
NÁZEV PŘEDMĚTU:  ODV – Z 1A 

SKUPINA:  Z 1A 

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

TÉMA:  PRŮKLEST OKRASNÝCH KEŘŮ, PŘEPICHOVÁNÍ ROSTLIN, DRUHY BALKONOVÝCH ROSTLIN 

 

PRŮKLEST OKRASNÝCH OPADAVÝCH KEŘŮ 

Průklest provádíme v období vegetačního klidu (únor, březen) do -5 stupňů. K této činnosti budeme 

potřebovat: ZAHRADNICKÉ NŮŽKY, PILKU, PÁKOVÉ NŮŽKY 

Jaké větve vyřezáváme: STARÉ, NEMOCNÉ (HOUBOVÉ CHOROBY), SUCHÉ, KŘÍŽÍCÍ SE, JEDNOLETÉ – 

PŘÍLIŠ ZAHOUSTLÉ 

Postup:   Větve vyřezáváme (stříháme) cca 10-15 cm nad zemí. Řez pokud možno vedeme rovný, ne 

šikmí. Pokud je keř přerostlý a přestárlý můžeme jej zmladit razantním řezem. To znamená, že 

všechny větve seřízneme 15 cm nad zemí – keř reaguje tak, že znovu krásně během roku obroste 

jednoletými výhony. Provedeme na keři tzv. zmlazovací řez. 

Tento řez je u listnatých keřů velice důležitý. Jestliže jsou keře moc zahoustlé nemůže jimi proudit 

vzduch – vznikají tak právě houbové choroby. Lépe se do prořezaných keřů dostává světlo, které je 

také důležité pro lepší prospívání keřů. 

Příklady keřů, které můžeme takto ošetřovat:  ZÁKULA, ZLATICE, VAJGELIE, PUSTORYL, TROJPUK, 

SVÍDA, PÁMELNÍK, TAVOLNÍK, MERUZALKA. 

 

PŘEPICHOVÁNÍ ROSTLIN 

Přepichujeme rostliny, které jsme předpěstovali. Předpěstováváme všechnu plodovou zeleninu, 

košťálovou zeleninu. Některé druhy cibulové zeleniny, dále bylinky a z kořenové zeleniny právě ten 

celer, který jsme si minule zapisovali. Celer nám vzešel cca za tři týdny, narostly mu děložní listy,proto 

je čas abychom jej v této fázi přepíchali.  

Proč přepichujeme rostliny:  - rostlina má více místa – zesílí 

                                                    -  vytvoří si větší kořenový systém (bal) 

                                                    - lépe potom zakořeňuje při výsadbě na stanovišti 

Pro přepichování potřebujeme:  - přepichovací  (pikýrovací) kolík 

                                                           -  substrát  

                                                           - sadbovače (kelímky) 

                                                           - konev s malými otvory 
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Postup přepichování:  Nejprve si naplníme sadbovače substrátem, mírně přimáčkneme. Jestliže je 

substrát příliš suchý trochu jej zalijeme. Z výsevního truhlíku opatrně kolíčkem podebereme rostlinky, 

jednu vyjmeme, uděláme kolíčkem do substrátu dírku a rostlinku do ní vložíme. Mírně přimáčkneme, 

opět kolíčkem. Takto postupujeme dokud všechny vzešlé rostlinky nepřepícháme. Jestliže májí 

rostlinky moc dlouhé kořínky, můžeme je nehtem opatrně zaštípnout cca o polovinu délky. 

Přepíchané rostliny umístíme do skleníku a pravidelně podle potřeby zaléváme. 

Až rostliny řádně zakoření a vytvoří pravé listy, můžeme je vysazovat. Do skleníku sázíme již v březnu 

a na venkovní stanoviště vysazujeme rostliny až po polovině května. Proto je lepší rostliny, které 

vysazujeme na venkovní stanoviště vysévat, až po polovině března.  

 

BALKONOVÉ ROSTLINY:  MUŠKÁT VZPŘÍMENÝ – PELARGONIUM  ZONALE 

                                            MUŠKÁT PŘEVISLÝ – PELARGONIUM PELTATUM 

                                            SURFINIE – SURFINIA 

                                            BAKOPA – BACOPA 

                                            FUKSIE – FUCHSIA 

                                            BIDENS – BALKON GOLD 

                                            LIBORA – LANTANA 

                                            MILION BELS – CALIBRACHOMA 

                                            OTOČNÍK – HELETROPIUM 

                                            SANVITÁLIJE – SANVITALIA 

                                            LOBELKA – LOBELIA ERINUS 

                                            SPORÝŠ – VERBENA HYBRIDA 

Tyto rostliny vysazujeme do truhlíků, mis či závěsných květináčů. Mají všestranné použití, zkrášlují 

okenní parapety, balkony nebo terasy.  

Výše napsané poznámky si prosím zapište do vašich deníků OV, děkuji Hromádková. 

 

                                             

                                                    

 

 

 



                                               

                                             


