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Předmluva

     Potřebu napsat tuto stručnou publikaci vyvolaly časté otázky lidí, se kterými se setkáváme na 

přednáškách,  kurzech,  různých  akcích,  ale  i  v běžném  životě.  Narůstá  i  počet  návštěvníků  naší 

rodinné  zahrádky.  Snažíme se  odpovídat  na  všechny dotazy,  ale  toto téma není  možné vysvětlit 

naráz, během krátké návštěvy. Tímto sešitem chceme tedy poskytnout odpovědi na otázky základní a 

nejčastěji kladené. Jsme si vědomi mnohých zjednodušení, kterých jsme se, vzhledem k omezenému 

rozsahu publikace „dopustili“. Odborníci a nadšení zájemci o problematiku přírodní zahrady nebo 

biozahrady, jak se jí dříve říkalo, mají dnes už k dispozici celou řadu odborných materiálů.

   

     Důležitou novinkou, která může lidem s hlubším zájmem pomoci v začátcích nebo zdokonalování 

již  započaté  práce,  je  nedávno  vzniklá  poradna  „Přírodní  zahrada“,  která  funguje  v  Českých 

Budějovicích, v Jindřichově Hradci a v Brně, ve spolupráci s dolnorakouským projektem Natur-Garten, 

podporovaným, mimo jiné,  také zemským radou pro  životní  prostředí  Mgr.  W.Sobotkou .  Naším 

velkým přáním je, aby přírodní zahrady u nás nalezly podobnou podporu „oficiálních kruhů“. První 

vlaštovkou,  letící  tímto  směrem,  jsou  právě  zmíněné  poradny  a   krásné  tiskové  matriály  k této 

problematice,  které  si  v nich  můžete  zakoupit.  Dalším  povzbuzením  je  skutečnost,  že  publikace 

Přírodní zahrada vychází  s přispěním Statutárního města Brna. Její  vznik podpořil Magistrát města 

Brna, odbor životního prostředí.

Alena Suchánková

Návrat k přírodě

      Život dnes nabývá stále pohodlnější podoby. Některým lidem moderní způsob života vyhovuje. 

Čím dál víc však přibývá těch, kteří v životě  něco důležitého postrádají. Proto se v posledních letech 

stává tak vyhledávaným návrat k přírodě. Čím dál víc lidí se snaží obhospodařovat svoje zahrádky 

v souladu s přírodou.  Proč zrovna zahrádky?  Kulturní  krajina,  vytvářená v evropských zemích po 

dlouhá staletí, doznává v několika posledních desetiletích obrovských změn. Pod vlivem moderního 

zemědělství a rozrůstajícího se průmyslu, zejména však zvětšováním měst, zavedením konzumního 

způsobu života a s ním související dopravní problematikou, dochází k odosobnění krajiny. Pomineme-

li škody na životním prostředí, mizí milé pohledy do krajiny, které dělají život člověka hodným žití.

     Různí lidé volí různá řešení. Někdo hledá náhradní uspokojení v módním sportování, jiný tráví 

volný čas sledováním televize a následným nakupováním pod vlivem reklam, další nalézá smysl života 

v kariéře a snění o lepším životě.  Velká část lidí, zejména v naší republice, se však vrací k zahrádkám, 



které v naší  zemi  nikdy  tradici  neztratily.  Po  celé  dvacáté století  byly  důležitým pomocníkem při 

zajišťování kvalitních potravin pro rodiny, zejména v období válek, ale i mezi válkami a po nich. Lidé u 

nás stále pociťují, jak důležité je spojení s půdou.

     Tradice selských zahrad, pojmu, který se dnes opět dostává do módy, sahá do doby zakládání 

starých  klášterů.  Pěstování  bylin,  koření  a  některých  zelenin  nejen  u  nás  rozšířili  zejména 

benediktýnští mniši. Už v  r. 812  Karel Veliký předepisuje svým statkům, kterou zeleninu, koření a 

byliny musí pěstovat. Selská zahrada je definována jako část pozemku, který je ohraničen plotem a je 

využíván k pěstování zeleniny a bylin, které nemohou být pěstovány na poli. Doba, ve které jsme 

„poručili větru a dešti“ však dost podstatným způsobem poznamenala naše myšlení a cítění. Na svých 

zahrádkách jsme začali mít často pocit, že více je lépe, a tak jsme necitlivým přístupem rozvrátili 

křehkou rovnováhu našich malých oáz. Dnes mnozí z nás hledají návrat ke kořenům, i když v nich 

hlodá  obava,  jestli  to  bude  fungovat.  Příroda  má ohromující  regenerační  schopnosti,  a  pokud jí 

vytvoříme  vhodné  podmínky,  určitě  to  zvládne.  Příroda  je  schopna  během  několika  let  opravit 

poničenou půdu a přivést zpět přirozené nepřátele těch přemnožených druhů fauny, které nazýváme 

dnes  nepřesně  a  nespravedlivě  škůdci.  Umí  změnit  podmínky,  které  vedly  k jejich  přemnožení  i 

masovému  výskytu  některých  chorob  rostlin.  Umí  také  oživit  druhovou  pestrostí  naše 

monokultury….Kde je tedy problém?

     Základem proměny je změna  našeho pohledu na přírodu.  Nemůžeme jí poručit, ona není povinna 

nám sloužit. Jejím největším přáním je  ŽÍT.  Pokud s ní začneme spolupracovat a učit se od ní, naučí 

nás to také! Naučí nás respektu k pořádku a řádu, který nám dnes tak chybí. Výhodou „ přírodního 

zahradničení“  je  nejen  úroda  zdravých,  čerstvých  a  chutných  potravin,  ale  i  zlepšení  přírodního 

prostředí v našem nejbližším okolí. Postarat se co nejlépe o  kousek půdy, který máme k dispozici, je 

naplněním jednoho z nejdůležitějších pravidel trvale udržitelného života.



Zahrada jako systém

    Systém, toto možná překvapující označení přesně vystihuje podstatu problému. Zahrada je systém.

 Příklad: sazenice kedlubny + H2O + N,P,K (dusík, fosfor, draslík) + teplo + světlo x čas  = kedlubna

     Problém spočívá v přílišném zjednodušení systému. Náš pohled na přírodu jsme velmi zjednodušili, 

přizpůsobili jsme tomuto pohledu naše hospodaření, a proto se začala kazit. Půda, po zahradnicku 

„zem“,  je  živým organizmem, jehož fungování  je  nesmírně složité.  Příroda  si  dává úžasnou práci 

s budováním  vrstvy  úrodné  půdy,  tento  proces  trvá  celá  staletí,  tloušťka  vrstvy  přibývá  po 

milimetrech.  Každé  jaro  znovu  povstává  zázrak  života,  který  odumřelé  organismy  rozkládá  a 

proměňuje je k dalšímu použití pro všechno živé. Pak přijde člověk s rýčem. Živé organismy, které 

jsou zvyklé být ve tmě, vlhku a při vyšší teplotě, vynese nahoru na světlo, sucho a chlad.Tam nahoře 

zatím docela dobře žily organismy, zvyklé na uvedené podmínky, ty ale zas pro změnu obrátí dolů, do 

tmy, vlhka a tepla. Příroda může začít svou práci znovu od začátku, jako po jiné přírodní katastrofě - 

třeba vichřici nebo povodni. Z uvedených souvislostí, je zřejmé, že tolik opěvované, téměř posvátné 

rytí vlastně obrací půdu a život v ní doslova vzhůru nohama.

Umělé, synteticky vyrobené hnojivo dodá rostlině potřebné živiny, problém však bývá v příliš velké 

dávce a snadno přístupné formě. To vychovává rostliny-bumbrlíčky,  které se nemusí snažit  získat 

svoje živobytí. Ostatně zápasit ani nemají s kým, protože záhony jsou monokulturní ( pěstujeme na 

jednom záhonu  jen  jeden druh  rostliny)  a  plevele  bývají  vzorně  odstraněné.  Rostliny  zpohodlní, 

vytvářejí šťavnaté výhony, které chutnají „škůdcům“, ztratí i odolnost vůči chorobám. Potom přijde 

slimák,  jde  rovně  řádkem  a  pase  se.  Ulehčili  jsme  mu  práci,  jak  to  jen  šlo.  Šťavnatá  pletiva 

přehnojených rostlin  jsou  pro  něho  lákavou  pochoutkou,  navíc  v praktickém  balení  -  nemusí  při 

„nakupování“  nic hledat ani překonávat překážky v podobě dalších, pro něho neatraktivních nebo 

odpuzujících  rostlin.  Se  mšicemi  je  to  podobné:  šťavnaté  letorosty,  dorůstající  na  pravidelně 

zalévaných a přihnojovaných ovocných stromech po pečlivém každoročním prořezání, představují pro 

tyto bytůstky svou nabídkou přímo supermarket. Umělé hnojení  poškozuje kromě rostlin také půdu. 

Zasahuje totiž do koloběhu přeměny organických látek v půdě, zanechává v půdě zbytky, které nikdo 

nepotřebuje.  To  způsobuje  zasolování  půd.Ve  spojení  s pravidelnou  kultivací  (  tedy  vlastně 

obnažováním půdy) zhoršuje strukturu i kvalitu půdy. Ta rychleji podléhá erozi a v delším časovém 

horizontu se stává nevhodnou pro jakýkoli  život.   Chemická ochrana rostlin likviduje společně se 

„škůdci“  i  jejich  přirozené  nepřátele  a  také užitečné druhy hmyzu.  O jejích  důsledcích  na  zdraví 

člověka  nemusíme  určitě  mnoho  diskutovat.  Netvrdím,  že  všechna  alergická  onemocnění  jsou 

způsobena  chemickými  postřiky,  troufám  si  ale  říci,  že  jsou  to  jedny  z mnoha,  člověkem  běžně 

používaných, cizorodých látek, které nepatří do žádného potravního řetězce. Geometrickou řadou 

narůstající výskyt „alergií“ je pochopitelným důsledkem toho, že organismus člověka se s těmito a 

dalšími chemikáliemi prostě a jednoduše neumí vyrovnat. Nemůžeme se mu potom divit, že reaguje 

nepřiměřenou obranou - alergií. Z krátkodobého hlediska chemické hnojení a ochranné prostředky 

„pouze“ vyhání rostliny, které nejsou na tak vysoký příjem živin  a cizorodých látek stavěné. Opouštějí 

nás rostliny našich luk, mezí a remízků – tedy původní druhy, tvořící naši kulturní krajinu.



Schopnost pozorování 

   Řešení  této  situace  spočívá  v pochopení  toho,  jak  přirozený  systém  naší  zahrady  doopravdy 

funguje,  a  v přizpůsobení  našeho  hospodaření  přírodním  zákonitostem.  Je  to  vlastně  posun  od 

neúspěšného  pokusu o  ovládnutí  přírody  ke  spolupráci  s  ní.   V minulé  kapitole  jsme si  řekli,  že 

zahrada  je  systém.  Na  několika  příkladech  jsme  si  ozřejmili,  v čem  spočívají  „háčky“  běžného 

(  odborně  řečeno  konvenčního)  způsobu  pěstování  kulturních  rostlin.  To,  co  platí  v malém,  na 

zahrádkách, platí v mnohonásobné míře i pro zemědělství. V malém je však daleko jednodušší začít. 

Je to i v silách nás jako jednotlivců, spočívá to ve sféře, do které sahá náš vliv. Nemusíme čekat na 

vhodné zákony,  politickou situaci  ani  na  velké  peníze  do začátků.  Zato  můžeme mít  brzy  radost 

z prvních úspěchů.

     Jak tedy fungující systém vytvořit? Nejlepší ze všeho je nejdřív si všechno důkladně rozmyslet. 

Nejčastějším přístupem „nadšenců“ je přestat ihned s chemickým hnojením a postřikováním a čekat 

na zázrak. Tyto snahy většinou končí během jednoho nebo dvou roků v slzách, nad úrodou zničenou 

přemnoženými slimáky, mšicemi, plísněmi a nejrůznějšími chorobami. Pevná víra v to, že to bude 

fungovat sama o sobě nestačí, jsou potřeba i znalosti. 

    Nejprve je nutné v sobě znovu vypěstovat schopnost pozorování. To je samo o sobě úkol na několik 

let, další léta se systém vyvíjí. Už Karel Čapek psal o tom, že zahrada potřebuje ke svému vývoji deset 

let. Nevěšme hlavu, máme naštěstí dost možností,  jak přírodě pomoci celý proces urychlit. Naším 

úkolem je, vytvořit vhodné podmínky pro to, aby s námi mohla zase začít smysluplně spolupracovat. 

Radost ze zahrádky můžeme mít i při velmi malém pozemku. Je možné „zahradničit“  i v truhlících na 

balkóně, a to celkem v souladu s přírodou. Jednodušší to budeme mít, pokud máme alespoň malý 

dvorek nebo zahrádku u domu. Komplikovanější může být situace v zahrádkářské kolonii, kde jsme 

závislí na názoru sousedů a nemůžeme svoji zahradu od jejich oddělit plotem. 

   Trochu závidím sousedům v Rak ousku, kde majitel zahrady, uznané jako Přírodní zahrada, dostává 

v rámci projektu, podporovaného zemským radou pro životní prostředí tabulku, jíž může „svoje dílo“ 

označit. Každý z jeho sousedů pak ví, že to tak má být a není to jen „zelený nepořádek“, který jim 

svou  přítomností  zničí  jejich  vzorně  udržované  pozemky.  Uspokojení  pak  působí  oficiální  uznání 

toho,že to člověk dělá dobře.

1 Poznámka: V roce 2011 začala certifikace přírodních zahrad i u nás. Podmínky k tomu, abyste mohli  

dostat plaketu Přírodní zahrada najdete na www,veronica.cz



První kroky na cestě k přírodní zahradě

Možnosti našeho pozemku
      Velikost zahrady do jisté míry určuje, co se na ni hodí a čeho je naopak lepší se vyvarovat.    Dalším 

limitem pro zahradu je  její  poloha vzhledem ke světovým stranám, nadmořská výška,  klimatické 

podmínky…Lepší je raději reálně plánovat, než pak prožívat zklamání.

To, co sousedovi v předzahrádce otočené na jih krásně roste,  může dopadnout špatně na vašem 

zastíněném, k severu otočeném dvorku.

Pozorování 
     Chcete - li vaši zahradu vytvořit sami, určitě to zvládnete. Prvním krokem je pozorování. Vyjděte si 

do nejbližší volné přírody, tam kde bydlíte a zjistěte, které rostliny jsou pro ni typické. Pak najděte 

místo, které má podobné podmínky jako vaše zahrada. Důležité je přibližně stejná nadmořská výška a 

orientace ke světovým stranám, svit  slunce nebo zastínění,  typ půdy,  vlhkost  vzduchu  a půdy…

Choďte na toto místo během roku a sledujte, které rostliny na něm rostou - stromy, keře, vytrvalé 

rostliny, trávy, květiny, byliny, plevele…Všímejte si ptáků, zvířat, hmyzu. Nemusíte je všechny znát, tj. 

vědět,  jak se jmenují.  To,  co  je  důležité,  je pochopení,  v jakém prostředí je jim dobře. Pozorujte 

tvarování terénu, okraje mezi  pasekou a lesem, různé malé prostory, jakoby náhodně utvořené - 

mikroklimata. Jsou tím, co potřebujete na své zahradě napodobit.

     Zároveň s tímto pozorováním můžete na své zahradě začít uskutečňovat první kroky.



 Založení divočiny
   Nejdříve zkuste najít místo, které nemusíte obdělávat a můžete si dovolit nechat jej k dispozici 

přírodě. Mělo by být tak trochu stranou od běžného dění, třeba v koutě nebo kolem plotu. Důležité 

je, aby jeho budoucí obyvatelé nebyli rušeni. Je-li ve stínu, umístěte na něj hromadu různě silných 

dřev, je-li na slunci, hromadu kamenů. Pak už se jen vyvarujte pokušení „nepořádek přírody“ uklízet. 

Za to můžete pozorovat,  jak se ve vaší „divočině“ příroda zabydluje a vítat její první obyvatele.

Rozšíření pestrosti druhů
      Najde- li se ve vaší zahradě místo na několik původních druhů keřů - třeba šípek, trnku, černý bez, 

dřín,  brslen nebo dokonce  vrbu jívu,  je  to  skvělé.  Před výsadbou zvažte,  jak  velký  prostor  daná 

rostlina obvykle zabírá na svém přirozeném stanovišti a je-li v možnostech vaší zahrady jí tak velký 

prostor poskytnout. Pokud vás některá „divoká rostlina“ poctí tím, že sama přijde do vaší zahrady, 

ponechejte ji  tam, kde vyrostla, pokud je to jen trochu možné. Pokuste se časem o pěstování co 

možná největšího počtu druhů ovoce, zeleniny, bylin, koření, planých rostlin, půdopokryvných rostlin 

i květin. Zahrada vám sama řekne, čemu se v ní daří. Je dost pravděpodobné, že si na nějakou dobu 

zamoříte pozemek nějakým zvlášť životaschopným druhem rostlin, ale druhová pestrost za to stojí. 

Ona vám také pomůže časem onen druh dostat do rovnováhy s ostatními.

Vytvoření mikroklimat
      Dalším krokem je tvarování terénu. Přirozené společenství málokdy vznikne na rovné nečleněné 

ploše.  Násilná a  náhlá  řešení,  jako např.  navážka,  udělají  většinou víc  škody než užitku.  Lepší  je 

vytvářet malé intenzivní systémy.  Promysleme si nejdřív, jak můžeme rovnou plochu tvarovat, jaké 

materiály máme k dispozici (staré cihly, střešní tašky, dřevěné trámy, větve, kameny, proutí, hromady 

kompostu…).  Z  toho  všeho  můžeme  stavět  zvýšené  záhony,  tak  vytvoříme  různá  mikroklimata, 

vhodná  pro  rostliny  s rozdílnými  nároky  na  stanoviště.  Zvýšené  záhony  mohou  mít  různé  tvary, 

nejvhodnější je, když napodobují přírodní vzory ( např. spirála, list, oblouk…) Při tvarování pozemku 

pamatujme  na  okraje,  bývají  velmi  cenné,  protože  se  na  nich  setkávají  dva  různé  ekosystémy. 

Ponechme  místo  na  rostliny,  pnoucí  se  po  plotech,  keře,  tvořící  úkryt  pro  živočichy  a  zároveň 

přirozený okraj našeho území. 

Doplnění vodních ploch do zahrady
     Voda je prvkem, který v našem současném životě výrazně schází.  Prostředí bytů, vytápěných 

ústředním  topením  je  suché,  stejně  jako  vzduch  v městských   ulicích.  Pracoviště  bývají  často 

klimatizovaná,  k nim  přiléhají  velké  asfaltové  plochy  parkovišť.  Krajina,  rozbrázděná  silnicemi  a 

odosobněná obrovskými lány polí, je také, víc než kdy dřív, vystavena slunci a větru. Mizí z ní potůčky, 

jezírka, mokřady… Ztrácejí  se polní  cestičky, meze, remízky a háje. Téměř všechna srážková voda 

okamžitě  po dopadu steče po povrchu. Ta, co zbyla, se rychlým tempem odpařuje, protože není už 

téměř nic, co by ji v krajině pomohlo zadržet.

     Vody ubývá, a ta zbylá se kazí, protože jsme k ní ztratili vztah. Pokusili jsme se ji ovládnout, spoutat 

její nevypočitatelnost, vzali jsme jí její přirozené prostředí, pohyb i poslání. Životodárnou sílu vody 

jsme redukovali na metry krychlové, které protečou našimi vodoměry. Její očistné působení  jsme 

degradovali  na  funkci  stoky,  do  které  pouštíme  bez  rozmyslu  všechny  odpady.  Výsledkem  naší 

lhostejnosti je to, že pitnou vodu začínáme kupovat v lahvích a o koupání v přírodě si můžeme nechat 

jen zdát… Situace se však pomalu vyvíjí 



k lepšímu a je mnoho způsobů, jak to změnit. Pomoci mohou všechny velké i malé projekty a snahy. 

Ze všeho nejdůležitější je změna pohledu na vodu a vztahu k ní. Jestliže chceme obnovit rovnováhu 

v našich životech, měli  bychom se znovu naučit  žít  společně s vodou. Skvělou možností,  jak s tím 

začít, je přivést vodu do svého nejbližšího okolí.

     Jezírko má být  samozřejmou součástí přírodní zahrady. Práce se založením jezírka je dost, ale 

výsledek  za  tu  námahu  stojí.  Takové  jezírko  funguje  totiž  samo,  bez  výměny  vody,  čištění, 

chlorování…A nejen pro nás!

Přechodové období pěstování
     Výše uvedené, na první pohled spolu nesouvisející kroky vám pomohou vytvořit podmínky pro 

obnovení  rovnováhy  ve  vaší  zahradě.   Pokud  vám  při  jejich  realizaci  zbude  ještě  čas  a  síla  na 

pěstování,  sejte  a  sázejte  podle  libosti.  Vezměte  si  k ruce  tabulku  s vhodnými  kombinacemi 

sousedících rostlin a experimentujte. Prostor mezi řádky zkuste nastýlat vhodným materiálem, např. 

trávou, vhodnými částmi plevelů, listím, kompostem, slámou…

    J e pravděpodobné, že se objeví slimáci, mšice nebo jiní nezvaní jedlíci naší úrody. V prvních třech 

letech  není  ještě  rovnováha  zahrady  na  dostatečné  úrovni.  Někdy  to  vypadá,  že  příroda  chce 

vyzkoušet pevnost vašeho úmyslu. 

     Tato chvíle je „  přijímací  zkouškou“ na školu přírodního zahradničení.  Nejlepším řešením je, 

dokážete-li tuto invazi přežít, bez ohledu na úrodu a připomínky členů rodiny, sousedů a takzvaných 



přátel, kteří ochotně přispěchají s radou, jak škůdce bez milosti zlikvidovat. Přijímací zkouškou však 

projdete,  použijete-li  s rozmyslem  mechanické  metody  nebo  některý  z biologických  prostředků 

ochrany rostlin. Poradit by vám dnes měli být schopni v každém dobrém obchodě se zahradnickými 

potřebami nebo v některé z poraden pro přírodní zahradu. Zpanikaříte li a postříkáte zahradu něčím 

„naprosto zaručeným“, budete si muset přijímací zkoušku příští rok zopakovat. Zlikvidovali jste totiž 

pravděpodobně  některá  vývojová  stádia  užitečného  hmyzu,  která  už  v tomto  roce  nemají  šanci 

dospět  a  pomáhat  vám. Úplně propadnout  však můžete jen tehdy, když  po  prvních neúspěších 

zatrpknete a zanecháte definitivně pokusů o spolupráci s přírodou. 

Druhová pestrost, základ dobré a bezpečné úrody

      V přírodní zahradě se snažíme o co nejlepší napodobení podmínek, které rostliny mají ve skutečné 

přírodě. Protože však pěstujeme rostliny kulturní, tedy člověkem pozměněné, přizpůsobujeme jejich 

nárokům způsob naší  práce. Jde tedy o vytvoření spolupráce člověka a přírody. 

     Původním  posláním  zemědělství  bylo  zajišťovat  lidem  potravu.  V uplynulém  století  se  však 

podařilo změnit je ve stroj na vydělávání peněz. (* Nejzřejmějším příkladem je nepochopitelné krmení  

býložravého skotu zbytky vyrobenými z mrtvých zvířat a následné šílenství kolem nemoci BSE.) Pěstují 

se  rostliny  komerčně  výnosné,  snadno  skliditelné  a  zpracovatelné,  bez  nesnází  dlouhodobě 

skladovatelné. 

     Podobně se posunul pohled na zahrádkaření. Na zahradách pěstujeme, zcela logicky to, co je 

ekonomicky výhodné. Na to,  co je výhodné pro výživu však zapomínáme. Výživě svědčí  pestrost. 

V podmínkách našich zahrad můžeme pěstovat mnohem víc druhů ovoce, zeleniny, luštěnin, bylin, 

koření, jedlých planých rostlin, keřů i květin, než je běžným zvykem. Nezaskočí nás potom tolik, když 

v některém  roce  kvůli  „rozmarům  přírody“  o  jeden  druh  ovoce  přijdeme,  jako  například  loni  o 

meruňky.  Vždyť  můžeme pěstovat  ještě  třešně,  broskve,  hrušky,  jablka,  švestky,  ryngle,  angrešt, 

jostu, rybíz, černé jeřabiny, kdoule, mišpule, dřínky, švestičky zimolezu kamčatského, hrozny vína, 

mrazuvzdorné kivi, ostružiny, maliny, rakytníky, šípky, bezinky, jeřabiny.…Půjdeme li v našem snažení 

o druhovou pestrost  ještě  víc  do hloubky,  objevíme původní  druhy  ovocných stromů.  Komerčně 

pěstovaným  plodům  se  vzhledem  a  šťavnatostí  původní  druhy  ovoce  sice  nemohou  vyrovnat, 

můžeme si však být jistí, že našemu zdraví prospějí víc. Kromě rozšíření chuťové nabídky, mají ještě tu 

výhodu, že jsou odolné proti „moderním chorobám a škůdcům“. 

     Pěstování zeleniny je poměrně pracné, jak jistě každý zahrádkář dobře ví.  V přírodní zahradě 

můžeme pěstovat všechny druhy zeleniny, na které jsme zvyklí. Většina z nich bude nadále prospívat. 

Možná  však  po  čase  zjistíme,  že  bez  chemických  postřiků  některé  zeleniny  „nepřežijí“.  Je  to 

způsobeno tím, že dané stanoviště jejich nárokům zcela nevyhovuje, např.výskyt plísně na rajčatech. 

Tím, že jsme je postřikovali, jsme je vlastně udržovali při životě uměle. Můžeme si tedy vybrat: buď 

tento druh přestaneme pěstovat nebo alespoň použijeme biologický postřik, který neničí ostatní živé 

organismy. Měli  bychom si  ale být vědomi toho, že tím druhým způsobem pěstujeme „zdravého 

nemocného“, tj., že tato metoda není zcela v souladu s přírodou. Náhradou za tento druh můžeme 

začít  pěstovat  některé  druhy,  které  tolik  péče  nevyžadují  (například  topinambury,  černý  kořen, 

černou ředkev, listové saláty a dokonce i opomíjenou červenou řepu), zato více prospívají našemu 



zdraví. Jiné druhy pak můžeme nechat na záhoně vysemenit - např. kerblík, celer, kopr. Příští rok nám 

vyrostou bez práce.

    Pestrou paletou rostlin,  prostřenou pro  naše zdraví  jsou plané rostliny,  jejichž  konzumace je 

vhodná hlavně na jaře. Patří  sem například plicník,  popenec,  bršlice,  ptačinec žabinec,  kopřivy … 

Dalším zpestřením je nepřeberné množství druhů bylin a koření. Čerstvé, právě utržené ze záhonu, se 

nedají s kupovaným, sušeným, ani srovnávat. Skutečnou ozdobou kuchyně se mohou stát jedlé květy 

- například fialky, lichořeřišnice, brutnák, měsíček.

     Korunu zahrady pak tvoří rostliny, které nám do zahrady „přijdou samy“, třeba divizna, smetanka 

nebo slunečnice. Jednak nám dávají najevo, že naše zahrádka se stává přirozeným prostředím, ale 

také svou přítomností  lákají  další  užitečné pomocníky -  živočichy a hmyz, kterým dávají  potravu. 

Velkou výhodou je, že v pestré nabídce rostlinných druhů mají ztíženou práci různí  „škůdci“, kteří 

nám pak nestačí způsobit tak velké škody.

    Rozmanitost druhů rostlin přináší úrodu v průběhu celého roku. Pohled na dobře uspořádanou, 

druhově bohatou zahrádku také uspokojí oko a pohladí duši.

Vhodné druhy rostlin

     Bohatost druhů na zahradě je velkým přínosem, zároveň ale vyvstává otázka, jak jednotlivé druhy 

uspořádat tak, aby rostliny byly spokojené a nám se dobře pracovalo.

Různé rostliny mají rozdílné nároky na živiny a  jejich pěstováním na stále stejném místě dochází 

k únavě půdy. Je tedy potřeba  stanoviště střídat. Možností, jak rostliny kombinovat a postupů, jak 

střídat  jednotlivá  stanoviště  je mnoho,  každý si  jistě časem odpozoruje  ten svůj.  Nám se v praxi 

nejlépe osvědčilo, pěstovat vše ve smíšené kultuře, ve které střídání plodin není potřebné. Střídat je 

potřeba pouze hlavní plodinu, která má nejdelší vegetační dobu. Smíšená kultura spočívá v pěstování 

více druhů rostlin na jednom záhoně, na rozdíl od monokultury, která připouští na jednom záhoně 

jeden druh rostlin.Smíšená kultura má mnoho výhod. Svou hustotou nedává mnoho šancí plevelům, 

má  vyšší  výnosy,  je  prevencí  půdní  únavy,  rostliny  navzájem  podporují  svůj  růst  a  ve  vhodné 

kombinaci ochraňují své sousedy.  Do začátků je potřeba porozumět některým zákonitostem.

Smíšené kultury

Smíšená kultura může být plošná, skupinková nebo řádková. Tyto způsoby je dobré na jedné zahradě 

kombinovat podle potřeb rostlin. Ve smíšené kultuře by neměly chybět byliny ani užitečné květiny, 

např. lichořeřišnice, měsíček, aksamitník. Můžeme je začlenit do záhonů, osadit jimi okolí ovocných 

stromů nebo obojí.

Plošná smíšená kultura
je poněkud nepřehledná, je vhodná pro pěstování větších rostlin, jako jsou např. cukety, brokolice, 

kadeřávek,  růžičková kapusta atd.  Výsadbu zahustí  např.  lichořeřišnice  a měsíček,  které můžeme 

nechat na záhoně vysemenit, stejně jako třeba celer, koriandr apod. Po výsadbě hlavní plodiny okolní 

půdu zamulčujeme. Než vyklíčí vedlejší plodiny, mulč se stačí rozložit.



Zajímavou zkušeností je, že rostliny, které se na určitém místě samy vysemení, vynikajícím způsobem 

prospívají. Na určitém místě se jim daří několik let, jakmile se půda na stanovišti vyčerpá, další rok už 

na něm nevyrostou. Záhony, zahuštěné kvetoucími rostlinami a naťovými bylinami navíc vypadají 

velmi hezky a pravděpodobně vám pomohou usmířit okolí, zmatené neobvyklostí vašeho počínání.

Skupinová smíšená kultura
je vhodná na záhonech nepravidelného tvaru,  např.  německých kopách.  Kolem okrajů pěstujeme 

nízké rostliny, jako např. salát,  pažitku, šruchu zelnou. Ostatní sazenice vysazujeme do skupin, podle 

jejich nároků a  vzrůstu.  Např.  skupina paprik,  skupina tuřínů,  skupina  celerů,  skupina mangoldů, 

skupina  rajčat.Výsadbu  doplňujeme  jednoletými  bylinami  a  necháme  zahustit  vysemeněnými 

rostlinami.  Než  semena  z předchozího  roku  vzejdou,  půdu  mulčujeme  a  kulturu  zahušťujeme 

výsevem hrachu do hnízd. K jednotlivým hnízdům hned při výsevu zapíchneme oporu (nejlépe suchou 

rozvětvenou větvičku), abychom je později vůbec našli. První pletí této kultury provádíme většinou 

při dozrávání hrachu, aby vyvíjející se lusky měly dostatek prostoru a světla. Máme tak dobrý přehled 

o tom, kdy sklízet. Výsev hrachu se nám osvědčilo dělat postupně po čtrnácti dnech na různá místa, 

jeho úrodu je pak možné sklízet postupně.

Řádková smíšená kultura
je  vhodná  u  rostlin,  které  vyžadují  určitou  péči  (např.  brambory  nahrnování,  mrkev,  petržel, 

ředkvičky, červená řepa jednocení, cibule, česnek sledování doby sklizně) nebo u rostlin, které husté 

výsadby dobře nesnášejí. Je možné tento způsob použít při pěstování všech plodin, proto se o něm 

zmíníme podrobněji.  Je vhodný pro začátek. Vytváří  dojem řádu, který je přijatelnější pro okolí  a 

lahodí našemu ještě ne zcela potlačenému smyslu pro „lidský pořádek“. Při pěstování smíšené kultury 

v řádcích musíme pěstební záhony střídat.

Řádky rostlin kombinujeme tak, aby se sousedící rostliny podporovaly. Řádky můžeme střídat  např. 

takto:  mrkev/ cibule,  cibule/ červená řepa,  červená řepa/ fazol  keříčkový atd.   Rostliny můžeme 

kombinovat i v jednotlivých řádcích, např. do řádku jahod vysadíme rostliny česneku. K tomu je třeba 

vědět, které rostliny si vyhovují a které ne. Pro začátek uvádíme jejich seznam. Jeho funkce je však 

jenom orientační, není v možnostech žádné knihy zachytit všechny kombinace, které jsou v přírodě 

možné. Nejlepší způsob je vlastní zkušenost.

Ať budete pracovat se seznamem nebo bez něho, dopustíte se vždy nějakých chyb. Nebuďte z nich 

smutní,  časem se  naučíte  zahradničit  intuitivně.  Pak bude  vaše  zahrada  rok  od  roku krásnější  a 

plodnější.

Smíšená kultura   1, plošná                                2,skupinová                                3, řádková



Příklady jednoduchých smíšených kultur:

Mrkev - cibule. Celer - květák. Salát - zelí, ředkvička, ředkev. Rajčata - košťáloviny. Špenát -veškerá 

zelenina. Křen – broskev - brambory. Kopr - mrkev, červená řepa, zelí, okurky. Lichořeřišnice - ovocné 

stromy, brokolice. Jahody - pórek, česnek, polníček.

Vhodné a nevhodné kombinace rostlin

Zároveň  se  začátkem pěstování  rostlin  ve  smíšené  kultuře  často  vyvstává  otázka,  zda  je  možné 

kombinace rostlin vytvářet podle nějakého receptu, tabulky. Určité zkušenosti v tomto směru jsou, 

vyzkoušené  dlouhými  staletími  ve  venkovských  zahradách.  Kombinování  rostlin  na  jednotlivých 

záhonech, v sousedních řádcích nebo v jednotlivých řádcích je  však spíš věcí intuice a pozorování. 

Rostliny  na  sebe  navzájem  působí  a  vytvářejí  mezi  sebou  užitečné  nebo  problematické  vztahy. 

V různých podmínkách se  mohou tyto  vztahy  lišit.  Proto  je  lepší,  snažit  se  chápat  tyto  vztahy  a 

spoléhat se na vlastní zkušenost.

V principu je vhodné spolu kombinovat rostliny

-  které mají podobné nároky na výživu ( např. brambory a kedlubny) 

-  z nichž jedna má bohatou nadzemní část a druhá podzemní ( jahodník a červenou řepu)

-  které navzájem odpuzují svoje škůdce ( např.mrkev a cibule)

- doplňující hustotu výsadby v čase (např. hrách mezi papriky nebo brokolice..)

Výsadby můžeme doplnit  také o rostliny,  zkrášlující  zahradu,  poskytující  jedlé květy a  zahušťující 

výsadbu (jako jsou např. lichořeřišnice, měsíček, brutnák) a také o léčivé byliny. Mnohé z rostlin se 

samy vysemeňují,  a tak se o správné kombinace postarají svépomocí. Je pozoruhodné, že většina 

rostlin, přicházejících do zahrady tímto způsobem, neobyčejně dobře prospívá. 

Pro začátek je možné vycházet z několika příkladů často pěstovaných rostlin: cukíny, salát k česání, 

špenát, čekanka,  černý kořen, čtyřboč, chřest, jahodník, kopr, křen, lichořeřišnice, mangold, máta, 

měsíček, mrkev, pastiňák, kozlíček polníček, rebarbora, řepy a štěrbák se snášejí se všemi ostatními 

rostlinami dobře.

Rostliny, které spolu nemají sousedit, hostí většinou druhy škůdců a nemocí, které mohou přenést na 

sousední rostlinu nebo vylučují látky, brzdící růst některých sousedních rostlin.. Jde tedy o to, aby 

sousední rostlina byla vůči nim odolná.

Například: celer se nesnáší s bramborami a kukuřicí, kedluben s čínským zelím, okurky s ředkvičkami, 

petržel  se  salátem,  ředkvička  s čínským  zelím,  cibule  s fazolemi  a  košťálovinami,  červená  řepa 

s pórkem, fazolemi a kukuřicí, brambory se nemají rády s celerem, červenou řepou, čínským zelím, 

hrachem, rajčaty a košťálovinami, fazole s česnekem, cibulí, pórkem,  fenyklem a hrachem.

Osobně si myslím, že tato otázka se v současné době přeceňuje a souvisí s naší potřebou mít věci pod 

kontrolou. Nejlepší je zkoušet a pozorovat. 



Neobvyklé  a nedoceněné druhy rostlin

Mnoho dosud běžně neužívaných rostlin může obohatit naši zahradu i náš stůl. V době, kdy dochází 

vlivem změny klimatických podmínek k stále častějším neúrodám tradičně pěstovaných druhů ovoce, 

zeleniny, a ostatních plodin, je každý druh, který netrpí rozšířenými chorobami pravým pokladem. Pro 

inspiraci  uvádíme několik  zajímavých druhů.  Jak je  zužitkovat  se  dozvíte  v kapitole  Využití  rostlin 

v domácnosti.

* Kozlíček polníček (Valerianella locusta), je salátová zelenina pro  podzimní, zimní  a časnou jarní 

sklizeň. Vyséváme od července do září, řádky 10-15 cm od sebe. Pro vzejití potřebuje vlhko! Tvoří 

listové růžice,které jsou vhodné na salát, s různými zálivkami

* Topinambur -  slunečnice hlíznatá (Helianthus tuberosus) je trvalka,  dorůstající  až 3 m, snadno 

zplaňuje. Tvoří šťavnaté křupavé hlízy,  sklízí se v zimě při oblevě a brzy zjara, kdy je nedostatek 

zeleniny. Jedna rostlina mívá až 30 hlíz. Místo škrobu obsahují inulín, jsou vhodné jako podpůrná a 

preventivní léčba cukrovky. Pomáhají při astmatu, artritidě, mají výrazné antioxidační účinky a snižují 

hladinu LDL cholesterolu (podle knihy Léčba výživou,D.Červená a K.Červený, Martin, 1994.)Pěstujeme 

je nejlépe na okraji pozemku, mezi záhony a divočinou nebo tam, kde potřebujeme živý plot. Hlízy o 

průměru 3-4 cm sázíme na vzdálenost 60-70x 30-40 cm stejně hluboko, jako brambory. Další roky pak 

necháváme silnější sazenice v podobném odstupu, aby porost měl sílu tvořit velké hlízy. Mají rády 

mulčování. Před zimou konce lodyh seřízneme asi na 30 cm a okolí rostlin dobře nasteleme, kvůli 

snadnější zimní sklizni. Rostliny při sklizni vyvrátíme. Sklízíme najednou jen takové množství, které 

během 14 dní stačíme zkonzumovat, protože hlízy snadno vadnou. Jsou dobré jako salát za syrova, 

vařené, pečené, zapékané i dušené, ale nejlepší jsou osmažené jako hranolky



 Červená řepa (Beta vulgaris var.conditiva f.rubra)

je nenáročnou a plodnou dvouletou zeleninou. Nesnáší přímé hnojení čerstvým hnojem a je citlivá na 

chlad, při kterém vybíhá do květu, proto ji vyséváme od dubna do června na vzdálenost 25 - 30 x 10 - 

15cm. Je bohatá na minerály, zejména na jód, má zásadotvorné účinky. Jako lék je uznávána už od 

středověku.  Chrání  játra,  posiluje  vylučovací  schopnost  ledvin,  peristaltiku  střev,  upravuje  funkci 

nadledvinek, pomáhá při chorobách cévního systému, dně, revmatizmu, neurózách, chudokrevnosti a 

řadě  dalších  chorob.  Při  domácím  pěstování  se  nemusíme  obávat  zemitě  páchnoucí  příchuti, 

způsobované přehnojením a špatným skladováním. Řepu sice můžeme vařit,  péct i  sterilovat, ale 

nejlepší je za syrova.

 Tuřín (Brassica napus var.napobrassica)

je také dvouletka. Je z rodiny jedlých řep, sloužících v našich zemích jako potrava odedávna. Semena 

vyséváme koncem dubna až začátkem května na vzdálenost 40 - 50cm x  40 - 50cm. Je nenáročný na 

půdu a teplo, ale potřebuje vlhčí půdy.Vegetační doba trvá 18 - 20 týdnů, sklízíme pozdě na podzim. 

Má  vysoký  obsah  minerálů,  zejména  vápníku,  je  zásadotvorný.  Pomáhá  při  chorobách  žlučníku, 

zažívacího ústrojí a cévní soustavy, dokonce i při rakovině. Je to stará plodina, adaptovaná na naše 

podmínky a poskytuje dobrou úrodu. Syrový ho můžeme použít jako přísadu do salátu a pomazánek, 

vařený se hodí do polévek. Můžeme ho nechat vykvasit jako zelí. Je dobrý i opékaný, zapečený  nebo 

dušený.

Brutnák lékařský (Borago officinalis) je starobylá léčivá jednoletá rostlina a zelenina. V léčitelství se 

používal odvar z mladých listů jako prostředek, posilující srdce a nervy a sloužící k čištění krve. Je 

medonosný, nenáročný a vysemeňuje se sám. Modré květy jsou jedlé, je možné je použít jako ozdobu 

salátů. Mladé listy dušené na másle jsou delikátní zeleninou. Staré listy jsou tuhé a drsné. Vyséváme 

ho na jaře, v dobrých podmínkách vytváří až 80 cm vysoký trs, umísťujeme ho raději na okraj. 



Lichořeřišnice větší  (Tropaeolum majus)  je poléhavá bylina. Má schopnost hubit  bakterie,  působí 

proti  zánětům  močových  cest   a  při  bronchitidě,  je  také  prostředkem  proti  vypadávání  vlasů. 

Lichořeřišnice je dobrým pomocníkem v zahradě, odpuzuje mšici krvavou, slimáky, mravence a myši. 

Její listy, květy, a nezralá semena se dají využít jako zelenina. Mají štiplavou chuť a květ může být 

pestrou ozdobou salátů,  chlebíčků  a  dalších  pokrmů.  Konzumujeme max.  5  listů denně.  Semena 

vyséváme koncem dubna do hloubky 40 cm, ve vzdálenosti 20 - 30 cm, pěstujeme ji na záhonech i 

pod stromy. Sklízíme postupně podle potřeby. 

Bez černý (Sambucus nigra)  je keř nebo strom, dorůstá výšky až 6 m. Odpuzuje mouchy a má bohaté 

kuchyňské  využití.  Je  nenáročný,  má rád  vlhko.  Sbíráme bílé  květy,  které  působí  proti  horečce, 

chřipce a nachlazení nebo zralé černé plody, které za syrova působí jako projímadlo.

Dřín obecný (Cornus mas)  u nás roste v teplejších oblastech jako keř s červenými peckovitými plody. 

Mají vysoký obsah vitamínu C.

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia var.moravica a Sorbus domestica)  jeřáb moravský slakoplodý a jeřáb 

oškeruše  jsou  jedlé  varianty  jeřábů,  které  se  v poslední  době  dostávají  zase  do  popředí  zájmu 

pěstitelů. Jsou to vysoké stromy. Jeřáb oškeruše má hruškovité plody, je náročnější na teplo. Používá 

se na mošty, kompoty, sirupy, marmelády i vína. Zajímavé je i využití dřeva jeřábů.

Jeřáb černoplodý (Sorbus melanocarpa) vytváří nižší kompaktní keře, plody dozrávají koncem srpna. 

Je nenáročný, nesnáší zamokřené půdy. Je velmi atraktivní rostlinou a bohatě plodí. Plody můžeme 

konzumovat za syrova i konzervovat a sušit. Obsahuje rutin.

Kaštanovník jedlý (Castanea sativa) je až 30 m vysoký strom, náročný na teplo a dostatečnou půdní 

vláhu. Bohatě plodí a jeho plody jsou velmi chutné.

Kdouloň (Cydonia oblonga) keř nebo stromek, 2-8m, náročný na teplo a slunce, půdní vláhu. Voňavé 

plody se dávají do prádla a využívají ke konzervaci např.jako kompoty, marmelády, rosol, šťáva, „sýr“, 

likér …



Mišpule (Mespilus germanica) je strom vysoký 4-6m.Daří se jí na slunných stanovištích, chráněných 

před větrem. Plody  dozrávají koncem října, nejlepší jsou po přejití mrazem. 

Morušovník trnavský (Morus rubra var.  trnaviensis) je pro svůj   nižší  vzrůst vhodný i  do zahrad. 

(Morušovník bílý a černý jsou až 15 m vysoké.)Jsou nenáročné na půdu, ale vyžadují teplejší polohy. 

Plody jsou lahodné jemné chuti a obsahují minerální prvky. Je možné je konzervovat.

Rakytník řešetlákovitý  (Hippophae rhamnoides)  je menší  trnitý strom nebo keř s velkou úrodou 

oranžových bobulí, mimořádně bohatou na vitamín C. Má protiinfekční a protirakovinné účinky. Je 

nenáročný, ale nesnáší stín.

Zimolez kamčatský (Lonicera caerulea var.edulis) je keř, dorůstající výšky asi 2,5m. Má rád světlo a 

vlhko. Plody jsou tmavě modré, dozrávají už v květnu.

Využití neobvyklých rostlin v domácnosti

Zeleninu i ovoce je dobré jíst syrové, nejlépe ihned po utržení. Máme li větší úrodu a hrozí, že by se 

kazila, můžeme ji využít v kuchyni. Pro inspiraci uvádíme několik osvědčených receptů. 

Topinambury

Salát ze syrových topinambur

 Omyté a očištěné syrové topinambury nastrouháme a zalijeme jednoduchou zálivkou 

nebo přidáme 

* olivový olej



* nakládanou červenou řepu, křen

* mrkev a citrón

* nakládané okurky s koprem

Salát z     vařených topinambur  

Vařené topinambury nakrájíme na kostičky, přidáme nakrájenou spařenou cibuli a zalijeme zálivkou 

z jablečného octa, soli a vody. Několik hodin necháme zaležet v chladu.

Tepelné úpravy topinambur

* Vařené - oloupané a na čtvrtky pokrájené topinambury vaříme 15-20 min pod pokličkou. Můžeme 

podávat jako přílohu nebo posypané opraženou strouhankou, polité máslem a posypané sýrem…

* dušené - dusíme na másle pod pokličkou nebo na cibulce

* opékané - na plátky nebo hranolky nakrájené topinambury opékáme na másle nebo na oleji

* smažené - plátky topinambur obalíme v mouce, vejci a strouhance, smažíme dozlatova

Topinamburová polévka

500g topinamburů, 60g celozrnné mouky, 10g sušených hub, 1 střední cibule,, sůl, kmín, majoránka, 

česnek, 1,25 l vody. Vaříme podobně jako bramboračku.

Placky

500g topinamburů, 50g celozrnné mouky, 1 vejce, sůl. Nastrouhané topinambury spojíme s vejcem, 

moukou a  solí  v těsto,  ze  kterého  lžící  tvarujeme placky,  pečeme na  rozpáleném  tuku  po  obou 

stranách.

Halušky

500g topinamburů, 100g brambor, 300g mouky, sůl

Očištěné a nahrubo nastrouhané topinambury a najemno nastrouhané brambory spojíme s moukou 

a solí v hustší kašovité těsto. Halušky scedíme hned (!) jak vyplavou č

Červená řepa

Saláty za syrova

* nastrouhaná s ředkvemi

* nastrouhaná s křenem

* jemně nastrouhaná s mrkví, kokosem, lískovými oříšky, medem a citrónovou šťávou

*  jako přídavek do  všech zeleninových salátů

*  do salátů luštěninových, těstovinových, s různými zálivkami



Zeleninový boršč

1 větší cibuli zpěníme na oleji,  postupně přidáváme mrkev, nakrájenou na větší kousky, červenou 

řepu na menší  kousky a syrové bílé zelí,  nakrájené na nudličky. Osolíme,  orestujeme a zalijeme 

vodou.  Měkkou zeleninu nahrubo rozmixujeme,  mírně okyselíme a na talíři  přidáme lžíci  kysané 

smetany a trochu zelené petrželky.

Pomazánka

Červenou  řepu  upečenou  na  plechu  v troubě  oloupeme  a  najemno  nastrouháme,  smícháme 

s křenem, případně  kyselou smetanou.

Kaše

Pečenou nebo vařenou řepu rozmixujeme na kaši a podáváme jako samostatný pokrm.

Ostatní zelenina

Pečená zelenina

Můžeme použít červenou řepu, mrkev, cibuli, dýni hokaido, celer,  petržel, cuketu, tuřín, kedluben… 

Nakrájíme na plátky, mírně osolíme, pokapeme olejem a zvolna pečme v troubě, až změkne. Neměla 

by  chybět  mrkev  a  cibule  ostatní  druhy  libovolně  kombinujeme.  Podáváme  s chlebem  nebo 

celozrnnými plackami. 

Tuřínový salát

*  Tuříny  oloupeme,  nahrubo  nastrouháme,   a  zalijeme  zálivkou  z citrónové  šťávy,  soli  a   vody. 

Přisladíme lžičkou medu.

* Přidáváme do ostatních zeleninových salátů a pokrmů z míchané zeleniny.

Tuřín opékaný, dušený, zapečený

Tuřín povařený do poloměka  oloupeme, nakrájíme na plátky, posypeme solí a drceným kmínem, 

opékáme na vymaštěném plechu. Můžeme ho dusit na másle nebo dušený zapékat s vejci a sýrem.

Tuřín s     vepřovým masem  

Očištěný,  na  hranolky  nakrájený  tuřín  spaříme  horkou  vodou  a  dusíme  na  másle  do  měkka, 

podléváme teplým vývarem. Pak přidáme na kostičky nakrájené uvařené vepřové maso. Nakonec 

upražíme  kousek  cukru  dozlatova,  rozmícháme v trošce  vývaru  s jíškou a  touto  omáčkou pokrm 

zalijeme.

Kdoulový likér

Kdoule  nastrouháme na  hrubém  struhadle,  důkladně  prosypeme krystalovým cukrem a zalijeme 

rumem, až jsou plně ponořené. Necháme asi čtrnáct dní v chladu zaležet, přecedíme a likér plníme do 

ozdobných lahví. Chutná znamenitě. 

Kdoulový pudink

Kdoule, zbylé po slití likéru, skořice, ořechy, krupice, voda, cukr. 

Poměr složek pudinku: 1 hrnek krupice: ½ hrnku cukru: 1hrnek scezených kdoulí: 1 hrnek vody.



Kdoule  udusíme  s cukrem,  vodou  a  skořicí.  Na  másle  opražíme  nasekané  ořechy  a  krupici.  Do 

upražené krupice nalijeme dušené kdoule a za stálého míchání vaříme asi 5 min. Houstne-li  příliš 

rychle, přiléváme vodu. Pudink vyklopíme do nádoby a necháme v chladu zaležet do druhého dne. 

Vyklopíme na talíř, ozdobíme a krájíme na dílky.

Kdoulové cukroví

Kdoule rozvaříme s cukrem, rozmixujeme. Nalijeme na plech pokrytý igelitem, kde sušíme. Můžeme 

použít i sušičku na ovoce. Z usušených plátů vykrajujeme tvořítky různé tvary, třeba srdíčka.

Přirozené  prostředí  jako  prevence  proti  škůdcům  a 
chorobám

Mikroklimata
     Důležitou součástí   při  zakládání  přírodní  zahrady je  vytvoření  různých mikroklimat.  Jsou to 

jednotlivá stanoviště, zapojená do celkové koncepce zahrady, která mají rozdílné přírodní podmínky. 

Téměř v každé zahradě taková místa existují, jde však o to, naučit se je vědomě využívat a vytvořit 

další,  která  poskytnou  možnost  pěstování  dalších  druhů  rostlin,  které  by  na  původních  místech 

nerostly. Mohou to být místa stinná a vlhká, ale i místa slunečná, na kterých se bude dařit rostlinám 

s většími nároky na teplo.

Zvýšené záhony
  Zvýšené záhony jsou velmi praktické. Jsou jednou z možností, jak vytvořit potřebná mikroklimata. 

Počáteční námaha při jejich zakládání je vyvážena snadnějším a pohodlnějším obděláváním. Jejich 

velkou předností je, že při obdělávání na půdu nemusíme šlapat, a tak odpadá potřeba rytí. Další 

výhodou je to, že se při jejich stavbě „zbavíme“ odpadových materiálů, které  bychom jinak pálili 

nebo odváželi do kontejnerů. Můžeme využít  listí  a zbytky rostlin, drobné větvičky, větve, kmeny 

pokácených stromů, kameny, ale i  starý papír,  textilie z přírodních materiálů,  stavební sutě,  staré 

cihly,  střešní  tašky,  dlažební  kostky,  staré trámy, dřevěné pražce…Podle materiálu,  výšky,  tvaru a 

způsobu  obdělávání  rozeznáváme  různé  typy  zvýšených  záhonů.  Při  zakládání  zahrady  můžeme 

navrhnout typy, tvary a speciální umístění záhonů. 



Bylinková spirála 

Nejlépe ilustruje způsob tvorby mikroklimat. Je to záhon stočený do spirály. Spirála začíná malým 

jezírkem, může to být třeba starý hrnec nebo umyvadlo. Je otočeno k severu. Místo hned za jezírkem 

má k dispozici dostatek vody a je spirálou stíněno, takže je vhodné pro rostliny, vyžadující vlhko a 

stín. Pokračuje polostínem, na vrcholu, otočeném k jihu se daří bylinám teplomilným. Pro pohodlný 

sběr bylin, ale i její estetickou působivost, je vhodné spirálu umístit blízko domu. Na její výstavbu jsou 

vhodné kameny, ale můžeme použít i jiné materiály, pokud je máme k dispozici. 

Příklady bylin, vhodných pro různá stanoviště:                                                                                               

pro vlhčí místa: máta, lichořeřišnice, kozlík, potočnice                                                                                 

nenáročné: kopr, brutnák, rozmarýn, šalvěj, estragon, fenykl, koriandr, kerblík, meduňka, česnek, 

řeřicha,      petržel                                                                                                                                              

teplomilné: levandule, dobromysl, saturejka, mateřídouška, tymián

Způsob výstavby (podle ing. arch. E. Nagyho):                                                                                             

Základové kameny ukládáme do pískového lůžka, vytvořeného v rýze, vykopané na hloubku jednoho 

rýče. Kameny osazujeme zešikma, směrem ke středu spirály, podobně jako při stavbě suché zídky. 

Stěny spirály se rovnoměrně zvyšují od jezírka v pravotočivém směru až do vrcholu ve výšce cca 80 

cm. Vzniklá políčka je vhodné podsypat drenážní kamennou a štěrkovou vrstvou, na kterou navozíme 

zeminu, získanou vyhloubením jezírka.



Sluneční past

Už svým názvem napovídá, jakému slouží účelu. Je vhodná  pouze pro teplomilné rostliny. Tvoří ji 

parabola, které plynule přechází z roviny do výšky asi 80 cm. Je vhodná na rovině nebo severním 

svahu.  Nakloněná  rovina  zachytává  slunce,  svítící  z jihu  a  hromadí  teplo  jak  v zemině,  tak 

v obvodovém  kameni.  V našich  podmínkách  je  výborná  k pěstování  melounů,  v chladnějších 

oblastech a na severních svazích může sloužit např. k pěstování paprik.   

Klíčová dírka

Je vhodným pomocníkem všude tam, kde z nějakého důvodu máme přístup pouze k jednomu okraji 

vyvýšeného záhonu. Je to cestička, která je slepá a v zadní části je rozšířená. Z tohoto místa je možné 

záhon obdělávat, aniž bychom museli šlapat na půdu.

Klíčová dírka

Je také název speciálního svažitého záhonu, který je z hlediska využití plochy a péče o rostliny velice 

efektivní.  Z cestičky  je  možné obdělávat  celý  záhon.  Nejblíže  k cestičce pěstujeme rostliny,  které 

vyžadují větší péči a častou sklizeň, dále pak rostliny s nižšími nároky na péči a dozadu rostliny, které 

jenom vysadíme a sklidíme.



Záhony  s využitím biologických odpadních materiálů

Jsou velmi cenné, protože biologický materiál se v nich rozkládá a tvoří teplo, využívané rostlinami. 

Slouží  vlastně jako biologické pařeniště. Teplota pod povrchem půdy  na záhoně bývá až o deset 

stupňů vyšší, než teplota okolní půdy. Poněkud rychleji vysychají,  musíme tedy věnovat zvýšenou 

pozornost  zálivce,  zvlášť  v prvních  letech.  V prvním  roce  na  nich  pěstujeme rostliny,  náročné  na 

živiny, např. rajčata, okurky,  teprve v dalším roce smíšenou kulturu.

Německá kopa 

Je vyvýšený záhon, nejčastějikruhovitého tvaru. Je vhodné využít přírodních vzorů a vytvořit záhon 

třeba jako trojlístek, ledvinu, laločnatý list nebo měňavku… Je možné ho založit přímo na ploše nebo i 

na  trávníku,  potom  použijeme jako  podklad  kartón proti  prorůstání  plevelů.  Postup výstavby  je 

uveden  u  vyvýšeného  záhonu.Předposlední  vrstvu  je  vhodné  zpevnit  travními  drny,obrácenými 

kořínky nahoru. Na ně položíme opět kartón a zasypeme zeminou. Okraje je dobré ohradit pevným 

materiálem, např. střešními taškami. 

Vyvýšený záhon

Je strukturou, která našla své uplatnění v biozahradách. Je vyplněn organickou hmotou, která svým 

rozpadem  uvolňuje  teplo,  jež  rostliny  využívají  k rychlejšímu  vývoji.  Je  140  cm  široký,  základ  je 

v hloubce asi 30 cm. Do vykopané obdélníkové jámy ukládáme biologický materiál. Začínáme hrubým 

materiálem, jako jsou špalky, kmeny, potom větve, pak přidáváme jemnější materiál, např. větvičky, 

listí, nebarvený papír atd. Všechny vrstvy vlhčíme, pro rychlejší rozklad do nich můžeme přidat trochu 

hnoje.  Vrchní  vrstvu  tvoří  zemina a  kompost.  Záhon má tvar  zaobleného kopce bez zpevněných 

okrajů. Na vrcholu je vhodné vyhloubit rýhu, aby nedocházelo k rychlému stékání vody.  

Vysoký záhon

Je výbornou pomůckou pro starší a handicapované lidi, kteří rádi zahradničí. Jeho stěny jsou 1-1,2 m 

vysoké, což umožňuje pohodlné obdělávání. Mohou být zpevněny prkny, plechem nebo obezděny. 

Základ pak sahá do hloubky 60 cm. Na dno je dobré dát husté pletivo, abychom zamezili přístupu 

hlodavců. Postup plnění je stejný jako u vyvýšených záhonů, musíme však počítat s větším množstvím 

výplňové hmoty.



Voda v zahradě

     Součástí tvorby mikroklimat v zahradě je vytvoření vodních ploch. Přítomnost vodní plochy na 

pozemku výrazně zlepšuje mikroklima. V malé zahradě může tvořit vodní plochu třeba starý hrnec, 

zapuštěný do země. Než se nadějete, začne sloužit jako napajedlo pro ptáky. Staré umyvadlo se může 

stát  jezírkem pod bylinkovou spirálou. Dokonce i větší akvárium nebo libovolnou nádobu můžeme 

použít k pěstování vodních rostlin a vytvoření místa, vhodného pro relaxaci v horkých letních dnech, 

třeba jenom na balkóně našeho bytu nebo na dvorku u domu. Fantazii se meze nekladou. I nejmenší 

vodní plocha, kterou ve svém bezprostředním okolí vytvoříme, nám přinese mnoho radosti a poznání. 

Jezírka 

     Jsou jedním z nejcennějších uměle vytvořených vodních prvků na zahradě . Napomáhají zvýšení 

vzdušné vlhkosti a tím zpříjemňují prostředí, slouží jako napajedlo pro ptáky a malá zvířata, domov 

pro vodní živočichy a užitečný hmyz, v případě potřeby je můžeme využít jako zdroj vody k zalévání. 

Osázené  vhodnými  rostlinami  tvoří  jeden  z  nejkrásnějších  a  nejživějších  prvků  v zahradě.  Nabízí 

neodolatelný  pohled  na  půvab  rostlin,  život  pod  hladinou  i  krásu  malého,  ale  přirozeného  a 

fungujícího ekosystému. Zahrada se stává vyhledávaným místem odpočinku a potěšení  pro lidi, láká 

také různé živočichy, ptáky, hmyz, obojživelníky… Jakkoliv bývá investice, spojená se  zřízením  jezírka 

náročná na čas, námahu i peníze, vyplatí se. Uměle vytvořené jezírko brzy bude vypadat, jako by tady 

bylo  odjakživa.  Oživení,  které  voda  zahrádce  poskytuje,  bývá  nejsilnějším  zážitkem  a  nejlepší 

odměnou „zahradníka“. 

Typy jezírek

Betonová jezírka představovala dříve  jedinou možnost , jsou poměrně nákladná. Nemalá investice, 

náročnost provedení a nutná technická údržba k jejich pořízení přivedla jen ty největší fanoušky.     

Jílová jezírka jsou sice ideální, protože mohou existovat bez umělých materiálů, v praxi se však příliš 

neosvědčují.  Při  jejich zakládání  jsou nutné odborné,  běžně nedostupné  znalosti.  Jíl  nesmí  nikdy 

vyschnout, protože tím naprosto ztrácí izolační schopnosti. Oprava je možná jen tak, že celé jezírko 

uděláme znovu.

Plastové bazénky jsou snadnou, ale nejdražší možností, jak vytvořit malé jezírko. V prodeji jsou různé 

typy,  některé  z nich  jsou  svou  konstrukcí  celkem   vhodné  k estetickému  začlenění  do  zahrady  i 

k osázení rostlinami.

Fóliová jezírka jsou o něco pracnější, ale investice, nutná k jejich pořízení není zase tak vysoká. Tato 

možnost  je  dnes  snadno  dostupná.  Fólie  se  prodávají  ve  větších obchodech  se  zahradnickými 

potřebami.  Nejvhodnější  je  rybniční  fólie,  jejíž  cena  je  okolo  100,-  Kč  za  metr  čtvereční.  Tato 

technologie je vhodná i k vytvoření větších vodních ploch, použitelných ke koupání.

Pneumatiková jezírka jsou  u nás zatím raritou. Použití staré pneumatiky, zapuštěné do země, je sice 

zvláštní, ale v praxi se ukázalo, že vyhovuje. Voda, rostliny i živočichové se s neznámým materiálem 

dobře snáší. Tento typ malého jezírka můžeme bez obav doporučit. Vhodná je velká pneumatika, 

třeba  od traktoru  nebo nákladního auta.  Její  horní  okraj  odřízneme ostrým nožem, řez  při  práci 



zvlhčujeme poléváním vodou.  Zbylý lem vytvoří okrajovou zónu, vhodnou pro zasazení rostlin. Do 

vyhloubené jámy položíme pneumatiku, její dno vyložíme igelitem a dobře jej upevníme.

Tvorba jezírek 

Umístění  jezírka by mělo být umístěno v polostínu, aby nedocházelo k velkému výparu vody. Nad 

malým jezírkem by neměly být vzrostlé stromy, ze kterých opadává na podzim velké množství listí. 

Jezírko by se nemuselo s tak velkým množstvím rostlinného materiálu vyrovnat a bylo by třeba jej 

čistit. V době opadu listů je možné použít záchytnou síť.

Tvar  jezírka by  měl  napodobovat  přírodní  vzory.  Jezírko  by  se  směrem  k hladině  nemělo  příliš 

rozšiřovat, aby nedocházelo k přílišnému odpařování vody z mělkých zón.

Velikost vodní plochy mají v ideálním případě tvořit  deset procent  plochy zahrady. 

Malá jezírka jsou vhodná pro oživení menších zahrad. Nehodí se ke koupání, ani k pěstování rybiček. 

Menší jezírka jsou však také krásná a živá, přinesou vám jistě mnoho radosti. Opatrnost je na místě u 

uměle vysazených živočichů, ryb nebo kachen. Ti  potřebují  ke svému životu vodní  plochu daleko 

větší. 

Koupací jezírka, ve kterých je možné plavat, potřebují asi 40m2 plochy na čistící rostliny. Chceme-li na 

plavání ještě dalších nejméně 20m2, snadno si spočítáme, že teprve v zahradě větší než  600m2  má 

smysl o takovém jezírku uvažovat. 



Bezpečnostní  opatření  spočívají  v  zajištění  možnosti  nouzového  dopuštění  vody  a   bezpečného 

přepadu. 

Při  plánování  vodních  systémů je  třeba počítat  s nepředvídanými  událostmi:  suchými obdobími  i 

přívalovými dešti.  Vodní dílko by  tedy mělo mít  jak reálnou možnost  dopuštění vody, tak odtok, 

umožňující zvládnout náhlý příval vody bez způsobení škod.

Malým žebříčkem, umístěným na okraj jezírka usnadníme přístup ptákům a zahradním živočichům. 

Velkou péči  musíme věnovat  vytvarování  podloží  a  zajištění  bezpečného  položení  fólie.  Je 

dobré jámu vyložit starými koberci a ještě podkladovou geotextilií. Podaří- li se nám navrhnout 

jezírko ve vhodném tvaru, přizpůsobeném šířce prodávané fólie, můžeme ušetřit hodně práce 

a peněz za svařování fólie. 

Realizace 

Vyhloubení jámy, vytvarování podloží , položení izolační vrstvy U větších jezírek je možné použít bagr, 

menší  zvládneme vykopat  sami.  Vykopanou zeminu můžeme navážet  rovnou na zvýšené  záhony 

nebo  využít  při  tvarování  terénu  zahrady.  Hloubka  jezírka  závisí  na  tom,  jaké  rostliny  chceme 

pěstovat.  Není po celé ploše jezírka stejná. 

Osázení rostlinami, stabilizace, údržba

Při dokončování jezírka je dobré upevnit  geotextilii i na horní okraj, tak, aby byla namočená ve vodě. 

Zůstává stále vlhká, a zavlažuje rostliny na břehu. Také chrání fólii před sluncem a poškozením. Na 

rozdíl od fólie po nějaké době zaroste a splyne s okolím. Vodní rostliny si můžeme opatřit různým 

způsobem.  Některé druhy se  prodávají  v zahradnických  prodejnách,  dodávají  je  i  různé  speciální 

firmy. Jezírko osazujeme podle nároku jednotlivých rostlin na hloubku vody 

Stabilizace jezírka je nejkritičtější fází. Zkazí - li se voda a začne zapáchat, je nutné jezírko vyčerpat a 

vyčistit. Proto při napouštění jezírka dávejme pozor na obsah dusičnanů ve vodě, např. u studniční 

vody, a dostatečné osázení  čistícími rostlinami.  Na jejich kořenech bývají  různí  pomocníčci,  např. 

plovatky bahenní, které nám budou pomáhat jezírko udržovat v čistotě. Po překonání fáze stabilizace 

je údržba jezírka nenáročná. Pochopitelně jezírko pravidelně pozorujeme. Jednou za rok, nejlépe brzy 

na  jaře  odstraníme  uschlé  nadzemní  části  rostlin,  abychom  jim  umožnili  další  vývoj.  Víc  jezírko 

obvykle nepotřebuje. Nevěříte? Vyzkoušejte si to!



Divočina
  Kapitola o mikroklimatech by  bez pojednání  o divočině nebyla  celá.  Divočina je prostorem, ve 

kterém vládne příroda, ne my. V divočině probíhají přírodní procesy relativně nerušeně a v ní se  také 

obnovuje původní rovnováha naší zahrady. Rostou v ní náletové rostliny, rozrůstají se v ní plevelné 

druhy rostlin, stěhují se tam užiteční pomocníci : užitečný hmyz, obojživelníci a malá zvířata. Z části 

naší zahrady se začíná stávat fungující ekosystém, který je nenahraditelným pomocníkem při naší péči 

o zbytek zahrady. Naše počínání v divočině by se proto mělo podobat návštěvě. V divočině můžeme 

pobývat,  pozorovat,  meditovat,  obdivovat,  rozjímat…  Neměli  bychom  do  jejích  pochodů  vůbec 

zasahovat. Její obyvatelé tady mají svůj domov a potřebují pocit bezpečí. Odolat pocitům, že divočině 

musíme dát  řád,  jinak pohltí  celý  pozemek může být  někdy těžké.  Ovšem, jen při  dodržení  této 

podmínky s námi bude příroda opravdu spolupracovat. Divočina má svůj vlastní řád, který musíme 

respektovat.

Založení divočiny

Divočinu  v naší  zahradě  získáme  tak,  že  vyhradíme  určitý  prostor,  který  nemusíme obdělávat  a 

ponecháme jej přírodě k dispozici. Její vývoj můžeme mírně urychlit tím, že z ní odstraníme všechny 

rostliny,  vyžadující  naši  péči  a  přesadíme   divoké  rostliny  z podobných  stanovišť.  Pozor  však  na 

chráněné rostliny, ty raději ponechejme v přírodě!

Některá místa  jsou svou přirozenou podstatou vhodnější  pro  divočinu,  než jiná.  Jezírka jsou pro 

divočinu jako stvořená. Je snadné  nechat jejich okraje zarůst rostlinami. Můžeme do nich zasadit i 

okrasné rostliny, vybírejme však druhy, které nepotřebují péči.

 Dalším takovým místem jsou okraje zahrady, ploty, hranice pozemku. Osázíme je vhodnými keři, o 

zbytek se už postará příroda sama. Je dobré vybrat keře, které plodí ovoce nebo alespoň bobule, 

vhodné jako potrava pro ptáky. 

Skládá li se naše divočina z více prvků, je dobré je navzájem propojit: např. jezírko může být umístěno 

blízko okraje zahrady a živým plotem spojeno s koutem pozemku, ve kterém je „opravdová divočina“. 

Kromě působivého estetického dojmu vytvoříme  cestu z divočiny k jezírku, bezpečnou pro živočichy.

Země nás živí, pečujme o ni

     V přírodní zahradě můžeme vypěstovat dostatek potravy, aniž bychom proto museli ničit půdu. 

Naši předkové to tak dělali po dlouhá staletí. Naším cílem ale není vrátit se k zemědělské dřině. Jde 

nám  o  to,  jak  vypěstovat  potraviny  a  neničit  životní  prostředí.  Přírodní  ekosystémy  jsou 

charakteristické tím, že jsou soběstačné. Vše, co vyprodukují, dokáží využít a zbytek postupně beze 

stopy zlikvidovat. Naučme se tedy produkovat jako příroda. To zní hezky, ale jak to udělat?

(Informace v této kapitole jsou vybrány z knihy Česká biozahrada, Radomil Hradil, 2000)

Hnojení
     Organické hnojivo dodává půdě živiny a navíc humus, který pomáhá udržovat její život. Na rozdíl 

od umělých hnojiv nezanechává v půdě nezpracovatelné zbytky, nezpůsobuje zasolení půd, ani se 

nesplavuje  do  povrchových vod.  Dává rostlinám živiny  ve formě vhodné  pro  jejich  zdravý  vývoj. 

Rostliny jsou tak odolnější vůči chorobám a působení škůdců. Vraťme se tedy k přirozenému hnojení.



Kompost-  čtyřčlenná  rodina vyprodukuje  za  rok asi  300 kg bioodpadu.  Slupky z brambor,  cibule, 

zeleniny,  nahnilé  ovoce a  zelenina…to jsou věci,  které  běžně házíme do popelnice.  Budeme-li  je 

kompostovat, máme o největší část hnojiva pro naši zahradu postaráno. Kompostujeme také běžný 

odpad ze zahrady namísto škodlivého pálení. 

Zelené hnojení.-rostliny, které vyséváme na volná místa a následně zapravíme do půdy. 

Hnůj-živiny, které obsahuje, jsou přítomny v lehce přístupné formě, jak dokazuje uvolňující se zápach. 

Můžeme jím snadno přehnojit  a  půdě tím k trvalému zvýšení úrodnosti  také příliš  nepomůžeme. 

Proto používáme hnůj jen výjimečně, např. na podzim v tenké vrstvě na pozemek, kde budeme zjara 

vysazovat brambory. Nedokážeme-li se bez hnoje obejít, můžeme ho před použitím zkompostovat. 

Kompostování
     Kompostování je uměním proměny. Péče, kterou kompostu věnujeme, se nám mnohonásobně 

vrátí v dobré úrodě. Kompost má být umístěn tak, aby nevysychal, ale byl také chráněn před velkými 

dešti, nejlépe v polostínu, můžeme jej také přikrýt starým kobercem. Kompostovat můžeme téměř 

všechno: papír, lepenku, listí,  trávu, starý textil  bez umělých vláken, zbytky z kuchyně…Důležitý je 

poměr  uhlíku  k dusíku  (C 20-30:  N1).  Při  nadbytku  uhlíku  (sláma,  papír,  piliny)  se  kompostovací 

proces zpomaluje a dochází k rašelinění, při nadbytku dusíku (kuchyňský odpad, tráva) dochází ke 

hnití. Pro urychlení kompostování přidáváme asi 10% zeminy. Cennými pomocníky při kompostování 

jsou živé organizmy, např. houby, kvasinky, řasy, bakterie, ale i červi, žížaly, roztoči, chvostoskoci a 

další…  Je  dobré  kompost  alespoň  jednou  překopat.  Zralý  kompost  poznáme  podle  drobtovité 

struktury. Zapravujeme ho každým rokem na jaře, mělce, v dávce 2-5 kg/m, k ovocným stromům pak 

1-2kg/m, není-li kompost zcela rozložen, zapravujeme ho raději na podzim. 

Zelené hnojení
     Je vhodné všude tam, kde je půda nějaký čas odkrytá, bez rostlin. Můžeme ho pěstovat jako 

předplodinu,  meziplodinu,  následnou  plodinu  nebo  jako  hlavní  plodinu  tam,  kde  je  půda  příliš 

vyčerpaná. V tom případě je zelené hnojení způsobem, jak obrátit proces půdní degradace žádoucím 

směrem.

Vhodné rostliny:
- medonosné- svazenka a pohanka-

-vikvovité - boby, vikve, hrachor, hrách, 

- univerzální- hořčice, řepka, jeteloviny, , měsíček

Ozimé rostliny vyséváme na podzim, ostatní na jaře nebo v létě. Kvůli přenosu chorob dáváme pozor 

na to, abychom po sobě nepěstovali příbuzné rostliny (např. kedluben – hořčice). Rostliny na zelené 

hnojení zapravujeme do půdy na počátku plného květu, medonosné a vikvovité při odkvětu. Rostliny 

posečeme  a  mělce  zapravíme.  Posečenými  rostlinami  můžeme  také  zamulčovat.  Před  hnojením 

můžeme na záhony rozhodit  trochu kompostu nebo je  postříkat  rostlinným zákvasem, urychlí  to 

proces rozkladu.

Nastýlání
     Chrání půdu před sluncem, větrem a deštěm, pomáhá regulaci plevelů, brání odpařování vody, 

obohacuje půdu o organickou hmotu a živiny. Nastýlat můžeme jakýmkoliv rostlinným materiálem: 



posečenou trávou,  slámou,  listím,  zbytky  rostlin  i  většinou plevelů,  ale  i  černobílými  novinami a 

textilem z přírodních materiálů. Pozor musíme dávat na semena plevelů. Plevele, které se rozmnožují 

částmi  rostlin,  jako třeba svlačec,  pryskyřník  či  pýr,  k mulčování  nepoužíváme.  Raději  je  spálíme, 

popel  můžeme vysypat  na místa  jejich častého výskytu.  Materiál  k mulčování  je lepší  nařezat na 

kousky. Pokud mulčujeme suchým materiálem, můžeme ho dávat ve vyšší  vrstvě (kolem 10 cm), 

kterou hned zavlažíme. V silné vrstvě mulče se rádi drží slimáci, osvědčilo se proto mulčovat spíše 

v menší vrstvě (asi 2 cm). Potom můžeme použít  i  čerstvý nebo mírně zavadlý rostlinný materiál, 

jehož vrstvu postupně doplňujeme podle toho, jak se rozkládá. 

Zpracování půdy a regulace plevelů
     Vzhledem k tomu, že po oživení za nás velkou část práce udělají žížaly a půdní mikroorganizmy, je 

vhodné zapracovávat půdu šetrným způsobem. Tam, kde jsou půdy utužené, se rytí nevyhneme, je to 

však jen jeden ze způsobů zpracovávání půdy. Na záhonech můžeme půdu prokypřit rycími vidlemi 

nebo okopáváním, na zvýšených záhonech stačí malá motyčka nebo ruční rýček. Velkou výhodou je, 

že na půdu při práci nemusíme šlapat.

Před setím musíme půdu „otevřít“. Hlubší kypření půdy provádíme na podzim, vyžaduje-li to 

stav půdy. S půdou nehýbeme, když je příliš mokrá nebo příliš suchá. 

Množství  plevelu  regulujeme  do  značné  míry  preventivně,  vyšší  hustotou  výsadby  a 

nastýláním. Vytrvalé druhy plevelů oslabujeme důsledným vytrháváním a vykopáváním, jednoletým 

plevelům bráníme ve vysemeňování. Pletí na záhonech provádíme až tehdy, když plevele konkurují 

pěstovaným rostlinám. Do té doby je ponecháváme jako přirozenou pokrývku půdy. Některé plevele 

pokrývají půdu a netvoří přitom konkurenci rostlinám, např. ptačinec žabinec. Můžeme je ponechat 

na záhoně a později použít jako mulč.

Ochrana rostlin
     Péče o půdu a výběr rostlin vhodných pro dané stanoviště jsou nejlepší prevencí proti chorobám a 

škůdcům. Na zdravé půdě rostou zdravé rostliny, které jsou mnohem odolnější proti chorobám. Se 

„škůdci“ si většinou poradí naši „pomocníci“, pro které jsme na zahradě vytvořili vhodné podmínky.

Užiteční živočichové

Ježek: Žere hmyz, slimáky, pavouky a drobné hlodavce. Stačí mu husté křoví a hromada      větví 

v divočině, kde je  klid.  Cestujeme dírami  v plotě,  k zimnímu odpočinku potřebuje vrstvu listí  pod 

hromadou klestí.

Krtek: Kromě užitečných žížal požírá i slimáky, mnohonožky, larvy a kukly hmyzu.   (Zvýšenými záhony 

se neprohrabe).

Rejsek: Živý se hmyzem a hnízdí v dutinách stromů a v dírách, listí nebo kompostu.

Ptáci: Někteří jsou hmyzožraví, jiní se živý semeny. Hnízdí v hustých keřích, jejichž druhová pestrost 

poskytuje potravu mnoha druhům ptáků. Můžeme jim připravit budky.

Slepýš: Má rád slimáky, potřebuje vlhčí úkryty.

Ještěrka: Loví hmyz, pavouky a slimáky. Ukrývá se ve sluncem vyhřáté hromadě kamenů.



Pavouci: Živí se komáry, mšicemi, roztoči. Milují jakýkoliv „nepořádek“.

Slunéčka: Požírači mšic. Ukrývají se v listí, pod kůrou, mezi kameny.

Střevlíci: Žerou brouky, larvy, housenky i slimáky. Ukrývají se např. ve starém dřevě.

Pestřenky, lumci, lumčíci: Jejich larvy požírají mšice. Mají rády kvetoucí rostliny.

Zálivky a postřiky 

     Působí preventivně jako posilující, hnojivé nebo ochranné prostředky pro rostliny. Jejich působení 
je  šetrné,  pomalejší  a  není  tak  viditelné  jako  u  chemických  prostředků  nebo  jedů.  Zvyšují 
odolnost rostlin proti  chorobám. Proti „škůdcům“ působí většinou tak,  že je svým zápachem 
odpudí. Aplikujeme je jako zálivku nebo postřik. Uvádíme jen několik příkladů.

Zákvasy- byliny  dáme  do  sudu  a  zalijeme  vodou.  Za  teplého  počasí  vykvasí  za  10-12  dní,  ta 

chladného to trvá déle. Ředíme obvykle 1:10, používáme během vegetace jako hnojivou zálivku.

Černý bez: 1kg čerstvých listů/10 l vody. Kvasící jíchu lijeme neředěnou do děr hryzců.

Cibule: 0,5  kg  nakrájené  cibule/10 l  vody.  Působí  proti  houbových chorobám u jahod,  brambor, 

ovoce.

Česnek: 0,5 kg rozmačkaných stroužků/10 l vody. Neředěný proti pochmurnatce mrkvové.

Kapradí: 1 kg listů/10 l vody. Proti mšicím, postřik na půdu proti slimákům.

Kostival: 1 kg listů/10 l vody. Hnojivý výluh pro rostliny, náročné na živiny.

Měsíček: K ozdravění půdy a posílení rostlin.

Pampeliška: 1,5-2 kg listů/10 l vody. Neředěný, na jaře, harmonizuje růst rostlin.

Výluhy

     Nařezané rostliny zalijeme vařící vodou, zakrytou nádobu necháme asi 15 minut odstát a výluh 

slijeme. Po vychladnutí ředíme podle receptu.

Mrkev: 50 g natě/1 l vody. Neředěným postřikujeme cibuli a pórek.

Křen: 0,5  kg  listů/1  l  vody.  Ředíme  1:5  na  jaře  1:1  v létě.  Postřikujeme  jako  prevenci  proti 

moniliovému usýchání větviček ovocných stromů. 

Prostředky biologické ochrany na našem trhu

     V přírodní zahradě jde především o rovnováhu, při které jsme schopni tolerovat určité množství 

nežádoucího hmyzu. V krizových situacích jeho přemnožení se nám, pro jistotu, může hodit znalost 

možností biologických prostředků ochrany rostlin. Vyhneme se tak pokušení použít chemické jedy. 



Biologické  prostředky  působí  na  bázi  mikroorganizmů,  roztočů,  hmyzu,  nebo  jsou  to  prostředky 

vyráběné šetrnou technologií z přírodních surovin.

V dobrých  prodejnách  se  zahradnickými  potřebami  by  měli  být  schopni  vám  poradit. 

Kontakty na české výrobce uvádíme dále v seznamu kontaktů.
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Slovo závěrem

     Zahrádkaření má v naší zemi nepřetržitou tradici. Vztah k půdě, k chalupám a k přírodě u nás zatím 

nestačila  příliš  pokazit  ani  konzumní  kultura.  Trendy  komerčního  zahradničení  směřují 

ke každoročním  nákupům  atraktivních  rostlin  do  balkónových  truhlíků  a  vyhazování  „použitých“, 

které  díky  „chemické  péči“  vyčerpaly  své  síly  přílišným  kvetením.  V zahradách  jsou  tendence 

k vysazování rostlin, jež sice nepotřebují žádnou péči, ale také „nikoho neživí“, neposkytují potravu 

lidem, zvířatům ani hmyzu. Naštěstí však velká část lidí, používajících zdravý rozum, vyvíjí  na svých 

zahradách aktivity v opačném směru, podporují  plodnost a život. Záleží  jen na nás, který směr si 

vybereme.  Následující  řádky   pocházejí  od  „klasika  biozahradničení“  a  jsou  klíčem  k pochopení 

filosofie přírodního způsobu pěstování.

Desatero ekologického zahrádkáře
podle Arnošta Tabacha 

1.Vycházíme z přesvědčení, že jsme součástí přírody a jsme jen dočasnými hosty na Zemi, a proto je 

nezbytné  chovat  se  na  ní  jako  na  návštěvě.  Nepoškozujeme  proto  životní  prostředí,  nýbrž  je 

obnovujme.  Zejména  usilujeme  o  původní  různorodost  přírody.  Snažíme  se  pomáhat  k návratu 



přírodní  rovnováhy.  Zvelebujeme místní  byliny  i  dřeviny,  vytváříme vhodné  podmínky pro  ptáky, 

obojživelníky, užitečný hmyz.

2. Máme na paměti hodnoty krajiny jako významné prvky našeho kulturního dědictví. Přispíváme ke 

znovuzrození jejích původních prvků, jako je rozptýlená zeleň, stromořadí, remízky, přírodní parky, 

meze nebo i přírodní květinové louky, mokřady, jezírka. Naši zahrádku nebo pole vytváříme ve vztahu 

k okolní krajině, k potřebě její trvalé stability i k místní tradici.

3. Při ekologickém pěstování se snažíme o uzavřený koloběh látek. Snižujeme vnější vstupy, zejména 

neobnovitelné  zdroje  energie.  Co  nejvíc  zhodnocujeme  místní  suroviny.  Upouštíme  od  použití 

syntetických chemických látek,  které poškozují  životní  prostředí,  přírodu,  půdu,  vodu i  ovzduší  a 

jejichž výroba polyká příliš neobnovitelných zdrojů surovin a energie. Výpěstky prodáváme v místě 

nebo ze dvora, je-li nutný dovoz ke zpracovateli, volíme pokud možno nejbližšího.

4. Jsme přesvědčeni,  že přirozeně úrodná půda nám přinese zdravé rostliny, které se přirozeným 

způsobem  ubrání  před  chorobami  a   škůdci.  Tito  doprovodní  činitelé  pěstování  nám  budou 

poškozovat nebo ničit pouze neduživé rostliny. Ty zdravé budou pro nás zdravými potravinami nebo 

zdravými krmivy pro hospodářská zvířata. Ze zdravých zvířat získáme zdravé produkty-maso, mléko, 

vajíčka…(biopotraviny).

5.  Při  péči  o  půdu  vycházíme z vědomí,  že  přirozené živiny  vznikají  v metabolismu půdní  živěny, 

zejména v zažívacích traktech žížal, hmyzu. Pečujeme o prospěšné půdní mikroorganismy. Hnojíme 

proto organickými látkami, které jim skýtají potravu-jako jsou zbytky ze sklizně, kompost,  vhodný 

kuchyňský odpad, mrva hospodářských a dalších zvířat apod. 

6.Půdní úrodnost udržujeme promyšleným osevním postupem, využíváme zeleného hnojení, nastýlky 
půdy a meziplodin a půdu na ekozahrádce nemáme nikdy holou. Rostliny pěstujeme 
ve smíšených kulturách, aby se přirozeně podporovaly v růstu, vzájemně chránily před chorobami a 
škůdci, zlepšovaly svou chuť. Proto zařazujeme i doplňkové rostliny, jako např. kořeninové a léčivé, i 
rostliny, lapající nevhodné živočichy apod.

7. Při ochraně dáváme přednost biotechnickým metodám jako např. mechanickému odstraňování 

napadených nebo nemocných rostlin, používání lapačů, hnojivých a léčivých zálivek nebo postřiků 

z rostlin. V krajních případech použijeme biologickou ochranu pěstovaných kultur- od bakterií  přes 

houby po užitečné živočichy,  kteří  požírají  jiné,  pro  nás  nežádoucí.  Těmto predátorům vytváříme 

podmínky k rozmnožování a k úkrytu.

8.  Hospodářská  zvířata  chováme  co  nejpřirozeněji.  To  např.předpokládá  hojnost  pastvy,  volné 

ustájení,  dostatečné hrabiště  pro drůbež.  Nepodáváme stimulátory  růstu,  hormony a preventivní 

léčiva syntetického původu.

9. V okolí  šíříme myšlenky zdravého způsobu života.  Pěstitelům a veřejnosti  osvětlujeme význam 

ekologického  hospodaření  pro  trvale  udržitelný  život  a  související  povinnost  odkázat  našim 

potomkům půdu, krajinu a přírodu v dobrém stavu.

10.  Propagujeme  význam  biopotravin  pro  spotřebitele  i  myšlenky  ekologického  hospodaření 

v krajině.  Hodláme-li  vlastní  výpěstky  prodávat,  můžeme  usilovat   o  ochrannou  známku  pro 

označování  bioproduktů.  Podmínkou  k tomu  je  praktické  naplňování  těchto  zásad  a  osvojení  si 

nových ekologických souvislostí i metod hospodaření. 
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Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

Permakultura (CS)  mezinárodní  organizace,  která se  zabývá designem trvale udržitelných 
lidských sídel. www.permakultura.cz
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na  biozemědělce v brněnském kraji www.veronica.cz
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Planta  naturalis,  507  42  Markvartice  u  Sobotky,  tel.  493  577  159  -  semena  českých 
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