
Základy zahradnictví   1.A                           

Úkol 1 Zahradnické zeminy                                                                                                    24.3.2020 

Pokyny k vypracování:    

1. Prostuduj si učební text 3.6 Zahradnické zeminy, který je v příloze 

2. Vytvoř si ručně nebo v programu Excel tabulku s přehledem zahradnických zemin a stručným 

popisem jejich vlastností 

3. Tabulku si vlep do sešitu ZZA 

4. Prostuduj si informace o substrátech, které najdeš pod následujícími odkazy:  

https://ceskykutil.cz/clanek-26846-typy-zeminy-a-ruzne-substraty¨ 

https://www.raselina.cz/cs/produkty/substraty-a-zeminy/ 

5. Po prostudování textů odpověz písemně na následující otázky:   

Otázka č. 1. Jaký substrát potřebují rododendrony? Popiš jeho vlastnosti. 

Otázka č.2  Jaký substrát budeš potřebovat pro řízkování rostlin? Popiš jeho vlastnosti. 

Otázka č.3  Jaký substrát potřebují kaktusy a sukulenty? Popiš jeho vlastnosti.  

Otázka č.4  Popiš vlastnosti substrátu, který je určen pro orchideje. 

Otázka č.5  Popiš vlastnosti substrátu, který je určen pro pokojové rostliny. 

 

6. Všechny vypracované otázky a fotografii hotové tabulky s přehledem zahradnických zemin, 

připadně tuto tabulku v elektronické podobě mi pošli v příloze e-mailem. 

Termín odevzdání: úterý 31.3.2020 

 

Pokud budeš potřebovat s něčím poradit, nebo potřebuješ více času na vypracování úkolu, neváhej 

mně kontaktovat. 

Těším se na vaše hotové úkoly. 

Martina Škorpilová 

  

 

 

Kontaktní údaje na vyučující:  

Mgr. Ing. Martina Škorpilová 

e-mail: mskorpilova@zahradnickaskola.cz 

tel: 608 132 117 

https://ceskykutil.cz/clanek-26846-typy-zeminy-a-ruzne-substraty
https://www.raselina.cz/cs/produkty/substraty-a-zeminy/
mailto:mskorpilova@zahradnickaskola.cz


 

Tento projekt je spolufinancován Evropsk!m sociálním fondem a státním fondem "eské republiky ! "#$%&'(!,)!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Zahradnické zeminy 
 
Cíle 
Po prostudování této kapitoly byste m"li b!t schopni: 

! Vyjmenovat zahradnické zeminy a znát jejich vlastnosti 
! Zjisti slo#ení n"kter!ch substrát( na na*em trhu 

 
K zamy!lení: 
Na praxi jste ji# pracovali s n"kter!mi zahradnick!mi zeminami. Které to byly, jaké m"ly 
vlastnosti, jak vznikly? 
 

1) Drnovka – pou#ívá se jako základní slo#ka pro p$ípravu tzv. t"#k!ch substrát(. 
Vzniká kompostováním sloupnut!ch drn(. Jedná se o t"#*í zeminu, neutrální a# 
slab" alkalické reakce. Ve sm"sích se dnes zpravidla nahrazuje t"#*í ornici. 

2) Jehli)natka (lesní hrabanka) – je v podstat" surov! humus z borov!ch les(. Hlavní 
sou%ástí je borové jehli%í v r(zném stupni rozkladu. Má vysokou nakyp$ovaní 
schopnost, je velmi vzdu*ná a propustná, má pom"rn" vysokou nasávací schopnost a 
kyselou reakci (pH 4,0 – 5,5). Je v!born!m substrátem pro p"stování v$esovi*tních 
rostlin. Jehli%natka ze smrkov!ch les( je málo vhodná – rychle se rozkládá. 

3) Kompostní zemina – komposty jsou velice r(znorodé. Li*í se slo#ením a 
vlastnostmi materiálu pou#itého ke kompostování. Základními hmotami ke 
kompostování jsou rostlinné zbytky (tráva, listí, sláma), minerální zemina (ornice, 
drny, rybni%ní bahno) a chlévsk! hn(j. Kvalitní kompost má mít vy**í podíl 
organické hmoty (alespo- 10%) a neutrální reakci. Komposty se p$idávají do 
zelinn!ch sm"sí jako hnojivá p$ím"s. 

4) Hnojovatka – vzniká jako kompost, pokud je v n"m jedinou nebo p$evá#nou 
slo#kou chlévsk! hn(j. P$idává se do zemit!ch sm"sí v men*ím mno#ství jako 
organické hnojivo. 

5) Listovka – vzniká rozkladem listí listnat!ch strom(. Nejvhodn"j*í je listí bukové,i 
listí ovocn!ch strom(, naopak nevhodné je listí z ka*tan( a o$e*ák(. Vlastnosti 
listovek jsou rozdílné podle druhu pou#itého listí a podle stá$í listovky. Mladá 
listovka (po 1 – 2letém zrání) se skládá p$evá#n" z polorozlo#elé listové hmoty, je 
kyprá, vzdu*ná a slab" kyselá. Pou#ívá se do lehk!ch zemit!ch sm"sí nap$. pro 
begonie, gloxínie, brambo$íky %i kapradiny. Starou listovku získáme po 3letém a 
del*ím kompostování. Má men*í nakyp$ovaní schopnost a neutrální reakci. Listovky 
jsou chudé na #iviny a pou#ívajíce pro v!sevní substráty a pro p"stování mlad!ch 
rostlin. 

6) Ra$elina – vzniká z odum$el!ch rostlin ra*elin"ním. Rozeznáváme ra*elinu: 
vrchovi*tní, p$echodnou a slatinnou. Vlastnosti ra*elin závisí na jejím p(vodu, 
slo#ení, stupni rozlo#ení a p$ím"sí minerálních látek. Mezí hlavní fyzikální 
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vlastnosti pat$í: schopnost zadr#ovat velké mno#ství vody (a# 98% objemov!ch), 
propustnost závisí na stupni ra*elin"ní, pórovitost je velice vysoká (a# 97%). 
Z chemického slo#ení je d(le#ité jejich pH. Ra*eliny jsou p$evá#n" kyselé 
(s v!jimkou n"kter!ch slatinn!ch). 
Ra*elina se vyu#ívá nejen v zahradnictví, ale i v jin!ch odv"tvích – energetika, 
chemick! pr(mysl, stavebnictví, zdravotnictví, potraviná$ství. 

 
 
 
 
Shrnutí: 
Zahradnické zeminy vznikají rozkladem r(zn!ch materiál( – listí, jehli%í, rostlinn!ch 
zbytk(,… Spolu s n"kter!mi dal*ími slo#kami jsou pou#ívány k míchání p"stebních 
substrát(. Nejroz*í$en"j*í zahradnickou zeminou je ra*elina a kompostní zemina. 
 

Kontrolní otázky a úkoly:  
1) Vyjmenujte 5 zahradnick!ch zemin 
2) Jaké vlastnosti má listovka, kompostní zemina a ra*elina 
 
2. písemn! úkol:  
Na www stránkách firem zab!vajících se distribuci substrát( vyhledejte jednotlivé 

slo#ky t"chto substrát. 
 
Klí)ová slova: drnovka, jehli%natka, kompostní zemina, hnojovatka, listovka, ra*elina 
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