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Každý začátek je lehký!
Zahrada je nám jako místo odpočinku nejvíc na dosah 
a je symbolem našeho sepětí s přírodou. V ekolo-
gicky obhospodařované zahradě je možné bez obav 
mlsat plody a děti se zde mohou náležitě vyřádit. Kdo 
zná ekologický koloběh v malém, ten si rychle osvojí 
ochranu přírody i ve velkém.

Přírodě blízké zahrady se vyznačují šetrným přístupem 
k přírodě, podporují druhovou rozmanitost a výrazně 
zvyšují kvalitu našeho života. Tato příručka vám bude 
oporou v začátcích přírodního zahradničení.

Pokud se budete chtít dozvědět něco, co v příručce 
nenajdete, navštivte webové stránky 
www.prirodnizahrada.eu nebo vám rádi pomůžeme 
na e-mailu: info@ prirodnizahrada.eu.

Ať vám jde práce na zahradě pěkně od ruky a zahrada 
vás odmění spoustou příjemných chvil.
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Je to velká radost, když může člověk vstoupit z bytu 
rovnou do vlastní zahrady. Dá se tu odpočívat, hrát 
si, mlsat zdravou zeleninu a ovoce a dělat spoustu 
dalších věcí.

Spolek „Přírodní zahrada“ vás s radostí provede při 
prvních krůčcích na cestě k vašemu zahradnímu 
ráji. Rádi bychom vám dali jednoduché a praktické 
odpovědi na otázky, které mohou při zakládání vlastní 
zahrady či balkónu vyvstat: Na co všechno je po-
třeba při zakládání zahrady myslet? Kde je nejlepší 
místo pro zeleninovou zahrádku? Chceme-li kvetoucí 
zahradu, jak máme správně založit trvalkové záhony? 
Jak dobře kompostovat? Jak správně zasadit ovocné 
stromy?

Abyste měli na zahradě přírodu hned od samého 
začátku, najdete v této příručce užitečné tipy, jak ze 
zahrady udělat domov pro motýly, ptáky, berušky 
či ježky. V různorodé a ekologicky obhospodařované 
zahradě spolupracujeme s přírodou. Jak? I o tom se 
zde dočtete.

Nejdůležitější ze všeho je radost ze zahrady. A jednu 
věc vám prozradíme hned:

Práce na zahradě vám bude
dělat čím dál větší radost!

Váš tým projektu „Přírodní zahrada“

ZAKLÁDÁME
ZAHRADU
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Co je třeba promyslet při 
plánování zahrady
Když vzniká úplně nová zahrada, rádi bychom v ní 
realizovali spoustu plánů, měli tam třeba aspoň jeden 
záhon se zdravou zeleninou, jezírko, kde se dá koupat 
a pozorovat žáby, záplavu barevných květin, houpačku 
na stromě, gril…

Všichni budoucí uživatelé zahrady by měli při pláno-
vání popustit uzdu svým touhám. Čím delší je seznam 
přání, tím barvitější a živější bude představa zahrady! 
Dříve než přiložíte tužku k plánu pozemku, či než za-
ryjete do půdy rýč, je dobré mít promyšlenou základní 
představu.

Obecně v zahradě platí, že je lepší začít spíš v men-
ším a ponechat prostor změnám a růstu! Zahrada se 
postupem času vyvíjí, a není tedy třeba se obávat, že 
něco uděláme špatně.

Nové nápady zvnějšku jsou vždy vítány. Kdo by při 
plánování potřeboval podporu, ten může využít pora-
denství spolku „Přírodní zahrada“.

•	 posezení k jídlu a odpočinku

•	 klidné místečko pro jednu až dvě osoby

•	 houpací síť

•	 zákoutí pro děti

•	 bylinkový záhon

•	 zeleninová zahrádka

•	 kompost

•	 ovocný sad, keře malin a jiných bobulovin

•	 trávník na hraní, květnatá louka

•	 trvalkové záhony

•	 vodní prvek, jezírko

•	 solitérní strom

•	 zahradní domek…

CO VŠECHNO BY NA ZAHRADĚ MOHLO BÝT:
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Co je třeba zařídit při plánování zahrady
 9 Jaká přání a potřeby by měla zahrada splňovat? 
Chcete na zahradě odpočívat, hrát si, užívat si 
zahradničení na čerstvém vzduchu, vychutnávat si 
a pozorovat přírodu, pěstovat vlastní ovoce a zele-
ninu, zvát si sem rodinu a přátele, grilovat...?

 9 Sestavte si reálný seznam všech zahradních prvků, 
které by na vaší zahradě neměly chybět.

 9 Při plánování od samého začátku myslete i na 
přírodě blízká zákoutí, jimiž vytvoříte důležitý životní 
prostor pro místní živočichy.

 9 Kdo se bude o zahradu starat? Kolik na to budete 
mít času? Zařadíte péči o zahradu mezi každodenní 
činnosti, nebo se jí budete věnovat jen jednou za 
pár týdnů?

 9 Kdo bude zahradu pravidelně užívat? Způsob užití 
zahrady se zpravidla řídí věkem jejích uživatelů, 
jenže věk se mění! Třeba vám ohýbání zatím nedělá 
potíže, ale stejně už můžete přemýšlet o pořízení 
vyvýšeného záhonu.

 9 Je na pozemku nějaký původní porost (staré stro-
my, zbytky trvalkových rabátek)? Jsou vitální, má 
cenu je zachovat, slouží ještě svému účelu?

 9 Projděte se pozorně kolem jiných zahrad a neos-
týchejte se sem tam nakouknout přes plot a najít 
pro sebe inspiraci. Ukázkové zahrady mají za tímto 
účelem své brány pro návštěvníky otevřené. Můžete 
například využít akci Víkend otevřených zahrad 
(každoročně druhý víkend v červnu, 
www.vikendotevrenychzahrad.cz).
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Krok za krokem k plánu zahrady

1) Připravte si plán pozemku. Nejpraktičtější je praco-
vat s měřítkem 1:100, kdy jednomu metru zahrady 
odpovídá jeden centimetr na papíře. Při plánování 
je důležité zohlednit hranice pozemku, zastavěné 
plochy a nasměrování plánku směrem na sever 
(sever je nahoře). Možné je také využít kopii staveb-
ního plánu či výpis z katastru nemovitostí v měřítku 
1:100.

2) Do plánu pozemku nahrubo zakreslete jednotlivé 
zahradní zóny. Při umisťování zahradních prvků 
a zón je třeba zohlednit jejich polohu vzhledem 
ke slunci a k domu.  
 
První plánek nebývá definitivní! V této fázi se totiž 
začnou vaše prvotní představy konkretizovat, 
což obvykle strhne lavinu nápadů („Pokud strom 
zasadíme trochu víc doprava, tak nám ještě zbude 
místo na jezírko…“).

3) Zahradní prvky si vystřihněte. Je to výborná meto-
da, jak vyzkoušet nejrůznější varianty. Prvky vytvoř-
te ve stejném poměru jako plánek pozemku a pak 
je po něm jednotlivě posouvejte na různá místa 
kolikrát chcete – můžete tak promyslet a vyzkoušet 
nespočet variant. Je dobré si ponechat prostor 
na zahradní prvky, které budete realizovat až poz-
ději (třeba koupací jezírko). Kolem jednotlivých 
prvků můžete nechat volné místo, aby se mohly 
„rozrůst“ (třeba u zeleninové zahrádky je rozumné 
začít nejprve jen několika malými záhony).
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Nejdůležitější zahradní prvky a jejich 
optimální stanoviště:

1 Venkovní posezení a lavička: klasickým prvkem 
zahrady bývá velkorysé posezení poblíž domu, 
kde se bude scházet rodina a přátelé, a pak na-
opak nějaké poklidné, zastrčené místečko někde 
pod stromem pro chvíle odpočinku.

2 Květinové záhony zahradu prozáří barvami!

3 Keře a živé ploty zahradě dodají rámec, oddělí 
jednotlivé zahradní zóny a jsou skvělým způ-
sobem, jak dodat důraz jednotlivým zahradním 
prvkům. Některé keře pěkně kvetou, jiné svými 
plody lákají do zahrady ptactvo, další zase tvoří 
hustou spleť.

4 Solitérní nebo váš oblíbený ovocný strom dělá 
zahradu vaší zahradou! Ovocné stromy potřebují 
plné slunce a dostatek místa (meruňky a broskve 
spíše na východní straně).

5 Zeleninové záhony, ideálně na slunném místě 
poblíž domu.

6 Bylinkové záhony co možná nejblíž kuchyně 
na slunném stanovišti.

7 Ostrůvky s jedlými plody, které se dají skvěle 
kombinovat s živými ploty či ovocnými stromy.

8 Zákoutí pro děti, které lze zahrnout do celkového 
pojetí zahrady. Děti si rády hrají na nerušeném 
místě, ale měly by zůstat v doslechu.

9 Ostrůvky květinové louky: slunná stanoviště, na 
která se nemusí často chodit, se mohou promě-
nit v nádherné kvetoucí ostrůvky.

10 Jezírko, někde v polostínu. Důležité je, aby bylo 
zastíněné především přes poledne.

11 Kompost, k němuž snadno dojedete s koleč-
kem, a to někde v polostínu – nejlépe ve stínu 
keřů či stromů.
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12 Cestičky: cestičky vzniknou většinou „samy“. 
Ke kompostu postačí např. několik dlaždic v lou-
ce. Jiné zahradní cestičky potřebují čas. Nejlepší 
je vysledovat, kudy se skutečně hodně chodí, 
a tudy potom vést zpevněnou cestičku.

... a jde se na to!

Ať vám jde plánování dobře od ruky!
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Zahrada jako biotop
Zahrada je mnohem víc než jen naším venkovním 
domovem. Zanedlouho po jejím založení uvidíte, 
že není místem k životu jen pro nás. Během chvíle 
se zde zabydlí různí živočichové a samovolně se tu 
vysemení rostliny. Když pak do zahrady zavítají ptáci, 
motýli a včely, to tu začne být teprve pořádně živo. 
Čím barvitější a rozmanitější zahradu máte, tím více 
míst k životu zde vznikne a do zahrady zavítají sami 
od sebe nejrůznější živočichové.

Životní prostor pro rostliny a živočichy může tvořit živý 
plot z divokých keřů, kousky louky, květinové záhony 
s původními druhy rostlin, smíšená kultura v zeleninové 
zahrádce, mulč (pro půdní organismy), vysoké keře 
či stromy (především kvetoucí ovocné stromy), divoké 
zákoutí, kupka listí či tlejícího dřeva, jezírko. Podrob-
nější informace najdete v příručce „Moje přírodní 
zahrada“, k zakoupení na webu spolku.

ZÁKLADY PŘÍRODĚ 
BLÍZKÉ ZAHRADY
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Funkční systém v zahradě
Na zahradu není člověk nikdy sám! Různé ekologic-
ké koloběhy napomáhají tomu, aby se zahrada stala 
malým rájem. Je možné je opatrně spustit a ony pak 
běží takřka samy od sebe. Významné jsou pro zahradu 
především tři takové koloběhy: koloběh vody, koloběh 
živin a koloběh užitečných organismů.

Pokud systém v zahradě funguje správně, zapadají 
do sebe koloběhy vody, živin a užitečných organismů 
jako ozubená kolečka. Zahradník může tyto koloběhy 
smysluplně podpořit.

správná zálivka

výsadba rostlin 
vhodných pro 
dané stanoviště

využívání 
dešťové 

vody

časté
kypření půdy

mulčování
ponechání určitého 
počtu škůdců jako 
potravy pro užiteč-
né organismy

vytvoření 
vhodných 

biotopů

zahradničení 
bez chemie

úkryty pro 
užitečné 
živočichy

rostliny 
bohaté na 
nektar jako 
zdroj potravy

používání 
organických 
hnojiv

šetrné 
zacházení 
s půdou

kompostování

mulčování

střídání plodin
v zeleninové zahrádce

VODA

UŽITEČNÉ 
ORGANISMY

ŽIVINY
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Užitečné organismy 
a ekologická rovnováha
Většina živočichů a rostlin jsou vítanými hosty, kteří 
svou krásou zahradu obohacují. Některé rostliny však 
mohou být i na obtíž, pak je označujeme jako plevel, 
a na některé živočichy nahlížíme jako na škůdce a 
strůjce oslabení rostlin. Velmi vítané jsou na zahradě 
naopak užitečné organismy, které nám pomáhají 
škůdce a choroby eliminovat. Asi nejznámějším pří-
kladem takového pomocníka je slunéčko sedmitečné, 
které dokáže pozřít obrovské množství mšic. Užitečné 
jsou také včely, protože opylují ovocné stromy a ze-
leninu. Mezi méně známé pomocníky patří nespočet 
půdních organismů, díky nimž je půda schopná plodit.

Pouze pokud bude zahrada různorodá a budeme 
o ni pečovat přírodě blízkým způsobem bez chemie, 
budou na zahradě žít i užitečné organismy. Bohatá 
nabídka kvetoucích rostlin pro hmyz a dostatek úkrytů 
a zdrojů potravy pro další živočichy je nejlepší meto-
dou boje proti škůdcům.

Určitá míra výskytu škůdců je důležitou 
podmínkou, aby se na naší zahradě usídlily 

i užitečné organismy, pro něž jsou škůdci 
základní potravou.

Hlavně zachovejte klid a vyčkejte.
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•	 Zahradu je možné uspořádat tak, abyste v ní 
vytvořili vhodná místa pro užitečné organismy. 
Čím různorodější vaše zahrada bude, tím více 
užitečných organismů se zde zabydlí (podívejte 
se na ilustraci na straně 10).

•	 Užitečné organismy potřebují nějaký čas 
k tomu, aby se mohly rozmnožit. Jakmile se 
objeví první škůdci, zaraduje se užitečný hmyz, 
jako jsou slunéčka sedmitečná (na obrázku vle-
vo) či pestřenky nad příchodem jejich oblíbené 
potravy a začnou se náležitě množit.

•	 Některé užitečné organismy jsou dravé pouze 
ve stádiu larvy. Platí to třeba o pestřenkách: 
larva pestřenky pozře až 700 mšic, kdežto jako 
dospělý jedinec létá z květu na květ a živí se 
pylem a nektarem.

•	 Párek ptáků zkrmí svým mláďatům za sezónu 
až 30 kg hmyzu a červů. Hnízdní budky přilákají 
ptáky do zahrady a v chladných zimách jim 
mohou posloužit jako úkryt k nocování.

•	 Kdo na zahradě vytvoří prostor k životu pro 
ježky, obojživelníky, netopýry, střevlíky, čmeláky 
a nespočet dalších malých pomocníků, bude 
mít menší potíže s nevítanými „hosty“.

•	 V přírodě blízké zahradě se časem nastolí eko-
logická rovnováha. Škodlivé a užitečné organis-
my se zde usídlí a etablují tak, že k přemnožení 
škůdců nebude docházet. Zásah člověka bude 
nutný jen ve výjimečných případech. Po každém 
větším zásahu může trvat i několik let, než se 
znovu podaří nastolit ekologickou rovnováhu.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT | Užitečné organismy



14 | | 15

Koloběh půdy, živin a hnojení
Koloběh živin běží nepřetržitě. Jakmile na zem dopad-
ne list, rozloží se a v podobě živin se znovu dostává 
do půdy. Zdravá půda je základem pro zdraví rostlin.

Svazenka vratičolistá je rychle rostoucí rostlina, která 
dobře snáší sucho a je oblíbenou potravou včel.
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•	 Spadané listí, posekanou trávu, organický 
odpad z kuchyně a vytrhaný plevel dáváme 
na kompost. Vzniklý humus je hodnotným 
přírodním hnojivem pro celou zahradu! Kromě 
kompostu používejte pouze přírodní organická 
hnojiva.

•	 Přírodní hnojiva poslouží jako potrava pro půdní 
organismy, které organické látky přetvoří do ta-
kové formy, která je rostlinami využitelná. Umělá 
hnojiva naopak dodávají živiny rostlinám přímo, 
a to i tehdy, když je rostliny nepotřebují. Dochází 
tak k přehnojení a rostliny jsou pak mnohem ná-
chylnější k chorobám a škůdcům. Umělá hnojiva 
neslouží jako potrava pro půdní organismy, tím 
narušují rovnováhu v půdním prostředí a znečiš-
ťují podzemní vodu.

•	 Kdo mulčuje, ten na to vyzrál! Vrstva mulče 
z posekané trávy, listí, štěpky, sena nebo slámy 
potlačuje bujení plevelů. Mulčování = hnojení! 
Půdní organismy nejsou tak silně vystaveny vlivům 
počasí a je jim dopřána organická potrava, kterou 
předávají ve formě živin dále rostlinám.

•	 Tak jako se od sebe liší rostliny na našich zahra-
dách, tak se liší i jejich potřeba živin.

•	 Každou vrstvu půdy obývají specifické půdní 
organismy. Jakmile půdu zryjeme, převrátíme 
jim svět doslova vzhůru nohama. Přitom stačí 
půdu na povrchu nakypřit rycími vidlemi, ručním 
kultivátorem nebo jednozubým kypřičem! Zrýt 
byste měli pouze silně zhutněnou půdu.

•	 Zelené hnojení je pro půdu něco jako ozdravná 
kůra. Typickými rostlinami pro zelené hnojení 
jsou např. svazenka vratičolistá, jetel, měsíček 
lékařský, vikev či lupina. Tyto rostliny půdu 
pohnojí, prokypří a provzdušní. Necháte-li půdu 
pokrytou tímto zeleným kabátem i přes zimu, 
poslouží půdním organismům jako ochranná 
deka.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT | Půda a živiny
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•	 Jedno okopání záhonu ušetří troje zalévání! 
Z nakypřené půdy se totiž odpařuje třikrát méně 
vody.

•	 Mulčování udržuje v půdě vláhu. Půdu v trval-
kových a zeleninových záhonech proto pokryjte 
zavadlou posekanou trávou, listím, štěpkou, 
senem nebo slámou.

•	 Zaléváme raději dvakrát až třikrát týdně a vy-
datně, než každý den a málo. Pokud používáte 
zahradní zavlažovač, měli byste jej zapnout 
také jen dvakrát až třikrát týdně na 2 hodiny 
než denně na půlhodinu. Vydatnou zálivkou 
může voda proniknout i do hlubších vrstev ke 
kořenům.

•	 Častěji je třeba zalévat všechny čerstvě zasa-
zené rostliny. Rovnoměrnou vláhu udržujte i na 
všech nově vysetých plochách, dokud semínka 
nevyklíčí.

•	 Nezalévejte na přímém slunci. Kapky mohou 
působit jako čočka a způsobit poškození listů.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT | Voda a zálivka

Koloběh vody
Ze všeho nejlepší je voda dešťová! Proto je důležité 
zachytávat dešťovou vodu, či s ní jinak na pozemku 
pracovat. Mnoho bylin a trvalek snese období sucha 
a plně si vystačí s deštěm. Stromy a keře vhodné pro 
dané stanoviště (vyjma nově zasazených!) dokážou 
svým rozsáhlým kořenovým systémem z půdy čerpat 
dostatek vody, a není proto potřeba je dodatečně za-
lévat. Úplně bez zálivky se však v zahradě neobejdete, 
vyžaduje ji především zelenina.
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STAVBA A ZAHRADA
PRVNÍ KROKY

Když se člověk pouští do stavby domu a založení 
zahrady, hodně se na to těší. Ale dříve, než k vašim 
dveřím dorazí bagr, je zapotřebí si ujasnit nejdůležitější 
otázky ohledně zahrady. V ideálním případě je dobré 
si koncept zahrady vytvořit už při plánování stavby 
domu.

Co je třeba zařídit před stavbou domu
 9 Jsou-li na pozemku stromy a keře, zjistěte jejich 
stav a rozhodněte se, které chcete zachovat a jak 
je ochránit. Stromy a zapojené smíšené živé ploty 
rostou mnoho let. 

 9 Jsou na zahradě místa, kterých se stavba domu 
nedotkne? Tyto části zahrady by mohly vzniknout 
nebo by se daly alespoň připravit už během stavby. 
Zahrada může růst společně s domem.

 9 Je-li pozemek ve svahu, je dobré už během stavby 
vyrovnat jednotlivé úrovně a na svahu vytvořit 
terasy.

 9 Zvolte si místa, kam by bylo rozumné vršit vyhlou-
benou zeminu.
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Jak ochránit stávající rostliny
Všechny rostliny potřebují během stavby zvláštní 
ochranu. Trvalky (víceleté rostliny) a keře můžete ze 
stavební zóny dostat do bezpečí tím, že je přesadíte. 
Je možné je přemístit dočasně: buď je zasaďte na 
nějaké jiné místo na zahradě („založte je“), nebo je 
přesaďte do dostatečně velkých květináčů.

U stromů je potřeba ochránit kmen, větve a oblast, kam 
sahají kořeny, vytvořením zábrany. Kořeny se nacházejí na 
ploše odpovídající průměru koruny. U stromů ve tvaru sloupu 
tvoří poloměr ochranné zóny polovina celkové výšky stromu.

Jak šetrně zacházet s půdou 
Vrchních 20–30 cm půdy představuje úrodnou a hu-
mózní vrstvu, které se většinou říká jednoduše ornice. 
Tuto ornici na celém území stavby odhrňte a odpo-
vídajícím způsobem uskladněte. Spodní vrstvu půdy 
ze staveniště rozhodně navezte na jednu hromadu. 
Uskladněnou zeminu byste měli osít, aby si zachova-
la dobrou kvalitu a nebyla vystavena vlivům počasí. 
Na haldu tedy vysejte zelené hnojivo. Mezi osvědčené 
zelené hnojivo patří např. svazenka vratičolistá, měsíček 
lékařský, hořčice setá, lupina nebo vikev.
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Živými organismy osídlená vrchní vrstva půdy na zahradě 
je velmi cenná a je dobré ji skladovat v nízkých, nebo max. 
1 m vysokých hromadách.

Co je třeba zařídit po stavbě domu
 9 Došlo provozem stavebních strojů ke zhutně-
ní spodních vrstev půdy? Povrchové zhutnění 
rozvolněte kultivátorem, hlubší narušte lžící bagru.

 9 Jaká je zemina na omak? Ideální zeminu lze ve vlh-
kém stavu tvarovat do kuliček, které se při stisknutí 
nerozpadnou, nejsou ale na omak blátivé. Pokud 
zemina lepí a má lesklý povrch, mělo by se do ní 
přimíchat tolik křemenného písku, až se bude moct 
dát vytvarovat do hrubé koule.

 9 Po nakypření spodních vrstev půdy na ně naneste 
svrchní vrstvu ornice, jejíž tloušťka závisí na pozděj-
ším užití: pod květinovými a zeleninovými záhony 
je rozumné mít 30–50 cm ornice, pod trávníkem 
asi 20 cm a pod („barevnými“) květinovými loukami 
stačí 5 cm.

 9 Nenechávejte půdu obnaženou: vždycky je dobré 
ji rychle osadit nebo osít. Ještě předtím zeminu 
vylepšete kompostem (2–6 litrů na m2). Připravíte 
tak rostlinám ty nejlepší startovní podmínky! Kde se 
k osázení dostane později, vysejte zelené hnojení.

proveďte skrývku zeminy

skládka zeminy
se zeleným hnojením

ornice (20–30 cm)

spodní vrstvy půdy
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SPRÁVNÉ
ZAHRADNICKÉ

NÁŘADÍ

Jaké zahradnické náčiní budete
potřebovat?
Na každou činnost v zahradě existuje zahradnické 
náčiní v různých velikostech a tvarech. Kvalitní nářadí 
vám usnadní práci, má dlouhou životnost a dá se 
všestranně využít. Pokud se zahradničením teprve 
začínáte, pomůže vám následující zásada: pořiďte 
nářadí méně, ale zato kvalitní! Po letech praxe nasbí-
ráte zkušenosti a budete lépe vědět, co pro práci na 
vaší zahradě potřebujete. Jednotlivé speciální nářadí 
můžete postupně dokupovat.

•	 Důležitá je dobrá kvalita a životnost nářadí! Některé 

nářadí vám vydrží navěky!

•	 Násady lopat a rycích vidlí by měly být kvalitní a při 

zatížení by se neměly viklat, ohnout nebo zlomit.

•	 Zahradnické nářadí by mělo odpovídat vaší výšce 

a tělesné stavbě a mělo by být ergonomicky tvarova-

né, je proto dobré ho v obchodě předem vyzkoušet. 

•	 Kovové části jsou u dobrého nářadí zhotoveny 

z jednoho kusu – kovové spoje totiž mohou snadno 

prasknout.

•	 Vyměnitelné nebo nastavitelné násady (např. kom-

binované/univerzální systémy) rozšiřují možnosti 

využití daného nářadí (ušetříte místo a snížíte celkové 

náklady).

•	 Nezapomeňte zohlednit možnosti servisu, dokoupení 

náhradních dílů a trvání záruky. Je-li to možné, zvolte 

nářadí vyrobené ve vašem regionu.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT | Zahradnické nářadí
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Nejdůležitější nářadí pro každou
zahradu
Základní nářadí podle činností:

Příprava půdy:
Příprava půdy a výsadby:
rýč, lopata, ruční a sázecí 
lopatka (speciálně pro práci 
na záhonech)

Kypření půdy:
rycí vidle, ruční kultivátor 
(k tažení, pro nakypření a pro-
vzdušnění půdy), ploskořez

Hrabání:
kovové hrábě, hrábě na listí

Péče o rostliny:
Zastřihávání:
zahradnické nůžky (na tenčí 
větvičky do 1 cm), nůžky na 
větve (na větve do 4,5 cm), 
pilka na větve

Pletí:
motyčka

Přeprava materiálu:
kolečko, kbelík, konev

Správná péče o nářadí prodlužuje jeho 
životnost
•	 Nářadí po každém použití očistěte: suchou nečis-

totu odstraňte kartáčem, odolnou špínu vydrhněte 
vodou a kartáčem a pak vytřete dosucha.

•	 Pokud nůžky a rýče každé 1 až 2 roky nabrousíte, 
půjde vám práce lépe od ruky.

•	 Zazimování: nářadí důkladně očistěte, kovové 
části a dřevěné násady natřete olejem. Skladujte 
v suchu.
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NAKUPUJEME
S ROZMYSLEM

Co je třeba zařídit při nákupu rostlin:
 9 Hodí se vůbec rostliny, které se mi líbí, na naši za-
hradu? Před každým nákupem si udělejte seznam, 
protože každá rostlina má jiné nároky na půdu, 
vodu a světlo – koupit byste měli jen rostliny vhod-
né pro dané stanoviště (copak byste si počali třeba 
se světlomilnými rostlinami v plánovaném stinném 
záhonu?).

 9 Kupujte pouze zdravé rostliny se silnými výhonky 
a listy, raději s bujným vzrůstem, než dlouhé a ten-
ké, bez nemocných a skvrnitých listů, s kompakt-
ním a dobře prokořeněným kořenovým balem.

 9 Rostliny z regionální produkce jsou lépe přizpůso-
bené zdejším klimatickým a půdním nárokům. Regi-
onální zahradnictví a stromové školky mají většinou 
bohatou nabídku. Ptejte se také po domácích dru-
zích rostlin, které se vyskytují i ve volné přírodě. Tyto 
rostliny jsou totiž přínosné i pro místní živočichy.

 9 Nakupujte ve specializovaných obchodech a nechte 
si v obchodě poradit. Pokud jsou k dostání biorostli-
ny, dejte jim z ekologického hlediska přednost před 
rostlinami pěstovanými konvenčním způsobem.

 9 Dbejte na šetrný převoz rostlin ze zahradnictví domů. 
Pokud jsou rostliny bez kořenového balu (s odhale-
nými kořeny), je nutné kořeny ochránit před sluncem, 
větrem a mrazem. Zakoupené rostliny co možná 
nejrychleji zasaďte na místo jejich určení.
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Jaká nakoupíme hnojiva
•	 Nejlepším hnojivem pro přírodní zahradu je vlastní 

kompost nebo rostlinná jícha, kterou je jednoduché 
připravit. Pokud je potřeba pořídit hnojivo, dbejte při 
nákupu na to, aby se jednalo o ekologický výrobek. 
Doporučujeme použít organická hnojiva.

Jaké nakoupíme prostředky na ochranu 
rostlin
•	 Cílem přírodní zahrady je obejít se, pokud možno, 

bez pesticidů. Příroda si pomůže sama, vždyť uži-
tečné organismy si se škůdci velmi efektivně poradí. 
Zdravé a vitální rostliny navíc nejsou tak náchylné 
k chorobám.

•	 Doporučuje se provádět preventivní ošetření pro-
středky k podpoře a posílení rostlin, díky nimž jsou 
rostliny odolnější vůči chorobám a škůdcům.

•	 Při obzvlášť silném napadení škůdci používejte 
pouze biologické přípravky, jejichž použití je pří-
pustné i v ekologickém zemědělství. Jsou šetrnější 
k užitečným organismům a životnímu prostředí. 
Další informace vám spolek Přírodní zahrada rád 
poskytne.

•	 Produkty schválené pro ekologické zemědělství 
naleznete na: www.eagri.cz  Registr přípravků 
na ochranu rostlin  Vyhledávání v registru  fi ltr 
 Více vyhledávaných kritérií  Určeno pro ekolo-
gické zemědělství.

Jaký nakoupíme zahradnický substrát
•	 Kupujte pouze substrát bez obsahu rašeliny. Použí-

vání substrátů s přídavkem rašeliny výrazně přispívá 
ke zničení unikátních rašelinišť. Substrát bez 
rašeliny je již možné zakoupit balený ve vybraných 
obchodech nebo v certifi kovaných kompostárnách.

Produkty prokazatel-
ně šetrné k životnímu 
prostředí – platné pro EU 
včetně Norska, Islandu 
a Lichtenštejnska

Dřevo pochází ze sociálně 
a ekologicky udržitelné 
lesnické produkce

Ekologicky šetrný výrobek 
– POZOR, ověřit, zda se 
nevztahuje pouze na obal!

Logo pro ekologickou 
produkci v zemědělství 
v EU.
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ZAKLÁDÁME
KOMPOST

Kompost je zdrojem čistě přírodního hnojiva a srdcem 
každé zahrady. Uzavírá se zde přirozený koloběh 
živin – co zahradě v průběhu roku odebereme, to jí 
v podobě výživného kompostu s jeho provzdušňujícím 
efektem znovu vrátíme.

Které místo je pro kompost
nejvhodnější?
Ideální místo pro kompost je v blízkosti domu a zeleni-
nové zahrádky. Výhodou je i pokud je chráněno před 
extrémními vlivy počasí (před horkem, silným deštěm 
a větrem). Černý bez a líska obecná jsou pro kompost 
ideálními sousedy.

Z právního hlediska smí být kompost kdekoli na 
zahradě. Neexistuje žádné výslovné nařízení, které by 
upravovalo minimální odstup kompostu od hranice 
sousedního pozemku. Kompost by však neměl lákat 
větší živočichy a nesmí zápachem omezovat sousedy 
v užívání jejich pozemků způsobem pro dané místo 
obvyklým – zde je však třeba poznamenat, že správně 
založený kompost nesmrdí.
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Komposty a kompostéry
Aby kompost fungoval, musíte mít dostatek kuchyň-
ského a zahradního odpadu. Kompost by měl mít 
alespoň 1 m3.

•	 Nejjednodušší a nejlevnější variantou je „otevřený“ 
kompost – buď jako kupa ve volném prostoru  1  
nebo kupa ohrazená ze čtyř stran třeba dřevem   2, 
v ideálním případě tak, aby se daly jednotlivé laťky 
sundat a usnadnilo se tak přehazování kompostu.

•	 V malých zahradách může 
převažovat odpad z kuchyně. 
Dobrým řešením mohou být 
uzavřené kompostéry  3  , kde 
se kompost rychle rozloží 
a nezabírá moc místa.

•	 Termokompostéry jsou vy-
baveny dodatečnou izolační 
vrstvou a i při malém množství 
bioodpadu a nízkých venkovních teplotách se po-
starají o dostatečné teplo uvnitř kompostu, skrývají 
v sobě ale také nebezpečí zahnívání. Při koupi 
uzavřeného kompostéru je třeba si dát pozor na 
dobrou možnost odebírání kompostu a větrání!

•	 Uzavřené vermikompostéry osazené žížalami 
umožňují kompostování i na balkóně či ve vnitřních 
prostorách.

3

21

1

2

3
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Co všechno se dá kompostovat 
a jak kompost správně založit?

vlhký bioodpad: zavadlá 
posekaná tráva, kuchyňský 

bioodpad

suchý bioodpad: listí, 
štěpka, ostříhané větvičky 

keřů a bylin

dobře promíchejte

zakrytí, např. vrstvou 
posekané trávy

smíchaný vlhký 
a suchý materiál
smíchaný vlhký 
a suchý materiál

ve středu: vytrhaný 
plevel i se semeny

hrubý materiál 
(větve a větvičky)

kontakt se zemí
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Jaké se mohou vyskytnou potíže? 
Jak je vyřešit?
Fuj, to smrdí!

Příčina: Kompost obsahuje nedostatek hrubšího 
strukturního materiálu, je příliš vlhký a tím je v něm 
nedostatečný přísun vzduchu.

Řešení: Kompost volně přeložte a přitom do něj 
přimíchejte suchý strukturní materiál (např. ostříhané 
větvičky keřů).

Kde nic, tu nic!

Příčina: Materiál je velmi suchý a kompost se nezahří-
vá. Přílišné množství ostříhaných větviček nebo listí má 
pro úspěšné kompostování příliš nízký obsah dusíku.

Řešení: Kompost přeložte a přimíchejte do něj přitom 
vlhký materiál, jako je posekaná tráva nebo vytrhaný 
plevel, případně kompost prolijte vodou.

Pozor, havěť! Krysy, myši, ptáci a spol. 

Příčina: Zvířata přitahuje povalující se kuchyňský 
bioodpad, především zbytky masa.

Řešení: Problematický bioodpad poprašte kamennou 
moučkou a zahrabejte do středu kompostu. Nevy-
hazujte na kompost žádné maso (především kvůli 
krysám).

Na kompostu roste plevel!

Příčina: Kompost se dostatečně neprohřívá, možná je 
moc malý a není zakrytý.

Řešení: Dbejte na správné složení ze suchého a vlh-
kého materiálu a na dostatečnou velikost kompostu. 
Plevel ukládejte do středu kompostu. Kompost za-
kryjte (např. posekanou trávou). Chráníte ho tím před 
náletem semen.

Na kompostu bují plíseň!

Příčina: Při rozkladných procesech hrají houby a plís-
ně důležitou roli, a kompost se tak může povléci bílou 
plísní.

Řešení: Dokud se kompost dostatečně prohřívá, není 
třeba dělat nic. V opačném případě kompost dobře 
promíchejte a založte znovu.
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MINIZAHRÁDKY 
V KVĚTINÁČÍCH

Rostliny v květináčích jsou zahrádky
v miniatur�ím for�átu.

Vejdou se kamkoli, i na ten nejmenší balkon. Ať už 
v nich jsou okrasné rostliny, bylinky k dochucení 
pokrmů nebo jahody na mlsání, jsou to vlastně malé 
zahrádky v květináči! Osázené květináče jsou skvělým 
začátkem pro nezkušené zahrádkáře, na kterých se 
mohou seznámit se světem zahrádkaření po malých 
a jednoduchých krůčcích. Začnete-li s několika málo 
květináči, budete mít na starost přijatelný počet rostlin 
a můžete se s nimi a jejich potřebami dobře obezná-
mit.
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•	 Správné stanoviště: světlomilné rostliny vyžadují 
slunné stanoviště, kdežto rostliny upřednost-
ňující chládek a stín, na přímém slunci naopak 
rychle zahynou.

•	 Používejte dostatečně velké květináče s otvory 
na odtékání přebytečné vody: čím je květináč 
menší, tím extrémnější podmínky v něm pro 
rostlinu panují. V příliš malém květináči se bu-
dou kořeny brzy tísnit, rychle zahřívat a rostlina 
brzy vyschne. Velikost květináče přizpůsobte 
finální velikosti rostliny. Vždy používejte podmis-
ku na zachytávání zálivkové vody.

•	 Rozhodující je správně namíchaná zemina. Měla 
by být kyprá, aby dobře absorbovala vodu. 
Kupovaný substrát samozřejmě nesmí obsaho-
vat rašelinu.

•	 Které rostliny se ke mně hodí? Náročné rostliny 
vyžadují značnou péči, kdežto nenáročné rost-
liny si vystačí s minimální pozorností. Zahradník 
začátečník, který zatím neví, jak se mu bude 
zahradničení dařit, by měl začít nenáročnými 
rostlinami.

•	 Rostliny můžete v květináči i kombinovat. Důležité 
je, aby byly nároky rostlin na světlo, živiny 
a vodu přibližně stejné.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT | Rostliny v květináči
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Plastové květináče
Výhody: jsou k dostání ve všech tvarech a bar-
vách, jsou cenově dostupné a, což je důležité 
především u velkých květináčů, jsou lehké.

Nevýhody: mají omezenou životnost. A pozor: 
z ekologických důvodů dbejte na to, aby plastové 
květináče neobsahovaly zdraví škodlivé PVC.

Květináče z terakoty (keramické květináče)
Výhody: představují elitu mezi květináči. Jsou 
k dostání hladké, s uměleckým dezénem, přírodní 
i s glazurou. Jelikož jsou hodně těžké, tak rostli-
nám skýtají náležitou stabilitu.

Nevýhody: přírodní keramické květináče jsou 
prodyšné, takže se z nich rychleji odpařuje voda 
a rostlinu je potřeba častěji zalévat. Některé květi-
náče nejsou mrazuvzdorné a na zimu je potřeba je 
uschovat. Velké keramické květináče bývají velmi 
těžké a špatně se s nimi manipuluje.

Dřevěné květináče
Výhody: dřevo je odolný přírodní materiál a tvrdé 
dřevo (modřínové, dubové či akátové) vydrží léta. 

Nevýhody: kdo nemá rád rustikální vzhled zvět-
ralého dřeva, musí jednou za pár let vnější stranu 
květináče naimpregnovat přírodními pryskyřičnými 
oleji. 

Jak mohou staré předměty zkrášlit vaši 
zahradu?
Lidem, kteří mají rádi originalitu, přijde škoda 
vysloužilé hrnce, staré boty nebo otlučené hrnky 
vyhodit. Dají se z nich vyrobit originální a atraktivní 
„minizahrádky“, které na sebe budou rozhodně 
přitahovat pozornost!

CO JE DOBRÉ VĚDĚT | Květináče

Šup s ní do květináče! Ale do jakého?
Rostliny se prodávají většinou ve velmi malých květi-
náčích a doma by se měly co nejrychleji přesadit. Musí 
mít květináč dostatečně velký! Jestli bude z plastu, 
terakoty (páleného jílu) nebo ze dřeva, je rostlině – při 
správné péči – celkem jedno. Ovšem každý materiál 
má své výhody a nevýhody.
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Krok za krokem k zahrádce v květináči
Příklad květináče na mlsání

1) Zahradnický substrát bez rašeliny. 
Je snadné si namíchat vlastní substrát:
1/3 zahradní zeminy (nejlepší je hlína z krtiny),
1/3 kompostu a 1/3 písku.

2) Otvory v květináčích pro odtok přebytečné vody je 
zapotřebí ponechat volné: nejlepší je použít střepy 
z rozbitých keramických květináčů, které položíte 
přes otvor. Pokud žádné keramické střepy nemáte, 
je možné dno květináče vyplnit asi 2 cm vrstvou 
expandované hlíny (keramzit).

zahradní zemina

kompost

písek

keramický střep

drenážní vrstva
(např. expandovaná 
hlína - keramzit)
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3) Květináče naplňte asi do 1/3 zeminou. Vyjměte 
rostlinu z původního malého květináče a kořeno-
vý bal trochu rozvolněte. Do připraveného květináče 
vsaďte největší rostlinu, a to minimálně 2 cm 
od okraje květináče.

4) Před největší rostlinu pak zasaďte menší rostliny. 
Vyplňte květináč zeminou do výšky asi 2 cm pod 
okrajem květináče a přimáčkněte ji. Květináče
postavte na podmisky na vhodné stanoviště.

jahodník

rybíz

měsíček 
lékařský

Květináč na mlsání
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Péče o rostliny
Zálivka: Rostliny v květináčích je zapotřebí pravidelně 
a vydatně zalévat (je-li horko, pak denně). Dbejte 
na to, aby nedocházelo k přemokření: pokud je v pod-
misce i po několika hodinách stále nějaká přebytečná 
voda, je zapotřebí ji vylít.

Hnojení: V prvních 4–6 týdnech po vysazení rostliny 
zpravidla není zapotřebí přihnojovat.

Hnojení vyžadují především bohatě kvetoucí, plodící 
a rychle rostoucí rostliny. Používejte výhradně organic-
ká hnojiva!

Rostliny v květináčích – pro každého 
něco!
Do květináče lze vysadit různé druhy rostlin. S trochou 
fantazie a kreativity můžete vykouzlit originální květino-
vou výzdobu.

květináč jako ráj pro motýly: hvozdík, 
rozchodník, levandule, třezalka

květináč s bylinkami: majoránka, tymián, 
šalvěj, rozmarýn
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Bylinky mají bohaté využití, a ať už je pěstujete na ko-
ření, jako léčivé byliny nebo do čaje, jsou obohacením 
každé zahrady. Je možné si je kdykoli natrhat čerstvé, 
a jejich vůně má pozitivní vliv nejen na lidi. Množství 
užitečného hmyzu nachází v jejich voňavých květech 
důležitý zdroj potravy.

Co je třeba zařídit při zakládání
bylinkového záhonu

 9 Sestavte si seznam oblíbených bylinek, aby vám 
pak na zahradě žádná nechyběla.

 9 Kde je na ně vhodné místo? Většina bylin potřebuje 
slunné stanoviště, kde se velmi intenzivně rozvine 
jejich aroma.

 9 Bylinkový záhon založte nejlépe blízko kuchyně, 
abyste měli kuchyňské a kořenící bylinky vždy 
na dosah a mohli jimi dochucovat pokrmy.

 9 Hodí se bylinky i do mé zahrady? Kdo zná nároky 
jednotlivých bylin na stanoviště, dokáže jim od sa-
mého začátku poskytnout na zahradě optimální 
podmínky.

 9 Mám na ně místo v zeleninové zahrádce? Bylinky 
se s oblibou sází i v zeleninové zahrádce ve smíše-
né kultuře, kde podporují zdraví rostlin.

 9 Bylinek není na zahrádce nikdy dost. Jsou velmi 
dekorativní. I pokud je nebudete využívat v kuchyni, 
budou krásně vonět a lákat užitečný hmyz.

ZAKLÁDÁME
BYLINKOVÝ ZÁHON
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petržel rozmarýnpetržel majoránka tymián

kvalitní zahradní zemina chudé písčité půdy

petržel
máta (zasazená 
i s květináčem

Každá bylinka na vhodné místo
Bylinky s podobnými nároky na stanoviště vysaďte 
společně do jednoho záhonu. Středomořské druhy, 
jako je dobromysl, rozmarýn, tymián a šalvěj, vyžadují 
lehkou písčitou půdu. Zahradní zeminu proto smíchej-
te s 1/3 křemenného písku. Z estetického hlediska se 
k nim hodí kamínky a štěrk.

Pažitka, petržel, libeček, bazalka, kopr a majoránka 
potřebují půdu o něco bohatší na živiny. Pro ně smí-
chejte normální zahradní zeminu s trochou kompostu.

Některé bylinky, jako třeba máta, silně odnožují a zá-
hon rychle zaplní. Takové bylinky je nejlepší zasadit 
do záhonu i s květináčem (ten pak tvoří hranici, přes 
kterou se kořeny nemohou dále šířit).
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Sklizeň bylinek
Bylinky na dochucení pokrmů sklízejte až těsně 
před použitím. Nejlepší dobou pro sklizeň je obecně 
dopoledne v době, kdy už oschla rosa. Chvíli před 
rozkvětem se rozvine jejich aroma. Platí to především 
pro šalvěj, bazalku, všechny druhy máty, pro meduňku 
a tymián. Nepřehlédněte ani květy bylinek: i ty se dají 
sklízet a dochucovat jimi pokrmy.

Péče o bylinky
Středomořské bylinky velmi dobře snášejí sucho. 
Zalévejte je pouze v období dlouhotrvajícího sucha. 
Všechny ostatní bylinky, především bylinky s měkkými 
a šťavnatými listy, ztrácejí za horkých letních dnů více 
vody a budou vám za vydatný doušek vděčné.

Následná péče o bylinky je velice snadná: občas je 
zapotřebí vytrhat plevel a na jaře je silně zastřihnout. 
Mátu, meduňku a dobromysl na jaře zastřihněte 
u země. Středomořské bylinky (šalvěj, levanduli, tymián) 
v dubnu zastřihněte sice silně, ale ne až do starých 
dřevnatých výhonů (tedy pouze tam, kde výhonky 
nejsou dřevnaté).
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Co jsou to vlastně trvalky?
Zahradníci označují termínem trvalky víceleté rostliny, 
které nedřevnatí. Na zimu tyto rostliny zatahují (nad-
zemní části rostlin odumírají) a na jaře z kořenů znovu 
obrážejí. Trvalky na sebe svými květy přitahují pohledy 
a tvoří základ našich zahrad. Množství živočichů si po-
chutnává na jejich nektaru, především pokud se jedná 
o původní druhy rostlin s jednoduchými květy. U mnoha 
šlechtěných odrůd se tyčinky s pylem šlechtěním pře-
měnily v barevné okvětní lístky. Tyto plnokvěté kultivary 
neobsahují žádný pyl a hmyzu tak neposkytují žádnou 
potravu.

Dobře navržené trvalkové záhony vám 
zajistí radost na dlouhou dobu
Pro každé místo v zahradě existuje vhodná trvalka. 
Důležité je trvalku pro dané místo pečlivě vybrat. 
Při návrhu záhonů zároveň zohledněte tvar růstu,
velikost, dobu kvetení a samozřejmě i barevné složení.

ZAKLÁDÁME
TRVALKOVÝ ZÁHON
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•	 Správné stanoviště: světlomilné rostliny vyžadují 
slunné stanoviště, kdežto rostliny upřednostňují-
cí chládek a stín, na přímém slunci naopak rychle 
zajdou. Světelné poměry (slunné stanoviště, 
polostín nebo stín) jsou rozhodující pro to, jaká 
rostlina se pro dané stanoviště hodí.

•	 Půda zase ovlivňuje to, které rostliny budou 
na daném místě dobře prospívat. Klasický trval-
kový záhon potřebuje kvalitní, humózní zahradní 
zeminu, zatímco skalkové rostliny vyžadují 
chudé, kamenité půdy.

•	 Trvalky s různou dobou kvetení se postarají 
o to, aby se v zahradě objevovaly barevné květy 
po celý rok.

•	 Nízké trvalky zasaďte před vysoké, aby bylo 
na všechny dobře vidět a měly dostatek světla. 
Při výběru barev máte nepřeberné možnos-
ti, můžete kombinovat paletu různých barev 
nebo zvolit záhon tón v tónu. Obecně se dá 
říci, že výrazné barvy aktivizují, kdežto pastelové 
a zelenkavé tóny zklidňují.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT | Trvalkový záhon

Trvalkový záhon krok za krokem
Trvalkové záhony se zakládají na jaře nebo na pod-
zim. Rostliny z květináčů můžete vysazovat po celé 
vegetační období.

1) Před výsadbou vytrhejte plevel a půdu rycími vidlemi 
do hloubky prokypřete. Těžkou půdu vylepšete pís-
kem a kompostem, chudou a písčitou půdu pouze 
kompostem. Použijte asi 5–8 litrů kompostu na m2.

38 |

půdu prokypřete 
a odstraňte 

plevel

zapracujte do půdy 
kompost a v případě 

potřeby i písek
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2) Kořenové baly trvalek ponořte i s kvě-
tináčem do vody, dokud nepřestanou 
stoupat vzduchové bublinky.

3) Poté rostliny rozmístěte podle plánu po výsadbové 
ploše.

4) Vyjměte rostlinu z květináče a mírně 
rozvolněte kořenový bal. Rostliny za-
saďte tak hluboko, aby byl kořenový 
bal dobře zakrytý zeminou a zeminu 
přimáčkněte.

5) Vysazené rostliny vydatně zalijte a čerstvě osázenou 
plochu pokryjte mulčem, nahou půdu mezi jednotli-
vými rostlinami zakryjte zavadlou posekanou trávou, 
slámou, listím nebo štěpkou z listnáčů... Mulč pravi-
delně obnovujte. Mulčovací kůra je ve většině případů 
nevhodná, jelikož okyseluje půdu a často obsahuje 
škodlivé látky. Mulčováním se potlačí růst plevelů 
a půda si déle udrží vláhu.

Pro zdravý růst a bohaté kvetení můžete na jaře přihnojit 
kompostem nebo organickým hnojivem s postupným 
uvolňováním. 

rostliny vydatně 
zalijteplochu pokryjte 

mulčem

sláma
štěpka listí

posekaná 
tráva
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Trvalky na slunná místa

Stanoviště: slunné, s kyprou zahradní zeminou boha-
tou na živiny

Cibuloviny:

Mezi rostliny na podzim vysaďte tulipány, narcisy, 
krokusy nebo okrasný česnek.

Jednoleté letničky:

Než se trvalky a zapojí, můžete volné plochy doplnit 
jednoletými letničkami.

1

11

2

5

4

10

8
3

6
7

9

Český název Latinský název
Počet 
rostlin 
na m2

třtina ostrokvětá Calamagrostis x acutifl ora ‚Karl 
Foerster‘ 2

sasanka japonská Anemone hupehensis japonica 5

dlužicha americká
(červenolistý kultivar) Heuchera americana ‚Palace Purple‘ 7

kakost vznešený Geranium x magnifi cum 6

záplevák (bronzově červený 
kultivar) Helenium ‚Moerheim Beauty‘ 3

krásnoočko přeslenité Coreopsis verticillata ‚Grandifl ora‘ 8

hvězdnice keříčkovitá Aster dumosus 6

rozrazil klasnatý Veronica spicata ‚Blaufuchs‘ 8

kohoutek plamenný Lychnis chalcedonica 8

devaterník Helianthemum ‚Sterntaler‘ 12

ostrožka stračka (vyvýšená) Delphinium elatum 3

2

1

3

4

5

6

7

8
9

10
11
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Trvalky, které snesou sucho

Stanoviště: suché a slunné

Cibuloviny:

česnek zlatožlutý (Allium moly), krokusy a kosatce

10

6
1 3

8

11

12

7

9

5

2

4   

Český název Latinský název
Počet 
rostlin 
na m2

sápa křovitá (Russelova) Phlomis russeliana 8

rozchodníkovec nachový 
(růžovohnědý kultivar)

Hylotelephium (Sedum) ‚Herbst-
freude‘ 5

kavyl třtinovitý Achnatherum calamagrostis (= Stipa 
calamagrostis) 3

hvězdnice chlumní Aster amellus 8

oman mečolistý Inula ensifolia ‚Compacta‘ 9

chrastavec makedonský 
(vínově rudý kultivar) Knautia macedonica 7

rozrazil šedý Veronica incana 8

šanta zkřížená Nepeta x faassenii 8

marulka šantovitá (bílý 
kultivar) Calamintha nepeta ‚Weißer Riese‘ 6

bělotrn modrý Echinops ritro 4

kohoutek věncový Lychnis coronaria 8

pupalka velkoplodá Oenothera macrocarpa 8

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11
12
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Trvalky na stinná místa

Stanoviště: stinné nebo polostinné.

11

3

12

2
1

8
5

9

6

104

7

Český název Latinský název
Počet 
rostlin 
na m2

zvonek broskvolistý Campanula persicifolia 7

ploštičník hroznatý Actaea racemosa
(Cimicifuga racemosa) 3

bohyška (kultivar se žlutým 
okrajem) Hosta ‚Fortunei Aureomarginata‘ 5

pomněnkovec velkolistý Brunnera macrophylla ‚Jack Frost‘ 7

rdesno objímavé Bistorta amplexicaulis
‚Atropurpureum‘ 5

bohyška modrofi alová Hosta ventricosa 4

mitrovnička Tiarella cordifolia 12

ostřice převislá Carex pendula 3

kapradina laločnatá Polystichum aculeatum 5

bergenie Bergenia ‚Abendglocken‘ 7

chocholačka žlutá (dymniv-
ka žlutá) Pseudofumaria (= Corydalis) lutea 9

jelení jazyk celolistý Asplenium (= Phyllitis) scolopendrium 8

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12
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Péče o trvalky v průběhu roku
•	 Uschlé pozůstatky trvalek z předchozího roku 

na jaře u země ustřihněte. Rostlinky z kořene znovu 
obrazí. Pokud se jednotlivé trvalky příliš rozpínají 
a svým růstem utlačují slabší exempláře, je možné 
je ostříhat nebo část odrýt a přesadit na jiné místo.

•	 Rostlinám s květenstvím rostoucím do velké výšky, 
jako je ostrožka stračka nebo vysoké podzimní 
astry, poskytněte oporu nebo je uvažte.

•	 Zvadlá květenství pravidelně odstraňujte.

•	 U některých druhů může vést silné zastřižení hned 
po odkvětu k tomu, že rostlina ještě jednou vykvete, 
např. řebříček, ostrožka stračka, zvonek broskvo-
listý a zvonek okrouhlolistý, sléz, chrpa luční, šalvěj 
luční, divizna velkokvětá a divizna černá.

•	 Na podzim zastřihněte pouze trvalky, které pře-
kážejí a visí třeba do cesty. Ostatní ponechte přes 
zimu jako zimoviště hmyzu a potravu pro ptáky.

Jak udělat z jedné dvě: množení
Trvalky se dají množit velice snadno. Velké „mateřské 
rostliny“ na jaře nebo na podzim rozdělte. Rostli-
ny od sebe můžete roztáhnout párem rycích vidlí 
(např. plamenku či třapatku), rozdělit rýčem (u trvalek 
s mohutnými kořeny nebo u bujících druhů, jako je 
meduňka lékařská či šanta kočičí) nebo je rozdělte 
ostrým nožem či zahradnickými nůžkami (rostliny tvo-
řící oddenky, neboli podzemní, většinou ztlustlé, části 
rostlin, např. kosatce). Jednotlivé části rostlin poté 
neprodleně zasaďte a vydatně zalijte.
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ZAKLÁDÁME
ZELENINOVOU

ZAHRÁDKU

Čerstvá zelenina z vlastní zahrady je nejenom zdravá. 
Co se totiž v obchodě nedá koupit, je skvělý pocit při 
sázení salátu pod širým nebem nebo při sklizni slad-
kých mrkviček na čerstvém vzduchu. Ztráta vitamínů, 
dlouhé dopravní trasy, chemicky ošetřená zelenina 
– nic z toho u zeleniny z vlastní zahrádky nemusíme 
řešit. Je jasné, že se určitě vyplatí vyhradit si část 
zahrady na pěstování zeleniny.

Vyvýšený záhon
Skvělou variantou zeleninové zahrádky je vyvýšený 
záhon. Zeleninu na něm můžete pěstovat bez ohýbání, 
za což vám budou vaše záda vděčná. Omezená 
pěstební plocha vám zahradničení usnadní a pomůže 
vám udržet si přehled. Kdo by chtěl přece jen pěstovat 
zeleninu ve větším, může vyvýšený záhon využívat 
pro ty rostliny, které vyžadují pravidelnou péči nebo se 
sází a sklízí častěji (jako je salát, bylinky či ředkvičky). 
Jakmile si vyvýšený záhon jednou založíte, je zapotřebí 
pouze jednou ročně doplnit slehlou zeminu kompos-
tem.

cca 100 cm

kvalitní zemina 
promíchaná s jemným 
kompostem (20 cm)kompostem (20 cm)

hrubý kompost (20 cm)hrubý kompost (20 cm)

listí (25 cm)

hrubý materiál 
z větví (35 cm)

listí (25 cm)

vrstva travních drnů 
(máte-li k dispozici)
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Jak velká by měla být zeleninová 
zahrádka?
Pro první sezónu zahrady je důležité, aby si člověk 
stanovil realistické cíle a vytyčil jen odpovídající plochu. 
Na malé ploše (nebo ve vyvýšeném záhonu) se totiž 
dá snadněji učit a experimentovat.

Zeleninová zahrádka se bude postupně rozrůstat. 
Je tedy rozumné počítat při plánování s budoucí 
„verzí“ zeleninové zahrádky a zanést do plánu její 
plochu, i když ji zprvu celou nevyužijete. Při částečné 
soběstačnosti rodiny v zásobování čerstvou zeleninou 
můžete počítat asi s 20 m2 na osobu. Pro kompletní 
soběstačnost (tedy včetně zeleniny do zásoby) je 
zapotřebí plocha asi 40 m2 na osobu. Pro záhon na 
mlsání, který je oblíbený především u dětí a ve kterém 
rostou koktejlová rajčátka, miniokurky a pár řádků 
mrkviček, stačí plocha 1–2 m2.

Kde je nejlepší místo?
Ideální je rovné, slunné a na jih směřující stanoviště 
nedaleko domu, vody a kompostu. Pokud jsou záhony 
na tomto stanovišti orientované ve směru sever–jih, 
budou mít rostliny dobré podmínky.

Jak založit jednotlivé záhony?
Ideální je začít se čtyřmi zeleninovými záhony. Ty vám 
totiž umožní realizovat principy střídání plodin, smíšené 
kultury a seskupení různých druhů zeleniny podle 
potřeby živin, což jsou při pěstování zeleniny důležité 
principy.

Různá potřeba živin
Zelenina náročná na živiny, zelenina středně náročná 
na živiny a zelenina nenáročná na živiny. Zelenina 
náročná na živiny (všechny druhy zelí, cukety, dýně, 
okurky) vyžadují každoročně přídavek kompostu 
4–6 l na m2, zelenina středně náročná na živiny 
(např. mrkev, mangold, pórek) nanejvýš 2–4 l na m2, 
zelenina nenáročná na živiny (saláty, fazole, hrášek) 
se nepřihnojují vůbec nebo jen max.1,5 l na m2.
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Střídání plodin
Střídání plodin je roční obměna zeleniny náročné, 
středně náročné a nenáročné na živiny a zeleného 
hnojiva (např. lupiny, jednoletého jetele, svazenky 
vratičolisté…). Na jeden záhon se vysazují vždy rostliny 
s podobnými nároky na živiny. Prvním rokem vysadíte 
na jednom záhonu rostliny náročné na živiny, v druhém 
roce rostliny středně náročné na živiny a třetím rokem 
rostliny nenáročné na živiny. Čtvrtým rokem je ideální 
dát na záhon zelené hnojivo, aby si záhon odpočinul.

Smíšená kultura
Smíšenou kulturou se myslí sázení rostlin ve smys-
luplných společenstvích (zelenina, bylinky a květiny). 
Důmyslnou kombinací se rostliny vzájemně podporují 
a poskytují si ochranu. Sousední rostliny si pomáhají 
v ochraně proti škůdcům, podporovat své zdraví, 
výnos a zlepšují dokonce chuť plodů.

S pomůckou Smíšené kultury v zahradě snadno najdete 
vhodné partnery do zeleninového záhonku. Objednat ji můžete 
v e-shopu Lipky na adrese www.lipka.cz.
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Plánování zeleninové zahrádky
1 Zeleninová zahrádka by měla být v blízkosti 

domu a orientovaná na jih.

2 Ideální je začít se čtyřmi zeleninovými záhony, 
aby se dal realizovat princip střídání plodin. 
Ponechte při plánování nějaké místo na pozdější 
rozšíření zeleninové zahrádky, zahradničení je 
totiž radost a zelenina z vlastní zahrady chutná 
nejlépe!

3 Směrem na sever můžete záhony ohraničit bo-
bulovými keři. Keře tak nebudou záhonům stínit.

4 Zeleninové záhony by neměly být širší než 
100–120 cm, aby se daly i ve středu snadno 
obdělávat.

5 Naplánujte mezi jednotlivými záhony cestičky: 
asi 30–40 cm pro běžnou cestičku, alespoň 
50 cm budete potřebovat, abyste projeli
s kolečkem.

Návrhy ideálních kombinací rostlin najdete v příručce 
„Moje přírodní zahrada“.

30–50 cm 100–120 cm

střídání plodin 
na záhonech
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Co je třeba zařídit při pěstování zeleniny
 9 Nakreslete si obrysy zeleninových záhonů a prázd-
ný plán zahrádky si několikrát okopírujte. Vždy 
v zimě tak budete moct začít s plánováním příští 
zeleninové sezóny.

 9 Co mi chutná? Sestavte si seznam zeleniny, kterou 
byste chtěli sklízet: na prvním místě by měla stát 
zelenina, kterou rádi a často jíte. Kdo rád experi-
mentuje, může každý rok vyzkoušet i nějaký nový 
druh zeleniny. Rozmyslete si přitom, kolik budete 
mít na zahradu času a nesázejte zeleniny příliš 
mnoho – zahradničení by totiž mělo být v první řadě 
pro radost.

 9 Je záhon dobře připravený? Zjara po zaschnutí 
půdy záhony zavčas připravte: vytrhejte plevel, 
podle potřeby živin přidejte kompost, hráběmi 
upravte rovný záhon s jemnými hrudkami hlíny.

 9 Budete sazenice kupovat, nebo si je předpěstujete 
sami? Spoustu rostlin je zapotřebí předpěstovat. 
Kdo zatím neví, jak se mu bude zahradničení dařit, 
měl by ze začátku koupit sazenice předpěstované 
a sám se do předpěstování pustit až později.

 9 Klíčící a mladé rostliny je zapotřebí často zalévat. 
Je rozumné si v blízkosti zeleninové zahrádky 
pořídit sud na dešťovou vodu, protože za horkých 
dnů je zapotřebí zalévat denně. Mulčování pomůže 
půdě zadržet vláhu.

 9 Smíšené kultury a kvetoucí rostliny lákají užitečný 
hmyz. Pokud se u vás přesto přemnoží škůdci, 
sáhněte po ekologických opatřeních. Poradna 
„Přírodní zahrady“ vám pomůže zodpovědět dotazy 
týkající se biologických pesticidů.
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Trávník Bylinný trávník Květinová louka

Sekání jednou týdně 
až každé dva týdny

jednou za dva 
až čtyři týdny dvakrát za rok

Druhová rozmanitost 
rostlin asi pět druhů trav

vedle trav, 
luštinatých (jetelů) 

také byliny

vysoká druhová 
rozmanitost – 

na malém prostoru 
až 50 druhů rostlin

Péče o trávník intenzivní občasná minimální

Ekologický význam minimální střední vysoký

Zálivka pravidelná pouze v období 
sucha žádná

Hnojení dvakrát za rok žádné žádné

TRÁVNÍK,
BYLINNÝ TRÁVNÍK
A KVĚTINOVÁ LOUKA

Jakou plochu byste měli na zahradě
vyhradit pro trávník a musí to být anglický 
trávník?
Zajímavé a pestré zahrady mají většinou jen malé 
plochy trávníku. Kvetoucí rostliny v bylinném trávníku 
dělají z těchto ploch příjemná a barevná zákoutí s vy-
sokou ekologickou hodnotou. 

V místech, po kterých se často chodí, je trávník 
či bylinný trávník velice praktickým řešením: člověk si 
na něj může lehnout a děti na něm mohou dovádět. 
K zahradě s ovocnými stromy se každopádně více 
hodí barevná rozkvetlá louka – však také přinese více 
užitku, protože se zde mohou zabydlet různé užitečné 
organismy.

Na průřezu je vidět rozdílné složení a vlastnosti trávníku, 
bylinného trávníku a květinové louky
Na průřezu je vidět rozdílné složení a vlastnosti trávníku, 

trávník

Na průřezu je vidět rozdílné složení a vlastnosti trávníku, 

bylinný trávník

Na průřezu je vidět rozdílné složení a vlastnosti trávníku, 

květinová louka
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Co je třeba zařídit při zakládání trávníku, 
bylinného trávníku a květinové louky

 9 Trávník nebo louka? Rozmyslete si, zda založíte 
trávník nebo bylinný trávník. V místech, do kterých 
se tak často nechodí, naplánujte květinovou louku.

 9 V květinové louce můžete sekačkou vysekat cestič-
ky nejrůznějších tvarů.

 9 Rozhodování mezi trávníkem a bylinným trávníkem 
je u přírodní zahrady snadné: samozřejmě bylinný 
trávník! Je totiž ekologický a šetrný k životnímu 
prostředí, jelikož je druhově rozmanitý, vyžaduje 
minimální péči, střídmou nebo vůbec žádnou záliv-
ku a není potřeba ho přihnojovat, přesto je krásný 
a dá se po něm chodit. 

 9 Kolik je u nás v půdě živin? Nejvíc živin v půdě 
vyžaduje trávník. Bylinný trávník si vystačí i s rela-
tivně chudou půdou. Květinové louky budou mít 
největší druhovou rozmanitost na chudých písčitých 
půdách.

Bylinný trávník obohatí každou zahradu.
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Spirála v květinové louce – sekáním můžete na zahradě 
vykouzlit zajímavé prvky.

Jak si založit ostrůvky květinové louky
V každém existujícím trávníku je možné si založit 
ostrůvky květinové louky: stačí rýčem odstranit vrchní 
část trávníku (travní drny i s kořeny), zeminu promísit 
s křemenným pískem a na podzim nebo zjara zasít. 
Semena do půdy jen lehce přitlačte a zalijte jemným 
proudem vody.

Jak si založit trávník
Zakládáte-li nový trávník, zapracujte do svrchní části 
zeminy asi 4 litry kompostu na m2 a jílovité půdy odleh-
čete křemenným pískem. Semena jen lehce zatlačte 
a v příštích čtyřech týdnech dbejte na dostatečnou 
vláhu, trávník byste měli vysévat v době, kdy nemohou 
přijít mrazy. Když bude trávník asi 10 cm vysoký, mů-
žete ho poprvé posekat. Obecně však platí: nesekejte 
trávník příliš nakrátko, protože pak rychleji vysychá.
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OVOCNÉ STROMY
A KEŘE

Můžete-li si utrhnout zralé jablíčko přímo 
ze stromu nebo si smlsnout na malinách, 
když jdete jen tak kolem, to pak má člověk 

ze zahrádky skutečnou radost.

Kdo by nevzpomínal na chuť jablíček z babiččiny 
zahrádky? Ovocné školky dnes znovu nabízejí staré 
odrůdy ovocných stromů. Staré dobré a chutné odrů-
dy jsou dnes dokonce opět v módě. Ovocné stromy 
se hodí do všech zahrad, protože existují ve všech ve-
likostech. Jejich výška se měří od země k místu, kde je 
nasazená koruna, tedy k nejnižším větvím.

Tvar stromu Výška kmene Rozestup mezi stromy

zákrsek 40–50 cm 4 m

vřeteno (útlá koruna) 40–50 cm 2–3 m

polokmen 100–160 cm 5–8 m

vysokokmen >160 cm 8–10 m

zákrsek vřeteno polokmen vysokokmen

40–50 cm

100–160 cm
>160 cm

Výška a nároky na prostor jednotlivých ovocných stromů:
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Ideální stanoviště
Ovocné stromy a keře preferují obecně slunná 
a vzdušná stanoviště – tam se optimálně vyvíjí a dobře 
plodí. Zhutněnou půdu, ke které došlo třeba při stavbě 
domu, před výsadbou do hloubky prokypřete, aby strom 
mohl na daném místě dobře zakořenit.

Jabloň neplodí sama
Jabloň, hrušeň, třešeň a některé švestky potřebují dru-
hý strom téhož druhu v okolí asi 25 m, aby bylo možné 
je opylit a mohlo se na nich vytvořit ovoce. Pouze me-
ruňka, broskev, višeň a některé druhy švestek partnera 
nepotřebují a vystačí si samy.

Rostlina Výška rostliny Rozestup od ostatních 
rostlin

jahodník 20 cm 25–40 cm

maliník 1–2 m 40–70 cm

rybíz a angrešt 1 m 1–1,5 m

ostružiník 1–3 m 2–4 m

jahodník maliník rybíz angrešt ostružiník
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Výsadba stromu krok za krokem
1) Vyhloubená jáma musí 

být alespoň dvakrát větší 
než kořenový bal. Čím 
horší je přitom zemina 
(pokud je hodně jílovitá 
a těžká), tím hlubší jámu 
je zapotřebí vykopat. 
Půdu na dně jámy ještě 
do hloubky rýče proky-
přete.

2) Jako ochranu před 
hraboši vložte do jámy 
a okolo kořenového balu 
husté drátěné pletivo
(velikost ok maximálně 
16 mm).

3) Před výsadbou zatlučte 
do země na návětrnou 
stranu jámy (na severo-
západ) opěrný kolík. 
Po výsadbě obvažte 
kmen a kůl širokým 
gumovým, konopným 
nebo sisálovým pásem 
úvazem ve tvaru osmičky 
a volně ho ke kůlu 
připevněte (jako na ob-
rázku). Zasaďte strom 
do odpovídající hloubky: 
roubované místo (ztluštění) 
musí být nad zemí.
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4) Vyhloubenou zeminu 
promíchejte s kom-
postem (asi 1/3), směs 
postupně vsypejte 
do vyhloubené jámy 
a dobře přimáčkněte. 
Vytvořte okraj a pro-
hlubeň pro zálivku 
a vydatně zalijte.

Péče o vysazené dřeviny
Mulčování: Půdu kolem ovocných keřů i stromů 
pokryjte mulčem. Pokud je totiž konkurence okolních 
rostlin příliš silná, především mladé rostliny pak špatně 
prospívají.

Hnojení: Celoročně mulčujte a především ovocné keře 
jednou za rok přihnojte kompostem (2–4 litry na m2).

Zálivka: V prvních letech v období sucha zalévejte. 
V dalších letech je zálivka nutná při déle trvajícím suchu 
jen u ovocných keřů.

Řez: Kdo si chce smlsnout na chutném a zdravém 
ovoci, bez pravidelného řezu se neobejde. Nechte 
si ze začátku pomoci profesionálním sadařem nebo 
se přihlaste na kurz.

okraj
pro zálivku

prohlubeň 
pro zálivku
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KEŘE A ŽIVÉ PLOTY

Živé ploty mají co nabídnout
Nejenže chrání před větrem a nechtěnými pohledy 
zvenčí, ale po celý rok nás navíc potěší rozmanitostí 
svých květů, plodů i tvarů a barev listí. Dětem jejich 
houští skýtá vítané skrýše na nejrůznější dobrodružství.

Původní druhy keřů jsou přizpůsobené lokálním 
půdním a klimatickým poměrům, nadmořské výšce 
i ohrožení zvěří a vyžadují tak jen minimální péči. Jejich 
pořízení je navíc relativně levná záležitost.

Živé ploty by neměly mít podobu monotónních zdí. 
Obecně platí, že přednost byste měli dát „smíšené-
mu“ živému plotu a divokým dřevinám. Ty si berou 
příklad z přírody a tvoří jakýsi přechod mezi zahradou 
a přírodou.

Divoké dřeviny poskytují nezbytný prostor pro život, 
možnost přezimování, zahnízdění a skrýše mnoha 
zdejším živočichům. Jejich listy, květy a plody jim navíc 
v různých ročních obdobích skýtají širokou paletu 
potravy.

Přirozený živý plot nejenže zachovává,
ale dokonce i zvyšuje druhovou rozmanitost 

v zahradě.
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Co je třeba zařídit při výsadbě keřů
a živých plotů

 9 Je-li to možné, pořiďte si dřeviny v nějaké místní 
stromové školce. 

 9 Prostokořenné nebo v květináči? Keře s obnaže-
nými kořeny bez květináče a bez listí jsou k dostání 
časně zjara nebo pozdě na podzim a představují 
levnou variantu nákupu. Kořeny snadno zasycha-
jí, proto je ponořte na půl hodiny do vody a pak 
hned vysaďte, nebo je na přechodnou dobu volně 
přihrňte hlínou. Před zasazením všechny výhonky 
o 1/3 zkraťte a odstraňte poškozené části kořenů. 
Zastřihněte též silné kořeny, aby se mohly vytvořit 
jemné kořínky.

 9 Keře v květináčích jsou ke koupi po celý rok a je 
možné je zasadit kdykoli, když venku nemrzne.

 9 Na podzim nebo na jaře? Při podzimní výsadbě 
mají stromky díky trvalé půdní vlhkosti ve srovnání 
s jarní výsadbou náskok v růstu.

 9 Naplánovali jste si vše správně? Keře v živém plotu 
prospívají nejlépe, pokud je zasadíte s mírným 
odsazením (znázorněno na skice).

Keře sázíme do sponu s odstupem 1,5 m, vzdálenost od plotu cca      
1,5 m.

Keře je možné vysazovat i ve skupinkách po třech. Vyšší keře se sází 
dozadu, nižší dopředu.
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Pestrý živý plot plný květů, plodů
a ptáků

Nízký živý plot

dřín obecný (Comus mas) brslen evropský (Euonymus 
europaeus)

líska obecná (Corylus avellana) muchovník oválný (Amelanchier 
ovalis)

zimolez obecný (Lonicera 
xylosteum) kalina tušalaj (Viburnum lantana)

bez černý (Sambucus nigra)

kalina obecná (Viburnum opulus‚ Compactum)

zimolez kamčatský (Lonicera caerulea var. kamtschatica)

jeřáb mišpulka (Sorbus chamaemespilus)

mochnovec křovitý (Potentilla fruticosa)
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STROM – ZAHRADNÍ 
SOLITÉR

Stromy dodávají zahradám jejich typickou podobu. 
Teprve díky nim zahrada získá takříkajíc svou tvář.

Klasický domácí strom na zahradě provází rodiny 
i několik desítek let, a stává se tak spojujícím článkem 
mezi generacemi. Stromy navíc plní důležité ekolo-
gické funkce. Ve škvírách pod kůrou, ve štěrbinách 
a dutinách nacházejí živočichové vhodné skrýše, noční 
úkryt, hnízdiště i zimoviště.

Co je třeba zařídit při sázení stromu
 9 Listnatý nebo jehličnatý strom? V přírodě blízké 
zahradě preferujeme listnaté dřeviny.

 9 Který strom zvolit? Vybírat můžete z různých typů 
vzrůstu i tvaru a zbarvení listů a správnou volbou 
dodat zahradě atraktivní prvek.

 9 Strom se může dožít vysokého věku. Volba vhod-
ného stanoviště (s odpovídajícími půdními poměry, 
světlem a mikroklimatem) rozhoduje o jeho prospí-
vání v budoucnosti. 

 9 Berte v potaz fi nální výšku a šířku stromu a podle 
toho zvolte rozestup mezi nimi.

 9 Koupě původních druhů dřevin, respektive odrůd 
typických pro daný region, zaručuje ty nejlepší 
výsledky. Je-li to možné, pořiďte si dřeviny v nějaké 
místní stromové školce.

Vhodnými solitérními stromy s výškou do 10 m jsou 
všechny ovocné stromy (jako polokmen), okrasné 
jabloně, jeřáb obecný, další druhy jeřábů, střemcha 
obecná a slivoň myrobalán.

Podrobnější informace najdete v příručce „Moje přírod-
ní zahrada“, která je k zakoupení na webu spolku.
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ZAHRADY PRO DĚTI

Hra a pohyb jsou pro tělesný, ale i pro duševní vývoj 
dětí nepostradatelné. Dítě, které neumí chodit pozadu, 
tak třeba neumí ani pozadu počítat. Důležité jsou opa-
kující se pohyby, které působí na mozek jako trénink. 
Pohyb bystří mozek! Takže hurá do zahrady.

Děti mají od přírody nutkání skákat a dovádět. Pokud 
zahradu uzpůsobíte dětem, bude je zahrada lákat od 
počítačů ven.

Přírodě blízké prvky s kopečky, chodbičkami uvnitř 
keřů nebo s trampolínou dětem umožní všestranný 
pohyb: mohou na zahradě skákat, lozit, seskakovat, 
šplhat, balancovat atd. Přírodní materiály jako je voda, 
písek, štěrk, větve, dřevo, listí nebo kytky podporují 
kreativní hru.
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pískoviště

kláda na balancování

pohyblivé dřevěné prvky

domeček v keřích

strom na lezení, který navíc vrhá stín

květinová louka jako přírodní scenérie

Jak naplánovat zahradu pro děti
•	 Ponechte na zahradě jeden kopeček z vykopané 

hlíny pro děti na hraní.

•	 Vytvořte pískoviště s přenosnými přírodními 
materiály, jako jsou kameny, prkna, kulaté špalky, 
vysázejte okolo nějaké keře a ráj na hraní je hotov.

•	 Nádržka na vodu a krabice s vhodným „nářadím“ 
jsou ideálním doplňkem.

•	 A třeba bude na stromě místo na houpačku?
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DALŠÍ INFORMACE K PŘÍRODNÍMU 
ZAHRADNIČENÍ 
Tématu přírodě blízké péče o zahradu je věnováno, 
k naší radosti, stále více literatury, webových a face-
bookových stránek. 

Spolek Přírodní zahrada se tématu věnuje již více jak 
20 let. Myšlenka do Čech přišla s prvními přeshranič-
ními projekty s partnerskou organizací Natur im Garten 
(www.naturimgarten.at). S touto organizací i nadále 
spolupracujeme a vyměňujeme si zkušenosti 
a aktuální trendy v oblasti přírodě blízké péče o zahrady, 
ale i o veřejnou zeleň.

Spolek Přírodní zahrada jako zaštiťující instituce pro 
Česko je členem evropského spolku European Garden 
Association, díky jemuž dochází k šíření projektu a ke 
spolupráci na mezinárodní úrovni. Informace o dalších 
zemích, kde se šíří projekt přírodní zahrada, najdete 
na výše uvedeném webu organizace Natur im Garten.

Činnost spolku Přírodní zahrada:
•	 Poskytuje poradenství k přírodním zahradám.

•	 Koordinuje cerfitikace přírodních zahrad.

•	 Spravuje síť certifikovaných Přírodních zahrad, 
Ukázkových přírodních zahrad a Obec Přírodní 
zahrada.

•	 Pořádá semináře a exkurze pro odbornou i laickou 
veřejnost, po Čechách i do zahraničí.

•	 Vydává čtvrtletní newsletter (k jeho odběru se mů-
žete přihlásit na webu).

•	 Zapojuje se do aktivit v oblasti zahradní turistiky.

•	 Vydává propagační materiály a realizuje propagační 
akce k tématu přírodních zahrad.

•	 Realizuje aktivity k podpoře výměny zkušeností 
pro majitele certifikovaných přírodních zahrad.

•	 Ve spolupráci s českými a zahraničními organiza-
cemi a odborníky se zapojuje do tématu ochrany 
klimatu a realizace potřebných opatření.

•	 Spolupracuje s obcemi a městy v rámci tématu 
Obec Přírodní zahrada.

•	 Vytváří síť poradců, spolupracujících organizací 
a dobrovolníků pro šíření přírodního zahradničení.
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PLAKETA PŘÍRODNÍ ZAHRADA
Pečujete o svoji zahradu přírodě blízkým způsobem? 
Chcete o tom dát vědět? Je možnost získat ocenění 
v podobě plakety Přírodní zahrada, pro pokročilejší 
i plakety Ukázková přírodní zahrada.

Přihlášku najdete na webu www.prirodnizahrada.eu. 
Po odeslání přihlášky vás zkontaktujeme a domluvíme 
setkání s nejbližšími poradci. Pokud si nejste ještě 
úplně jisti, ozvěte se nám na e-mail: info@prirodniza-
hrada.eu.

Síť přírodních zahrad není spolek vyvolených. Přírodě 
blízká péče o zahradu by měla být vlastní každému. 
Je to malý přínos každého z nás k ochraně přírody 
a k pochopení a realizaci opatření při změně klimatu.
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Kritéria přírodní zahrady

Základní kritéria
(musí být splněna všechna)
 nepoužívat pes� cidy*
 nepoužívat umělá hnojiva
 nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy**

Prvky přírodní zahrady
(musí být dosaženo minimálně 7  ze 16)
 plané keře / živý plot z planých keřů**
 květnatá louka s planými rostlinami / přirozená louka
 květnatý trávník / přírodní trávník s planými bylinami
 listnaté stromy a domácí jehličnany**
 ponechání divokých porostů
 divoký koutek
 mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
 domácí / ekologicky cenné kvě� ny a kvetoucí trvalky

Obhospodařování a užitková zahrada
(musí být dosaženo minimálně 5  z 16)
 kompost / domácí kompostování (vermikompostér, 
bokashi)**
 “domečky“ pro zvířecí pomocníky
 využi�  dešťové vody**
 užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů**
 mulčování**
 zeleninové záhony a bylinky**
 ovocná zahrada a bobulové keře**
 smíšená kultura / střídání plodin / zelené hnojení

Něco navíc (nepovinné)
 vodopropustné zpevněné plochy a cesty**
 nevytvářet světelný smog**
 zahrada je téměř bez plastů**
 péče o zahradu je přátelská k živočichům
*Je možné používat prostředky na ochranu rostlin, které jsou povoleny pro ekologické 
zemědělství nebo odpovídají kritériím přírodního zahradničení.
**Poziti vní působení proti  klimati cké změně.

Pro další informace a navázání spolupráce
nás kontaktujte: 

Přírodní zahrada z.s.
Klášterská 140/II, 377 01 Jindřichův Hradec

e-mail: info@prirodnizahrada.eu
www.prirodnizahrada.eu

� : prirodnizahrada.eu (Přírodní zahrada z.s.)


