
Témata pro přezkoušení  za celý školní rok 2U 
 
OVO 
 

1) Rajonizace ovocných dřevin v ČR, význam ovocných rostlin v krajině 
2) Význam teploty a srážek pro ovocné rostliny, vliv světla 
3) Obory, které patří do ovocnictví a čím se zabývají 
4) Složení vzduchu, význam půdy 
5) Biologická charakteristika ovocných dřevin (kořen, kmen, koruna 
6) Větve, očka, pupeny  
7) Mrazová kotlina – vhodnost pěstování ovocných rostlin 
8) Význam půdy, druhy půd 
9) Mrazová poškození ovocných dřevin  - ochrana 
10) Generativní rozmnožování, získávání osiva 
11) Vegetativní rozmnožování ovocných dřevin – způsoby autovegetativního 

rozmnožování 
12) Xenovegetativní rozmnožování ovocných  dřevin, dřevité a bylinné řízky 

 
 
 
ZEL 
 

1) Pěstování zeleniny v ČR, dovoz zeleniny 
2) Výrobní stavby – skleníky, foliovníky pařeniště 
3) Vlastnosti půdy – fyzikální a chemické a biologické 
4) Příprava osiva – stratifikace, skarifikace, inkrustace, moření osiva 
5) Generativní množení, způsoby výsevů 
6) Výsevy z předpěstované sadby – způsoby ruční, mechanizovaně 
7) Ošetřování po výsevu, výsadbě, zálivka, jednocení, okopávka, přihnojování, 

plečkování, hrůbkování 
8) Ochrana zeleniny před chorobami a škůdci, sklizeň 
9) Posklizňová úprava zeleniny, třídění, posklizňová centra 
10) Košťálová zelenina – zástupci 
11) Pěstování hlávkového zelí, agrotechnika, botanická charakteristika, sklizeň 

Odrůdy, vegetační doba, hnojení, osevní postup, závlaha 
12) Pěstování, popis květáku, kedluben, kapusty hlávkové, kapusty růžičkové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Témata pro přezkoušení za celý školní rok 1U 
 
KVĚ 
 

1) Podmínky pro pěstování květin, světlo, teplota,  teplota půdy, vzdušná vlhkost, 
stínování,  

2) Krátkodenní rostliny, dlouhodenní rostliny, asimilační osvětlování, optimální teplota 
3) Růstový klid, rychlení rostlin, C02 pro rostliny 
4) Organická hnojiva – druhy 
5) Vlastnosti zahradnických zemin, příměsi do substrátů, množárenský substrát, 

desinfekce půd 
6) Výživa a hnojení, příjem vody, hydroponie 
7) Rozmnožování květin – generativní a vegetativní, vlastnosti osiva, skladování osiva 
8) Skarifikace osiva, stratifikace, moření 
9) Rozmnožování in vitro 
10) Pěstební postupy ve skleníku, zaštipování a vyštipování rostlin, retardační látky, 

regulátory růstu 
11) Sušení a úprava květin – způsoby 
12) Pěstování květin na semeno, semenářství na venkovních plochách, sklizeň semen 
13) Letničky – generativně množené 

 
 
 
 
TP 
 

1) Obchod, význam, obchodní provoz 
2) Prodejna, zisk, ztráta, vnější úprava a označení  
3) Vstupní prostor prodejny 
4) Negativní zábrany vstupu do prodejny 
5) Prodejní doba, vnitřní úprava prodejny, prodejní prostor 
6) Skladové prostory, rampa 
7) Sklady – manipulační  a přípravné prostory 
8) Požadavky na vnitřní úpravu – provozní, ekonomické a společenské 
9) Samoobslužný prodej, druhy regálů, nabídkové stojany 
10) Kontrolní pokladny 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 


