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PRAXE – MNOŽENÍ ROSTLIN 

 Při praxi jsem převážně vykonávala činnosti související s generativním a 
vegetativním množením rostlin a následnou péčí o ně.  

 Zdokonalila jsem se v těchto činnostech: výběr semen a rostlinného 
materiálu, výběr a používání vhodného nářadí, příprava výsevního truhlíku a 
sadbovače, příprava řízků a následné ošetřování semenáčků a řízků, 
označování truhlíků a sadbovače jmenovkami apod.  



ČINNOSTI DEN PO DNI/ POUŽITÉ 
ROSTLINY : 

 
• Příjezd do Pruského 

• 1.den – Podmínky na pracovišti. Způsoby množení rostlin. Hrnkování Begonií./Begonie stálokvětá-Begonia semperflorens 

• 2.den – Příprava substrátu na výsevní truhlík. Hrnkování. /Begonie hlíznatá – Begonia Tuberhybrida 

• 3.den – Příprava hrnků na sadbu/ Petunia grandiflora – vícero barev 

• 4.den – Příprava zeminy a hrnků speciálně na rajčata. 

• 5.den – Do předem připravených  hrnků jsme z výsevního truhlíku přepichovali rajčata. 

• 6.den – Odborná exkurze Bojnice. Květinové úpravy, ZOO 

• 7.den-  Výlet do Trenčína 

• 8.den – Příprava výsevního truhlíku a vysetí semen/ Ostruhanka – Dahlia 

• 9.den – Hrnkování / Portulaca grandiflora Happy Hour 

• 10.den – Hrnkování / Tagates patula nana Bonanza Gold 

• 11.den – Floristická soutěž a pomoc s ní 

• 12.den – Odborná exkurze Trenčín 

• Odjezd domů 

 



Foto školy (oranžová budova) a             

Internátu(panelák). 

A jediné místo na intru, kde se dala 

chytnout wifi :D na křižovatce mezi školou 

a intrem. 



Na škole se kromě 

zahradnictví také 

vyučuje obor 

kynologie. Všude 

bylo plno super 

pejsků. 



Příklad práce - sázení 

Begonií. 

Selfie na naší úžasné a 

velmi známé zastávce. 

Doprava na pracoviště 

doprava  autobusem 

jménem Púchovká 

včielka. 



Výlet na 

Vršatec 





PRVNÍ VOLNÝ DEN BEZ 
PRÁCE, BEZ TURISTIKY, PROSTĚ 
ODPOČINEK NA BALKONĚ… 

A PO VÍKENDU ZNOVU NA 
PRAXI 













TYHLE 
KOVOVÉ 

PRVKY 
BYLY 

VŠUDE ! 

Měla 

jsem 

hroznou 

chuť 

ochutnat 

tyto 

hrušky  



Další činnosti 

při praxi… 



Výlet -

ZOO 

Bojnice 

+ 

zámek. 



Zmíněný zámek 



Výlet do Trenčína -

konkrétně Trienčanský 

hrad 





Pro větší 

autentičnost 

foceno 

černobíle :D 











Nakonec jsme se rozhodli jít z Ilavy do Pruského pěšky. 



A znovu turistika …vyšli jsme na kopec Vršatec. A jak nám je podobné,  šli 

jsme z Vršatce do Pruského pěšky (cesta na 2,5 hodiny). 



Nějaké ty soukromé fotky musí být. Obzvlášť, když je krásný výhled. 





A posilnění 

před 

floristickou 

soutěží. 



FLORISTICKÁ SOUTĚŽ 



 











NEJHORŠÍ BYLO 
ZABALIT SI ZPĚT 

DOMŮ. 



Květináč                           čriepnik 

 

Hrábě                               hrable 

 

Nůžky                               nožnice 

   

Květina                            kvetina 

 

Květinářství                     kvetinárstvo 

 

Rajčata                          paradajky 

 

Pojišťovna                      poisťovňa 

 

Okurka                                uhorka 

 

Pole                                     poľa 

 

Přepichovací kolík             přepichovací kolík 

 

Sázecí lopatka                   sádzacie lopatka 

 

Želva                                   koritnačka 

 

Polštář                                 vankuš 

  

Zeď                                      můr 

 

Zedník                                 můrar 

 

Slovníček 



• Bližší informace 

• matesvavrik1998@seznam.cz 


