
 

    

SiedmackSiedmackSiedmackSiedmack

okrasných rastlínokrasných rastlínokrasných rastlínokrasných rastlín
1 

SiedmackSiedmackSiedmackSiedmackýýýý    atatatatlaslaslaslas

okrasných rastlínokrasných rastlínokrasných rastlínokrasných rastlín

laslaslaslas    

okrasných rastlínokrasných rastlínokrasných rastlínokrasných rastlín    



2 
 

 

Autori článkov:  Jakub Blažek, Róbert Briestenský, Michal Čelko, Roman Čelko,  

Daniela Čelková, Jana Čelková, Kristína Domanická, Alessio Drago, 

Jakub Dudák, Monika Eglyová, Daniel Galko, Simona Hradňanská,  

Lukáš Jance, Petra Kardošová, Miroslav Kolár, Barbora Kostelanská, 

Mária Krajčoviechová, Monika Lednická, Matej Lednický,  

Dajana Matejičková, Matúš Masničák, Anna Oráviková, Patrik Sádecký, 

Milan Špánik, Lenka Špániková, Milan Tarnek a Ivana Vačková. 

 

Zostavovateľ, recenzent, grafik a spoluautor: Mgr. Miroslav Brveník 

 

 

Publikácia bola vytvorená žiakmi 7. A a 7. B triedy počas hodín Svetu práce. 

 

  



3 
 

 

Obsah 
Alokázia .............................................................................................................................................................. 4 

Anturium andreanovo ....................................................................................................................................... 5 

Azalka ................................................................................................................................................................. 6 

Banánovník ........................................................................................................................................................ 7 

Brečtan popínavý (Hederea) .............................................................................................................................. 8 

Cyklámen perzský .............................................................................................................................................. 9 

Dracéna lemovaná ........................................................................................................................................... 10 

Echinokaktus Grusonov ................................................................................................................................... 11 

Figovník lesklý .................................................................................................................................................. 12 

Fitónia verschaffeltova .................................................................................................................................... 13 

Hoja vosková .................................................................................................................................................... 14 

Ibištek čínsky.................................................................................................................................................... 15 

Kalanchoa Blossfeldova ................................................................................................................................... 16 

Kamélia japonská ............................................................................................................................................. 17 

Lopatkovec....................................................................................................................................................... 18 

Monstera skvelá .............................................................................................................................................. 19 

Potosovec zlatý ................................................................................................................................................ 20 

Rodinné šťastie ................................................................................................................................................ 22 

Šeflera stromovitá ........................................................................................................................................... 23 

Taka ................................................................................................................................................................. 24 

Tučnolist .......................................................................................................................................................... 25 

Zelenec Chochlatý............................................................................................................................................ 26 

Použitá literatúra ............................................................................................................................................. 27 

 

 

   

   

   



4 
 

AAAllloookkkááázzziiiaaa   
 

Je to rastlina s tuhým kmienkom, z ktorého vyrastajú veľké zelené listy. Táto rastlina 
vnáša svojím výnimočným exotickým vzhľadom do našich príbytkov atmosféru džungle.  

Zvláštnosti: Najlepšie vynikne, ak ju umiestnime ako solitéru.  
Starostlivosť: Zaistite svetlé stanovište bez priameho slnečného svitu. Rastlinu denne 

postrekujte a pravidelne zalievajte. Vyžaduje izbovú teplotu 22 °C. 
Nároky na pestovanie: Je to teplomilná rastlina, ktorá dokáže znášať minimálnu 

teplotu 15 °C. Pestujeme ju na mieste s rozptýleným slnečným svetlom, znáša však aj tieň. 
Neznáša priame slnko. Najviac jej vyhovuje substrát z kyprej listovky s prídavkom 
dreveného uhlia a rašelinníka. Udržujeme ho vlhký, pretože rastlina neznáša vysychanie. 
Vyžaduje dostatočne vlhkú klímu, preto ju často rosíme pomocou ručného rozstrekovača. 
Všetky druhy sú náročné na výživu. Počas vegetácie hnojíme raz za mesiac hnojivom s 
nízkym obsahom dusíkatých látok, zvyšnú časť roka nehnojíme. Rastlinu presádzame vždy 
na jar. 

Rozmnožovanie: V krajine pôvodu sa rozmnožujú semenami, u nás ich môžeme 
rozmnožovať výbežkami, delením kmienka alebo podzemkami. 
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AAAnnntttuuurrriiiuuummm   aaannndddrrreeeaaannnooovvvooo   
 

Tropická kvitnúca rastlina čeľade áronovitých. Ich žiarivo biele, ružové alebo červené 
kvety sa vyskytujú priebežne po celý rok, hoci aj bez kvetov sú príťažlivé svojimi lesklo 
zelenými listami na dlhých stopkách. Rastie v tropických dažďových pralesoch Strednej 
a Južnej Ameriky. 

Nároky na svetlo: Svetlé stanovište, avšak nie priame slnko. 
Teplota: 20 až 25 oC, v zime 16 až 20 oC. 
Polievanie: Rovnomerná zálievka nevápenatou vodou. V období rastu zalievať 

výdatnejšie než bežne. 
Ďalšie pestovateľské opatrenia: Aby ste dosiahli potrebnú vlhkosť vzduchu, 2 krát 

denne (ráno a večer) ju postriekajte. Snažte sa, aby ste nestriekali na listy, aby nevznikli 
hnedé fľaky. Ďalšia možnosť je postaviť rastlinu do misky s vlhkým pieskom. Odparená 
voda zvýši vlhkosť vzduchu v priamom okolí a listy môžu nasať vlhkosť kedykoľvek počas 
dňa. Pretože kvety sú pomerne ťažké, je dobré im urobiť oporu, napríklad z bambusu. 
Relatívne veľké listy sú ideálne „lapače“ prachu. 
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AAAzzzaaalllkkkaaa   
 
Azalka je názov pre malé, vždyzelené alebo opadavé rastliny rodu Rhododendron. 

Pôvodne boli vyčlenené ako samostatný rod, dnes sa však považujú za druhy alebo 
poddruhy skupiny Pentanthera a Titsushi. Existuje okolo 10 000 rôznych 
kultúrnych kultivarov azaliek. Najlepšie sa im darí na dobre zavlažovaných pôdach, alebo v 
črepníkoch v tieni, na chladnejšom mieste. Ich hnojenie je na zvážení každého ich 
pestovateľa. Niektoré druhy vyžadujú pravidelné prestrihanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Azalka (Rhododendron) – je kyslomilná rastlina,  náročná na starostlivosť. Pochádza z 

Číny a Japonska, podobne ako voňavé Gardénie, vyšľachtili ich do nespočetných odrôd. Pri 
nedostatočne kyslom substráte vzniká chloróza listov. Potrebujú svetlo a chlad (v lete 
približne 15 - 18 °C, v zime 10 °C). Substrát má byť vlhký, ale neznášajú premokrenie, 
presušenie koreňového balu zasa spôsobuje opadávanie listov a pukov. Vzduch vlhčíme 
rosením, nezasahujeme kvety. Kvitnú od augusta do apríla, v čase, keď ostatné rastliny 
oddychujú. Po odkvitnutí (od mája do septembra) môže byť v záhrade, alebo na balkóne 
(vtedy ju hnojíme 1x do týždňa ). Pred prvými mrazmi ju dáme dovnútra a chladu, ak sa na 
prvých pukoch ukáže farba, umiestnime ju na svetlé stanovisko s teplotou 18°C. 
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BBBaaannnááánnnooovvvnnníííkkk   
 

Banánovník dnes už bežne pestujeme v interiéroch spolu s okrasnými rastlinami, čo 
dokazuje i jeho dostupnosť na trhu. Nejeden pestovateľ sa môže pochváliť úrodou aj v 
bytových podmienkach. Niektorým pestovateľom však nezarodí banánovník ani po šiestich 
rokoch, ba niekedy neprežije ani do obdobia kvitnutia. I keď jeho pestovanie je nenáročné, 
príčin môže byť niekoľko, preto chceme oboznámiť začínajúcich pestovateľov s 
podmienkami jeho úspešného pestovania. 

Rod banánovníka má tridsať druhov, ktoré pochádzajú z juhovýchodnej Ázie, kde 
rastú plano - divoko. Rozšírené sú vo všetkých tropických i subtropických oblastiach sveta. 
V závislosti od druhu dorastajú do výšky dva až desať metrov. Banánovník je trváca bylina. 

Nároky na teplotu: Banánovník rastie celoročne. Od jari do jesene, keď má dostatok 
svetla, optimálna teplota je 22 - 28 °C. Za mesiac narastie štyri až šesť listov. V zimnom 
období pri nižšej intenzite svetla postačí 18 - 22 °C, rast sa spomaľuje a za mesiac narastie 
iba jeden list. Počas zimovania v skleníku nesmie teplota klesnúť pod 15 °C. Rast zastavuje 
pri teplote pod 15 °C a nad 35 °C.  

Kvitnutie: V skleníku kvitne banánovník v druhom roku, v bytových podmienkach v 
treťom roku. 
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BBBrrreeečččtttaaannn   pppooopppííínnnaaavvvýýý   (((HHHeeedddeeerrreeeaaa)))   
 

Rast a kvitnutie: vždy zelený popínavý krík alebo liana. Kvitne od septembra do 
októbra. Kvety sú malé zelenkasté alebo biele a dozrievajú z nich na jar modro čierne horké 
bobule. Vyskytuje sa v lesoch, na múroch, rumoviskách, skalách, plotoch a ako okrasná 
rastlina. 

Účinné látky: stonka, listy a bobule obsahujú saponín hederín. Najjedovatejšou 
časťou rastliny sú bobule, otrava dieťaťa môže nastať po užití 5 bobuliek. Citliví jedinci 
navyše môžu reagovať podráždením kože po dotyku na mladé, ešte chlpaté brečtanové 
výhony - títo jedinci by nemali brečtan používať ani v terapii. Klinické príznaky otravy sa 
prejavujú po prehltnutí väčšieho množstva bobúľ hnačkami a kŕčmi a prechádzajú do 
pomätenosti. Dochádza ku zvýšeniu telesnej teploty, rozšíreniu zreníc, objaveniu sa 
šarlachovitých vyrážok na tvári, chrbte a nohách. Sú zaznamenané aj smrteľné prípady 
požitia bobúľ u detí.  

Prvá pomoc: pri požití väčšieho množstva okamžitý transport postihnutého do 
nemocnice. 

Liečba: výplach žalúdka, podávanie živočíšneho uhlia   
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CCCyyykkklllááámmmeeennn   pppeeerrrzzzssskkkýýý   
 

Pochádza z oblasti Stredomoria. Kvety bývajú rôznych pastelových farieb a voňavé. 
Pri dobrej starostlivosti kvitne niekoľko mesiacov.  

 

Nároky na pestovanie 
Svetlo: dobre osvetlené miesto. 
Voda: substrát by nemal nikdy 

preschnúť. Používať mäkkú vodu. 
Presádzanie: po období oddychu 

presadiť do ľahkej vzdušnej a výživnej pôdy. 
Teplota: ak chcete, aby rastlina dlho 

kvitla, vyžaduje nízku teplotu 10 - 15 °C. 
Vzdušná vlhkosť: po odkvitnutí prestať 

polievať, uskladniť na chladnom mieste až do 
jari. Potom presadiť  do čerstvej pôdy tak, aby horná polovica hľuzy zostala voľná  nad 
povrchom. 

Prihnojovanie: na jar hnojivo na zelené rastliny. 
Množenie: môže byť:  

� Výsevom - vysieva sa do špeciálnej zeminy. Použite podlhovastý hrantík alebo 
malé parenisko zakryté sklom či fóliou. Zemina musí byť vlhká. Po výseve preložte hrantík 
do chladu a do tmy. Ak semena nemajú úplnú tmu, nevyklíčia. Po troch až štyroch týždňoch 
hrantík postupne presúvajte na svetlejšie miesta. Zemina by nemala nikdy úplne vyschnúť. 

�  Pretrhávaním - klíčiace rastliny sa pretrhávajú. Slabšie vytrhnite. Silnejšie 
ponechajte. Keď majú 2 až 3 listy presádzajte do črepníkov.  

� Delením hľúz - rastliny rozmnožené týmto spôsobom sú mimoriadne veľké a 
silné Hľuzy v období vegetačného pokoja rozrežte. Miesta rezu ošetrite práškom, ktorý 
zabráni napadnutiu hubami. 
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DDDrrraaacccééénnnaaa   llleeemmmooovvvaaannnááá      
 

Je to pomerne známa izbová rastlinka, ktorá nie je náročná na pestovanie. Má však 
mnoho druhov a odrôd a pri správnej starostlivosti môže narásť do úctyhodnej výšky a byť 
skutočne ozdobou interiéru.  

Dracéna nie je rastlina, ktorá zvlášť musí mať veľa svetla. Naopak, na priame slnečné 
lúče reaguje spálením listov. Mala by mať síce slnečné miesto, ale zvykať si musí pomaly. 
Musí mať možnosť ľubovoľne sa otáčať, pretože jej špice listov sa klonia vždy smerom k 
svetlu. Je to robustná rastlina, preto vydrží aj to, čo mnohé zelené rastliny ohrozuje. Nevadí 
jej ani dlhšie obdobie suchší substrát. Stačí, ak udržiavate substrát vlhkejší a v období 
vegetácie sa pridá každý týždeň hnojivo na zelené rastliny a Dracéna vyzerá zdravo a pekne. 
V zime sa výživa obmedzí alebo úplne zastaví, v prípade ak je rastlina na chladnejšom 
mieste (16 °C). Ak sa pestuje na teplejšom mieste aj v zime, pridáva sa i v tomto období 
každých šesť týždňov hnojivo. Nemala by sa pestovať pri teplote nižšej ako 15°C. Ak je v 
miestnosti príliš suchý vzduch, uschýnajú konce listov. 

Strihanie a rozmnožovanie: Dracéna sa strihá vtedy, keď je už veľká a zároveň ju 
môžete rozmnožovať vrcholovými odrezkami. Strihá sa i vtedy, ak je kmeň bez listov. Ak 
ide o mladú rastlinku, väčšinou sa rozvetví na obe strany, staršie rastliny občas vytvoria iba 
jednu. 
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EEEccchhhiiinnnoookkkaaakkktttuuusss   GGGrrruuusssooonnnooovvv   
 

Echinocactus Grusonov je často prezývaný Zlatá guľa, pretože ju svojim tvarom 
vskutku pripomína. Echinokaktus pochádza zo strmých vulkanických svahov stredného 
Mexika. Momentálne sa v Mexiku nachádza len okolo 250 rastlín, ktoré sú vo vážnom 
ohrození. Ohrozenie Echinokaktusov je spôsobené početnými záplavami, ale aj nelegálnym 
zberom týchto ohrozených rastlín. 

Rastlina je inak veľmi obľúbená a veľmi nenáročná na podnebie. Najlepšie sa jej darí 
na slnečnom mieste so suchým vzduchom a s výbornou drenážou. 
 
Ako pestovať Echninokaktus nazývaný Zlatá guľa? 

Semená položíme na povrch substrátu pre kaktusy a sukulenty. Semená sa nezatláčajú 
do substrátu, ale nechajú sa na povrchu. Najideálnejšia teplota na výsev semien kaktusov  
je izbová teplota okolo dvadsiatich stupňov. Kvetináč zakryjeme igelitovým vrecúškom 
a umiestnime na slnečné miesto, nie však na priame slnko. Kaktusy nemajú radi prílišnú 
vlhkosť. Ak teda kaktus prelejeme, musíme nadbytočnú vodu z kvetináča vyliať.  
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FFFiiigggooovvvnnníííkkk   llleeessskkklllýýý   
 

Ficus benjamina je asi najznámejší druh zo všetkých malolistých rastlín. Anglicky sa 
nazýva ,,smútočný,, alebo ,,plačúci fikus,,. Má konáre, ktoré sa ladne ohýbajú, najmä ak 
rastlina vyrastie. Podobne ako ostatné malolisté druhy v interiéri môže dorastať do výšky 
vyše 5m. Má jasnozelené listy dlhé asi 8 cm a široké asi 2,5 cm. Na jednom výhonku ich 
vyrastá mnoho. Aby sa dobre cítil, vyžaduje si miesto s dostatkom svetla. Je veľmi citlivý 
na studený prievan. Podobne ako ďalšie figovníky aj tento druh je vďaka kožovitým 
voskovým listom odolný proti suchému vzduchu. 

Ficus nitida alebo Ficus rubiginosa má listy s podobnou veľkosťou a tvarom, ale 
rastie viac vzpriamene. Jeho kmeň pripomína kmeň brezy. Ficus australis sa viac rozrastá 
do strán. Ľahko sa rozkonáruje a listy sa podobajú listom figovníka kaučukového (Ficus 
elastica), ale sú menšie, nie dlhšie ako 10 - 12cm. Vytvára pekné jedince. Ficus diversifolia 
je jeden z najotužilejších zástupcov čeľade. Má malé okrúhle listy, ktoré rastú pomerne 
riedko.  

Figovník rastie vo všetkých teplejších oblastiach sveta. Patrí do čeľade Moraceae.  
vyrastajú na výhonkoch vzpriamenej stonky. Rastlina vytvára zelené plody, ktoré sa pred 
opadávaním zafarbujú do zlato - oranžova. Nie je to náročná rastlina, ale bežne sa nepestuje. 
Niekedy sa uvádza pod názvom Ficus deltoidea.   

Rast: Ťažko to zovšeobecniť, ale niektoré druhy môžu za rok narásť až 45 cm. 
Najpomalšie rastie Ficus diversifolia. 

Termín kvitnutia: Okrem Ficus diversifolia tieto rastliny nekvitnú ani nerodia. 
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Fitónia má rada svetlý tieň, veľmi veľa svetla (aj nepriameho) ju poškodzuje. Teplotu 

potrebuje minimálne 18 °C, ale viac jej vyhovuje 21 °C. Pri teplote pod 12 °C môže 
zahynúť. Zvinuté listy sú známkou príliš veľkého svetla. 

Vyžaduje vysokú vzdušnú vlhkosť. V lete pri teplote okolo 27 °C je vlhkosť 
nevyhnutná. Ak ju budete denne postrekovať vlažnou mäkkou vodou, veľmi jej to prospeje. 
No ak sa vám nechce denno-denne postrekovať, dajte kvetináč s Fitóniu do misky s vodou 
na väčšie kamene, tak aby sa kvetináč nedotýkal vody alebo ju dajte do väčšieho črepníka s 
vlhkou rašelinou. Veľmi pekné rastlinky môžeme vypestovať v teráriu. 

Polievať potrebuje dostatočne 2 až 3 x týždenne. V Zime je vhodné zredukovať 
polievanie na polovicu, no zemina by nikdy nemala vyschnúť. Najradšej má dažďovú, 
poprípade inú mäkkú vodu.  

Na Jar sa presádza do črepníkov s dobrou drenážnou vrstvou. Ak si ju chcete 
namnožiť, tak na jar odoberte vrcholové odrezky aspoň s dvomi pármi zdravých 
listov. Stonku zrežte tesne pod listami a spodné listy odstráňte, koniec stonky môžete 
namočiť do stimulátoru. Takto pripravené odrezky posaďte do zmesi zeminy a piesku, dobre 
polejte a prikryte ich priesvitným vreckom alebo dajte do miniskleníčka. Udržujete vlhko a 
teplotu 24 °C. Kryt odstraňujte alebo miniskleníček otvárajte denne na 5 minút. Po troch 
týždňoch kryt odstráňte. Ak mladé rastlinky dobre rastú, tak ich môžete presadiť do 
normálnej zeminy. Tiež sa dá rozmnožiť delením trsov. 

Pestovanie Fitónie je náročné a je dobrou skúškou vašej pestovateľskej zručnosti. Ak 
sa jej u vás bude páčiť, tak sa z nej môžete tešiť dlhé roky. 

 

 

FFFiiitttóóónnniiiaaa   vvveeerrrsssccchhhaaaffffffeeellltttooovvvaaa   
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HHHooojjjaaa   vvvooossskkkooovvvááá   
 

Hoja je popínavá rastlina, tvoriaca niekoľkometrové výhonky s oválnymi 
(podlhovastými, elipsovitými, drobnými či veľkými), mäsitými, po dvojiciach na stonke 
usporiadanými listami. Hviezdicovité kvety, nakopené po 12 - 15 (pri druhu Hoja 
imperialis súkvetie tvorí 3-9 veľkých kvetov) do zväzkov nazývaných „okolíky“, majú 
širokú škálu farieb: od bielej, cez krémové a ružové odtiene až po mäsitú farbu s 
výraznejšou škvrnou v strede. Rastlina je atraktívna aj svojimi listami, dlhými 2 - 20 cm a 
širokými asi 1,5 - 6 cm, ktoré majú u rôznych druhov rôzny tvar: od jednoduchého 
oválneho, cez listy so zvlneným okrajom alebo s tvarom srdca, s mäsitými alebo tenšími 
listami s výraznou žilnatinou, so žltými okrajmi alebo s bielymi škvrnami na nich. Často sa 
kvôli hrubším listom voskovky omylom zaraďujú medzi sukulenty.  

Hoja (wax plant), na Slovensku známy pod názvom voskovka (podľa voskového 
povrchu listov a kvetov) je rod rastlín patriaci do čeľade Glejovkovitých (Asclepiadaceae), 
najnovšie do Zimozeleňovitých (Apocynaceae). Tento rod zahŕňa 200 až 300 druhov. 
Pravlasťou týchto zaujímavých rastlín sú oblasti od juhovýchodnej Ázie časti až po tropické 
časti Austrálie. 
 

 
 



 

História: Zaujímavou je história mena tejto prenikavo vo
botanik Róbert Brown.  

 

Takmer v každej domácnosti pestujú alebo pestovali prastarú okrasn
čínsky. Najčastejšie ju poznáme pod názvom 
pochádza zo subtropickej juhovýchodnej Ázie a je to vždyzelená drevina s lesklými 
vajcovitými listami, dorastajúca do výšky pä

Známych je okolo dvesto druhov. Do našich bytov si našiel cestu ibištek 
dorastajúci do dvoch metrov. Kv
prírode často nevyskytuje. Uprostred sa tý
– samčie peľnice a samičie čnelky s bliznami. Pri správnom pestovaní kvitne výraznými 
plnými alebo jednoduchými kvetmi 

Pestovanie: Iba počas slne
vetráme. Tepelné optimum je v lete 20 
kritickou je 10 °C! Pri prezimovaní rastlina nazbiera sily a potom na jar krajšie zakvitne. 
Treba ju však presadiť do čerstvej zeminy, vä
privykať na izbovú teplotu. A
prospeje pobyt na balkóne, terase alebo v záhrade. V letných horú

použijeme bežnú zeminu na kvetiny s vyšším podielom hliny. Ak máme malý byt a ibišteku 
sa darí tak, že sa mohutne rozrástol a je z neho pekný ker, treba ho zreza
znáša veľmi dobre, viac zakvitne. Stratu
prísunom živín. V lete ho aspo
minerálneho hnojiva. Rezom ho tvarujeme pod
stromčeka. 

Rozmnožovanie: Je jednoduché 
vrcholových výhonkov. Narežeme osem až desa
zakoreniť do nádoby s vodou, alebo ich vysadíme do misky s vlhkým pieskom a prikryjeme 
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Zaujímavou je história mena tejto prenikavo voňajúcej rastliny. Meno jej dal 

IIIbbbiiišššttteeekkk   čččííínnnssskkkyyy   

Takmer v každej domácnosti pestujú alebo pestovali prastarú okrasn
astejšie ju poznáme pod názvom čínska ruža. K ruži má však 

pochádza zo subtropickej juhovýchodnej Ázie a je to vždyzelená drevina s lesklými 
vajcovitými listami, dorastajúca do výšky päť až šesť metrov.  

mych je okolo dvesto druhov. Do našich bytov si našiel cestu ibištek 
. Kvet s priemerom 10 cm má zaujímavú stavbu, ktorá sa v 

asto nevyskytuje. Uprostred sa týči trubička, na ktorej sú orgány obidvoch pohlaví
čie čnelky s bliznami. Pri správnom pestovaní kvitne výraznými 

plnými alebo jednoduchými kvetmi červenej, ružovej, oranžovej alebo žltej farby. 
čas slnečnej páľavy rastlinu mierne pritienime a izbu 

vetráme. Tepelné optimum je v lete 20 – 22 °C, v zime znesie skôr nižšiu teplotu, pri
kritickou je 10 °C! Pri prezimovaní rastlina nazbiera sily a potom na jar krajšie zakvitne. 

čerstvej zeminy, väčšieho črepníka a začať postupne zalieva
na izbovú teplotu. Aspoň každých 10 – 14 dní prihnojiť. V letnom období mu 

prospeje pobyt na balkóne, terase alebo v záhrade. V letných horúč
častejšie rosiť. V priebehu vegetácie treba 
ibištek polievať pravidelne a 
s prestávkami. Voda 
črepníkom či nádobou stá
zemina celkom vyschla, listy za
žltnúť a spolu s pukmi opadáva
rastliny treba každý rok na jar presadi
do väčšej nádoby. Ve
ibišteky sadíme do drevených nádob, 
súdkov. Zemina by mala by
priepustná a s dostatkom humusu. 
Starším rastlinám sa však neodporú

zemina s obsahom rašeliny. Radšej 
kvetiny s vyšším podielom hliny. Ak máme malý byt a ibišteku 

sa darí tak, že sa mohutne rozrástol a je z neho pekný ker, treba ho zreza
mi dobre, viac zakvitne. Stratu odrezanej organickej hmoty treba nahradi

n. V lete ho aspoň raz do týždňa prihnojujeme roztokom organického alebo 
minerálneho hnojiva. Rezom ho tvarujeme podľa potreby – či už do tvaru krí

Je jednoduché – odrezkami, najlepšie v máji, pri skracovaní 
ýhonkov. Narežeme osem až desať centimetrov dlhé odrezky a dáme ich 

 do nádoby s vodou, alebo ich vysadíme do misky s vlhkým pieskom a prikryjeme 

ajúcej rastliny. Meno jej dal 

Takmer v každej domácnosti pestujú alebo pestovali prastarú okrasnú rastlinu – ibištek 
. K ruži má však ďaleko. Ibištek 

pochádza zo subtropickej juhovýchodnej Ázie a je to vždyzelená drevina s lesklými 

mych je okolo dvesto druhov. Do našich bytov si našiel cestu ibištek čínsky, ker 
má zaujímavú stavbu, ktorá sa v 

ka, na ktorej sú orgány obidvoch pohlaví 
nelky s bliznami. Pri správnom pestovaní kvitne výraznými 

bo žltej farby.  
avy rastlinu mierne pritienime a izbu častejšie 
22 °C, v zime znesie skôr nižšiu teplotu, pričom 

kritickou je 10 °C! Pri prezimovaní rastlina nazbiera sily a potom na jar krajšie zakvitne. 
čať postupne zalievať a 
ť. V letnom období mu 

prospeje pobyt na balkóne, terase alebo v záhrade. V letných horúčavách odporúčame 
. V priebehu vegetácie treba 

 pravidelne a výdatne, ale 
 nesmie v miske pod 

i nádobou stáť! Avšak, keby 
zemina celkom vyschla, listy začnú 

 a spolu s pukmi opadávať. Staršie 
ý rok na jar presadiť 

šej nádoby. Veľké kríčkovité 
ibišteky sadíme do drevených nádob, 
súdkov. Zemina by mala byť dobre 
priepustná a s dostatkom humusu. 
Starším rastlinám sa však neodporúča 

zemina s obsahom rašeliny. Radšej 
kvetiny s vyšším podielom hliny. Ak máme malý byt a ibišteku 

sa darí tak, že sa mohutne rozrástol a je z neho pekný ker, treba ho zrezať. Po reze, ktorý 
treba nahradiť stálym 

a prihnojujeme roztokom organického alebo 
i už do tvaru kríčka alebo 

odrezkami, najlepšie v máji, pri skracovaní 
 centimetrov dlhé odrezky a dáme ich 

 do nádoby s vodou, alebo ich vysadíme do misky s vlhkým pieskom a prikryjeme 
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pohárom. Môžeme ich dať zakoreniť aj do zeminy v črepníku – zasadíme dva až tri odrezky 
spolu a črepník prikryjeme igelitovým vrecúškom.  

KKKaaalllaaannnccchhhoooaaa   BBBlllooossssssfffeeellldddooovvvaaa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kalanchoa pochádza z Madagaskaru. Poznáme približne 200 druhov a medzi 

najobľúbenejšie patrí druh Kalanchoe Blossfeldiana, ktorý kvitne krásnymi drobnými 
kvietkami, prázdnymi či plnými v rôznych farebných odtieňoch od bielej, cez oranžovú až 
po fialovú. 

Kalanchoe Blossfeldiana kvitne bežne na jar. Hlavné obdobie kvitnutia je od februára 
do júna. No v obchodoch ju nájdete i kvitnúcu po celý rok, pretože býva pestovaná v iných 
podmienkach a dopovaná silnými hnojivami, aby sa do predajní dostala v plnej kráse. 
Napokon kalanchoa sa tiež dá "donútiť" kvitnúť niekoľko krát do roka, samozrejme závisí 
to od podmienok, aké jej doprajete a medzi jednotlivými obdobiami kedy kvitne, potrebuje 
nejaký čas na "zotavenie" čiže pokoj. 

Ideálne miesto pre kalanchou je svetlé stanovište s určitou intenzitou slnečných lúčov 
a teplotou 18 - 20 °C. V zime by teplota nemala klesnúť pod 10 °C. Kalanchoa je rastlina 
tzv. krátkych dní. Tvorba kvetov je najväčšia, ak sú rastliny vystavené 8 až 10 hodín počas 
dňa svetlu. Ak chcete dosiahnuť, aby krásne kvitla, zakryte rastlinu od novembra 
kartónovou škatuľou. V zime je ideálna teplota okolo 10 °C.                
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KKKaaammméééllliiiaaa   jjjaaapppooonnnssskkkááá      
 

V minulosti bola kamélia veľmi rozšírená a obľúbená kvetina. Zámožnejší pestovatelia 
jej stavali skleníky, jej kvety nosievali ako ozdobu šiat, umelci maľovali obrazy s kaméliami 
a tiež slávny Dumasov román sa volá Dáma s kaméliami. Neskôr táto krásna kvetina upadla 
do zabudnutia, pretože sa o nej tvrdilo, že je náročná, má veľké požiadavky a že je 
nevďačná. Toto tvrdenie však neobstojí, pretože každá kvetina vyžaduje patričnú opateru a 
má niektoré zvláštnosti v pestovaní, ktoré jej musíme vytvoriť. 

Kamélia je drevina, ktorá vytvára kríky, prípadne stromčeky až do výšky 2 m. Je 
ozdobná peknými tvrdými tmavozelenými listami a v čase kvitnutia má množstvo krásnych 
kvetov, ktoré však nevoňajú. Kamélia nemá rada náhle zmeny životných podmienok, ako 
rýchlu zmenu teploty, zmenu v polievaní, premiestňovanie, prievan a pod. Pri 
premiestňovaní treba dbať na to, aby sa dostala znovu do tej istej polohy, ináč jej 
poopadávajú všetky kvetné puky. Vyžaduje ľahšiu záhradnú zeminu, ktorá neobsahuje 
vápno s prímesou jemného piesku. Rozmnožuje sa odrezkami, v domácnosti sa však táto 
práca neodporúča, preto kupujeme už vypestované kríky. Mladé kríky presádzame podľa 
potreby častejšie vždy na jar, staršie len po niekoľkých rokoch. Polievame mäkkou odstátou 
vodou podľa potreby tak, aby koreňový bal nevysychal, ale aby nebol ani primokrý. 
Vyhovuje jej stála teplota 8 - 10 °C. V lete ich umiestnime vonku na chránenom mieste 
proti vetru a priamemu slnečnému žiareniu. Koncom septembra ich dáme opäť do bytu do 
miestnosti, kde je teplota 4 - 6 °C, neskôr aspoň 8 °C. 
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LLLooopppaaatttkkkooovvveeeccc   
 

Požiadavky na pestovanie  

Svetlo:  V lete vyžaduje skôr polotieň. Silné slnečné žiarenie listy poškodzuje. 
V zime miluje čo najviac svetla, ako je to len možné. 

Teplota: Rastline sa darí v teple. V zime by teplota nemala klesnúť pod 13 °C. 
Voda:       Substrát by nikdy nemal vyschnúť. V lete zalievame 2 - 3 x týždenne, v 

zime 1 x za týždeň. 
Vlhkosť:    Potrebuje vysokú vlhkosť. Listy často rosíme. Kvetináč s rastlinou 

umiestnime do misky s vlhkými kamienkami. Je citlivá na prievan. 
Hnojenie:    Nehnojíme častejšie ako každé 2 týždne, inak špičky listov zhnednú. 

Nedostatočná výživa spôsobuje, že rastlina nekvitne. 
Množenie:    Množíme delením trsov pri presádzaní. Ďalej sa množia semenami pri 

teplote pôdy nad 20 °C. Je to však ťažké. 
Presádzanie: Presádzame každoročne na jar. Dôležité je nepodceniť dobrú drenáž. 
Zemina:        Rašelinový substrát alebo jednotná zemina  
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Čistenie:       Listy utierame vlhkou handričkou alebo ju sprchujeme jemným 
prúdom vody. 
 
      

 

 

 

 

MMMooonnnsssttteeerrraaa   ssskkkvvveeelllááá      
 

Popínavá rastlina s veľkými listami na dlhých stopkách. Listy sa otáčajú za svetlom 
a menia svoj tvar v závislosti od veku rastliny. Pestujeme ju v jasnom filtrovanom svetle. 
Patrí medzi najobľúbenejšie izbové rastliny. Pochádza z Mexika, kde dosahuje výšku až päť 
metrov. Staršie rastliny majú hlboko vykrajované alebo oválne prederavené listy. Pre 
monsteru (Monstera deliciosa) sú typické dlhé vzdušné korene, ktoré však neodrezávame 
ani neskracujeme. Môžeme ju umiestniť aj do polotieňa, vyžaduje však izbovú teplotu, 
neznáša chladno odspodu. Potrebuje asi 60 % vlhkosť vzduchu, trvalo mierne vlhkú pôdu a 
časté rosenie. Obľubuje časté umývanie listov. V lete ju prihnojujeme každé dva týždne, v 
zime raz mesačne. Rozmnožuje sa vrcholovými alebo stonkovými odrezkami so vzdušnými 
koreňmi, ktoré uložíme do pôdy. Veľmi vzácne ju napádajú škodce, je však veľmi náchylná 
na hnitie koreňov. Obsahuje látky dráždiace pokožku a sliznice. Kvitne bielo, v suchých 
bytoch však veľmi zriedka. Je vhodná ako solitéra. Listy sa používajú na živé aranžovanie. 
Je to vcelku náročná rastlina, ktorá neznáša prievan. 

 

Nároky 
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Teplota: Letná teplota je 22 - 24°C. Zimná teplota 15 - 20°C. Pre vyklíčenie je 
potrebných 25 - 30°C. 

Svetlo: V lete mierne pritienené prostredie, inak dostatok svetla bez priameho 
slnečného žiarenia. 

Zálievka a výživa: Je veľmi náročná na vodu a živiny. Rosíme a zalievame 
pravidelne. Vzdušné korene je možné ponoriť do misky s vodou. V zime zálievku 
obmedzíme a prispôsobíme teplote ovzdušia. Prihnojujeme raz za týždeň. 

Substrát: Ťažšia živná zemina, humózna zemina. 
Množenie: Vegetatívne - vrcholovými odrezkami. Kmienkové odrezky sa rozrezávajú 

na tzv. klátiky dlhé 6 cm. Rezné plochy by sa mali zaprášiť dreveným uhlím. Očko by malo 
byť uprostred. Odrezky sa kladú očkom hore do zeminy a zasypávajú sa z dvoch tretín 
substrátom. Generatívne - semeno sa musí nechať napučať a ihneď vysiať do zeminy. 
Semeno sa ťažko zháňa. 

Pestovanie: V žiadnom prípade neodrezávame vzdušné korene. Starší rastliny 
presádzame každé dva až tri roky. 

  

PPPoootttooosssooovvveeeccc   zzzlllaaatttýýý   
 

Pestuje sa ako popínavá rastlina ťahajúca sa po nejakej konštrukcii alebo ako 
previsnutá rastlina. 

Pri dobrej starostlivosti môže dorásť do dĺžky i niekoľko metrov.  Rozmnožuje sa 
odrezkami, ktoré sa ľahko zakoreňujú. Je dobré zasadiť ich niekoľko spolu. Doma si 
vyžaduje svetlé a zatienené miesto. Ak ju však budeme pestovať na mieste s malým 
množstvom svetla, zozelenie a bude chradnúť.  Teplota v miestnosti by nemala klesnúť pod 
16 oC. Zemina v črepníku by mala byť mierne vlhká. Rastlinu každé 2-3 roky presádzame. 

Potosovec zlatý je popípavá rastlina pochádzajúca z oblasti Tichomoria. Vo svojej 
pôvodnej krajine rastie ako liana i do viacmetrovej výšky.  Je to veľmi nenáročná popínavá 
rastlina, ktorá o to bujnejšie rastie, čím má lepšie podmienky. 

Potosovec je rastlina so vzdušnými koreňmi, ktoré jej slúžia na príjem vlhkosti zo 
vzduchu.  Listy sú široké, srdcovitého tvaru, lesklé, kožovité, žlto škvrnité. Niektoré odrody 
majú listy žlté so zelenými škvrnami alebo biele so zelenými škvrnami. 
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Je to popínavá rastlina, ktorá nesmie by
mieste. Rastlina sa rýchlo rozrastá vytvára hustý „vankúšik“. 

Je možné ju rozmnožovať
lete, keď rastlina najviac rastie. Vtedy potrebuje prikrytie tkaninou alebo fóliou. Odrežú sa 
nové, svetlozelené  výhonky a zasadia sa do malých 
vytvoria korene. Výhonky starších rastlín môžete vloži
Vedľa rastliny postavte tanier, položte na
Udržiavajte vlhkosť. Oddeľte po vytvorení korienkov

 Pri kúpe Rodinného šťastia 
Ak bola rastlina krátko pred
dostatok vody. Rastlina v izbe kvitne málokedy, no vonku môže vytvára
pazuchách listov. 
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RRRooodddiiinnnnnnééé   šššťťťaaassstttiiieee   

Je to popínavá rastlina, ktorá nesmie byť na priamom slnku. Darí sa jej na tienistom 
Rastlina sa rýchlo rozrastá vytvára hustý „vankúšik“.  

rozmnožovať po celý rok. Najlepšie výsledky však dosiahnete na jar a v 
 rastlina najviac rastie. Vtedy potrebuje prikrytie tkaninou alebo fóliou. Odrežú sa 

výhonky a zasadia sa do malých črepníkov, kde sa pomerne rýchlo 
vytvoria korene. Výhonky starších rastlín môžete vložiť do vlhkej vaty a tu vytvoria

a rastliny postavte tanier, položte naň výhonok  a sponkou na vlasy zopnite. 
ľte po vytvorení korienkov. 
ťastia sa presvedčte, či je substrát pevne spojený s 

Ak bola rastlina krátko pred kúpu presadená, korene sú ešte malé 
dostatok vody. Rastlina v izbe kvitne málokedy, no vonku môže vytvára

 

 

Darí sa jej na tienistom 

celý rok. Najlepšie výsledky však dosiahnete na jar a v 
 rastlina najviac rastie. Vtedy potrebuje prikrytie tkaninou alebo fóliou. Odrežú sa 

repníkov, kde sa pomerne rýchlo 
 do vlhkej vaty a tu vytvoria korene. 

a sponkou na vlasy zopnite. 

i je substrát pevne spojený s črepníkom. 
kúpu presadená, korene sú ešte malé – nemôže prijímať 

dostatok vody. Rastlina v izbe kvitne málokedy, no vonku môže vytvárať malé kvietky v 

 

 

 



23 
 

ŠŠŠeeefffllleeerrraaa   ssstttrrrooommmooovvviiitttááá   
 

Šeflera stromovitá, Schefflera arboricola - pochádza z Austrálie a Nového Zélandu. Je 
to veľmi pekná a nenáročná rastlinka vhodná skoro do každého bytu. Veľmi dobre sa znáša 
s väčšinou ostatných zelených rastlín.  

Presádzať ju stačí raz za dva roky a keď narastie stačí vymeniť hornú vrstvu zeminy. 
Ak má veľa svetla, dostatok živín a vlahy (pozor nepreliať), tak rastie pomerne rýchlo. Ak 
už je privysoká, môžeme ju zrezať a výhonok zakoreniť. Stará rastlinka sa rozkošatí a 
môžeme získať novú. 

Dlaňovito zložené listy vyrastajú na dlhých stopkách. Rastlina je nenáročná na 
podmienky, rýchlo rastie. Celoročne potrebuje teplé prostredie a polotieň. Podľa 
usporiadania listov sa nazývajú aj „dáždnikový strom“. 
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Ak radi navštevujete exotické krajiny a radi nakuknete aj do obchodov s kvetmi, iste 

by aj vás upútal nevšedný tvar, farba aj kvet zvláštnej exotickej krásky. Taka inak nazývaná 
aj Netopierií kvet má kvety vskutku úchvatné a navyše je aj liečivá. Zo semienok ju 
dokážete vypestovať aj doma. Vyžaduje to však značnú dávku trpezlivosti. 

Na menovke kvety vskutku originálneho vzhľadu nájdete názov Taka veľkokvetá 
alebo Takachantrieri, Takaintegrifolia či Takaleontopetaloides. Tieto naozaj krásne rastliny 
možno nájsť aj pod anglickými názvami BlackLily, Cat 's Wiskers, DevilFlower, BatFlower, 
alebo nemeckým Fledermausblume. V posledných dvoch názvoch je súčasťou označenie 
kvety naozaj slovo netopier. Možno, že zatúžite si Taky doma vypestovať. Jej semená sú u 
nás k zohnaniu v odrodách, Lentac 'a, Aameyra'. 

Taka patrí do rodu exotických rastlín, ktoré sa v súčasnosti začínajú udomácňovať 
v našich inetiéroch. Majú rady tieň a vyššiu vlhkosť vzduchu. 
 

 

TTTaaakkkaaa   
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TTTuuučččnnnooollliiisssttt   
 

Rastie v kamenistej a štrkovej pôde na priamom slnku, hoci mnohé druhy nájdeme 
schované pod sprievodnou vegetáciou. Je zaujímavý predovšetkým svojím vzrastom. Môže 
byť miniatúrny, ale i veľký, zvláštny tvarom i farbou listov. Hodí sa aj pre začiatočníkov, 
ktorí majú len obmedzený priestor na 
pestovanie. Rastlina má obrovskú 
regeneračnú schopnosť. Nový 
Tučnolist možno ľahko a rýchlo 
vypestovať aj z jednotlivých listov 
alebo úlomkov konárikov. Základnou 
podmienkou je, aby mali po celý rok, 
aj v zimnom období, zabezpečený 
dostatok svetla. V opačnom prípade sa 
listy nevyfarbia, rastliny sú slabé, 
neduživé a v konečnom dôsledku 
podliehajú hubovým ochoreniam. 

Rozmnožovať ich môžeme aj zo 
semien, ktoré sú prachové, zle klíčia a 
klíčivosť si udržiavajú len niekoľko 
mesiacov. Z jednej dospelej rastliny 
možno v priebehu roka dopestovať aj 
niekoľko desiatok mladých jedincov. 
Pri troche trpezlivosti za päť až osem rokov sa táto nenáročná rastlina stane ozdobou každej 
zbierky. 

 
 
Pestovanie: rastlina nieje náročná na 

pestovanie je však treba v zime dodržať 
kľudové obdobie pri teplote okolo 10 ˚C. 

Svetlo: ideálne je svetlé slnečné 
stanovište. Listy blednú, keď rastlina nemá 
dostatok svetla. 

Teplota: znáša široké rozmedzie teplôt, 
v zime  však vyžaduje teploty okolo 10 ˚C.  
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ZZZeeellleeennneeeccc   CCChhhoooccchhhlllaaatttýýý   
 

Nenáročná, dekoratívna rastlina vhodná do vitrín, na vytvorenie zelených stien, do 
misiek i na aranžovanie a viazanie. Zelenec je trsová rastlina s kopijovitými listami, na 
kultivaroch s bielymi alebo žltými pásikmi. Na dlhých poplazovitých výbežkoch vyrastajú 

mladé rastlinky, ktorá sa oddeľujú 
a samostatne presádzajú do črepníkov. 
Rozmnožuje sa aj rozdeľovaním 
starších trsov.  

Pestuje sa v stredne ťažkej zemine. 
V lete vyžaduje intenzívnu zálievku 
a mierne zatienenie. Pri presádzaní sa 
dužinaté korene nesmú skracovať. 
Prezimuje pri teplote 5 - 10°C. rastlinu 
dopestujeme za 10 - 16 týždňov. 
Otužené rastliny vysádzame od konca 
mája do kobercových výsadieb. 

Rastliny majú dlhé úzke listy, 
ktoré sú 20 - 40 cm dlhé a 5 - 20 mm 

široké a rastú z centrálnej ružice. 
Je to populárna okrasná rastlina. Najčastejšie 

pestovaný je pestrolistý kultivar 'Variegatum', s 
jedným alebo dvoma širokými žltkasto - bielymi 
pásmi pozdĺž každého listu. Zelenec je obzvlášť 
populárny rastlina pre začiatočníkov, pretože sa 
ľahko pestuje a rozmnožuje, je veľmi tolerantná k 
zanedbávaniu, a je schopné sa prispôsobiť širokej 
škále podmienok. 

U Zelenca bolo tiež dokázané, že znižuje 
znečistenie vnútorného ovzdušia. Zelenec 
(Chlorophytum) je rod okrasných rastlín ktorý pochádza z Južnej Afriky.  
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