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Dešťové záhony mají přínos 
v rámci opatření na zlepšení 
místního klimatu
O probíhající klimatické změně už není potřeba nikoho 
přesvědčovat. Teplotní extrémy, přívalové deště 
střídající se s dlouhými periodami sucha, bohužel 
zná už každý. Potřeba změnit krajinu a péči o ní je 
sice otázkou národní strategie, ale záleží i na každém 
jednotlivci. Určitě má smysl se všemi možnými způsoby 
snažit ovlivnit věci kolem sebe a tlačit odpovědné 
ke změně, ale hlavně se může každý z nás chovat 
zodpovědně jako jednotlivec a jít tak příkladem 
pro ostatní. Týká se to i správného hospodaření 
s dešťovou vodou. Mohlo by se zdát, že rodinný 
domek a zahrádka může mít těžko vliv na stav krajiny, 
ale ve světle toho, že v Čechách je přes milion domů 
a žije v nich polovina populace se vše jeví jinak. 

Kromě toho, že lze očekávat čím dál větší problémy 
s pitnou vodou, přísnější zákazy využití pitné vody pro 
zálivku, vyšší ceny a zpoplatnění odvodu dešťové vody 
z pozemku, může každý majitel nemovitosti vytvořením 
dešťového záhonu zlepšit kvalitu života svého i všech 
okolo.

Jak můžeme zlepšit hospodaření 
s dešťovou vodou na své zahradě
V angličtině existuje nenahraditelný výraz „rain water 
management train“: znamená systém hospodaření 
s dešťovou vodou, ve kterém se za sebe řadí jednotlivé 
vagónky. Prvním důležitým krokem je úvaha o usazení 
domu a dalších stavebních prvků v terénu. Druhým 
je úvaha o materiálu a rozsahu zpevněných ploch 
(dlažeb, parkovacích ploch, teras): čím propustnější, 
tím jednodušší život majitel má. Nepropustné je dobré 

spádovat do vegetačních ploch a každopádně je dobré 
zpevňovat jen to, co je nutné a používat pokud možno 
propustné povrchy. 

Třetím důležitým prvkem je střecha. Ze sedlové voda 
steče, plochou či mírně skloněnou můžeme ozelenit. 
Vegetační střechy mají retenční kapacitu 25–350 l/m2. 
Je potřeba přemýšlet o velikosti pozemku, propustnosti 
podloží, expozici, okolí a o tom, co budeme na zahradě 
pěstovat. Pokud míříme k užitkové zahradě a budeme 
potřebovat více zalévat, můžeme mít menší souvrství 
zelené střechy, pokud míříme k nenáročné přírodě 
blízké zahradě, snažíme se zachytit na střeše vody 
co nejvíc. 

Nemůžeme mít zelenou střechu nebo jsme se 
rozhodli pustit co nejvíc vody na zem? Pak je zde 
zase rozcestí: nádrže, z nichž budeme zalévat, anebo 
vodou necháme sytit přímo vegetační prvky. Jedním 
z nejdůležitějších je dešťový záhon, podle angličtiny 
i dešťová zahrada (rain garden), poslouží i travnaté 
průlehy (poldry) nebo i liniové průlehy (svejly).

Výběr místa pro dešťový záhon
Obecně se doporučuje, že je lepší dešťový záhon 
nebo průleh vybudovat 3 m od základů, nicméně hned 
za hranicemi v Německu je uvidíme blízko u stěny 
domu. Není v tom žádné tajemství: potřebujeme kvalit-
ní izolace. Samozřejmě není dobré si zbudovat dešťo-
vou zahradu u stěny domu pod velkým svahem, kde 
se dá čekat opravdu časté a velké množství srážkové 
vody. 

Dešťový záhon ale nepatří jen k domu: hodí se k ces-
tám, pod travnaté svahy, liniové průlehy zadrží vodu 
na svažitých zahradách a ochrání spodní partie před 
přívaly. S vedením vody si můžeme pohrát — někdo 
místo části okapu instaluje malý mlýnek pro děti, vtipné 
jsou kaskády kropáčů a podobně. Každopádně je dob-
ré pod nátok například naskládat pěkně kameny, aby 
nedocházelo k erozi a vyplavování.



Příprava místa a vybudování 
dešťového záhonu
Nejprve popřemýšlíme o velikosti. Obecná poučka je, 
že dešťový záhon by měl mít výměru odpovídající 20 % 
plochy, z níž vodu sbíráme, na propustnějším podloží 
nám bude stačit i 10 %. Bude-li záhon dobře fungo-
vat, nepotřebujeme žádné jímky, trativody nebo drahá     
retenční zařízení. Tvar můžeme přizpůsobit stylu a pro-
porcím zahrady a vlastnímu vkusu. Pokud chceme 
sbírat vodu z okapu, umístíme záhon tak, aby do něj 
voda co nejsnáze natékala, pokud budeme zadržovat 
vodu ze zpevněné plochy, můžeme jej umístit podél ní.

Plochu si dobře vytyčíme, přeměříme a můžeme kopat. 
Nejdříve z plochy strhneme trávník a poté stáhneme 
ornici a pozorně ji oddělíme od výkopku spodních 
vrstev. Vyhloubíme mírně se svažující prohlubeň, která 
má okraj ve stejné výšce, ale na jedné straně musíme 
zajistit přepad (třeba do trávníku) pro případ extrém-

ních dešťů. Prohlubeň je podstatně hlubší než bude 
její finální tvar — uprostřed třeba 60–80 cm. Rozdíl 
mezi inženýrsky navrhovanými jámami plnými pouhého 
štěrku a dešťovou zahradou spočívá právě v substrátu! 
Štěrk v jámě jen leží, substrát má schopnost jímat vodu 
jako houba a postupně ji uvolňovat.

Substrát je nejčastěji složen ze stejného dílu písku, 
ornice a kompostu. Dobrá ornice a kompost mají díky 
obsahu humusu velmi dobré retenční schopnosti. 
Mocnost substrátu záleží na tom, jak velký je dešťový 
záhon, jak vysoko je hladina podzemní vody a jaké jsou 
vsakovací poměry. Doporučuje se přibližně 30 cm, 
největší vrstva je uprostřed, nižší při krajích. Povrch 
půdy můžeme mulčovat malou vrstvou štěrku nebo 
kačírku, abychom snížili odpar v suchém období, 
ale pokud rostliny nasázíme dost hustě a podpoříme 
jejich ujmutí na začátku třeba tabletovým organickým 
hnojivem a zálivkou, brzy se zapojí a mulč ani nebude-
me potřebovat.
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Zajímavost
ZAHRADY V ČR
164 000 ha  
(2,8 % VÝMĚRY STÁTU)
ročně na ně naprší cca 1 123 400 000 m3 vody 
Zdroj: Český statistický úřad (https://vdb.czso.cz)
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Trvalky

Výběr rostlin, které jsou vhodné pro dešťový záhon

Latinský název Český 
název

Výška 
v cm Barva květu Doba 

květu
Nárok 
na světlo Poznámka Kultivary

Euphorbia palustris pryšec 150 žlutá V.–VI. dlouho atraktivní, 
krásný podzimní aspekt ´Teichlaterne´ – nízký 70 cm

Ageratina altissima sadec 90 bílá X.–XI. celoroční efekt díky 
tmavým listům ´Chocolate´

Alchemilla mollis kontryhel 40 žlutozelená VI. Alchemilla epipsila – trochu 
menší

Aster ageratoides astra, hvězdnice 30–60 bílá, sv.růžová, 
sv.modrá VIII.–X. nenáročná, zdravá, 

rozrůstá se výběžky
´Asran´, ´Ashvi´, ´Ezo Murasaki´, 
´Starshine´

Aster divaricatus astra, hvězdnice 40–60 bílá VIII.–X. drobnokvětá astra, dlouho 
kvete

´Tradescant´ – nižší s tmavými 
stonky

Aster ericoides astra, hvězdnice 60–100 bílá, sv.růžová, 
sv.modrá IX.–X. krásný podzimní aspekt

Aster novae-angliae astra, hvězdnice 50–130 fialová, růžová, bílá IX.–X. krásný podzimní aspekt ´Violetta´, ´Alma Pötschke´, 
´Purple Dome´

Bistorta affinis rdesno 40 bílá, růžová, červená VII.–X. nižší půdopokryvná trvalka ´Dimity´, ´Superba´

Bistorta officinalis hadí kořen 60 růžová VI. rozrůstá se pod-
zemními výběžky ´Superba´ – velká květenství

Filipendula rubra tužebník 120 ostře růžová VI.–VII. mohutná rostlina, atraktivní 
listy ´Venusta´ – bohatší květenství

Geranium palustre kakost 50 růžová VI.–VII.

Geranium pratense kakost 60–80 modrá, bílá VI.–VII.

Hemerocallis sp. denivka 50–100 od sv.žluté, oranžové 
až po bordó VI.–VIII.

Iris sibirica kosatec 100 modrá, bílá, fialová VI. dlouhověký ´Ceasar´s Brother´ – tmavý, 
´Butter and Sugar´ – bíložlutý

Kalimeris incisa astra, hvězdnice 50–80 bílá, sv.růžová, 
sv.modrá VI.–VIII. dlouho kvete ´Madiva´, ´Blue Star´, ´Alba´

Liatris šuškarda 70–130 fialová, bílá VII.–VIII. výrazná vertikála L.spicata  –  nižší, 
L.pycnostachya  –  vysoká

Lythrum virgatum kyprej 80 růžová, bílá VII.–IX. jemná květenství ´Swirl´, ´White Swirl´

Persicaria amplexicaulis rdesno 80–120 bílá, růžová, červená VIII.–XI. kvete až do mrazů

Physostegia virginica řetězovka 60 bílá, růžová VIII.–X. rozšiřuje se 
podzemními výběžky

Rudbeckia fulgida třapatka 60–80 žlutá, černý střed VIII.–IX. dlouho kvete ´Goldsturm´ var.deamii 
– snese víc sucha

Rudbeckia subtomentosa třapatka 80–120 žlutá, černý střed VII.–IX. ´Henry Eilers´

Sanguisorba sp. krvavec toten 40–200 bílá, tm.vínová VII.–VIII. drobná květenství, 
někdy převislá

´Tanna´ – nízký, 
´Red Thunder´ –  vysoký

Succisa pratensis čertkus 70 modrá VII.–IX.

Veronicastrum virginicum rozrazilovec 120–160 bílá, růžová, sv.fialová VI.–VII. krásná struktura listů, 
robustní

´Adoration, ´Fascination´, 
´Diana´

Impressum: Vydavatel: Přírodní zahrada z.s., Klášterská 140/II, 377 01 Jindřichův Hradec; Titulní foto: Pixabay; Foto: Robert Bray Associates, M. Schneider;  
Text: J. Pyšková; Doporučený sortiment: J. Nussbauer; Redakce: D. Křivánková, M. Petrová; Layout: M. Spielauer; Nákres: J. Machová; Grafika: Ki-Vi Studio Karel 
Ille, J. Hradec, www.ki-vi.cz; Vydáno s finanční podporou Jihočeského kraje v prosinci 2020.

Latinský název Český 
název

Výška 
v cm Barva květu Doba 

květu
Nárok 
na světlo Poznámka Kultivary

Molinia caerulea bezkolenec 80–250 fialovohnědá VII.–IX. atraktivní po dlouhou dobu, 
výrazná vertikála některé vyšší než 2 m

Panicum proso 80–180 růžovozelená VII.–IX. krásný podzimní aspekt 
(červené, žluté) některé kultivary červený list

Latinský název Český 
název

Výška 
v cm Barva květu Doba 

květu
Nárok 
na světlo Poznámka Kultivary

Allium moly česnek 25 žlutá V.

Allium schoenoprassum pažitka 30 růžová, bílá V.

Camassia ladoník 40–100 modrá, bílá V. mohutnější cibulovina C.quamash  –  nižší, 
C.leichlini  –  vysoká

Fritillaria meleagris řebčík 15 fialová, bílá IV.

Leucojum bledule 15 bílá IV. chráněná

Narcissus poeticus narcis 40 bílá, oranžová 
korunka V. voní

Trávy

Cibuloviny

Legenda:      domácí trvalky;       velmi přizpůsobivá;       výživnější půda;       láká hmyz k pastvě;       vhodná k řezu;       po zpětném řezu remontuje; 
                     rozšiřuje se samovýsevem/může se vysévat
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