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TÉMA:  PŘESAZOVÁNÍ ROSTLIN, LATINSKÉ NÁZVY DVOULETEK, CIBULNATÝCH A HLÍZNATÝCH ROSTLIN 

 

1.PŘESAZOVÁNÍ POKOJOVÝCH ROSTLIN 

      Pokojové rostliny můžeme přesazovat během celého roku. Jak poznáme, že musíme rostlinu 

přesadit:    - je hodně prokořenělá (koukají jí ji ze spodu hrnku či na vrchu kořeny)  

Rostliny přesazujeme proto, že mají málo místa a nedostatek živin. Nový květináč do kterého 

přesadíme rostlinu, proto volíme cca o 3 cm větší, než původní.  

Samotný postup při přesazování:  Na pracovní stůl si připravíme rostliny, která chceme přesadit, 

trochu drobných kamínků, zahradnický substrát, potřebné nové květináče (někdy se též používá výraz  

hrnky), větší čistý nůž. Vezmeme si do ruky rostlinu, kterou chceme přesadit pomačkáme hrnek a 

nebo s ním trochu ťukneme o hranu stolu – bal se nám v hrnku uvolní. Do nového květináče na dno 

nasypeme hrst kamínků podsypeme trochou substrátu vyjmeme rostlinu ze starého hrnku  a vsadíme 

do nového. Okolo dosypáváme substrát, z boků jej umačkáváme, až zaplníme celý květináč. Substrát 

by měl dosahovat 1 cm pod okraj – kvůli zálivce. Po přesazení rostlinu vždy zalijeme, výjimku tvoří 

přesazované přelité rostliny – ty raději nezaléváme. Pokud přesazujeme přerostlé, přestárlé rostliny, 

tak postupujeme takto: Také si připravíme nový květináč, na dno dáme též trochu kamínků a nového 

substrátu. Prokořeněnou rostlinu musíme nějakým způsobem dostat z hrnku, tak  že hrnek hodně 

pomačkáme a nebo ho hodně oťukáme. Vyjmutá rostlina pravděpodobně nebude mít žádný substrát, 

ale jen kořeny. Ty čistým a ostrým nožem seřízneme, klidně o 1/3 a pak přesazujeme, tak jak již 

zmiňuji výše.  

SUSTRÁT – směs propařené zeminy, kompostu, rašeliny a živin 

 

DVOULETKY – rostliny, které prvním rokem vyklíčí, vytvoří děložní listy a pravé listy. Druhým rokem 

vykvetou, vytvoří semena a uhynou. Jejich výsev je většinou v letních měsících (červenec, srpen) 

                        MACEŠKA – VIOLA WITTROCKIANA 

                        SEDMIKRÁSKA – BELIS PERENIS 

                        HVOZDÍK VOUSATÝ – DIANTHUS BARBATUS 

                        POMNĚNKA – MYOSOTIS 

                        SLEZOVÁ RŮŽE – ALCEA ROSEA 

                        NÁPRSTNÍK – DIGITALIS 
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                      MĚSÍČNICE – LUNARIA 

 

CIBULNATÉ A HLÍZNATÉ ROSTLINY 

         Rozdíl mezi cibulí a hlízou: CIBULE má na průřezu vrstvy (suknice) př. cibule kuchyňská 

                                                         HLÍZA je na průřezu hladká př. brambor 

 

CIBULNATÉ ROSTLINY:  TULIPÁN – TULIPA 

                                          SNĚŽENKA – GALANTHUS ELWESII 

                                          BLEDULE – LEUCOJUM VERNUM 

                                          HYACINT – HYACINTHUS ORIENTALIS 

                                          MODŘENEC – MUSCARI BOTRYOIDES 

                                          NARCIS – NARCISSUS  

                                          LILIE – LILIUM 

                                          ŘEBČÍK KRÁLOVSKÝ - FRITILLARIA IMPERIALIS 

                                          ŘEBČÍK KOSTKOVANÝ – FRITILLARIA MELEAGRIS 

                                          LADOŇKA – SCILLA SIBERICA 

                                          SNĚDEK – ORNITOGALUM 

 

HLÍZNATÉ ROSTLINY:  JIŘINA – DAHLIA 

                                       ŠAFRÁN – CROCUS 

                                       BEGONIE – BEGONIA TUBERHYBRIDA 

                                       MEČÍK – GLADIOLUS 

                                       FRÉZIE – FRESIA 

                                       DOSNA – CANNA INDICA 

                                       KOSATEC – IRIS RETICULATA 

                                       SASANKA – ANEMONE BLANDA 

                                       LILIOCHVOSTEC – EREMURUS 



                                     MONTBRÉCIA – MOMBRECIE, CROCOSMIA 

 

Nejznámější  plevele:  PÝR PLAZIVÝ, BRŠLICE KOZÍ NOHA, PTAČINEC ŽABINEC, KOPŘIVA, PĚŤOUR  

 

VŠE SI PROSÍM ZAPIŠTE DO VAŠICH DENÍKU OV. DĚKUJI A PŘEJI HEZKÝ DEN HROMÁDKOVÁ.  

                                      

 

                     

              


