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POUŽITÍ OKRASNÝCH KEŘŮ OPADAVÝCH 

Použití okrasných opadavých keřů je velmi široké. Vysazují se v parcích, podél dálnic, silnic, kolem 

chodníků, v zahradách, školách či v mateřských školách. Používají se též jako doplněk  stromů 

v obytných zónách. Při návrhu výsadeb, ve kterých se pohybují děti ( MŠ, ZŠ, PARKY U DĚTSKÝCH 

HŘIŠŤ) musíme navrhovat pro výsadby keře, které nejsou pro děti nebezpečné ( jedovatá).  

Opadavé keře jsou většinou nenáročné druhy, poměrně dobře jej můžeme namnožit dřevitými či 

bylinnými řízky. Některé vytvářejí podzemní oddenky, můžeme je proto namnožit tzv. odkopkem 

(zákula, ptačí zob, pámelník). Toto množení je vhodné pouze pro amatéry (zahrádkáře).  

Některé druhy keřů slouží pro výsadby živých plotů, jiné se používají jako solitéry anebo mají 

uplatnění v různých skupinách. Kam použít jednotlivé druhy keřů záleží především na jejich vzhledu 

(habitusu).  

PRO ŽIVÉ PLOTY – používají se většinou keře rychle rostoucí, snadno zahušťující, snášející  řez (PTAČÍ    

ZOB, TAVOLNÍKY, MERUZALKY, MOCHNA KŘOVITÁ aj.) 

SOLITÉRY – keře, které jsou něčím nápadné, zajímavé -  květy, listy, tvar, plody ( HORTENZIE, 

KOLKVITZIE, MERUZALKA KRVAVÁ, KEŘOVÁ RŮŽE, RUJ VLASATÁ, IBYŠEK, KLOKOČ) 

DO SKUPIN – používáme opadavé keře v kombinaci se stálezelenými keři, se stromy anebo 

vysazujeme keře tak, že v každém ročním období nějaký keř kvete ( ZLATICE, VAJGELIE, ZÁKULA, 

TROJPUK, PUSTORYL, OŘECHPLODEC …..) 

Všechny druhy opadavých keřů potřebují samozřejmě každoroční řez. Jak provádět řez opadavých 

keřů jsme si již zapisovali loni do vašich deníků OV.  

Snad zde jen zmíním řez živých plotů, který se u opadavých keřů provádí dvakrát do roka (na jaře a 

v létě). Pokud je živý plot přestárlý a začne od spodu vyholovat, měli bychom provést zmlazovací řez. 

To znamená, že celý živý plot seřízneme na výšku cca 15 cm, keře během sezony obrostou novými 

jednoletými výhony. Tento radikální řez provádíme brzy na jaře (začátek března). 

Pro stříhání živých plotů používáme tzv. plotostřih. Může být buď eletrický, benzínový či 

akumulátorový. Plotostřihy fungují na principu nožů, které se pohybují přes sebe a tím stříhají živý 

plot. Při práci s ním jej musíme mít naostřený a dobře promazaný, aby se nám nože snadno 

pohybovaly přes sebe. 

S opadavými keři se tedy můžeme v podstatě setkat kdekoli, jak vidíte využití mají mnoho. 
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PŘEPICHOVÁNÍ ROSTLIN 

Přepichování provádíme u rostlin, které jsme si předpěstovali. Jsou to některé druhy zelenin 

(plodová, košťálová, salát, cibule kuchyňská), některé letničky (astra, ostálka, slaměnka, afrikán…) a 

třeba i trvalky (kopretina, kokarda, ostrožka, zvonek…) 

PROČ ROSTLINY PŘEPICHUJEME:  - přepíchaná rostlina má více místa – zesílí, vytvoří si silný kořenový 

bal a pak na konečném stanovišti rychleji zakoření 

PRO PŘEPICHOVÁNÍ POTŘEBUJEME:  - pikýrovací (přepichovací) kolík, substrát, sadbovač (kelímek), 

konev s vodou a s malými otvory 

POSTUP PŘEPICHOVÁNÍ:  Nejprve naplníme sadbovač substrátem a mírně přimáčkneme. Pokud je 

substrát příliš suchý, zalijeme jej.  

Z výsevního truhlíku opatrně kolíčkem podebereme vyseté rostlinky, jednu vyjmeme. Držíme 

rostlinku za děložní lístky, kolíčkem uděláme do substrátu dírku, vložíme rostlinku a opatrně opět 

kolíčkem umáčkneme. Takto postupujeme, až všechny rostliny přepícháme. Pak celý sadbovač 

zalijeme a umístíme do skleníku, teplota okolo 20 stupňů.  

Až rostliny řádně zakoření a vytvoří pravé listy, můžeme sázet. Do skleníku začínáme již v březnu a na 

venkovní stanoviště většinou až po polovině května. Vyjímku tvoří některé druhy zelenin např. salát, 

kedluben, ty můžeme již vysazovat na venkovní stanoviště v dubnu.  

 

SESAZOVANÁ JARNÍ MISKU 

Na podzim jsme si ukazovali jak vytvořit podzimní sesazovanou misku. Teď si vytvoříme jarní 

sesazovanou misku, použijeme zde jarní rostliny.  

Co budeme potřebovat:  MISKU (TRUHLÍK), SUBSTRÁT, ROSTLINY, KROPÁČEK S VODOU 

Druhy rostlin, které můžeme použít:  POMNĚNKA, MACEČKA, SNĚŽENKA, BLEDULE, NARCIS, 

HYACINT, MODŘENEC, PRIMULE, ÚPOLÍN, ČEMEŘICE 

Všechny tyto výše uvedené rostliny zakoupíme v květinářství či v zahradnických centrech (OBI, 

BAUHAUS, BAUMAX….).  

Postup: Do mísy zhruba do ¾ vsypeme substrát na něj rozmístíme rostliny, ta jak se nám to bude líbit. 

Postupně všechny rostliny vyklepneme z květináčů a vsadíme na své místo, okolo všech rostlin 

dosypeme další substrát, umáčkneme a povrch urovnáme. Do takto osázené mísy můžeme ještě 

zapíchnout nějaké jarní větvičky (bříza, vrba,trnka…) a pokud chceme vytvořit symboliku velikonoc 

přidáme ještě např. malované vajíčko, kuřátka, různé zápichy, stuhu. Hotovou mísu zalijeme a 

umístíme ke vchodu, na verandu, terasu či na okenní parapet, jestliže se jedná o osázený truhlík. 

 

ZLATÍČKA POZNÁMKY SI ZAPIŠTE DO VAŠICH DENÍKŮ OV, HROMÁDKOVÁ 



 

  

 


