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VÁNOČNÍ VAZBA – výrobky zhotovujeme k výzdobě vánočního období do interiéru a exteriéru 

              Výrobky, které u nás zhotovujeme:  VÁNOČNÍ SVÍCNY (k výzdobě bytu nebo hrobu) 

                                                                              RAMÍNKA 

                                                                              ZÁVĚSY 

                                                                              ZÁVĚSNÉ KOULE 

                                                                              PODKOVY 

                                                                              VYPICHOVANÉ KOŠÍČKY 

                                                                              STROMEČKY 

Všechny tyto výrobky se zhotovují většinou z chvojí. Menší část výrobků vyrábíme z různých 

přírodních materiálů, většinou se jedná o suché plody z některých stromů a keřů (žaludy, oříšky, více 

druhů šišek, bukvice aj.). Záleží pouze na naší fantazii a vkusu.  

Druhy používaných jehličnanů: - nejvíce se využívá JEDLE KAVKAZSKÁ 

- dále jsou to tyto jehličnany JEDLE BÍLÁ 

-                                                  CYPŘIŠEK LAWSONIŮV 

-                                                  DOUGLASKA 

-                                                  SMRK OMORIK 

 

Hotové chvojové výrobky můžeme přizdobit cesmínou a dále zdobíme stuhami, různými šiškami, 

korálky, dřevěnými dekoracemi, barvenými větvičkami či suchým ovocem. Do svícnu samozřejmě 

použijeme svíčku.  

 

 

DŘEVITÉ ŘÍZKY – VEGETATIVNÍ MNOŽENÍ (částí rostlin) 

- množíme jimi okrasné keře opadavé 

- dřevité řízky děláme z jednoletých výhonů 

- výhony odebíráme v zimních měsících (prosinec, leden do -5 

stupňů) 
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- odebrané výhony nastříháme zahradnickými nůžkami na 

jednotlivé řízky 

- začínáme řízkovat od spodu výhonu 

- řízek stříháme šikmo 0,5-1 cm pod pupenem a nahoře 0,5-1 cm 

nad pupenem 

- délka řízku je cca 10-15 cm (dle vzdálenosti pupenů) 

- nastříhané řízky rozdělíme podle druhů a svážeme provázkem 

- každý druh označíme cedulkou s názvem keře 

- zabalíme do plátěné nebo bavlněné látky a venku uložíme do 

jámy 

- jámu vyhloubíme cca 40-50 cm hlubokou  

- řízky uložené v jámě zasypeme zeminou 

- místo si označíme cedulkou, klacíkem 

- řízky necháme uložené pod zemí do jara (březen, duben) 

- na jaře si připravíme záhon a řízky do něj napícháme 

- řízky pícháme na záhon tak, aby koukalo jen poslední horní očko 

(pupen) 

- řízky zapichujeme hustě vedle sebe cca 2 cm od sebe 

- během vegetace odplevelujeme, okopáváme a zaléváme 

- keře namnožené z těchto řízků můžeme sázet, již další rok na jaře 

Keře, které můžeme těmito řízky množit:  ZLATICE 

                                                                            TAVOLNÍKY 

                                                                            VAJGELIE 

                                                                            MERUZALKY 

                                                                            ZÁKULA 

                                                                            PUSTORYL 

                                                                            PTAČÍ ZOB 

                                                                            SVÍDY 

                                                                            PÁMELNÍK 

                                                                            TROJPUK 

                                                                             KALINA 

Též těmito řízky můžeme množit ovocné keře:  RYBÍZ, ANGREŠT, MUCHOVNÍK 

 

PROSÍM ZAPIŠTE SI TYTO POZNÁMKY DO VAŠICH DENÍKŮ OV. DĚKUJI HROMÁDKOVÁ. 


