nejoblíbenější je kyprá, hlinitá půda bohatá na vápník. Růžím se dobře daří i ve výživných 
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půdách písčitohlinitých, které drží vlhkost. Špatné půdy jsou suché, písčité, a naopak bažinaté 

půdy rašelinní.  

     Výsadba je ideální v den, kdy byly dobyty a nakoupeny. Nejlepší dobou pro výsadbu 

prostokořenných růží je podzim, po opadu listí.  V té době je půda ještě dostatečně teplá pro 

zakořeňování. Vlhkost se odpařuje jen ze zelených větví a půda sama na podzim nevysychá. 

Čerstvě zasazené růže si ve vlhké a teplé půdě rychle vytvoří nové kořínky, které kompenzují 

ztrátu vlhkosti, k níž v zimě dochází výparem z větví. V oblastech, kde v zimě mrzne velmi 

silně, je lépe vysazovat růže na jaře. Na jaře se růže vysazují od okamžiku, kdy půda 

definitivně nezamrzá, až do doby, kdy raší první listy. Jaro má oproti podzimní výsadbě dvě 

nevýhody. Půda je na jaře chladná, a tím tvorba kořenů probíhá pomalu. V nastalém jarním 

teple vyrostou listy, odpařují vodu. V té době nedostatečně vyvinuté kořeny nejsou schopny 

nahradit ztrátu vody výparem z nových listů a keřík usychá. Kontejnerované růže se vysazují 

během roku. Pro růže je třeba připravit jamku hlubokou alespoň 40 cm a prokypřenou do 

hloubky 60 cm. Kořeny musí v jamce viset volně a rovně dolů. Nadzemní části je třeba 

zkrátit. Kořenový systém se zkracuje také, zejména je nutné odstranit všechny poraněné 

kořeny. Před výsadbou se osvědčuje ponořit kořeny růží nejméně na hodinu do vody nebo do 

jílové kaše. Do připravené jamky se umísťuje keřík tak, aby byl alespoň  

o 5 cm hlouběji, než rostl ve školce. Při výsadbě se v jedné ruce drží keřík a druhou rukou se 

opatrně přihrnuje zemina ke kořenům. Zem kolem kořenů se přitlačí a keřík se mírně 

povytáhne a zemina se okolo růže mírně přišlápne. Pokud je půda suchá, nalije se ke krčku 

keříku asi konev vody a doplní se zemina. Vzdálenost růží při výsadbě je dána třídou  

a konečnou velikostí růže. Minirůže se vysazují na vzdálenost 30 cm, mnohokvěté záhonové 

růže 45 cm od sebe, velkokvěté čajohybridy 50 cm, sadové růže v živém plotu 80 – 100 cm  

a pnoucí růže podle místních podmínek, nikdy blíž než 120 – 150 cm od sebe.  

   

   

5. Ošetřování růží na trvalém stanovišti 
 

     Po výsadbě na jaře se provádí ostrými zahradnickými nůžkami první řez. Nejprve se 

odstraňují všechny zaschlé, namrzlé a poškozené výhony až do zdravého dřeva a také 

přebytečné výhony. Zachovalé výhony se zkrátí o 75 % do dvouletého a víceletého dřeva. 

Počet oček nebývá rozhodující. Doporučuje se, aby byla zachovaná očka živá. Řez se vede 

nad pupenem mírně šikmo tak, aby nezbyl žádný čípek. U opakovaně kvetoucích růží se 

provádí letní řez, kdy se odstraňuje odkvetlé květenství pod druhým až třetím listem, těsně 

nad listem.  

     Při ošetřování růží se v létě provádí pravidelné provzdušnění půdy a odstranění plevelů. 

Růže se vydatně zalévají na povrch půdy, nejméně 25 – 30 l/m2 týdně. Zalévá se ke kořenům. 

Nevhodné je rozprašovačem, to podporuje rozvoj houbových chorob. Pro vyzrání dřeva je 

důležité ukončit zálivku do první dekády září.  

     Na jaře, před zahájením vegetace, je vhodné zásobit půdu plným hnojivem (NPK, Cererit). 

Hnojivo by nemělo obsahovat chlor. Doporučené jsou stopové prvky, hořčík, vápník. Vhodná 

dávka je asi 75 g plného zásobního hnojiva na 1 m2. Během léta lze přihnojovat podle potřeby 

tekutými hnojivy se stopovými prvky na list. Přihnojení na list se provádí v podvečer a při 

zatažené obloze. Při aplikaci je nezbytné dodržovat ochranu ŽP, BOZP a správně třídit odpad. 

     Příprava na zimu musí být včasná. Záhonové růže se nakopčí. Půda se nasype doprostřed 

keříku, aby byly jeho nejnižší partie do výšky 20 – 30 cm zakryty zeminou. Mrazy do – 5 °C 

růžím neuškodí. Osvědčené je tedy přihrnovat růže na konci listopadu nebo v prosinci. 

Sadové nebo pnoucí růže se chrání chvojím. Na stromkové růže se navléká papírový nebo 

jutový pytel vyplněný slámou.  
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6. Ochrana růží s ohledem na životní prostředí 
 

     Zdraví růží ovlivňuje správné umístění, řez, hnojení, výběr odolných odrůd růží a výběr 

přírodních ochranných prostředků. Nejdůležitější choroby růží jsou způsobeny nižšími 

houbami. Obecně platí, že houby jsou aktivnější ve vlhkém vzduchu. Při chemické ochraně 

růží je nutné dodržovat BOZP a bezpečná pravidla aplikace, aby nedošlo ke kontaminaci 

životního prostředí. Likvidace obalů z pesticidů probíhá podle požadavků na ochranu ŽP. 

     Nepravé padlí je způsobováno houbou Peronospora sparta. Na svrchní straně listu jsou 

vidět fialové skvrny. Na spodní straně se vyskytují huňaté povlaky houbových pletiv. Houba 

prorůstá listem a stonky, a proto škodí růži přímo. Napadány jsou převážně růže pěstované ve 

sklenících. Padlí růžové lze pozorovat od poloviny léta, při teplotách kolem 22 °C a při velmi 

vysoké vlhkosti vzduchu. Bílý povlak se vyskytuje na mladých olistěných výhoncích  

a poupatech, kde brání fotosyntéze. Zdravé růže se napadení samy zbaví, při zhoršení 

klimatických podmínek pro rozvoj houby.  

     Rez je způsobena houbou ze skupiny rzí. Prvními příznaky jsou malá oranžová sporangia 

na spodní straně listu, která později hnědnou, až černají. Na svrchní straně listu se později 

objevují oranžové vpadliny. Při silném napadení dojde k úplnému opadání listů a odumření 

větví, protože je přerušen tok mízy. Včasné odstranění napadených listů dokáže onemocnění 

udržet pod kontrolou.  

     Černá skvrnitost je nejobávanější chorobou růží. Spory houby se šíří vodou, která 

odstřikuje od země nebo stéká po větvích. Houba je nejaktivnější při teplotách kolem 18 °C. 

Vyskytuje se při vysoké vzdušné vlhkosti. Nejúčinnější zbraní je výběr vhodné odrůdy. 

     Hniloba poupat se vyskytuje při proměnlivém počasí. Vnější korunní lístky po dešti 

měknou a jsou mírně slizovité. Pokud přijde ostré slunečné počasí, tak vnější slizovitá vrstva 

se vysuší, ztvrdne a zhnědne. Poupě uvnitř hnije a později odpadne.  

     Keře růží vyhledávají živočichové pro potravu. Chováním některých druhů ptáků na 

zahradě se sníží počet škůdců. V zahradě s dobrou biologickou rovnováhou budou růže sice 

škůdci okusovány, ale nikdy ne zcela zničeny.  

     Pěnodějka vytváří kolem báze listu nebo pupenu pěnu, ve které žije. Saje mízu rostlin. 

Škodlivost je nízká. Jedná se o estetickou vadu. Pěnodějky se zbavíme proudem vody.   

     Pilatěnka  je vosička, která je aktivní na jaře a začátkem léta za teplého počasí. Pilatěnka 

vstříkne do pletiva listu kolem hlavní cévky tekutinu, která způsobí stočení listu. Vosička 

naklade na spodní stranu listu vajíčka, z kterých se vylíhnou larvy. Stočený list je chrání před 

nepřáteli. Larvy se stočeným listem v létě živí, a když dospějí, tak se spustí na zem, kde se 

zakuklí, aby příští rok napadly růže.  

     Pilatka listová má larvy, které seškrabávají zelenou hmotu ze spodní nebo svrchní strany 

listu. Ztráta hmoty způsobuje na listu průsvitná místa.  

     Pidikřísek saje na svrchní straně listů, kde se následně tvoří bílé skvrny. Na spodní straně 

je drobný žlutavý až bílý podlouhlý hmyz. Je podobný mšici, ale je užší. Při větším napadení 

lze škůdce spláchnout prudkým proudem vody z hadice odspodu nahoru. 

     Brouci a jejich larvy způsobují žír na bázi poupěte a poupě se následně na stopce odklání. 

Brouci požírají mladé základy květu. Pokud se nedostanou dále než na pokožku rostliny, květ 

se normálně rozvine. Je-li však žír hlubší, tyčinky se vyvalí ven a poupě se již nerozvine. 

     Housenky se nejraději živí šťavnatými částmi rostliny, mladými listy a poupaty. Na růžích 

se vyskytují převážně housenky nočních můr. Aktivní jsou především v noci a jejich činnost 

spočívá ve vyhlodávání poupat. Během dne housenka odpočívá natažená souběžně 

s větévkou, aby nebyla příliš nápadná.  

     Mšice sedí na vrcholcích výhonů a na poupatech a vysávají z těchto mladých částí rostliny 

šťávu. Pro zbavení se mšic stačí silný ze spodu mířený proud vody z hadice. 
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Název tematického celku: Pěstování růží a jejich využití v sadovnických 

úpravách (vzdělávací materiál) 
 

 

1. Vývoj rodu růže, třídění růží a stavba rostliny 
 

     Úkolem cvičení je vytvořit přehled sortimentu růží a objasnit používané názvy moderního 

sortimentu růží. Zároveň je zdokonalována počítačová gramotnost žáků při tvorbě prezentací 

na téma sortiment růží rozdělených podle zahradnické praxe a poznávací znaky růží sloužící  

k zařazování růží do sortimentních tříd a charakteristika.  

 

Zadané úkoly: 

1) Za pomoci internetu definujte tyto pojmy: čajohybridy, polyantky, floribundy, grandiflory, 

sadovky, sadové růže, climbing, ramblery, minirůže. 

2) Proveďte rozdělení růží podle zahradnické praxe a jednotlivé druhy charakterizujte. 

3) Vyhledejte druhy kořenů, stonků, ostnů, listů, květů, šípků vyskytující se u rodu Rosa. 

3) Zpracujte a předveďte prezentace sortimentu růží rozdělených podle zahradnické praxe  

a prezentaci na téma poznávací znaky růží.  

 

Pomůcky: 

Výpočetní technika, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, fotoaparát, 

kamera, mobil s možností pořizovat fotografie, pracovní a ochranný oděv. 

 

Postup při cvičení: 

     Žáci používají pracovní oděvy s ohledem na BOZP, rozdělí se do dvojic a za využití 

výpočetní techniky vyhledají zadané pojmy. U jednotlivých druhů růží, vypracují 

jednoduchou charakteristiku. 

     Pro vypracování druhého úkolu zůstávají rozděleni do skupin a za pomoci internetu 

vyhledají charakteristiku růží velkokvětých, malokvětých či záhonových, sadových či 

keřových, pnoucích, pokryvných a miniaturních či zakrslých. 

     Při řešení úkolu číslo 3 využijí žáci výpočetní techniku a zjistí jednotlivé druhy kořenů, 

stonků, ostnů, listů, květů, šípků vyskytující se u rodu Rosa. Jednotlivé znaky popíší. Zjištěné 

informace zpracují do prezentace 

     Poslední úkol tohoto cvičení je také práce ve dvojicích s tvorbou prezentací 

charakterizující základní znaky růží rozdělených podle zahradnické praxe a rozdělení růží 

podle biologických znaků. Žáci používají materiály získané v předchozích úkolech, vytvoří 

prezentace, které odevzdají k ohodnocení.  

 

 

2. Rozmnožování růží 
 

     V tohoto cvičení žáci využijí teoretické znalosti o generativním rozmnožování, očkování  

a řízkování. Znalosti z předmětu Zahradnictví s využitím výpočetní techniky prohloubí. 

 

Zadané úkoly: 

1) Uveďte, jaké způsoby rozmnožování se u růží používají a jejich termíny provedení. Popište 

lidový způsob množení růží. 

2) Proveďte výsev, očkování, řízkování. 

3) Zpracujte a předveďte prezentaci. 



27 



Pomůcky: 

Výpočetní technika, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, očkovací 

nůž, nůžky, hrábě, motyčka, zahradnický substrát, kolečko, konev, sadbovač, matečnice, 

podnož, stimulátor, očkovací páska, lýko, fotoaparát, pracovní oděv v souladu s BOZP. 

 

Postup při cvičení: 

     Při řešení úkolu číslo 1 žáci s využitím teoretických znalostí a výpočetní techniky uvedou 

způsoby rozmnožování růží. U každého způsobu vyhledají termín provedení, postup, výhody 

a nevýhody. Žáci u každého způsobu rozmnožování namalují schéma provedení. 

     Pro splnění druhého úkolu jsou žáci rozděleni do tří skupin. Každá skupina používá 

pracovní oděv v souladu s BOZP, provede přípravu na výsev, očkování a řízkování, zadání 

předvede ostatním skupinám a celou práci vysvětlí a zdokumentuje. Žáci chrání ŽP, třídí 

odpad podle základních pravidel třídění (rostlinný odpad, PVC, apod.). 

     Získané fotografie nebo video z předchozího úkolu žáci zpracují a použijí v prezentaci. 

  

 

3. Výsadba růží na trvalé stanoviště v sadovnické úpravě 
 

     Úkolem cvičení je výsadba růží v sadovnické úpravě. Využití teoretických znalostí 

studentů z hodin zahradnictví a ekologie. 

 

Zadané úkoly: 

1) Zjistěte rozdíl mezi sazenicí prostokořenou a s kořenovým balem. 

2) Uveďte charakteristiku vhodného místa pro výsadbu růží, uveďte vhodný termín a spon. 

3) Proveďte a prezentujte výsadbu prostokořené růže. 

 

Pomůcky: 

Psací potřeby, poznámkový blok, kamera, fotoaparát, PC, interaktivní tabule, internet, nůžky, 

rýč, lopata, hrábě, konev, zahradnický substrát, tabletové hnojivo, kolečko, mulč, ochranné 

rukavice, pracovní oděv. 

 

Postup při cvičení: 

     S pomocí internetu žáci vyhledají rozdíl mezi sazenicí prostokořenou a sazenicí 

s kořenovým balem a provedou nákres, který použijí v prezentaci.  

     Důkladně se seznámí s charakteristikou vhodného místa pro výsadbu růží. Vyhledají 

vhodné termíny a spon výsadby. U termínů výsadby uvedou výhody a nevýhody. 

     Pro splnění třetího úkolu budou žáci rozděleni do trojic, budou oděni do pracovních oděvů 

a provedou výsadbu prostokořené růže na zadané stanoviště. Postup nafilmují nebo nafotí. 

 

 

4. Ošetřování růží na trvalém stanovišti 
 

     V tohoto cvičení žáci využijí teoretické znalosti z kapitoly ošetřování růží v sadovnických 

úpravách během roku. Teoretické znalosti s využitím výpočetní techniky dále prohloubí. 

Aplikace hnojiv bude prováděna v souladu s ochranou životního prostředí. 

 

Zadané úkoly: 

1) Uveďte druhy řezů růží prováděných na stanovišti, termíny řezu. 

2) Proveďte řez růže, kterou připravujete na přezimování. 
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3) Vyhledejte vhodná hnojiva pro růže a termíny jejich aplikací. Vše zpracujte do tabulky. 

4) Uveďte další možné zásahy prováděné během vegetace. 

 

Pomůcky: 

Výpočetní technika, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, nůžky, 

pila, lopata, chvojí, papírový pytel, sláma, ochranné pomůcky, kolečko, motyčka. 

 

Postup při cvičení: 

     Za využití výpočetní techniky žáci zpracují zadaný úkol 1, 3 a 4. Vyhledají termíny  

a druhy řezů prováděných u růží na stanovišti, hnojiva používaná pro růže, termíny aplikací 

jednotlivých hnojiv. Upozorní na nebezpečí kontaminace hnojivy a vypracují návrh zahrnující 

ochranu ŽP. Zjistí všechny možné zásahy prováděné během vegetace u růží. Získané 

informace zpracují v programu Excel, Smart notebook nebo PowerPoint.  

     Vyučujícím jsou pro splnění úkolu číslo 2 žáci rozděleni do dvojic a každá skupina 

připraví růži na přezimování. 

 

 

5. Ochrana růží s ohledem na životní prostředí 
      

     Úkol je zaměřen a celkové posouzení zdravotního stavu rostlin. V tohoto cvičení žáci 

využijí teoretické znalosti z ochrany rostlin a ochrany ŽP z pohledu likvidace nebezpečných 

odpadů. Výpočetní technika slouží k prohloubení znalostí z teoretického vyučování. 

V průběhu cvičení bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. 

 

Zadané úkoly: 

1) Vyhledejte druhy a charakteristiku jednotlivých chorob a škůdců na růžích. 

2) Proveďte posouzení zdravotního stavu růží.  

3) Vyhledejte na internetu biologickou a chemickou ochranu růží proti chorobám a škůdcům. 

4) Zpracujte a předveďte prezentaci chorob, škůdců růží a jejich možnou ochranu. 

 

Pomůcky: 

Psací potřeby, blok, PC, interaktivní tabule, internet, ochranné pomůcky a oděvy. 

 

Postup při cvičení: 

     Žáci rozdělení do dvojic vypracují zadaný úkol 1, 3, a 4 s pomocí PC a internetu. 

Vyhledají druhy chorob, škůdců, jejich charakteristiku a možnosti ochrany. Získané údaje 

zpracují v programu Smart notebook nebo PowerPoint a upozorní na problém kontaminace 

ŽP a problém likvidace nebezpečných odpadů. Úkol číslo 2 zpracují žáci v rozáriu společně. 

Zjištěné choroby a škůdce vyfotí a určí. 

 

6. Kontrolní otázky 
 

1) Vysvětlete pojmy: čajohybridy, polyantky, floribundy, grandiflory, sadovky, sadové růže, 

climbing, ramblery, minirůže, prostokořená sazenice, sazenice s kořenovým balem. 

2) Uveďte biologickou charakteristiku rodu Rosa a popište postup výsadby růží. 

3) Vyjmenujte způsoby rozmnožování růží a jednotlivé druhy charakterizujte. 

4) Popište možné zásahy u růží během vegetace na trvalém stanovišti. 

5) Uveďte druhy hnojiv používaných u růží. Vyjmenujte choroby a škůdce vyskytující se na 

růžích. Jak provedete ochranu růží s ohledem na ochranu ŽP? 
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Název tematického celku: Výběr vhodného sortimentu bylin, keřů a stromů 

 s přihlédnutím k účelu a stanovištním podmínkám 

Anotace:  
Tematický celek zahrnuje sortiment bylin, keřů a stromů. Řeší účinky stanovištních 

podmínek na jednotlivé druhy květin, keřů a stromů. V celku je brán ohled na ochranu ŽP 

a majetku lidí. Rostliny byly vybrány podle estetických znaků působících pozitivně na 

pohodu a psychiku lidí. Všechny tematické celky pracují rostlinami zlepšujícími životní 

prostředí lidí. 

Klíčová slova: 

Letničky, dvouletky, trvalky, jehličnaté stromy, listnaté stromy, opadavé a stálezelené 

keře. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané v předmětech Nauka o životním 

prostředí, Biologie, Ekologie a Zahradnictví. 

Obsah tematického celku: 

1) Byliny, keře a stromy tolerující stín. 

2) Byliny, keře a stromy snášející větrná stanoviště.  

3) Byliny, keře a stromy snášející městské, kontaminované životní prostředí. 

4) Byliny, keře a stromy pro vápenaté půdy.  

5) Byliny, keře a stromy pro kyselé půdy.  

6) Keře a stromy tolerující dlouhodobé a krátkodobé zaplavení. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Využití odborných prezentací, výklad, praktická a terénní cvičení, metody týmové 

spolupráce žáků. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) umí vyjmenovat a charakterizovat sortiment rostlin používaných do stinných poloh, 

2) rozumí pojmu větrná poloha a vyjmenuje vhodné rostliny tohoto stanoviště, 

3) objasní negativní dopady městského prostředí na dřeviny, vyjmenuje vhodné rostliny, 

4) dovede správně vybrat sortiment rostlin pro vápenaté půdy, 

5) navrhne odpovídající sortiment rostlin s ohledem na kyselost půdy, 

6) zná základní problematiku záplavových území a navrhne sortiment rostlin. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Vlasák, M. Okrasné dřeviny. Rebo Productions CZ, spol. s r.o., Dobřejovice, 2012. ISBN 

978-80-904782-9-9. 

Malý, M. a kol. Květinářství I. Rebo Productions CZ, spol. s r.o., Dobřejovice, 2012. 

ISBN 978-80-904782-7-5. 

Kremer, B., P. Stromy. Nakladatelství Ikar Praha, 1995. ISBN 80-85830-92-2. 

Bollinger, M. a kol. Keře. Nakladatelství Ikar Praha, 1998. ISBN 80-7202-302-0. 

Šturma, J., Ničová, V. Stálezelené dřeviny. Aventinum Praha,2000. ISBN 80-7151-126-9. 

Křesadlová, L. Vilín, S. Dvouletky a letničky. Com. P. Brno, 2004. ISBN 80-251-0242-4. 
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Název tematického celku: Výběr vhodného sortimentu bylin, keřů a stromů 

s přihlédnutím k účelu a stanovištním podmínkám 

(učební text) 
 

 

1. Byliny, keře a stromy tolerující stín 
 

Byliny 

     Digitalis purpurea, Imaptiens walleriana, Matthiola bicornis, Mimulus, Oenothera biennis, 

Primula vulgaris, Viola x wittrockiana. 

     Acanthus mollis, Aconitum carmichaelii, A. napellus, Anemone hupehensis, A. japonica, 

Aquilegia vulgaris, Astilbe simplicifolia, Astrantia major, Bergenia, Brunnera macrophylla, 

Convallaria majalis, Dicentra, Digitalis grandiflora, D. lutea, Epimedium, Euphorbia 

amgdaloides, Gentiana asclepiadea, Germanium, Helleborus foetidus, H. orientalis, 

Hemerocallis, Hosta, Iris foetidissima, Kirengeshoma palmata, Ligularia przewalskii, Luzula 

sylvatica „Marginata“, Ophiopogon, Peltiphyllum peltatum, Platycodon, Polygonum bistorta, 

Primula bulleyana, P. florindae, P. japonica, P. pulverulenta, Rodgersia aesculifolia,  

R. pinnata, Saxifraga umbrosa, S. x urbinum, Symphytum grandiflorum, Tellima grandiflora 

„Purpurea“, Thalictrum, Trilium grandiflorum, T. sessile, Vinca minor, Viola labradorica,  

V. odorata. 

 

Jehličnaté dřeviny 

     Abies alba, A. balsamea „Nana“, A. nordmanniana, A. veitchii, Chamaecyparis, Picea, 

Taxus, Thuja occidentalis, T. plicata, Thujopsis dolabrata, Tsuga. 

 

Listnaté stromy a keře 

     Acer campestre, A. palmatum, A. pensylvanicum, A. rufinerve, A. x zoeschense „Annae“, 

Aesculus parviflora, Aralia elata, Berberis – stálezelené druhy, B. thunbergii, Buxus 

sempervirens, Carpinus betulus, Clethra alnifolia, Cornus alba, C. sanguinea, Corylus 

avellana, Cotoneaster – stálezelené druhy, Crataegus laevigata, C. monogyna, Daphne 

mezereum, Enkianthus campanulatus, Euonymus europea, E. fortunei, E. latifolius, Fagus 

sylvatica, Gaulteria, Hamamelis virginiana, Hedera, Hydrangea arborescens, H. macrophylla, 

H. sargentiana, Hypericum calycinum, Ilex – stálezelené druhy, Kalmia, Kerria japonica, 

Ligustrum, Lonicera caerulea, L. korolkowii, L. ledebourii, L. nitida, L. pileata, L. tatarica,  

L. xylosteum, Mahonia, Paxistima canbyi, Pachysandra terminalis, Philadelphus coronarius, 

Physocarpus opulifolius, Pieris floribunda, P. japonica, Prunus laurocerasus, P. padus,  

P. serotina, Ptelea trifoliata, Rhamnus catharticus, R. frangula, Rhododendron v druzích, 

Rhodotypos scandens, Ribes alpinum, R. aureum, Rosa multiflora, Rubus fruticosus,  

R. odoratus, Sambucus, Sorbaria sorbifolia, Sorbus aucuparia, S. torminalis, Symphoricarpos, 

Tilia platyphyllos, Vaccinium myrtilus, V. vitis-idaea, Viburnum x burkwoodii, V. lantana,  

V. x pragense, V. rhytidophyllum, Vinca major, V. minor. 

 

 

2. Byliny, keře a stromy snášející větrná stanoviště 
 

Byliny 

     Borago officinalis, Calendula, Centaurea cyanus, Cheiranthus, Chrysanthemum carinatum, 

Ch. coronarium, Ch. segetum, Clarkia, Dianthus barbatus, D. chinensis, Echium vulgare, 
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Eschscholzia, Glaucium flavum, Iberis amara, I. umbellata, Lavatera trimestris, Limnanthes, 

Linum grandiflorum, Lobularia maritima, Lunaria, Malcolmia, Malope trifida, Oenothera 

biennis, Papaver rhoeas, P. somniferum, Petunia, Rudbeckia hirta, Salvia horminum, Tagetes 

signata, Vaccaria hispanica. 

     Agapanthus, Anaphalis, Anemone hupehensis, Artemisia absinthium, Centaurea dealbata, 

C. hypoleuca, Centranthus ruber, Eryngium variifolium, Euphorbia characias, Festuca glauca, 

Kniphofia uvaria, Lavatera maritima, L. thuringiaca, Limonium latifolium, Phlomis 

russeliana, Phormium cookianum, P. tenax, Sedum spectabile, S. telephium, Stachys 

byzantina, Yucca filamentosa, Y. flaccida.    

 

Jehličnaté dřeviny 

     Abies alba, Cedrus atlantica, Chamaecyparis, Cupressocyparis leylandii, Juniperus 

communis, J. sabina,  Larix decidua, L. kaempferi, Microbiota decussata, Picea abies,  

P. sitchensis, Pinus aristata, P. cembra, P. contorta, P. heldreichii, P. mugo, P. nigra,  

P. sylvestris, Pseudotsuga menziesii var. glauca, Sequoiadendron giganteum, Taxodium 

distichum, Taxus, Thuja plicata.  

 

Listnaté stromy a keře 

     Acer campestre, A.platanoides, A. pseudoplatanus,  A. tataricum subs. ginnala, Aesculus 

hippocastanum, Alnus glutinosa, A. incana, Amelanchier, Aronia x prunifolia, Berberis 

candidula, B. gagnepainii, B. julianae, B. thunbergii, B. verruculosa, B. vulgaris, Betula 

pendula, B. pubescens, Caragana arborescens, Carpinus betulus, Castanea sativa, 

Chaenomeles, Colutea arborescens, Cornus alba, C. mas, C. sanguinea, Corylus avellana, 

Cotoneaster bullatus, C. dammeri, C. dielsianus, C. divaricatus, C. horizontalis,  

C. integerrimus, C. multiflorus, C. x suecicus, Crataegus crus-galli, C. laevigata, C. x lavallei, 

C. monogyna, C. persimilis, Elaeagnus angustifolia, E. commutata, Euonymus europeus,  

E. fortunei, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, F. ornus, Genista, Hippophae rhamnoides, 

Ilex aquifolium, I. x meserveae, Juglans nigra, Ligustrum vulgare, Lonicera caerulea,  

L. ledebourii, L. tatarica, L. xylosteum, Lycium barbarum, Morus alba, M. minor, 

Physocarpus opulifolius, Platanus x hispanica, Populus alba, P. x canescens, P. nigra,  

P. tremula, Prunus cerasifera, P. mahaleb, P. padus, P. serotina, P. spinosa, Pterocaya 

fraxinifolia, Pyrus caleriana, P. communis, Quercus cerris, Q. palustris, Q. petraea, Q. robur, 

Rhamnus catharticus, R. frangula, Ribes alpinum, Rosa canina, R. glauca, R. multiflora,  

R. nitida, R. pimpinellifolia, R. rubiginosa, R. rugosa, Salix alba, S. caprea, S. cinerea, 

S. elaeagnos, S. fragilis, S. purpurea, S. repens, S. viminalis, Sambucus nigra, S. racemosa, 

Sorbaria sorbifolia, Sorbus aria, S. aucuparia, S. domestica, S. hybrida, S. intermedia,  

S. torminalis, Spirea douglasii, Symphoricarpos albus var. laevigatus, Syringa vulgaris, 

Tamarix, Ulmus glabra, U. laevis, Viburnum lantana. 

 

 

3. Byliny, keře a stromy snášející městské, kontaminované životní prostředí 

  
Byliny 

     Aconitum napellus, Aquilegia vulgaris, Bergenia cordifolia, Dicentra eximia, D. formosa, 

Euphorbia amygdaloides, Germanium endressii, Helleborus niger, Helleborus orientalis, 

Heuchera, Hosta, Iris, Lamium, Leucanthemum x superbum, Libertia grandiflora, 

Polemonium, Polygonatum, Pulmonaria, Rudbeckia, Sedum spectabile, S. telephium, 

Sisyrinchum striatum, Smilacina racemosa, Symphytum, Thalictrum, Tiarella, Veronica 

gentianoides, V. spicata.  
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Jehličnaté dřeviny 

     Abies concolor, Cedrus atlantica, C. libani, Chamaecyparis lawsoniana, Ginkgo biloba, 

Juniperus, Picea glauca, P. pungens, Pinus aristata, P. heldreichii, P. mugo, P. nigra,  

P. parviflora, P. peuce, Platycladus orientalis, Thuja occidentalis. 

 

Listnaté stromy a keře 

     Acer campestre, A. monspessulanum, A. negundo, A.platanoides, A. saccharinum,  

A. tataricum subs. ginnala, A. x zoeschense „Annae“, Actinidia Artura, Aesculus x carnea,  

A.  parviflora, Ailanthus altissima, Amelanchier, Aronia, Berberis, Betula pendula, Buddleja, 

Buxus sempervirens, Campsis radicans, Caragana arborescens, Carpinus betulus, Castanea 

sativa, Catalpa, Celastrus orbiculatus, Celtis occidentalis, Chaenomeles, Colutea arborescens, 

Cornus mas, C. sanguinea, C. sericea, Corylus corurna, Cotinus coggygria, Cotoneaster, 

Crataegus, Cydonia oblonga, Cytisus, Elaeagnus angustifolia, E. commutata, Euonymus 

fortunei, Fallopia aubertii, Fraxinus ornus, Genista, Hedera helix, Hibiscus syriacus, 

Hippophae rhamnoides, Jasminum nudiflorum, Juglans, Koelreuteria paniculata, Kolkwitzia 

amabilis, Laburnum, Lavandula angustifolia, Ligustrum, Lycium barbarum, Mahonia 

aquifolium, Mespilus germanica, Morus, Parthenocissus, Paulownia tomentosa,  Perovskia 

abrotanoides, P. atriplicifolia, Philadelphus, Physocarpus opulifolius, Platanus x hispanica, 

Populus x canescens, P. simonii, P. tremula, Potentilla fruticosa, Prunus cerasifera,  

P. fruticosa, P. mahaleb, P. spinosa, P. tenella, Ptelea trifoliata, Pyracantha, Pyrus, Quercus, 

Rhamnus catharticus, Rhodotypos scandens, Rhus, Ribes alpinum, R. aureum, Robinia, Rosa 

canina, R. glauca, R. nitida, R. pimpinellifolia, R. rubiginosa, R. rugosa, Salix matsudana,  

S. elaeagnos, S. purpurea, Sambucus nigra, Sorbus aria, S. x arnoldiana, S. domestica,  

S. intermedia, S. x thuringiaca, S. torminalis, Spiraea x cinerea „Grefsheim“, S. japonica, 

Stephanandra incisa „Crispa“, Symphoricarpos, Syringa x chinensis, S. vulgaris, Tamarix, 

Tilia x euchlora, T. petiolaris, T. platyphyllos, T. tomentosa, T. x vulgaris, Viburnum lantana, 

V. x pragense, V. rhytidophyllum, Vinca minor, Wisteria. 

 

 

4. Byliny, keře a stromy pro vápenaté půdy 
 

Byliny 

     Ageratum houstonianum, Antirrhinum majus, Calendula officinalis, Callistephus 

chinensis, Cheiranthus cheiri, Cosmos, Dianthus, Gomphrena globosa, Humea elegans, 

Lavatera trimestris, Limonium sinuatum, Lobularia maritima, Matthiola incana, Salvia 

horminum, Tagetes, Tropaeolum, Ursinis anthemoides, Xeranthemum annuum, Zinna. 

     Acanthus spinosus, Achillea filipendulina, Aconitum, Anchusa, Anemone hupehensis,  

A. japonica, Anthyllis, Bergenia, Berkheya, Brunnera, Campanula lactiflora, Catananche, 

Centranthus, Clematis heracleifolia, C. recta, Coronilla varia, Corydalis lutea, Dianthus, 

Doronicum, Eremurus, Eryngium, Galega, Germanium pratense, Gypsophila paniculata, 

Helenium, Helleborus, Heuchera, Kniphofia, Lunária purpurea, Linum narbonenese, Lychnis 

chalcedonica, Paeonia, Salvia nemorosa, Saponaria, Scabiosa caucasica, Sidalcea, Stachys, 

Verbascum, Veronica spicata. 

 

Jehličnaté dřeviny 

     Abies alba, A. lasiocarpa, A. nordmanniana, Cedrus atlantica, C. libani, Chamaecyparis 

lawsoniana, Ginkgo biloba, Juniperus, Larix decidua, L. kaempferi, Metasequoia 

glyptostroboides, Microbiota decussata, Picea abies, P. breweriana, P. glauca, P. omorika,  

P. orientalis, P.pungens, Pinus aristata, P. cembra, P. densiflora, P. heldreichii, P. mugo,  
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P. nigra, P. ponderosa, P. sylvestris, Platycladus orientalis, Sequoiadendron giganteum, 

Taxus, Thuja occidentalis, T. plicata, Thujopsis dolabrata. 

 

Listnaté stromy a keře 

     Acer campestre, A. cappadocicum, A. monspessulanum, A. negundo, A. platanoides,  

A. pseudoplatanus, A. x zoeschense „Annae“, Aesculus x carnea, A. hippocastanum, 

Ailanthus altissima, Alnus incana, Amelanchier ovalis, Amorpha fruticosa, Aralia elata, 

Berberis candidula, B. x frikartii, B. gagnepainii, B. sanguinea, B. sericea, B. x hybrido-

gagnepainii, B. julianae, B. x ottawensis, B. vulgaris, B. wilsoniae,  Betula maximowicziana, 

B. platyphylla,  Buddleja, Buxus sempervirens, Caragana arborescens, Carpinus betulus, 

Caryopteris x clandonensis, Catalpa, Cercidiphyllum japonicum, Colutea arborescens,Cornus 

alba, C. mas, Corylus, Cotinus coggygria, Cotoneaster, Crataegus, Daphne cneorum,  

D. mezereum, Davidia involucrata, Deutzia, Elaeagnus angustifolia, E. commutata, 

Euonymus europea, E. fortunei, E. planipes, Fagus sylvatica, Fallopia aubertii,  

F. baldshuanica, Forsythia, Fraxinus americana, F. excelsior, F. ornus, F. pennsylvanica, 

Gleditsia triacanthos, Gymnocladus dioicus, Hedera, Hibiscus syriacus, Hippophae 

rhamnoides, Hypericum x moserianum, Jasminum nudiflorum, Juglans, Koelreuteria 

paniculata, Kolkwitzia amabilis, Laburnum, Lavandula, Ligustrum, Lonicera caprifolium,  

L. x heckrotii, L. japonica, L. korolkowii, L. ledebourii, L. maackii, L. nitida, L. pileata,  

L. tatarica, L. xylosteum, Lycium barbarum, Maclura pomifera, Malus, Mespilus germanica, 

Morus, Paeonia suffruticosa, Parthenocissus, Paulownia tomentosa,  Perovskia abrotanoides, 

Phellodendron amurense, Philadelphus, Physocarpus opulifolius Platanus x hispanica, 

Populus alba, P. balsamifera, P. x canescens, P. nigra, P. simonii, P. tremula, Prunus, 

Pterocarya fraxinifolia, Pyracantha, Pyrus, Quercus cerris, Q. frainetto, Q. macranthera,  

Q. pubescenc, Q. robur, Rhamnus catharticus, Rhodotypos scandens, Rhus, Ribes alpinum, 

Robinia, Rosa canina, R. gallica, R. glauca, R. pimpinellifolia, R. rubiginosa, Rubus idaeus, 

R. odoratus, Salix alba, S. daphnoides, S. elaeagnos, S. matsudana „Tortuosa“, S. purpurea,  

S. repens, S. viminalis, Sambucus nigra, Sophora japonica, Sorbaria sorbifolia, Sorbus aria,  

S. domestica, S. intermedia, S. x thuringiaca, S. torminalis, Spiraea japonica, S. nipponica,  

S. van Houttei Staphylea pinnata, Symphoricarpos, Syringa x chinensis, S. vulgaris, Tamarix, 

Tilia, Ulmus, Viburnum lantana, V. opulus, V. plicatum, V. x pragense, V. rhytidophyllum, 

Vinca. 

 

 

5. Byliny, keře a stromy pro kyselé půdy 
 

Byliny 

     Anigozanthos manglesii, Cypripedium reginae, Darlingtonia, Drosera, Helipterum roseum, 

Impatiens, Lupinus, Pinguicula, Sarracenia purpurea, Trillium, Uvularia.  

 

Jehličnaté dřeviny 

     Abies balsamea „Nana“, A. koreana, A. lasiocarpa, A. procera, Chamaecyparis 

lawsoniana, Ch. nootkatensis, Ch. obtusa, Ch. pisifera, Cryptomeria japonica, 

Cupressocyparis leylandii, Ginkgo biloba, Juniperus, Metasequoia glyptostroboides, 

Microbiota decussata, Picea abies, P. breweriana, P. glauca, P. mariana, P. omorika,  

P. orientalis, P. pungens, P. sitchensis, Pinus aristata, P. cembra, P. contorta, P. densiflora,  

P. mugo, P. nigra, P. parviflora, P. peuce, P. strobus, P. sylvestris,  P. wallichiana, Pseudolarix 

amabilis, Pseudotsuga menziesii, Sequoiadendron giganteum, Taxodium distichum, Taxus, 

Thuja occidentalis, T. plicata, Thujopsis dolabrata, Tsuga. 
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Listnaté stromy a keře 

     Acer cappadocicum, A. negundo, A. palmatum, A. pensylvanicum, A. rubrum,  

A. rufinerve, A. saccharinum, A. shirasawanum „Aureum“, A. tataricum subs. ginnala,  

A. x zoeschense „Annae“, Aesculus parviflora, Ailanthus altissima, Alnus glutinosa, 

A.viridis, Amelanchier leavis, A. lamarkii, Andromeda polifolia, Arctostaphylos uva-ursi, 

Berberis julianae, B. x ottawensis, B. thunbergii, Betula ermanii, B. nana, B. papyrifera,  

B. pendula, B. pubescens, B. utilis „Doorenbos“, Callicarpa bodinierii, Calluna vulgaris, 

Calycanthus floridus, Caragana arborescens, Carpinus betulus, Carya cordifolia, Castanea 

sativa, Celastrus orbiculatus, Cercidiphyllum japonicum, Chaenomeles, Clethra alnifolia, 

Cornus florida, C. kousa, Corylopsis, Cytisus x praecox, C. scoparius, Daboecia, Daphne 

cneorum, Deutzia, Diervilla lonicera, Enkianthus campanulatus, Erica carnea, E. cinerea,  

E. tetralix, Euonymus alata, E. fortunei, E. planipes, Exochorda, Forsythia, Gaulteria, Genista 

tinctoria, Hamamelis, Hydrangea, Hypericum calycinum, Ilex, Kalmia, Kolkwitzia amabilis, 

Ledum palustre, Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Lonicera caerulea,  

L. ledebourii, L. nitida, L. periclymenum, L. pileata, L. tatarica, Maclura pomifera, Magnolia, 

Mahonia, Malus, Pachysandra terminalis, Parrotia persica, Pernettya mucronata, 

Phellodendron amurense, Physocarpus opulifolius, Pieris, Populus balsamifera,  

P. x canescens, P. tremula, Potentilla fruticosa, Prunus serotina, Pyracantha, Quercus 

coccinea, Q. frainetto, Q. palustris, Q. robur, Q. rubra, Rhamnus frangula, Rhododendron, 

Rhus, Ribes aureum, Rosa aureum, R. arvensis, R. multiflora, R. nitida, R. rugosa, Rubus 

fruticosus, Salix caprea, S. cinerea, S. elaeagnos, S. fragilis, S. matsudana „Tortuosa“, 

S. repens, S. x sericans, Sambucus racemosa, Sorbaria sorbifolia, Sorbus aucuparia, Spiraea  

x arguta, S. x billardii, S. japonica, S. thunbergii, Stephanandra, Syringa josikaea,  

S. microphylla, S. x prestoniae, Vaccinium, Viburnum x bodnantense, V. x burkwoodii,  

V. x carlcephalum, V. carlesii, Weigela, Wisteria. 

 



6. Keře a stromy tolerující dlouhodobé a krátkodobé zaplavení 
 

Jehličnaté dřeviny 

     Dlouhodobé: Metasequoia glyptostroboides, Taxodium distichum. 

     Krátkodobé: Picea glauca, P. mariana, P. sitchensis, Pinus rotundata, P. strobus,  

P. sylvestris, Thuja occidentalis, T. plicata. 

 

Listnaté stromy a keře 

     Dlouhodobé: Acer negundo, A. rubrum, A. saccharinum, Alnus glutinosa, A.incana, 

Andromeda polifolia, Aronia arbutifolia, Catalpa bignonioides, Clethra alnifolia, Cornus alba, 

C. sericea, 

Elaeagnus commutata, Ilex verticillata, Ledum palustre, Liquidambar styraciflua, Lonicera 

caprifolium, Platanus x hispanica, Populus, Prunus padus, Pterocarya fraxinifolia, Rhamnus 

frangula, Salix alba, S. cinerea, S. daphnoides, S. fragilis, S. viminalis, Ulmus glabra,  

U. laevis, U. minor, Vaccinium corymbosum, Viburnum opulus. 

     Krátkodobé: Acer campestre, A. pseudoplatanus, Aesculus hippocastanum, Alnus, 

Amelanchier lamarkii, Aristolochia macrophylla, Betula nana, Betula nigra, Betula 

pubescens, Calycanthus floridus, Carpinus betulus, Cercidiphyllum japonicum, Cornus 

sanguinea, Euonymus europea, Fraxinus excelsior, Gleditsia triacanthos, Gymnocladus 

dioicus, Hippophae rhamnoides, Kalmia, Liriodendron tulipifera, Quercus palustris, Quercus 

robur, Rosa nitida, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Symphoricarpos albus, Tamarix, Tilia 

cordata. 
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Název tematického celku: Výběr vhodného sortimentu bylin, keřů a stromů 

s přihlédnutím k účelu a stanovištním podmínkám 

(vzdělávací materiál) 
 

 

1. Byliny, keře a stromy tolerující stín 
 

     Úkolem cvičení je vytvořit přehled sortimentu bylin, keřů a stromů tolerujících stín. 

Rostliny by měly vytvářet vhodné prostředí pro odpočinek a relaxaci lidí. Je zdokonalována 

počítačová gramotnost žáků tvorbou prezentace, vyhledávání na internetu, úpravou fotografií.  

 

Zadané úkoly: 

1) Za pomoci internetu nebo odborné literatury, podle uvedených latinských názvů, vyhledejte 

jednotlivé druhy bylin, keřů a stromů tolerující stín. 

2) Zpracujte prezentaci obsahující obrázek nebo fotografii, český název, výšku růstu, 

charakteristiku stonku, listů, květu, květenství, plod u každé byliny, keře, stromu. 

 

Pomůcky: 

PC, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, fotoaparát, odborná 

literatura.  

 

Postup při cvičení: 

     Na počátku cvičení se žáci rozdělí do skupin. Každé skupině bude přidělena část zadání. 

Za pomoci internetu a odborné literatury žáci vyhledají informace o jednotlivých bylinách, 

keřích a stromech uvedených v učebním materiálu.  

     Ve druhém úkolu budou žáci vytvářet prezentaci jednotlivých taxonů obsahující vlastní 

fotografie nebo obrázky z internetu, český název, výšku, charakteristiku stonku, listů, květů, 

květenství, plodů. Vytvořenou prezentaci budou žáci využívat v teoretické výuce  

a odevzdají ji k ohodnocení. V prezentaci bude uveden vliv na lidskou psychiku a ŽP. 

 

 

2. Byliny, keře a stromy snášející větrná stanoviště 
 

     Účel tohoto cvičení je vytvořit prezentaci taxonů bylin, keřů a stromů snášejících 

exponovaná větrná stanoviště. Při tvorbě prezentace je brán zřetel na ochranu ŽP, zdraví lidí 

a jejich majetku. Zároveň jsou prohlubovány teoretické znalosti z předmětu Zahradnictví 

a Nauka o životním prostředí rostlin.  

 

Zadané úkoly: 

1) Na internetu vyhledejte charakteristiku větrného stanoviště. Zaměřte se problematiku 

poškození krajiny a následné ohrožení ŽP. 

2) Popište vlastnosti bylin, keřů a stromů snášejících větrná stanoviště s ohledem na ochranu 

ŽP. 

3) Zpracujte a předveďte prezentaci sortimentu bylin, keřů a stromů obsahující obrázek nebo 

fotografii, český název, výšku růstu, charakteristiku stonku, listů, květu, květenství, plod. 

Jednotlivé taxony můžete vyfotit v botanické zahradě. V prezentaci uveďte možná rizika 

poškození dřevin a následně poškození ŽP na větrných stanovištích. 
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Pomůcky: 

Psací potřeby, poznámkový blok, výpočetní technika, interaktivní tabule, internet, fotoaparát. 

 

Postup při cvičení: 

     Při řešení úkolů využijí žáci výpočetní techniku. Vypracují charakteristiku větrného 

stanoviště, charakteristiku bylin, keřů a stromů snášejících větrná stanoviště a pořídí 

fotografie. Všechny podklady zpracují v PowerPointu nebo ve Smart Notebooku a předvedou 

před spolužáky. V prezentaci žáci upozorní na nebezpečí vývratů, polomů a další poškození 

krajiny a ŽP. Žáci navrhnou vhodná řešení této problematiky. 

 

 

3. Byliny, keře a stromy snášející městské, kontaminované životní prostředí 
 

     V tomto cvičení se žáci naučí poznávat vhodný sortiment bylin, keřů a stromů snášející 

městské, kontaminované životní prostředí.  

 

Zadané úkoly: 

1) V odborné literatuře a na internetu zjistěte charakteristiku výše uvedených bylin, keřů  

a stromů snášejících městské, kontaminované životní prostředí.  

2) Získané informace z úkolu číslo jedna zpracujte do přehledných prezentací. V prezentacích 

použijte fotografie pořízené v botanické zahradě a v intravilánu obce. 

 

Pomůcky: 

Výpočetní technika, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, fotoaparát, 

kamera. 

 

Postup při cvičení: 

     Plnění všech zadaných úkolů je individuální. Za pomoci odborné literatury a internetu žáci 

vyhledají informace o jednotlivých bylinách, keřích a stromech uvedených v učebním 

materiálu. Žáci vyhledají a popíší problémy životního městského prostředí. 

     Ve druhém úkolu budou žáci vytvářet prezentaci jednotlivých taxonů obsahující vlastní 

fotografie nebo obrázky z internetu, český název, výšku, charakteristiku stonku, listů, květů, 

květenství, plodů. Prezentace bude obsahovat charakteristiku životního prostředí příslušného 

města, nebezpečí kontaminace městského ovzduší a možnosti nápravy. Vytvořenou prezentaci 

budou žáci využívat v teoretické výuce. V závěru hodiny žáci předvedou svoji práci a projdou 

testem poznávání bylin, keřů a stromů v okolí školy nebo školního statku. 

 

 

4. Byliny, keře a stromy pro vápenaté a kyselé půdy 
 

     Ve cvičení žáci využijí a prohloubí teoretické znalosti z předmětu Zahradnictví a Nauka 

o životním prostředí rostlin. Cvičení je zaměřeno na druhy bylin, keřů a stromů snášející 

vápenatá a kyselá stanoviště.  

 

Zadané úkoly: 

1) Uveďte charakteristiku vápenaté půdy z pohledu ŽP a na internetu nebo v odborné 

literatuře vyhledejte informace o bylinách, keřích a stromech uvedených v učebním textu. 

2) Uveďte charakteristiku kyselé půdy z pohledu vlivu na ŽP a vyhledejte informace 

o bylinách, keřích a stromech uvedených v učebním textu. 
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3) Vytvořte prezentaci sortimentu bylin, keřů a stromů zvlášť pro vápenaté a kyselé půdy. 

Prezentace bude obsahovat obrázek nebo fotografii, český název, a u každé byliny, keře, 

stromu biologicko-morfologické znaky. 

 

Pomůcky: 

Psací potřeby, poznámkový blok, PC, interaktivní tabule, internet, fotoaparát, literatura. 

 

Postup při cvičení: 

     Během cvičení žáci řeší úkoly individuálně. S pomocí internetu a odborné literatury 

vyhledají charakteristiku vápenaté půdy a její vliv na ŽP. Na učebně si žáci připraví 

charakteristiku bylin, keřů a stromů používaných do vápenatých půd a vypracují prezentaci.  

     Vypracují charakteristiku bylin, keřů a stromů používaných pro kyselá stanoviště a pořídí 

fotografie. Žáci uvedou vlastnosti kyselých půd a jejich vliv na ŽP. Informace použijí 

z teoretických hodin předmětu Nauka o životním prostředí rostlin. 

     V úkolu číslo tři při tvorbě prezentace mohou žáci odejít do terénu a připraví si fotografie 

příslušného sortimentu bylin, keřů a stromů používaných pro výsadby ve vápenatých půdách 

nebo kyselých půdách. Podklady zpracují a odevzdají k ohodnocení. Odevzdaná práce bude 

obsahovat vliv vápenatých a kyselých půd na příslušný ekosystém a možnosti ochrany ŽP. 

 

 

5. Keře a stromy tolerující dlouhodobé a krátkodobé zaplavení 
      

     Úkolem cvičení je vytvořit přehled sortimentu keřů a stromů tolerujících dlouhodobé  

a krátkodobé zaplavení. Zároveň je zdokonalována počítačová gramotnost žáků.  

 

Zadané úkoly: 

1) Za pomoci odborné literatury nebo internetu, podle uvedených latinských názvů, vyhledejte 

jednotlivé druhy keřů a stromů tolerujících dlouhodobé a krátkodobé zaplavení. 

2) Zpracujte prezentaci obsahující obrázek nebo fotografii, český název keře a stromu. 

 

Pomůcky: 

Výpočetní technika, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, fotoaparát.  

 

Postup při cvičení: 

     Plnění všech zadaných úkolů je individuální. Za pomoci internetu a odborné literatury žáci 

vyhledají informace o jednotlivých dřevinách uvedených v učebním materiálu.  

     Ve druhém úkolu žáci vytvoří prezentaci jednotlivých taxonů obsahující vlastní fotografie 

nebo obrázky z internetu, český název, výšku, charakteristiku stonku, listů, květů, květenství, 

plodů. Vytvořenou prezentaci budou žáci využívat v teoretické výuce. Prezentaci odevzdají 

k ohodnocení. Prezentace bude obsahovat informace o záplavách a jejich nebezpečnosti na 

utváření krajiny. Každý žák uvede možnosti řešení dané problematiky a vliv návrhů na ŽP. 

 

6. Kontrolní otázky 
 

1) Jaký přístroj se používá na měření rychlosti a nárazovosti větru? Vliv větru na ŽP. 

3) Charakterizujte negativní vliv městského prostředí na dřeviny. 

4) Jakými způsoby zlepšujeme kvalitu ovzduší v městském prostředí? 

5) Popište mechanismus negativního působení prachových částic na byliny, stromy a keře. 

6) Vyjmenujte možnosti snížení a zvýšení pH půdy s ohledem na ochranu životního prostředí. 
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Název tematického celku: Ošetřování a údržba keřů a stromů za vegetace 

 

Anotace:  
Tematický celek řeší ošetřování a údržbu keřů a stromů během vegetace. Charakterizuje 

význam řezů, konzervačního ošetření, zálivky, hnojení, odplevelování a kypření. Celý 

tematický celek preferuje ochranu životního prostředí.  

Klíčová slova: 

Řez, vedení řezu, velikost rány, termíny řezu, druhy řezů, zakládací řezy, udržovací řezy, 

speciální řezy, likvidační řez, zdravotní řez, odlamování květenství, řez odkvetlých 

výhonů, mírný zpětný řez, silný zpětný řez, řez u země, zaštipování konifer, speciální řez, 

defektní větvení, konzervační ošetření, mechanické poranění, sanace dutin, zálivka, 

hnojení, mulč, herbicidy, ochrana životního prostředí, třídění odpadů, bezpečnostní 

pomůcky. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané v předmětech Nauka o životním 

prostředí, Biologie, Ekologie, Pěstování rostlin, Ochrana rostlin a Zahradnictví. 

Obsah tematického celku: 

1) Řez stromů – pojmy a technika řezu. 

2) Technologie řezu a ošetření řezných ran. 

3) Řez keřů. 

4) Zálivka, pH a aplikace hnojiv s ohledem na ŽP. 

5) Mulčování, kypření, aplikace pesticidů v souladu s ŽP. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Využití výkladu, odborných prezentací, práce se zákonnými normami, praktická a terénní 

cvičení, metody týmové spolupráce žáků. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) rozlišuje druhy řezů, rozumí pojmům defektní vedení, technika a technologie řezu,  

2) umí provést řez s ohledem na druh, věkové stadium a vitalitu dřeviny a chápe význam 

konzervačního ošetření dřevin, 

3) umí provést řez keřů a popínavých dřevin,  

4) navrhne odpovídající množství zálivky a hnojení, při práci s hnojivy chrání zdraví 

a ŽP, 

5) objasní princip mulčování a kypření, navrhne druh a dávku herbicidu a likvidaci 

zbytku látky. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Hurych, V. a kol. Sadovnictví I. Státní zemědělské nakladatelství Praha, 1984 

Kolařík, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. díl. ČSOP Vlašim, 2003. 

ISBN 80-86327-36-1. 

Kolařík, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. díl. ČSOP Vlašim, 2003. 

ISBN 80-86327-44-2. 

Růžičková, J. a kol. Sadovnictví. Zlínské tiskárny, a.s., Zlín – Kudlov, 1996. ISBN 80-

85362-21-X 
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Název tematického celku: Ošetřování a údržba keřů a stromů za vegetace 

(učební text) 
 

 

1. Řez stromů – pojmy a technika řezu 
 

     Řez je jednou z nejdůležitějších činností péče o stromy v krajině. Stromy v přirozeném 

prostředí řez nepotřebují, ale v antropogenním prostředí vyžadují zvýšenou péči k zajištění 

provozní bezpečnosti a ochranu ŽP.  

     Při řezu dochází k poranění stromu. Jedná se o práci s živým organismem. Řez je 

významný při založení a výchově korun mladých stromů do habitu, při péči o koruny 

vzrostlých stromů, při tvarování stromů, při zajištění provozní bezpečnosti ve všech věkových 

stádiích stromů, při podpoře tvorby květů a plodů, při zlepšení kvality dřeva kmene stromů  

a při úpravě kořenového systému stromů. 

     Rozhodování o provedení řezu ovlivní funkce stromu na trvalém stanovišti, biologické 

potřeby stromu, vitalita, aktuální zdravotní stav, negativní důsledky řezu, provozní bezpečnost 

stromu, osobní znalosti a zkušenosti s navrhovaným způsobem řezu, technické  

a technologické vybavení, organizační aspekty řezu, platná legislativa a názory veřejnosti.  

 

Základní pojmy:  

Větevní kornout je vizuálně patrná zóna, ohraničující pletivo větve vyššího řádu uvnitř pletiva 

větve mateřské. Větevní límeček jedná se o proces překrývání pletiv větve a větve vyššího 

řádu. Korní hřebínek (hřebínek větvení kůry) místo styku horní strany dceřiného stonku se 

stonkem mateřským. Při řezu nesmí být poškozen. K samočištění kmene dochází vlivem 

zastínění spodních partií koruny. Jedná se o odumření a odlomení neefektivních větví. 

Kalus je hojivé pletivo uzavírající ránu. Vzniká činností kambia z okrajů rány.  

 

Technika řezu: 

     Při technice řezu je nejdůležitější provedení ve správný čas a na správném místě.  

1) Vedení řezu – řez nadzemní částí probíhá v koruně stromu. Dochází k odstraňování živých 

a mrtvých větví. Při odstraňování živé dceřiné větve nesmí dojít k poranění větevního límečku 

větve mateřské z důvodu ochrany dřeviny před vnikem patogenů. Odumírající a mrtvé větve 

se řežou co nejtěsněji k okraji živého pletiva na bázi větevního nasazení větve mateřské. Živá 

pletiva mateřské větve nesmí být poškozena.  

     V praxi se rozlišují tři typy vedení řezu u živých či mrtvých větví. Jde o paralelní řez 

(lízanec), „věšák“ a řez na větevní límeček. 

Lízanec je špatně provedený řez. Zasahuje až za větevní límeček a často i korní hřebínek, 

zraňuje dřevo větve, která se má zachovat. 

Věšák vzniká řezem, u něhož nebyla zcela odstraněna dceřiná větev a její část zůstává  

a brzdí tak zavalení rány ránovým dřevem. 

Řez na větevní límeček je doporučovaným typem řezu. Respektuje přirozenou stavbu stromu 

a biologii jeho růstu a vývoje. Řez je veden přesně v místě nasazení dceřiné větve na větev 

mateřskou a končí před korním hřebínkem. 

 

2) Velikost rány – má zásadní vliv na obrannou reakci dřeviny. Se zvyšující se velikostí rány 

se snižuje úspěšnost zavalení rány.  U velkých ran k překrytí povrchu kalusem často nemůže 

dojít, tvoří se tak otevřené dutiny. Dynamika obranné reakce je závislá především na věku 

dřeviny, době řezu a zdravotním stavu stromu. Podle dynamiky obranné reakce se dřeviny 
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rozdělují na dobře kompartmentalizující dřeviny (javor, buk, habr, dub, lípa) a špatně 

kompartmentalizující dřeviny (rod prunus, bříza, jeřáb, topol, jírovec). 

 

3) Termín řezu - optimálním termínem řezu je první polovina vegetačního období (III. – VI.). 

Výjimku tvoří druhy se silným jarním mízotokem. Jedná se o carpinus, betulu, juglans. Druhy 

se silný jarním mízotokem se řežou až po úplném vyvinutí listového plochy.  

Při řezu v období vegetačního klidu (zimním období, IX. – II.) dochází k vymrzání ran, 

praskání a prohlubování ran. Strom nemůže reagovat na napadení dřevokaznými houbami. 

Ztíží se rozlišení větví se sníženou vitalitou od zdravých větví. Výjimky termínu jsou u řezu 

redukčního, hlavového, zmlazovacího a řezu podle metodiky SIA a WLA. Tyto druhy řezu se 

provádí v druhé polovině vegetačního klidu (II. – III.). 

 

 

2. Technologie řezu a ošetření řezných ran 
 

     Technologie řezu je specifická pro každý strom. Rozhoduje jak o provedení řezu 

s ohledem na druh, vitalitu stromu a věkové stadium, tak i o požadované funkci vzhledem 

k umístění a stavu stromu. Jednotlivé typy řezů členíme z časového hlediska a cíle řezu na: 

 

1) Zakládací řezy se provádí u mladých stromů v období jejich intenzivního růstu. Patří sem 

řezy prováděné v okrasné školce při založení koruny, řez při výsadbě stromu na trvalé 

stanoviště (komparativní) a řez formující korunu do habitu typického pro daný taxon či 

funkční typ (výchovný řez). Zakládací řezy na trvalém stanovišti se provádějí do 15 - 20 let, 

poté se provádí udržovací řez. 

     Výchovný řez je důležitý, slouží k odstranění kodominance a tlakového větvení. Výchovný 

řez se provádí u mladých stromů v prvních letech po výsadbě (do 10 - 15let). Období 

provádění výchovného řezu spadá do předjaří a do doby plné vegetace. Cílem řezu je funkční 

koruna typická pro daný druh a staticky odolná a přizpůsobení koruny podmínkám stanoviště.  

 

2) Udržovací řezy se provádí u vzrostlých jedinců, kteří se nenachází v období intenzivního 

růstu. Cílem těchto řezů je zajistit dlouhodobou funkčnost a omezit jejich negativní působení 

na okolí. Mezi udržovací řezy patří řez zdravotní, bezpečnostní a redukční.  

     Zdravotní řez se provádí nejčastěji. Odstraňují se větve křížící se, suché, tlakové, 

výmladky a napadené větve. Větve se zkracují na vnější pupen. Provádí se u vzrostlých 

stromů za účelem udržení provozní bezpečnosti a vitality. Období realizace spadá do plné 

vegetace.  

     Bezpečnostní řez je levnější variantou zdravotního řezu. Zaměřuje se na odstranění 

nebezpečných větví. Ponechají se stabilní pahýly větví – nejedná se o technologickou chybu. 

Bezpečnostní řez se provádí během celého roku. Cíl je odstranit větve suché, poškozené, jež 

bezprostředně hrozí pádem. 

     Redukční řezy slouží k redukci koruny ve směru překážky nebo k symetrizaci koruny proti 

torznímu krutu. Realizuje se v plné vegetaci nebo v druhé polovině vegetačního klidu. Cílem 

je odstranění větví zasahujících do drátů NN (VN), budov, silnice. Druhy redukčních řezů – 

řez redukční vlastní, prosvětlovací, symetrizační, SIA, sesazovací.  

 

3) Speciální řezy se využívají ve specifických případech daných stavem stromu nebo jeho 

zvláštním pěstebním tvarem. Mezi speciální řezy se řadí řez hlavový, rekonstrukční řez, řez 

na čípek a přírodě blízký typ řezu.  
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4) Likvidační řez – jedná se o odstranění dřeviny z původního stanoviště. Zásah je definitivní 

a nelze jej vrátit zpět. 

 

Ošetření řezných ran: 

     Ošetření povrchu řezné rány spočívá v mechanické úpravě povrchu rány a v chemickém 

ošetření rány. Rána by měla být hladká a co nejmenší. Hladkou ránu docílíme použitím 

kvalitních pilek, nožů a nůžek.  

     Mezi pozitivní vlivy zatírání patří uzavření rány (ochrana před mrazem a vysycháním) 

a podpora tvorby kalusu (některé přípravky).  

     Do negativních vlivů zatírání se řadí uzavření spor dřevokazných hub, zhoršená 

identifikace hnilob a možnost odumření kalusových pletiv vlivem většího zahřívání povrchu 

rány po nátěru (Luxol). 

     Pro chemické ošetření rány panuje nejednotnost. Pozitivní je zamezení průniku patogena  

a podpora tvorby kalusu. Negativně působí finanční náročnost. Používají se penetrační látky, 

které zasakují do mrtvého dřeva (Luxol B, Luxol S) a překryvné nátěry (olejové, vodové  

a emulzní, stromový balzám). Použití chemický látek by mělo být v souladu s ochranou ŽP. 

 

 

3. Řez keřů 
 

     Řez keřů je snadnější než u stromů. U řezu keřů nevznikají rozsáhlé řezné rány a tím 

je infekce nižší. Keře se lépe vyrovnávají s řezem. Řez je nevratný úkon, a proto se neprovádí 

bez rozmyslu. Správně provedený řez musí být součástí péče o keř po celou dobu jeho 

existence. Z hlediska vývojových období keřů se rozdělují řezy na řez ve školce, řez při 

výsadbě, výchovný řez, udržovací řez, zmlazovací řez a likvidační řez. 

 

Rozdělení řezů z hlediska vývojových období: 
1) řez ve školce  upravení poměrů mezi ušlechtilou částí a podnoží, 

2) řez při výsadbě upravení poměru mezi nadzemní částí a kořenovým systémem, 

3) výchovný řez zapěstovat keř se silnými a rovnoměrně rozloženými výhony  

a s charakteristickým habitem. 

4) udržovací řez 

     Cílem udržovacího řezu je udržet keř dlouhodobě v plně funkčním stavu, zajistit 

pravidelné bohaté kvetení, olistění a plodnost, zpomalit nebo zastavit proces stárnutí a udržet 

správný tvar u tvarovaných prvků. Způsob a doba řezu vychází z regenerační schopnosti keře, 

z architektury keře, z funkce keře a doby květu. Nejprve se odstraňuje dřevo nemocné, mrtvé  

a poškozené. Druh a doba řezu vychází z doby květu keře, ze stáří dřeviny a z reakce na řez.  

U keřů kvetoucích na loňském dřevě a před časným létem se provádí řez v létě po odkvětu  

a u keřů kvetoucích na letorostech a později se provádí řez v zimě nebo v časném jaru. 

Typy udržovacího řezu:  

Základní řez – zdravotní  odstraňujeme nemocné, poškozené a nevhodně rostoucí výhony, 

v období časného jara nebo léta (vilín), 

Odlamování květenství  vylamujeme každoročně po odkvětu (pěnišníky), 

Řez odkvetlých výhonů  každoročně, řez nesmí být veden do starého dřeva (vřes), 

Mírný zpětný řez   po odkvětu, zkracování nevyzrálých a odkvetlých výhonů, 

Silný zpětný řez   po odkvětu, odstranění starých výhonů ze středu keře, 

Řez u země    řežeme všechny větve u země na 2 – 3 očka (komule, svídy), 

Zaštipování konifer   krátce po vyrašení (jehličnany), 

Speciální řez    řez pnoucích dřevin, růží a živých plotů, 
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5) zmlazovací řez   radikální odstranění přestárlé koruny keře, 

6) likvidace    klučení. 

 

 

4. Zálivka, pH a aplikace hnojiv s ohledem na ŽP 

 

     Zálivka je nejpracnější a nejdůležitější činnost při ošetřování dřevin během vegetace. 

Dřeviny využívají pohyblivý podíl vody. Pro pohyb vody v půdě je důležitá kapilarita. 

Nevyhovující kapilaritou trpí půdy velmi těžké a lehké. Množství potřebných kapilár se 

zvyšuje v půdě dostatkem humusu a u písčitých půd příměsí jemných koloidních částic. 

Účinnost a úsporu zálivky zvyšuje rozrušování půdního škraloupu nebo mulč. Mulčování 

účinně brání odparu i tvorbě škraloupu. Způsob a doba zálivky má zásadní význam, proto se 

kontroluje vlhkost půdy hodinu po zálivce. Mokrá vrstva měla být silná 10 - 15 cm. Chybou 

je každodenní povrchní zálivka celé plochy výsadby. Účinnější je vydatně zalévat vždy po 

několika dnech. Rostliny v období letních přísušků špatně přežívají, neplodí a nerostou. 

Chybou je také zálivka za poledního vedra, protože odpar je v té době maximální  

a rostlinám způsobuje teplotní šok. Velké stromy mohou v létě při déletrvajícím suchu silně 

trpět. Vzrostlý buk potřebuje kolem 400 litrů vody denně. Zde platí pravidlo: 1 litr vody na m2 

pronikne do hloubky země jen 1 cm. Stromy v zahradě se zalévají vydatně, neboť koření do 

velké hloubky.   

     Kvalita zálivkové vody závisí na zdroji vody. Velký pozor se dává na znečištění např. 

z průmyslu a zemědělství, aby nedošlo k poškození ŽP. Dešťová voda je ideálně teplá, měkká 

a provzdušněná. Voda z vodovodu obsahuje zvýšený obsah chlóru, má nízkou teplotu, deficit 

rozpuštěného kyslíku a tvrdost. Voda studniční je nejhorší variantou. Je studená, 

neprovzdušněná a velmi tvrdá. Tvrdost zálivkové vody způsobují rozpuštěný Mg, Ca a Fe 

látky. Tvrdost se sníží odstátím, převařením a chemicky.  

 

Rozdělení vody podle tvrdosti:  

Trvalá (síranová) tvrdost - nebývá rostlinám škodlivá, je zdrojem vápníku a hořčíku a nemá 

vliv na pH půdy. 

Přechodná (uhličitanová) tvrdost  - do 10°N st. nevadí, nepoužívá se na kyselomilné rostliny. 

 

     pH je důležitým faktorem. Ovlivňuje se režimem hnojení. Na reakci půdy má vliv samotná 

povaha půdy (např. rašelinný, písčitý, hlinitý nebo třeba vápencový základ)  

a stav půdy (kyselost se zvyšuje v půdách slehlých a přemokřených). Slehlost půdy se upraví 

kypřením. Kypření zvýší podíl vzduchu v půdě. S klesající hodnotou pH se mění chemické 

vazby prvků, živiny se srážejí do různých těžko rozpustných nebo zcela nerozpustných forem 

a vápnomilnější rostliny následně trpí podvýživou. V České republice převažují půdy 

kyselejší, proto se pH upravuje přidáním vápenatých hnojiv. Při aplikaci vápenatých hnojiv je 

nutné postupovat v souladu s bezpečností práce a ochranou ŽP. Optimální pH je v rozpětí 6,5 

– 7,0. Silně alkalické půdy vykazují pH nad 9 a například pH rašeliny je cca 3. 

     Při hnojení se vybírá z hnojiv volně dostupných na trhu a podle finanční situace firmy. 

Přímé hnojení se používá u stříhaných dřevin (ploty), často sečených trávníků, produkčních 

rostlin (květy k řezu apod.) a rostlin se zvýšenou produkcí hmoty. Zde se zvyšuje podíl dusíku 

(ledek, močovina, ředěná močůvka). Pro okrasné dřeviny je obecně přijatelnější extrém, kdy 

se nehnojí vůbec, než velmi silné přehnojování. Hnojiva plná (NPK) aplikujeme před 

okopávkou nebo pod mulč rovnoměrným rozhozením. Pro rychlejší účinek hnojiv se hnojiva 

rozpouští v zálivkové vodě. Při regeneraci oslabených rostlin se osvědčilo listové hnojení se 

stopovými prvky. Při této aplikaci je nutné dodržet správnou koncentraci roztoku z důvodu 
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popálení listů nebo poškození ŽP. Listová hnojiva se používají k rychlému vylepšení kondice 

během vegetace, k okamžitému povzbuzení růstu, po krupobití, při doplňování jednotlivých 

mikroprvků, při velkém napadení dřeviny listovými chorobami či škůdci. 

     Dusík ovlivňuje tvorbu hmoty. Dusík se aplikuje v první polovině vegetačního období, 

protože nové výhony stačí ukončit růst a vyzrají. Velké množství dusíku odčerpávají 

organismy rozkládající v půdě hrubý organický materiál. Fosfor podporuje kvetení, plodnost 

a zkracuje vegetační dobu. Draslík ovlivňuje vyzrávání pletiv (dřeva a zásobních orgánu). 

Vápník zpevňuje kostru rostlin a ovlivňuje příjem vody. Hořčík se podílí na vytváření 

chlorofylu. Síra je součástí bílkovin a ovlivňuje oxidaci. Železo je důležité pro pohyb kyslíku. 

Mangan se účastní látkové výměny. Bór je důležitý pro dýchání. Měď má vliv na dýchání  

a látkovou výměnu. Zinek se uplatňuje při tvorbě chlorofylu a buněk. Molybden je potřebný  

k tvorbě bílkovin. Při práci s hnojivy je nutné dodržovat BOZP a postupovat v souladu 

s ochranou ŽP. 

 

 

5. Mulčování, kypření, aplikace pesticidů v souladu s ŽP 
 

     Mulč je jedním z účinných prostředků proti zhutnění půdy. Vrstva mulče se doporučuje 

v rozmezí 7 – 10 cm. Vrstvu plevel obtížně prorůstá. Použití vyššího nastýlání mulče 

způsobuje tvorbu jemných asimilačních kořínků. Takto zakořeněná dřevina je náchylnější na 

teplotní a vlhkostní výkyvy. Mezi vrstvu mulče a půdní povrch lze vložit ochrannou fólii 

(geotextilie a fólie z netkaných textilií) sloužící k potlačení růstu nejagresivnějších plevelů. 

Fólie snižují přístup kyslíku do půdy a snižují zasakování vody do půdy. Fólie se během dvou 

let rozkládají a nekontaminují ŽP.  

     Plocha mulče má být o třetinu rozsáhlejší než byla výsadbová jáma. Mulč by neměl 

zasahovat do okolí kořenového krčku a báze dřeviny. Pokud zasahuje mulč do oblasti 

kořenového krčku a báze dřeviny způsobuje zvýšenou vlhkost, která má za následek rozvoj 

houbových chorob a zvýšený výskyt hlodavců. Doporučená vzdálenost mulče od kořenového 

krčku dřeviny je 10 – 15 cm. K oddělení mulče od okolního prostředí a od aktivních částí 

sekaček slouží například ztracené obrubníky.  

     Mulč se činností mikroorganismů rozkládá, a musí se proto doplňovat. Kontrola vrstvy se 

provádí jedenkrát ročně nebo jedenkrát za 2 – 3 roky. Mulč výrazně ovlivňuje biodiverzitu 

dané oblasti. 

     Odstraňování a hubení plevelů v nezamlčovaných výsadbách provádíme mechanicky, 

chemicky, nebo kombinací obou způsobů. 

     Mechanické hubení plevelů se používá hlavně u keřových výsadeb do doby, než rostliny 

zakryjí půdu a samy plevele potlačí.  

     Chemické ničení plevelů se provádí buď půdními, nebo listovými herbicidy. Půdní 

herbicidy zamezují klíčení semen plevelů z výdrolu nebo ze staré půdní zásoby. Herbicidy 

v porostech aplikujeme ručními nebo strojními postřikovači. Při chemické ochraně je nutné 

dbát na BOZP a ochranu ekosystému. Před použitím herbicidu je nezbytné prostudovat 

charakteristiku přípravku a zjistit, zdali vybraný přípravek je obsažen v aktuálním Seznamu 

chemických prostředků používaných v ochraně rostlin. Při nějaké nejasnosti se vyplatí 

konzultace s odborníky z rostlinolékařské správy. Pracovník provádějící chemickou ochranu 

musí být proškolen v BOZP a musí mít složené zkoušky pro nakládání s nebezpečnými jedy. 

      

     Spolu s odplevelováním se provádí kypření. Kypření se neprovádí u mulčovaných 

výsadeb. Kypří se podle druhu dřeviny a provádí se velmi opatrně kvůli poškození dřeviny. 

Při této práci se hladce odřezávají suché a poškozené části rostlin. 
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Název tematického celku: Ošetřování a údržba keřů a stromů za vegetace 

(vzdělávací materiál) 
 

 

1. Řez stromů – pojmy a technika řezu 
 

     Úkolem cvičení je orientovat se v pojmech, porozumět vedení řezu, odhadnout optimální 

velikost rány a vhodný termín. Prioritou zásahu je zachovat či zlepšit zdravotní stav dřeviny. 

 

Zadané úkoly: 

1) Za pomoci internetu definujte pojmy a vyhledejte k těmto pojmům obrázky: větevní 

kornout, větevní límeček, korní hřebínek, samočištění kmene, kalus, kambium. 

2) Charakterizujte a vyhledejte v terénu typy vedení řezu, paralelní řez, „věšák“ a řez na 

větevní límeček, případně pořiďte fotodokumentaci.  

3) Zpracujte tabulku, kde uvedete příklady dřevin podle typu obranné reakce na velikost řezné 

rány, přihlížejte ke zdravotnímu stavu dřeviny. 

4) Vypracujte a předveďte prezentaci sortimentu dřevin podle termínu řezu.  

 

Pomůcky: 

PC, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, nůžky, pila, nůž, 

fotoaparát, ochranné a pracovní pomůcky a oděv. 

 

Postup při cvičení: 

     Žáci se rozdělí do dvojic a za využití výpočetní techniky vyhledají zadané pojmy  

a obrázky.  

     Pro vypracování druhého úkolu zůstávají rozděleni do skupin a za pomoci internetu 

vyhledají charakteristiku řezu paralelního (lízanec), „věšáku“, řezu na větevní kroužek. 

V další části hodiny žáci vyhledají typy řezu v terénu a pořídí fotodokumentaci, kterou mohou 

použít pro vytvoření vlastní výukové prezentace. 

     Třetí úkol žáci vypracují na učebně za pomoci výpočetní techniky. Tento úkol lze spojit 

s úkolem číslo jedna. 

     Poslední úkol tohoto cvičení je práce ve dvojicích s tvorbou prezentace charakterizující 

sortiment dřevin podle typu obranné reakce na velikost provedené řezné rány.  

 

 

2. Technologie řezu a ošetření řezných ran 
 

     Cílem tohoto cvičení je rozdělit řezy do skupin, orientace ve skupinách řezů  

a v charakteristikách řezů a jejich vlivu na životnost dřeviny.  

 

Zadané úkoly: 

1) Vyhledejte za pomoci internetu informace o řezech zakládacích, udržovacích, speciálních  

a likvidačních a o jejich vlivu na délku života dřeviny. 

2) Vypracujte a předveďte prezentaci, kde bude obsažena informace, obrázek a vliv na 

zdravotní stav dřeviny - řez založení koruny, komparativní řez, výchovný řez, zdravotní 

řez, bezpečnostní řez, redukční řez vlastní, řez prosvětlovací, řez symetrizační, řez 

stabilizační, řez sesazovací, hlavový řez, řez na čípek, rekonstrukční řez, přírodě blízký 

řez, likvidační řez. 

3) Navrhněte možnosti ošetření řezů dřevin a proveďte ošetření řezů dřevin. 
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Pomůcky: 

Výpočetní technika, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, nože, 

nůžky, pilka, Luxol, Stromový balzám, fotoaparát, ochranné a pracovní pomůcky a oděvy. 

 

Postup při cvičení: 

     Při řešení úkolu číslo 1, 2 a 3 jsou žáci rozděleni do čtveřic a využijí výpočetní techniku 

pro zjištění charakteristiky jednotlivých druhů řezů a ošetření řezů. V terénu vyhledají 

příklady jednotlivých druhů řezů, pořídí fotodokumentaci řezů. Zjištěné informace zpracují do 

prezentace a předvedou před spolužáky. V části třetího úkolu žáci provedou zadaný řez a ten 

následně vhodným způsobem ošetří. Cvičení probíhá v souladu s ochranou ŽP. 

 

 

3. Řez keřů 
 

     V tomto cvičení žáci využijí teoretické znalosti o řezu keřů a praktické znalosti 

z předchozího cvičení. Tyto znalosti s využitím výpočetní techniky dále prohloubí. 

 

Zadané úkoly: 

1) Proveďte rozdělení řezů z hlediska vývojových období.  

2) Uveďte typy udržovacího řezu, kde a kdy jednotlivé typy použijeme. 

3) Zpracujte a předveďte prezentaci řezů keřů. 

 

Pomůcky: 

Výpočetní technika, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, ochranné 

pomůcky a oděvy, nůž, nůžky, pilka, odborná literatura, fotoaparát. 

 

Postup při cvičení: 

     Při řešení úkolu číslo 1 žáci s využitím teoretických znalostí a výpočetní techniky uvedou 

druhy řezů podle vývojového období. U každého druhu vyhledají postup provedení a jeho vliv 

na délku života dřeviny. 

     Pro splnění druhého úkolu jsou žáci rozděleni do skupin. Každá skupina uvede typy 

udržovacího řezu, jednotlivé typy charakterizuje pomocí internetu nebo odborné literatury.  

U jednotlivých typů popíše způsob a dobu provedení. Žáci zpracují odpady ze cvičení 

v souladu s ochranou ŽP. Získané fotografie nebo video z předchozích úkolů žáci zpracují 

a použijí v prezentaci, kterou předvedou před ostatními spolužáky. 

  

 

4. Zálivka, pH a aplikace hnojiv s ohledem na ŽP 
 

     Úkolem cvičení je na základě meteorologických informací zhodnotit dostatečnost srážek 

v daném období, výběr vhodného hnojiva a termínu jeho aplikace a orientační zjištění pH. 

Využití teoretických znalostí žáků z hodin Zahradnictví a Nauky o životním prostředí rostlin. 

Při cvičení žáci postupují v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a BOZP, správně 

likvidují odpady. 

 

Zadané úkoly: 

1) Zjistěte pomocí internetu úhrn srážek za poslední týden, měsíc a rozhodněte o zálivce. 

2) Vytvořte prezentaci na téma rozdělení a charakteristika hnojiv, termíny aplikací hnojiv, 

BOZP při práci s hnojivy a možnosti ochrany životního prostředí. 
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3) Odeberte půdní vzorek a zjistěte pH půdy. 

 

Pomůcky: 

Psací potřeby, poznámkový blok, PC, interaktivní tabule, internet, konev, 10 g zeminy, 

kádinky, 25 ml roztoku KCl, skleněná tyčinka, filtrační papír, indikátorové papírky, ochranné 

pomůcky a oděvy. 

 

Postup při cvičení: 

     S pomocí internetu žáci vyhledají týdenní a měsíční úhrn srážek v zadané lokalitě  

a rozhodnou na základě získaných informací a znalostí z teoretického vyučování o zálivce. 

     Důkladně se seznámí s rozdělením a charakteristikou hnojiv a vyhledají vhodné termíny 

aplikace hnojiv a vše zpracují do prezentace, kde upozorní na ochranu ŽP při práci s hnojivy. 

     Pro splnění třetího úkolu budou žáci rozděleni do trojic a provedou odběr vzorku zeminy. 

Vzorek připraví na orientační stanovení pH pomocí indikátorových papírků. Při rozborech 

pracují v souladu s BOZP. Postup žáci dokumentují a odevzdají k ohodnocení.  

 

 

5. Mulčování, kypření, aplikace pesticidů v souladu s ŽP 
 

     V tohoto cvičení žáci využijí teoretické znalosti z kapitoly výsadba dřevin a ošetřování 

dřevin v sadovnických úpravách během roku. Tyto znalosti s využitím výpočetní techniky 

dále prohloubí. Celé cvičení probíhá v souladu s ochranou ŽP a BOZP. 

 

Zadané úkoly: 

1) Na internetu vyhledejte firmy obchodující s mulčem. Zjistěte druhy, ceny mulče. 

2) Uveďte druhy nejběžnějších plevelů vyskytujících se v sadovnických výsadbách. Druhy 

plevelů zpracujte do prezentace, použijte vlastní fotografie nebo obrázky internetu. 

3) Vyhledejte vhodné druhy herbicidů, termíny jejich aplikací k plevelům uvedeným v bodě 

dva a míru nebezpečnosti přípravku pro živé organismy. Vše zpracujte do tabulky. 

 

Pomůcky: 

Výpočetní technika, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, Seznam 

povolených přípravku na ochranu rostlin, fotoaparát. 

 

Postup při cvičení: 

     Za využití výpočetní techniky žáci zpracují zadaný úkol 1, 2 a 3. Vyhledají firmy 

obchodující s mulčem, druhy mulče, ceny mulče a dopravy, druhy nejběžnějších plevelů, 

druhy herbicidů a termíny aplikací. Žáci upozorní na možná rizika práce s pesticidy a uvedou 

správné zásady práce s nebezpečnými přípravky a možnosti jejich likvidace. Zjistí všechny 

možné zásahy prováděné během vegetace u výsadeb. V terénním průzkumu vyfotografují 

nejběžnější plevele a fotografie zpracují do prezentace a odevzdají k ohodnocení. 

      

 

6. Kontrolní otázky 
 

1) Uveďte hlavní zásady, období realizace a intenzitu opakování řezu metody SIA.  

2) Vyjmenujte hlavní zásady „přírodě blízkého“ typu řezu.  

3) Popište kodominantní a tlaková větvení. 

4) Vyjmenujte, které větve budeme odstraňovat při provádění zdravotního řezu. 
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Název tematického celku: Technologický postup výsadby keřů a stromů 

Anotace:  
Tematický celek charakterizuje technologický postup výsadby keřů a stromů.  

Klíčová slova: 

Rajonizace, biologické, fyzikální a chemické vlastnosti půdy, sazenice, výsadba, 

zakládka, termín výsadby, místo výsadby, výsadbová jáma, závlaha, kotvení, zálivka, 

výchovný řez, mulčování, kypření a ochrana výsadeb. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané v předmětech jako je Nauka 

o životním prostředí, Biologie, Ekologie a Zahradnictví. 

Obsah tematického celku: 

1) Přípravné práce před výsadbou. 

2) Termín výsadby. 

3) Místo výsadby podle zásad ochrany ŽP. 

4) Výsadbové práce podle zásad ochrany ŽP. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Využití odborných prezentací, výklad, práce se zákonnými normami, praktická a terénní 

cvičení, metody týmové spolupráce žáků. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) zná postup přípravy stanoviště pro výsadbu dřevin, umí vyjmenovat a vysvětlit 

přípravné práce před výsadbou, 

2) navrhne odpovídající termín výsadby, 

3) vybere nejvhodnější místo výsadby s ohledem na ochranu ŽP, 

4) zná postup při výsadbě keřů a stromů a likvidaci odpadů v souladu s ochranou ŽP. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Kolařík, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. díl. ČSOP Vlašim, 2003. 

ISBN 80-86327-36-1. 

Kolařík, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. díl. ČSOP Vlašim, 2003. 

ISBN 80-86327-44-2. 

Hurych, V. a kol. Sadovnictví I. Státní zemědělské nakladatelství Praha, 1984. 

Vlasák, M. Okrasné dřeviny. Rebo Productions CZ, spol. s r.o., Dobřejovice, 2012. ISBN 

978-80-904782-9-9. 

Pikula, J. a kol. Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny České republiky. 

Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., Brno, 2003. ISBN 80-7204-280-7. 

Kremer, B., P. Stromy. Nakladatelství Ikar spol. s r.o. Praha, 1995. ISBN 80-85830-92-2. 

Bollinger, M. a kol. Keře. Nakladatelství Ikar spol. s r.o. Praha, 1998. ISBN 80-7202-

302-0. 
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Název tematického celku: Technologický postup výsadby keřů a stromů 

(učební text) 
 

 

1. Přípravné práce před výsadbou 
 

Dodávka výsadbového materiálu 

     Při koupi výsadbového materiálu je třeba veškeré požadavky předem jednoznačně 

specifikovat, to znamená nejen zmínit taxony dřevin, ale i počet jedinců, jejich velikost  

a požadovanou kvalitu. Při převzetí materiálu v okrasné školce je nutno zkontrolovat jakost 

všech výpěstků. Neodpovídá-li některý jedinec požadované kvalitě, je nutné jej vyměnit. 

 

Přeprava rostlin 

     Při přepravě rostlin na místo výsadby nebo zakládky nesmí dojít k jejich poškození. 

Dřeviny prostokořenné je třeba přepravovat a skladovat do doby výsadby tak, aby kořeny 

nebyly vystaveny přímým účinkům teplot a větru, které mohou způsobit jejich poškození. 

Kořeny musí být při transportu a skladování vždy vlhké a ve tmě. Dřeviny s balem je třeba 

převážet tak, aby se baly nepoškodily nebo neroztrhly. 

 

Zakládka rostlin před výsadbou 

     Dřeviny dovezené ze školky se v případě, že se nebudou ihned vysazovat, zakládají do 

země, aby jim nezaschly kořeny. Základkou do doby výsadby se zvyšuje riziko poranění 

jejich částí či zhoršení zdravotního stavu a vitality, které mohou nepříznivě ovlivnit výsledek 

celého výsadbového procesu. Zakládka prostokořenných rostlin je riziková, protože snižuje 

ujímavost jedinců po výsadbě. Podmínky pro zakládku stanoví ČSN DIN 18 916 Výsadby 

rostlin. Není-li možné rostliny vysázet hned, je nutné zajistit takové uskladnění, aby došlo 

k ochraně kořenů před vyschnutím, mrazem, větrem nebo přehřátím. Rostliny je nezbytné 

založit do rýh do země, kořeny a baly je potřeba prosypat zeminou, přitlačit a zalít. 

Výsadbový materiál je vhodné zajistit proti okusu zvěří a choulostivé rostliny chránit proti 

namrznutí přikrývkou slámou, chvojím nebo spadaným listím.  

 

Příprava stanoviště 

     První prováděnou prací je hrubá a jemná modelace terénu a často je spojena s plošným 

odplevelením. Odplevelení se provádí mechanickou kultivací nebo herbicidy. Při chemické 

ochraně je nutné dodržovat ochranu ŽP. Předvýsadbová příprava stanoviště může zahrnovat 

i likvidaci existujících dřevin bez odstranění nebo s odstraněním pařezu či kořenů. 

     Po vytýčení budoucího porostu či místa výsadby dřeviny se přistoupí k přípravě půdy, 

zejména k jejímu odplevelení, prokypření a vylepšení fyzikálních, chemických a biologických 

vlastností (dodání ornice, hnojení, úprava pH).  

     Odplevelování se provádí spolu s mechanickou kultivací pozemku. Plocha se nejprve 

poseká a následně zorá, následuje urovnání pozemku a povláčení bránami. Při odplevelování 

půdy můžeme použít i herbicidy (Roundup, Touchdown). Aplikaci herbicidů mohou provádět 

pouze vyškolení pracovníci. Použití konkrétního přípravku je vždy třeba ověřit v aktuálním 

Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin, případně konzultovat s odborným 

pracovištěm (Státní rostlinolékařská správa). Aplikace pesticidů musí být v souladu 

s ochranou životního prostředí. 

     Předvýsadbová příprava stanoviště může zahrnovat rovněž zlepšení kvality půdy dodáním 

ornice, kompostu, vápence, písku, minerálních hnojiv či jiných komponentů za účelem 
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dosažení příznivějšího půdního režimu pro růst dřevin. Aplikace uvedených látek se provádí 

na základě předcházejícího rozboru půdy.  

     Mezi předvýsadbové zásahy lze zařadit výsevy předplodin (LOS, hořčice, lupina, 

svazenka). Výsevem předplodiny se půda vyčistí od plevelů a zároveň se obohatí 

o organickou hmotu, a tím se zlepší životní podmínky rostlin. Původní dřeviny na místě 

výsadby se podrobují kontrole zdravotního stavu. Dožilé dřeviny se likvidují z porostu 

vykácením nebo vytrháním pomocí zemních strojů.  

 

 

2. Termín výsadby 
 

     Nejvhodnější roční doba pro výsadbu prostokořenných dřevin je doba vegetačního klidu, 

tj. po opadu a před rašením listů a před růstem kořenů v předjaří. Prostokořenné dřeviny se 

nesmí vysazovat za mrazu. Podzimní výsadby jsou vhodnější, neboť půda je prohřátá  

a umožňuje po určitou dobu intenzivní růst kořenů, přestože nadzemní část je již ve stadiu 

dormance. Podzimní výsadba šetří půdní vláhu, rostliny lépe zakořeňují a rostou. Opadavé 

listnáče lze vysadit od října do zámrazu a zjara až do vyrašení pupenů. Kratší dobu před 

rašením se sází dřeviny s tvrdým dřevem. Prostokořenné lesnické sazenice jehličnanů 

s výjimkou modřínů se vysazují na jaře. 

 

     Dřeviny s kořenovým balem a kontejnerované sazenice lze vysazovat v průběhu celého 

roku. Výsadba neprobíhá v období sucha s vysokou intenzitou slunečního záření a v období 

mrazu. Nejlepší doba na výsadbu těchto dřevin je podzim po opadu listů nebo předjaří.  

      

     Stálezelené dřeviny a jehličnany se mohou vysazovat s baly celý rok, s výjimkou doby 

rašení letorostů. Nejlepší doba pro jejich výsadbu je brzy na podzim (září až polovina října), 

aby do zimy zakořenily a mohly přijímat vodu i v zimě.  

     Dřeviny se nevysazují v době rašení listů, v době opadu listů, za extrémně nízkých teplot, 

za suchého období a za suchého a větrného počasí. 

 

 

3. Místo výsadby podle zásad ochrany ŽP 
 

     Způsob výsadby, spony, vzdálenosti a další aspekty musí přesně určovat odborník, nejlépe 

v projektové dokumentaci. Dřeviny se vysazují tak, aby se nedostaly do přímého kontaktu 

s inženýrskými sítěmi. Je nutné dodržet minimální vzdálenosti (ochranná pásma) od těchto 

sítí, aby nedošlo k poškození sítí kořeny a kontaminaci ŽP. Stromy se vysazují nejméně 2 m 

od teplovodů a plynovodů, 1m od kanalizace, vodovodů a elektrických kabelů. Pokud se 

v místech plánované výsadby vyskytují podzemní vedení (vodovod, kanalizace, telefonní a 

elektrické kabely, rozvody veřejného osvětlení), je třeba s jejich správcem projednat 

podmínky a umístění možných výsadeb. 

     Nejmenší šířka pěších komunikací pro výsadbu stromů s malými korunami je v řidší 

zástavbě nižších domů alespoň 3,5 m, ve vyšší souvislé zástavbě 4,5 m. Stromy se vysazují od 

okraje chodníku při vozovce 1m a na vzdálenost podle velikosti korun 8 – 15 m. Rozestupy 

mezi stromy v aleji nemusí být vždy pravidelné. V užších ulicích je lépe vysazovat pouze 

jednu řadu stromů. Od rohu ulice by měla být vzdálenost prvního stromu alespoň 12 m, od 

vjezdů 2,5 m a od stožárů veřejného osvětlení 5 m.  

     Stromy malých velikostí by měly být sázeny alespoň 8 m od sebe, stromy středních 

rozměrů alespoň 12 m od sebe a stromy velkých rozměrů alespoň 18 m od sebe. 
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4. Výsadbové práce podle zásad ochrany ŽP 
 

Výsadbové jámy a rýhy pro výsadbu 

     Prvním krokem při výsadbě je založení výsadbové rýhy či jámy. Čím větší je rozměr této 

jámy, tím lepší je její vliv na budoucí růst a vývoj jedince. Optimální velikost výsadbové 

jámy je 3 – 5 krát širší než velikost kořenového balu či kořenového systému dřeviny.  

     Optimální tvar výsadbové jámy je kruhový. Jáma musí mít kónický tvar, u půdního 

povrchu plošně největší, dno jámy nejmenší. Stěny výsadbové jámy se mírně svažují k jejímu 

dnu. U těžkých jílovitých půd se doporučuje zdrsnit stěny rýčem, aby se usnadnilo prorůstání 

kořenů. Výsadbové jámy o větší hloubce než šířce jsou technologicky chybné. 

     Hloubení jam či rýh se provádí ručně nebo za pomoci malé mechanizace. Na zamokřených 

půdách je třeba před výsadbou ve výsadbové jámě zajistit drenáž. Dno jámy bývá vyplněno 

neprokořenitelným materiálem, nebo je vybudován systém provzdušňovacích jam.  

     Půda z výkopu výsadbové jámy slouží k zasypání dřeviny. Při hloubení jam bez výměny 

půdy se vegetační vrstva půdy ukládá ke kořenům vysazovaných rostlin. Při nízké kvalitě 

půdy z vyhloubené jámy se snažíme alespoň 50 % této půdy použít k zasypání dřeviny. 

V takovém případě se promíchá nekvalitní půda z výsadbové jámy s předem připraveným 

lehce prokořenitelným vzdušným substrátem s dostatečnou zásobou organické hmoty. 

Náhrada nekvalitní zeminy se provádí substrátem s rašelinou nebo kompostem. Výsadba musí 

být prováděna v souladu s ochranou životního prostředí. 

 

Ošetření kořenů před výsadbou 

     U prostokořenných dřevin se před výsadbou odstraňují uschlé a poraněné části kořenů. 

Kořeny se seřezávají kolmo nožem nebo zastřihují dvousečnými nůžkami, rány se zatřou 

prostředky na zakrývání ran. Kořeny nesmí být pohmožděné či odřené. Pro rychlejší tvorbu 

nových asimilačních kořenů se sazenice namáčí v kašovité směsi jílu, vody  

a růstových regulátorů. Mnohdy postačí namočení kořenů sazenic do vody před výsadbou.  

     U kontejnerovaných rostlin se musí spirálovitě stočené, zaškrcené a uzlovité kořeny 

proříznout 2 – 3 krát podélně žabkou a kořenová plsť odstranit. Vytvoří se tak rány, z nichž 

kořeny snadno a rychle regenerují a které zamezí tvorbě rotujících kořenů v budoucnosti. 

 

Postup sázení 

     Při výsadbě se musí kořeny dřevin rozprostřít do přirozené polohy. Obaly, jež nemohou 

v půdě zetlít, je nutné odstranit.  

     U rostlin s kořenovým balem je nutno rozvázat uzly obalového materiálu na vrchní straně 

balu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku. Je-li kořenový bal obalen přírodní jutou nebo 

rychle se rozkládajícím pletivem, lze tyto materiály ponechat ve výsadbové jámě. Oba 

materiály se přibližně do roka přirozeně rozpadnou a k deformaci kořenů nedojde. 

     Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhy rostliny. Rostliny se sází tak hluboko, jak 

rostly na předchozím stanovišti. Opadavé keře sázíme o 5 cm hlouběji, než byly pěstovány. 

Růže a štěpované keře sázíme tak hluboko, aby bylo místo štěpování zakryto 4 cm zeminy.  

     Manipulace s dřevinou se provádí pouze za bal, nikoliv za kmen dřeviny. Při výsadbě se 

umísťuje dřevina do výsadbové jámy podle světových stran, které by měly odpovídat 

světovým stranám z místa původního pěstování. Zavádění větrací, provzdušňovací či 

závlahové sondy se provádí ještě před zasypáním jámy. Konec závlahové sondy se vyvede na 

příslušné předem vybrané světové straně v délce minimálně 20 cm nad úrovní terénu. 

Závlahová sonda se později kotví ke kotvícímu kůlu. Závlahovou sondu opatříme uzávěrem. 

     Kořeny a kořenový bal se prosype ze všech stran zeminou či substrátem, který se průběžně 

pečlivě hutní. Přitlačování zeminy ke kořenům je nutné věnovat zvýšenou pozornost, aby 
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nedocházelo k poškození balu, kořenů a kořenového krčku. Přitlačováním zeminy se eliminují 

vzduchové kapsy, a tím se předchází vysoušení kořenů. Při výsadbě se počítá se sesedáním 

zeminy. Tento proces trvá do 6 měsíce po výsadbě. Těsně po výsadbě se dřeviny zalijí 

dostatečným množstvím vody. Při výsadbě se bere ohled na zdravotní stav dřevin, které 

výrazně ovlivňují kvalitu životního prostředí. 

 

Závlahová mísa 

Závlahová mísa je speciálně upravený povrch výsadbové jámy chránící kořenový systém 

dřeviny ve výsadbové jámě před poškozením kořenů, znečištěním a kontaminací půdního 

profilu. Tvar výsadbové mísy je nejčastěji kruhový. Závlahová mísa se buduje mírně 

vyvýšeně nad terén (cca 5 – 10 cm). Minimální vzdálenost okraje mísy od kmene s velkou 

korunou by měla být alespoň 1,5 m a od druhů s malou korunou alespoň 1,0 m. K tvorbě 

závlahové mísy u úzkých komunikací se používají např. litinové mříže, hrubozrnný štěrk. 

 

Kotvení 

     Dřeviny po výsadbě je nutné ukotvit ze dvou důvodů. Prvním důvodem je dostatečná 

fixace dřeviny s nedostatečně vyvinutým kořenovým systémem a druhý důvod je ochrana 

proti vandalům. Kotvení zabraňuje pohybům stromu do stran, ale nemělo by dojít k zabránění 

pohybu směrem dolů. Tento pohyb je vyvolaný sesedáním zeminy.  

     Obecně jsou nejvhodnější typy kotvení stromů ty, které zabírají půdorysně nejméně plochy 

a neztěžují povýsadbovou péči o dřevinu. Kotvení je velmi důležité zejména na větrných 

stanovištích a lehkých písčitých půdách. Kotvení je nutné pravidelně kontrolovat alespoň 

jedenkrát ročně, případně napravovat kotvení zničená, nefunkční nebo mechanicky zraňující 

strom. Kotvení by mělo být odstraněno přibližně po 3 letech.  

 

Základní typy kotvení: 

Kotvení podzemní 

     Jedná se o typ kotvení ve výsadbové jámě. Není vizuálně patrný. Tento typ nelze běžně 

kontrolovat. Používá se pro vzrostlé stromy s kvalitními velkými pevnými kořenovými baly. 

Kmen a koruna není kotvena. Kotvení lze využít pro zajištění kořenového balu stromů  

k betonovým skružím, obrubníkům.   

Kotvení nadzemní 

     Ke kotvení stromů se používají dřevěné kůly, jež jsou zatlučeny do dna výsadbové jámy  

a fixovány na kmen stromu v různých výškách vázacím materiálem. Výhodou tohoto kotvení 

je možnost neustálé vizuální kontroly a oprav kotvení a ochrana dřevin před některými 

negativními prvky městského prostředí. Jeho nevýhodou je masivnost jistících prvků a možné 

problémy s provozní bezpečností.  

Kotvení kombinované 

     Používá se u stromů velkých rozměrů. 

 

     Oloupané dřevěné kůly kruhovitého průřezu se zpravidla zatloukají do dna výsadbové 

jámy ve svislé poloze. Kůly jsou odkorněné, začištěné a chemicky impregnované v souladu 

s ochranou životního prostředí. Trvanlivost kůlů musí být delší než 2 roky. Vrcholy kůlů se 

spojují půlkulatými dřevěnými příčkami pro zajištění potřebné stability vytvořené konstrukce.  

     Prostokořenné dřeviny musí mít kůly zatlučené nejméně 30 cm hluboko do nezkypřené 

půdy. U stromů s výškou kmene do 250 cm musí kůly dosáhnout nejméně 25 cm a nejvýše  

10 cm pod místo nasazení koruny. Šikmé kůly se zatloukají tak, aby jejich vrchol byl ve 

směru proti vanoucím větrům, ve svazích směřují vrcholy šikmých kůlů od svahu. 
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     Jeden kůl ke kotvení se používá pro dřeviny malých rozměrů. Kůl se přikládá ke kmeni ze 

strany s největším provozem a u ošetřovaných komunikací posypovou solí směrem ke 

komunikaci. Při ochraně stromu před korní spálou, se umísťuje kůl ke kmeni z jihu. Při 

ochraně proti výparu vody z kmene, se umístí kůl ze strany převládajících větrů, 

v záplavových oblastech proti proudu. Dva kůly se zatloukají po směru provozu. Tři nebo 

čtyři kůly se používají pro kotvení vysokých stromů.  

     Úvazy by měly být široké, hladké, elastické a pevné. Nejčastěji se používají úvazy 

z polyamidu, polyesteru, polypropylenu, polyuretanu, kokosového a jutového vlákna. Proti 

odírání kmene se instaluje pod místo úvazu jutovina. Úvazy se fixují mezi kmenem a kůlem 

osmičkovým uzlem. Úvazy se instalují až na konci kůlů, tím se minimalizuje odírání kmene. 

Úvazek musí být na kůlu zajištěn proti posunutí. Úvazky je nutno včas odstranit či převázat, 

aby nedocházelo k jejich zarůstání do kmínku. Úvazy se likvidují podle zásad nakládání 

s odpady. 

 

Ochrana kmene stromu před korní spálou 

     Korní spála se může vyskytnout u nově vysazených stromů, které nebyly v původním 

stanovišti vystaveny přímým účinkům slunečního záření (radiaci, vysokým teplotám  

a vysychání povrchových buněk).  Ke korní spále jsou náchylné stromy s tenkou kůrou 

(javory, buky, lípy). V praxi se kmeny obalují jutovou tkaninou, rákosové a bambusové 

rohože. Obalový materiál se musí pravidelně kontrolovat, aby nedocházelo k jeho zarůstání. 

 

Řez dřevin při výsadbě 

     K výsadbě patří i řez kořenové a nadzemní hmoty. Řez přispívá k rychlejšímu ujmutí 

dřeviny na stanovišti. Řezem se upravuje nepříznivý poměr mezi nadzemní a podzemní částí 

dřeviny. Jedná se o srovnávací (komparativní) řez.  

     Dřeviny prostokořenné je nutno zkrátit či prosvětlit, s přihlédnutím k druhu a velikosti 

dřeviny, jakož i ke stanovištním podmínkám a roční době. Při řezu se musí dodržet přirozená 

nebo požadovaná růstová forma dřeviny. Poškozené části dřeviny se musí odstranit a rány 

hladce seříznout.  

     Řez nadzemní části odstraňuje větve zlomené, mechanicky poškozené, suché, křížící se, 

chybná větvení. Při výsadbě na podzim je řez mírnější, na jaře se provede řez hlubší ještě před 

tvorbou listů.  

     Řez kořenů je omezen pouze na odstranění kořenů zaschlých, poraněných, zlomených a na 

vytvoření čerstvých řezných ran u poraněných kořenů těsně před umístěním dřeviny do 

výsadbové jámy, aby došlo k co nejrychlejší regeneraci těchto ran.  

 

Zálivka a hnojení  

     Nedostatek vody může být pro nové výsadby významným stresovým faktorem. Silný 

vodní deficit vysázených dřevin lze snížit nejen zálivkou, ale i mlžením, snížením výparné 

plochy (řezem, stíněním, bandážováním) a použitím antitranspiračních prostředků. 

Nejlevnější, nejméně náročná a nejčastěji používaná je zálivka. Z hlediska náročnosti zálivky 

je lepší vysazovat dřeviny na podzim. Do příchodu horkých letních dní se částečně vyvine 

kořenový systém. Optimální je zálivka hned po výsadbě.  

Zjištění, zda je zálivka dostatečná, se provádí ručním testem. Promne se 5 cm půdy 

v dlani. Půda je buď suchá, přiměřeně vlhká, nebo bahnitá a zapáchající po hnilobě.  

     Hnojiva během výsadby nepoužíváme, pokud ano, tak jen velmi málo a používáme 

hnojiva zásobní. U těchto hnojiv dochází k postupnému uvolňování v průběhu několika let. 

Nejlepší pro výsadbu bývají hnojiva tabletová umístěná nad kořeny. Při aplikaci hnojiv se 

postupuje v souladu s bezpečnostními pravidly a s ohledem na životní prostředí. 
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Název tematického celku: Technologický postup výsadby keřů a stromů 

(vzdělávací materiál) 
 

 

1. Přípravné práce před výsadbou 
 

     Úkolem cvičení je vytvořit přehled sortimentu taxonů dřevin, určit požadovanou kvalitu 

dřevin, vybrat vhodný způsob přepravy, založit dřeviny pro další výsadbu, připravit stanoviště 

pro výsadbu dřeviny. Při cvičení je zdokonalována počítačová gramotnost žáků a vztah k ŽP.  

 

Zadané úkoly: 

1) Za pomoci internetu definujte taxony dřevin, vyhledejte firmy distribuující dřeviny, ceny 

dovozu dřevin a vyberte vhodný způsob přepravy pro jednotlivé taxony dřevin. 

2) Proveďte přípravu dřeviny na přepravu, uložte dřevinu k přepravě. 

3) Vyberte vhodné stanoviště pro založení dřevin pro další výsadbu. 

4) Vyhledejte na internetu postupy příprav stanovišť pro výsadbu jednotlivých taxonů dřevin 

a proveďte vlastní přípravu stanoviště vše s ohledem na ochranu ŽP a BOZP. 

5) Zpracujte a předveďte prezentaci vaší práce podle výše zadaných úkolů. 

 

Pomůcky: 

Výpočetní technika, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, stromy, 

keře, plastové obaly, smrštitelná folie, hrnky, bedny, dopravní prostředek, vlek, zahradnický 

substrát, kompost, hnojiva, traktor, pluh, rotavátor, postřikovač, brány, kolečko, rýče, lopaty, 

výtyčky, úhloměrné zrcátko, olovnice, fotoaparát, kamera, ochranné pomůcky a oděvy.  

 

Postup při cvičení: 

     Během plnění zadaných úkolů žáci pořizují fotodokumentaci a dodržují zásady 

bezpečnosti a hygieny práce. Celé cvičení je vedeno v duchu environmentální výchovy. 

     Při řešení úkolu číslo jedna se žáci rozdělí do skupin po pěti a za využití výpočetní 

techniky vyhledají taxony dřevin, zahradnické firmy, způsoby přepravy a jejich ceny.  

     Pro vypracování druhého úkolu zůstávají rozděleni do skupin, zabezpečí dřevinu proti 

poškození a uloží ji do dopravního prostředku.  

     Ve třetím úkolu se pověření zástupci ze všech skupin zaměří na výběr vhodného stanoviště 

pro založení dřevin, které nebudou vysázeny, ale jsou již nakoupeny. 

     Při plnění čtvrtého úkolu část žáků za pomoci internetu vypracuje postup přípravných prací 

prováděných před výsadbou a přizpůsobí postup prací vybranému pozemku. Zbytek skupiny 

vyměří výsadbové místo a připraví stanoviště k výsadbě. Prováděné práce budou vykonávány 

v souladu s ochranou životního prostředí. Během přípravných prací, které se týkají aplikací 

pesticidů je přítomen učitel.  

     Posledním úkolem tohoto cvičení je tvorba prezentace obsahující postupně vypracovávané 

úkoly ze zadání. Žáci používají fotografie a materiály získané v předchozích úkolech, vytvoří 

prezentaci, kterou odevzdají k ohodnocení.  

 

 

2. Termín výsadby 
 

     Úkolem tohoto cvičení je vytvořit prezentaci taxonů dřevin, u kterých bude uvedena jejich 

charakteristika a termín výsadby. Žáci využijí vědomosti z teoretické výuky z předmětu 

Zahradnictví. Dřeviny budou vybírány podle vlivu na ŽP. 
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Zadané úkoly: 

1) Na internetu vyhledejte charakteristiku prostokořenných dřevin a dřevin s kořenovým 

balem. U každé skupiny uveďte zástupce. 

2) Zpracujte a předveďte prezentaci sortimentu dřevin podle úkolu 1. Jednotlivé taxony 

můžete vyfotit v botanické zahradě. 

 

Pomůcky: 

Výpočetní technika, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, fotoaparát. 

 

Postup při cvičení: 

     Při řešení úkolu číslo 1 a 2 využijí žáci výpočetní techniku a zjistí charakteristiku 

prostokořenných dřevin a dřevin s kořenovým balem a uvedou 10 zástupců. Zjištěné 

informace a pořízené fotografie zpracují v PowerPointu nebo ve Smart Notebooku  

a předvedou před spolužáky.  

 

 

3. Místo výsadby podle zásad ochrany ŽP 
 

     V tomto cvičení se žáci naučí využívat základní informace o minimální vzdálenosti sazenic 

s ohledem na druh dřeviny, velikost a tvar sazenice, funkci porostu a na ochranná pásma 

inženýrských sítí. Cvičení probíhá s ohledem na základní pravidla ochrany ŽP. 

 

Zadané úkoly: 

1) Uveďte dodržované minimální vzdálenosti při výsadbě dřevin použitých ve cvičení číslo 2.  

2) Na internetu vyhledejte hodnoty ochranných pásem inženýrských sítí (teplovody, 

plynovody, kanalizace, vodovody, elektrické kabely), nejmenší šířku pěších komunikací 

pro výsadbu stromů s malými korunami, vzdálenost výsadby dřevin od komunikace, 

rozestupy stromů v alejích, vzdálenost prvního stromu od rohu ulice, od vjezdu a od 

stožáru veřejného osvětlení. Vysvětlete nebezpeční poškození ŽP nedodržením ochranných 

pásem. 

3) Získané informace z výše uvedených úkolů zpracujte do předem rozdané mapy. 

 

Pomůcky: 

Psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, PC, plány veřejných sítí, 

protokol z předchozího cvičení, ochranné oděvy a pomůcky. 

 

Postup při cvičení: 

     Plnění všech zadaných úkolů je individuální.  

     Při řešení úkolu číslo 1 žáci s využitím protokolu z předchozího cvičení a výpočetní 

techniky uvedou minimální vzdálenosti při výsadbě zadaných dřevin. Vše zpracují do tabulky.  

     Pro splnění druhého úkolu žáci použijí výpočetní techniku nebo poznámky z teoretických 

hodin. Získané informace zpracují do projektu. Výsledek práce žáci odevzdají k ohodnocení. 

 

 

4. Výsadbové práce podle zásad ochrany ŽP 
 

     V tomto cvičení žáci využijí a prohloubí teoretické znalosti z předmětu Zahradnictví. 

Cvičení je zaměřeno na druhy a způsob zakládaní výsadbových jam, ošetřování kořenů dřevin 

před výsadbou, postup sázení, tvorbu závlahové mísy, kotvení a jeho typy, ochranu kmene 
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stromu před korní spálou, řez dřevin při výsadbě, zálivku a hnojení. Vše je prováděno 

v souladu s ochranou ŽP. 

 

Zadané úkoly: 

1) Uveďte charakteristiku vhodného místa pro založení výsadbové jámy, její velikost a tvar, 

způsoby hloubení výsadbových jam a použití zeminy z výsadbové jámy při sázení.   

2) Proveďte ošetření kořenů dřeviny před výsadbou, popište postup výsadby a proveďte.  

3) Po výsadbě dřeviny vytvořte závlahovou mísu, proveďte kotvení dřevin a ochranu kmene 

stromu před korní spálou. 

4) Popište způsob provedení řezu při výsadbě, zálivky a hnojení dřeviny. 

5) Úkoly 1 - 4 zpracujte do prezentace, kde upozorníte na nebezpečí kontaminace ŽP. 

 

Pomůcky: 

Psací potřeby, poznámkový blok, PC, interaktivní tabule, internet, ochranné pomůcky 

a oděvy, nůžky, krumpáč, rýč, hrábě, konev, tabletová hnojiva, kotvicí tyče, úvaz, bambusové 

nebo rákosové rohože, zahradnický substrát, kolečko, výsadbový materiál, fotoaparát, kamera. 

 

Postup při cvičení: 

     Na celé cvičení se žáci rozdělí do větších skupin. S pomocí internetu vyhledají 

charakteristiku vhodného místa pro založení výsadbové jámy, její velikost a tvar. Popíší 

způsoby hloubení výsadbových jam a možnosti použití zeminy z výsadbové jámy při sázení.   

     Na učebně si žáci připraví postup výsadby a plnění zbytku úkolu (ošetření kořenů dřevin 

před výsadbou, a výsadba) je prováděno v terénu při dodržování BOZP a s ohledem na 

ochranu životního prostředí.  

     Úkoly číslo tři a čtyři navazují na provedení úkolu číslo dva. Žáci pokračují v úkolech na 

zasazené dřevině. Prováděné práce studenti dokumentují a všechny fotografie, filmy  

a informace zpracují do prezentace, kterou předvedou před ostatními žáky.     

 

 

5. Kontrolní otázky 
 

1) Jakými způsoby provádíme odplevelování pozemků před vlastní výsadbou? Vyjmenujte 

totální herbicidy používané v zahradnické praxi. Uveďte název herbicidu na likvidaci 

čistého travního drnu. Ve všech otázkách uveďte, jak probíhá ochrana ŽP. 

2) Jakými způsoby zlepšujeme kvalitu půdy na výsadbovém stanovišti? 

3) Vyjmenujte možnosti likvidace pařezů na výsadbovém stanovišti z pohledu ochrany ŽP. 

4) Charakterizujte místo pro založení dřevin, které budou vysázeny později. 

5) Namalujte dřevinu s kořenovým balem a dřevinu prostokořennou. 

6) Jak a proč se buduje závlahová mísa? 

7) Charakterizujte kotevní kůl. Jak se kůly před použitím ošetřují? Pohovořte o způsobech 

kotvení. Vysvětlete princip impregnace v souladu s ŽP. 

8) Popište chorobu korní spála kmene stromů a uveďte vhodné způsoby ochrany proti této 

chorobě, vše s ohledem na ochranu ŽP. 

9) Jakými způsoby lze snížit silný vodní deficit po výsadbě dřeviny? 

10) Popište jednoduchý test, kterým se zjišťuje dostatečnost zálivky dřevin. 

11) Vysvětlete správný postup aplikace hnojiv a pesticidů. Uveďte možná rizika, kdy může   

      dojít ke znečištění životního prostředí. Jak postupovat, aby nedošlo ke kontaminaci ŽP? 

12) Vysvětlete, jak budete postupovat při kontaminaci vodního nebo půdního prostředí   

       hnojivem či pesticidem. 
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Název tematického celku: Způsoby množení bylin, keřů a stromů 

             

Anotace:  
Tematický celek udává přehled o způsobech množení bylin, keřů a stromů. Shrnuje 

poznatky o biologii rostlin. Uvádí způsoby a metody generativního a vegetativního 

rozmnožování rostlin. Shrnuje poznatky související se zákonitostmi přírody – afinita 

rostlin apod. 

Klíčová slova: 

Způsoby množení rostlin, generativní způsoby, vegetativní způsoby – přímé a nepřímé 

způsoby, osivo, sadba, podnož, roub, meristematické rozmnožování, příprava osiva, 

výsev, příprava vegetativních částí rostlin k rozmnožování, ošetřování namnožených 

rostlin, bezpečnost práce – práce s nářadím, stimulátory, mořidly. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Nauka o životním prostředí, Ekologie, 

Biologie, Pěstování rostlin, Chemie, Fyzika a Matematika. 

Obsah tematického celku: 

1) Význam množení rostlin – rostliny jakou součást životního prostředí. 

2) Rozdělení způsobů rozmnožování rostlin – druhová diverzita rostlin. 

3) Přímé vegetativní rozmnožování.  

4) Nepřímé vegetativní rozmnožování – štěpování. 

5) Skladování a odběr rostlinného materiálu určeného k rozmnožování jeho vlastnosti ve 

vztahu k životnímu prostředí. 

6) Sklizeň a expedice namnoženého rostlinného materiálu. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, práce s rostlinným 

materiálem, praktická cvičení – určování rostlinného materiálu vhodného 

k rozmnožování, exkurze do okrasné a ovocné školky, referáty na téma rozmnožování 

dřevin a bylin, metody týmové spolupráce žáků při řešení simulovaných i praktických 

problémů. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) má základní přehled o rozmnožování rostlin-bylin i dřevin, 

2) umí vysvětlit základní rozdíly mezi způsoby rozmnožování, 

3) uvede hlavní postupy realizace přímého vegetativního množení, 

4) uvede hlavní postupy realizace nepřímého vegetativního množení, 

5) má přehled o hlavních zásadách generativního množení, 

6) je seznámen s hlavními postupy přípravy množeného materiálu. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Kadlec, J. Řez ovocných stromů a keřů. Grada Publishing, 1997, ISBN 80-7169-491-6 

Stein, S. Množení rostlin pro dům a zahradu. Nakladatelství Príroda a.s. v Praze 2000, 

ISBN 80-07-01121-8 

Throll, A. a kol. Pokojové rostliny, Nakladatelství BETA – Dobrovský a Ševčík, 2011, 

ISBN978-80-7291-219-3, ISBN 978-80-7306-469-3 

Walter, V. Rozmnož. okrasných stromů a keřů. Nakladatelství Brázda, 1997, 

ISBN  80-209-0268-6 
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Název tematického celku: Způsoby množení bylin, keřů a stromů 

(učební text) 
 

 

1. Význam množení rostlin – rostliny jako součást životního prostředí 
 

     Rostliny jsou základním prvkem přírody. Přeměnou sluneční energie v rostlinnou hmotu 

předávají životodárnou energii dále všemu živému na zemi. Jejich význam pro život na naší 

planetě je zásadní. Nepostradatelné jsou i v zajištění rovnováhy ve složení atmosféry, 

teplotních i vlhkostních podmínek jednotlivých částí oblastí, ale i Země jako celku. Rostliny, 

jejich přirozená společenstva jsou stabilizujícím prvkem krajiny, který je plně provázán se 

společenstvy živočichů a dalších organismů a dohromady vytváří jeden živý celek. Součástí 

tohoto celku je také člověk, jehož vliv v posledních staletích velmi narostl a to jak 

v pozitivním, tak v negativním smyslu. Člověk shromažďuje poznatky o rostlinách a jejich 

rozmnožování.  

 

 

2. Rozdělení způsobů rozmnožování rostlin – druhová diverzita rostlin 

 
Generativní rozmnožování – množení ze semen, základní způsob množení výsevem. Je to 

nejpoužívanější způsob rozmnožování většiny rostlin. Dědičné dispozice rodičů jsou různě 

kombinovány, takže při výsevu dostáváme obvykle pestřejší, nevyrovnaný porost semenáčků. 

Proměnlivost v celé řadě vlastností (tvar a barva květů, tvar plodů, odolnost ke škůdcům  

a chorobám) zůstává na první pohled skrytá a projeví se později. V přírodě je tato 

proměnlivost velice důležitá a zajišťuje pestrost a celkovou odolnost porostů rostlin vůči 

nepředvídatelným výkyvům prostředí. Z tohoto pramení jisté pro a proti při používání výsevů 

pro množení rostlin v zahradnictví.  

Výsevy jsou vhodné při množení především původních botanických druhů rostlin, kde 

poskytují větší pestrost v porostu rostlin a dávají šanci na objevení nějaké zajímavé odchylky 

či formy. To je případ některých z mnoha druhů okrasných i užitkových stromů, keřů 

i trvalek. Dále se výsevy využívají u řady kulturních rostlin, jejichž opylovací poměry 

a způsoby šlechtění umožňují získání dostatečného množství osiva, které poskytuje 

vyrovnané rostliny, příkladem může být tvar květů, vybarvení květů u řady letniček, trvalek 

nebo tvar a kvalita plodů u zeleniny.  

Výsevy pro některé rostliny nejsou vhodné, zejména u druhů, kde dochází k výraznému 

štěpení rodičovských vlastností, výsevy jsou velmi nevyrovnané.      

 

Charakteristika generativního rozmnožování 

     Výsevy listnatých dřevin. Prvním krokem při množení výsevem je získání osiva. Osivo lze 

nakoupit od firmy, která zajišťuje osiva dřevin a trvalek, většinou jde o osiva z dovozu a ne 

vždy je znám původ. Původ osiva je velmi důležitý, protože informuje o dědičných 

dispozicích rostliny. V ČR je častou překážkou mrazuvzdornost některých exotických dřevin 

na zralém dřevě i při rašení dřeviny. Proto je vhodné znát při nákupu osiva přesný původ, 

snažit se získat osivo požadovaného druhu z oblasti, která je svým klimatem co nejbližší 

našim podmínkám. Druhou možností je sběr osiva u nás, nejčastěji ve starších zahradách 

a parcích. Zde je důležité počítat s rizikem, že exotické rostliny nerostou v optimálních 

podmínkách, a proto klíčivost osiva bude nižší, často pod 10 %. To je způsobeno kratší 

vegetační dobou, takže plody hůře dozrávají, mohou namrzat květy, takže je komplikováno 
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opylení, může docházet k nežádoucím přísuškům během léta nebo není ideální kvalita 

a živnost půdy. To se může výrazně omezovat vývoj zdravých zárodků v osivu. Důležitý vliv 

mají také opylovací poměry, řada dřevin je cizosprašná a v parcích nebo zahradách jsou 

obvykle vysazovány jednotlivě jako solitery.  

     Každý druh má určité období, které je nejvhodnější pro sběr osiva, podle rychlosti zrání 

plodů. Řada druhů dřevin mírného pásma to má zakódováno, má řadu obranných 

mechanismů, které nedovolí dřevině vyklíčit dříve než na jaře. Tento je nazýván dormance 

semen. U semen je známa jako přeléhavost – znamená, že jedno léto zůstávají v půdě beze 

změn a klíčí až druhý rok na jaře, protože v klíčení jim brání inhibiční látky nahromaděné 

v osemení (rod růže, javor, habr). Klíčit brání také nedokončený vývoj zárodku.  

     Řada druhů má klíčení omezeno pevným obalem semene-osemení nebo oplodí, které 

nepropouští vodu a plyny. Až po dlouhodobém působení vody, mrazu, půdní mikrofauny, 

někdy i ohně dochází k narušení skořápky a může nastat klíčení. 

     Vlastní sklizeň osiva se provádí podle druhu od srpna až do listopadu. Řada druhů, 

především ty, které mají suché plody bez dužniny, nejsou na termín sběru choulostivé, termín 

nemá vliv na klíčivost a ani mu nehrozí vypadávání semen po otevření zralých plodů 

(Pawlownia, šeříky, dřezovec). Podrobnosti o termínech najdete na internetu „Výsevy 

listnatých dřevin“. 

     Čištění a uskladňování osiva. Získané osivo je třeba přebrat a vyčistit. Suché plody (lusky, 

tobolky, šištice) se nechají po sběru proschnout několik dní při teplotě 20 – 35 oC. Některé se 

samy po vysušení otevírají. Osivo je třeba uložit do papírových sáčků, které je nutné popsat – 

druh, místo a datum sběru. Osivo se ukládá ve tmě, při teplotě 3 – 5 oC. V takových 

podmínkách si osivo udržuje klíčivost po dobu 2 a více let. Dužnaté plody je třeba nejdříve 

nabobtnat ve vodě až několik dní, dužnina změkne, začne kvasit, osivo se uvolní, vypere 

a usuší, uskladní.  

     Příprava osiva a stratifikace. Většina dřevin mírného pásma potřebuje pro vyklíčení projít 

obdobím chladu, podle druhu je potřeba různá délka od 2 týdnů až několik měsíců. Osivo se 

smíchá s vlhkým pískem nebo rašelinou, uložíme do vlhka při teplotě 3 oC.  

Výsev se provádí u většiny dřevin do volné půdy na kvalitně připravený záhon. Druhy 

exotické a vzácné se vysévají do skleníku nebo do pařeniště. Záhon se pečlivě prokypří do 

hloubky 10 – 15 cm, zbaví plevele, případně provede dezinfekce půdy, použije se speciální 

výsevní substrát.  

 

     Způsoby výsevu jsou možné na široko (osivo se rovnoměrně rozhodí na povrch půdy, 

přitlačí do zeminy, přikryje zásypkou z písku nebo rašeliny pro lepší udržení vody, hloubka 

2 – 6 cm), nebo do řádků (pomocí secího strojku, používá se u větších semen, vzdálenost 

řádků 15 – 30 cm). 

 

     Výsev do pařeniště se provádí u choulostivých semen, citlivých k namrzání a předčasnému 

rašení. Výsevy se podle potřeby zavlažují, mlží, stíní. 

 

     Výsev do skleníku je nutné provádět u semen velmi citlivých k namrzání s dlouho dobou 

vegetace. Výsev se provádí v únoru do výsevních misek, truhlíků. 

     Hloubka výsevu se řídí velikostí semen, zpravidla 1 – 2 cm, teplota při klíčení 15 – 25 oC. 

 

     Ošetřování výsevů. Všechny výsevy se označí jmenovkou, datem, zajistí se přípravkem 

proti houbovým chorobám Supresivit, Polyversum (přípravky na biologické bázi, nejedovaté, 

účinnost klesá při teplotě nižší 15 oC), zajistí intenzivní větrání, stínění, přehoustlé porosty 
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vyjednotit. Vzrostlé semenáčky je třeba přesadit školkovat 2 roky, hrnkovat, přesadit do 

kontejneru, přihnojovat pevnými minerálními nebo kapalnými hnojivy. 

 

     Výsevy jehličnatých dřevin. Zajištění osiva vychází ze stejných zásad jako u listnatých 

dřevin. Řada exotických jehličnanů v ČR plodí dost nespolehlivě, a proto je dovoz jejich 

osiva často nezbytný. Jedná se o hlavně o druhy, které pocházejí z teplejších oblastí a jsou 

přizpůsobené delší vegetační době (pazerav, cedr, metasekvoje). 

     Sběr osiva: Z matečného stromu se sbírají šišky za slunečného počasí, rozpadavé šišky 

jedlí se musí otrhat z vrcholu.  

 

      Výsevy trvalek (peren) a letniček. Způsob výsevu se volí podle nároku druhu na podmínky 

klíčení, podle velikosti semen a podle doby výsevu. Druhy, jejichž semena vyžadují pro 

klíčení vyšší teplotu nebo které mají jemná semena nebo choulostivé semenáčky, vyséváme 

do výsevních misek nebo truhlíků, umisťují se do skleníku, pařeniště. Ideální pro výsev je 

propařená listovka s jemným pískem. Výsevy se jemně rosí rozprašovačem (mlhovkou). 

Nenáročné druhy trvalek a letniček se vysévají přímo na záhony.  

 

     Výsevy letniček. Provádí se na jaře a v předjaří. Druhy s jemným semenem a delší dobou 

vývoje se vysévají v lednu a únoru do výsevních misek (Begonie, Petúnie). Stejně se vysévají 

druhy, u nichž se požaduje raný květ v červnu (Salvie). Většina letniček se vysévá v březnu 

do pařeniště (Tagetes, Zinnia). Nenáročné rychle rostoucí druhy přímo na stanoviště 

(Calendula). Výsev brzo na jaře se provádí také u těžko přesazovatelných druhů (Papaver). 

 

     Výsevy dvouletek. Provádí se od května do července do pařeniště nebo na kryté výsevní 

záhony, protože v tomto období je rozhodujícím činitelem vlhkost půdy. 

 

     Výsev skleníkových květin. Tyto květiny se pěstují v umělém pěstebním prostředí, vysévají 

se po celý rok. Přesto jednotlivé druhy květin mají svou hlavní výsevní dobu, podmíněnou 

délkou doby pěstování a hlavním termínem odbytu. Mnoho druhů květin má také krátkou 

dobu klíčivosti semen, proto je vyséváme ihned po dozrání. Vzácné a drahé druhy květin 

potřebují pro výsev zvláštní podmínky. Semena orchidejí vyséváme do umělé půdy, jako je 

agar doplněný živinami. Bromélie se vysévají na sterilní substrát z rašelinových destiček nebo 

mokrý filtrační papír. Výtrusy kapradin se vysévají na agar nebo na směs rašeliny a jílů. 

 

     Vegetativní rozmnožování – při tomto způsobu množení vzniká nová rostlina z oddělené 

části mateční rostliny. Některé rostliny samy tvoří výtrusy, které slouží k tomuto způsobu 

množení, např. dceřiné cibule. Vegetativně se množí ty druhy rostlin, které v našich 

podmínkách obtížně tvoří semena nebo kde semenáčky neudržují vlastnost rodičů 

(panašované rostliny-směs barvy listů, některé druhy trvalek). Nejdůležitější je výběr matečné 

rostliny, která musí odpovídat všem požadovaným znakům rostliny. Matečná rostlina musí 

být silná a zdravá a poskytuje své části (stonek, listy, kořen), které jsou schopné zakořenit. 

 

 

3. Přímé vegetativní rozmnožování 

 
     Přímé způsoby vegetativního množení: řízkování, hřížení, dělení trsů, oddělky, šlahouny, 

odkopky, cibule, hlízy. 

 

     Množení řízky je nejpoužívanější způsob vegetativního množení.  
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     Množení dřevitými řízky: Z vyzrálých jednoletých výhonů řežeme řízky 18 – 22 cm 

dlouhé. Spodní část se seřízne pod úhlem 45o  těsně pod očkem a v horní části asi 1 cm nad 

očkem mírně šikmo. Nejvhodnější podmínky pro řízkování jsou v druhé polovině srpna. 

Upravené řízky se vysazují v září. Řízky určené pro jarní výsadbu se skladují v mrazuvzdorné 

místnosti založené v písku. Řízky se sází mírně šikmo až po nejhořejší očko. Tento druh 

rozmnožování se používá u rybízu, meruzalky, angreštu, Ligustrum, Spirea, Cotoneaster. 

     Množení bylinnými řízky: U rostlin, které se obtížně množí dřevitými řízky. Používají se 

stimulátory pro lepší zakořeňování. Zelené řízky se řežou v druhé polovině června až 

začátkem července. Délka je 8 – 12 cm. Spodní část řízku se zbaví listů po řapík (přijde do 

země), horní část se připraví zkrácením listových čepelí a případných květů. Tímto způsobem 

lze množit většinu okrasných rostlin, angrešt, rybíz, podnože jádrovin. 

     Množení kořenovými řízky: Vhodné části kořenů se získávají na podzim. U matečné 

rostliny se odhrnou z jedné strany kořeny, ostrým nožem se oddělí kořenový řízek dlouhý  

8 – 10 cm, průměr 8 – 10 mm. Horní konec se seřízne kolmo na osu řízku, spodní mírně 

šikmo. Řízky se zakládají přes zimu v mrazuvzdorné místnosti do písku s rašelinou. Vysazují 

se na záhony v dubnu. 

     Množení hřížením: Výhon se založí do úzké rýhy v zemi, při čemž se ohne obloukem. 

Rozeznává se hřížení obyčejné a paprskové. 

     Množení oddělky (odtržky) – kopčení: Keř, určený k rozmnožování, se zjara seřízne těsně 

nad zemí. Ze zbylé části matečné rostliny vyrůstají mladé rostlinky, které se přihrnou zeminou 

ve výšce 20 – 25 cm. Letorosty do podzimu pustí kořeny, dceřiné rostliny se opatrně oddělí 

a samostatně zasadí (líska, podnože jádrovin a peckovin).  

     Množení odkopky: Množení vhodné pro rostliny, dřeviny, které koření vodorovně a tvoří 

adventivní výhony. Odkopky se berou z pravokořenných rostlin a vysazují se na jaře (maliník, 

ostružiník, ořešák, Aralia, Rhus). 

     Množení dělením trsů: Určený keř musí být dostatečně mohutný s bohatým kořenovým 

systémem. Keř se vykope ze země, očistí se od zeminy a rozdělí se nůžkami nebo pilkou na 

několik dílů. Rostliny je možno ihned vysadit na trvalé stanoviště.      

     Množení odnožemi (šlahouny): Používá se u jahodníků. Ze šlahounů se oddělují mladé 

rostliny.    

 

 

4. Nepřímé vegetativní rozmnožování – štěpování 
 

     Štěpování je způsob rozmnožování náročnější na manuální zručnost a čas. Spočívá 

v umělém spojení části jedné rostliny (podnože) s částí jiné rostliny (roubu, očka). Tyto dvě 

rozdílné části po srůstu vytvoří rostlinu jedinou. Spojovat (štěpovat) dřeviny se mohou často 

v rámci rodu (slivoň a broskvoň), méně často i mezi rody jedné čeledi (hloh a jeřáb nebo 

skalník a muchovník). Snášenlivost a schopnost srůstu může být ale i v rámci rodu velmi 

rozdílná. Štěpování lze použít u neustálených kultivarů, které nelze řízkovat, u rostlin 

poškozených ohryzem. 

 

1. část – podnož. Spodní část štěpované rostliny. Pro obchodně produkované ovocné dřeviny 

se používají tzv. typové podnože, s ustálenými vlastnostmi pro různé účely a stanoviště. Jako 

podnože se používají mladé rostliny, ale je možno přeroubovat i několik desítek let starý 

strom. Rostliny musí být vždy zdravé a viruprosté, netrpící rakovinou, nádorovitostí kořenů 

a špatnou výživou. 

2. část – rouby. Vrchní část štěpované rostliny. Lze je řezat z mladších (i kvetoucích 

letorostů). Musí být zdravé, jednoznačně určené kultivary, nejlépe z osluněné části koruny. 
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Neřežeme „z vlků“. U jehličnanů odebíráme rouby z typických jedinců. Pro letní štěpování 

opadavých listnáčů a letní i zimní štěpování jehličnanů i stále zelených dřevin se odebírají 

rouby těsně před použitím. Po nějakou dobu se dají uchovat v chladničce. Používají se 

jednoleté letorosty, nejvíce však tříleté. Pro roubování opadavých listnáčů v předjaří se řežou 

rouby v zimě, za bezlistého stavu (bez mízy). Štěpování je možné očkováním nebo 

roubováním.  

     Očkování. Při očkování přenášíme jeden pupen s tenkým štítkem kůry na podnož. 

Očkování provádíme nízko nad kořenovým krčkem a zavážeme páskou PVC, lýkem. 

Očkování na bdící a spící očko (T-řezem, třískové, nikolování). 

     Roubování. Při roubování se přenáší část jednoletého výhonu nebo odlistěného výhonu 

s několika pupeny (očky) z roubu ušlechtilé odrůdy na podnož. Podle ročního období  

se rozděluje roubování na předjarní, jarní a letní. Při roubování je nutná teplota kolem 10 oC. 

Vítr, sníh a déšť mají nepříznivý vliv na ujmutí roubů.  

Způsoby roubování: 

a) v době vegetačního klidu, kdy podnož nemá ještě mízu (př. do rozštěpu, družení, 

plátkování, kozí nožka, sedélkování, na klínek, jazýčková kopulace), 

b) v době, kdy má podnož mízu, se mohou použít všechny předcházející způsoby (za kůru, 

Tittelův způsob). 

     Varianty roubování umožňují použít odnož stejně silnou jako roub nebo odnož silnější než 

je roub. 

 

 

5. Skladování a odběr rostlinného materiálu určeného k rozmnožování,  

jeho vlastnosti ve vztahu k životnímu prostředí 
¨ 

     Získávání osiva: Zdrojem jsou semenné stromy s uznávacím listem prověřené 

v uznávacím řízení, semenné porosty, matečnice, semenné aleje. Materiál by měl splňovat 

požadavky na širokou genetickou valenci, přizpůsobivost, odolnost vůči nepříznivým 

klimatickým a dalším stanovištním podmínkám, vůči patogenním činitelům a měl by 

zohledňovat také požadavky na funkce mimoprodukční, tzn. krajinotvorné, protierozní, 

vodohospodářské, estetické a jiné. 

     Získávání vegetativního materiálu: Zdrojem jsou zdravé, silné a viru prosté rostliny, listy, 

stonky, kořeny, výhony. 

     Skladování a uchování rozmnožovacího materiálu: 

Mezi sklizní a výsevem je vždy určitá přestávka. Osivo se musí v této době uchovávat 

v prostředí, které zabezpečí všechny osivové vlastnosti, jako je především klíčivost, vlhkost, 

užitná hodnota, hmotnost tisíce semen, objemová hmotnost. 

     Skladování: 

a) krátkodobé, do jednoho roku uskladňujeme osivo ve vlhku a chladnu. 

b) dlouhodobé, toto uskladnění slouží k víceletému udržení zásob osiva u dřevin plodících 

v delších časových intervalech. Osivo má výrazně sníženou vlhkost během skladování, 

zejména u jehličnanů.    

 

 

6. Sklizeň a expedice namnoženého rostlinného materiálu 
 

     Sklizeň se provádí na jaře a na podzim je spojena s následujícími operacemi: 

vyzvedávání, třídění podle normy, svazkování, označování, balení a expedice. 
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Název tematického celku: Způsoby množení bylin, keřů a stromů 

(vzdělávací materiál) 

 

 

1. Přehled rozmnožování rostlin – bylin a dřevin 

 
     Úkolem cvičení je procvičit a zhodnotit jednotlivé způsoby množení rostlin.   

 

Zadané úkoly: 

1) Vysvětlete podstatu generativního rozmnožování. 

2) Vysvětlete podstatu vegetativního rozmnožování. 

3) Vytvořte mapu myšlení, která znázorňuje vztahy v množení rostlin. 

4) Uveďte postupy přípravy množeného materiálu. 

 

Pomůcky při cvičení: 
Učební materiál tematického celku Způsoby množení bylin, keřů a stromů. Internetové 

adresy: 

http://www.zahrady-rostliny.cz/mnozeni.html,  

celysvet.cz/mnozeni-rostlin.php, 

 

Postup při cvičení: 

1) Nejdříve vysvětlete pojmy generativní a vegetativní rozmnožování. 

2) Zdůrazněte přímé a nepřímé vegetativní rozmnožování.  

3) Uveďte přípravy osiva před vlastním výsevem. 

4) Uveďte přípravy mateřské rostliny před vegetativním rozmnožováním. 

 

 

2. Odborná exkurze do ovocné, okrasné školky  

 
     Úkolem je zpracovat protokol o činnosti okrasné školky. 

a) Popis budov, které jsou nutné pro provoz školky. 

b) Popis okrasné části školky. 

c) Popis provozní části školky a expedice. 

 

Zadané úkoly: 
1) Vysvětlete pojem matečnice. 

2) Vysvětlete pojem množárna. 

3) Vysvětlete pojem fóliovník. 

4) Vysvětlete pojem rostlinný simulátor. Vyhledejte na internetu možné přípravky. 

5) Vysvětlete pojem provenience. 

6) Uveďte systémy závlah, které se používají ve školce.  

7) Uveďte způsoby ošetřování nových dceřiných rostlin na stanovišti.  

 

Pomůcky při cvičení: 
Zahradnický slovník, odborný výklad pracovníka školky. 

http://www.skolka-forest.cz/, 

http://www.wotanforest.cz/lesni-skolky/lesni-skolky-prehled/lesni-skolka-plana-nad-luznici, 

 

http://www.zahrady-rostliny.cz/mnozeni.html
http://www.celysvet.cz/mnozeni-rostlin.php
http://www.skolka-forest.cz/
http://www.wotanforest.cz/lesni-skolky/lesni-skolky-prehled/lesni-skolka-plana-nad-luznici
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Postup při cvičení: 

1) Vypracujte protokol podle návodu. 

2) Vyhledejte na internetu adresu nejbližší okrasné nebo lesnické školky. 

3) Vyhledejte na internetu Ceník sazenic ze školky, zapište cenu pro smrk, jalovec a javor.   

 

 

3. Praktické cvičení z generativního množení  - výsevy  

 

     Úkolem je provedení výsevu: 

1) Ve skleníku na výsevním stole do truhlíku a sadbovače. 

2) Na záhoně v zahradě. 

 

Zadané úkoly: 

1) Připravte výsevní plochu, připravte seťové lůžko. 

2) Dodržujte parametry výsevu (výsevní množství, termín setí, vzdálenost řádků,…). 

3) Věnujte dostatečnou dobu přípravě osiva. 

4) Připravte zásypku a zálivku. 

 

Pomůcky pro cvičení: 
Výsevní substrát, osivo, mlhovka, zahradnické nářadí pro výsevy, hradítko, nádoby na výsev. 

 

Postup při cvičení: 
1) Výsev ve skleníku – výklad učitele: 

a) výsevní nádobu naplňte substrátem, 

b) substrát urovnáme hradítkem a připravte seťové lůžko, aby všechna semena měla 

stejnou možnost vyklíčit, 

c) provedeme výsev na široko, 

d) semena překryjte slabou vrstvou substrátu nebo jiné zásypky, 

e) semena přitlačte hradítkem a jemně zamlžíme vodou.  

2) Proveďte výsev podle instruktáže. 

3) Zhodnoťte provedení úkolu. 

 

 

4. Praktické cvičení z vegetativního množení 

 
     Úkolem je provedení: 

1) přímého vegetativního množení – řízkování (bylinné řízky). 

2) nepřímého vegetativního množení – štěpování, roubování (kopulace). 

 

     Zadané úkoly - řízkování 

1) Připravte substrát vhodný k množení bylinných řízků. 

2) Připravte stimulátor pro lepší zakořeňování. 

3) Připravte nářadí – ostré zahradnické nože a nůžky. 

4) Připravte vhodné bylinné řízky z pelargonie (střední a vrcholová část stonku). 

5) Připravte zálivku a jmenovku.   

 

Pomůcky pro cvičení: 
Substrát pro sadbu, matečnice pelargonií, mlhovka, zahradnické nářadí, nádoby pro 

řízkovance, internetové zdroje o řízkování rostlin. 



64 



http://www.ovocnarstvi.eu/ovocna-skolka/prvni-tabule-skolky/stepovani/, 

http://www.floranazahrade.cz/200207/ockovat.htm, 

http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=4&idkapitola=207. 

 

Postup při cvičení: 
1) Výklad učitele: 

a) připravte prostor pro výsadbu a naplňte jej substrátem, 

b) připravte bylinné řízky, 

c) dolní řez bylinného řízku je veden ostrým nožem mírně šikmo, 

d) dolní část bylinného řízku namočte do stimulátoru a pomocí sázecího kolíku vsaďte do 

substrátu, 

e) bylinný řízek mírně utlačte dvěma prsty a zalijeme,  

f) bylinné řízky ošetřete větráním, stíněním, přihnojením, 

g) při řízkování dodržujte bezpečnost práce s nožem, nůžkami a stimulátorem. 

2) Kontrola učitele v průběhu cvičení. 

3) Hodnocení provedení úkolu. 

 

Zadané úkoly – štěpování, roubování: 

1) Připravte podnož a rouby k štěpování, roubování. 

2) Připravte stimulátor, roubovací pásku, štěpařský vosk. 

3) Připravte nářadí – ostré zahradnické nože a nůžky. 

4) Připravte vhodné rouby (střední část stonku). 

5) Připravte zálivku a jmenovku.   

 

Pomůcky pro cvičení: 
Podnož, rouby, zahradnické nářadí, internetové zdroje o roubování, způsobech roubování 

a očkování. 

 

Postup při cvičení: 
1) Výklad učitele:  

a) předvedení kopulace (přikládání), nejjednoduššího způsobu roubování, 

b) na roubu a podnoži (obě části jsou stejně silné) se provede šikmý řez velikosti 3 cm (řez 

má tvar elipsy),  

c) roub obsahuje 3 páry oček (prostřední očko zůstane volné), 

d) krajové páry oček zakryjte roubovací páskou, 

e) roubuje se přímo v zahradě, v přírodě, 

2) Kontrola učitele v průběhu cvičení. 

3) Hodnocení provedení úkolu.      

 

 

5. Kontrolní otázky: 

 
1. Vysvětlete pojem klon. 

2. Vysvětlete pojem klíčivost. 

3. Uveďte, jaký je rozdíl mezi očkováním a roubováním. 

4. Vysvětlete pojem afinita. 

5. Vysvětlete rozdíly v pojmech hřížení a křížení rostlin. 

 

 

http://www.ovocnarstvi.eu/ovocna-skolka/prvni-tabule-skolky/stepovani/
http://www.floranazahrade.cz/200207/ockovat.htm
http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=4&idkapitola=207
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Název tematického celku: Zhotovení jednoduchého plánku výsadby podle zadání 

 

Anotace:  
Tematický celek mapuje zhotovení jednoduchého plánu výsadby podle zadání.  

Klíčová slova: 

Bod, přímka, křivka, opakování, následnost, rytmus, postupnost, izolace, zarámování, 

zlatý řez, anamorfóza, fyziologické principy, psychologické principy, filozofické 

principy, barva, stín, světlo, měřítko. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané v předmětech jako je Nauka 

o životním prostředí, Biologie, Ekologie a Zahradnictví. 

Obsah tematického celku: 

1) Úvod, dokumentace, plánování zahrady.   

2) Principy ovlivňující působení zahrady na člověka. 

3) Příprava před plánováním zahrady v souladu s ochranou ŽP. 

4) Postup při tvorbě prostorového plánu zahrady. 

  

Metodické postupy a organizace výuky:  

Využití výkladu, odborných prezentací, praktických a terénních cvičení, metody týmové 

spolupráce žáků. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) rozumí dokumentům provázejícím zahradní a krajinářské úpravy, zná odpovědi na 

dotazy klienta ohledně plánování zahrady, 

2) zná charakteristiku principů ovlivňujících působení zahrady na člověka, 

3) orientuje se v měřítku, umí vyhledat nadmořskou výšku a klimatické podmínky daného 

místa, zvládne odebrat a vyhodnotit půdní vzorky, zohledňuje ochranu ŽP, 

4) rozumí postupu při tvorbě prostorového plánu zahrady, umí provést plán zahrady podle 

zadání. 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Hurych, V. a kol. Sadovnictví I. Státní zemědělské nakladatelství Praha, 1984. 

Vlasák, M. Okrasné dřeviny. Rebo Productions CZ, spol. s r.o., Dobřejovice, 2012. ISBN 

978-80-904782-9-9. 

Kremer, B., P. Stromy. Nakladatelství Ikar spol. s r.o. Praha, 1995. ISBN 80-85830-92-2. 

Hecker, U. Stromy a keře. ČVUT Praha, 1994. ISBN 80-01-01078-3. 

Malý, M. a kol. Květinářství I. Rebo Productions CZ, spol. s r.o., Dobřejovice, 2012. 

ISBN 978-80-904782-7-5. 

Wirth, P. Zahradní architekt. Grada Publishing, a.s. Praha, 2004. ISBN 80-247-0976-7. 

Finger, J. Zakládáme zahradu. Grada Publishing, a.s. Praha, 2006. ISBN 80-247-1070-6. 

Křesadlová, L. Vilín, S. Dvouletky a letničky. Computer Press Brno, 2004. ISBN 80-251-

0242-4. 

Křesadlová, L. Vilín, S. Trvalky. CP Books Brno, 2005. ISBN 80-251-0257-2. 

Křesadlová, L. Vilín, S. Cibulnaté okrasné rostliny. Computer Press Brno, 2004. ISBN 

80-251-0241-6. 

Křesadlová, L. Vilín, S. Hlíznaté okrasné rostliny. Computer Press Brno, 2004. ISBN 80-

251-0246-7. 
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Název tematického celku: Zhotovení jednoduchého plánku výsadby podle 

zadání (učební text) 
 

 

1. Úvod, dokumentace, plánování zahrady 
 

     Součástí projektových standardů, zpracovaných Českou komorou architektů, jsou 

krajinářské a zahradní úpravy. Návrh zahrady obsahuje návštěvu odborníka, průzkum 

staveniště, objasnění důležitých souvislostí, shromáždění projektových podkladů a nezbytnou 

konzultaci se zákazníkem o obsahu a rozsahu variantních řešení. Vypracování dokumentace 

následuje po přípravě návrhu. Dokumentace je důležitá pro bezchybnou a technickou přípravu 

a realizaci zahrady. Zapracovává se pro stavební povolení nebo pro vlastní provedení stavby. 

Obsahuje celkový plán, půdorysné řešení zvolené varianty, průhledy na významné části 

zahrady, podzemní sítě, vytyčovací schéma objektů v zahradě a plán koordinace terénních 

úprav. Výkresovou dokumentaci doplňuje osazovací plán, rozpis nákladů na založení zahrady 

a technická zpráva. Výkresy by měly být vyhotovené ve zřetelně uvedeném a dostatečně 

velkém měřítku. Výkresy obsahují charakteristiku ploch, objektů, odborné názvy dřevin 

a rostlin, popis materiálů. Stavební výkresy musí být rozměrově jednoznačné, musí obsahovat 

jméno a adresu odpovědného autora a termín zpracování. Na přání zákazníka může být 

vypracována zjednodušená dokumentace. Zjednodušená dokumentace obsahuje část výkresů. 

Rozsah a hloubku výkresů lze členit do etap vázaných na postup prací nebo financování 

záměru. Dohoda o rozsahu dokumentace, termínu a ceně zpracování má být odsouhlasena 

mezi architektem a zákazníkem písemně smlouvou o dílo. 

 

Otázky a odpovědi 

     Kde zákazníci hledají inspiraci? Zákazník by měl hledat inspiraci nejenom v časopisech  

a knihách, ale i v botanických zahradách, zahradnických výstavách, zahradách známých  

a budoucích sousedů. Podněty, nápady, přání, představy a sny, které zákazník má, je nutné 

třídit a vybírat. Je nutné ujasnit priority.  

     Jak bude zákazník zahradu používat? Zahrada se nenavrhuje pouze pro chvíli, ale pro delší 

čas. Nejdříve by měl zákazník sepsat seznam důležitých a potřebných věcí, bez kterých se 

neobejde, aby zahrada působila pozitivně na jeho psychiku. Cílem by měla být zahrada pro 

každodenní používání s dostatečnou možností reakce na změny v rodině, změny v zálibách 

a požadavcích zákazníka (narozené děti, pořízení si domácího mazlíčka, pěstování zeleniny 

a ovoce, dostatek financí na pořízení si celé zahrady apod.). 

     Co chce zákazník na zahradě dělat? Klient by se měl zamyslet a sepsat požadavky 

v souladu s ochranou ŽP. Budu v zahradě užívat sluníčka, nebo pracovat? Budu pěstovat nové 

druhy zeleniny či ovoce, květiny, bylinky? Budu chovat a krmit ptáky, nebo kočku? Na 

zahradě nebudu dělat vůbec nic? Budu pořádat jen oslavy nebo sbírat různé předměty 

(trpaslíky)? 

     Má klient dostatek času na údržbu zahrady? Pokud zákazník nemá představu  

o množství času stráveného při údržbě zahrady, je vhodné upravit zahradu skromněji  

a jednodušeji. Metoda, která je osvědčená. Výhodou je postupné doplňování a obohacování 

zahrady podle nově nabytých zkušeností zákazníka. Návrh zahrady by měl být vždy 

promyšlen dlouhodobě a s ohledem na zájmy a koníčky klienta.  

     Co by měl obsahovat seznam požadavků? Seznam by měl například zahrnovat: přístupový 

chodník k domu, příjezd ke garáži, potřebu dodatečného parkovacího stání, místo pro 

popelnice (bioodpad, komunální odpad), osvětlení vchodů a osvětlení v zahradě, přívod vody 

na zalévání, oplocení, zpevněné chodníky, terasu u domu, další místo k posezení (opékání 
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špekáčků), pergolu či ochrannou stříšku, oblouky, treláže, lavičky a sedátka, letní kuchyň, 

užitkové záhony, ovocný sad, kvetoucí keře, záhony květin, skalka, živé ploty, hřiště pro děti, 

louku, trávník, kompost a možnost likvidovat bioodpady, skleník, sušák na prádlo, altán, 

kůlnu, sklad zahradního nářadí, zahradní jezírko, koupací jezírko, potok, obruby cest 

a záhonů, dělicí stěny, dekorace apod.  

     Jaké se rozlišují typy zahrad? Podle úhlu pohledu a názoru mnoha autorů se zahrady velmi 

výrazně liší a tím přináší velké množství typů: zahrada rodinná, reprezentativní, formální, 

voňavá, orientální, geometrická, architektonická, pravoúhlá, užitková, rekreační, obytná, 

městská, venkovská, zastíněná, betonová, nechráněná, středomořská, přímořská, bezúdržbová, 

střešní, patio, pod úrovní terénu, ve svahu, romantická, vodní, lesní, skalní, osluněná, 

kuchyňská, orientální, feng–šuej.  

 

 

2. Principy ovlivňující působení zahrady na člověka 
 

     Proč některé zahrady mají na člověka pozitivní vliv a on si tam odpočine a proč některé 

působí opačně? Mohou za to utajené znaky harmonie, libosti a krásy? Nebo nedostatek či 

opak harmonie, libosti a krásy? Znaky se skládají z principů geometrických, kompozičních, 

estetických, fyziologických, psychologických, filozofických, barvy, světla a stínu. 

     Mezi geometrické principy patří vliv bodu, přímky a křivky. Bod je základním prvkem. 

V zahradě se jedná o místo, odkud se prostor pozoruje, nebo jde o dominantu, uzavírající 

hlavní pohled. Výrazný bod v kompozici je uklidňující. Scenérie je dokonalá. Dva dominantní 

body kompozici zneklidňují. Tři stejně výrazné body kompozici harmonizují. Přímka je 

nekonečné množství bodů. Přímky dělíme na horizontální, znázorňující vodní hladinu nebo 

vzdálený horizont, a vertikální, symbolizující pád předmětů. Horizontála navozuje pocit 

jistoty, velkorysosti, klidu, monumentality. Vertikála vyjadřuje pohyb, dominanci, růst, 

velikost. Třetím příkladem přímky je šikmá přímka, která vyjadřuje labilitu, neklid, nejistotu, 

psychické napětí. Křivka vyjadřuje měkkost, nahodilost, neurčitost. Nahodilá křivka navozuje 

chaos, pravidelná křivka rytmus. Kombinacemi bodů, přímek, křivek se dociluje rozdílných 

tvarů a obrazců, ale i pocitů. Kruh a koule přináší klid a harmonii. Čtverec, trojúhelník, 

krychle, jehlan a kužel navozují pocit určitosti, stability, tvrdosti.  

     Kompoziční principy zahrnují opakování, rytmus, postupnost, následnost, chaos, izolaci, 

zarámování. Opakování je docíleno uspořádáním tvarů, ploch, barev stejné velikosti nebo 

intenzity v přímce, prostoru nebo ploše. Následnost je odvozena od opakování, ale velikost, 

barevnost a tvar je zde stejnoměrně zvětšována nebo umenšována se vzrůstající vzdáleností  

od pozorovatele. Rytmus je dán pravidelným řazením nebo přerušováním jednoho i více prvků 

za prvek konstantní. Postupnost je určitá obdoba následnosti, kdy se prvek, barva, plocha 

stupňuje nebo ubývá podle určité geometrické nebo matematické závislosti. Opakování, 

následnost, rytmus a posloupnost vyvolávají pocity jednoty a harmonie. Chaos spočívá  

ve zcela nahodilém řazení prvků, ploch nebo barev, je opakem harmonie. Vyvolává pocit 

nejistoty, údiv, obavu a zcela výjimečně může být principem umělecké hodnoty. Složitější 

kompoziční principy lze nalézt v trojrozměrném prostoru. Patří sem zarámování, izolace. 

Izolace umožňuje soustředit pozornost k jednomu tvaru nebo bodu nalézajícímu se ve středu. 

Je velmi silným, avšak v delším časovém sledu vysilujícím a monotónním principem. 

Zarámování obohacuje předchozí kompozici pomocí pravé a levé kulisy. Izolace  

a zarámování jsou současně principem rovnováhy podle svislé osy, principem symetrie 

a zdrojem pocitů libosti. Vedle symetrie zjevné existuje rovnováha skrytá, pracující s různě 

velkými plochami, barvami nebo tvary, ale s jejich odlišnou velikostí, odstupňovanou 

barevností nebo řazením dociluje pocitu harmonie a jistoty. Nedodržení tvarových, 
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barevných, plošných nebo prostorových proporcí dostáváme kompozici v nerovnováze. Ta 

vyvolává nejistotu, nelibost až ošklivost.  

     Principy estetické – tvorba zahrad je hledání krásna. Definovat krásu je složité a v případě 

tvorby zahrady komplikované proměnlivostí zahradní scenérie během ročních období. 

Spolehlivou pomůckou na vnímání krásy je soulad formy a obsahu sledovaného díla; pravdivé 

vyjádření ve vazbě na okolní krajinu; dokonalá funkce plnící očekávání svého tvůrce; převaha 

kompozičních principů, vyvolávajících harmonii. Krása nechodí jen sama od sebe. Je nutné 

dokonale poznat ideu, podstatu věci, ducha, člověka, zvířete, krajiny. Při dokonalé znalosti 

prostoru využít zásad vhodného uspořádání a kompozice. Zlatý řez – klasické měřítko krásy. 

Zlatý řez je geometrickou proporcí, při které je větší úsek k menšímu v takovém poměru, jako 

celek k většímu úseku. Zlatý řez byl v Řecku odvozen od lidské postavy. Rozměry člověka 

jsou v proporcích vyjadřujících maximum libých pocitů. Zlatý řez: G : M = M : m (G = celek, 

M = větší část, m = menší část). Kompozice obrazů, budovy, poměry délek a výšek schodů 

jsou tím krásnější a příjemnější, čím více se přibližují optimální geometrické proporci. 

Anamorfóza se v době renesance využívala k přetváření krajinářského díla pomocí optických 

klamů, kdy se z určité výšky jeví čtverce jako lichoběžníky, přímky na zvlněné rovině 

vytvářejí vlnovky a kružnice se jeví jako elipsy. Změnou barev od teplých ke studeným až 

neutrálním nebo ubíráním barevné intenzity bylo dosaženo nečekaných prostorových efektů.  

     Principy fyziologické zahrnují vnímání zahrady sluchem, zrakem a vnímání chladu  

a tepla. Zrakem lze pozorovat tvar, velikost, soulad hmot a prvků, texturu a strukturu zeleně, 

rozvržení světla a stínu, výslednou barevnost zahrady. Denní osvětlení zahrady lze ovlivnit 

jen částečně, ale noční scénické osvětlení se může navrhnout velmi působivě. Intenzivní 

vnímání zahrady je také sluchem. Zahrada vytvořená v hlučném prostředí je omyl. Ztrácí se 

její zásadní funkční význam. Tichý prostor zahrady je vždy vítán. Některé zvuky do zahrady 

patří. Jedná se hlavně ptačí zpěv, o zurčení vody a šumění deště. Vnímání tepla a chladu lze 

vhodnou kombinací barev ještě umocnit. Příjemný pocit tepla navozují zářivé, jasné barvy, 

naopak stříbrné, modré až fialové barvy zesilují pocity chladu. V létě zahrada teplotu 

okolního prostředí významně snižuje.  

     Principy psychologické vyplývají z celkového uspořádání zahrady a z pocitů vnímání 

hmot, barev, tvarů a fyziologických vjemů. Roli ve vnímání hraje naše životní zkušenost, 

když pozorováním hodnotíme tvar, měřítko, velikost, kompozici, povahu a hodnotu prvků 

v zahradě. Tvar má být kontrastní nebo rozpoznatelný. Má vzbuzovat zájem. Bizarní, 

pokroucený nebo obtížně rozpoznatelný tvar má jiný účinek než tvar souměrný, zřetelný  

a s něčím známým porovnatelný. Měřítko udává velikost v porovnání s určitým standardem 

(délkovým metrem). V krajině a zahradě je standardem člověk. Při krajinářské nebo zahradní 

tvorbě platí, že předměty a tvary menší než člověk většinou uklidňují, jsou lidem sympatické, 

předměty výrazně větší než člověk vzbuzují u lidí respekt, pozornost až bázeň. Velikost 

souvisí s měřítkem. Předmět umístěný v kompozici může působit jako sotva pozorovatelný 

detail (člověk v moři) nebo jako velký rušivý element (člověk v miniaturní zahradě). 

V zahradě to znamená, že nábytek, sochy, pergoly, stromy a keře, vodní prvky se vybírají ve 

vztahu k velikosti pozemku. Cílem je dosáhnout kladného citového působení. Poměr 

vzdálenosti, velikosti a měřítka se musí řídit principy zrakového vnímání. Kompozice je vždy 

vnímána jako perspektiva, v níž se stejně velké předměty v závislosti na vzdálenosti  

od pozorovatele zmenšují. Vnímání kompozice je dáno vyspělostí člověka, jeho zkušenostmi 

a vzděláním. Příkladem vnímání kompozice může být fotbalové hřiště. Hřiště má jasnou 

kompozici působící příjemně, ale po delší době je vnímáno jako fádní a nudné. Bludiště 

vzbuzuje v pozorovateli zájem a dlouhodobě dokáže upoutat díky možnosti nejrůznějších 

pohledů. Zahrada nesmí být přehlédnuta jedním pohledem. Hodnota návrhu stoupá 

s množstvím zákoutí, obrazů, scenérií, průhledů, které musí být objevovány postupně. 
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Opakované střídání nalézání, poznání, zájmu vytváří v zahradním návrhu rytmus i pocit 

libosti. Rostlinné, stavební materiály, vodní a výtvarné prvky použité v návrhu zahrady musí 

být poměrově vyvážené a různorodé.  

     Principy filozofické velice výrazně ovlivňují zahradní a krajinářskou tvorbu. Příkladem 

může být feng – šuej. Jde o 7000 let staré čínské učení, které dává návod, jak lze žít v souladu 

s přírodními silami. Jde o záměrné utváření okolí usměrňující kosmickou energii. Energie je 

vnímána jako prvek proudící a spojující svět živý i neživý. Člověku může kosmická energie 

škodit, nebo naopak prospívat. Zahrada by měla být malována v souladu s pozitivním vlivem 

energie. Feng – šuej navrhuje střed zahrady volný, stromy naopak po obvodu, pěšiny 

zakřivené, barvy orientovat podle světových stran. Důraz je kladen na správné uspořádání 

prvků. V této filozofii by měl vzniknout úzký osobní vztah mezi tvůrcem a uživatelem. Feng 

– šuej je orientální filozofie s výraznou symbolikou. Čerpá stejně jako západní filozofie ze 

zásad geometrických, kompozičních i fyziologických, pouze je jinak vysvětluje. Tuto filozofii 

lze jen obtížně uplatnit v středoevropských podmínkách z důvodů regulačních plánů měst, 

omezení správců inženýrských sítí apod. Návrat k přírodě je v současné době velmi 

propagovaný. Moderní člověk se zamýšlí nad problematikou skutečného významu a vlivu 

přírodních zákonů. V dnešní době si lidé tvoří nový respekt k přírodě. Člověk se do přírody 

pokorně vrací, neboť ví, že bez přírody nemůže žít. Současní architekti se záměrně nebo  

i podvědomě řídí starými osvědčenými principy. 

     Barva je významnou součástí kompozice. Celé barevné spektrum se skládá ze šesti 

základních barev. Barvy mají značný psychologický účinek. Barva modrá a fialová je studená 

až odpuzující, barva červená a oranžová je teplá a vzrušující, šedá a zelená barva uklidňuje.  

V kruhovém spektru barev dostaneme barvy doplňkové. Komplementární barvy leží naproti 

sobě. Barvy v protilehlých stranách jsou v rovnováze (modrá x oranžová; červená x zelené)  

a jejich smíšením dostáváme bílou nebo šedou neutrální, uklidňující barvu. Zajímavé je 

komponování zahrad nebo jednotlivých částí zahrad v určitém barevném odstínu (zlatá, 

červená, stříbrná, fialová). Cílenou barevností lze ovlivnit vnímání prostoru zahrady. Tmavé 

nebo výrazně barevné pozadí zahradu zkracuje, šedé pozadí zahradu prodlužuje. 

     Světlo a stín hraje v kompozici významnou roli. Stín hmotu a tmavé předměty zesiluje, 

světlo naopak zeslabuje. Stíny vrhané budovami nebo porosty propůjčují zahradě prostorový 

účinek. Střídání světla a stínu návrh zahrady obohacuje. Největší problém při návrhu zahrady 

spočívá ve změně světla a stínu během dne a během roku. Architekt by měl volit dominantní 

prvky, pobytové části zahrady, vstupy do domu tak, aby nejsilnější světlo (jižní strana, 

poledne) nepřicházelo ve směru nejčastějšího pohledu. V poledne pohled v severním směru 

působí zahrada kontrastně, plasticky a opticky se prodlouží. V poledne pohled v jižním směru 

je plochý, barvy splývají a zahrada se opticky zkrátí. Kontrast můžeme ještě zesílit záměrným 

řazením barev nebo střídáním struktur. 

 

 

3. Příprava před plánováním zahrady souladu s ochranou ŽP 
 

     Detailní plánování je pro budoucí existenci zahrady důležité. Při navrhování je nutné 

zohlednit: orientaci pozemku ke světovým stranám, sklon, nadmořskou výšku, klimatické 

podmínky, půdní poměry, výšku podzemní vody, přání a potřeby obyvatel zahrady, 

architekturu domu a vzhled jeho okolí.  

     Zaměření pozemku se provádí vlastním měřením nebo pomocí přesného geometrického 

zaměření pozemku z výpisu katastru nemovitostí. Vhodné měřítko je 1 : 100, 1 : 50, 1 : 150,  

1 : 200. Měřítko 1:100 vyjadřuje, že jedna délková jednotka na papíře odpovídá stu délkových 

jednotek ve skutečnosti. Při vlastním měření se začíná od půdorysu domu. Vyměří se 
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jednotlivé výstupky, okna a dveře. Zaměří se pozemek a určí se poloha domu. Zaměří se 

všechny další objekty na pozemku (vzrostlé stromy, keře, studnu, polohu svahu, terénní 

prohlubně, schůdky, ploty). Pokud nelze použít měření podle kolmých linií, používá se 

metoda triangulační. Zahrada s výškovým členěním se zaměřuje ve spolupráci s geodetem.   

     Orientaci ke světovým stranám se stanoví pomocí kompasu. Do plánu se orientace 

zaznamenává šipkou směřující na sever nebo se orientace vyčte z geometrického zaměření. 

Pro úspěšný růst rostlin je významným faktorem sklon pozemku. Na sklonu pozemku se 

významně projevují vlivy různých klimatických činitelů (teploty, slunečního svitu a větru). 

Mezi nejvhodnější polohy se řadí polohy s jižní a jihozápadní expozicí nabízející rostlinám 

dostatek tepla a slunce. Západní svahy bývají vysušovány převládajícími západními větry. 

Nejméně vhodné jsou severní polohy. Bývají nejstudenější, půda pomaleji rozmrzá, rostliny 

nastupují do vegetace později. Tvar terénu je možné využít pro vybudování opěrných zdí  

a teras sloužících k výhledům do krajiny. Nadmořská výška výrazně ovlivňuje tepelné 

poměry, intenzitu slunečního záření, množství srážek i vzdušnou vlhkost. Tyto podmínky 

ovlivňují složení společenstev rostlin. V nížinách převládají teplomilnější druhy rostlin, na 

horách se vyskytují rostliny přizpůsobené drsnějším podmínkám. Nejvýznamnější skupinou 

rostlin horských oblastí jsou skalničky. Nadmořská výška je významným faktorem pro 

správný výběr rostlin a úzce souvisí s charakterem okolní krajiny. Klimatické podmínky 

zahrnují množství srážek, jejich rozložení během roku, průběh teplot, počet mrazových dní 

v roce, průměrné teploty v zimním a letním období, převládající směr větrů. Tyto informace 

získáme na nejbližší meteorologické stanici nebo v Českém hydrometeorologickém ústavu 

v Praze nebo v klimatickém atlasu. Vlastnosti půdy fyzikální, chemické a biologické ovlivňují 

kvalitu půdy. Podle obsahu jílovitých částic dělíme půdy na lehké, střední a těžké,  

a dále na půdní druhy písčité, hlinitopísčité, písčitohlinité, hlinité, jílovitohlinité, jílovité a jíl. 

Těžké půdy jsou uléhavé, vazké, špatně propustné pro vzduch a vodu, za sucha praskají  

a tvoří velké, tvrdé hroudy, jsou studené, biologicky málo aktivní, obtížně zpracovatelné. 

Střední půdy mají vyvážené vlastnosti, jsou nejvhodnější pro pěstování rostlin. Lehké půdy 

mají velký podíl hrubých písčitých zrn, jsou málo soudržné, silně vysychavé, snadno 

zpracovatelné. U půd vyžadujeme strukturu drobtovitou s agregáty od 1 do 10 mm. Pro 

dobrou půdní strukturu a úrodnost má rozhodující význam obsah humusu. Humus je tvořen 

organickými látkami v různém stupni rozkladu. Organickou hmotu do půdy dodáváme ve 

formě organických hnojiv nebo zahradního kompostu. Významnou vlastností půdy je její 

půdní reakce pH. Stupnice pH má rozsah od 0 do 14. Nejvhodnější pro pěstování většiny 

rostlin je půda slabě kyselá s pH 5,5 – 6,5, neutrální s pH 6,6 – 7,2 a slabě zásaditá s pH 7,3 – 

8,0. Podle půdní reakce se bude řídit výběr rostlin. Zrnitost a strukturu půdy lze upravit 

přidáním chybějících komponentů, závlahu doplníme zálivkou. Přípravné práce zohledňují 

pozitivní vliv na člověka a ŽP. 

 

 

4. Postup při tvorbě prostorového plánu zahrady 
 

1) výběr vhodného místa pro hlavní prostor (posezení, terasa, letní kuchyň), 

2) umístění dominantního prvku (pergola, strom, altán), 

3) umístění hlavního cíle pohledu – zajímavá scenérie, 

4) umístění kulisových výsadeb nebo jiných zábran pro zajištění soukromí,  

5) určení tvaru ústřední trávníkové plochy, 

6) umístění dalších prvků (bazén, produkční část, skalka, jezírko, odpočinková místa), 

7) trasování cest a umístění okrasných výsadeb, 

8) výběr materiálů a tvarů stavebních prvků, výběr okrasných rostlin.  
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Název tematického celku: Zhotovení jednoduchého plánku výsadby podle 
zadání (vzdělávací materiál) 

 

 

Příklad zadání:  

Čtyřčlenná rodina žijící na okraji města v satelitu. Věkovou skladbu si určí žák sám. Velikost 

zahrady je 1 000 m2 (50 x 20 m; 50 m = východní a západní strana, 20 m severní  

a jižní strana). Na jižní straně je komunikace. Zahrada je v mírném svahu. Všechny další 

požadavky rodiny (zájmy a koníčky v rodině, domácí mazlíčky, apod.) si žáci domluví ve 

dvojicích. Žáci si vybírají styl: venkovský styl, bezúdržbová zahrada – zahrada s minimální 

péčí, zahrada plná vůní, zahrada preferující motýly (hmyz), zahrada kvetoucí celý rok, 

užitková zahrada, zahrada s vodními prvky, zahrada podle feng – šuej. 

  

 

1. Úvod, dokumentace, plánování zahrady 
 

     Při první hodině si žáci vyberou z možných zadání. Úkolem cvičení je vytvořit záznam 

rozhovoru s klientem, který má zájem o vyprojektování zahrady. Při zpracování otázek  

a odpovědí je zdokonalována počítačová gramotnost žáků. 

 

Zadané úkoly: 

1) Vyberte zadání. 

2) Vytvořte si firmu zaměřenou na projektování zahrad a rozdělte si pozice (klient, architekt). 

3) Zpracujte a předveďte prezentaci otázek a odpovědí mezi klientem a architektem.  

 

Pomůcky: 

Výpočetní technika, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, kamera, 

fotoaparát, mobil. 

 

Postup při cvičení: 

     Žáci se rozdělí do dvojic nebo do skupin nejvýše po 3 žácích a ukáží situační podklad 

v měřítku 1 : 200 (1 : 250, 1 : 500), který si opatřili (vlastní zahrada, www.cuzk.cz). Za 

využití výpočetní techniky založí fiktivní firmu. Žáci ve dvojicích si pozice vymění, aby oba 

získali informace, které je budou limitovat při tvorbě návrhu zahrady. 

     Poslední úkol tohoto cvičení je tvorba prezentace nebo záznamu rozhovoru zachycujícího 

možné otázky a odpovědi během obchodního rozhovoru mezi klientem a architektem. 

Záznam nebo prezentaci žáci odevzdají k ohodnocení. Tento rozhovor se získanými podklady 

bude brán jako zadání pro následující cvičení. 

 

 

2. Principy ovlivňující působení zahrady na člověka 
 

     Úkolem tohoto cvičení je vytvořit prezentaci jednotlivých principů, které se uplatňují 

v působení zahrad na člověka. Úkol vyžaduje samostatnost a orientaci v problematice. 

 

Zadané úkoly: 

1) Na internetu vyhledejte (vyfoťte ve vašem okolí) obrázky znázorňující vliv barvy, světla  

a stínu, geometrické principy (bod, přímka, křivka), kompoziční principy (opakování, 

http://www.cuzk.cz/
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následnost, rytmus, posloupnost, izolaci, zarámování), estetické principy (zlatý řez, 

anamorfózu), psychologické principy (tvar, měřítko, velikost, kompozice). Seznamte se 

s čínským učením feng – šuej.  

2) Zpracujte a předveďte prezentaci zachycující vliv světla, stínu a barev, principy 

geometrické, kompoziční, estetické a psychologické. Filozofické princip zaměřte na návrat 

k přírodě. Čínské učení může být zpracováno samostatně a odevzdáno k ohodnocení až na 

příštím cvičení. 

 

Pomůcky: 

Výpočetní technika, fotoaparát, kamera, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, 

internet, mobil. 

 

Postup při cvičení: 

     Při řešení úkolu číslo 1 a 2 žáci pracují samostatně, využijí výpočetní techniku a pokusí se 

zachytit vliv všech principů na člověka. Jednotlivé znaky popíší, namalují nebo vyfotí. Žáci 

mohou využít porovnání pozitivních a negativních záběrů a jejich vliv na psychiku člověka. 

Zjištěné informace zpracují do prezentace a předvedou před spolužáky.  

 

 

3. Příprava před plánováním zahrady souladu s ochranou ŽP 
 

     V tohoto cvičení žáci aplikují teoretické znalosti rostlin z předmětu Nauka o životním 

prostředí do praxe. Jedná se o úzké propojení s předmětem Zahradnictví a Výpočetní 

technika. 

 

Zadané úkoly: 

1) Navštivte pozemek vybraný v minulém cvičení. Proveďte zaměření pozemku (na internetu 

si vyhledejte pozemek, www.cuzk.cz) a náčrtek pozemku se zakreslenými budovami, 

překážkami a stávajícími dřevinami. Pořiďte z místa fotodokumentaci. 

2) Na pozemku zjistěte tvar terénu a odeberte vzorky pro určení vlastností půdy.  

3) Zpracujte odebrané vzorky půdy. 

4) Na internetu vyhledejte nadmořskou výšku pozemku a klimatické podmínky daného místa. 

5) Zpracujete získané informace do protokolu a upozorněte na problematiku ochrany ŽP. 

 

Pomůcky: 

Výpočetní technika, psací potřeby, poznámkový blok, interaktivní tabule, internet, ochranné 

a pracovní oděvy pomůcky, destilovaná voda, filtrační papír, indikátorové papírky, 25 ml 

KCl, HCL, síto pro určení skeletu a jemnozemě, klimatologický atlas. 

 

Postup při cvičení: 

     Při řešení úkolu číslo 1 a 2 se žáci ve dvojicích jako v prvním cvičení vydají na zadané 

místo, důkladně se seznámí s prostorem, zaměří pozemek, načrtnou si stávající budovy, 

stavby, stávající dřeviny apod. Z místa pořídí fotodokumentaci.  

     Po návratu žáci navštíví laboratoř chemie a provedou stanovení pH půdy a orientační 

stanovení uhličitanů v půdním vzorku. V laboratoři pracují v souladu s BOZP.  

     Ve čtvrtém a pátém úkolu žáci využijí počítač. Připojí se na internet na www.chmu.cz, kde 

zpracují klimatická data místa a vyhledají nadmořskou výšku. Získané fotografie nebo video 

z předchozích úkolů žáci zpracují do prezentace, kterou předvedou před ostatními spolužáky. 

  

http://www.cuzk.cz/
http://www.chmu.cz/
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4. Postup při tvorbě prostorového plánu zahrady 

 

     Úkolem cvičení je vytvořit prostorový plán zahrady, který odpovídá zadání klienta. Žáci 

využijí teoretických znalostí z hodin Zahradnictví. 

 

Zadané úkoly: 

1) Vyberte vhodné místo pro hlavní prostor.  

2) Umístěte dominantní prvek. 

3) Zaneste do návrhu cíl hlavního pohledu. 

4) Zakreslete výsadbu chránící soukromí zadavatele. 

5) Určete tvar hlavní trávníkové plochy. 

6) Umístěte doplňující prvky. 

7) Trasujte cesty. 

8) Umístěte okrasné výsadby. 

9) Vyberte vhodný tvar a materiál stavebních prvků. 

10) Vyberte vhodné okrasné rostliny.   

 

Pomůcky: 

Psací potřeby, poznámkový blok, skicák, průsvitný papír, PC, internet, odborná dendrologická 

a zahradnická literatura. 

 

Postup při cvičení: 

     Žáci ve dvojicích, jako ve cvičení 1 a 3, si připraví náčrtek zahrady, kde zakreslí hlavní 

prostor jako je letní kuchyně, posezení nebo terasa.  Dále umístí dominantní prvek podtrhující 

styl zahrady. Jedná se například o altán, pergolu nebo zajímavý strom. Spolu s dominantním 

prvkem vytvoří hlavní průhled na tento prvek nebo scenérii. Dalším úkolem je zajistit 

klientovi soukromí. Tento problém bude žák řešit kulisovou výsadbou, umístěnou většinou po 

obvodu pozemku.  Po zanesení kulis následuje určení tvaru trávníkové plochy.  

     Většina klientů má nějaké koníčky a přání, které žák v předchozích cvičeních zjistil,  

a nyní je musí promítnout do svého návrhu. Většinou se jedná o bazén, jezírko s potokem, 

koupací jezírko, skalku, záhony pro pěstování drobného ovoce a zeleniny, sad, hřiště pro děti, 

odpočinkové zákoutí apod. 

     Po zakreslení všech šesti úkolů následuje propojení všech částí zahrady cestami a umístění 

okrasných výsadeb. 

     V posledních dvou úkolech bude žák využívat počítač nebo odbornou literaturu. Na 

internetu vyhledá stavební prvky a okrasné rostliny.  

     Celý návrh může být zpracován na průsvitném papíře v ruce nebo za pomoci programu 

projektování zahrad. Studenti svoji práci odevzdají učiteli k ohodnocení. Po celou dobu 

cvičení mohou studenti problematiku konzultovat s vyučujícím. Celý návrh preferuje 

pozitivní vliv na psychiku člověka a ŽP. 

      

 

5. Kontrolní otázky 
 

1) Vysvětlete zkratku cuzk.  

2) Popište, jak budete postupovat při vyhledávání vybraného pozemku. 

3) Jaké znáte typy zahrad? Charakterizujte architektonický a krajinářský typ zahrad. 

4) Popište základní pravidla čínského učení feng – šuej a jeho vliv na psychiku člověka. 

5) Jaké druhy rostlin budete preferovat v bezúdržbové zahradě? 
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Název tematického celku: Praktické činnosti ve skleníku – výsevy, výsadby,  

                                             přepichování, hrnkování, zavlažování, chemická ochrana 

             

Anotace:  
Tematický celek dává přehled a shrnuje poznatky o produkci nových sazenic ze skleníku. 

Udává návody a postupy pro výsevy, výsadbu, přepichování, hrnkování, zavlažování a 

ochranu rostlin. Shrnuje poznatky související s biologií a pěstováním rostlin. 

Klíčová slova: 

Osivo, sadba, výsevy, ošetřování výsevů, ošetřování sadby, přepichování, hrnkování, 

zahradnické zeminy, zavlažování, stínění, chemická, popř. biologická ochrana rostlin, 

bezpečnost práce     

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Nauka o životním prostředí, Ekologie, 

Biologie, Pěstování rostlin, Chemie, Fyzika a Matematika. 

Obsah tematického celku: 

1) Praktické činnosti ve skleníku v souladu s životními projevy rostlin. 

2) Přepichování a hrnkování sadby. 

3) Význam přípravy sadby a zdravotně nezávadné substráty. 

4) Význam ošetřování předpěstovaných rostlin ve vztahu k podmínkám životního 

prostředí. 

5) Zásady používání chemických přípravků ve vztahu k ochraně životního prostředí. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, práce s rostlinami ve 

skleníku, praktické předvedení postupu přepichování a hrnkování sadby, praktické 

předvedení zavlažení a postřiku mladých rostlin, týmová práce žáků při přípravě sadby 

pro výsadbu na záhonech v botanické zahradě. 

 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) charakterizuje jednotlivé druhy výsevů,   

2) orientuje se v základních zahradnických zeminách, 

3) uvede přehled ošetřování výsevů a sadby, 

4) dodržuje zásady bezpečného zacházení s nářadím zahradníka, 

5) zdůvodní rozdíl mezi rostlinou získanou z výsevu a předpěstovanou ze sadby.  

Literární zdroje a jiné prameny: 

Lutz, A. Pařeniště, fóliové kryty a skleníky. Státní zemědělské nakladatelství 

Praha,1987,ISBN 07-018-87 

Throll, A. a kol. Pokojové rostliny, Nakladatelství BETA – Dobrovský a Ševčík, 2011, 

ISBN978-80-7291-219-3, ISBN 978-80-7306-469-3 

Vikus, E. a kol. Nakladatelství Květ, 2000, ISBN 80-85362-32-5 
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Název tematického celku: Praktické činnosti ve skleníku – výsevy, výsadby, 

 přepichování, hrnkování, zavlažování, chemická  

 ochrana (učební text)                                   
 

 

1. Praktické činnosti ve skleníku v souladu s životními projevy rostlin 

 
     Činnost ve skleníku a ve fóliovníku je cesta, jak čelit nepřízni počasí, jak vytvořit 

příznivější podmínky pro prodloužení vegetačního období a dosáhnout zdárného růstu 

okrasných a užitkových rostlin. Uváděná zařízení uspíší sklizně raných zelenin (brukví, 

ředkviček, salátu). Umožní předpěstování sadby květin, zelenin i okrasných dřevin. V letních 

měsících se využívají kryté plochy na pěstování zeleniny náročné na teplo s dlouhou 

vegetační dobou, u které v našem klimatu s příchodem podzimních mrazíků ve volné přírodě 

část plodů nedozraje a zmrzne. S rozvojem pěstitelství se nacházejí v našich obydlích, 

zahradách, na polích rostliny, které pocházejí z jižních zemí a mnohé z jiných kontinentů. 

V mnoha zemích jsou šlechtitelské a výzkumné ústavy, ve kterých se odborníci snaží 

přizpůsobit rostliny horším podmínkám, než mají na území svého původu. Kromě zvýšení 

úrodnosti a odolnosti proti chorobám se dosud nepodařilo změnit fotoperiodismus a přimět 

teplomilnou vegetaci k odolnosti proti chladu. Některé končí svůj život již při 5 oC a jiné 

bezpečně zlikvidují teploty pod 0 oC. 

     Výsevy jsou generativní (pohlavní) způsoby rozmnožování rostlin. Jedná se 

o rozmnožování semeny.  

Vlastnosti osiva. Ze semen se stává osivo po vyčištění a vytřídění. Osivo musí být odrůdově 

pravé, biologicky hodnotné a čisté. Biologickou hodnotu určuje klíčivost (% klíčivých semen 

ve vzorku) a energie klíčivosti (počet semen, která vyklíčí do určité krátké doby). Čistotu 

charakterizuje podíl nečistot a příměsí jiných semen v osivu.  

Skladování osiva. Životnost osiva ovlivňuje vlhkost a teplota. Většina semen snese vysušení 

teplým vzduchem (do 30 °C) na vlhkost pod 10 %. Po vysušení se semena musí skladovat  

ve vzduchotěsných obalech při stále nízké teplotě (0-10 oC). 

Ošetřování osiva před výsevem: 

1) Suché moření se provádí smícháním osiva s práškovými fungicidy v uzavřené nádobě. 

Přebytek mořidla se odstraní na sítku. 

2) Inkrustace je profesionální ošetření osiva výrobcem. Osivo je obaleno mořidlem a ulpívací 

látkou. Inkrustovaná osiva mají různou barvu a jsou na obalu označena.  

3) Mokré moření se provádí těsně před výsevem. Osivo se máčí v roztocích mořidel  

po dobu 20-30 minut a pak se po krátkém osušení ihned vysévá. 

4) Skarifikace je rozrušování tvrdého osemení rostlin. Dělá se mechanickým narušením, 

slabým roztokem minerální kyseliny nebo spařením. Bez tohoto ošetření rostliny dlouho  

a špatně klíčí (palmy, pelargonie, ibišky).  

5) Stratifikace je opatření, které aplikací chladu na nabobtnalá semena umožňuje vyklíčení 

semen a plodů, u kterých vysoký obsah inhibičních látek brání klíčení. Tento způsob je 

typický pro nažky růže šípkové.  

6) Máčení semen urychluje klíčení. Provádí se u velkých semen (Asparágus, frézie), máčí se 

1-2 dny ve vodě teplé 20oC.  

7) Obalování osiva se provádí u malých nebo různě tvarovaných semen pro zvětšení  

a sjednocení jejich tvaru. Obalovaná semena se snadno vysévají mechanickými nebo 

pneumatickými stroji. 
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Výsev letniček se provádí na jaře ve skleníku, popřípadě pařeniště. Nejdříve, v lednu až 

únoru, se vysévají druhy s dlouhým vývojem (begonie, lobelka, petúnie). Většina druhů se 

však vysévá až v březnu. Rostliny, které jsou otužilé nebo nesnášejí přesazování, se vysévají 

přímo na stanoviště (ostrožka, černucha). 

Výsev dvouletek se provádí od konce května do srpna. Výsev se může provádět do pařeniště 

nebo na venkovní záhony. V intenzivní produkci výhradně ve skleníku. 

Výsev trvalek se provádí zpravidla na jaře do skleníků nebo pařenišť. Pro některé druhy je 

však výsev nutný ihned po dozrání semen (primule, hlaváček) nebo potřebují ke klíčení 

promrznutí (upolín, pryskyřníky).  

Pokojové květiny se vysévají podle požadované doby kvetení a podmínek pěstování. Během 

celého roku můžeme vysévat brambořík. Naproti tomu doba výsevu cinerárií a některých 

primulí musí být načasována tak, aby narostlé rostliny zakládaly a vyvíjely květiny 

v chladném období roku.  

Dobou výsevu lze ovlivnit velikost prodejných rostlin (cinerárie, kalceolarie) a velikost 

nákladů na vytápění, které jsou v zimním období velmi vysoké (gloxínie).  

Velikost semen a výsevek. Semena květin mají velmi různou velikost. K menším semenům 

patří semena orchidejí, begonií, kalceolarií. Největší semena mají palmy. V květinářstvích  

se zpravidla výsevek nepočítá z klíčivosti a hmotnosti tisíce semen, ale uvádí se v množství 

osiva v gramech nebo kusech (zrnech) na vypěstování 1000 prodejných rostlin.  

Technika výsevu. Ve skleníku se semena rostlin vysévají do truhlíků, misek nebo sadbovačů. 

Nejpoužívanější jsou plastové nádoby, protože se dobře čistí a mohou se dezinfikovat 

roztokem chlornanu sodného (Savo). Všechny nádoby pro výsev musí mít odtokové otvory. 

Substrát pro výsevy musí být lehký, kyprý, s malým obsahem solí, zdravotně nezávadný 

a přiměřeně vlhký. Jeho struktura se volí podle velikosti vysévaného semene. Pro snadný 

odtok vody ze substrátu se naspod misek umisťuje drenážní vrstva z hrubého substrátu. 

Nejpoužívanějším výsevným substrátem je jemná rašelina s mírně kyselou reakcí.  

Semena se vysévají na široko, řídce a stejnoměrně. Větší semena do řádků nebo do sponu.  

Po výsevu se semena lehce přitlačí a zasypou stejně velkou vrstvou, jako je průměr semen. 

Vždy ale tak, aby nebyla vidět. Čím jsou podmínky ošetřování výsevů horší, tím se 

doporučuje vyšší vrstva. Malá semena a semena klíčící na světle nezasypáváme  

a nepřitlačujeme. K zasypávání se volí jemnější frakce substrátu, vermikulit, popřípadě písek 

nebo perlit. Výsevní nádoby se plní tak, aby ani po zasypání substrát nedosáhl k okraji 

nádoby. Pro přesný výsev jednotlivých semen se používají pneumatické podtlakové stroje. 

Stroje dokáží vysít jen dostatečně velká a tvarově jednotná osiva. Jinak se musí osivo 

obalovat. Stroje jsou přizpůsobeny k osevu celých pěstebních nádob pomocí nasávacích desek 

nebo se osévají vždy po 1 řádku pomocí nasávacích jehel nebo otočného bubnu s otvory. 

Výsev se provádí do truhlíků, balíčků substrátů nebo sadbovačů. Stroje pro osev posunují 

pěstební nádoby po dopravním pásu, kde se osejí, zasypou a zalijí.  

Podmínky klíčení. Oseté nádoby se umisťují do množárenského skleníku nebo předklíčírny. 

To je izolovaná místnost bez oken vybavená zařízením k vytvoření optimálních podmínek pro 

klíčení. Teplota pro klíčení pro většinu druhů se pohybuje mezi 18-24oC. Výjimečně vyšší pro 

palmy 30oC a výjimečně nižší pro sasanky, pryskyřníky 12-15oC.  

Během klíčení nesmí povrch oseté nádoby přeschnout, proto se přikrývá sklem, papírem nebo 

fólií. Proti šíření množárenských plísní doporučujeme čistotu provozu a vhodné pěstební 

podmínky. V případě potřeby se zalijí výsevy roztokem fungicidů s účinnou látkou (Previcur) 

nebo se preventivně použijí biologické přípravky (Trichoderma, Pythium). 

Vzcházení rostlin trvá různě dlouho (petúnie 10 dní, brambořík 4-6 týdnů, palmy a araukarie 

několik měsíců). Semenáčky potřebují k růstu dostatek světla, které se v zimním období 

doplňuje asimilačním přisvětlováním. Ve zbylé části roku chráníme výsevy před vysokou 
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intenzitou světla stíněním. Po vzejití se postupně zvětšuje přístup vzduchu k semenáčkům  

a po otužení se kryt z výsevů odstraní.  

Stanoviště výsevů. Do pařeniště nebo fóliovníku se vysévají některé druhy letniček, dvouletek 

a trvalek. Výsevy se provádějí do řádků nebo na široko. Ošetření výsevů je podobné jako  

ve skleníku. Pařeniště se po výsevu zatemní pro udržení stejnoměrnějších podmínek. Musí se 

pečlivě kontrolovat a zalévat. Po vzejití se odtemní a při silném záření zastiňují.  

Výsevy na venkovní záhony a přímo na stanoviště vyžadují pečlivou přípravu půdy  

a ošetřování. Výsevy směsí květin na záhony a výsevy květnatých luk se provádí na široko.  

Do řádků se vysévají produkční porosty k řezu nebo sušení. Po hustém vzejití řádkových 

kultur se rostliny jednotí. 

 

 

2. Přepichování a hrnkování sadby 

 
     Přepichování (pikýrování) je přesazování semenáčů. Rostlinám dáváme větší prostor, více 

světla a živnější substrát. Výsevy se přepichují, když jsou semenáče v zápoji a dalším růstem 

by se vytahovaly. Je to ve stadiu děložních listů nebo prvních pravých listů. Semenáče se 

přepichují jednotlivě nebo po několika kusech, „v chomáčku“ (lobelka, lobularie, kapradiny). 

Rostliny je potřeba vytřídit. Do jedné nádoby sázíme vždy stejně vyvinuté rostliny. 

     K přepichování se používá přepichovací kolíček, výjimečně pinzeta nebo vidlička. 

Snadnější je přepichování větších rostlin z řídkých výsevů. Dosahuje se vyšších výkonů 

a poškodí se méně rostlin. Hloubka přepichování je po děložní lístky. Při přepichování se 

zaštipuje hlavní kořen jen rostlinám, které snadno vytváří postranní kořeny. Ostatním se 

hlavní kořen nezakracuje. Semenáče se přepichují častěji do sadbovačů a pěstebních přenosek 

než do truhlíků. Vytváří se tam kompaktní kořenový bal, který umožňuje snadnější strojové 

sázení a menší přesazovací šok z poškození kořenů. Rostliny bezprostředně po přepichování 

potřebují mírnou zálivku, vyšší vlhkost a přistínění, aby opět snadno zakořenily. Přepichování 

je pracovně náročné. 

     Hrnkování (sázení do hrnků) je základní pracovní operací pro produkci hrnkových rostlin. 

Květináč je pěstební nádoba, má být dostatečně pevný, lehký, snadno čistitelný a použitelný 

ke strojnímu sázení. Musí mít dostatek otvorů pro odvádění vody a měl by být použitelný pro 

spodní závlahu. Používají se květináče z plastů, ty jsou vyráběny z recyklovaných materiálů  

a pro pěstitele nepředstavují nebezpečí odpadu.  

     Přesazování je sázení z menší do větší nádoby. Provádí se u rostlin s dlouhou pěstební 

dobou. Mezi balem a stěnou květináče má být dostatek místa pro utužení substrátu prsty. 

Dospělé rostliny se přesazují jednou za 2-3 roky. Nejvhodnější doba je na začátku vegetace. 

Protože se dospělé rostliny přesazují do květináčů stejných nebo jen o málo větších rozměrů, 

je nutné vyměnit substrát v kořenovém balu. Dřevěnou tyčkou se odstraní část staré zeminy 

a mezi kořeny se vpraví substrát nový. Hladkým řezem se zakrátí přehoustlé a poškozené 

kořeny. Přesazováním se rozumí také sázení trvalek z jednoho stanoviště na jiné. Využívá se 

při rekonstrukci záhonu a množení.  

     Rozestavování hrnkových rostlin. Hrnkové rostliny se v průběhu pěstování rozrůstají 

a tomu odpovídá větší potřeba plochy. V hustých porostech se drží větší vlhkost a více se šíří 

houbové choroby. Pokud by se rostliny hned na začátku pěstování umístily na konečnou 

vzdálenost, měly by horší mikroklima a více by vysychaly. 

     Zaštipování je pěstební operace, která oddaluje dobu květu (pelargonie, karafiáty) 

a zároveň se řídí jeho kvalita (letní poupě u chryzantém). Zaštipování je možné provádět 

během celé vegetace tak, aby narůstající výhony včas vyzrály a založily květy. Zaštipování se 

provádí měkce (jen nejmladší vrcholové části rostlin) pro snadné rozvětvení a tvorbu většího 
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počtu výhonů nebo hlubší zaštipování pro řízkování vrcholových řízků a to ručně, nožem 

nebo nůžkami. Zaštipování je pracovně náročnou operací.        

     Seřezávání je hlubší zásah zkrácení nadzemní části než zaštipování. Cílem je tvarování 

rostlin (bonsaje) nebo zmlazení (ibišek). Seřezávání se dělá na začátku vegetace nebo 

v průběhu vegetace tak, aby narostlé výhony dobře vyzrály. Po zaštipování a seřezávání se 

přechodně snižuje potřeba vody. Tvorbu postranních výhonů podporuje dostatek světla 

a vyšší vzdušná vlhkost. 

     Vyštipování je zásah, kterým se odstraňují postranní výhony a poupata. Cílem je posílení 

terminálu. Provádí se ručně, odlomením od boku v době, kdy jsou výhony ještě malé, ale již 

uchopitelné. 

     Podpírání rostlin. Hustě vysázené rostliny k řezu nemají dostatečně silné stonky 

a vyžadují oporu. Používají se ocelové sítě z pozinkovaného drátu s čtvercovými oky. Dále se 

používají vodicí dráty k okrajům záhonů. U hrnkových rostlin se používají drátové nebo 

žebříčkové opory. U silnějších rostlin se k vyvazování používají „kokosové tyče“ nebo 

bambusové tyče. 

           

 

3. Význam přípravy sadby a zdravotně nezávadné substráty-  

 
     Velmi důležité pro urychlení růstu rostlin a překonání nepříznivých klimatických 

podmínek.   

Substráty při přípravě sadby 

     Půda tvoří substrát (podklad) téměř pro všechny rostliny, které se pěstují v květinářství 

i zelinářství. Výjimku tvoří pouze několik málo druhů vodních rostlin a epifytické rostliny, 

kde substrát tvoří jiné organické látky. V květinářství a zelinářství se používají půdy 

zvláštním způsobem upravované a používané, označují se pojmem zemina.  

Hnojovatka je velmi živná zemina, vzniklá při úplném rozkladu chlévské mrvy. Je kyprá, 

tmavá a používá se jí jako příměsi na doplnění živin ve směsích dřevin. Vhodná je zejména 

pro ty rostliny, které vyžadují půdy zvláště bohaté (Pelargonium) a pro ty, které nesnášejí 

přímé přihnojování.  

Morovka (slatinka) se získává z rašelinišť a mokřadních luk. Je tmavé barvy, jemná a velmi 

kyselá (pH 3,5-4). Před použitím se nechává 2 - 3 roky důkladně okysličit, čímž se její 

přirozená kyselost sníží. Používá se pro rostliny vyžadující kyselejší reakci a je nezbytná pro 

pěstování hortenzií. 

Pařeništní zemina vzniká z chlévského hnoje a z přimíšené zeminy, která byla použita  

v pařeništi. Tato zemina obsahuje velké množství živin, je kyprá a má drobtovitou strukturu 

s neutrální reakcí. Používá se jako základní příměs do všech zahradnických směsí. 

S přídavkem písku a rašeliny je vhodná pro většinu rostlin.  

Rašelina je při pěstování květin nepostradatelná. Získává se z rašelinišť. Její kvalita se 

posuzuje podle délky vlákna, podle toho se rozděluje na rašelinovou drť a rašelinu hrubou. 

Rašelina je nepostradatelná při pěstování hrnkových rostlin, zlepšuje stav půdy na záhonech  

a v pařeništích. Je nepostradatelná v půdách chudých na humus jako náhrada chlévského 

hnoje a pro rostliny vyžadující kyselejší humózní půdy.   

Užití rašeliny: 

1) podkladová vrstva na skleníkových záhonech, 

2) vrstva pro udržení vlhkosti, ve skleníku, 

3) používá se k rychlení hlíz, 

4) je humusotvornou součástí všech směsí,  

5) je výborným izolačním a balicím materiálem, 
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6) má různý obsah vody (obsah vody je stanoven směrnice pro obchod s rašelinou).           

Vřesovka je lehká písčitá zemina, světlé barvy a kyselé půdní reakce. Vyrábí se ze směsi 

slatinky a písku. 

Drnovka vzniká rozkladem drnů z louky. Ukládá se do hromad drnem k sobě. Připravuje se 

v létě. Je to těžká zemina s drobtovitou strukturou. Zraje nejméně 3 roky.  

Listovka vzniká rozkladem listí stromů a keřů na hromadách nebo v pařeništích. Je to zemina 

lehká, kyprá, ale poměrně chudá na živiny, půdní reakce je neutrální. Samotný druh listovky 

je bukovka, která vzniká z bukového listí.  

Komposty, kompostní zemina vzniká v kompostech, které se zakládají z organických zbytků 

(zbytky rostlin, chlévského hnoje).  

Dno kompostu je zahloubené do půdy, je pokryto zeminou, poslední vrstva kompostu je opět 

kryta zeminou. 

Přimíšeniny do směsi zemin: mech, kořeny kapradin, drcené cihly, omítka, uhlí, dřevěné uhlí. 

     Veškeré substráty používané při pěstování rostlin musí být zdravotně nezávadné, 

prosté všech patogenních činitelů, nesmí obsahovat nadlimitní množství škodlivých látek 

a musí splňovat velice přísné hygienické normy. 

 

 

4. Význam ošetřování předpěstovaných rostlin ve vztahu k podmínkám 

životního prostředí 

 
     Předpěstované rostliny se ošetřují průběžně. Je třeba dbát na jejich dobrý zdravotní stav  

a zabezpečit jim optimální podmínky pro růst a vývoj. 

Růstové činitele: 

a) světlo – čisté stěny ve skleníku i fóliovníku, v období slabého slunečního svitu se     

b) přisvětluje sadba umělým světlem, 

c) větrání – dostatečný přísun vzduchu zabezpečuje klimatizace, 

d) vlhkost – zabezpečit podle požadavků jednotlivých rostlin a zabránit růstu plísní, 

e) voda – zálivku řešit různým způsobem s ohledem na požadavky jednotlivých rostlin,     

většinou se používá bodová závlaha napojená na řízení počítačem, 

f) oxid uhličitý – zabezpečit stálým větráním a promícháváním vzduchu.    

 

 

5. Zásady používání chemických přípravků ve vztahu k ochraně ŽP  

 
     Na správném místě a při správné péči, při které bude brán zřetel na druh rostliny, se budou 

rostliny vyvíjet silně. Předpoklady pro správný vývoj rostlin: 

a) Půdní hygiena: Pěstování rostlin pod sklem a plastovými hmotami klade vysoké nároky na 

kvalitu půdy. Ve skleníkových růstových podmínkách jsou příznivé možnosti rozvoje 

chorob a škůdců. Původce se často vyvíjí a ukrývá v půdě. Chorobami a škůdci bývají 

velmi často napadány mladé rostliny. Objevuje se padání klíčních rostlin a vadnutí. Proti 

chorobám a škůdcům se používají chemické přípravky na ochranu rostlin podle Metodiky 

ochrany rostlin. Je třeba dodržovat postup použití přípravku uvedený na obalu, včetně 

ochranných pomůcek. Mezi mechanické prostředky půdní hygieny patří propařování půdy.  

b) Moření osiva: Použité osivo je nutno před výsevem mořit příslušným přípravkem na mokro 

nebo na sucho před patogenními činiteli.    

c) Hygiena nádob a nářadí: Všechny pomůcky je třeba před použitím vyčistit a dezinfikovat.  

d) Požadavky na pH (aciditu). 
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Název tematického celku: Praktické činnosti ve skleníku – výsevy, výsadby, 

přepichování, hrnkování, zavlažování, chemická  

ochrana (vzdělávací materiál)  

 
 

1. Pojem výsevy, význam, rozdělení  

 
     Cvičení je zaměřeno na procvičení a zdokonalení výsevu ve skleníku, popř. ve foliovníku.  

 

Zadané úkoly: 

a) Vysvětlete pojem výsev ve skleníku. 

b) Uveďte nádoby vhodné pro výsev ve skleníku. 

c) Vypočítejte potřebu osiva na 1m2 pro určenou zeleninu a květiny.  

 

Pomůcky při cvičení: 

Kalkulačka, učebnice Květinářství, internetové adresy, http://harmonicka-

zahrada.cz/Clanky/Rostliny/Vysevy-letnicek-do-skleniku, http://www.garten.cz/a/cz/7410-

rajce-vysev-rajcat-pro-pestovani-ve-skleniku/, http://www.profizahrada.cz/a/cz/7417-sklenik-

casny-vysev-zeleniny/, nářadí potřebné pro výsev a přepichování, konev, mlhovka, jmenovky.  

 

Postup při cvičení: 

a) Do pracovního protokolu zapište název tematického celku a vyplňte požadavky pro splnění 

bezpečnosti práce při práci ve skleníku a při práci s chemickými látkami. 

b) Vysvětlete pojem výsev ve skleníku. Do tabulky zpracujte rostliny, které se ve skleníku 

vysévají brzy na jaře z důvodu překonání nepříznivých klimatických podmínek v našich 

zeměpisných šířkách.   

 

Rostlina předpěstovaná  

ve skleníku Termín výsevu 

Množství 

semen na m2 

Ošetření semen 

před výsevem 

Tyčkové rajče    

Rychlený hlávkový salát    

Ředkvička    

Hledík    

Salvia    

Nestařec    

 

c) Uveďte nádoby vhodné pro výsev ve skleníku nebo rozdělení výsevů na pracovním stole ve 

skleníku. Připravte nádoby na stoly. Nádoby vydezinfikujte. 

d) Připravte výsevní množství příslušných rostlin a řádně proveďte předosevní přípravu 

chemickou nebo mechanickou cestou. 

e) Proveďte přípravu substrátu do nádoby, přípravu seťového lůžka a výsev. 

f) Proveďte zásypku a zálivku semen.   

  

http://harmonicka-zahrada.cz/Clanky/Rostliny/Vysevy-letnicek-do-skleniku
http://harmonicka-zahrada.cz/Clanky/Rostliny/Vysevy-letnicek-do-skleniku
http://www.garten.cz/a/cz/7410-rajce-vysev-rajcat-pro-pestovani-ve-skleniku/
http://www.garten.cz/a/cz/7410-rajce-vysev-rajcat-pro-pestovani-ve-skleniku/
http://www.profizahrada.cz/a/cz/7417-sklenik-casny-vysev-zeleniny/
http://www.profizahrada.cz/a/cz/7417-sklenik-casny-vysev-zeleniny/
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2. Přepichování a hrnkování sadby, zahradnické zeminy 
 

Zadané úkoly: 

1) Předveďte zálivku sadby hlávkového salátu. 

2) Vyjmenujte způsoby zálivky.  

3) Přepichování hlávkového salátu. 

4) Hrnkování skleníkových rostlin. 

5) Na pracovním stole připravte místo pro přesazování. 

 

Postup při cvičení: 

 

K úkolu 3: 

a) připravte zeminu do truhlíku a označte místa výsadby, 

b) semenáčky opatrně vyjměte z výsevního truhlíku a přesázejte, 

c) dlouhé kořeny zakrátit, aby se vytvořily hojné postranní kořínky,  

d) přepichovacím kolíčkem se rostlina lehce přimáčkne do zeminy, 

e) kořeny se nesmí ohýbat, 

f) po osázení truhlíku přepichovanou sadbou se sadba zalije.     
 

K úkolu 4: 

a) předveďte hrnkování fíkusu a kořenokvětky ze skleníku, 

b) připravte příslušnou zeminu pro přesázení hrnkových rostlin a drenáž,  

c) připravte nádobu, květináč o 1 cm větší v průměru než je původní, 

d) připravte zahradnické nářadí na ošetření kořenů – zahradnické nože, 

e) pojmenujte zahradnické nože při praktické ukázce.  

 

K úkolu 5: 

a) původní rostlinu opatrně vyjměte pomocí palce, ukazováčku a dlaně překlopením, 

b) kořeny očistěte tupým předmětem, odstraňte nožem poškozené a nemocné části, popřípadě 

ošetřete chemickým prostředkem, 

c) do nového květináče dejte na dno vrstvu drenáže a trochu zeminy,  

d) kořeny rozprostřete na zeminu, jednou rukou rostlinu přidržujte a druhou rukou 

přisypávejte zeminu. Přitom rostlinu mírně protřepávejte, aby se zemina dostala do všech 

částí mezi kořeny, 

e) rostlinu mírně přimáčkněte a zalijte.     

 

 

3. Přehled ošetřování výsevů a sadby 
 

     Úkolem je prakticky předvést ošetřování mladých rostlin ve skleníku na pracovním stole. 
 

Zadané úkoly: 

1) Jaké činnosti patří do ošetřování výsevů a sadby. 

2) Předveďte chemické ošetření sadby proti poléhání. 

3) Předveďte přípravu hnojiva pro sadbu. 
 

 

Pomůcky pro cvičení: 
Metodika na ochranu rostlin, mlhovku, internetové adresy, rozprašovač. 
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Postup při cvičení: 

1) Předveďte zálivku, přihnojování, odplevelování sadby. 

2) Vyjmenujte způsoby přihnojování.  

3) Vyjmenujte zásady bezpečnosti práce při aplikaci chemických přípravků na ochranu 

rostlin.  

4) Vysvětlete pojem ochranná lhůta. 

5) Rozdělte pesticidy do skupin a určete jejich možnosti použití v praxi.  

 

 

4. Bezpečnost práce ve skleníku 
 

Zásady:  

1) Kontrolujte teplotu ve skleníku. 

2) Kontrolujte vlhkost vzduchu a půdy. 

3) Kontrolujte větrání a množství oxidu uhličitého. 

4) Kontrolujte kvalitu půdy a pH půdy.  

5) Používejte ochranné pomůcky. 

6) Zneškodňujte odpady a obaly podle návodu na obalu.  

7) Kontrolujte nezávadnost závlahové vody.  

8) Kontrolujte přívody elektrického proudu, přívody vody a tepla.   

9) Kontrolujte zdravotní stav rostlin. 

10) Dodržujte pořádek a hygienu na pracovních stolech ve skleníku i v pomocných 

prostorech. 

11) Dbejte na pravidelné očkování pracovníků zahradnictví – tetanus. 

 

 

5. Kontrolní otázky   

 
1) Zhodnoťte přednosti a nedostatky generativního rozmnožování.  

2) Zhodnoťte přednosti a nedostatky biologické ochrany rostlin. 

3) Zdůvodněte význam větrání v prostorách skleníku.  

4) Vysvětlete pojem hydroponie. 

5) Uveďte, zda je možné pěstovat zeleninu ve skleníku bez půdy i v zimních měsících  

a charakterizujte postup této technologie.  

6)Vysvětlete pojem introdukované osivo.  

7) Uveďte, zda botanická zahrada vysévá semena teplomilných rostlin a rostliny dále pěstuje 

ve sklenících. Sdělte příklad rostliny, která se úspěšně pěstuje?       

8) Vyjmenujte způsoby ošetřování osiva před výsevem.  

9) Vysvětlete pojem stratifikace. 

10) Vysvětlete pojem klíčivost. 

11) Vysvětlete pojem embryo. 

12)Vysvětlete pojem skarifikace semen. 
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Název tematického celku: Technologie zakládání, ošetřování a údržby trávníků podle 

účelu s přihlédnutím k druhové a odrůdové skladbě 

a stanovištním podmínkám 

Anotace:  
Tematický celek udává přehled a shrnuje poznatky o zakládání, ošetřování a údržbě 

trávníků. Udává návody a postupy pro realizaci různých druhů trávníků. Seznamuje 

s biologií a morfologií trav, se stanovištními podmínkami vhodnými pro trávník. 

Klíčová slova: 

Tráva, trávník, funkce trávníků, biologie a morfologie trav, travní druhy, travní směsi, 

stanovištní podmínky, zakládání trávníků, péče o trávník, regenerace a renovace trávníků. 

Vstupní předpoklady: 

Učivo tematického celku navazuje na znalosti získané ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech a  předmětech odborných jako je Nauka o životním prostředí, Ekologie, 

Biologie, Pěstování rostlin, Chemie, Fyzika a Matematika. 

Obsah tematického celku: 

1) Tráva, trávník – pojem, význam, rozdělení, mimoprodukční funkce trávníků. 

2) Funkce trávníků - pojem, význam, rozdělení. 

3) Agroekologické stanovištní podmínky pro trávník.  

4) Zakládání trávníků – vytvoření vhodných životních podmínek. 

5) Způsoby zakládání trávníků. 

6) Zásady správného ošetřování trávníku s ohledem na jeho životnost. 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Monologické a dialogické metody, využití odborných prezentací, praktické předvedení 

postupu založení trávníku, předvedení ošetřování trávníku, týmová práce žáků při 

realizaci založení trávníku v botanické zahradě nebo jiného zadaného prostoru. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) charakterizuje a rozdělí jednotlivé druhy trav a má přehled o jejich možném použití,   

2) vysvětlí funkce trávníků, 

3) orientuje se v druzích trávníků, 

4) uvede přehled základních travních směsí, 

5) dodržuje zásady bezpečného zacházení s nářadím zahradníka, 

6) zdůvodní rozdíl mezi regenerací a renovací trávníku. 
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Název tematického celku:  Technologie zakládání, ošetřování a údržby  

trávníků podle účelu s přihlédnutím k druhové 

a odrůdové skladbě a stanovištním podmínkám  

(učební text)    

 

 

1. Tráva, trávník – pojem, význam, rozdělení, mimoprodukční funkce 

trávníků 

 
     Tráva je jednoděložná rostlina s tenkými stébly, úzkými listy a nenápadnými květenstvími, 

která stojí v protikladu k různorodým krásně a barevně kvetoucím bylinám. Trávy se zařazují 

do čeledi lipnicovitých. Trávy patří k ekologicky nejúspěšnějším rostlinám. Vyskytují se na 

stanovištích trvale zamokřených, až extrémně suchých, stejně jako na vysoce vyhřívaných až 

extrémně studených. Travní biom zahrnuje různorodá travní společenstva, vyskytuje se tam, 

kde není možné pěstování polních kultur. Trávníky tvoří důležité ekosystémy v přírodě, vedle 

funkcí produkčních plní i funkce mimoprodukční – protierozní, hydrologické, krajinotvorné, 

půdoochranné, estetické, hygienické, rekreační, sportovní a jiné. 

     Pod pojmem trávník se rozumí účelové rostlinné společenstvo složené převážně z travních 

druhů, případně s dílčím zastoupením bylin, obvykle nízkého vzrůstu a vytvářející hustý, 

pružný a pevný drn, jehož zelená hmota není využívána pro zemědělské účely.  

     Trávníky patří hned po vodních plochách k nejvýznamnějším prvkům prostředí, dobře 

kopírují terén a změkčují jeho kultury. Trávníky jsou spojovacím článkem mezi 

krajinotvornými prvky, pomáhají zvýraznit hodnotu všech druhů rostlin, které jej obklopují 

a představují přirozenou protiváhu barev kulturních rostlin. Čím jsou trávníkové plochy 

uspořádanější a jemnější, tím více se projevuje jejich kontrastní působení a tím větší je jejich 

pojicí schopnost.    

 

     Trávníky se rozdělují podle mnoha kritérií: 

1) podle úrovně ošetřování na trávníky intenzivně a extenzivně ošetřované, 

2) podle prostředí pěstování na trávníky středních, sušších a vlhčích lokalit, 

3) podle účelu použití na okrasné (reprezentační), rekreační (používané), hřišťové (sportovní) 

    a krajinné (krajinotvorné). 

 

Podrobnější rozdělení trávníků: listina RSM podle německého vzoru  

       

Kategorie Směs č. Bližší určení trávníků  

1. Okrasné 1.1 Okrasné trávníky – účelová louka, parkový trávník, kobercový 

(parterový) trávník, hřišťový trávník 

Reprezentační – hrady, zámky, sídla firem a úřadů, farní zahrady 

2. Používané 2.1 Používané standardní – sídliště, koupaliště, veřejné parky, 

rodinné zahrady - mírná zátěž a sešlápávání, pro suché plochy, 

pro hry  

3. Sportovní 3.1 Sportovní trávníky 

4. Golfové 4.1 Golfové trávníky pro jamkovitě, pro odpaliště, pro dráhy 

5. Parkovištní 5.1 Trávníky pro parkoviště  

6. Střešní 6.1 Trávníky pro extenzivní střešní trávníky  
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7. Krajinné 7.1 Krajinné trávníky standardní, pro suché polohy, pro vlhké 

polohy, v polostínu  

8. Biotopy 8.1 Biotopové trávníky 

Kategorie trávníků se většinou prolínají.   

 

2. Funkce trávníků – pojem, význam, rozdělení 

 
     Trávníky, které se nepěstují k produkci biomasy, plní funkci estetickou, rekreačně-obytnou 

a hygienickou. 

Estetická funkce, travnaté plochy jsou sjednocujícím prvkem mezi ostatními zahradnickými 

prvky. V zahradě by měl být zachován určitý poměr mezi plochami dřevin a zatravněnou 

plochou. Obvykle je tento poměr udáván přibližně 2 : 3, aby zahrada nebyla příliš zastíněná 

nebo naopak příliš osluněná. 

Rekreačně-obytná funkce úzce souvisí s funkcí estetickou, kdy estetický vjem je příjemný pro 

relaxaci. Trávy jsou pro svoji schopnost vytvářet souvislý zapojený drn využívány pro obytné 

zahradní prostory a rekreaci. 

Hygienická funkce, trávy svými biologickými vlastnostmi ovlivňují mikroklima. Svými 

kořeny zabraňují vodní a větrné erozi a zpevňují půdu na svazích, travní porosty příznivě 

ovlivňují vzdušnou vlhkost a vyrovnávají denní teplotní rozdíly. Produkují také velké 

množství kyslíku. 

     

 

3. Agroekologické stanovištní podmínky pro trávník  

 
     Stanoviště hraje velmi důležitou úlohu pro budoucí trávník. Proto je důležité zjistit 

podmínky stanoviště. Pro trávy jsou velmi důležité ekologické faktory prostředí, světlo, teplo, 

voda, vzduch a půda. Každý typ trávníku má jiné požadavky na stanoviště. 

     Klimatické poměry. Světlo je pro travní porosty nositelem energie, informací  

a ovlivňuje prostřednictvím fotosyntézy vývoj rostlin. Pro klíčení není světlo nezbytnou 

podmínkou, ale může je stimulovat. Omezený přísun světla vede k prořídnutí trávníku 

a zvýšenému výskytu mechů. Za vysoce tolerantní vůči zastínění jsou lipnice hajní, lipnice 

nízká, kostřava červená, kostřava ovčí.     

Teplota se uplatňuje při klíčení trav i při růstu. Trávy začínají vegetaci při teplotách prostředí 

v rozmezí 3 – 7 oC. Za optimální teplotu růstu se považuje teplota kolem 20 oC. Při vyšších 

teplotách kolem 30 oC dochází většinou ke zpomalování růstu.  

Voda, srážky. Voda je nezbytný činitel pro všechny živé organismy. Trávy se neobejdou už 

v prvních fázích vývoje – klíčení, bez vody. Půda nesmí být ani podmáčená, protože tam 

chybí kyslík. Při nedostatku kyslíku se v půdě hromadí sloučeniny manganu a železa, které  

na rostliny působí toxicky. Hlavním zdrojem vody jsou dešťové srážky. Rozdělení dešťových 

srážek je v našich podmínkách nerovnoměrné. Období sucha ani extrémních přívalových 

dešťů trávníkům neprospívá. Doplňkovým zdrojem vody je rosa a sněhová pokrývá. Potřeba 

vody pro extenzivní trávníky je 700 mm vody za rok v závislosti na ostatních faktorech 

(teplota, vodopropustnost, půdní druh). 

Půdní podmínky. Půda je pro rostliny prostředím, ze kterého pomocí kořenů čerpají vodu  

a živiny. Neustálým odumíráním a obnovováním kořenového systému vzniká velké množství 

organické hmoty. Ta má velmi příznivý vliv na strukturu půdy a mikrobiální činnost.           
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4. Zakládání trávníků – vytvoření vhodných životních podmínek  
 

     Příprava půdy.  Při zakládání trávníku je pečlivá příprava výsevní plochy nejlepším 

předpokladem pro jeho dlouhé trvání, protože trávy koření jen asi 10 cm hluboko. Trávník 

vyžaduje půdu kyprou a provzdušněnou, aby se mohl vytvořit bohatý kořenový systém. 

     Vyčištění pozemku. Původní porost musí být včetně kořenů zcela odstraněn. Velká 

pozornost musí být věnována plevelům, hlavně hluboce kořenícím. Důležité je odstranit 

kameny, suť a staré kořeny. 

     Zkypření půdy. Hluboké zkypření půdy naruší i spodní vrstvy ornice. Voda se pak může 

lépe vsakovat a kořeny trav netrpí zamokřením.  

     Zlepšování půdy. Pro založení trávníku se nejlépe hodí písčitohlinitá půda. Substráty, 

které se odlišují od této půdy, je nutné odpovídajícím způsobem vylepšit.  

     Slehnutí půdy. Po hlubokém zpracování půdy je třeba její povrch rovnoměrně urovnat, 

potom je nutno půdu nechat ulehnout několik týdnů. Toto přirozené zhutnění povrchu zabrání 

pozdějšímu splavování a nerovnostem. Všechny plevele a rostlinné zbytky, které po tuto dobu 

vyklíčí, je nutné odstraňovat. 

     Urovnání povrchu. Těsně před výsevem je třeba nejsvrchnější vrstvu půdy jemně 

urovnat, odstranit hroudy a kameny. 

 

 

5. Způsoby zakládání trávníků        

 

     Zelené plochy trávníků a parků představují velké celky zeleně v intravilánu sídel 

i extravilánu krajiny. Mohou to být historické zahrady, botanické zahrady, rekreační areály, 

příměstské a rekreační lesy, sportovní areály včetně golfových, parková náměstí, zeleň 

vnitrobloků bytové zástavby. 

     Linie trávníků zahrnují uliční stromořadí, doprovodnou zeleň vodních toků, trávníky 

kolem komunikací nebo jiných liniových staveb.  

 

Způsoby zakládání trávníků.             
1) Trávníky z výsevu. 

2) Pokládané trávníky – hotový rolovaný trávník. 

3) Drnování. 

4) Hydroosev. 

5) Výsadba do melioračních dlaždic (tvárnic z betonu, plastů). 

6) Suché travní rohože. 

7) Travní textilie. 

  

Zakládání trávníku výsevem 

     Je to nejčastější a ekonomicky nejlevnější způsob založení trávníku. Od výsevu až po plné 

funkční uplatnění takto založeného trávníku uplyne poměrně dlouhé období. 

 

     Termín výsevu. Tráva nejspolehlivěji vyklíčí, je-li vyseta mezi polovinou srpna  

a koncem září. Půda je z léta ještě prohřátá a podzimní srážky usnadní klíčení. Zároveň na 

podzim pomalu klíči plevele nebo už vůbec ne. Je důležité založit před zimou trávník tak, aby 

mohl být ještě jednou posečený. Na jaře se vysévá trávník až v květnu, kdy je půda dostatečně 

vyhřátá.  

     Množství semen. Závisí na jakosti osiva, jeho užitkové hodnotě, podmínkách stanoviště. 

Zpravidla se počítá 30 – 50 000 semen na 1 m2 vysévané plochy. To odpovídá průměrně 10 – 
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15 g na 1 m2 travní směsi. Pro ruční výsev 20 – 25 g semene na 1 m2 plochy. Pro strojní výsev 

se nastaví výsevní ústrojí podle návodu, kde jsou dávky semen již nastaveny. U první jakostní 

třídy by měla být zaručená klíčivost osiva 85–95 %. Je třeba počítat s tím, že klíčivost 

travního osiva prudce klesá a po třetím roce je 30 – 40 %.  

     Způsoby výsevu. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji, případně kombinovaně. 

Ruční výsev vyžaduje určitou praxi a zkušenost. Semena musí být rovnoměrně rozhozena po 

celé ploše. K udržení rovnoměrnosti se používá směs semen s pískem. Semena při výsevu se 

stále promíchávají, aby se netvořily shluky semen. Ruční výsev se používá na malých 

plochách.  

Na výsev strojem se používají speciální secí stroje. Výsev se provádí za bezvětří. Půda by 

měla být před výsevem utužená válcem. Po výsevu by se mělo osivo do půdy zapravit tzv. 

zasekáním, které se provádí hráběmi nebo válcem s hroty (nebo mřížkovaný válec). Po 

zasekání osiva se opět půda uválí těžkým válcem, aby se zvýšila půdní kapilarita.  

     Ošetření po výsevu. Velmi důležitá je zálivka. Půda musí být stále vlhká. Pro klíčení 

travních semen je nejvhodnější rovnoměrná vlhkost půdy, teplota od 8 oC. Naklíčené osivo 

nesmí zaschnout a na půdě se nesmí objevit škraloup.  

 

Zakládání trávníku hydroosevem. 
     Hydroosev, neboli vodní osev, je technologie, která se uplatňuje hlavně na extrémních 

svazích s možnou větrnou nebo vodní erozí nebo na nepřístupných místech. Za pomoci 

čerpadla se směs vody, travního semene, hnojiv a chemicky vázaných látek (vytvářejí z půdy 

hrudkovitou strukturu) nastřikuje na připravenou půdu, kde vytváří tenký nazelenalý film, 

který napomáhá klíčení semen a především zabraňuje vodní a větrné erozi.  

 

Zakládání trávníku rolováním, drnováním 
     Metoda transplantace hotových trávníků (kladení travnatých koberců) se používá pro 

rychlé založení trávníků. Drnové koberce mají tloušťku 25 mm, pěstují se různou technologií; 

substrátem může být písek, zemina, rašelina smíchaná s pískem a zeminou nebo jiné 

substráty. Slupovací stroje, které vytvářejí pásy, koberce zároveň svinují do balíků. Jsou 

nastavené tak, aby se jednotlivé kotouče dobře počítaly, např. pás široký 0,4 m  

a dlouhý 2,5 m vytváří plochu 1 m2. 

Výhody hotových drnů: 

1) rychlost, okamžitý estetický efekt, vytvoření pokryvu půdy, 

2) možnost vybrat trávník podle vzhledu a vlastností, 

3) odpadají problémy s odplevelováním po výsevu, 

4) možnost okamžité regenerace poškozených ploch, hlavně u hřišťových trávníků. 

Nevýhodou zakládání trávníku drnováním jsou nesrovnatelně vyšší počáteční náklady než  

u zakládání výsevem.   

 

Zakládání trávníku do zatravňovacích dlaždic (tvárnic) 

     Položením zatravňovacích dlaždic nebo melioračních tvárnic se řeší potřeba zpevněného 

povrchu pro velkou zátěž. Tvárnice mají otvory, do kterých se nasype substrát. Dlaždice jsou 

z betonu nebo z plastu. Do dlaždic a do půdy se přidávají různé vazebné látky, které nasávají 

případné oleje a pohonné hmoty.   

Meliorační tvárnice se používají také na zpevnění břehů regulovaných potoků a řek a vodních 

nádrží.        
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Zakládání trávníku na hřištích 

     Zvláštním typem trávníků jsou hřišťové trávníky. Je to speciální skupina trávníků. 

Rozhodující činitelem je způsobilost hřiště pro hru v každém počasí, případně i v zimním 

období (vytápěná hřiště). Složení travní směsi musí snášet sešlapávání, nízké sečení trávníku 

a mít rychlou regeneraci nadzemní části. Péče spočívá v pravidelné závlaze, hnojení, 

aerifikaci, vertikulaci, údržba topení a závlahových souprav. 

 

 

6. Zásady správného ošetřování trávníku s ohledem na jeho životnost   
 

     Cílem je vypěstovat hustý porost trávníku a prodloužit jeho trvanlivost.  

Hnojení trávníku se provádí velmi opatrně. Používají se doporučená hnojiva s větším podílem 

fosforu. Hnojení během vegetace trávník vyživuje, jinak je plocha prožloutlá. Okrasné 

trávníky se hnojí 2 krát ročně, zátěžové trávníky 3 krát ročně.  

Zálivka v prvních třech týdnech je velmi důležitá. Má být jemná a dostačující, aby se jemná 

semena trav nevyplavila. Po zapojení trávníku je dávka vody 10 – 15 litrů na 1 m2 

První seč se provádí, je-li tráva 8 – 10 cm vysoká. Sekačka musí být nabroušená, aby se 

mladá tráva při sečení nevytahovala. První seč se provádí na 5 cm výšky trávy. 

Další seče se provádí podle stavu porostu, podle výšky. Na pravidelném sekání závisí  

i trvanlivost trávníku. Posekaná tráva je hodnotným nastýlacím materiálem. Pravidelné sekání 

nepřispívá jen k optickému vzhledu trávníku, nýbrž je důležité i pro vlastní životnost trav. 

Střih přispívá k houstnutí trávníku. Odstraňování vrcholů nutí trávy k tvorbě nových 

postranních výhonů, listů a výběžků. Posekaná tráva přispívá ke koloběhu živin.           

Zásady správného sečení trávy: 
1) První sekání trávy se provádí v době kvetení zlatice (Forsythia), v březnu nebo dubnu. 

2) Poslední sekání trávy se datuje do konce října, listopadu. 

3) Výška střihu se řídí druhem trávníku (zátěžové trávníky = 5 cm, okrasné trávníky = 4 cm). 

4) Četnost střihu se řídí rychlostí růstu trav, při v = 4 cm sekáme nejpozději v 8 cm  

narostlé trávy, potom se sekání opakuje 1krát za 2 týdny. 

5) Nejvhodnější doba sekání trávy je dopoledne, kdy oschla rosa nebo v časných večerních  

hodinách, směr sečení je třeba měnit.  

6) Posekaná tráva se dává do kompostu, používá se jako mulč (nastýlání). 

7) Odborným přesným sekáním trávy docílíme okrasného trávníku – šachovnice, pásy,  

spirála.  

 

     Provzdušňování (aerifikace) je operace nevyhnutelná u intenzivně ošetřovaných 

trávníků, parterových a hřišťových, kde ponechané zbytky trávy při sečení porost zahušťují  

a neustálé ježdění stroji zhutňuje povrch a trávník potřebuje provzdušnit. Do trávníku se dělají 

otvory, kterými se ke kořenům dostává vzduch. K této činnosti se používají aerifikátory, které 

mají na válcích namontované duté válcovité hroty, je jich 400 na 1m2. Vypichuje se půda 

v podobě válečků, čímž se půda provzdušňuje. 

     Vertikutace (pročesávání) je vertikální (svislé) prořezávání ornice. Jeho cílem je snížení 

stupně zhutnění vegetační vrstvy, hlubší provzdušnění substrátu a zlepšení vsakování, 

případně vzlínání vody. Odstraňuje se tak zplstnatělá vrstva trávy, která vzniká horizontálním 

sečením. Dalším důvodem je potlačení dvouděložných plevelů. Vertikutace je modifikace 

povrchové aerifikace. Jedná se o provzdušňování drnové vrstvy s cílem snížení množství 

stařiny v nadzemní vrstvě, zvýšení cirkulace vzduchu, rychlosti průsaku vody a živin do 

vegetační vrstvy, zvýšení přívodu světla ke kořenům.  
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Název tematického celku: Technologie zakládání, ošetřování a údržby  

trávníků podle účelu s přihlédnutím k druhové 

a odrůdové skladbě a stanovištním podmínkám 

(vzdělávací materiál) 

 

 

1. Hodnocení zakládání trávníků 

 
     Úkolem cvičení je zjistit a zhodnotit jednotlivé typy trávníků v okolí svého bydliště 

 a v botanické zahradě v Táboře. Pro vypracování cvičení se žáci rozdělí do skupin po třech 

z důvodu náročnosti úkolů. Na závěr cvičení všechny skupiny předvedou souborně výstupy 

pro ostatní ve skupině formou předvedení praktické ukázky výsevu trávníku a ošetření  

po výsevu, prezentace, foto nebo video. Učitel v průběhu cvičení kontroluje vypracovávání 

úkolů.    

 

Zadané úkoly: 

1) Určete trávníkářské pojmy – tráva, travina, trávník. 

2) Vypracujte studii na téma „Travní porosty – biomy“, zdůrazněte význam travních porostů 

z ekologického hlediska v intravilánu i extravilánu území.  

3) Zjistěte požadavky na půdu vhodnou pro trávníky. 

4) Uveďte materiály pro tvorbu vegetačních trávníkových substrátů. 

5) Stručně popište růst a vývoj trav. 

6) Vypracujte schéma základního dělení trav, naučte se poznávat základní druhy trav  

a jejich využití.  

7) Určete kategorie trávníků v botanické nebo školní zahradě.   

 

Pomůcky při cvičení: 

Odborná literatura o trávnících autora Františka Hrabě a kol., atlas trav, učebnice rostlinné 

výroby, prezentace vyučujícího, prezentace žáků z předmětu Pěstování rostlin – skupina 

Trávy a jeteloviny podle osnov 4. ročníku oboru Agropodnikání, Atlas trav, Atlas jetelovin.    

www.zahrady-rostliny.cz/travniky.html, http://www.travnik-kvalitne.cz/, 

http://www.greenkeeper.cz/odrudy/zakladni-rozdeleni-trav/, http://dumy.cz/stahnout/123842, 

http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/picniny/sklady.php?odkaz=travy.html,  

http://www.zahrada-cs.com/forum/vt/cz/6621-%21-rozd%C4%9Blen%C3%AD-

p%C3%ADcniny/. 

  

Postup při cvičení: 

Rozdělte úkoly žákům. 

 

 

2. Funkce trav   
     Úkolem je provést praktický výčet funkcí trav v zahradě i krajině.  

 

Zadané úkoly: 

1) Charakterizujte, v čem spočívá funkce vodohospodářská? 

2) Charakterizujte, v čem spočívá funkce protierozní? 

3) Charakterizujte, v čem spočívá funkce krajinářská? 

4) Charakterizujte, v čem spočívá funkce estetická? 

http://www.zahrady-rostliny.cz/travniky.html
http://www.travnik-kvalitne.cz/
http://www.greenkeeper.cz/odrudy/zakladni-rozdeleni-trav/
http://dumy.cz/stahnout/123842
http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/picniny/sklady.php?odkaz=travy.html
http://www.zahrada-cs.com/forum/vt/cz/6621-%21-rozd%C4%9Blen%C3%AD-p%C3%ADcniny/
http://www.zahrada-cs.com/forum/vt/cz/6621-%21-rozd%C4%9Blen%C3%AD-p%C3%ADcniny/
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5) Charakterizujte, v čem spočívá funkce ekologická? 

6) Charakterizujte, v čem spočívá funkce environmentální. 

 

Pomůcky při cvičení: 
Odborné uvedené publikace, internet, přednáška učitele, http://www.svettravniku.cz/,  

http://www.dobrydomov.cz/funkce-travniku/, http://www.imprimis.eu/funkce-travniku.  

 

Postup při cvičení: 

Do tabulky zpracujte funkce trávníků. 

Název funkce trávníků  Popis funkce   

  

 

 

3. Druhy trávníků, skladba trávníkových směsí 
 

     Úkolem je vyhledat na internetu příslušné druhy trávníků a trávníkových směsí.  

 

Zadané úkoly: 

1) Vyhledejte druhy trávníků. 

2) Uveďte příklady trávníkových směsí. 

 

Pomůcky pro cvičení: 
Odborné uvedené publikace, internet, přednáška učitele, přiložený odborný text, 

http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/travy/index.php?N=1&I=1,www.garten.cz, 

www.roznovska-travni.cz, http://www.ceske-zahradnictvi.cz/travni-smesi-travnikova-hnojiva-

a-travnikove-substraty,  

 

Postup při cvičení: 
Vyhledejte na internetu příslušný odkazy a vypracujte úkoly, nejlépe formou tabulek. 

 

 

4. Bezpečnost při zakládání trávníků na pozemku 

 
     Úkolem je praktický výsev trávníku na ploše pozemku 5 x 7 m.  

 

Zadané úkoly: 

1) Připravte určenou plochu k výsevu trávníku. 

2) Důraz je kladen na pečlivé zpracování plochy půdy, protože semena trav jsou velmi drobná  

a jemná.  

3) Zvolte vhodné zahradnické nářadí – železné hrábě, motyčku, válec, prkno, konev. 

4) Při práci dbejte na bezpečnost, nezranit se o ostré hrany. 

5) Na ploše vyberte plevele a kamínky. 

6) Plochu rovnoměrně uhrabte, nesmí být prohlubně, protože by v nich stála voda. 

7) Plochu uválíte ručním válcem do hladké plochy. 

8) Proveďte rovnoměrný plošný výsev trávy.  

9) Plochu si rozdělte po 1m2 (na připravenou plochu nešlapte, použijte prkno).  

10) Vysetou plochu mírně zalijte, nejlépe postřikovačem dostatečnou dávkou vody. 

11) Zálivku je třeba opakovat, protože travní semena potřebují zpočátku velké množství vody. 

http://www.svettravniku.cz/
http://www.dobrydomov.cz/funkce-travniku/
http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/travy/index.php?N=1&I=1
http://www.garten.cz/
http://www.roznovska-travni.cz/
http://www.ceske-zahradnictvi.cz/travni-smesi-travnikova-hnojiva-a-travnikove-substraty
http://www.ceske-zahradnictvi.cz/travni-smesi-travnikova-hnojiva-a-travnikove-substraty
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5. Rozdíly v regeneraci a renovaci trávníků 

 
     Úkolem je vyhledat na internetu příslušné pojmy regenerace a renovace trávníků. Dále 

pojmy aerifikace, vertikutace, rolování, drnování, hydroosev.    

 

Zadané úkoly: 

1) Vyhledejte příslušné pojmy. 

2) Vypracujte tabulku. 

 

Postup při cvičení: 
1) Vyhledejte na internetu příslušný odkaz (http://www.travnik-kvalitne.cz/vertikutace-

travniku) a vypracujte úkoly, nejlépe formou tabulek. 

 

Název pojmu pro ošetřování trávníků Popis pojmu 

  

 

2) Uveďte formou studie rozdíl mezi regenerací a renovací trávníku. 

a) Regenerace. 

b) Renovace. 

 

3) Vyhledejte plevele v trávníku a popište způsoby jejich omezování 

 

Pomůcky pro cvičení: 
Odborné uvedené publikace, internet, přednáška učitele, přiložený odborný text, 

http://www.travnik-realizace.cz/inpage/plevele-v-travniku/,  

http://www.travnik-kvalitne.cz/plevel-v-travniku,  

 

Zadané úkoly: 

1) Vyhledejte příslušné nejčastější plevele v trávníku. 

2) Vypracujte tabulku. 

 

 

6. Kontrolní otázky. 

 
1) Vysvětlete pojem tráva.  

2) Charakterizujte květenství trav.  

3) Charakterizujte kořenové soustavy trav. 

4) Vysvětlete rozdíl mezi kulturní trávou a plevnou trávou v trávníku. 

5) Vyjmenujte trávy do nízkého trávníku. 

6) Vyjmenujte trávy do vysokého trávníku.  

7) Vysvětlete základní postupy požadované při hnojení trávníků. 

8) Vysvětlete základní postupy při zavlažování trávníků. 

9) Vyjmenujte příklady okrasných trávníků.  

10) Vyjmenujte příklady krajinných trávníků. 

11) Vyjmenujte hlavní funkce trávníků.  

12) Určete hlavní stanovištní podmínky pro trávníkové plochy.  

13) Vyjmenujte způsoby zakládání trávníků. 

14) Uveďte mimoprodukční funkce travnatých ploch v krajině. 

http://www.travnik-kvalitne.cz/vertikutace-travniku
http://www.travnik-kvalitne.cz/vertikutace-travniku
http://www.travnik-realizace.cz/inpage/plevele-v-travniku/
http://www.travnik-kvalitne.cz/plevel-v-travniku

