
NÁZEV PŘEDMĚTU:  ODV – ZAHRADNÍK 

SKUPINA:  Z 1A 

VYUČUJÍCÍ:  JANA HROMÁDKOVÁ – email – jana.hromadkova@sousvodnany.cz 

TÉMA:  ZAHRADNICKÉ NOŽE, ARANŽMÁ ZE SUCHÝCH ROSTLIN, BYLINNÉ ŘÍZKY 

 

1. DRUHY ZAHRADNICKÝCH NOŽŮ:  ROUBOVACÍ – používá se hlavně k roubování rostlin, může   

se použít i k očkování rostlin 

                                                            OČKOVACÍ – používá se hlavně k očkování rostlin, lze jej  

použít i k roubování rostlin 

                                                            ŽABKA – používá se k začišťování řezných ran na stromech 

Zahradnický nůž, mimo žabky se využívá při běžné zahradnické práci (vazačství, aranžérství, 

řízkování aj.) 

 

 

 

2. ARANŽMÁ ZE SUCHÝCH ROSTLIN DO NÁDOBY 

POMŮCKY: -  aranžovací nádoba (košík, kovová nádoba, keramická nádoba, aj.) 

                      - aranžovací hmota pro suché rostliny (šedá OASIS) 

                      - suché rostliny 

                      - stuhy 

                      - tavná lepící pistole 

                      - zahradnický nůž nebo nůžky 

                      - různé doplňky podle vlastního uvážení (dle tématu aranžmá – velikonoce, 

vánoce, výzdoba společenských prostor) 

 

Aranžmá ze suchých rostlin může být zhotoveno buď jednostranné anebo všestranné.  

Všestranné aranžmá – pohled na něj je ze všech stran, umisťujeme doprostřed stolu či 

místnosti. 

Jednostranné aranžmá – pohled na něj je vždy z jedné stany, zpředu. Umisťujeme ke zdi či 

před nějakou překážkou 

 Výšku aranžmá – volíme podle velikosti nádoby . Aranžmá může být stejně vysoké jako 

použitá nádoba anebo jeden a půl krát vyšší. Větší ani menší by být nemělo. 

 

POSTUP: Nožem si uřízneme potřebný kus vypichovací hmoty a ten pomocí tavné lepící 

pistole přilepíme k nádobě. K ruce si ještě připravíme suché rostliny, které chceme použít a 

nůž nebo nůžky. 

 

Vypichujeme-li misku všestrannou, začínáme vždy od prostředka. Zde umístíme nejvyšší 

rostlinu a postupně vypichujeme rostliny dokola, každou řadu snížíme cca o 2-3 cm. Rostliny 

by jsme měli pravidelně střídat, rozložit. Vypichujeme hustěji, abychom zakryli vypichovací 

hmotu. Stonky rostlin zapichujeme maximálně 3 cm hluboko do vypichovací houby (jinak by 

se hmota mohla rozpadnout) a mírně šikmo. Když se na aranžmá podíváme za shora, rostliny 
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musejí vycházet jako by z jednoho bodu (středu). Postupně tímto způsobem zakryjeme celou 

nádobu.  

 

Vypichujeme-li misku jednostrannou, začínáme zezadu nádoby. Nejvyšší rostlinu zapíchneme 

dozadu nádoby a postupně všechny ostatní rostliny vypichujeme směrem dopředu. Opět je 

snižujeme o 2-3 cm a rostliny zase musí vycházet z jednoho bodu. Výška aranžmá se řídí 

stejnými pravidly, jako v předešlém případě. Postupně zaplníme celou vypichovací hmotu. 

 

Obě hotová aranžmá můžeme přizdobit látkovými květinami, srdíčky, peřím, vajíčky, dle 

aktuálního tématu a použití. Vypichovanou nádobu můžeme přizdobit stuhou z jakéhokoliv 

materiálu.  

 

 

 

BYLINNÉ ŘÍZKY 

 Množení bylinnými řízky je vegetativní způsob množení (částí rostlin) Těmito řízky můžeme 

množit:  POKOJOVÉ ROSTLINY 

                BALKONOVÉ ROSTLINY 

                TRVALKY 

                BYLINKY – některé druhy 

                OPADAVÉ KEŘE – některé druhy 

                STÁLEZELENÉ KEŘE – některé druhy 

 

ROZDĚLENÍ ŘÍZKŮ:  VRCHOLOVÉ 

                                    STONKOVÉ 

                                    LISTOVÉ 

 

POMŮCKY:  nůž, nůžky, substrát, stimulátor, sadbovače (kelímky), zahradnický kolíček 

 

STIMULÁTOR – používáme pro lepší zakořeňování rostlin a máme tyto druhy: 

                                      PRÁŠKOVÝ 

                                      TEKUTÝ 

                                      GELOVÝ 

 

VRCHLOVÉ ŘÍZKY – délka řízku je 5-7 cm. Necháme vrcholový výhon a ve vzdálenosti 5-7 cm 

seřízneme cca 1 cm pod listem šikmo, proti listu. Tento spodní list opatrně odřízneme, 

ponecháme jen řapík. Připravené řízky namočíme do stimulátoru a pomocí kolíčku píchneme 

do připraveného sadbovače se substrátem, zalijeme. Umístíme na teplé (22-25 stupňů) a 

světlé místo (skleník, okenní parapet). Řízky většinou zakoření cca za tři týdny, během 

zakořeňování zaléváme. 

 

STONKOVÉ ŘÍZKY – délka řízku je 5-7 cm. Začínáme řezat od spodu výhonu, cca 1 cm pod 

listem, šikmo proti listu. Ve výšce 5-7 cm řežeme cca 1cm nad listem rovně. Spodní list 

opatrně odřízneme, ponecháme jen řapík listu. Ostatní postup je stejný jako u 

předcházejícího řízku. 



LISTOVÝ ŘÍZEK – používáme jen u pokojových rostlin. Tímto řízkem můžeme množit jen malé 

množství rostlin např. KAPSKÁ FIALKA, BEGONIE KRÁLOVSKÁ, STREPTOKARPUS. Jednoduchý 

způsob listového řízku je u fialky, kdy pouze stačí seříznout šikmo řapík listu. Tento řízek 

namočíte opět do stimulátoru a pak postupujete stejně jako u předešlých případů. U 

ostatních uvedených rostlin, musíte list se žilnatinou rozřezat na menší kousky (namočit do 

stimulátoru) a ty pak položit žilnatinou na substrát. Opatrně můžeme připevnit řízek 

k substrátu jemným nerezovým drátkem, tyto řízky spíše rosíme, než zaléváme. Jinak je vše 

stejné jako u předchozích řízků. 

 

 

ZLATÍČKA, POZNÁMKY SI ZAPIŠTE DO VAŠIH DENÍKU OV,  AŽ BUDE PROBÍHAT BĚŽNÁ VÝUKA 

TAK SI JE PROHLÉDNU. PŘEJI HEZKÝ DEN HROMÁDKOVÁ. 

 

 

 

 

                      

                              

                      

 

     


