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VELIKONOČNÍ VÝZDOBA 

Velikonoce jsou svátky jara, velký křesťanský svátek. Lidé jej většinou májí spojený s pletením 

pomlázek, pletením věnečků, pečením beránků a bochánků a samozřejmě s barvením či malováním 

vajíček.  

U nás na velikonoce zhotovujeme různé velikonoční výrobky: 

                                                               VYPICHOVANÉ KOŠÍČKY, PLETENÁ ZAJÍČKY, ZAJÍČKY ZE SLÁMY, 

PROUTĚNÉ VĚNEČKY, VYPICHOVANÉ VĚNEČKY ZE SUCHÝCH ROSTLIN, PLETENÉ A VYPICHOVANÉ 

TRUHLÍKY, ZDOBENÁ VAJÍČKA A PLETENÉ POMLÁZKY 

Základ věnečků tvoří většinou březové či vrbové proutí. Některé jsou zhotoveny z navázaných 

suchých rostlin. 

Vypichované košíčky jsou většinou vypíchány suchými rostlinami, někdy jsou též vypíchány 

zimostrázem či bobkovišní. Jak věnečky tak košíčky se dozdobují různými látkovými kvítky, vajíčky, 

stuhou, srdíčky, peříčky aj. různým doplňkovým materiálem dle vlastní fantazie. 

Zajíčci jsou buď pletení z papíru a pak barvení latexovou barvou. Také se zajíčci zhotovují ze slámy, 

vyrábí se v různých velikostech. Přizdobují se většinou stuhou, očičky, malou pomlázkou či kytičkou. 

Velikonoční výrobky by měly být veselé a barevné, jako jaro samo. Prostě by v nás měli vyvolávat 

pozitivní energii. 

 

PŘÍPRAVA ZÁHONŮ PŘED VÝSADBOU 

Důležité je mít před přípravou záhonů, záhon řádně zrytý. Mluvíme zde o přípravě záhonu na 

zahradě, ne na poli.  

Co k této práci budeme potřebovat: LOPATU, DVA KOLÍKY, PROVÁZEK , HRÁBĚ, LAŤ DLOUHOU CCA 

120 cm  

Nejprve přivážeme provázek ke kolíkům a namotáme provázek na jeden kolík. Pak vezmeme kolík bez 

provázku a zapíchneme jej do země, tam kde chceme mít začátek záhonu. Druhý kolík s namotaným 

provázkem pomalu rozmotáváme a píchneme jej do země tam, kde chceme mít konec záhonu. 

Provázek musíme mít samozřejmě natažení rovně a napnutý. Pak vezmeme do ruky lopatu a uděláme 

podél provázku prohlubeň cca 10 cm hluboko a širokou na šířku lopaty.  
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Pak přijde na řadu lať, kterou naměříme šířku záhonu. Položíme ji na konec šíře cestičky a kde nám lať 

bude končit, tak budeme mít široký záhon. Na konec laťe zapíchneme opět kolík s provázkem a 

uděláme zase podél provázku další cestičku. Takto postupujeme, až naměříme všechny záhony. 

Rozměřené záhony uhrábneme hráběmi pěkně do roviny a pak můžeme začít s výsadbou či výsevem. 

Pokud je půda velmi suchá samozřejmě ji před výsadbou anebo před výsevem prolijeme. 

V zemědělství se o tuto práci postarají zemědělské stroje. To jste, ale probírali určitě v základech 

zahradnické výroby. 

 

TRVALKY 

BOHYŠKA – HOSTA FORTUNEII 

ČECHRAVA – ASTILBE 

PRYSKYŘNÍK – RANUNCULUS 

ŠUŠKARDA – LIATRIS SPECIOSA 

MÁČKA – ERINGINUM ALPINUM 

SRDCOVKA – DICENTRA SPECTABILIS 

KOPRETINA – CHRYZANTHEMUM MAXIMUM 

KOKARDA – GAILLARIA HYBRIDA 

UDATNA – ARUNCUS DOICUS 

MOCHYNĚ – PHYSALIS ALKEKII 

ČEMEŘICE – HELEBORUS NIGER 

ROZRAZIL – VERONICA LANGIFOLIA 

JANEBA – HELIOPSIS HELIANTOIDES 

ZVONEK – CAMPANULA GLOMERATA 

HOŘEC – GENTIANA SEPTEMFIDA 

OSTROŽKA – DELFINIUM 

JUKA – YUCCA FILAMENTOSA 

PIVOŇKA LATNATÁ – PAEONIA LACTIFLORA 

TŘAPATKA – ECHIANACEA PURPUREA 

LOMIKÁMEN – SAXIPHRAGA 



ÚPOLÍN – TROLLIUS 

ORLÍČEK – AQULEGIA VULGARIS 

BADAN – BERGENIA 

KONVALINKA – CONVALLARIA MAJALIS 

MÁK – PAPAVER ORIENTALE 

ŠÁTER – GYPSOPHILA PANICULATA 

TŘAPATKA – RUDBECKIA 

KAMZIČNÍK – DORONICUM 

KONIKLEC – PULSATILLA VULGARIS 

PLAMÉNKA – PHLOX PANICULATA 

VLČÍ BOB, LUPINA – LUPINUS POLYPHYLUS 

HLAVÁČ -  SCABIOSA 

ROZCHODNÍK – SEDUM SPECTABILE 

PRVOSENKA, PETRKLÍČ – PRIMULA VULGARIS 

LEVANDULE – LAVENDULA ANGUSTIFOLIA 

LEKNÍN – NYMPHEA ALBA 

OZDOBNICE ČÍNSKÁ – MISCANTHUS CHINENSIS 

PAMPASOVÁ TRÁVA – CORTADERIA 

 

ZLATÍČKA, POZNÁMKY SI PROSÍM ZAPIŠTE DO VAŠICH DENÍKŮ OV. DĚKUJI HROMÁDKOVÁ. 

  

 

 

 

 

 

                                                                

 



 

 


