
 

OPAKOVANIE: A: témy teoretické (1 - 25) a B: témy praktické (1 - 10) 
 

A: Témy teoretické (1 – 25): 
 

Téma č. 1/25 

ZÁHRADNÍCKE ZEMINY 
 a) rozdelenie záhradníckych zemín 

    b) stručná charakteristika zemín používaných v záhradníctve 

 

a)  rozdelenie záhradníckych  zemín 

• Pôdne druhy poznáme: piesočnaté - ľahké, 

hlinité - stredne ťažké, 

ílovité - ťažké. 

• Záhradná pôda na pozemku má byť hlinitopiesočnatá, štruktúrna s obsahom humusu  

a dobre zásobená živinami. 

• Pestovateľský substrát sa mieša so základných zemín pridaním prímesí, upravíme tak 

fyzikálne vlastnosti pôdy, obsah humusu a živín v pôde. 

• Záhradnícke zeminy sú 

- ľahké, humusové: rašelina, listovka, ihličnatka, hnojovatka, parenisková zemina  

- ťažké, minerálne: ornica, mačinovka, kompostová zemina. 

b) charakteristika zemín používaných v záhradníctve 

• Rašelina vzniká z odumretých rastlín, bez prístupu vzduchu, na vlhkých miestach. 

Použitie: je kyprá, používame ju do všetkých pestovateľských substrátov. 

• Listovka vzniká rozkladom lístia na hromadách. Najlepšia je z bukového lístia,    

nekvalitná je z orecha a gaštana.  

Použitie: vyzretá sa používa na výsevy. 

• Ihličnatka je surový lesný humus z borovicových lesov. 

Použitie: je vhodná do zmesí pre vresovcové rastliny a na prípravu kompostov. 

• Hnojovatka vzniká skompostovaním maštaľného hnoja. 

Použitie: ako hnojivová prísada. 

• Parenisková zemina vzniká skompostovaním pareniskovej záparky z vyvezených 

parenísk. 

Použitie: na črepníkovanie. 

• Ornica je vrchná vrstva pôdy dobre vyhnojená, nesmie obsahovať buriny. 

Použitie: je základom pre všetky zmesi zemín. 

• Mačinovka vzniká skompostovaním trávnatej mačiny. 

• Kompostová zemina vzniká skompostovaním zvyškov rastlín, ornice, maštaľného hnoja 

a priemyselných hnojív. 

 

Prímesi zemín: 

• piesok 

• perlit 

• polystyrén 

• molytán 

• borovicová kôra 

• drvený korok 

• keramzit 

Ich úlohou je upraviť štruktúru a vlastnosti pôdy. 

 



 

 

 

Téma č. 2/25 

VÝŽIVA RASTLÍN 

 
 a) listová výživa - fotosyntéza 

    b) koreňová výživa, mimokoreňová výživa, hydropónia 

 

Výživa rastlín je príjem živín rastlinami z prostredia, v ktorom žijú. 

Pre život rastlín sú nevyhnutné: 

biogénne prvky C, O2, H, N, (S, P, K, Ca, Fe), 

stopové prvky rastlina potrebuje, ale dokáže bez nich žiť. 

a) listová výživa – fotosyntéza  

• Fotosyntéza je proces, pri ktorom sa živiny tvoria v listoch. Neústrojné (anorganické) 

látky oxid uhličitý (CO2) a voda (H2O), sa za pomoci slnečnej energie premieňajú na 

látky ústrojné (organické) a to kyslík (O2), cukry, škroby.  

Podmienky fotosyntézy: teplo, svetlo, voda, vzduch, zelené farbivo (chlorofyl). 

Nezelené rastliny a živočíšstvo nevytvárajú fotosyntézu. 

 

b) koreňová výživa, mimokoreňová výživa 

• Koreňová výživa - rastlina prijíma vodu a v nej rozpustené živiny koreňovými 

vláskami, ktoré ďalej presúvajú živiny do koreňa a nadzemných častí. 

Živiny v pôde vznikajú rozkladom organizmov, alebo ich do pôdy pridávame 

hnojivami pri základnom hnojení alebo prihnojovaní.  

Základné hnojenie – hnojivá pridávame do pôdy pred výsadbou alebo výsevom. 

Prihnojovanie - hnojivá pridávame rastlinám počas vegetácie (rastu) 

 Zásady prihnojovania - hnojené rastliny musia byť dobre zakorenené 

 - zemina musí byť vlhká 

 - rastliny hnojíme menšími dávkami, ale častejšie 

 - pri prihnojovaní tuhými hnojivami, listy opláchneme. 

• Mimokoreňová výživa - je prihnojovanie tekutými hnojivami na list, živiny prechádzajú 

z listov do stonky a ďalej do celej rastliny. 

• Hydropónia - je pestovanie rastlín bez pôdy v živnom roztoku, kde majú rastliny   

zabezpečený optimálny pomer živín, ich rast je rovnomernejší, obmedzuje sa šírenie 

chorôb a rast burín. 

Živný  roztok - obsahuje  základné  živiny, stopové  prvky  a stimulátory. Pomer 

jednotlivých živín závisí od nárokov pestovaných rastlín. Rastliny sadíme na záhony do 

minerálnej plste alebo používame hydroponické nádoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Téma č. 3/25 

HNOJIVÁ – CHARAKTERISTIKA A ROZDELENIE 

 
 a) hospodárske hnojivá 

    b) priemyselné hnojivá 

 
Hnojivá sú organické a minerálne látky, ktorými sa dostávajú do pôdy živiny, potrebné pre 

rast a vývin rastlín. 

a) hospodárske hnojivá 

Vznikajú ako vedľajší produkt živočíšnej výroby, alebo sa pripravujú z rastlinných 

zvyškov. 

Často používané hospodárske hnojivá sú: maštaľný hnoj 

                  močovka  

                  kompost 

                  zelené hnojenie 

                  trus hydiny a drobných zvierat 

                  popol 

• Maštaľný hnoj je zmes tuhých a tekutých výkalov hospodárskych zvierat s podstielkou. 

Jeho rozklad trvá viac rokov. Obsahuje veľa vody, humusu, organické látky a je bohatý 

na živiny. 

Kvalita závisí od: uskladnenia, podstielky, krmiva, druhu a veku zvierat. 

Najkvalitnejší je konský a kravský, menej kvalitný je prasací (je studený a mokrý). 

Zapracovávame ho na jeseň, každých 3 – 5 rokov. 

• Močovka je skvasený moč hospodárskych zvierat zriedený vodou. Obsahuje ľahko 

prijateľné živiny.  

Rastliny ňou prihnojujeme počas rastu alebo hnojíme pôdu pred výsevom a výsadbou. 

• Kompost pripravujeme zo zvyškov rastlín, ktoré presýpame malým množstvom zeminy 

a maštaľného hnoja. Zakladáme ho v tieni do výšky 1,5m. Počas zrenia ho 

prehadzujeme a polievame. 

Poznáme: krátkodobé komposty, ktoré zrejú niekoľko mesiacov, 

dlhodobé komposty, ktoré zrejú viac rokov. 

Kompost zapracovávame na jeseň každých 3 – 5 rokov. 

• Popol vzniká spálením uhlia alebo dreva. Na jeseň ho pravidelne rozhodíme po 

pozemku. 

• Zelené hnojenie je zaorávanie zelených rastlín do pôdy. Zelenú hmotu zaorávame na 

jeseň. 

• Trus hydiny a drobných zvierat je bohatý na živiny.  

Používa sa rozpustený vo vode ako zálievka, alebo ho rozhodíme po pozemku.  

 

b) priemyselné hnojivá 

Sú vyrábané v priemysle. Ich výhodou je, že chýbajúce množstvo živín doplníme presne  

podľa nárokov jednotlivých druhov. 

Viaczložkové hnojivá obsahujú viac živín (NPK, Harmavit). 

Jednozložkové hnojivá obsahujú  jednu hlavnú živinu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Rozdelenie priemyselných hnojív: 

• Dusíkaté hnojivá hlavnou živinou je dusík. 

         Poznáme: čpavkové – rýchlo rozpustné hnojivá, 

                          liadkové – pomaly rozpustné hnojivá.         

• Fosforečné hnojivá hlavnou  živinou  je  fosfor. 

         Poznáme: superfosfát – rýchlorozpustné hnojivo, 

                          Thomasovu múčku a kostnú múčku – pomaly rozpustné hnojivá. 

• Draselné hnojivá hlavnou živinou je draslík. 

         Poznáme: síranové a chloridové – obidve formy sa rýchlo rozpúšťajú. 

• Vápenaté hnojivá hlavnou živinou je vápnik.  

         Poznáme: pálené vápno, mletý vápenec. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Téma č. 4/25 

ROZMNOŽOVANIE RASTLÍN 

 
 a) generatívne rozmnožovanie 

    b) vegetatívne rozmnožovanie 

 

a)  generatívne rozmnožovanie  

Je rozmnožovanie pohlavné, semenom. Nová rastlina vzniká splynutím samčej a samičej  

pohlavnej bunky. Peľové zrnko sa  prilepí na bliznu, prerastie cez čnelku do semenníka, 

kde sa spojí s vajíčkom a vzniká semeno.   

 Semenom rozmnožujeme rastliny ak: 

    rastlina vytvára dostatok semien, 

    chceme získať viac rastlín,   

    si rastlina uchováva vlastnosti rodičov.  

Podmienky klíčenia:  

• voda  

• teplo 

• vzduch 

• svetlo – potrebujú len semená klíčiace na svetle (trávy) 

• zrelosť semena 

• dobrý zdravotný stav 

 

b)  vegetatívne rozmnožovanie  

Je rozmnožovanie nepohlavné, časťou materskej rastliny a výtrusmi. Takto rozmnožujeme 

rastliny, ktoré u nás nevytvárajú semená alebo ktorých semená si neuchovávajú vlastnosti 

rodičov. 

Materská rastlina musí byť silná, zdravá, musí mať znaky kultivaru. 

Spôsoby vegetatívneho rozmnožovania: 

• Delenie trsov – používame pri rastlinách, ktoré tvoria trsy. Trs sa rozdelí na viac častí. 

Každá časť musí mať korene a nadzemnú časť (trvalky). 

• Podzemky s púčkami – časť podzemku odlomíme alebo odrežeme z adventívnych  

púčikov vyrastie nová rastlina (napr. konvalinka). 

• Poplazmi – rastlina tvorí výhonky, ktoré majú na koncoch púčiky, z ktorých sa vyvinie 

nová rastlina (napr.  zelenec, jahoda). 

• Opadavé púčiky – rastú  na okrajoch čepele listov (napr. kalanchoe). 

• Dcérske cibule a hľuzy – cibuľové rastliny vytvárajú malé dcérske cibuľky v podcibulí 

(tulipán) a medzi šupinami. Hľuznaté rastliny vytvárajú dcérske hľuzky (kosatec). 

• Rozmnožovanie odrezkami – rastlina má schopnosť vytvárať chýbajúce orgány podľa 

toho, z ktorej časti odrezok získame: 

 stonkové odrezky zo strednej časti stonky, 

          vrcholové stonkové odrezky – odoberajú sa z vrcholovej časti stonky,       

          kmienkové  odrezky – používajú sa pri rastlinách s hrubšou stonkou (monstera), 

 listové odrezky – upravujeme z listovej čepele (napr. senpólia fialková), 

 koreňové odrezky – odoberáme ich z koreňa materskej rastliny. 

     Odrezky získame strihaním, odrezávaním, alebo odlamovaním. 

• Potápanie – vykopeme ryhu, ohneme časť materskej rastliny do ryhy a zahrnieme ju 

zeminou. Koniec vyvedieme na povrch. Časť pod zemou zakorení, potom ju 

odstrihneme od materskej rastliny. 

 

 



 

 

 

•    Meristémové rozmnožovanie – je rozmnožovanie rastovými pletivami.  

 

Nepriame vegetatívne rozmnožovanie  

• Štepenie je spájanie dvoch častí rastlín.    

Poznáme: očkovanie    –  prenesenie očka na podpník,       

               vrúbľovanie –  prenesenie vrúbľa na podpník. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Téma č. 5/25 

PRÍPRAVA SADBY, OŠETROVANIE RASTLÍN POČAS VEGETÁCIE 

 
 a) príprava sadby - rozsádzanie, črepníkovanie, balíčkovanie, otužovanie rastlín 

    b) ošetrovanie rastlín - plečkovanie, okopávanie, jednotenie, nahŕňanie, nastielanie 

 

a) príprava sadby  

• Rozsádzanie (pikírovanie) je presádzanie malých semenáčikov z výsevu na väčšie        

vzdialenosti. Keď má rastlina vyvinuté klíčne lístky alebo prvé pravé lístky, rastliny 

rozsádzame do debničiek, zakoreňovačov, črepníkov, balíčkov, alebo na väčšie 

vzdialenosti v záhone. Pri rozsádzaní používame tenký špicatý kolík (pikírovací kolík).  

• Črepníkovanie je rozsádzanie semenáčikov do črepníkov, alebo do črepníkov dávame 

po jednom semene. Rastliny v črepníku vytvoria koreňový bal, s ktorým sa vysádzajú 

na stanovisko. 

• Balíčkovanie je rozsádzanie semenáčikov do balíčkov, alebo do balíčkov dávame po 

jednom semene. Ich výhodou je, že rastlinu sadíme na stanovisko aj s balíčkom a 

rastline sa nepoškodia korene. Neutrpí presádzací šok.  

• Otužovanie rastlín – priesady pred vysadením von na stanovisko musíme otužovať. 

Pripravíme tak rastliny na vonkajšie podmienky. Znižujeme teplotu, vlhkosť v skleníku, 

obmedzíme zálievku, rastliny postupne prestávame tieniť. Zabránime tak vädnutiu 

rastlín po výsadbe. 

 

b) ošetrovanie rastlín počas vegetácie  

• Zavlažovanie – voda je dopravný prostriedok živín. Je potrebná pre fotosyntézu.  

Zavlažujeme ráno alebo neskôr   popoludní. Voda má byť čistá, odstáta, teplota má byť 

približne taká aká je teplota okolitého prostredia. 

• Prihnojovanie – vyrovnáva živiny v priebehu vegetácie. Živiny dodávame rastlinám 

hnojivami počas rastu pri polievaní.  

• Plečkovanie – ničí buriny, kyprí pôdu, šetrí pôdnu vlahu. Plečkujeme za slnečného 

počasia, vtedy burina  rýchlo zaschne. Na veľkých plochách používame strojové 

plečky, na malých plochách vyplievame ručne. 

• Okopávka – dopĺňa plečkovanie tam, kde nezasiahla plečka. Hlavne okolo rastlín. 

Používame rôzne druhy motýk a motyčiek. 

•  Jednotenie – je pretrhávanie hustého porastu tak, že silnejšie rastliny ostávajú 

v určitých vzdialenostiach. Ostatné rastliny sa odstránia. Jednotíme, keď má rastlina 2 

až 4 pravé lístky. Jednotenie robíme za vlhkého počasia. Po jednotení porast polejeme. 

Na malých plochách porast pretrháme ručne, na veľkých plochách bránami. 

• Nahŕňanie – zeminu nahrnieme k rastline, zlepšíme tak zakorenenie rastlín a ich 

stabilitu. 

• Nastielanie, mulčovanie – je pokrývanie pôdy medzi rastlinami slamou alebo fóliou. 

Zabránime tak rastu buriny, vzniku pôdneho prísušku, udržiavame vlhko a teplo v pôde. 

Na okrasné záhony nastielame kôru, ktorá má aj okrasný význam.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           Téma č. 6/25 

LETNIČKY 

 
 a) charakteristika, zásady pestovania a použitie 

    b) rozdelenie letničiek – výsev a výsadba modelových rastlín 

 

a) zásady pestovania a použitie 

• Charakteristika letničiek 

Letničky sú jednoročné rastliny, ktoré v jednom roku vysejeme, vyrastú, vykvitnú 

vytvoria semená a odumrú. Vyžadujú slnečné stanovisko a hlinitopiesočnatú pôdu. Ich 

vývin trvá krátko.  

• Použitie letničiek 

Využívajú sa na výsadbu záhonov v parkoch, na námestiach, v okolí budov, 

v záhradách ale aj na výsadbu balkónov, okien, do nádob a na hroby. Niektoré 

využívame v aranžovaní. 

• Rozmnožovanie letničiek 

Rozmnožujú sa hlavne semenom, ktoré vysievame od januára až do apríla v skleníku, 

v parenisku, alebo von na záhon. Letničky môžeme rozmnožovať aj stonkovými 

odrezkami, ktoré namáčame do stimulátora a picháme ich do zakoreňovačov. 

• Ošetrovanie počas rastu: zavlažujeme, prihnojujeme, vyplievame, odstraňujeme 

odkvitnuté kvety. 

 

b) rozdelenie letničiek – výsev a výsadba modelových rastlín 

Letničky rozdeľujeme podľa toho, kde vysievame semeno a kde predpestujeme priesady: 

• Letničky vysievané na stanovisko  

Na stanovisko vysievame nenáročné druhy, alebo tie ktoré neznášajú časté presádzanie. 

Na jeseň pôdu zrýľujeme, prekopeme a prihnojíme kompostom. Na jar povrch urovnáme.  

Modelová rastlina: Nechtík lekársky 

Kvety má v úboroch, žlté, oranžové, stonka je rozkonárená, listy sú striedavé, podlhovasté, 

jemne chĺpkaté. 

Výsev robíme v apríli priamo na stanovisko, po vzídení porast jednotíme. 

Patrí medzi liečivé rastliny. 

Podobne sa pestuje: láskavec chvostnatý, nevädza poľná, krasuľka perovitá, kochia 

metlovitá, slnečnica ročná. 

• Letničky vysievané do pareniska 

   Do pareniska vysievame letničky, ktoré majú dlhšie vegetačné obdobie a sú náročnejšie 

na teplo.  

Modelová rastlina: Astrovka čínska 

Kvety má v úboroch, sú plné alebo prázdne v rôznych farbách. Stonku má rozkonárenú 

s vajcovitými listami.  

Výsev robíme v marci do poloteplého pareniska. 

Výsadbu robíme v máji na trvalé stanovisko. Pred výsadbou ich otužujeme.  

Podobne sa pestuje: papuľka väčšia, tagetes, kráska, rudbékia srstnatá, cínia, gazánia  

lesklá. 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Letničky vysievané do skleníka 

Do skleníka vysievame letničky s dlhým vegetačným obdobím, náročné na teplo. 

Modelová rastlina: Begónia vždykvitnúca 

Tvorí nízke kríčkovité trsy, ktoré bohato kvitnú celé leto. Kvety má červené, ružové alebo 

biele. Niektoré kultivary majú červené listy. 

Výsev robíme v januári, vo februári, v skleníku, do debničiek alebo misiek.  

Výsadbu na stanovisko robíme koncom mája, s koreňovým balom. 

Podobne sa pestuje: petúnia hybridná, lobelka drobná, šalvia ohnivá, agerát mexický, 

plamenník striebristý. 

• Popínavé letničky  

Rastú smerom hore, k rastu potrebujú oporu. Rastliny sa k opore prichytávajú úponkami, 

alebo sa okolo opory ovíjajú.  

Výsev robíme v apríli priamo na stanovisko. 

Zaraďujeme sem: hrachor voňavý, kapucínka väčšia, tekvica ozdobná.  

• Letničky na sušenie  

Sušené letničky používame na aranžovanie počas celého roka. Zber robíme, keď sú kvety 

dobre vyvinuté, ale nie celkom otvorené. Kvety viažeme do menších zväzkov a sušíme ich 

zavesené dolu kvetmi, v tmavých, teplých miestnostiach, s dobrým vetraním. 

Vysievame ich v skleníku alebo parenisku. 

Zaraďujeme sem: limonka zohnutá, slamiha slamienková, slamihovka ružová, okrasné 

trávy ako psinček jemný a  zajačka vajcovitá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Téma č. 7/25 

TRVALKY 

 
 a) charakteristika, zásady pestovania a použitia 

    b) najdôležitejšie druhy trvaliek 

 

a) zásady pestovania a použitie 

• Charakteristika trvaliek  

Trvalky sú rastliny, ktoré po vysadení zostávajú na stanovisku viac rokov, každý rok 

odumiera ich nadzemná časť, kým podzemná časť (korene, cibuľa, hľuza, podzemok) 

zostáva. 

• Použitie 

Využívajú sa na záhony v parkoch, v záhradách, do skaliek, na kvetinové múriky, na 

hroby, na rezanie a aranžovanie, na sušenie a rýchlenie, sadíme ich spolu s okrasnými 

drevinami, s letničkami, s dvojročnými rastlinami, s cibuľovými a hľuznatými 

rastlinami, jednotlivo do trávnikov alebo do skupín. 

• Rozmnožovanie 

Generatívne, semenom: sa rozmnožujú tie rastliny, ktoré vytvárajú dostatok klíčivého 

semena a uchovávajú si vlastnosti rodičov. 

Výsev - v januári a februári v skleníku do debničiek alebo misiek,  

 v marci a apríli do pareniska,  

 na jeseň do voľnej pôdy vysievame druhy ktorých semená musia premrznúť 

aby     

                      mohli vyklíčiť. 

Vegetatívne: delením trsov, na jeseň, alebo na jar, delíme pomocou noža, nožníc, rýľa 

alebo ich roztrhneme tak, aby každá časť trsu mala dostatok koreňov a nadzemnej časti, 

stonkovými a koreňovými odrezkami, ktoré odoberáme zo zdravých rastlín, namáčame 

ich do stimulátora a picháme do debničky, alebo na množiarenský záhon. Podľa 

potreby ich tienime a rosíme. 

• Výsadba 

Trvalky kvitnúce na jeseň sadíme na jar, kvitnúce na jar sadíme na jeseň, po výsadbe 

zavlažujeme. 

• Ošetrovanie počas rastu: zavlažujeme, prihnojujeme, vyplievame a  kypríme pôdu. 

 

b) najdôležitejšie druhy trvaliek 

 U nás sa často pestujú: horec, prvosienka, konvalinka voňavá, zimozeleň menšia, rebríček, 

orlíček, zvonček, klinček, lupína mnoholistá, gypsomilka, pivonka, astra alpínska, kosatec, 

hosta, chryzantéma,  flox, lomikameň, rozchodník, juka vláknitá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Téma č. 8/25 

CIBUĽOVÉ A HĽUZNATÉ RASTLINY 

 
 a) charakteristika, zásady pestovania použitie 

    b) najdôležitejšie druhy cibuľových a hľuznatých rastlín 

 

a) zásady pestovania a použitie 

• Charakteristika 

Zaraďujeme ich medzi trvalky, znakom týchto rastlín je, že majú v pôde cibuľu, alebo 

hľuzu, ktoré sú zásobárňou živín a rastlina nimi prečká nepriaznivé obdobie vegetácie. 

• Použitie 

Vysádzajú sa v kombinácii s inými rastlinami, sú vhodné do parkov, skaliek, na záhony 

s dvojročnými rastlinami, pestujú sa v záhradách, v nádobách, aj na hroboch, sú 

obľúbené ako rezané kvety, rýchlia sa, aby bol trh zásobený počas celého roka. 

• Rozmnožovanie 

Dcérskymi cibuľami a hľuzami, delením trsov, prípadne semenom. 

• Výsadba 

Pôdu vyžadujú stredne ťažkú a výživnú, termín výsadby je daný podľa toho, kedy 

rastliny kvitnú. Kvitnúce na jar sadíme na jeseň (október), tie ktoré nie sú odolné proti 

mrazu a kvitnú v lete sadíme na jar (marec, apríl). 

• Ošetrovanie počas rastu 

Zavlažujeme, prihnojujeme a vyplievanie. Po odkvitnutí, keď zažltne nadzemná časť 

rastlín cibuľky vyberáme z pôdy. Po zaschnutí nadzemnej časti cibule a hľuzy čistíme, 

triedime podľa veľkosti a skladujeme v chladnom dobre vetrateľnom sklade. 

Ošetrujeme ich proti plesniam. Druhy odolné proti mrazu sa počas zimy nechávajú na 

stanovisku. 

 

b) najdôležitejšie druhy cibuľových a hľuznatých kvetín 

• Cibuľové kvetiny  

Tulipán – v zemi má cibuľu, listy má podlhovasté a oválne, kvety sú lievikovité, alebo 

zvončekovité, sú jednoduché, aj plné, rôzne sfarbené, kvitne na jar. 

 Rozmnožovanie – dcérskymi cibuľami. 

       Výsadba - vyžadujú hlinitopiesočnatú pôdu s dostatkom humusu, sadí sa na jeseň, po 

odkvitnutí ich z pôdy vyberáme. 

 Ďalšie cibuľové rastliny: narcis, hyacint, korunka strakatá, snežienka, modrica, okrasný 

cesnak, 

ľalia a kosatec holandský - kvitnú v lete 

• Hľuznaté kvetiny 

Georgína (dália) - v zemi má hľuzu, listy má nepárnoperovité, rastú v spodnej časti 

stonky. 

Kvety sú v úbore, prázdne alebo plné, kvitne v lete. 

         Rozmnožovanie - semenom, delením trsov, odrezkami. 

       Výsadba - hľuzy alebo mladé rastliny vysádzame na záhony v máji, po odkvitnutí na 

jeseň zrežeme nadzemnú časť a hľuzy vyberieme z pôdy. 

   Ďalšie hľuznaté rastliny: gladiola, kana indická, montbrécia záhradná, krokus (šafrán) - 

kvitne na jar a na jeseň. 

• Cibuľové a hľuznaté kvetiny pestované na rez pod sklom: frézia hybridná, kosatec 

holandský (iris), nerine, ornitogálum, glorióza, okrasný cesnak, tulipán, narcis, hyacint, 

gladioly, ľalie. 

 

 



 

 

 

Téma č. 9/25 

ZÁHRADNÍCKE STAVBY, SKLENÍKOVÉ  KVETINY  NA  REZ 

 
 a) skleníky, pareniská, fóliovníky – význam, zloženie 

    b) gerbery 

 

a) skleníky, pareniská, fóliovníky 

Význam: slúžia na pestovanie rastlín po celý rok, na rýchlenie, predpestovanie priesad  

     a na rozmnožovanie. 

• Skleníky – sú stavby s optimálnym prostredím na pestovanie rastlín po celý rok. 

Rozdelenie: teplé, poloteplé a studené skleníky. 

Zloženie: betónový základ, kovová konštrukcia, sklenené tabule. 

Vybavenie: pestovateľská plocha - voľné, vyvýšené, stolové a množiarenské záhony, 

                       vetranie - štítové, bočné, hrebeňové, ventilátorové, 

                       kúrenie - teplovzdušné, teplovodné, 

                       závlaha – vrchná: zahmlievanie, zadažďovanie, zátopa, kvapôčková závlaha, 

                                      spodná: vedie priamo ku koreňom rastlín. 

• Pareniská – umiestňujeme na slnku, musia byť dobre prístupné, chránené zo severnej 

strany. 

Rozdelenie: 

podľa konštrukcie - prenosné a stabilné, 

     podľa  tvaru - jednostranné a obojstranné, 

     podľa vnútornej teploty - teplé a studené. 

Zloženie: betónový základ, drevený rám, pareniskové okná. 

     Príslušenstvo: vetrací kolík, utepľovacie rohože, zavlažovacie zariadenie. 

     Prenosné parenisko nemá betónový základ. 

     Teplé parenisko je najčastejšie vyhrievané maštaľným hnojom alebo kompostom. 

• Fóliovníky – majú malú hmotnosť, dobre prepúšťajú svetlo. 

     Rozdelenie: vysoké kryty,  

                         nízke kryty, 

                         klimatizačné bunky. 

      Vy s o k é   k r y t y môže v nich pracovať mechanizácia. 

      Zloženie: oblúkovitá konštrukcia, špeciálna fólia. 

      Vetrajú sa dverami alebo sa vyhrnie fólia. 

      N í z k e   k r y t y zakryjú jeden alebo dva riadky. 

      K l i m a t i z a č n á   b u n k a je pre jednu až štyri rastliny. 

      Zloženie: štyri duté rúrky, ktorými preniká závlaha ku koreňom, po obvode je fólia,    

      uzatvára ju vrchnák. 

 

b) skleníkové kvetiny na rez – gerbery 

• Popis rastliny 

Kvety: sú v úboroch, prázdne alebo plné, rôznych farieb, okrem modrej, terč je žltý, 

hnedý, alebo má farbu kvetu. 

Stonka: bezlistá, stvol. 

Listy: vyrastajú v prízemnej ružici. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Pestovanie: 

Pestujeme ich v priestranných, dobre vetrateľných skleníkoch s dostatkom svetla, pri 

teplote 16 - 18°C. 

Substrát: ľahký, humusový, priepustný, s teplotou 20°C. Pred výsadbou ho 

  dezinfikujeme. 

         Výsadba: mladé rastliny získavame zo špecializovaných podnikov. Vysádzame 

ich plytko, na vyvýšené alebo stolové záhony, môžeme ich sadiť aj do nádob. 

• Ošetrovanie počas rastu 

Zavlažujeme, prihnojujeme, pravidelne odstraňujeme staré a poškodené listy, 

ošetrujeme proti chorobám a škodcom. 

• Rez 

Režeme, alebo vylamujeme kvety úplne rozkvitnuté, s dvomi radmi vyzretých tyčiniek. 

Vytriedime ich a pred balením navlečieme do papierového kornútka. Skladujeme 

v chladiarni, alebo ihneď expedujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Téma č. 10/25 

ČREPNÍKOVÉ RASTLINY OKRASNÉ KVETOM 

 
 a) zásady pestovania a použitie 

    b) rozdelenie jednotlivých druhov 

 

a)  zásady pestovania a použitie 

   Sú to dôležité trhové rastliny pestované na predaj:             

 v určitom termíne daným ročným obdobím - na jar muškáty, ibišteky,  

 na termín daný významnými sviatkami - na Vianoce prýštec najkrajší, veľkú noc 

hortenzie,  

 na predaj po celý rok - sanpólia fialková. 

   Termínované kvitnutie dosiahneme úpravou dĺžky svetla počas dňa (tienenie alebo   

prisvetľovanie) alebo pestovaním pri upravenej teplote.  

    Rozmnožujeme ich postupne, aby sme trh zásobili kvetmi rovnomerne. 

• Nároky na prostredie  

Teplo: najvyššie   teploty  vyžadujú  rastliny   počas  vegetácie a v čase  kvitnutia. V  

období     vegetačného pokoja ich pestujeme pri teplote 15 – 20°C.  

Vzdušná vlhkosť: závisí   od  teploty  v  miestnosti, pri  nedostatku  rastliny   zhadzujú   

listy a puky kvetov. 

• Ošetrovanie počas rastu 

Zálievka: závisí  od  nárokov  jednotlivých  druhov, zloženia  zeminy,  od  nádoby 

v ktorej sa pestujú rastliny, od teploty a vzdušnej vlhkosti v miestnosti. V období 

vegetačného pokoja a pri poklese teploty zálievku obmedzujeme. Zalievame ráno, 

prípadne neskôr popoludní. 

Prihnojovanie: robíme pravidelne pri zalievaní, len v období rastu.  

Presádzanie: na jar, mladé rastliny častejšie, staršie rastliny po 2 až 3 rokoch. 

• Použitie  

          - na výsadbu mís, kvetinových stolíkov,  

          - umiestnené samostatne v interiéri,   

          - ako  darčekové rastliny,  

          - v zime na rez. 

      Pestujeme ich v teplých, poloteplých a studených skleníkoch podľa nárokov rastlín. 

 

     b)  rozdelenie jednotlivých druhov 

• Druhy s vyššími nárokmi na teplotu (pestované v teplých skleníkoch) 

M. senpólia  fialková - rozmnožovanie: listovými odrezkami                           

M. afelandra kostrbatá - rozmnožovanie: vrcholovými odrezkami                       

          Prýštec najkrajší                                                              

          Zornica hybridná v zemi má cibuľu 

• Druhy so strednými nárokmi na teplotu (pestované v poloteplých skleníkoch) 

          M. hója vosková - rozmnožovanie: stonkovými odrezkami 

          ibištek čínsky, hortenzia veľkolistá 

• Druhy s nižšími nárokmi na teplotu (pestované v studených skleníkoch) 

 darčekové rastliny  

           cyklámen perzský, starček cineráriolistý, papučka hybridná, prvosienka kalíškatá  

 rozmnožovanie: semenom 

 balkónové rastliny 

          M. muškát - rozmnožovanie: vrcholovými odrezkami 

          fuksia hybridná, begónia hľuznatá 

                                                         



                                                         

                                                                      

 

Téma č. 11/25 

ČREPNÍKOVÉ RASTLINY S OKRASNÝMI LISTAMI 

 
 a) zásady pestovania a použitie 

    b) rozdelenie jednotlivých druhov 

 

a) zásady pestovania a použitie 

Sú to dôležité trhové rastliny, pestované na predaj, na trvalú alebo dočasnú výzdobu 

interiérov.  

Rozmnožujeme ich postupne, aby sme trh zásobili kvetmi rovnomerne. 

• Nároky na prostredie  

Teplo: najvyššie teploty vyžadujú rastliny počas vegetácie. V období vegetačného 

pokoja by mala byť teplota 15 až 20°C.Vyššie teploty spôsobujú deformácie rastlín.  

Vzdušná vlhkosť: závisí od teploty v miestnosti, pri jej nedostatku rastliny zhadzujú  

listy. 

• Ošetrovanie počas rastu  

Zálievka: závisí od nárokov jednotlivých druhov, od zloženia pôdy, od nádoby v ktorej 

sa pestuje, od teploty a vzdušnej vlhkosti v miestnosti. V období vegetačného pokoja 

zálievku obmedzujeme. Zalievame do črepníkov, aby listy neostali fľakaté. 

 Prihnojovanie: robíme pri polievaní v období rastu. 

 Presádzanie: robíme na jar, na začiatku rastu, mladé rastliny presádzame častejšie, 

staršie, mohutné, alebo pomaly rastúce rastliny presádzame raz za 2 až 3 roky.  

• Použitie 

      - výzdoba interiérov,  

      - ako dekorácia,  

      - ozdravujú ovzdušie produkciou kyslíka a éterických olejov. 

Pestujeme ich v teplých, poloteplých a studených skleníkoch podľa nárokov rastlín. 

  

b) rozdelenie jednotlivých druhov 

• Druhy s vyššími nárokmi na teplotu (pestované v teplých skleníkoch) 

 M. figovník (fikus) - rozmnožovanie: vrcholovými a stonkovými odrezkami 

 M. dracena - rozmnožovanie: vrcholovými a kmienkovými odrezkami  

 difenbachia, krotónovec strakatý, juka obrovská, kordylínka 

 M. filodendron - rozmnožovanie: vrcholovými a kmienkovými odrezkami  

 monsera, potosovec zlatý, syngónium stopkatolisté 

 M. sansevéria - rozmnožovanie: listovými odrezkami, alebo delením podzemkov 

• Druhy so strednými nárokmi na teplotu (pestované v poloteplých skleníkoch) 

 M. brečtan - rozmnožovanie: vrcholové a stonkové odrezky 

 fatsia japonská, cisus 

 M. kolesu - rozmnožovanie: semenom, vrcholovými odrezkami 

 M. šachor striedavolistý - rozmnožovanie: semenom, odrezkami, delením trsov 

• Druhy s nižšími nárokmi na teplotu 

 M. zelenec chochlatý - rozmnožovanie: poplazmy, delením trsov 

 tradeskancia 

 M. aukuba japonská - rozmnožovanie: vrcholovými odrezkami 

 bršlen japonský  

 M. myrta obyčajná - rozmnožovanie: vyzretými odrezkami, ktoré sa odlamujú            

z vlaňajšieho dreva  

 rozmarín lekársky, lipka africká, araukária štíhla 

 

 



 

 

 

Téma č. 12/25 

ZÁKLADY VIAZAČSTVA 

 
 a) význam viazačstva a aranžovania, vybavenie dielne  

    b) používaný materiál 

 

a)  význam viazačstva a aranžovania, vybavenie dielne 

• Význam  

Aranžovanie kvetov pochádza z Japonska. Vzniklo z potreby človeka skrášľovať si 

svoje okolie. Kvety sprevádzajú človeka pri všetkých významných udalostiach 

(narodenie, meniny, svadba, ukončenie školy, rôzne spoločenské udalosti, štátne 

slávnosti a nakoniec aj úmrtie človeka). Aranžmán rozvíja estetické cítenie a spája 

človeka s prírodou. 

• Aranžovanie  

Je usporiadanie kvetov, zelene, plodov a doplnkového materiálu do určitých celkov.   

• Viazanie  

Je činnosť pri ktorej sa kvety a zeleň zoskupujú do určitého tvaru pomocou viazačského 

materiálu (drôt, stuha, lyko). 

• Záhradník viazač  

Musí poznať trvanlivosť rastlinného materiálu a usilovať sa ju čo najviac predĺžiť. Musí 

vedieť, na aký účel má kvetinová úprava slúžiť, alebo v akom prostredí sa použije.  

• Vybavenie dielne  

Musí byť dostatočne veľká, svetlá a dobre vetrateľná. Musí zodpovedať  

bezpečnostným a hygienickým predpisom (stoly a podlaha dobre umývateľná, v 

blízkosti umývadlo).  

Vybavená je pracovnými stolmi so zásuvkami na doplnkový a pomocný materiál,  

stojanmi  na rastlinný materiál a náradie, môže mať sklad na rastlinný a pomocný 

materiál. 

b)  používaný materiál  

-   záhradná zeleň: zeleň listnatých a ihličnatých drevín, (brečtan, krušpán, mahónia, 

skalník, cyprušteky, borovice, smrek, tuja), 

-  skleníková  zeleň: je zeleň dopestovaná v skleníku ako sú  črepníkové  kvety  okrasné 

listom aj kvetom, výhonky asparágusu a listy papradí, 

- rezané kvety: dopestované v skleníku aj v záhrade, klinčeky, ruže, gerbery, antúrie, 

chryzantémy, orchidey, trvalky, letničky, cibuľové a hľuznaté kvety,  

- prírodný materiál: je to materiál nazberaný v prírode, ktorý sa upravuje sušením, 

lakovaním, farbením, prípadne sa využíva v čerstvom stave bodliaky, chmeľ, bambus, 

rôzne trávy, nepravidelné korene a konáre stromov, plody a kvety drevín,  kvety rastúce 

v prírode, 

-   rôzne  plody:  tekvice,  makovice,  papriky  a  iná  zelenina,  kukurica,  plody  

okrasných drevín, klasy obilnín, 

-  pomocný materiál: využíva sa na prípravu podkladov, na priväzovanie  a vystužovanie 

kvetov a zelene, ale aj ako doplnok. Patrí sem drôt ktorý sa používa na spevnenie, 

stoniek listov a kvetov, využíva sa aj na zosilnenie podložiek, drôtené pletivo, 

viazacie materiály - lyko, špagáty, stuhy z rôznych materiálov, 

textilný materiál, pomôcky z penových hmôt na suché a živé kvety - oasis, piaflór,  

baliaci materiál - baliaci papier, ozdobný papier na manžety kytíc, hodvábny papier, 

darčekové škatuľky, fóliové vrecúška, celofán, farebné fólie,  

ďalšie pomôcky ako držiaky na svadobné kytice, rôzne  nádoby a vázy. 

-  náradie: záhradnícky nôž a nožnice, nožnice na papier, klieštiky na drôt, tavná pištoľ 

a náplne, špendlíky.  



 

 

Téma č. 13/25 

ŠPECIÁLNE SPÔSOBY OŠETROVANIA RASTLÍN, SKLENÍKOVÉ 

KVETINY NA REZ 

 
a) tvarovanie rastlín – zaštipovanie, vyštipovanie 

 b)   ruža - skleníková 

 

a)  tvarovanie rastlín – zaštipovanie, vyštipovanie 

• Zaštipovanie  

Odstraňujeme bylinné časti výhonkov rastových vrcholov, čím podporujeme  rast 

bočných výhonkov. Dosiahneme tým, aby sa rastlina rozkonárila. Získame rastlinu 

s viacerými rastovými vrcholmi. Zaštipujeme ručne, nožom, nožnicami, alebo strojom. 

• Vyštipovanie  

Odstraňujeme bočné výhonky alebo púčiky vyrastajúce z pazúch listov, čím podporíme 

rast vrcholového púčika. Dosiahneme tým, že bočné výhony neodčerpávajú živiny, 

rastlina vytvára pevnejšiu stonku  a jeden silný a väčší  puk. 

 

b)  skleníková kvetina na rez –  ruža  

Ruža je obľúbený trhový kvet, vhodný na svadobné a darčekové kytice. 

• Popis rastliny 

Kvety: sú červené, žlté, ružové, biele, oranžové, plné, voňavé, rôzne veľké, rastúce    

samostatne alebo v skupinách. 

Stonka: je pokrytá ostňami. 

Listy: sú striedavé, zložené, nepárnoperovité. 

• Pestovanie  

V priestranných dobre vetrateľných skleníkoch s dostatkom svetla. Kríky získame zo 

stonkových odrezkov, ktoré dáme zakoreniť alebo vysejeme semeno ruže šípovej, zo 

semena vyrastie podpník, na ktorý naočkujeme očko kultúrnej ruže. 

Substrát musí byť stredne ťažký, humusový, priepustný. 

Sadenice ruže po vysadení zaštipneme, za 2. - 3. listom, aby sa rastlina rozkonárila. 

V decembri a januári majú ruže obdobie vegetačného pokoja, preto zálievku postupne 

obmedzíme, až prestaneme zalievať úplne. Teplotu znížime na 1 - 5°C, urobíme spätný 

zimný rez kríkov. Postriekame proti hubovým chorobám a hmyzu.  

Začiatkom februára postupne zvyšujeme teplotu, rastliny začneme zalievať a  ruže 

privádzame do nového rastu. 

• Ošetrovanie počas rastu 

     Zavlažujeme ku koreňom, pravidelne prihnojujeme, robíme ochranu proti chorobám a  

škodcom.   

• Rez  

Polorozkvitnuté kvety striháme ráno, vytriedime, necháme napiť vodou a čo najskôr 

uložíme do chladiarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Téma č. 14/25 

PRÍRODNÉ PODMIENKY NA PESTOVANIE RASTLÍN, SKLENÍKOVÉ 

KVETINY NA REZ 

 
a) prírodné podmienky - teplo, svetlo, voda, vzduch 

b) americké klinčeky 

 

a)  prírodné podmienky 

• Teplo: je potrebné pre všetky životné pochody v rastline.  

    Podľa nároku na teplo delíme  rastliny na:  

   teplomilné – majú vysoké nároky na teplo (letničky), 

         stredné nároky na teplo – sem patrí väčšina rastlín, 

         chladnomilné – dobre znášajú chlad (trvalky). 

         Najvyššie teploty potrebuje rastlina pri klíčení a zakoreňovaní. 

         Najnižšie počas vegetačného pokoja v zime. 

• Svetlo: je potrebné pre fotosyntézu.  

     Podľa požiadaviek na svetlo delíme rastliny na:  

          svetlomilné – vyžadujú priame svetlo (letničky), 

          stredné nároky na svetlo – vyžadujú svetlo rozptýlené (väčšina rastlín), 

          tieňomilné – vyžadujú tieň, priame slnko im škodí. 

     Svetlo ovplyvníme prisvetľovaním, alebo tienením. Podľa dĺžky osvetlenia delíme 

     kvety na:  krátkeho dňa – zakladajú kvety, keď je svetlo menej ako 12 hod., 

                      dlhého dňa – kvety zakladajú, keď je svetlo dlhšie ako 12 hod., 

                      neutrálne – pri zakladaní kvetov im nezáleží na dĺžke dňa. 

• Voda: rozvádza živiny v rastline, je zdrojom pre fotosyntézu. Musí byť čistá, mäkká,      

má mať teplotu okolitého prostredia.  

     Podľa nároku na vodu rastliny delíme na:  

                      vodné – žijúce vo vode (lekno), 

                      vlhkomilné – pôdu a vzduch vyžadujú vlhké (paprade), 

                      stredné nároky na vodu – vyžaduje väčšina rastlín, 

                      suchomilné – vyžadujú málo vody (kaktusy).  

• Vzduch: biologicky aktívne zložky vzduchu sú,  

                        kyslík (O2)  rastlina potrebuje na dýchanie, 

                        oxid uhličitý (CO2) potrebný pre fotosyntézu. 

  Vlhkosť vzduchu v skleníku zvyšujeme polievaním a postrekovaním, znižujeme 

obmedzovaním  zálievky a vetraním.  

b)  skleníkové kvetiny na rez –  americké klinčeky 

• Popis rastliny 

Kvety: červenej, ružovej, žltej, bielej, oranžovej farby v rôznych odtieňoch. 

Stonka: článkovaná, s kolienkami. 

Listy: protistojné, úzke. 

• Pestovanie  

V priestranných dobre vetrateľných skleníkoch pri teplote 15 - 20°C, v zime 8°C. Na 

záhone vydržia 1 až 2 roky. 

Substrát: humusový, ťažší (klinčeky sú náročné na živiny). 

Zakorenené odrezky získavame zo špecializovaných predajní. Sadíme ich plytko do  

riadkov. Tri týždne po vysadení ich zaštipujeme za tretím až piatym listom aby sa 

rastlina rozkonárila. Nad porastom naťahujeme oporné siete umiestnené nad sebou. 

Umožňujú rastlinám rásť vzpriamene. 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Ošetrovanie počas rastu  

     Počas rastu ich vyštipujeme, zavlažujeme ku koreňom, pravidelne prihnojujeme, 

robíme   ochranu proti chorobám a škodcom.  

• Rez  

Polorozkvitnuté kvety zberáme ráno odlamovaním v kolienku. Po vytriedení balíme do  

zväzkov, ukladáme do chladiarne, alebo expedujeme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Téma č. 15/25 

PESTOVANIE ZELENINY 

 
 a) ochrana rastlín 

    b) všeobecná charakteristika strukovej zeleniny, význam, použitie, druhy – hrach siaty  

        záhradný 

 

a) ochrana rastlín 

• Preventívna ochrana – predchádzame ochoreniu rastlín. 

         Sejeme zdravé semená, sadíme zdravé rastliny, správne  ošetrujeme a pripravujeme pôdu, 

         správne hnojíme, ničíme buriny, likvidujeme napadnuté časti rastlín, dodržiavame 

osevné postupy. 

• Havarijná ochrana – choroby alebo škodca sa už prejavili na rastlinách. 

         Mechanická ochrana: zbierame škodcov ručne (na malých plochách), odstraňujeme  

                                             napadnuté časti rastlín, alebo celé rastliny, používame žlté  

                                             doštičky natreté lepom, pasce na hlodavce. 

Fyzikálna ochrana: preparovanie pôdy, pôdu prehrejeme na 90°C po dobu 30min., 

                                         zvukové a svetelné zariadenie odpudzujúce hmyz. 

Biologická ochrana: používame živé organizmy ako dravé vošky alebo pachové 

prípravky podobné pachu hmyzu ktoré zabraňujú rozmnožovaniu. 

Chemická ochrana: používame chemické prípravky 

                               - proti živočíšnym škodcom (zoocídy), proti hmyzu (insekticídy),  

                               - proti hubám (fungicídy), 

                               - proti burinám (herbicídy). 

Výhody chemickej ochrany: v krátkom čase na veľkých plochách zničíme choroby 

a škodcov. 

Nevýhody chemickej ochrany: ničíme aj užitočný hmyz, ohrozujeme  vtáky  aj  zvieratá,  

         prípravok sa dostáva do pôdy, do rastlín ktoré konzumujeme, do spodných vôd. 

         Použitie chemických prípravkov: na veľkých plochách používame mechanizáciu  

         a lietadlá, na malých plochách ručné postrekovače.   

   Chemickú ochranu robíme za bezvetria  alebo  mierneho  vetra, včas  ráno  alebo       

neskoro popoludní a v predpísaných  termínoch. Dodržiavame predpísané  dávkovanie   

   a  pracovný postup. Oblasti presne vyznačíme, aby  nik  do  nich  nevstupoval. Od     

postreku  do  zberu plodov musí ubehnúť tzv. ochranná lehota. 

 

b) všeobecná charakteristika, význam, použitie, druhy strukovej zeleniny 

• Všeobecná charakteristika strukovej zeleniny 

          Je to jednoročná zelenina, zaraďujeme ju do tretej alebo štvrtej trate. Konzumnou 

časťou sú struky. 

• Význam 

   Obsahuje  najviac  bielkovín  rastlinného  pôvodu,  zvyšuje úrodnosť  pôdy tým, že na  

koreňoch  vytvára hrčkotvorné baktérie, ktoré prijímajú vzdušný dusík, ktorý uvoľňuje 

do pôdy. 

• Použitie  

     Na priamy konzum, konzervovanie. 

• Druhy – hrach siaty záhradný, fazuľa obyčajná záhradná, bôb obyčajný, sója, šošovica, 

cícer. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Hrach siaty záhradný 

         Je popínavá rastlina, plod je struk, obsahuje 4 až 12 semien, ktoré konzumujeme. 

• Význam 

       Obsahuje bielkoviny, cukry, vitamíny, minerálne látky a škroby. 

• Pestovanie 

       Pestujeme z priamej sejby. 

     Príprava pôdy 

     Pôdu vyžaduje stredne ťažkú a kyprú, bohatú na humus. Na jeseň pôdu zorieme, na jar 

smykujeme, bránime a zapracujeme priemyselné hnojivá. Je náročný na vlahu. 

     Výsev 

     Sejeme na jar, do riadkov alebo do dvojriadkov, postupne s odstupom dvoch týždňov. 

     Zabezpečíme tak postupné dozrievanie a zber. Semeno pred  výsevom moríme. 

• Ošetrovanie počas rastu 

       Pravidelne zalievame, kypríme, plečkujeme, ošetrujeme proti chorobám a škodcom, 

k vyšším druhom dávame oporu. 

• Zber 

Jednorazovo na konzervovanie, keď je väčšina semien zrelá, porast pokosíme 

vymlátime, semená sa vylúpu a vytriedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Téma č. 16/25 

PESTOVANIE ZELENINY 

 
 a) rozdelenie zeleniny podľa nároku na hnojenie hospodárskymi hnojivami 

    b) všeobecná charakteristika cibuľovej zeleniny, význam, použitie, druhy – cibuľa 

kuchynská 

 

a) rozdelenie zeleniny podľa nárokov na hnojenie hospodárskymi hnojivami 

Zeleninu podľa nároku na hnojenie delíme do štyroch tratí: 

Prvá trať – zelenina náročná na hnojenie, znáša priame hnojenie maštaľným hnojom.   

                   Patrí sem hlúbová, plodová zelenina, zeler a pór. 

Druhá trať – zelenina ktorá vyžaduje veľa humusu, ale neznáša priame hnojenie MH.  

                     Patrí sem koreňová zelenina okrem zeleru, cibuľová zelenina okrem póru a 

listová zelenina. 

Tretia trať – zelenina menej náročná na hnojenie, hnojená prevažne priemyselnými 

hnojivami alebo kompostom.  

                     Patrí sem koreninová zelenina. 

Štvrtá trať – zelenina nenáročná na hnojenie, hnojená len nízkymi dávkami priemyselných 

hnojív.  

                     Patrí sem struková zelenina, cibuľa sadzačka. 

 

b) všeobecná charakteristika cibuľovej zeleniny, význam použitie, druhy  

• Všeobecná charakteristika cibuľovej zeleniny 

Je dvojročná zelenina okrem pažítky (trvalka). Zaraďujeme ju do druhej trate okrem 

póru (prvá trať). Konzumnou časťou sú cibule, cibule s listami alebo len listy 

s vysokým obsahom vitamínu C. Má špecifickú chuť a vôňu.  

• Význam 

Konzumuje sa počas celého roka, je zdrojom vitamínov a iných látok dôležitých pre 

zdravie.  

• Použitie 

Na priamy konzum, konzervovanie aj uskladňovanie. 

• Druhy 

Cibuľa kuchynská, cesnak kuchynský, pór, pažítka. 

 

          Cibuľa kuchynská 

   Konzumnou časťou je cibuľa rôznej farby a tvaru. 

• Význam 

Podporuje trávenie, chuť do jedla, má  liečivé účinky, používa sa v surovom stave aj na 

varenie. 

• Pestovanie 

     Z priamej sejby alebo zo sadzačky. 

     Z priamej sejby: sejeme na jar alebo na jeseň, do riadkov, do dvojriadkov, po výseve 

valcujeme. Osivo pred výsevom moríme. 

  Zo sadzačky: sadzačku dopestujeme zo semena. Vysádzame ju na jar, ručne alebo 

strojovo. Hrot cibuľky má byť nad zemou. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Ošetrovanie počas rastu 

Zavlažujeme, odburiňujeme, ošetrujeme proti chorobám a škodcom, prihnojujeme 

priemyselnými hnojivami. 

• Zber 

Zberáme vtedy, keď listy zasychajú v kŕčiku, žltnú a klesajú k zemi. Cibuľu vyorieme, 

urovnáme do radu a necháme preschnúť. Potom ju pozberáme a uskladníme v suchých, 

dobre vetrateľných skladoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Téma č. 17/25 

PESTOVANIE ZELENINY 

 
 a) predpestovanie priesad – výsev riedkou sejbou, predpestovanie rozsádzaním 

    b) všeobecná charakteristika listovej zeleniny, význam, použitie – šalát hlávkový 

 

a) predpestovanie priesad – výsev riedkou sejbou, predpestovanie rozsádzaním 

Predpestovanie priesad znamená vysiať semená v skleníku, fóliovníku alebo v parenisku, 

kde ich pestujeme do vytvorenia 3 – 6 pravých lístkov. Potom ich vysádzame von na 

stanovisko. Predpestovávame rastliny, ktoré majú dlhé vegetačné obdobie, alebo sú 

teplomilné, náchylné na chlad. 

• Predpestovanie riedkou sejbou – semená vysievame v skleníku, alebo v parenisku na 

záhon riedko, čo znamená  vo väčších vzdialenostiach. Po vzídení majú rastliny dosť 

miesta, nemusíme ich rozsádzať. Keď majú rastliny 4-6 pravých lístkov vysádzame ich 

von na stanovisko. 

     Výhody: je menej náročný na prácu a tým aj lacnejší. 

• Predpestovanie rozsádzaním – semená vysievame do misiek debničiek, na záhony 

husto, po vzídení rastliny nemajú dosť miesta, preto, keď vytvoria klíčne alebo prvé 

pravé lístky, musíme ich rozsadiť (pikírovať). Rozsádzame do črepníkov, 

zakoreňovačov, balíčkov alebo na väčšie vzdialenosti na záhone. 

          Výhody: rastliny vysádzame aj s koreňovým balom, rastlina neutrpí presádzací šok, po      

     výsadbe je menší výpad rastlín. 

 

b) všeobecná charakteristika listovej zeleniny, význam, použitie – šalát hlávkový 

• Všeobecná charakteristika 

Je to jednoročná zelenina, okrem čakanky šalátovej. Zaraďujeme ju do druhej trate. 

Konzumnou časťou sú listy alebo hlávka. Vyznačuje sa rýchlym rastom, má krátke 

vegetačné obdobie (okrem čakanky). 

• Význam 

     Pestuje sa ako predplodina, medziplodina, môže sa rýchliť, je obľúbená čerstvá 

zelenina hlavne na jar, je zdrojom vitamínov. 

• Použitie 

V čerstvom stave na prípravu šalátov ale aj na varenie, špenát na mrazenie.  

• Druhy  

     Šalát hlávkový, špenát siaty, čakanka šalátová, štrbák, žerucha siata. 

 

          Šalát hlávkový 

       Konzumnou časťou sú listy ktoré tvoria hlávky. 

• Význam  

Konzumujeme ho v čerstvom stave, je zdrojom  vitamínov a minerálnych látok. 

     Podľa obdobia pestovania poznáme druhy:  

     skoré, letné, zimné 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Pestovanie 

Z priamej sejby alebo z predpestovaním priesad. 

Priama sejba: pôdu pred výsevom skypríme, urovnáme, hnojíme priemyselnými 

hnojivami. Sejeme priamo na pozemok, do riadkov, po vzídení jednotíme. 

Predpestovanie priesad: vysievame v skleníku alebo v parenisku. Keď majú rastliny 

prvé pravé lístky tak ich balíčkujeme. Na jar (koncom marca) vysádzame plytko na 

pripravený pozemok. 

• Ošetrovanie počas vegetácie 

         V priebehu vegetácie podľa potreby odburiňujeme, zavlažujeme, ochraňujeme proti     

          chorobám a škodcom, hlavne proti  plesniam a voškám. 

• Zber 

Zberáme postupne prebierkou. Odrežeme nožom tesne pod hlávkami. Nesmie sa 

umývať, do prepraviek ho ukladáme hlávkami dolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Téma č. 18/25 

PESTOVANIE ZELENINY 

 
 a) príprava pôdy pred výsevom, alebo vysádzaním (základné a povrchové spracovanie pôdy) 

    b) všeobecná charakteristika koreňovej zeleniny, význam, použitie, druhy – mrkva obyčajná 

    

a)  príprava pôdy pred výsevom, alebo vysádzaním 

Na malých plochách pôdu pripravujeme ručne. Na jeseň pôdu zrýľujeme rýľom. 

Zapracujeme hospodárske alebo priemyselné hnojivá. Cez zimu necháme pôdu premrznúť. 

Na jar prekopeme motykou, aby sme rozdrvili hrudy. Povrch urovnáme hrabľami, buriny, 

väčšie hrudy a skalky odstránime. Vyznačíme si riadky a spony pre výsev alebo výsadbu. 

     Na veľkých plochách používame mechanizáciu. Robíme základné a povrchové 

spracovanie pôdy. 

•  Podmietka  

     je plytké obracanie pôdy, robíme ju ihneď po zbere úrody. Zapracovávame pri  nej do     

     pôdy zvyšky po predchádzajúcich plodinách.  

•  Orba  

      je hlbšie obracanie pôdy. Zapracovávame pri nej hospodárske alebo priemyselná 

hnojivá. Orbu robíme pluhmi.      

•  Smykovanie  

     urovnáva povrch a rozbíja hrudy. Robíme ho smykmi. 

•  Bránenie  

     robíme bránami, zapracovávame do pôdy priemyselné hnojivá, prípadne semená, hrudy 

     drobíme  na ešte menšie kúsky. 

 

b)  všeobecná charakteristika, význam, použitie, druhy koreňovej zeleniny 

• Všeobecná charakteristika  

Je väčšinou dvojročná zelenina, jednoročná je reďkovka, trváca je chren a čierny koreň. 

Zaraďujeme ju do druhej trate, okrem zeleru (prvá trať). Konzumnou časťou sú korene, 

koreňové hľuzy, buľvy, ktoré vyrastajú v prvom roku pestovania. Konzumnou časťou 

petržlenu a zeleru je aj vňať.  

• Význam  

Je zdrojom vitamínov a iných pre zdravie  dôležitých látok, obsahuje silice, aromatické 

látky.  

• Použitie  

Na priamy konzum počas celého roka surová aj varená, na uskladnenie aj 

konzervovanie. 

• Druhy 

Mrkva obyčajná, karotka, petržlen koreňový, vňaťový, paštrnák siaty, zeler buľvový, 

chren, čierny koreň, reďkovka, reďkev, červená repa šalátová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mrkva obyčajná  

     Konzumnou časťou je zdužnatený koreň rozličného tvaru. Používa sa na priamy konzum 

po celý rok, môže sa uskladňovať, obsahuje cukry, minerálne látky, vitamíny (provitamín 

A a vitamíny skupiny B). 

• rozdelenie: karotka má tupo zakončený koreň, mrkva obyčajná má vretenovitý, 

zahrotený koreň. 

• Pestovanie 

Pestuje sa len z priamej  sejby. 

Príprava pôdy 

Vyžaduje ľahké humusové pôdy. Pred výsevom zapracujeme do pôdy priemyselné 

hnojivá. Urovnáme povrch pôdy, povalcujeme. 

Výsev 

Semená pred výsevom moríme, sejeme na jar do riadkov, po vzídení porast  jednotíme.  

• Ošetrovanie počas rastu 

         Zavlažujeme, prihnojujeme, plečkujeme, ošetrujeme proti chorobám a škodcom. 

 

• Zber 

Skorú karotku zbierame prebierkou a predávame vo zväzkoch, predávame s vňaťou 

alebo bez vňate, neskorú mrkvu zberáme jednorazovo, vňať pokosíme a korene 

vyorieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Téma č. 19/25 

PESTOVANIE ZELENINY 

 
 a) vymenuj zástupcov jednotlivých skupín zeleniny 

    b) charakteristika, význam, použitie hlúbovej zeleniny  

 

a) zástupcovia jednotlivých skupín zeleniny 

     Podľa toho, ktorú časť zeleniny konzumujeme, rozdeľujeme zeleninu na:  

• hlúbovú zeleninu - kapusta hlávková, biela, červená, kel hlávkový, ružičkový, 

kučeravý, kaleráb, karfiol, brokolica, kapusta čínska, pekinská, 

• listovú zeleninu - šalát hlávkový, špenát siaty, čakanka šalátová, štrbák, žerucha siata, 

• plodovú zeleninu - uhorky nakladačky, šalátovky, tekvica, melón cukrový, vodný, 

paprika ročná, rajčiak, baklažán, patizón, 

• koreňovú zeleninu – mrkva obyčajná, karotka, petržlen koreňový, paštrnák siaty, zeler 

buľvový, chren, čierny koreň, reďkovka, reďkev, červená repa šalátová, 

• cibuľovú zeleninu - cibuľa kuchynská, cesnak kuchynský, pór, pažítka, cibuľa šalotka,  

zimná, perlovka, 

• struková zelenina - hrach siaty záhradný, fazuľa obyčajná záhradná, bôb obyčajný, sója,  

šošovica, cícer, 

• lahôdková zelenina - rebarbora, kukurica cukrová, fenikel sladký, špargľa, artičoka, 

zeler  stopkatý, 

• koreninová zelenina - majorán záhradný, kôpor voňavý, rasca lúčna, aníz, fenikel 

obyčajný, tymian, mäta pieporná. 

 

b) všeobecná charakteristika, význam, použitie hlúbovej zeleniny - kapusta hlávková 

• Všeobecná charakteristika 

Je dvojročná zelenina, okrem karfiolu a brokolice (jednoročné).V prvom roku vytvárajú 

konzumnú časť, v druhom roku kvitnú a prinášajú semená. Zaraďujeme ju do prvej 

trate. Znakom hlúbovín je že vytvárajú hlúb. Konzumnou časťou sú hlávky, listy, 

zdužnatené súkvetie. 

• Význam 

Je najpestovanejšou zeleninou na Slovensku, obsahuje veľa vitamínov, minerálov 

a organickej hmoty, sú nositeľmi mnohých látok potrebných pre zdravie človeka. 

• Použitie 

Konzumuje sa počas celého roka surová, varená a konzervovaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Kapusta hlávková biela, červená 

     Konzumnou časťou je hlávka vytvorená z husto nahromadených listov, ktorej kvalita sa     

     hodnotí podľa hustoty listov a tvrdosti hlávky. 

     Kultivary kapusty delíme na: skoré, poloskoré, neskoré. 

• Pestovanie  

pestujeme ju z priamej sejby a predpestovaním priesad. 

Príprava pôdy - pôdu vyžaduje dobre zásobenú živinami, humusovú. Na jeseň 

zapracujeme do pôdy maštaľný hnoj, na jar pôdu urovnáme, prekypríme, prihnojíme 

dusíkatými hnojivami. 

Priama sejba - semená pred výsevom moríme. Vysievame na jar do riadkov, po vzídení 

porast jednotíme. 

Predpestovanie priesad - priesady predpestovávame v skleníku, alebo v parenisku. 

Vysievame od januára do marca, do debničiek alebo na väčšie vzdialenosti na záhone. 

Keď majú rastliny klíčne lístky tak ich rozsádzame, do zakoreňovačov, do balíčkov, 

keď majú rastliny 4-6 pravých lístkov vysádzame ich do riadkov von na stanovisko. 

Pred výsadbou ich otužujeme. 

• Ošetrovanie počas rastu 

Podľa  potreby zavlažujeme, vyplievame,  prihnojujeme,  ošetrujeme   proti chorobám 

 a škodcom. 

• Zber  

Jednorázovo - poloskorú a neskorú a na technologické spracovanie. 

Prebierkou - skorú, zberáme postupne ako dozrievajú hlávky. 

Zberáme tak, že hlávku odrežeme od hlúbika, vrchné obalové listy tiež odstránime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Téma č. 20/25 

PESTOVANIE ZELENINY 

 
 a) priama sejba – príprava semien, technika výsevu 

    b) všeobecná charakteristika plodovej zeleniny, význam, použitie, druhy - uhorka 

 

a) priama sejba – príprava semien, technika výsevu 

Sejba je správne rozmiestnenie semien v pôde. 

     Priama sejba je výsev semien  priamo von na stanovisko. 

• Príprava semien: 

Namáčanie semien - semená namáčame do vody aby zmäkli, po miernom osušení ich 

vysievame do dostatočne vlhkej pôdy. 

Morenie semien - je ochrana semien proti hubovým chorobám a škodcom, semená 

obaľujeme vrstvou ochranného prípravku. 

Poznáme suché morenie práškovým moridlom, alebo mokré morenie, tekutými 

moridlami. 

Stratifikácia semien – je premiešanie semien s vlhkým pieskom. Ukladáme ich do 

chladnej miestnosti. Stratifikujeme semená, ktoré rýchlo strácajú klíčivosť alebo tie, 

ktoré klíčia neskoro. 

• Technika výsevu: do riadkov - rastliny sa po vzídení prekrývajú v riadkoch, 

         do dvojriadkov - ako do riadkov, len každý tretí riadok vynecháme, 

         na široko - semená voľne rozhodíme po pozemku, 

         do hniezd  - vyhĺbime jamky, kde vložíme 3 – 5 semien. 

• Hĺbka sejby závisí od: veľkosti semien, 

     druhu a vlastnosti pôdy. 

 

b) všeobecná charakteristika plodovej zeleniny, význam použitie, druhy - uhorka 

• Všeobecná charakteristika 

Je jednoročná zelenina. Zaraďujeme ju do prvej trate. Má dlhé vegetačné obdobie. Je 

náročná na teplo (teplomilná zelenina). Konzumnou časťou sú plody. 

• Význam 

Obsahuje veľa vitamínov a iných látok dôležitých pre zdravie. 

• Použitie 

Na priamy konzum v surovom stave, varená na konzervovanie. 

• Druhy 

Uhorky šalátovky, nakladačky, rajčiak, paprika, melón vodný, cukrový, tekvica, 

patizón, baklažán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uhorka 

Konzumnou časťou je dužinatý plod. Vyznačuje sa vysokým obsahom vody. 

Delíme ich na nakladačky a šalátovky. 

• Pestovanie  

z priamej sejby nakladačky aj šalátovky 

predpestovaním priesad len šalátovky 

Príprava pôdy 

Pôdu na jeseň zorieme, zapracujeme maštaľný hnoj, na jar pôdu urovnáme 

smykovaním a bránením, zapracujeme priemyselné hnojivá. 

Priama sejba: semená pred výsevom moríme, sejeme na jar do riadkov, ak je potrebné, 

tak ich po vzídení jednotíme. 

Predpestovanie priesad: predpestovávame v skleníku, fóliovníku a v parenisku, semená 

pred výsevom moríme, sejeme do balíčkov alebo zakoreňovačov po 2-3 semená, na 

stanovisko ich vysádzame v máji keď má rastlina vyvinuté pravé lístky, pred výsadbou 

priesady otužujeme.  

• Ošetrovanie počas rastu 

Zavlažujeme, prihnojujeme, odstraňujeme buriny, ošetrujeme proti chorobám 

a škodcom. 

• Zber 

Prebierkou, podľa veľkosti a použitia plodov, zberáme ručne, alebo zberovými 

plošinami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Téma č. 21/25 

OKRASNÉ DREVINY 

 
 a) rozdelenie okrasných drevín 

    b) vegetatívne rozmnožovanie listnáčov bylinnými a drevnatými odrezkami, potápaním,  

        nakopcovaním, štepením (očkovaním, vrúbľovaním) 

 

a)  rozdelenie okrasných drevín 

Okrasné dreviny sú základným materiálom pre vytvorenie kompozície sadovej úpravy. 

     Delíme ich na:  

                   Opadavé - listnaté stromy, listnaté kry, popínavé dreviny. 

                            Neopadavé - ginká, ihličnany, vždyzelené listnáče. 

     Podľa využitia ich delíme na:   

     Základné dreviny - vytvárajú základnú kostru sadovej úpravy. 

     Doplnkové dreviny - dopĺňajú základné dreviny. 

     Výplňové dreviny - vypĺňajú v prvých rokoch prázdne miesta, neskôr ich odstraňujeme. 

     Podrastové dreviny - dotvárajú priestor v zatienených partiách vyšších porastov. 

     Kroviny – vytvárajú  samostatné nižšie  porasty  v sadovníckej úprave.     

     Podľa tvaru ich delíme na: guľatý, vajcovitý, previsnutý, políhavý, kužeľovitý, stĺpovitý, 

dáždnikovitý. 

 

b)  vegetatívne rozmnožovanie listnáčov 

• Odrezky 

Odrezkami rozmnožujeme druhy, ktoré rýchlo zakoreňujú. Odrezky poznáme drevnaté, 

bylinné, koreňové, púčikové. 

   Drevnaté odrezky - jednoročné vyzreté výhonky striháme v zime dlhé približne 15cm. 

Spodný rez robíme pod očkom, vrchný rez nad očkom. Dávame ich do zväzkov 

a označíme menovkou. Ukladáme ich v chladnej miestnosti do nádob s vlhkým 

pieskom alebo rašelinou. Na jar ich vytriedime a sadíme na záhony tesne vedľa seba 

tak, aby bol vrchný púčik tesne nad pôdou. Na jeseň zakorenené odrezky vyberáme a 

črepníkujeme. 

Bylinné odrezky - striháme v lete, na dĺžku 4-8 cm, keď sú letorasty správne vyzreté 

(príliš mäkké zahnívajú, tvrdé zle zakoreňujú). S dvoma listami alebo dvoma pármi 

listov. Spodné listy sa odstránia, ostatné sa ponechajú. Namáčame ich do stimulátora 

a picháme ich na množiarenske záhony. Zakorenené odrezky na jar vyberieme a sadíme 

von na záhony, alebo črepníkujeme. 

• Potápanie  

Používame pri drevinách, ktoré vytvárajú z adventívnych púčikov nové letorasty. 

Poznáme: jednoduché, lúčovité, hadovité potápanie. 

Jednoduché potápanie - vykopeme ryhu, jednoročný výhon ohneme a vložíme do ryhy, 

koniec šikmo vyvedieme na povrch, ryhu zahrnieme zeminou.  

Lúčovité - vykopeme ryhu, jednoročný výhon vložíme do ryhy, skrátime ho, 

nevyvedieme ho na povrch, až  po vyrastení letorastov (lúčov) zahrnieme zeminou. 

Hadovité - vykopeme viac rýh, stonku popínavých drevín striedavo vkladáme do rýh  

a vyvádzame na povrch, ryhy zasypeme zeminou.  

Nadzemné časti vypučia, časti pod zemou vytvoria korene. Na jeseň jednotlivé časti 

oddelíme. 

 

 

 



 

 

 

• Nakopcovanie 

Materskú rastlinu zostrihneme nad pôdou, vypučia nové letorasty potom ich prihrnieme 

zeminou. Na jeseň letorasty odhrnieme a oddelíme. 

• Štepenie – očkovanie, vrúbľovanie 

          Je spájanie dvoch častí toho istého alebo príbuzného druhu.  

Očkovanie - prenášame očko na podpník. 

Poznáme očkovanie: na spiace očko  

                                            na bdiace očko    

                                            Forkertov spôsob  

Vrúbľovanie - prenášame vrúbeľ na podpník. 

Spôsoby vrúbľovania: spájkovanie 

 plátkovanie 

                                              na koziu nôžku 

                                              do rázštepu 

                                              za kôru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Téma č. 22/25 

ZELEŇ 

 
 a) funkcie zelene  

    b) členenie zelene 

a)  funkcie zelene  

     Význam zelene môžeme vyjadriť základnými funkciami. 

• Bioklimatická funkcia - reguluje teplotu, vlhkosť vzduchu a pôdy, prúdenie vzduchu.    

• Hygienická funkcia - zachytáva častice prachu zo vzduchu, 

                                          - zachytáva plynné exhaláty, 

                                          - znižuje množstvo škodlivých mikroorganizmov v ovzduší,                              

                                          - vylučovanie O2.  

• Psychologická funkcia - zeleň svojou farebnosťou, šumom upokojuje nervovú sústavu          

a pôsobí na obnovu duševných a telesných síl. 

• Estetická funkcia - zeleň pomáha utvárať krásu krajiny, sídlisk, miest a dedín, dopĺňa 

a zvýrazňuje stavby, farebnosťou vytvára zaujímavé umelecké diela, zakrýva 

nedostatky. 

• Ochranná funkcia - chráni pôdu pred zosúvaním (eróziou), brehy vodných tokov chráni 

pred vymývaním, pásy zelene oddeľujú fabriky a cesty od obytných budov, slúži ako 

ochrana pre vtáky a zvieratá.  

• Spoločenská funkcia - využíva všetky predchádzajúce funkcie, jednotlivé plochy zelene 

slúžia pre hry, oddych a športové využitie, zlepšuje obývateľnosť krajiny.  

 

b)  členenie zelene, druhy zelene 

  Zeleň rozdeľujeme na: 

• Verejná zeleň, je trvalo prístupnú verejnosti, udržujú ju obce. 

-  mestské parky  

-  parkové námestia 

-  sídlisková zeleň 

-  uličné stromoradie a zeleň pri cestách 

-  zeleň pri významných budovách 

-  zeleň pietnych miest 

-  zeleň ihrísk, športovísk 

-  verejné historické parky, záhrady 

-  rekreačné parky a parkové lesy 

-  zeleň vodných tokov 

• Vyhradená (neverejná) zeleň, je  verejnosti neprístupná, alebo je prístupná obmedzene, 

je majetkom súkromnej osoby alebo organizácie, ktorá sa o ňu stará. 

-  zeleň školských a nemocničných záhrad 

            -  súkromná zeleň 

    -  neverejné športoviská 

-  zeleň výstavísk 

-  botanické a zoologické záhrady 

-  cintoríny 

-  zeleň tovární, úradov  

• Druhy zelene 

Vegetačné prvky - stromy, kry, kvety, trávnik, prírodné vodné plochy a útvary. 

Doplňujúce prvky - chodníky, schodištia, múry, kvetinové múriky, skalky, vodné 

stavby, ihriská, pergoly, altánky, prístrešky, záhradný nábytok, oplotenia, odpadkové 

koše, vtáčie napájadlá. 

 



 

 

 

Téma č. 23/25 

VÝSADBA A OŠETROVANIE DREVÍN 

 
 a) technológia výsadby stromov 

    b) ošetrovanie drevín počas rastu 

 

a) technológia výsadby stromov 

• Ihličnany a vždyzelené listnáče vysádzame vždy s koreňovým balom, na jar alebo na 

jeseň. Korunu a korene pred výsadbou neupravujeme.  

Jama musí byť väčšia a hlbšia ako koreňový bal. Jamy hĺbime ručne, alebo 

mechanizačným prostriedkom. 

Hĺbka vysádzania má byť taká v akej hĺbke bola drevina vysadená v škôlke. 

Na spodok jamy nasypeme kvalitnú zeminu. Vložíme drevinu, dosypeme 

zeminu, prišliapneme ju ku koreňovému balu a polejeme.  

• Opadavé listnáče sadíme na jar alebo na jeseň bez koreňového balu.  

Pred výsadbou skracujeme výhonky v korune a upravíme korene. Výhonky striháme nad 

púčikom smerujúcim von.  

Jama musí byť väčšia a hlbšia aby v nej boli voľne rozložené korene. Jamy hĺbime ručne, 

alebo mechanizačným prostriedkom. 

Hĺbka vysádzania má byť taká v akej hĺbke bola drevina vysadená v škôlke. 

Na spodok jamy nasypeme kvalitnú zeminu a upevníme do nej kôl. Vložíme drevinu a 

dosypeme zeminou. Drevinu jemne potriasame aby sa zemina dostala medzi korene. 

Zeminu prišliapneme ku koreňom, drevinu vyviažeme ku kolíku a zalejeme. 

Okolo stromu vytvoríme misku, ktorú zalievame, udržujeme bez burín, nastielame 

slamou. 

 

b)  ošetrovanie drevín počas rastu 

• Ihličnany a vždyzelené listnáče po vysadení zavlažujeme, chúlostivé druhy na zimu 

prikrývame čečinou. Pred zimou stĺpovité ihličnany zviažeme, aby sa nepoškodil ich 

tvar. V zime striasame sneh aby sa nepolámali konáre. 

  Vždyzelené listnáče a ihličnany ani v ďalších rokoch po vysadení nerežeme, okrem    

zámerne tvarovaných drevín (živé ploty) 

• Opadavé listnáče po vysadení zavlažujeme, odburiňujeme, odstraňujeme výmladky.  

V priebehu rastu korunu tvarujeme rezom.  

• Rez drevín  

Rezom dosiahneme správny tvar koruny. 

Výchovný rez – robíme pri mladých práve vysadených drevinách. Úlohou je dať drevine 

správny tvar. 

Udržovací rez – robíme v priebehu rastu. Úlohou je udržať správny tvar dreviny. 

Presvetľovací rez – robíme na presvetlenie hustej koruny. Úlohou je vytvoriť vzdušnú 

korunu s dostatkom svetla. 

Zmladzovací rez – robíme pri starých drevinách. Úlohou je zmladiť drevinu. Udržať ju 

v správnom tvare a zdravú. Rezom odstraňujeme staré, poškodené a križujúce konáre. 

Väčšie rany zatierame latexom, fermežovou farbou alebo štepárskym voskom aby sa 

zabránilo vzniku chorôb. 

 

 



 

 

 

Téma č. 24/25 

TRÁVNIKY 

 
 a) rozdelenie trávnikov 

    b) zakladanie trávnika sejbou 

 

a)  rozdelenie trávnikov 

     Trávnik je viacročný porast, ktorý husto zakrýva pôdu a spája prvky sadovníckej úpravy.  

     Druhy trávnikov: 

Kobercové trávniky, nízke  

Parkové trávniky, stredné 

Parkové lúky, vysoké 

 

• Kobercové trávniky, nízke - tvoria zmesi nízkych tráv.   

Kosia sa pravidelne, aby ostal trávnik nízky 40 - 70 mm. 

Používajú sa pri významných budovách, ku kvetinovým záhonom a na ihriská. 

• Parkové trávniky, stredné - v sadovníckych úpravách sú najrozšírenejšie. Kosia sa podľa 

potreby, asi 10 - 15 krát ročne. Používajú sa v parkoch, v záhradách, okolo ciest, v 

uliciach, na námestiach. 

• Parkové lúky, vysoké - je to lúčny porast z vysokých tráv, ktorý môže mať aj 

hospodársky význam. Kosíme ich 2 - 3 krát ročne, trávu často sušíme. 

 

Podľa spôsobu vegetatívneho rozmnožovania ich delíme na: 

Trsnaté trávy - tvoria trsy (delenie trsov)  

Výbežkaté trávy - tvoria podzemné, alebo nadzemné výbežky (oddelenie výbežku) 

V kvalitných trávnikoch by mali mať zastúpenie aj trsnaté aj výbežkaté trávy.  

 

b)  zakladanie trávnika sejbou 

• Príprava pozemku - najvhodnejšia je hlinitá, hlinitopiesočnatá pôda. Na veľkých   

plochách pôdu zorieme, na malých plochách zrýľujeme. Pridáme hospodárske alebo 

priemyselné hnojivá. Pred sejbou pôdu vyčistíme, odstránime buriny, kamene a iné 

nečistoty, urovnáme a spevníme povrch valcom, nášľapnými doskami.  

• Výsev - robíme na jar, alebo na jeseň, sejeme ručne alebo sejačkami, semená  

rozhodíme po pozemku (výsev na široko). Aby bol výsev čo najrovnomernejší, sejeme 

2x, potom hrabľami jemne zapracujeme semená do pôdy a celú plochu spevníme 

valcom, na malých plochách nášľapnými doskami. Vysiatu plochu zalejeme.  

Klíčiace semeno a mladý trávnik nesmú preschnúť. Pri zalievaní treba dbať na to, aby 

sa semená nevyplavili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Téma č. 25/25 

TRÁVNIKY 

 
 a) zakladanie trávnikov mačinovaním 

    b) ošetrovanie trávnikov 

 

a) zakladanie trávnikov mačinovaním 

• Trávnatá mačina sú pásy trávy (trávnatý koberec), získané zámerným pestovaním na 

podložke, alebo vyrezané pásy trávy zo staršieho nezaburineného trávnika.  

Mačinovaním sa zakladajú trávniky tam, kde chceme získať rýchlo trávnatú plochu (na 

výstaviskách, trávnatých športoviskách). 

•  Príprava pozemku 

Pôdu vyčistíme, odstránime buriny, obohatíme vrstvou výživnej humusovej zeminy,  

urovnáme povrch. 

• Ukladanie trávnatej mačiny 

Pásy trávy ukladáme tak, ako tehly v murive. Priečne škáry nesmú byť oproti sebe. Ak 

vzniknú medzery medzi jednotlivými pásmi, zaplníme ich zeminou. Pokrytú plochu 

povalcujeme aby sa korene spojili s pôdou a polejeme. Prvé kosenie sa robí po troch 

týždňoch. Po dvoch mesiacoch ho môžeme používať. 

Rozmery mačiny sú rôzne. 

 

b) ošetrovanie trávnikov 

Aby trávnik mohol plniť estetickú funkciu, musíme ho pravidelne ošetrovať. Medzi 

základné práce pri ošetrovaní trávnika zaraďujeme: 

• Odburiňovanie trávnikov - buriny (jednoročné, trváce) odstraňujeme ručne alebo 

pomocou herbicídov. 

• Kosenie trávnikov - kosením sa trávnik prehusťuje, zabraňuje sa trávam vytvoriť plodné 

steblá. Ako často sa bude trávnik kosiť, závisí od druhu trávnika. Mladý trávnik sa kosí, 

keď dorastie do výšky 10cm. Kosiť môžeme ručne (kosou) alebo kosačkami. 

• Polievanie trávnikov - závlaha má byť jemná, ale výdatná, aby sa prevlhčila celá 

koreňová sústava. Zavlažuje sa vždy po kosení trávnikov a to tak, aby sa nevytvorili 

kaluže. Zavlažujeme ručne (krhle) alebo pomocou postrekovačov. 

• Hnojenie trávnikov – správne hnojenie je nevyhnutné pre vypestovanie hustého 

trávnika. Používame hnojivo NPK, prípadne špeciálne hnojivá na trávniky. Raz za 3 – 5 

rokov sa trávniky môžu prihnojiť organickými hnojivami. 

• Vyhrabávanie trávnikov - na jeseň vyhrabávame napadané lístie a suchú trávu. Na jar 

rozhrnieme krtince. Počas roka vyhrabeme pokosenú trávu, suché napadané konáre, 

rôzne nečistoty a kamene. 

V priebehu roka dosievame miesta kde tráva vyschla alebo vymrzla. Trávnaté plochy 

prevzdušňujeme a valcujeme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B: Témy praktické (1 – 10): 
Téma č. 1/10 

 

Presádzanie drevín 
- postup práce 

                                                                - pomôcky 

                                                                - BOZP 

 

Dreviny pestované v nádobách (kontajneroch) pravidelne presádzame. Rastlina tak získa 

viac miesta a pôdu obohatenú o živiny. Presádzame na jar, alebo na jeseň. 

 

   Postup práce: 

Príprava substrátu – substrát pripravíme miešaním väčšieho podielu rašeliny,  ornice,   

piesku a organických hnojív. 

Presádzame z menšieho črepníka do väčšieho, a to tak, že črepník po   obvode stlačíme 

rukami. Obrátime ho hore dnom a jednou rukou pridržíme koreňový bal s drevinou. Druhou 

rukou stiahneme črepník z rastliny a koreňového balu. 

Ak sa črepník nedá stiahnuť, musíme klepnúť hranou črepníka o stôl, až kým  sa koreňový 

bal neuvoľní. Dávame pozor aby sme nepoškodili rastlinu, ani koreňový bal. Nožnicami 

odstrihneme staré, poškodené, príliš dlhé korene. 

Na dno väčšieho črepníka nasypeme substrát, množstvo závisí od veľkosti koreňového 

balu. Rastlinu umiestnime do stredu črepníka tak, aby medzera medzi koreňovým balom 

a hranou črepníka bola po celom obvode rovnaká. Vrch koreňového balu nesmie 

presahovať okraj črepníka. Rastlinu jednou rukou pridržíme, druhou prisypeme substrát asi 

jeden cm pod okraj črepníka. 

   Prisypaný substrát zľahka utlačíme, ak je potrebné dosypeme. Presadené rastliny  ukladáme 

na záhony do trojsponu, alebo štvorsponu, a zalejeme.   

    

   Pomôcky:  

   rukavice, nožnice, črepníky, debničky 

 

   BOZP:  

   pri práci s rastlinami, s pracovným náradím, dbáme na vlastnú bezpečnosť.  Dávame pozor 

na ostré predmety v substráte, na ostré hrany črepníka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Téma č. 2/10 

 

 

Vegetatívne rozmnožovanie listnatých krov -  drevnatými odrezkami 
                                                               - postup práce 

                                                               - pomôcky 

                                                               - BOZP 

 

Rozmnožovanie odrezkami používame pri druhoch okrasných drevín, ktoré ľahko 

zakoreňujú. Drevnatými odrezkami rozmnožujeme väčšinu okrasných krov,  ako napríklad 

vtáčí zob, pajazmín, tavoľník, zlatovku.   

  

   Postup práce: 

   Jednoročné zdravé, vyzreté výhonky striháme v zimných mesiacoch. Na rozmnožovanie    

používame hlavne strednú časť výhonu, kde sú najlepšie vyzreté púčiky. Odrezky 

upravujeme na dĺžku 15cm. Dolný rez robíme 2mm pod protistojnými púčikmi, alebo pri 

striedavých púčikoch pod púčikom. Horný rez vedieme asi 1cm  nad púčikom.  Odrezky 

s protistojnými púčikmi striháme na 2 – 3 páry púčikov.  

   Urovnáme ich po 50 kusov do zväzkov, ktoré v hornej aj spodnej časti previažeme a   

označíme menovkou. Zakladáme ich do vlhkého piesku a ukladáme v chladnej, tmavej 

miestnosti.  

   Na jar (marec, apríl) ich vytriedime. Tie ktoré vytvorili kalus, sadíme na dobre pripravený 

záhon s hlinitou, hlinito - piesočnatou pôdou, s dostatkom humusu. Riadky sú od seba 

vzdialené 20 – 30cm, rastliny v riadku picháme 1 cm od seba kolmo, alebo mierne šikmo 

tak, aby horný púčik bol tesne nad pôdou. Riadky mierne zahrnieme. Odrezky ktoré 

nevytvorili kalus, vyhodíme. 

   Počas vegetácie záhony kypríme, odburiňujeme a zalievame. 

Na jeseň sadenice vytriedime, zakladáme na záhony, alebo črepníkujeme. 

 

   Pomôcky:  

   záhradnícke nožnice, špagát, alebo lyko, menovky, nádobu na založenie odrezkov 

 

   BOZP:  

   pri práci s pracovným dbáme na to, aby sme nezranili seba, ani spolupracovníkov, ruku v 

ktorej nedržíme nožnice kladieme mimo dosah nožníc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Téma č. 3/10 

 

Vegetatívne rozmnožovanie – delením trsov 
- postup práce 

                                                                - pomôcky 

                                                                - BOZP 

 

Pri tomto rozmnožovaní vzniká nová rastlina z oddelenej časti materskej rastliny. Oddelená   

časť musí byť schopná vytvoriť chýbajúce orgány. Vegetatívne u nás rozmnožujeme 

rastliny, ktoré nevytvárajú dostatok kvalitného semena, pestovanie zo semena je zdĺhavé, 

ak si rastliny   neuchovávajú vlastnosti rodičov. Materská rastlina musí byť zdravá, silná, 

dobre vyvinutá a musí mať znaky kultivaru.  

 

   Spôsoby vegetatívneho rozmnožovania:  

Delením trsov, poplazmy, odrezkami – vrcholovými, kmienkovými, listovými, dcérskymi    

cibuľami a hľuzami. 

 

    Substrát:  

    Ľahký rašelinový spolu s pieskom, alebo perlitom či polystyrénom. Na rozmnožovanie  

    používame debničky, zakoreňovače, črepníky, alebo množiarenské záhony. Teplota pri 

    zakoreňovaní by mala byť 20 – 25°C. 

 

   Postup práce:  

   Trsovite  rastúce rastliny rozdelíme tak, aby každá oddelená časť mala dostatok koreňov 

a nadzemnú časť. Odstránime suché poškodené, korene a poškodené nadzemné výhonky. 

Dlhé korene skrátime podporíme tak rast koreňových vláskov. Takto upravené rastliny 

ukladáme do debničiek.  Do črepníkov naplníme rozmnožovací substrát, až povrchný okraj. 

V strede črepníka urobíme jamku, do ktorej vložíme rastlinu, až po koreňový krček. Jemne 

pritlačíme substrát až po okraj črepníka. Rastliny ukladáme na vopred pripravený záhon. 

Vysadené rastliny zalejeme vodou cez ružicu. 

 

   Pomôcky:   

   záhradnícke nožnice, nôž, vedro na odpad, črepníky, substrát, debničky 

 

   BOZP:  

správne držanie a technika práce pri používaní pracovného náradia. Používame rukavice, 

dodržiavame poriadok na pracovisku, dbáme na bezpečný pohyb v klzkom teréne. Dbáme 

na osobnú hygienu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Téma č. 4/10 

 

 

Výsev semien do debničiek 
                                                                   - postup práce 

- pomôcky 

                                                                   - BOZP 

 

Debničky sa používajú na výsev semena pri predpestovaní kvetinových aj zeleninových 

priesad. Pred výsevom ich musíme dezinfikovať proti chorobám vypaľovaním, alebo  

máčaním v moridle. 

 

   Postup práce: 

   Debničky naplníme po vrch preosiatym rozmnožovacím substrátom. (ľahký rašelinový   

substrát) povrch substrátu vyrovnáme a dobre utlačíme tlačidlom.  Pri väčších semenách 

vyznačíme spon výsevu značkovačom.  Menšie semená vysievame naširoko, rovnomerne 

po celej debničke. Výsev zakryjeme tenkou vrstvou jemne preosiatej zeminy. Debničku 

označíme menovkou, s názvom rastliny, pri kvetinách farbou kvetu, prípadne dátum 

výsevu. 

   Vysiate debničky ukladáme na množiarensky záhon a polejeme rozprašovačom. Pri klíčení 

semien by teplota mala byť 20- 25°C a zvýšená vzdušná vlhkosť.  

 

    Pomôcky:  

    debnička, substrát, sitko, tlačidlo, značkovač, semeno, menovka, ceruzka, rozprašovač 

 

    BOZP: 

 debničky používame nepoškodené, čím zabránime nežiaducim úrazom. Používame 

rukavice, dodržiavame poriadok na pracovisku, dbáme na bezpečný pohyb v klzkom 

teréne. Dbáme na osobnú hygienu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Téma č. 5/10 

 

 

Vysádzanie letničiek do nádob 

                                                               - postup práce 

                                                               - pomôcky 

                                                               - BOZP 

 

   Letničky sú jednoročné rastliny, ktoré v jednom vegetačnom  období vysejeme, vyrastú,       

vykvitnú,  vytvoria semeno a odumrú. Do nádob sú vhodné všetky druhy letničiek. 

Používame ich na výzdobu okien, balkónov, terás, v okolí budov, na  námestiach a pod. 

Nádoby na výsadbu môžu byť rôzneho tvaru, veľkosti a z rozličného materiálu.   

 

   Postup práce: 

   Otvory na dne nádoby, ktoré slúžia na odtekanie vody zakrývame črepinami, alebo 

skalkami, aby sa neupchávali. Ak sú  nádoby bez otvoru, dávame na dno keramzit ako 

drenážnu vrstvu. Nádoby naplníme zeminou, ktorá obsahuje dostatok humusu a živín. Ak je 

nádoba stála a zeminu  z nej nevyberáme, musíme ju prekypriť, prípadne zmiešať 

s rašelinou a doplniť živinami. Pripravíme si rastliny, ktoré musíme zladiť podľa nároku na 

stanovisko, podľa  výšky a farby kvetov. Vyhĺbime jamky, do ktorých vkladáme rastliny, 

pritlačíme korene a podľa potreby pridáme zeminu. Nádoby po výsadbe zalejeme. 

 

  Pomôcky:  

   kvetinové nádoby, sádzacie lopatky, kolíky, alebo motyčky, nádoba na odpad a na 

zalievanie 

 

   BOZP: 

   pri práci používame pracovné rukavice, dávame pozor na ostré predmety ktoré sa môžu 

nachádzať v substráte, prípadne na poškodené nádoby, čím predídeme úrazom. Pracovné 

náradie používame nepoškodené, po použití ho odkladáme tak, aby neprekážalo pri ďalšej 

práci. Dbáme na poriadok na pracovisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Téma č. 6/10 

 

 

Prepichovanie rastlín 
    - postup práce 

                                                                  - pomôcky 

                                                                  - BOZP 

 

   Prepichovanie (rozsádzanie) je presádzanie malých semenáčikov z výsevu. Semenáčiky 

prepichujeme v čase, keď majú vyvinuté klíčne lístky a jeden až dva pravé lístky. Na 

prepichovanie používame debničky, črepníky, zakoreňovače z rašeliny alebo z plastov.  

Bežne pestované druhy prepichujeme raz, alebo dva krát, vzácne druhy aj viac krát podľa 

potreby.  

 

   Postup práce:  

   Naplníme debničky, alebo zakoreňovače pripraveným substrátom (vyžadujú sa špeciálne 

substráty na prepichovanie z rašeliny). Semenáčiky podoberáme prepichovacím kolíkom. 

Ak semenáče prepichujeme do debničky, musíme si značkovačom vyznačiť spon. Kolíkom 

si robíme jamky, do ktorých vkladáme korienky semenáčika a jemne k nim pritlačíme 

substrát. V zakoreňovačoch a črepníkoch robíme jamky v strede, vložíme do nej semenáčik 

a jemne pritlačíme. Rastliny nesmieme pritlačiť. Všetky korienky musíme vložiť do jamky, 

aby nezostávali na povrchu. Drobné semenáčiky vyberáme drevenou vidličkou, väčšie 

chytáme do prstov za klíčne lístky. Prepichané rastliny ukladáme na stoly a zalejeme 

rosením. 

 

   Pomôcky:  

   prepichovací kolík, drevená vidlička, debničky, zakoreňovače, substrát, lopatka, 

postrekovač na závlahu 

 

   BOZP: 

   opatrne pracujeme s náradím, so zakoreňovačmi a črepníkmi  ktoré majú ostré hrany, 

prípadne sú poškodené. Dodržiavame na pracovisku poriadok, pomôcky odkladáme tak, 

aby nám pri práci neprekážali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Téma č. 7/10 

 

 

Črepníkovanie zakorenených odrezkov 
                                                                  - postup práce 

                                                                  - pomôcky 

                                                                  - BOZP 

 

Odrezky po zakorenení rozsádzame do črepníkov. Tak rastlina získa dostatok priestoru na 

ďalší rast a vývin koreňovej sústavy. Rozmnožovanie odrezkami je vegetatívny spôsob 

rozmnožovania. 

 

Postup práce: 

Odrezky získané z materskej rastliny sa ďalej pestujú na množiarenskom záhone. Napichané 

môžu byť priamo na záhone alebo v rôznych zakoreňovačoch. Zakoreňovanie trvá 4 až 6 

týždňov. Potom odrezky vyberáme zo zakoreňovacieho substrátu a odstraňujeme tie, ktoré 

nevytvorili korienky ani kalus – zárodok koreňov. Podľa veľkosti odrezkov si pripravíme 

črepníky. Na rozsádzanie používame substrát zložený z ornice a rašeliny spravidla v pomere 

2:1. Do substrátu môžeme pridať granulované hnojivo, ktoré sa pomaly rozpúšťa. Množstvo 

hnojiva aplikujeme podľa návodu na použitie. Je možné takýto substrát zakúpiť 

v záhradníckych potrebách. Na dno črepníka nasypeme substrát. Odrezok umiestnime do 

stredu črepníka a držíme ho jednou rukou. Druhou rukou okolo odrezku prisýpame substrát. 

Dávame pozor na to, aby odrezok nebol veľmi hlboko ani veľmi vysoko. Substrát okolo 

odrezka jemne utlačíme. Výška substrátu v črepníku má byť asi 1cm pod horným okrajom 

črepníka. Črepníky ukladáme na tienený záhon do trojsponu kde ich polejeme jemným 

sitkom.  

 

Pomôcky:  

rukavice, črepníky, sádzacia lopatka, debničky 

 

BOZP:  

pri práci dodržiavame hygienické zásady, používame rukavice pri dávkovaní hnojiva a práci 

so zeminou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Téma č. 8/10 
 

 

Presádzanie izbových rastlín 
- postup práce 

                                                               - pomôcky 

                                                               - BOZP 

 

Presádzaním rastlina získa viac priestoru a pôdu obohatenú o živiny. Črepníky na presádzanie 

môžu byť z rôzneho materiálu. Izbové rastliny presádzame asi jeden krát za dva roky do 

črepníka asi o tri centimetre väčšieho. Vhodným obdobím na presádzanie je jar a jeseň. 

Staršie rastliny sa presádzajú jeden krát za tri roky najčastejšie na jar. 

 

Postup práce:                                                                                           

Používame substrát humózny , ktorý je bohatý na živiny. Na dno črepníka nasypeme štrk 

alebo keramzit, ktorý pomáha odtekať prebytočnej vode. Pridáme substrátu tak, aby sme 

zakryli drenážnu vrstvu. Rastlinu v starom črepníku prevrátime hore dnom a jednou rukou 

poklepeme na dno črepníka, prípadne podľa potreby klepneme okrajom črepníka o stôl. 

Takto rastlinu ľahko vyklopíme z črepníka. Podľa potreby uvoľníme a skrátime korene 

záhradníckymi nožnicami. Odstránime žlté prípadne suché listy a odkvitnuté stonky. Rastlinu 

opatrne vložíme do nového črepníka a pomocou sádzacej lopatky dosypávame substrát, ktorý 

dobre utlačíme po okrajoch črepníka. Substrát dosypeme zhruba jeden centimeter pod okraj 

črepníka. Presadené rastliny prenášame v debničke na tienené stoly v skleníku prípadne do 

fóliovníka či pareniska. Ukladáme ich spravidla do trojsponu a nakoniec výdatne zalejeme 

pomocou sitka. 

 

Pomôcky:  

črepníky, rukavice, záhradnícke nožnice alebo nôž, keramzit alebo štrk, debničky, sitko, 

substrát, vedro na odpad 

 

BOZP:  

opatrná práca s náradím, používanie rukavíc, udržiavanie poriadku na pracovisku a osobnej 

hygieny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Téma č. 9/10 

 

 

Výsadba matečného materiálu na záhon 
                                                                  - postup práce 

                                                                  - pomôcky 

                                                                  - BOZP 

 

 

Zeleninové matečnicové priesady môžeme vysádzať do skleníka, pareniska, fóliovníka alebo 

na voľné stanovisko. Na malých plochách sadíme ručne. Veľké polia sa vysádzajú strojovo. 

 

Postup práce: 

Pred výsadbou zeleninovej priesady musíme dobre pripraviť pôdu. Príprava pôdy sa líši 

podľa toho kde sa bude zeleninová priesada vysádzať. V skleníku, parenisku, fóliovníku 

alebo na malých záhonoch sa pôda hlboko prekope prípadne prerýľuje. Obohatí sa 

kompostovou zeminou alebo sa do pôdy zapracujú hnojivá podľa toho, aký druh zeleniny 

pestujeme. Na veľkých poliach začína príprava pôdy už na jeseň orbou a zapracovaním 

maštaľného hnoja podľa druhu pestovanej zeleniny. Na jar sa pôda prekyprí bránením, podľa 

potreby sa zapracujú hnojivá a vyrovná sa povrch. Dbáme na to aby pôda mala jemnú 

štruktúru. Pred výsadbou strojmi nastavujeme podľa pestovaného druhu vzdialenosť priesad 

v riadku a vzdialenosť riadkov /spon/. Naraz sa sadí viac riadkov. Na malých plochách po 

prekopaní  môžeme podľa potreby zapracovať hnojivá. Plochu zbavíme zvyškov buriny 

, starých koreňov a veľkých hrúd. Pozemok vyrovnáme hrabľami. Podľa pestovaného druhu 

si vyznačíme riadky a spon. Sadíme pomocou sádzacej lopatky, motyčky alebo kolíka. 

Vysadené priesady nakoniec výdatne zalejeme. 

 

Pomôcky:  

sádzacia motyčka, lopatka, kolík, motyka, hrable, vedro na odpad, sitko na polievanie 

a rukavice 

 

BOZP:  

opatrná práca s náradím, používanie rukavíc ,ochranného odevu a obuvi. Bezpečný pohyb po 

pracovisku, dodržiavať poriadok a hygienu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Téma č. 10/10 

 

 

Vegetatívne rozmnožovanie klinčekov – vrcholovými odrezkami 
                                                                  - postup práce 

                                                                  - pomôcky 

                                                                  - BOZP 

 

 

 

Odrezky odoberáme z materskej rastliny pomocou záhradníckeho noža alebo nožníc. Podľa 

toho z ktorej časti rastliny odrezky odoberáme poznáme odrezky stonkové, listové, vrcholové 

a koreňové. 

 

Postup práce: 

Pri každom vegetatívnom rozmnožovaní dbáme na to, aby materská rastlina bola zdravá, 

dobre vyvinutá, aby si uchovala vlastnosti rodičov, rodové a druhové znaky. Materská 

rastlina nesmie byť napadnutá žiadnym škodcom. Pri nedodržaní vlastností materskej rastliny 

by sme mohli preniesť choroby, škodcov a mohlo by sa stať, že nová rastlina by si 

neuchovala vlastnosti materskej rastliny /ako napr. farba kvetov, tvar a farba listov, vzrast, 

veľkosť a podobne/. Dbáme na to, aby sme používali dezinfikované a ostré náradie. 

Vrcholové odrezky sa odoberajú z vrcholov výhonov. Odrezky picháme do vopred 

pripraveného substrátu, ktorý sa skladá z dvoch dielov piesku a jedného dielu rašeliny. 

Zakoreňovací substrát je možné zakúpiť v záhradníckych potrebách. Substrátom sa naplnia 

zakoreňovacie nádoby – rôzne multiplaty, prípadne črepníky. Môžu sa využívať aj 

množiarenské záhony. Odrezky reznou stranou namáčame do stimulátora /pomáha tvorbe 

koreňov/ a zapichujeme do zakoreňovača  prípadne na množirenský záhon. Mierne utlačíme 

podľa potreby. Napichané rezky v zakoreňovačoch  ukladáme na množiarenský záhon, kde 

ich pomocou rozprašovača polejeme. Odrezky zakoreňujú pri teplote 20 – 25 stupňov celzia 

a pri vyššej vzdušnej vlhkosti. Na zakoreňovanie odrezkov môžeme použiť aj tienené 

parenisko prípadne fóliovník.  

 

Pomôcky:  

záhradnícke nožnice alebo nôž, debnička na odrezky, zakoreňovače, stimulátor, substrát, 

vedro na odpad, rozprašovač  

 

BOZP: 

opatrné zaobchádzanie s náradím, dodržiavane bezpečnosti pri používaní dezinfekčných 

prípravkov na náradie a stimulátora, dodržiavať poriadok a hygienu na pracovisku.  

 

 

 

 

 

 

 


