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Jak na sucho v zahradě

Úvod
Chceme-li zadržet vodu v krajině či v zahradě, musíme ji zadržet v rostlinách a v půdě a nenechat ji odtéct. Trvá
dlouho, než se v rámci vodního cyklu opět vrátí v podobě srážek. Rostliny bez vody ztrácí schopnost růst, produkovat
energii, klimatizovat své prostředí či zásobovat půdu organickou hmotou. A v konečném důsledku v koloběhu souvislostí zadržet vodu v krajině. Stromů a rostlin zkrátka není nikdy dost a planeta se jimi nedá předávkovat.
V této brožuře vám chceme nabídnout malá řešení velkých problémů. Pokud nechcete zalévat svoji zahradu pitnou
vodou, zkuste se zamyslet, jestli by vaší zahradě neprospěl některý z následujících tipů. Přírodní zahrady významně
přispívají ke zvyšování biodiverzity, podporují šetrné hospodaření se srážkovou vodou a vytvářejí vhodné prostředí
pro volně žijící živočichy. Stávají se biocentry, která pozitivně ovlivňují klima, regulují vlhkost vzduchu, zachycují prachové částice a omezují hlukovou zátěž. Je i vaše zahrada takovým místem? Začít můžete malým klimatestem.

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí.
Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
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Klimatest vaší zahrady
1. Sázíte rostliny vhodné pro dané místo/stanoviště?
2. Sázíte všude, kde to jde a podporujete biodiverzitu
rostlinné i živočišné říše?
3. Pracujete/zahradničíte bez rašeliny?
4. Poutáte uhlík v zahradě pomocí kompostování, mulčování a zeleného hnojení?
5. Sázíte na biologické prostředky a metody při práci
na zahradě a při ochraně rostlin?
6. Sbíráte/zadržujete a ukládáte dešťovou vodu v zahradě? Zaléváte úsporně?
7. Snižujete svoji uhlíkovou stopu tím, že nakupujete
u regionálních producentů? V zahradě zpracováváte
všechen organický materiál ze zahrady (posečenou
trávu, vyřezané větve, listí) přímo na místě a tím šetříte/zbytečně nezvyšujete dopravou CO2?

8. Používáte zahradní techniku s mírou a cíleně, přednostně na lidský, případně elektrický pohon?
9. Jsou stavby v zahradě a mobiliář vyrobeny z lokálních a obnovitelných surovin/zdrojů? Dbáte na eko4

Jak na sucho v zahradě

certifikované produkty bez plastů a tropického dřeva?
10. Než něco vyhodíte, zkusíte to darovat, recyklovat,
znovu využít k jinému účelu? Upřednostňujete opravu před nákupem nového?
Pokud jste na všechny otázky odpověděli ano, je vaše
zahrada připravena odolat klimatickým změnám.
Nicméně vždy je co vylepšovat.
Klimatest byl přeložen a upraven z rakouského originálu Klimaanlage Naturgarten od Margit Beneš-Oeller (Natur im Garten, 2020. ISBN 9-783-8404-8123-9).

Zem, půda, hlína, ornice, rodná hrouda, jakkoliv to nazveme, stále je to ta část Země, po které denně chodíme a ani si neuvědomujeme, jak je pro nás důležitá. Závisí na ní naše obživa a je skvělým filtrem a absorbérem
(zachycovačem) dešťových srážek. V půdě probíhají
rozkladné procesy organické hmoty, které ji doplňují
živinami pro rostliny. Životně důležitý je podíl vzduchu
a vody v prostorách mezi pevnými částicemi. Díky nim
může v půdě probíhat i život půdního edafonu, běžných
či mikro rozměrů. Jako edafon označujeme společenství organismů žijících v půdě. Největší podíl na rozkladných procesech odumřelých organických zbytků mají  
mikroorganismy, které je dokáží přeměnit na humus.
Stejné kouzlo dokáže i žížala živící se zbytky rostlin
a vylučující koprolit (minerální látky obsahující živiny
pro rostliny v přijatelné podobě a vhodném chemickém
složení). Velcí živočichové jako krtek, hraboš a další pak
pomáhají mechanicky provzdušňovat zejména utužené
a jílovité půdy. Život v půdě je pro člověka stále velkou neznámou, protože probíhá skrytě, pod povrchem,
ve tmě a působí tak velmi tajemně. Ale soužití kořenů

rostlin s dalšími organismy v půdě je nesmírně důležité
a výhodné, ať se jedná o symbiózu nebo mykorhizu,
a to dokonce i pro půdu samotnou nejen pro zúčastněné organismy.
Zlepšení kvality půdy, její úrodnosti, struktury a schopnosti zadržet ve svém profilu vodu je jedinou možností
jak srážkovou vodu zachytit, uskladnit, postupnou filtrací pročistit a doplnit zásoby spodní vody na celém území naší republiky. Nejenom na zemědělských půdách
a v lesích, ale zejména na zahradách a zelených plochách, jak soukromých, tak veřejných to můžeme začít
dělat okamžitě. Zadržení a udržení vody v půdě = zásoba vody pod povrchem.

Funkce

Co to je?

Půda

Základem péče o půdu v zahradě je kompostování.
Na žádné zahrádce by neměl chybět kompost, a je úplně jedno, jestli je to plastový kompostér, který jsme získali od své obce, nebo jsme si jej vytvořili vlastnoručně
ze dřeva či proutí. Nejdůležitější je, že skoro všechen
organický odpad, který vyprodukuje zejména naše kuchyně, nekončí v popelnici, ale za pomoci rozkladačů
(hub, mikroorganismů i žížal) se mění na humus, kterým
obohatíme své záhonky.
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Sortiment

Kompostovat můžeme i plošně, říká se tomu mulčování, tedy nastýlání organické hmoty na půdu. Mulčování
dodává půdě cenné živiny a zároveň omezuje odpařování vody a snižuje potřebu zalévání. Omezuje vzcházení jednoletých plevelů a uchycení nových semen
plevelů, a proto se nemusí plít a okopávat. Redukuje
růst vytrvalých plevelů, oslabí je a jejich mechanická likvidace je pak snazší. Zmírňuje přehřívání půdy v letním
horku a na jaře zase brání příliš brzkému prohřátí půdy.
V zimě zabraňuje promrznutí půdy. Brání rozplavení
povrchu půdy dopadajícím deštěm (zejména krátké,
ale prudké přívalové srážky). Dodává půdě cenné živiny a odpadá tak odvážení velkého množství trávy, listí,
plevele, štěpky a dalších organických materiálů ze zahrady.
K mulčování se velice dobře hodí listí, sláma, vytrhané
rostliny a karton. Obzvlášť dobrým mulčovacím materiálem jsou rostliny pro zelené hnojení (jetele, vlčí bob,
hořčice atd.). Ve vrstvě mulče probíhá neustálý rozkladný proces, čímž se mulč postupně stává výborným hnojivem. K rozkladu je potřebný kyslík a kromě toho „dýchá“ také půda. Proto je při mulčování třeba dbát na to,
aby byl mulč navrstven volně. Mulčování spočívá v ob-
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sypání nebo pokrytí okolí rostliny materiálem, kterým
nedokážou prorůst jiné, nežádoucí, rostliny — plevele.

Tip

Jak dostaneme organické látky do půdy?
Pokud jsou to statková hnojiva (hnůj, kejda, močůvka),
musíme je do půdy mělce zapravit, aby se mohly v půdě
rozložit. Proto se dají velmi dobře využít při zakládání
vysokých záhonů. Nejvhodnější formou je obohacení
půdy kompostem, který je stabilní a může být rozprostřen na povrchu pěstební plochy.
Velký význam má i tzv. zelené hnojení (pěstování
rostlin fixujících do půdy vzdušný dusík) jako meziplodina v době mezi růstem hlavní plodiny. Zároveň tyto
rostliny stíní půdu, brání jejímu vysychání a odnášení
větrem a omezují růst plevelů. Střídání plodin je základem dlouhodobého využívání půdy, předcházíme tak
vyčerpání půdy, tzv. únavě půdy, a tím snižování výnosů. Zároveň slouží střídání plodin jako prevence výskytu
chorob a škůdců rostlin. Znalost půdy na konkrétním
místě dává možnost lepšího výběru rostlin, které budou
na tomto stanovišti dobře prospívat.
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Výběr rostlin pro zelené hnojení závisí samozřejmě
na výchozím stavu půdy. Pro zelené hnojení je zvláště
důležitá dobrá rostlinná směs, aby se jednotlivé rostliny
mohly vhodně doplňovat. Ke zlepšování půdy významně přispívají především leguminózní bobovité rostliny,
které svými různě vytvářenými kořenovými systémy
(od mělce kořenících po hluboce kořenící druhy) mohou osídlit nejrůznější stanoviště. Velká výhoda těchto
rostlin spočívá v tom, že s pomocí bakterií mohou fixovat dusík a dodávat jej do půdy. Bakterie (hlavně druhy
Rhizobium) žijí v úzké symbióze s kořeny těchto rostlin
a vytvářejí takzvané kořenové hlízky (hlízkové bakterie).
V těchto kořenových hlízkách mohou vázat dusík, který je přítomen ve vzduchu, a předávat jej do koloběhu živin v rostlině. Jako „protislužbu“ získávají bakterie
od své symbiotické rostliny především uhlohydráty, které potřebují pro svůj růst. Tato symbióza přináší všem
zúčastněným jen výhody. Po odumření rostlin zůstává
v půdě mnohem více „hlízkových bakterií“, než bylo původně. Z působení leguminózních rostlin tak profituje
nejen původní symbiotický partner, ale i celé okolí.
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Tip

Jakou půdu máme na zahradě?
Jak to poznáme? Velice snadno! Uděláme si rozbor naší
půdy tzv. kuchyňskou metodou:
1. Určíme si místo/místa na zahrádce, odkud budeme
odebírat vzorek/y.
2. Z plochy cca 30x30 cm odstraníme drn a povrchovou část zeminy zhruba do hloubky 10 cm.
3. Vykopeme jámu do hloubky dalších 30 cm a půdní
vzorek odebereme ze střední části vykopané zeminy.
4. Označíme si výkopové sondy písmenem nebo číslem a vyznačíme si jejich umístění na plánku zahrady.
5. Orientační zjištění půdního druhu podle rychlosti
vsakování — do každé sondy nalijeme 10 l vody a sledujeme její vsakování: během několika minut = půda
písčitá, během 30 minut až několika hodin = půda
hlinitá, během 10 a více hodin = půda jílovitá.
6. Přesnější určení půdního druhu podle sedimentace půdního vzorku ve vodě — stejně jako výkopové
sondy si označíme zavařovací sklenice, do kterých
dáme asi tak 1/5 objemu půdního vzorku a doplníme
do 4/5 vodou.
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7. Sklenice uzavřeme a protřepeme obsah, postavíme
na rovnou plochu a postupně sledujeme usazování
půdních částic podle velikosti. Po skončení sedimentace je voda opět čistá a na dně je vidět, jak jsou
jednotlivé vrstvy silné. Na dně bude písek a kamínky,
nad nimi jemnější hlinité částice a úplně nejjemnější
částečky jílu se budou usazovat i několik dní. Na hladině zůstane plavat ne zcela rozložený organický
materiál. Zjistíme, zda je naše půda písčitá, hlinitopísčitá, písčitohlinitá, hlinitá, jílovitohlinitá, hlinitojílovitá
nebo jílovitá.

Funkce

Svejl je počeštěný název anglického slova swale, překládaného do češtiny jako průleh. Je to rýha vedená
po vrstevnici, jejímž cílem je zadržet dešťovou vodu
na daném území, zabránit jejímu stékání po povrchu
do údolí a zajistit vsáknutí do půdy. Primárně je tak svejl
určený pro svažité zahrady (ideálně s velkou plochou),
ale lze ho vybudovat i na rovině. V příkopu se hromadí
voda z dešťů, která se postupně vsakuje do půdy pod
svejlem. Cílem svejlu není vytvořit vodní plochu, od toho
jsou tůňky nebo retenční nádrže, svejl má zachytit
a udržet vodu na pozemku a postupným opakovaným
vsakováním zavodnit dané místo. Pod svejlem se za čas
změní podmínky pro růst rostlin a z původně suchomilných bude možné přejít i na druhy náročnější na vláhu.
Do náspu pod svejlem je vhodné vysazovat také stromy
a keře.
Svejly v suchých oblastech pomáhají zadržet vodu z přívalových dešťů, doplnit spodní vodu a zpomalit erozi. Ve
vlhkých oblastech slouží hlavně jako ochrana proti erozi
a vždy je možné je využít i k pěstování užitkových rostlin.

Svejly fungují díky gravitaci, proto jsou vhodné do svahu.
Na rovině budou mít jinou hloubku a tvar. Pomocí svejlů je možné dešťovou vodu po zahradě i rozvádět, a to
šikmo vedeným příkopem, který vlhké místo odvodní
a suché naopak zavodní. Na velké zahradě tak můžete
vybudovat celý systém svejlů. Šířka a délka příkopů se
odvíjí od plochy pozemku, jeho sklonu, délky svahu, podloží a typu půdy a rovněž množství srážek, výšky spodní
vody a množství plánovaných svejlů. Na malé zahradě
mohou být svejly hlubší, ale krátké (nebo kapsovité třeba
u stromů), na louce nebo pastvině mělké a dlouhé.

Tip

Co to je?

Svejly

Jak na sucho v zahradě
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Vodní prvky

Funkce

Co to je?

Jsou dostupnou zásobárnou vody na povrchu.
V posledních pár letech se podmáčené mokřadní louky,
tůňky, přirozená koryta potoků, řek a další vlhká stanoviště z naší krajiny pomalu, ale jistě vytrácejí. O to důležitější roli sehrává jezírko nebo mokřad v zahradě.
I malé jezírko dokáže zvýšit biodiverzitu na zahradě,
stane se útočištěm mnoha živočichů i rostlin z volné
přírody a může se také stát významnou součástí biokoridoru. Voda v zahradě je bezkonkurenčně nejpřitažlivější a velmi poučný biotop. I na malé ploše můžeme
pozorovat velké množství organismů v jejich přirozeném prostředí. Kromě druhů přímo závislých na vodním
prostředí se k vodě stahují i další živočichové, kteří využívají vodu k pití či koupání.
Vodním prvkům by na každém pozemku mělo být
věnováno 10–15 % nezastavěné plochy. Slouží k zachycení dešťové vody a jejímu využití pro zavlažování
pozemku přímo průsakem do okolí nebo nepřímo jako
zdroj pro čerpání či nabírání vody. Vodní prvek ochlazuje a zvlhčuje své okolí, zvyšuje ekologickou stabilitu
12
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pozemku a v neposlední řadě přispívá i k lepší odolnosti rostlin vůči škůdcům. Zvyšuje atraktivitu pozemku
a podporuje jeho častější využívání. Stává se centrem
dění na zahradě. Dobře navržená a správně zrealizovaná vodní plocha vyžaduje velmi málo následné péče.
Okraj mezi vodou a souší je nejproduktivnějším prostředím. Mokřadní zóna je důležitá pro zajištění samočistící funkce a zároveň nejzajímavějším prostorem pro
pozorování. Břehy porostlé bujnou vegetací poskytují
úkryt různým živočichům a brání nadměrnému přehřívání vodní plochy v letním období.

Tekoucí voda
Kladem je rozhodně zvukový efekt, který znásobuje atraktivitu vodního prvku, samovolné okysličování
a ochlazování vody a prostor pro další rostlinné a živočišné druhy.
Záporem jsou vysoké nároky na energii v případě umělého proudění, závislost biotopu na technice a lidském
faktoru, pokud je nedosažitelný stálý zdroj vody, který
by umožnil přirozené fungování (potok, pramen).

Stojatá voda
Kladem je vysoká atraktivita, nevyžaduje ke svému
provozu žádnou energii a chová se jako samostatně
fungující biotop, který zvýší biodiverzitu na zahradě.
Je zásobou dostupné užitkové vody a zvyšuje vlhkost
vzduchu ve svém okolí.
Záporem může být přehřívání hladiny, bez pobřežní
zóny hrozí přemnožení komárů. Usazování sedimentů
(zazemňování), jako důsledek přirozeného sukcesního
procesu, vyžaduje občasné odstranění usazenin a přerostlých rostlin. U nádrží se slabým zdrojem vody hrozí
při vysokém výparu možnost zasolení nebo překyselení.  V případě zdroje vody se zvýšeným množstvím živin
pak bujení řas a sinic.

Mokřad
Co to je?

Tvoří přechod mezi suchozemským a vodním ekosystémem. Jedná se o mokré, nevysychající nebo jen dočasně vysychající místo. Mokřady hrají důležitou roli
při zachování biodiverzity, tvorbě mikroklimatu a při
zadržování vody v krajině nebo na zahradě.

Jak na sucho v zahradě
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Sortiment
Tip

Mezi běžné mokřadní druhy rostlin patří smldník bahenní (Peucedanum palustre), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), pcháč bahenní (Cirsium palustre), zábělník bahenní (Comarum
palustre), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) či mechy
rašeliníky (Sphagnum). Z chráněných rostlin např. bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora) nebo vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).
Je možné jej vybudovat tam, kde je přirozeně podmáčená plocha nebo je sem možné stáhnout vodu
z okapů a zpevněných ploch. Na lehkých písčitých půdách je potřeba položit fólii, aby se voda neztrácela,
ale na těžkých jílovitých půdách to třeba není.

Jezírko
Je malá vodní plocha, kterou podle velikosti vodní hladiny dělíme zhruba na tři skupiny.
1–2 m2 — tůňka, dostatečně velká pro pobřežní rostliny
i hmyz a vhodná jako napajedlo pro ptáky, ježky atd.
Tato velikost neumožňuje vytvořit dostatečnou hloubku pro pěstování běžných leknínů, je potřeba trpasličích
variet. Je malá pro většinu žab a nevhodná pro ryby.
14
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2–25 m2 — velikost vhodná pro vytvoření bohatého
biotopu se všemi rostlinnými patry a s velkým množstvím vodních živočichů mimo ryb. Chov ryb je možný
pouze na úkor rozmanitosti vodního života.
25 m2 a více — vodní plocha s možností koupání a chovu ryb. Se zvětšující se plochou narůstají pořizovací náklady, především při budování nádrží izolovaných fólií.

A podle hloubky do pěti zón.
Okrajová zóna je občas zaplavována vodou. Jedná se
o pevný břeh, který je o několik centimetrů nižší než
okolní terén. Slouží jako rezerva k zachycení prudkých
přívalů vody, jejímu rozlití do šířky a zpomalení stoupání hladiny. Každý metr čtvereční takové plochy snížené
jen o 10 cm oproti okolí pojme 100 litrů vody.
Bažinatá zóna je bez viditelné vodní hladiny, ale nasycená vodou. Je to oblast, kde by měla být voda stále,
ale vydrží i kratší období na suchu. V této zóně se na-

plno projeví tzv. okrajový efekt, který vzniká na průniku
dvou prostředí, kde se potkávají jak organismy čistě
vodní, tak i suchozemské. Vyvinulo se zde také mnoho
obojživelných forem nejen u živočichů, ale i u rostlin.
V této zóně je největší biodiverzita a dynamika vývoje.
Mělká vodní zóna (0–50 cm) má viditelnou vodní hladinu. Zóna je rovněž bohatá na rostliny a vodní živočichy a je ještě považována za bezpečnou. V případě,
že je dno vodorovné nebo pozvolna klesá, měla by
tato zóna být alespoň 1 metr dlouhá. Pak každý, kdo
do ní omylem vstoupí, má dost času se bezpečně vrátit
na břeh, když zjistí, že už má vodu po kolena.
Hluboká vodní zóna (50 cm a více) má také viditelnou
vodní hladinu, případně pokrytou listy vodních rostlin
kořenících na dně. Měla by být z bezpečnostních důvodů minimálně 1,5 m od břehu jezírka. Nejlépe v nepřístupné části nebo uprostřed jezírka. Nemusí být velká,
slouží k růstu rostlin, které potřebují vysoký sloupec
vody a k vyrovnání teplotních rozdílů.
Nezámrzná zóna (od 70 cm) je vhodná pro přezimování leknínů, stulíků a dalších podobných rostlin a samozřejmě i živočichů včetně ryb, protože zde voda
nezamrzá.
Jak na sucho v zahradě
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Funkce

Co to je?

Stromy
Stromy jsou v zahradě dominantními prvky, které spolu s ostatními rostlinami vytvářejí tělo zahrady a dávají
místu strukturu, obsazují a vymezují prostor. Ovlivňují,
formují a mění stanovištní podmínky jak sobě, tak i dalším formám života. Rostliny samotné jsou útočištěm,
poskytujícím úkryt, místo pro pobyt, hnízdění, lov či potravu. Rozmístění a charakter zejména stromové zeleně v krajině je i cenným historickým odkazem. Pokud
plánujeme výsadbu stromů, musíme znát jednak jejich
požadavky a limity růstu z hlediska stanovištních podmínek a také vlastní podmínky na daném místě. Toto
posouzení je zcela zásadní. Pokud jsou v okolí již nějaké porosty, dá se podle nich odhadnout, jaké stanovištní podmínky na daném místě panují a které z druhů
stromů zde budou prosperovat a naopak.

latentního skupenského tepla mezi vodou, vodní parou
a prostředím.
Holá půda bez ochranného vegetačního krytu má tendenci se přehřívat, což vede k vysušování, omezení procesů závislých na vodě a snížení činnosti edafonu. Výsledkem může být degradace půd a celkové oteplování
a vysušování krajiny.
I taková samozřejmost jako je rosa, se častěji vytváří spíše na rostlinách, když jejich nadzemní části zchladnou
na teplotu rosného bodu, než na prohřáté holé půdě.

Stromy se svou schopností regulovat teplotu díky
evapotranspiračně-kondenzačnímu cyklu a stínění
povrchu půdy významně podílejí na utváření klimatu
krajiny a tedy i zahrady. Mechanismus tkví v předávání

Jak na sucho v zahradě
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Rostliny tedy výrazně ovlivňují a definují tepelný režim
krajiny, mají nezanedbatelný vliv na vodní režim krajiny.

Tip

Sortiment

Kompozice uspořádání zahrady a zejména osazovací
schéma stromů musí vedle snahy vytvořit architektonicky zdařilé dílo brát na zřetel řadu dalších faktorů.
Zohlednit požadavky na odclonění nežádoucích průhledů, ochranu před větrem, členění prostoru zahrady, odstupy od staveb a inženýrských sítí. Zvláště dbát
na vzájemné odstupy stromů tak, aby se koruna stromu
mohla dobře vyvinout, pokud není záměrem těsnější
zapojená skupina. U ovocných stromů volíme doporučený pěstební tvar koruny pro danou odrůdu. Při současných nevyzpytatelných klimatických podmínkách je
„bezpečnější“ sázet spíše menší sazenice, které se lépe
adaptují na dané místo. Při jejich uhynutí není finanční
ztráta tak velká.
Vhodnému sortimentu stromů pro měnící se klimatické podmínky se věnoval projekt Klimatická zeleň.
Na webu www.prirodnizahrada.eu je možné najít pomocné materiály pro vhodný výběr stromů do zahrady,
vzniklé v rámci tohoto projektu.
Stromky sázíme do stejné úrovně, jako rostly na původním stanovišti ve školce. To znamená, že horní část ko18
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řenového balu nebo kořenový krček je v úrovni terénu.
Výsadbový substrát by měl mít podobné vlastnosti jako
ten původní z výsadbové jamky, aby strom byl ochoten
prokořenit i do okolního půdního prostředí a nedržet se
pouze v prostoru jamky, kde by měl výrazně lepší podmínky. Mulčovací materiál (kůru, slámu, štěpku) nepřisypáváme až ke kmeni, aby zde nedocházelo k rozvoji
houbových patogenů. Na povrchu po obvodu výsadbové jamky vytvoříme zemní límec, který zadrží zálivku
tak, aby neodtékala bez užitku do okolí. Zálivka by měla
být rozdělena na menší dávky (10–20 l na strom) v inter-

valu podle průběhu počasí v suchých periodách i 2–3x
týdně.
Péče o strom však musí trvat po celý jeho život a zahrnuje vše, co jsme prováděli při výsadbě. Tzn. zálivku,
hnojení, řezy, ochranu před chorobami a škůdci. Jedině
tak si se stromem vybudujeme pevný vztah a výsledkem bude bohatá sklizeň nebo blahodárný stín.

Článek Ing. Jaroslava Šímy, DiS na téma Stromy je v plném znění umístěn
na webu www.prirodnizahrada.eu u elektronické podoby této brožury.

Jak na sucho v zahradě
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Živý plot je uměle vysazená a udržovaná řada z okrasných dřevin upravovaných jako keře. Slouží jako bariéra.
Doplňuje nebo nahrazuje běžný plot, může také sloužit
jen jako dekorační prvek. Volnější a nepravidelné živé
ploty mohou být méně udržované či volně rostoucí.

Funkce

V zahradách se vlastnosti plotů ze živého materiálu,
tedy trvalek a dřevin, dají uplatnit stejně dobře jako
ve volné krajině. Pro každou, i tu nejmenší zahrádku
existuje alternativa a možnost výběru právě toho správného živého plotu podle funkcí, které očekáváme a prostoru, který můžeme v zahradě oplocení vymezit.
Živé ploty vytvářejí specifická mikroklimata ploch, které
obklopují. Zabraňují pronikání škodlivých vlivů z okolí, jakými jsou vítr, mráz, sníh, zápach, hluk, prach, nežádoucí
pohledy a pozornost. Zároveň poskytují stín a zvyšují teplotu půdy pod sebou v zimě a naopak snižují v létě. V letním období dokáže živý plot stínit a tak okolní půdu chránit před přehříváním, omezit proudění teplého vzduchu,
který půdu vysušuje, a také podporovat tvorbu rosy. Aby
proudění plynule obtékalo pozemek, je vhodné tvarovat
20
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živý plot výsadbou nejméně tří řad dřevin ve tvaru písmene A (nižší, vyšší, nižší nebo keř, strom, keř). V okrajových
řadách jsou nižší dřeviny nebo trvalky, střední řada je
tvořena vyššími keři případně nižšími stromy. Jehličnaté
nebo stálezelené dřeviny je vhodné začlenit do druhového složení větrolamu v rovinatých územích, kde často
fouká silný nárazový severní vítr a tvoří se sněhové návěje. Pokud je prostor pod živým plotem důsledně mulčován, je zásobárnou vody pro své nejbližší okolí.
Velkou pozornost je potřeba věnovat správnému výběru druhů, zejména s ohledem na jejich dospělou výšku.
Pokud se nechystáte svůj živý plot pravidelně několikrát
za rok stříhat, po pár letech můžete mít vedle domu
i 20 metrů vysoký strom, který neplní svou původní
ochrannou funkci a při silném větru může ohrozit majetek i životy. Proto jsou vhodné nižší kultivary, případně u jehličnanů ty, které jsou nižší vzrůstem — borovice
kleč, borovice černá, různé druhy jalovců (Juniperus)
apod. V přírodní zahradě dáváme přednost původním
dřevinám — např. javor babyka (Acer campestre), jeřáb
ptačí (Sorbus aucuparia), kalina tušalaj (Viburnum lantana), brslen evropský (Euonymus europaeus), ptačí
zob obecný (Ligustrum vulgare) a první pastva včel dřín
obecný (Cornus mas).

Sortiment

Co to je?

Živé ploty

Tip

Ale jsou i cizokrajné, které svou nenáročností a tolerancí k suchu vhodně doplní sortiment. Mezi odolné
patří muchovník Lamarckův (Amelanchier lamarckii),
kolkvície krásná (Kolkwitzia amabilis), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), tavolník van Houtteův
(Spiraea x vanhouttei) či komule Davidova (Buddleja
davidii) a růže (Rosa).
Tím, že zabráníme proudění pravidelného větru, můžeme pozemek výrazně oteplit a omezit jeho vysušování. Pokud však potřebujeme v daném prostoru ještě
vyšší teploty, např. pro pěstování teplomilné zeleniny,
je vhodné živý plot na severní straně záhonů tvarovat
do paraboly, která odkloní vítr pryč a zkoncentruje sluneční záření přímo na záhon tzv. sluneční past.
Častým problémem, který živý plot dokáže hravě eliminovat, je prach a smog z ulice. V tomto případě je
potřeba se vyhnout použití jedlých druhů dřevin. Vysazujeme-li vícevrstevný, několikařadý živý plot, pak vnější
vrstvu blíž k cestě osadíme nenáročnými často stálezelenými dřevinami, jako je např. ptačí zob (Ligustrum)
nebo méně vzrůstnými kultivary borovice černé (Pinus
nigra) apod. Na nich se zachytí většina nečistot a tyto
dřeviny zvýšené zatížení zvládnou.
Jak na sucho v zahradě
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rovice černá (Pinus nigra) a jiné. Na nich se zachytí většina nečistot a tyto dřeviny zvýšené zatížení zvládnou.
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Zahrada není obývací pokoj a trávník není koberec.
Je opravdu nutné všechny travní plochy na zahradě vysekávat na minimální strniště pouze proto, že to vypadá
uklizeně?
V současné době je v důsledku zvyšování průměrných
teplot a nerovnoměrného rozdělení srážek stále více nových ploch zatravňováno travinobylinnými směsmi. Druhově pestřejší společenstva jsou vůči klimatickým výkyvům podstatně stabilnější než doposud hojně vysévané
chudé trávníkové směsi se zastoupením pouze tří travních druhů jílek vytrvalý (Lolium perenne), lipnice luční
(Poa pratensis) a kostřava červená (Festuca rubra).
Pestrost druhové skladby květnatých luk závisí na stanovištních podmínkách, způsobu a intenzitě využívání
porostu.

Sortiment

Druhově pestrá směs obsahuje v různém podílu určitý
počet travních druhů, jetelovin a ostatních dvouděložných bylin. Druhové bohatství těchto porostů je dáno
především zastoupením specifické skupiny dvouděložných rostlin, které se v průběhu let mění v závislosti na způsobu jejich využívání. Použití druhově pestré
směsi podporuje vysoký počet rostlinných a živočišných druhů na stanovišti, zvýšení protierozní funkčnosti a odolnosti vůči suchu. Značný je i estetický dojem
z porostu — sladěná, déletrvající a střídavá barevnost
porostu, včetně využitelnosti jednotlivých částí bylin
pro léčivé účely. Nezanedbatelná je i problematika pylových alergií.
V obecné rovině je možné rozdělit způsoby založení
květnatého trávníku do třech základních skupin:

Tip

Co to je?

Květnaté louky se všemi přechodnými typy od suchobytných až po mokřadní společenstva s různou úrovní
péče a časově diferencovanou dobou sklizně splňují
požadavky na vytvoření přírodě blízkých biotopů.

Funkce

Travnaté plochy

a. Výsev (generativní způsob) — nejčastější, nejjednodušší a z hlediska nákladů nejpříznivější způsob.
b. Výsadba (vegetativní způsob) — další alternativou
k výsevu semen je výsadba předpěstovaného rostlinného materiálu v podobě koberců, trsů či jednotlivých rostlin.
c. Kombinace výsevu a výsadby.

Jak na sucho v zahradě
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Termín výsevu ovlivňuje termín vzcházení jednotlivých
druhů rostlin i vzejití kompletního porostu a je ovlivněn
dostatkem vláhy. Směsi je možné vysévat po celý rok,
ale nejvhodnějšími termíny jsou jaro a podzim.
Nejvhodnějším způsobem ošetřování krajinných trávníků je jejich sečení. U nesečených porostů dochází
k hromadění stařiny, která brání růstu semenáčků,
a omezuje tak zvyšování druhové pestrosti porostů.
V nesečených porostech také dochází k rozšiřování
nežádoucích plevelných druhů jako jsou šťovíky, pcháče, kopřivy, třtina křovištní aj. Dalším rizikem, spojeným
s extenzivním využíváním travních porostů, je zarůstání
náletovými dřevinami.
Nadměrný přísun živin, hlavně dusíku, podporuje zvyšování podílu travních druhů, které následně svým nadměrným rozvojem v porostu konkurují méně vitálním
druhům rostlin. Mulčování snižuje druhovou pestrost a nedoporučuje se.

Článek Ing. Marie Strakové Ph.D. na téma Trávníky je v plném znění umístěn
na webu www.prirodnizahrada.eu u elektronické podoby této brožury.
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Smíšený trvalkový záhon patří k moderním trendům, jak
skloubit dohromady několik protichůdných požadavků.
Jedná se totiž o záhony, které při správném návrhu
a výsadbě jsou atraktivní po celý rok, ale zároveň jsou
mnohem méně nákladné na údržbu než klasické záhony. Je to dáno skutečností, že se při návrhu využívá
přirozených vlastností a chování rostlin a jejich vzájemné kombinování. Z rostlin se totiž nevytváří statický živý
obraz, jak jsme tomu zvyklí z klasických záhonů, kde
se rostliny musí usměrňovat a udržovat na vymezeném
prostoru. Ve smíšeném trvalkovém záhonu se rostliny
volně rozrůstají podle své přirozené tendence, přesévají
se či ustupují a člověk — zahradník jen tu a tam dohlídne, aby byl celek harmonický a nepřevládlo pouze pár
26
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Velkým pomocníkem při snižování náročnosti na údržbu trvalkových záhonů je minerální mulč (štěrk, písek,
recyklát aj.), který oceníme především při pletí. Přes
vrstvu 5–7 cm se podaří zakořenit pouze málo plevelům
a ty se později snadno vytrhnou.
Nové plochy trvalkových výsadeb lze budovat jak
na stávajících plochách zeleně, tak na předimenzovaných zpevněných plochách. Díky základnímu požadavku při tvorbě záhonů, čímž je dostatečná drenáž,
pomáhají výsadby absorbovat a do podloží odvést
část dešťových srážek, které ve městech mohou znamenat riziko zejména při náhlých prudkých deštích, kdy
se z velkého množství zpevněných ploch valí v krátké
době mnoho vody.
Minerální mulč zabraňuje tvorbě případného půdního
škraloupu na povrchu, který by jinak omezoval přirozený vsak vody. To známe z výsadeb, které jsou pěstovány v tzv. černém úhoru.

Tip

Květinové záhony jsou všeobecně oblíbené nejen
na zahradách, ale i ve veřejné zeleni. Správně založené
a udržované záhony přitom mohou být chytrým a efektivním pomocníkem v systémovém řešení hospodaření
se srážkami a dešťovou vodou. Jednou z možností jak
květin takto využít je vytvořit smíšený trvalkový záhon.

silnějších druhů. Výsledkem je pak volnější, divočejší
kompozice, směs, působící přirozeněji. To tedy neznamená, že by záhony nepotřebovaly pravidelnou péči,
jen ji vyžadují jinou a méně častěji.

Funkce

Co to je?

Štěrkové záhony

Díky stabilitě porostu a jeho plánované dlouhověkosti jsou dány předpoklady pro příznivý rozvoj půdních
makro a mikroorganismů, které vytváří příznivou půdní
strukturu a tím napomáhají lepšímu absorbování vody
i kapilaritě půdy. Při zakládání záhonů je snahou podpořit rostliny v co nejhlubším zakořenění. Tomu pomáhá právě vhodný substrát, s množstvím půdních pórů
a vzduchu, kde se dobře daří kořenům.
Velkým přínosem pro lepší využívání vody rostlinami je
dostatečná vrstva minerálního mulče. Tato vrstva díky
větším mezerám mezi jednotlivými zrny přeruší kapilaritu a tím omezí výpar vody z půdy. Jedná se v podstatě
o stejný princip, kvůli kterému se v záhonech udržovaných v černém úhoru okopává a kypří povrch. Paradoxně se to z pohledu člověka a jeho potřeb ve městě (snaha o zvýšení vlhkosti) může jevit nepříznivě, nicméně
je nutné si uvědomit, že rostliny díky tomuto systému
uvolňují vodu v menším množství ale delší dobu, a celková bilance je tak pro člověka příznivější. Prostředí je
totiž stabilnější. Ve smíšených trvalkových výsadbách
se také doporučuje zalévat pouze v období dlouhotrvajícího sucha a to je zpravidla od druhé poloviny července do srpna. V těchto případech se doporučuje zálivka
zejména z důvodu prodloužení kvetení a tím zvýšení
Jak na sucho v zahradě
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Sortiment

atraktivity celé výsadby. Pokud jsou rostliny pro dané
místo zvoleny správně, většinou je ani tento přísušek
neohrozí a jsou schopny bez úhony přežít.
Mezi odolné trvalky, které odolají suchému jaru, horkému létu i vlhké zimě patří denivky (Hemerocallis),
rozrazily (Veronica), pupalky (Oenothera), bergenie
(Bergenia), pivoňky (Paeonia), hvozdíky (Dianthus), zápleváky (Helenium), baptísie (Baptisia), kosatce (Iris),
mnohokvět (Kniphofia), kakosty (Geranium) a rozchodníky (Sedum) či netřesky (Sempervivum).

Článek Ing. Adama Baroše na téma Smíšené trvalkové záhony je v plném znění
umístěn na webu www.prirodnizahrada.eu u elektronické podoby této brožury.
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Jak na sucho v zahradě

Mezi laickou veřejností není pojem dešťové záhony
nebo dešťové zahrady zatím příliš známý. Jedná se
v podstatě o menší či větší okrasné záhony v parcích
nebo zahradách, které svým speciálním umístěním pod
úrovní okolního terénu a osázením odolnými trvalkami
vytvoří rezervu pro zpomalení průtoku vody pozemkem
při přívalových deštích.
V současnosti stále přibývá zpevněných ploch, čímž je
omezeno přirozené vsakování srážek rovnou do půdy
a pak i jejich postupné vypařování. To přináší problémy
s nedostatečnou kapacitou kanalizace i vodních toků.
Každý litr vody, který odteče z našeho pozemku, může
být tou pověstnou poslední kapkou, kvůli níž přeteče
protipovodňová hráz na spodním toku řeky, který bývá
většinou hustě obydlen.
Naopak každý litr vody, který dokážeme na své zahradě zadržet, zpomalit, nechat vsáknout nebo odpařit, je
skutečným protipovodňovým i adaptačním opatřením,
které nestojí miliony a zároveň zlepšuje kvalitu prostředí, v němž žijeme.

Výhody dešťových záhonů spočívají ve snížení povodňových rizik zadržením a zpomalením vody na pozemku. Zabraňují erozi půdy, odnosu jejích nejúrodnějších
částí do potoka či kanalizace, a tím udržení čistoty vodních toků. Zlepšují kvalitu vody filtrací přes půdu a doplňují zásoby podzemní vody. Zlepšují mikroklima v daném místě díky vyššímu výparu. Poskytují útočiště pro
volně žijící živočichy a zvyšují biodiverzitu na pozemku.
Zatraktivňují zelené plochy ve městech a obcích.
Do dešťového záhonu (zahrady) jsou svedeny srážkové
vody ze zpevněných a nepropustných ploch (střechy,
dlažba, cesty, parkoviště) okolo domu. Dešťový záhon
není jezírko, voda se v něm sice zachytí, ale zdržet by se
měla maximálně 72 hodin, než se vsákne nebo odpaří.
Tím odpadá i možný problém s komáry, kteří se nestihnou v tak krátkém čase vylíhnout. Jejich životní cyklus
trvá 7 až 12 dní.
Při vysazení původních druhů rostlin dané lokality
vzniknou nádherné bezúdržbové trvalkové záhony. Při
svépomocném budování se náklady pohybují mezi 100
až 250 Kč/m2. Pokud záhon realizuje specializovaná firma, náklady jsou o řád vyšší.
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Sortiment

Funkce

Co to je?

Dešťové záhony
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Nákres dešťového záhonu
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Tip

Doporučený sortiment rostlin pro dešťový záhon je ke
stažení na webu www.prirodnizahrada.eu jako součást
informačního materiálu s názvem Dešťový záhon.
Velikost dešťového záhonu záleží na objemu srážkové vody odtékající ze střech a zpevněných ploch i na
půdním druhu. Pro dobře propustnou písčitou půdu
je poměr sběrné zpevněné plochy k ploše dešťového
záhonu 5:1, u méně propustné půdy horší kvality je doporučený poměr 3:1. V ideálním případě dešťový záhon
a okolní půda absorbují veškerou dešťovou vodu, která
na zahradu spadne a běžně by odtekla z pozemku pryč.
Pro běžný rodinný domek je dostačující plocha dešťového záhonu 10 až 30 m2. Vychází-li při výpočtech plocha dešťového záhonu na více než 30 m2, je vhodnější
vytvořit více menších ploch.
Ideální hloubka dešťového záhonu je 15 až 30 cm se
sklony břehů do 12 %. Je-li dešťový záhon hlubší, může
zadržovat vodu déle než doporučovaných 72 hodin
(hrozí ale, že se vyskytne problém s komáry). Minimální
vzdálenost od domu i od sousedů je 10 m, aby nedošlo
k podmáčení základů.

Jak na sucho v zahradě
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Tip

Hydrogely jsou příčně zesíťované polymerní řetězce
polyakrylátů a polykarbonátů, jsou silně hydrofilní, mohou pojmout až stonásobky množství vody, než kolik
samy váží v suchém stavu.

Co to je?

Zelenina je nejžíznivějším členem naší zahrady. Velikostí a zejména konstrukčním řešením pěstebních
záhonů můžeme ušetřit velké množství závlahové
vody. Od snížených (podúrovňových) záhonů, které využívají fyzikálních zákonů a voda z okolí se stéká
ke kořenům rostlin, přes tzv. záhonoviště, kde je uplatněna i akumulační schopnost mrtvého dřeva, které se
při zakládání dává do nejnižší vrstvy pod úrovní terénu
až po vyvýšené záhony. Ty jsou sice náročné na vodu,
ale jedná se o malé intenzivní systémy, kde naší zelenině nekonkurují   ostatní rostliny a stékající zálivková
voda je zachycena do spodní vrstvy dřeva, které ji pak
postupně uvolňuje zpět rostlinám. Správně založený
vyvýšený záhon se nezalévá denně, ale prolije se důkladně pouze jednou za týden a musí být zamulčovaný.
Případně je možné využít kapkové závlahy a rozvést
dešťovou vodu samospádem přímo k rostlinám nebo
do různých typů zásobníků v půdě záhonu, např. kapsle
ze slepených hliněných květináčů nebo Olla nádoby.

Sorpční schopnost půdy můžeme zvýšit přidáním drceného dřevěného uhlí do substrátu v pěstební vrstvě. Pro
přírodní zahradu je to vhodnější řešení než syntetické
hydrogely.

Využití mají u okrasných dřevin, zejména v parcích.

Funkce

Funkce

Další typy záhonů

Jak na sucho v zahradě
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Funkce

Skleník, fóliovník či stíník
Skleníky a fóliovníky se využívají k prodloužení pěstební
sezóny a ochraně rostlin před mrazem a chladem, ale
zároveň pomáhají udržet vysokou vlhkost v prostoru.
Brání ztrátě odpařené vody větrem, případně přemokření při nadměrných srážkách. V letním období zde ale
může docházet k přehřívání a tak se využívají nejrůznější typy stínění. U volně pěstovaných rostlin, zejména
u mladých stromků nebo sazenic, se při velkém úpalu
a suchu používá stínění bílou netkanou textilií. U obzvláště citlivých rostlin nebo sadby, na které je ve skleníku již příliš teplo, je možné využít konstrukci potaženou zelenou stínovkou tzv. stíník.
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se velké množství vody odpaří zpět do ovzduší, proto k odtoku vody ze střechy dochází se zpožděním
a v menším množství, než na plochu střechy naprší.

Co to je?

Zelená neboli vegetační střecha je vlastně záhon vytvořený na střeše domu. Vytváří živý, různobarevný mikrobiotop, měnící se během ročních období a v průběhu
měsíců až let dosáhne ustáleného společenství.

Funkce

Jedním z adaptačních zařízení, které zvyšuje schopnost
zejména urbanizované krajiny přizpůsobit se změnám
klimatu, jsou zelené střechy někdy též nazývané vegetační střechy nebo střešní zahrady. Napomáhají srážkovou vodu zachytit, odpařit, akumulovat, využít pro rostliny a zpomalit její odtok do kanalizace.

Rostliny určené pro ozelenění intenzivních zelených
střech mohou být stejné, jako se pěstují běžně v okolí,
jen podmínky jsou drsnější než na volné půdě. Pro extenzivní typ střech jsou velmi vhodné mechy, netřesky
a rozchodníky.

Sortiment

Zelené střechy

Schopnost zadržet vodu je u zelených střech vyšší
v teplém období než v zimě. Jsou schopny zadržet 42–
85 % z celkového ročního množství srážek. Množství
zadržené vody záleží jak na druhu rostlin, tak na výšce
střešního substrátu. Z rostlin se v teplých dnech odpařuje voda a zvyšuje se tak vlhkost okolního vzduchu.
Za vlhka se na rostlinách kondenzuje mlha a zachycuje déšť a voda stéká do substrátu, kde se hromadí.
Do kanalizace začne odtékat, až když se nasytí celý
profil střešního substrátu. Během deště a těsně po něm
Jak na sucho v zahradě
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Podle náročnosti údržby dělíme zelené střechy na tři
typy.

Intenzivní
Střechu zpravidla tvoří vyšší vrstva substrátu (alespoň
10 cm). Vyžaduje výrazné hnojení, drenáž pro odvádění
přebytečné vody a také závlahu v období sucha. Na takové střeše lze pěstovat vše, co je běžné v dané oblasti.
Je však náročná na provoz a údržbu.

Extenzivní
Obvyklá je nižší vrstva substrátu (5–15 cm), osázena
je odolnými druhy, které překonají letní sucha. Závlaha a hnojení se neprovádí. Je třeba pouze kontrolovat
vpusti pro odtok dešťové vody, případně i okapy, a odstraňovat náletové dřeviny. Má nízké náklady na údržbu. Pro tento typ zelené střechy nejsou vhodné travní
směsi, neboť potřebují pravidelnou zálivku a častou
údržbu. Také nejsou celoročně zelené. Z letniček se
hodí přímé výsevy šruchy (Portulaca grandiflora) a kosmatce (Delosperma cooperi).
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Ultraextenzivní
Je určená na budovy, pro něž není vhodná velká zátěž
a není zde nutná údržba. Substrát o síle 2–5 cm umožňuje život jen skutečně odolným rostlinám. Plevel ani
náletové dřeviny zde zpravidla nepřežijí. Na těchto
střechách dochází jen k částečnému zadržení dešťové
vody. Osvědčily se zde výsadby kosatce zakrslého (Iris
pumila), různých rozchodníků (Sedum), netřesků (Sempervivum), česneků (Allium) a pažitky (Allium schoenoprasum). Z travin toto extrémní stanoviště snáší pouze kostřava pichlavá (Festuca punctoria).

Tip

Šikmé zelené střechy jsou náročné na realizaci a ne
vždy je u nich možné, vzhledem k použitým materiálům,
hovořit o šetrné technologii vůči životnímu prostředí.
Zelená střecha představuje technologii příznivou pro
životní prostředí – je to způsob, jak alespoň kousek zastavěné plochy vrátit přírodě. A může se začít v malém,
například ozeleněním ptačí budky, hmyzího hotelu, zahradního WC nebo králíkárny či dřevníku. Ozelenit lze
i přístřešek na popelnice nebo kapličku s elektroměrem
či plynoměrem.
Zelenou střechu má ten, kdo myslí na budoucnost.

Jak na sucho v zahradě
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Desatero správného zalévání
yy Správná doba – ráno nebo pozdě odpoledne (rostliny více vstřebají, méně se odpaří). Vhodným časem
na zalévání je i doba po dešti (pokud déšť nebyl dostatečně silný), kdy dojde k vyrovnání tlaku vzduchu
v půdě a atmosféře a půda vodu lépe přijímá.
yy Ne plošně, ale k jednotlivým rostlinám a přímo ke
kořenům (omezení růstu plevele, úspora vody).
Nezalévat na rostliny, zmáčení rostlin může vést k
rozvoji houbových patogenů nebo poškození pletiv,
kapka vody funguje jako zvětšovací čočka.
yy Nerozmazlit rostliny — jsou pak odolnější a snadněji
snášejí lehký přísušek (stačí jednou týdně, ale pořádně; platí i pro pokojové rostliny).
yy Voda by měla mít teplotu okolí (pozor na chladnou
studniční nebo kohoutkovou vodu, může rostlinám
způsobit šok).
yy Výhodou je měkká dešťová voda (tvrdá voda zanechá na rostlinách po odpaření skvrny a některé soli
se mohou vysrážet na povrchu půdy nebo květináčů).
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yy Při použití mulče snižujeme odpar z půdy a tím i potřebu zálivky.
yy Péče o půdu — kyprá s vysokým obsahem humusu
či odumřelé organické hmoty (i mrtvé dřevo) dokáže
absorbovat a postupně uvolňovat vodu podle potřeby rostlin.
yy Jednou okopat znamená pětkrát nezalévat — přeruší
se půdní kapiláry a zamezí se odparu z půdy.
yy Příliš mnoho vody rostlinám škodí dokonce víc než
krátkodobý přísušek (v podmiskách by neměla voda
trvale stát).
yy Omezit zálivku v zimních měsících — nedostatek
světla a tepla nutí rostliny ke klidovému režimu.

Zimní tip
Použijte odklizený čistý sníh bez soli či jiných chemikálií
z cest a chodníčků pod stromy, keře a na záhony. Chrání půdu před promrznutím, pomalým táním se vsakuje
do větší hloubky a doplňuje zásobu vody v půdním profilu pro další sezónu.
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