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Pěstování leknínů 
    

    Lekníny patří mezi nejkrásnější vodní rostliny. Jejich květy se na vodní hladině objevují od 
června až do října, a to v rozmanitých odstínech a barvách. Nejvíce vonné květy leknínů jsou v 
barvě růžové a červené,  méně vonné jsou pak barvy ostatní. Aby lekníny dobře a bohatě 
kvetly, je třeba jim připravit pro růst dobré podmínky. 
 
Požadavky na stanoviště - Aby lekníny kvetly, vyžadují umístění na plném slunci a ve stojaté 
vodě. Jsou to rostliny, které vyžadují nejméně 8 hodin slunečního svitu denně. Ideálním 
místem pro lekníny je bazén 60 - 100 cm hluboký s minimální rozlohou 5 m2.  
Výsadba - Pro lekníny by měla zemina být neutrální (pH 6,8 - 8,5), připravíme ji takto: 
  -  4 díly drnovky (kompostu) 

- 2 díly dobře zetlelého hovězího hnoje (přimícháním nedostatečně zetlelého   hnoje podpoříme 
nadměrnou tvorbu řas) 
-  1 díl rašeliny 
-  1 díl jílu 
 Takto připravenou zem můžeme obohatit kostní moučkou ( v poměru 1:30), rohovou 
moučkou (v poměru 1:1000), dřevěným popelem či sušeným kravincem. 
Do jakých nádob lekníny vysazujeme? 
 Lekníny nevysazujeme přímo na dno bazénku, pro lepší manipulaci, přesazování ap. je raději 
umístíme do nádoby. Lepší jsou nádoby širší a nižší (lekníny koření mělce). Vhodné nádoby 
pro pěstování leknínů jsou hrnce, vědra, škopky, kbelíky kovové, nebo z umělé hmoty. 
Děrované nádoby by neměly mít oka větší než 1-2 mm. 

Vlastní výsadba - Nejvhodnější dobou pro sázení leknínů je jaro, ale můžeme je vysazovat i 
později za předpokladu, že rostlina má dobře prokořenělý bal. Vhodné je sázet jednotlivé 
odrůdy samostatně, neboť, je-li více odrůd pohromadě, vždy zvítězí jedna silnější a slabší 
zanikne. Lekníny nemusíme sázet ihned, vydrží 5 - 10 dní před výsadbou jen ponořené ve 
vodě. Při výsadbě nádobu naplníme substrátem asi 5 - 10 cm pod okraj a utlačíme. Navrch 
položíme rostlinu a dosypeme zeminou. Na povrchu můžeme rozložit kamennou drť, kamínky 
či rozprostřít písek. Nádobu s rostlinou nejprve namočíme, teprve pak opatrně ponoříme. 
Ošetřování leknínů v dalších letech pěstování  

Přezimování - Leknínům velice svědčí, když je necháme přes zimu v bazénku pod vodou. Tak 
přežijí zimu nejlépe. Také v bezmrazých prostorech (např. ve sklepě) a ve vlhku (v nádobě 
s vodou) se jim bude dařit.  

Přesazování, dělení - provádíme u leknínů každé 2 - 4 roky (v únoru až v dubnu),  rozdělíme   
rostlinu tak, aby každé oddělené růžici zůstala část kořínků. 

Přihnojování - S umělými chemickými hnojivy bychom měli zacházet opatrně, abychom 
nenarušili vyváženost vody. Hnojivo je třeba zapravit hlouběji do substrátu, aby se tak 
zamezilo vyluhování hnojiva do vody.  



   Ještě upozornění: Až lekníny začnou poprvé kvést, nebuďte překvapeni že první květy nejsou 
zbarveny tak, jak je u odrůdy uvedeno. První květy leknínů nemívají typické vybarvení. 

 
Při pěstování leknínů Vám hodně pěstitelských úspěchů  přejí Školky Litomyšl. 

 
Podklad: Dr. Vladimír Hříbal, Vodní rostliny a voda v zahradě. 
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