
BAZAR ROSTLIN
neděle 10. června 2018 
14:00–17:00
zahrada Muzeum Říčany

S kým jsem tu byl/a:

Co mě zaujalo:

Moje poznámky:

MŮJ BAZAR ROSTLIN



Jak rostliny množit
Máme radost z rostlin, které si koupíme a zasadíme, 
ale když se nám podaří nějakou rostlinu úspěšně 
namnožit, je to něco úplně jiného. Jak na to?

Dělení trsů a odkopky
Nejjednodušší způsob množení je oddělení 
části rostliny, která se rozrostla. Tento způsob je 
nejvhodnější pro rostliny, které se rozrůstají pomocí 
oddenků nebo plazivých výhonů (např. barvínek, 
rozchodník, zběhovec nebo jahodník), nebo 
cibuloviny, kde oddělujeme jednotlivé cibulky.
Rostliny neoddělujeme během fáze kvetení ani 
v  horkých dnech. Po zasazení dostatečně zaléváme 
a udržujeme v polostínu. Pokud přesazujete rostlinu 
na suché slunné stanoviště, je lepší ji nechat nejdříve 
dobře prokořenit v hrnku a sázet na stanoviště v plné 
síle.  Cibuloviny dělíme po odkvětu a většinou rovnou 
sázíme na nové stanoviště, nebo je můžeme nechat 
zaschnout.

Semena
Často ani není potřeba vysévat koupená nebo sbíraná 
semínka. Při pletí v okolí rostlin pozorujte malé 
klíční rostlinky a ponechávejte část z nich dorůst 
do fáze, kdy je poznáte. Tímto způsobem se snadno 
množí například bylinky, které necháme dokvést 
a  vysemenit (levandule) i některé rostliny, které se 
jinak množí obtížně (jaterník, čemeřice). 

Řízkování a hřížení
Pro zkušenější zahradníky se otevírají další možnosti, 
jak rostliny cíleně množit. K tomu je ale potřeba 
nastudovat u jednotlivých rostlin vhodný postup 
(termín, zralost a délka výhonu a další ošetření). 
Řízkování je odebrání části rostliny (většinou 

mladého výhonu) a její zakoření při vysoké vzdušné 
vlhkosti. Jednoduše se řízkují např. růže, které se dají 
umístit přímo na stanoviště pod sklenici od okurek. 
Nemnožte ale růže koupené v květinářství, většina 
je dovážená, vypěstovaná ve skleníku nebo v Africe, 
v našich podmínkách se jim dařit pravděpodobně 
nebude. Hřížení je zanořování výhonu spojeného 
s původní rostlinou do půdy, kořeny se tvoří 
s podporou matečné rostliny. Tato metoda je vhodná 
například u keřového rybízu. 
  

Kde můžeme přebytky 
nabízet a měnit
Když máme zahradu plnou a rostliny se stále 
rozrůstají, musíme některé omezovat. Kam 
s  přebytky? Většinou na kompost. Ale můžeme 
je i  nabídnout někomu, kdo se zahrádkou začíná, 
nebo je vyměnit – například na akci Výměnný bazar 
rostlin, kterou realizuje Muzeum Říčany již třetím 
rokem v květnu nebo červnu. 
Zalíbil se vám princip bezplatné výměny a nabídky? 
Na internetu najdete řadu stránek, které podporují 
bezplatnou výměnu rostlin. Z těch aktivnějších 
jsou to třeba skupiny Bazar rostlin a  Přírůstek na 
Facebooku.

Sledujte aktuální dění na:  Otevírací doba hlavní budovy a zahrady pro veřejnost: 

Muzeum Říčany 
Rýdlova 271/14  
www.ricany.cz/muzeum
          Muzeum Říčany 

pondělí – čtvrtek 14:00 – 18:00 
sobota 10:00 – 18:00 
neděle 13:00 – 18:00   
pátek zavřeno

Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!
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