
SÁZENÍ ROSTLIN DO VENKOVNÍCH BETONOVÝCH KVĚTINÁČŮ

 

Rostliny v květináčích představují pro všechny, kteří mají jen malou zahrádku, terasu, balkon nebo 
lodžii, v podstatě jediné možné řešení, jak zde pěstovat zeleň. 
zpevněnou plochu, ozdobí dvorek či vstupní prostor domu.

 

Nabízíme širokou škálu květináčů a truhlíků
povrchem až po strohé, hladké betonové truhlíky, vhodné i do moderních zahrad.

Betonové květináče jsou pevné, stabilní a mrazuvzdorné. Pokud zvolíte vhodné rostliny, lze je 
v nádobách pěstovat celoročně. 

Před výběrem rostlin myslete na to, že r
pro kořenění) čelit i extrémním klimatickým výkyv

Rozlišujte, zda vaše výsadba přijde do stínu nebo na slunce. Zda je daná dřevina suchomilná nebo 
vyžaduje spíše vlhčí půdu. 

Malý nebo velký květináč? A co do nich?

Malý a mělký květináč  -  je vhodnější pro nízké bylinky a trvalky, jarní cibuloviny, ko
jehličiny) a především skalničky, jako jsou různé druhy netřesků a rozchodníků. Netřesky 
a rozchodníky přestojí v létě týdny dlouhá období sucha bez zalévání.
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Nemalou zásluhu na kráse nádob osázených 
trvalkami mají také trávy, zvláště nízké 
okrasné trávy a ostřice.  

Stále zelené trvalky a konifery jsou atraktivní
po celý rok, dokonce i v zimě.
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Velký květináč – pojme větší množství půdy a můžete ho osázet několika rostlinami. Velká a objemná 
nádoba má v zimě výhodu, že tak snadno nepromrzne

Ve větších nádobách se dají pěstovat i

 

Nižší listnaté dřeviny: Hydrangea, 
Potentilla, Rosa, Spirea, Symhoricarpos 
chenaultii ´Hancock´, Berberis, Euonymus 
fortunei. 

Vyšší listnaté dřeviny: Acer ginnala, Acer 
palmatum, Buxus, Carpinus betulas 
´Columnaris´, Cotynus coggygria, Rhus, 
Salix matsudana, Salix erythroflexuosa

Dalšími vhodnými kandidáty na výsadbu 
do nádob jsou dlužichy (Heuchera)
přinášejí do výsadby různě barevné listy, 
nebo mitrovničky (Tiarella) a bohyšky
které mají podobné půdní i stan
nároky. Daří se jim nejlépe v polostínu.

Celoročně lze v nádobách pěstovat
i některé bylinky. Jako příklad uveďme 
alespoň levanduli lékařskou, 
mateřídoušky, tymián nebo mátu.

 

 

A můžete se pustit do sázení!

Před sázením zakupte kvalitní zeminu
rostlin v nádobách) a vhodnou geotextilii, zejména pokud 
který potřebujete udržovat v čistotě.

TIP 1: Na trhu existují geotextilie
do venkovních květináčů a které filtrují nečistoty vytékající z
vzlínání zálivkové vody a tím i zajišťuj

TIP 2: Do jedné vázy sázejte společně pouze rostliny se stejnými nebo podobnými nároky. Jinak bude 
jeden nebo druhý druh nebo oba ch

Nakonec budete potřebovat keramzit,
zabraňuje tvorbě stojaté vody a následnému uhnívání kořenů rostlin.

 

pojme větší množství půdy a můžete ho osázet několika rostlinami. Velká a objemná 
tak snadno nepromrzne, a naopak v létě pomaleji vysychá.

nádobách se dají pěstovat i některé popínavé rostliny nebo menší stromy.

Hydrangea, 
Potentilla, Rosa, Spirea, Symhoricarpos 

ris, Euonymus 

Acer ginnala, Acer 
palmatum, Buxus, Carpinus betulas 
´Columnaris´, Cotynus coggygria, Rhus, 
Salix matsudana, Salix erythroflexuosa. 

Dalšími vhodnými kandidáty na výsadbu 
do nádob jsou dlužichy (Heuchera), které 
přinášejí do výsadby různě barevné listy, 

a bohyšky, 
podobné půdní i stanovištní 

polostínu. 

Celoročně lze v nádobách pěstovat              
i některé bylinky. Jako příklad uveďme 

oň levanduli lékařskou, 
mateřídoušky, tymián nebo mátu.           

e se pustit do sázení! 

Před sázením zakupte kvalitní zeminu (nejvhodnější je substrát, který je přímo určený pro pěstování 
geotextilii, zejména pokud váza bude stát na dlažbě nebo povrchu, 

čistotě. 

geotextilie (např.FLOR-TEX),  které jsou přímo určené pro sázení rostlin 
které filtrují nečistoty vytékající z květináčů. Přitom 

vzlínání zálivkové vody a tím i zajišťují rovnoměrné zavlažování rostlin v celém objemu nádoby.

Do jedné vázy sázejte společně pouze rostliny se stejnými nebo podobnými nároky. Jinak bude 
jeden nebo druhý druh nebo oba chřadnout. 

onec budete potřebovat keramzit, štěrk nebo hliněné střepy pro vytvoření drenážní vrstvy, která 
a následnému uhnívání kořenů rostlin. 

pojme větší množství půdy a můžete ho osázet několika rostlinami. Velká a objemná 
v létě pomaleji vysychá. 

některé popínavé rostliny nebo menší stromy. 

(nejvhodnější je substrát, který je přímo určený pro pěstování 
váza bude stát na dlažbě nebo povrchu, 

přímo určené pro sázení rostlin          
 zároveň napomáhají 

celém objemu nádoby. 

Do jedné vázy sázejte společně pouze rostliny se stejnými nebo podobnými nároky. Jinak bude 

pro vytvoření drenážní vrstvy, která 



 

 

 

 

 

 

 

1. krok 
 
Nejdříve nádoby plníte drenážní vrstvou. Vrstva by 
měla být minimálně tři až pět centimetrů vysoká.

 

 

 

2. krok 

Na drenážní vrstvu položte geotextilii

 

 

 

 

3. krok 
 
TIP 3 – geotextilii pokryjte malou vrstvou drenáže, 
která zachytí hrubé nečistoty  ze substrátu.

 

 

 

4. krok 
Květináč z části naplňte zeminou
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TIP 5 na závěr 

Na závěr můžete květináč dozdobit dekorační 

 

5. krok 

Rostliny opatrně vyjměte z
a rozmístěte v květináči.  

TIP 4 – Nesázejte rostliny příliš blízko sebe, budou 
potřebovat místo pro další růst!

 

6. krok 

Podle potřeby prostory mezi rostlinami doplňte 
zeminou a rostliny upěchujte. 

 

 

 

7. krok 

Nakonec nezapomeňte na dostatečnou zálivku. 
Důkladné zalití je důležité, aby se zemina s
zasázených rostlin dobře propojila a rostliny mohly 
hned pokračovat v růstu. 

 

Na závěr můžete květináč dozdobit dekorační kůrou, drtí nebo oblázkem. 

Rostliny opatrně vyjměte z původních obalů            

Nesázejte rostliny příliš blízko sebe, budou 
potřebovat místo pro další růst! 

Podle potřeby prostory mezi rostlinami doplňte 
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