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   Úvod 
To, že zelenina ani ovoce nerostou v obchodě, ví snad každý! Pěstují se samozřejmě na polích 

nebo na zahrádce. Máš doma takovou zahrádku? Víš, co na ní všechno roste? Umíš se dobře 

postarat o rostliny, které vám na zahrádce rostou? Chceš si vyzkoušet sám něco vypěstovat? 

Pomocí této publikace se dozvíš všechno potřebné a při troše šikovnosti se můžeš těšit na 

vlastní úrodu. A věř, že zelenina nebo bylinky z vlastní zahrádky chutnají úplně nejlépe!  
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Co je vlastně půda a kde se vzala? 

Půda není na světě odjakživa! Trvalo totiž tisíce let, než se vytvořila. Vznikla z podložní 

horniny, působením vody, větru, živočichů, mikroorganismů, rostlin, změnami teploty a 

zvětráváním na menší části.   

 

Ale půda není jen mrtvá hmota, po které šlapeme, je plná života! Hemží se totiž živočichy, 

z nichž každý má svůj určitý úkol. Představ si to jako velkou továrnu, ve které pracují zemní 

dělníci – mravenci, pavouci, brouci, hlemýždi, stonožky, žížaly a ještě menší mrňousci 

mikroorganismy (bakterie, plísně a kvasinky). V továrně se rozkládají, rozemílají, rozpouštějí, 

změkčují nebo žerou suroviny obsažené v půdě – zbytky rostlin, listí, mrtvá zvířata apod. Tímto 

se vytváří nejúrodnější část půdy – humus. Ale je to důležité i pro to, aby všechno listí ze 

stromů, uhynulá zvířata, zvadlé květiny a tráva nezůstávaly ležet v zemi nebo na ní. Svět by byl 

totiž už dávno obrovskou hromadou odpadu.  

Půda rostlinám umožňuje růst, poskytuje jim výživu a oporu. Je nezbytná pro mnoho 

živočichů, kterým slouží jako zdroj potravy nebo úkryt. 
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Jak si na jaře připravit záhonek 

Než začneš pracovat na zahradě, musíš mít správné zahradní náčiní. Pro malé zahradníky je 

nejdůležitější délka násady a hmotnost. Pořádně si je v obchodě vyzkoušej. Ať víš, zda násada 

není pro tebe moc dlouhá, nebo rýč naopak moc těžký.  

Co se ti bude rozhodně hodit:  

rukavice 

motyčka  

rýč 

hrabě 

malá lopatka 

sázecí kolík  

zahradní nůžky  

kbelík 

 konev 

 kolečko 

 

 

Pokud už máš veškeré potřebné náčiní, můžeš se pustit do přípravy záhonku 

 Nejdříve ze záhonku odstraň trávu nebo zbytky rostlin, které na záhonku po zimě zůstaly.   

 Půda na záhonku je po zimě ztvrdlá a tuhá. Musíš ji pořádně zkypřit vidlemi. Zkypření půdy je 

velmi důležité, kořínky rostlin potom mohou snáze půdou prorůstat.  

 Po zkypření záhonu povrch hezky uhrab hráběmi. 

 Je dobré záhonek trochu přihnojit. Na to můžeš použít domácí kompost nebo koupené hnojivo. 

Hnojivo se při uhrabávání promísí s vrchní vrstvou půdy.  

  Nakonec záhon zalij konví nebo hadicí.  

Tak a teď máš záhonek připravený a můžeš rozmýšlet, co si všechno zasadíš.  
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Semena a semínka 

Ať máš velký nebo malý záhonek všechno začíná semeny. A co je vlastně semeno? Semeno je malý 

útvar, který se nachází v plodech. Někdy se jim říká také jadérka. Jadérka v jablku jsou vlastně 

semena, stejně jako pecky ve švestce, kaštany nebo ořechy. Také obilná zrna či hrášek nebo fazole 

jsou semena. Jadérko v okurce nebo v kuličce hroznového vína je také semeno. 

 

 

Semena jsou vlastně malý zázrak přírody. V semenech jsou ukryty veškeré základy nové rostliny. 

V jádru jablka pro jabloň, v šípku pro novou růži, v dýňovém semenu pro novou dýni apod. Novou 

rostlinku na nich nepoznáš, ale až když je zasadíš do země a budeš o ně dobře pečovat, vyroste ti 

z nich nová rostlinka.   

             

  A jak to vypadá, když se semínko probouzí k životu? 

 Semínko nejprve bobtná – nasává vodu a zvětšuje se 

 Potom klíčí – malý kořínek protrhává obal 

 Nakonec postupně začínají růst první lístky 

 

 

 

  



6 
 

Předpěstování a výsev rostlin 

Až se rozhodneš, jaké rostliny budeš chtít pěstovat, opatři si jejich semena. Semena získáš 

jednoduše v obchodě nebo si je můžeš schovat z plodů z loňské úrody (semínka, ale musí být 

očištěná a dobře usušená). Existují již i Semínkovny, kde mají původní či neobvyklá semena, která 

bezplatně dostaneš a sdílíš s ostatními dál, když se ti podaří něco z nich vypěstovat. 

Než však začneš sít semena do země, podívej se pořádně na kalendář nebo z okna. Zpravidla se na 

zahrádce začíná sázet od dubna. Ale není duben jako duben. Zda má „tvůj“ duben už správnou 

teplotu pro vysévání poznáš podle okolní přírody. Kvete už zlatice („zlatý déšť“) či pampelišky? 

Vyrážejí už listy jírovců? Pokud ano, můžeš začít svou práci na zahradě.  

Pokud máš už záhonek řádně připravený, můžeš se pustit do výsevu. Ale pozor, co budeš sázet. 

Některé rostliny si musíš předpěstovat doma za oknem už v únoru, ale ven můžou až na konci 

dubna, některé dokonce až v květenu - nejlépe až po „Ledových mužích“. 

              "Ledoví muži"   

            svátek Pankráce, Serváce a Bonifáce 

 období mezi 12. a 14. květnem 

                                        podle pranostiky se vyskytují poslední jarní mrazy 

 

Předpěstování doma za oknem 

Předpěstovávají se zejména rajčata, papriky a kedlubny, ale můžeš si předpěstovat i cuketu nebo 

okurky a malé lesní jahůdky.   

 Nejprve si vezmi vhodnou nádobu (truhlík, kelímek apod.), kterou naplň zeminou.  

 Do zeminy vsaď semínka a dobře je zalej. 

  Pokud sázíš více druhů semínek a bojíš, že časem nepoznáš, co si kam zasadil, dobře si je 

označ. Nejednoduší je nádobu označit štítkem nebo prázdný sáček od semínek zastrčit do 

rohu nádoby.  

 Pokud budeš semínka dostatečně zalévat, zakrátko ti vyrostou malé semenáčky. 

  Často, ale bývají semenáčky příliš blízko u sebe a berou si vzájemně živiny a světlo. Aby se 

semenáčky dobře vyvíjely, potřebují dostatek místa. Jakmile dorostou výšky cca 4 cm je 

čas je přesadit.  Opatrně vyjmi jednotlivé semenáčky (např. pomocí špejle nebo pinzety) a 

přesaď rostlinky do nové větší nádoby.  

  Až nastane čas (dle druhu rostliny), vysaď je na záhonek. Pokud se ti nechce rostlinky 

předpěstovávat, můžeš si sazeničky, koupit. 
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Vysazování na záhonek 

 Když nastal správný čas na vysazování sazeniček, nachystej si sázecí kolík, popřípadě 

lopatku. Dobře si prohlédni kořeny svých sazeniček a kolíkem vyvrtej do země otvor, který 

bude právě tak velký, aby se tam kořeny pohodlně vešly.  

  Musíš dávat pozor, abys rostlinku nezasadil příliš hluboko. Správná výška je tam,  

kde začíná stonek. Uchop rostlinku ve správné 

výšce, zahrň důlek a zem lehce přitlač. Rostlina by 

se neměla převrátit.   

 Při vysazování musíš dodržovat odstupy, aby až 

rostlinky vyrostou, měly dostatek místa.  

 Nezapomeň všechno pořádně zalít.  

 

 

Výsev semínek 

Nejprve si nachystej semínka, která chceš vysévat. Na druhé straně balíčku se semínky většinou 

bývá doporučený měsíc vysévání. Pokud máš semínka nachystaná a je jejich správný čas můžeš 

vysévat.  

 Nejprve si nachystej dva kolíky a provázek. Každý kolík zapíchni proti sobě na opačnou 

stranu záhonku a mezi kolíky přivaž 

provázek (viz obrázek).  Provázek by 

měl být napjatý asi 15 cm nad zemí.  

 Najdi si silnější klacek a přímo pod 

provázkem udělej do země rýhu (asi 1 

cm hlubokou). Do této rýhy budeš sít 

semínka.  

 Kolíky s provázkem pak přesuň asi o 20 

cm dále a celý postup opakuj. 

  Řádky se zasetými semínky opatrně 

zahrň – nejlépe pomocí hrabiček.  

 Potom musíš vše opatrně zalít. 

Potřebuješ k tomu konev s jemným kropítkem nebo hadici nastavenou na rozprašování. 

Silný proud vody by mohl odplavit vrstvu zeminy i se semínky.  

 Až rostlinky budou asi 5 cm vysoké, je třeba je protrhat. Toto je velmi důležité, pokud by 

rostly příliš hustě, neměla by žádná z nich dostatek místa. A tvá úroda by byla žalostná. 

 

Pokud se chceš vyhnout vytrhávání, můžeš si pořídit semínka v tzv. pásech. 

Což jsou semínka, která jsou zatavena v pásech papíru ve správném odstupu. Tyto pásy se 

při výsevu položí do rýhy a opatrně je zahrneš hlínou. 
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Zelenina 

 

Kdy co sázet? 

 V dubnu: kedlubny, pórek, ředkvičky, brambory, mrkev nebo hrášek 

 V první polovině května: sazenice salátu, špenát  

 Po ledových mužích: rajčata, okurky, dýně, fazole, kukuřice, bylinky 

 

 

Jak pěstovat rajčata? 

Rajčata potřebují oporu (např. pevný dlouhý klacek) a je třeba je pravidelně 

přivazovat. Nech jenom 4 květenství a ostatní zaštípni. Zaštipovat (odlamovat) musíš 

také malé výhonky, které vyrůstají v listovém úžlabí. Narostlo by totiž mnoho listů a 

rostlina by neměla sílu vytvořit plody. 

 

Střídání plodin 

Pokud budeš vytrvalý a budeš zahradničit i příští rok, je třeba si dobře zapamatovat, na kterém 

místě rostla jaká plodina. Každá plodina má totiž jiné nároky na výživu. A pokud bychom na stejné 

místo zasadili po sobě druhy plodin, které jsou velkými jedlíky živin, moc by se jim nedařilo.  

 Je třeba střídat druhy podle nároků na výživu.  

 Na místa, kde byly velmi hladové plodiny, další rok zasadíme středně hladové a další rok ty 

nejméně hladové. 
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Bylinky a koření 

 

Bylinky a koření jsou nepostradatelnou součástí každé zahrádky. Některé můžeš pěstovat mezi 

zeleninou (např. kopr nebo pažitku), ale některé potřebují vlastní záhon. Bylinky mají mnoho 

léčivých schopností a dělají zahrádce parádu. 

Velmi hezky vypadají bylinky nasázené v bylinkové spirále. Zmíníme se jen o 

pár z nich.. ale měsíček, lichořeřišnice, echinacea jsou také jedny z krásných 

a užitečných bylinek. 

 Heřmánek: Pomalu vytlačovaná bylinka, tuze léčivá. Je z ní výborný 

čaj. Obklady ulevují od popálenin nebo kožní vyrážky. 

 Máta: S natrhanými lístky výborně ochutíš vodu. Čaj ze sušených listů pomáhá proti mnoha 

neduhům, hlavně na dýchací a trávicí potíže.  

 Kopr: Využívá se zejména v kuchyni jak čerstvý tak sušený. Můžeš ho přidat do pomazánek 

nebo do zeleninového salátu či do dipu ke grilování.  

 Pažitka: čili „šnytlík“ vypadá jako tráva, ale je příbuzný česneku. V kuchyni je to úplný 

zázrak, dokáže nahradit sůl, je výborná do pomazánek nebo jen tak na chleba s máslem či 

lučinou.  

 Petržel: Máme kudrnku a plocholistou. Patří mezi nejstarší bylinky. Patří mezi „superfood“ 

potraviny. Je protizánětlivá. Nejčastěji se bohužel využívá jen na dochucení polévky a 

ozdobu. 

 Majoránka: Je velmi oblíbené koření, které se používá na dochucení polévek nebo omáček. 

Například je nepostradatelnou součástí bramboráku, bramboračky a guláše. 

 Rozmarýn: Využijeme jak kuchyni, tak jako léčivou bylinku (např. v přírodní kosmetice).  

 Meduňka:  Používá se zejména sušená v podobě čaje na podporu dobrého spánku.  

 Šalvěj: Tato bylinka se dá použít v kuchyni na dochucení masa nebo je výborná v podobě 

čaje při léčbě angíny. 

 Levandule: Má nádhernou nezaměnitelnou vůni, která dokáže odpuzovat hmyz. V kuchyni 

si z ní lze vyrobit levandulový cukr, zmrzlina či sirup či sůl do koupele. 

 Dobromysl: čili oregáno – nejen bylina do kuchyně, ale již od názvu je jasné, co nám 

zklidňuje. Kromě toho je výborná i na záněty dýchacího systému. 
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Péče o rostliny 

Zasetím a zasázením ovšem tvoje práce nekončí. Správný zahradník musí zalévat, plít, přihnojovat 

a kypřit půdu. 

Zalévání 

Zasazené rostlinky je třeba zalévat. Záleží tedy na počasí, pokud prší, zalévat se 

samozřejmě nemusí. 

  Zaléváme ráno a večer. 

Zásadně nezaléváme v poledne nebo brzo odpoledne, aby listy nespálilo slunce. 

 Když zaléváme v tuto dobu, půda rychle vyschne a brzy ztvrdne a to rostlinám nesvědčí. 

Pletí 

 Mezi tvými opečovávanými rostlinkami se bude objevovat plevel. Jsou to rostliny, které 

mají ve volné přírodě velký význam a slouží jako potrava pro zvířata. Ale na záhonku jsou 

nežádoucí, ubírají tvým rostlinkám životní prostor, vlhkost a živiny. 

  Proto hned, jak se plevel objeví, je třeba ho vytrhat.  

Přihnojování 

 Aby ti rostliny dobře rostly je potřeba je přihnojovat – dodat jim spotřebované živiny. 

Hnojivo lze zakoupit v obchodě nebo si ho můžeš vyrobit sám.  

 Nejjednodušší je hnojivo z kopřiv  - kopřivová jícha.  

 

Kopřivová jícha 

Nachystej si starý kbelík a rukavice. Do kbelíku natrhej asi 

jedno kilo kopřiv a zalij je 10 l vody. Pokud můžeš, použij raději 

vodu dešťovou. Směs zakryj a asi dva týdny ji nech odležet.  

Vytvoří se výborné hnojivo. Pozor, smí se používat pouze 

zředěné. Vždy vezmi malý kelímek (cca 100 ml) kopřivové jíchy 

a smíchej ho s dvěma litry vody. Teprve touto směsí můžeš 

zalévat svůj záhonek.  

 

Kypření půdy 

 K dalším povinnostem patří pravidelné kypření půdy. Vlivem slunce, větru a deště se půda 

vysušuje a tvrdne.  Pokud je půda moc tvrdá, nemůže se pořádně dostat voda ke kořenům.  

 Proto musíš hrabičkami nebo motyčkou občas prohrabat vrchní vrstvu půdy. Tím umožníš 

lepší proniknutí vody ke kořenům. 
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Příprava záhonku na zimu 

Na podzim, až bude tvá úroda celá sklizená je potřeba udělat ještě několik věcí: 

 Odstraň ze záhonku všechny rostlinné zbytky (stonky, plevel, trávu apod.).  

 Záhonek pomocí rýče celý zryj. 

 Hrabičkami uhrab půdu.  

 Potom si nachystej kompost a rovnoměrně ho hrabičkami promísíš se svrchní vrstvou 

půdy.   

 Nahoru dej trochu zahradního odpadu – zbytky rostlin, listy.  

Takto je tvůj záhonek připravený na zimu. Spousta rostlinných zbytků do jara zmizí.  Postarají se o 

to půdní živočichové, které zbytky přemění na humus. Co na záhonku ještě zůstane, shrabeš na 

jaře hráběmi a uložíš na kompost.  

Kompost 

Kompost je voňavá hmota tmavé barvy, ze které dokáží rostliny postupně čerpat živiny a minerální 

látky potřebné k růstu, kvetení a plození. 

 

 Nádobu na kompost si může koupit nebo sám vyrobit. Postačí vyšší ohrádka z prken, 
děrovaný sud, plastové pytle v boxu aj.  

 Mezi zemí a kompostem nesmí být žádná neprostupná bariéra, jinak by do něj půdní 
mikroorganismy a žížaly neměly přístup. Právě těmto organismům vděčíme za vznik 
kompostu.  

 Kompost umísti na polostinné a závětrné místo.  

 Do kompostu můžeš dávat biologické odpady (zbytky z kuchyně nebo záhonku).  

 Do kompostu dávej pouze upravené (posekané, podrcené, nalámané) biologické odpady. 
Čím jsou menší, tím se rychleji rozloží.  
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Místo pro tvé postřehy a poznámky: 
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Zajímavé odkazy pro rozšíření tvých obzorů: 

 

www. seminkovny.com/ 

www.ekozahrady.com 

www.permakulturacs.cz 

www.kompostuj.cz 

www.ekodomov.cz 

http://cz.natur-im-garten.at/start.asp 

www.potravinovezahrady.cz/jedly-les/ 

a sám najdeš mnoho dalších :o) 
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