
 
Leden: 
OKRASNÁ ZAHRADA 
V lednu naši zahradu zdobí především stálezelené listnáče a jehličnaté stromy, které 
zpestřují okolí domu především svými rozmanitými tvary. Měli bychom vysévat 
semena některých trvalek do venkovních truhlíků, aby mohli přes zimu projít mrazem, 
což potřebují k vyklíčení. Některé trvalky mohou mít přes zimu v našich klimatických 
podmínkách problémy s vlhkem, které přinášejí především časté oblevy v teplejších 
oblastech. Proto bychom se měli postarat o to, aby se v jejich blízkosti voda 
nezadržovala. 
V případě bohaté sněhové nadílky by se nám mohly polámat větve ozdobných 
jehličnanů. Proto bychom z nich měli sníh pravidelně oklepávat, nebo koruny předem 
svázat. Skalničky jsou na sněhovou pokrývku, která je chrání před sluncem, ze svých 
přirozených stanovišť zvyklé. Pokud obdobné podmínky nemají i na našich 
zahradách, měli bychom rostlinky přikrýt chvojím. Sníh odklizený ze zahradních 
chodníčků, popřípadě trávníku můžeme přendávat ke kořenům stromů, kde poslouží 
jako závlaha. Pokud máme naopak sněhu nedostatek, zaléváme ozdobné stromy a 
keře.  
Další důležité práce: 
* Choulostivé květiny na záhonech přikrýváme chvojím, abychom je ochránili proti 
mrazům. 
* Při oblevě choulostivým rostlinám pokrývku proti chladu odstraníme, aby se 
nezapařily. Pokrývku k rostlinám vrátíme až po opadnutí vyšších teplot. 
* Venkovní rostliny, které máme uschované doma, mírně zaléváme. 
* Abychom si předpěstovali sazenice dlouho vyvíjejících se letniček, již nyní je 
vyséváme do misek. 
* Dobře zakořeněné cibulnaté rostliny v květináčích přemisťujeme ze sklepa či z 
venku do tepla, abychom urychlili jejich kvetení. 
* Kontrolujeme stav, ve kterém máme uskladněné cibule a hlízy okrasných rostlin. 
* Měli bychom prořezávat okrasné stromy a keře kromě těch, které pokvetou již brzy 
na jaře. 
* Ostříháme výhony okrasných dřevin, abychom je mohli roubovat. 
* Pokud nejsou příliš velké mrazy, v teplejších oblastech zmlazujeme a sestřiháváme 
živé ploty. 
* V okrasném jezírku vytváříme díry v ledu, aby se v něm nekazila voda a aby ryby 
měly dostatek kyslíku. 
* Nevcházíme na zmrzlý trávník, který by mohly poškodit stopy, které by na něm po 
nás zůstaly.  
OVOCNÁ ZAHRADA 
V lednu je nejvhodnější čas k odstranění borky ovocných stromů. Borka, neboli 
druhotná kůra, která je na vnější straně kmene, je odumřelá a mohou pod ní být 
ukryty kokony škůdců a výtrusy hub. Druhotnou kůru seškrabeme k tomu určenou 
speciální škrabkou a poté ji spálíme. Je vhodný čas k řezání roubů pro jarní 
roubování. Rouby by měly do jara zůstat nevyschlé, živé a nenarašené. Dále bychom 
měli odstranit suché, poškozené a nevhodně rostoucí větve. Strom se tak ozdraví a 
do koruny bude pronikat více světla. Kmeny stromů bychom také měli ochránit 
netkanou textilií proti mrazu, aby na nich nevznikly mrazové puklinky. Pokud 
nemáme oplocenou zahradu, měli bychom kolem stromu ovinout pletivo proti okusu 
divokou zvěří. Další důležité práce:  



* Pravidelně kontrolujeme kvalitu uskladněných plodů. Zkažené a kazící se 
vyhazujeme. 
* Uskladněná jablka, která mají sklony k vadnutí, umisťujeme do igelitových sáčků s 
drobnými otvory. 
* Odstraňujeme ze zahrady mrtvé a nemocné ovocné dřeviny. 
* Potkají-li naše beztrnné ostružníky velké mrazy, přikrýváme je chvojím. 
* Z korun stromů odstraňujeme plesnivé plody, které by na jaře mohly být zdrojem 
infekcí. 
* K ovocným stromům a keřům přihrnujeme sníh, který jim slouží jako zdroj vláhy. 
* Keře rybízu chráníme netkanou textilií, aby ptáci nemohli vyklovat jejich pupeny. 
* Vyčistíme ptačí budky a odstraníme z nich stará hnízda. 
* Drobné ptactvo přes zimu přikrmujeme z krmítka.  
 ZELENINOVÁ ZAHRADA  
Otužilou vzrostlou zeleninu, jako jsou například ozimé saláty, špenáty, pór, pastinák 
nebo kapusta, bychom měli chránit chvojím, které může nahradit i napadaný sníh. 
Zároveň z těchto zakrytých zákonů 
můžeme sklízet zimní cibuli a kadeřavou petržel. V zimě náš organismus potřebuje 
dostatek vitaminů, aby se ubránil virózám a nachlazením. Proto si můžeme 
vypěstovat obilné klíčky, které jsou nejen zdrojem vlákniny, ale i kýžených vitaminů. 
Pšenici nebo žito propláchneme vodou a hodinu či dvě je necháme namočené v 
misce. Poté vodu slijeme a nádobku se zrny umístíme na světlé a teplé místo. Další 
důležité práce:  
* Kvůli střídání plodin bychom si již teď měli naplánovat, na které záhony vysadíme 
jakou zeleninu. 
* Prohlédneme zeleninu, kterou jsme vyseli na podzim, jestli není poškozena 
hlodavci.* Nakelímkovanou pažitku a kořenovou petržel přeneseme do tepla a světla 
a začneme zalévat, abychom ji urychlili. 
* Za mírnějšího počasí můžeme urychlit rebarboru. Její část oddělíme a vsadíme ji do 
květináče, který umístíme na chladné   stanoviště. Přesazené rostliny zaléváme 
pouze mírně. 
* Do květináčů umístěných v bytě za oknem vyséváme řeřichu setou. 
* V případě teplého počasí, zryjeme všechny záhony určené pro pěstování zeleniny, 
pokud jsme tak již neučinili. 
* Připravujeme si substrát pro pěstování sazenic v květináčích. 
* Vyčistíme a vydezinfikujeme květináče pro pěstování zeleniny. 
* Pravidelně kontrolujeme stav uložené zeleniny. Zkaženou a kazící se vyhodíme. 
* Opravujeme nářadí, aby bylo připravené na novou zahradní sezónu. 
* Na novou sezónu chystáme také skleníky a pařeniště.  
Převzato z: www.zahrada.cz  
 
Únor: 
OKRASNÁ ZAHRADA 
V únoru začínají na zahradě kvést některé okrasné dřeviny, trvalky, cibulnaté a 
hlíznaté květiny. Jako první vykvétají cibuloviny, mezi které patří sněženky, ladoňky, 
talovíny a puškinie, které nejlépe prospívají na slunném a vlhkém místě s 
dostatečným množstvím živin. Pravidelně kontrolujeme dvouletky přezimující pod 
vrstvou chvojí. Tuto ochrannou vrstvu občas odstraníme, abychom rostliny vyvětrali. 
Koncem měsíce odkrýváme trvalky, odstraníme všechny jejich nadzemní části a 
pohnojíme je. Prověřujeme stav uskladněných cibulovin. U balkónových rostlin, které 
máme na přezimování v chladnu, zkontrolujeme přítomnost škůdců. Neměli bychom 
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vstupovat na zmrzlý trávník, aby mrazem zkřehlá stébla trávy neodumírala a 
nevznikla tak holá místa. Pokud už v teplých oblastech půda rozmrzne, můžeme na 
trávník přidat jemný kompost, popřípadě můžeme založit nový. Další důležité práce: 
* V teplých místnostech či sklenících již můžeme osázet truhlíky. 
* Vyséváme letničky do nádob, aby se mohly rychleji vyvíjet pro pozdější výsadbu. 
* Můžeme ještě vysazovat trvalky, které vyžadují zimní přemrznutí. 
* Okrasné keře seřízneme těsně nad zemí. U keřů, které kvetou již zjara, odstraníme 
jen suché nebo poškozené větve. 
* Nemocné a odumřelé dřeviny odstraníme i s kořeny. 
* Pokud nejsou mrazy, můžeme omladit stálezelené listnaté stromy a živé ploty. 
* Řežeme větve javorů a hlohů, abychom dali jejich korunám tvar. 
OVOCNÁ ZAHRADA 
V únoru můžeme prořezat stromy, které potřebují zmladit. Řez ostatních jádrovin 
bychom měli nechat až na květen, peckoviny bychom pak neměli řezat vůbec. 
Prořezat bychom měli naopak bobuloviny, které tím zmladíme a zároveň tak 
napomůžeme kvalitní sklizeni. Stříháme výhony starší čtyř let, které poznáme podle 
toho, že mají načernalou barvu. Pokud není mrazivé počasí, provedeme postřik, 
kterým opláchneme kmeny a silné větve stromů, na nichž se zpravidla nachází nejvíc 
larev škůdců. Máme-li na zahradě problémy se zvýšeným výskytem mšic, postříkáme 
také letorosty, kde se vyskytuje nejvíc jejich vajíček. Kmeny stromů bychom měli 
chránit zastiňovacími deskami nebo postřikem proti přehřátí sluncem. Broskvoně 
bychom měli ošetřit přípravkem proti kadeřavosti. Další důležité práce: 
* Můžeme začít s hnojením rostlin. 
* Sklizeň jahod můžeme urychlit tím, že rostlinky přikryjeme fólií, kterou ale nesmíme 
úplně uzavřít, aby mohly být jahodníky opylovány včelami. Rostliny nám díky fólii 
vykvetou již v dubnu a plodit začnou počátkem června. 
* Okopeme zem kolem révy vinné. 
* Vyhloubíme jámy, abychom do nich na jaře mohli zasadit ovocné dřeviny. 
* Meruňky, třešně a višně můžeme začít roubovat koncem měsíce. 
* Po sněhové pokrývce můžeme rozhodit komplexní hnojivo nebo kompost, protože s 
vodou z tajícího sněhu jejich živiny proniknou do půdy. 
* Shrabeme a zkompostujeme poslední zbytky zahradního listí. 
* Kontrolujeme stav uloženého ovoce. Zkažené či kazící se odstraníme. 
ZELENINOVÁ ZAHRADA 
V únoru sklízíme ozimou cibuli, špenát, růžičkovou kapustu, cibuli sečku a listy 
kadeřávku. Za příznivých podmínek můžeme v teplejších oblastech vysévat cibuli, 
mrkev, ředkvičky a špenát, které přikryjeme netkanou textilií, abychom je ochránili 
před mrazy. Brambory můžeme již nyní připravovat na ranou výsadbu. V tomto 
měsíci bychom měli převrstvit kompost, který jsme založili loni. Na dně by měla být 
vrstva hrubšího materiálu, nad ním pak kompost samotný a nahoru by měl opět přijít 
hrubší materiál. Nakonec můžeme kompost prolít močůvkou. Čtyři až pět měsíců po 
založení již můžeme kompostu používat a rozvážet po zahradě. Měli bychom 
pohnojit košťálovou, plodovou zeleninu a brambory. Saláty, listová, cibulová a 
kořenová zelenina naopak čerstvé hnojení, kterým bychom podpořili hnilobu a 
kořenové škůdce, mít nesmějí. Další důležité práce: 
* Abychom předpěstovali sazenice, vyséváme do nádob raný salát, letní pór, ranou 
košťálovou zeleninu, rajčata, papriku, bazalku a majoránku. 
* Do nádob přepichujeme semenáčky různých druhů zeleniny. 
* Zryjeme půdu v záhonech a poté je pohnojíme. 
* Záhony ještě před výsadbou povápníme páleným vápnem. 



* Kontrolujeme stav uložené zeleniny. Zkaženou a kazící se odstraníme. 
 Převzato z:  www.zahrada.cz  
  
Březen: 
V březnu již na zahradě dýchá jaro, které s sebou přináší především pestrobarevné 
květy jarních druhů cibulnatých a hlíznatých květin. V průběhu března můžeme začít 
s vysazováním okrasných stromů a zakládáním živého plotu. Ovocné stromy po zimě 
kontrolujeme, seřezáváme a roubujeme. Musíme je také začít chránit proti škůdcům, 
kteří se s jarem rovněž probouzejí. V březnu začínáme na záhonech vysévat 
zeleninu. 
 OKRASNÁ ZAHRADA 
 
 
V březnu na zahradě rozkvetou nejenom jarní druhy cibulnatých a hlíznatých květin, 
ale také okrasné dřeviny. Vedle sněženek, krokusů, bledulí, hlaváčků, kosatců, 
violek, prvosenek a lomikámenů se tak můžeme těšit například na květy vrby jívy, 
mandloní, nebo dřínu. 
V tomto období již můžeme odstranit ochranu, kterou jsme poskytli rostlinám proti 
chladu v zimních měsících. Ze záhonů s trvalkami odstraňujeme chvojí, popř. listí a 
pohnojíme je kompostem. Od chvojí a země oprostíme také růže. Stromkové růže 
přivážeme k tyčkám, které jim zajistí potřebnou oporu. Rozvážeme naopak 
jehličnany, které byly přes zimu spoutané proti poškození těžkým sněhem. Rostliny, 
které mrazy povytáhly ze země, zatlačíme zpět do půdy. 
Pokud již není zmrzlá půda, je nejvhodnější období pro výsadbu růží, živých plotů a 
okrasných dřevin. Dřeviny, které kvetou v létě vytvarujeme (u rostlin, které kvetou již 
na jaře, tak učiníme až po odkvětu). Ty, které pravidelně namrzají, pohnojíme a 
seřízneme, aby neobrážely na loňském dřevě a nevyholovaly se od země. Ze všech 
dřevin odřežeme nemocné a odumřelé větve, listnatým stromům odstraníme navíc 
také semenáče. 
Chceme-li si sami založit a vypěstovat živý plot, nařežeme loňské výhony na řízky 
tak, aby bylo na každém zhruba 6 oček. Řízky pak na 24 hodin namočíme do vody, v 
níž jsme předtím rozpustili lžičku medu. Poté je zapíchneme do země a zaléváme. 
Další důležité práce: 

 Byla-li suchá zima, vydatně zahradu zaléváme. 
 Záhony vyčistíme od mechu a starého listí. 
 Záhony na zahradě zkypříme a přidáme kompost. 
 Likvidujeme první rostlinky plevelů. 
 Vysazujeme hrachor vonný, pozdě kvetoucí druhy lilií. 
 Vyséváme astry, tabák nebo hledíky. 
 Letničky, které jsme vyseli v únoru, nyní přepichujeme. 
 Chceme-li urychlit kvetení některých cibulovin, překryjeme je fólií. 
 Odstraníme semeníky odkvétajícím cibulovinám. 
 Po odkvětu sněženek husté trsy rozsadíme. 
 Seřízneme okrasné traviny, jejichž květy nám zdobily zahradu přes zimu. 
 Zkompostujeme suché natě trvalek. 
 Do nádob vyséváme letničky citlivé na mráz. 
 Vyčistíme skalku od odumřelých rostlin a spadaného listí. 
 Zahradní jezírko vyčistíme od napadaného listí a zbytků rostlin. 

 OVOCNÁ ZAHRADA  
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Provádíme důkladnou prohlídku ovocných stromů a kontrolujeme, jestli slunce 
nevytvořilo pukliny na jižní straně kmenů. Protože se nám v korunách objevují 
zahušťující letorosty, odstraňujeme je a korunu upravujeme do pohárkovitého tvaru, 
který bychom měli udržovat po celý rok. U peckovin je zvláště v první polovině 
měsíce vhodné období k roubování spícími rouby na podnože, které jsou těsně před 
rašením. Koncem měsíce vysazujeme broskvoně a meruňky. Pokud ještě hrozí 
mrazíky, přihrneme ke kořenům slámu, abychom stromky ochránili. Ovocné stromy je 
také třeba ochránit postřiky proti obalečům, mšicím a ostatním škůdcům, kteří se za 
teplejšího počasí začínají znovu objevovat. V případě teplého počasí mohou již v 
březnu začít kvést broskvoně a meruňky. 
Další práce nás čeká kolem drobného ovoce. Právě v tomto období je velmi potřebné 
poskytnout mu kompost a v něm co největší množství živin. Jahodníkové záhony 
vyčistíme, okopeme, pohnojíme a dostatečně zalijeme. Seřežeme angrešt, rybíz a 
maliník. Krátké výhony maliníku odstraníme hned u země, ostatní zkrátíme na zhruba 
130 cm. 
Další důležité práce: 

 Zavěšujeme na stromy nové ptačí budky, protože se blíží doba hnízdění. 
 Do poloviny března řežeme révu vinnou a vyvazujeme ji na dráty. 
 Révu vinnou pohnojíme a okopeme. 

 ZELENINOVÁ ZAHRADA  
V březnu budeme na zeleninové zahradě především vysévat. Pokud nemáme 
kořenovou zeleninu vysetou již od podzimu, vyséváme ji nyní mělce do půdy, 
udržujeme ji ve vlhku a po vyklíčení ji projednotíme. Začátkem měsíce také 
vyséváme rajčata, raný květák a lilek pro dubnovou výsadbu. Do pařeniště či truhlíků 
vyséváme papriku, kterou po vyklíčení pod fóliovým krytem přesadíme na teplý 
záhon. Koncem měsíce pak vyséváme ředkvičky, které budeme moci sklízet již za 
měsíc. 
Podle našich pěstitelských záznamů a plánů bychom měli vědět, na kterých 
záhonech jsme v uplynulých letech pěstovali jednotlivé druhy zeleniny. Podle toho se 
rozhodneme jaké druhy na záhony umístíme letos, tak aby měly zajištěný dostatek 
potřebných živin. 

Další důležité práce: 
 Výsevy a výsadby chráníme před nočními mrazy netkanou textilií. 
 Ze záhonů sklidíme poslední přezimovanou zeleninu, jakou je například zimní 

pór. 
 Sázíme topinambury. 
 Semenáčky zeleniny, kterou jsme vyseli v minulém měsíci, přendáváme do 

truhlíků. 
 Za příznivého počasí již v teplejších oblastech sázíme brambory. 
 Abychom si předpěstovali sazenice melounů, sejeme je do nádobek, 

popřípadě je sázíme do vytápěných skleníků. 
 Vyséváme majoránku, kterou necháme vyklíčit pod fólií a po 3 týdnech ji 

přesadíme ve skupinách po pěti. 
 Převzato z: www.zahrada.cz 
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Duben: 

V dubnu, kdy kvetou narcisy a tulipány, se zahradní stromy zahalují do kabátů z 
nového zeleného listí. Stříháme okrasné dřeviny a poprvé v nové zahradní sezóně 
posečeme trávník, který zároveň provzdušníme. Chemicky ošetřujeme ovocné 
stromy a keře proti přezimujícím škůdcům a nastupujícím chorobám. Naplno se 
věnujeme vysévání, projednocování a vysazování různých druhů zeleniny.      
 
OKRASNÁ ZAHRADA 

Duben je charakteristický kvetením cibulovin, mezi které patří zejména tulipány, 
narcisy a hyacinty. Vedle nich začínají na zahradách kvést dvouletky (macešky a 
sedmikrásky) a trvalky (koniklec, tařice, kamzičník nebo plicník). Z okrasných dřevin, 
které se v tomto období bohatě olisťují, kvete zlatice (zlatý déšť), magnólie (šácholan 
soulangeův) nebo sakura (třešeň pilovitá). 
Je vhodná doba pro to, abychom letos poprvé posekali trávník a doseli případná holá 
místa. Posekanou trávu můžeme použít jako přikrývku k čerstvě vysazeným 
trvalkám, růžím a okrasným dřevinám a udrželi tak v půdě dostatek vlhkosti. Trávník 
provzdušníme speciálními hráběmi nebo provzdušňovačem (vertikutátorem), aby 
získal přístup k potřebným živinám. Duben, kdy je půda dostatečně vlhká a teplé jarní 
počasí podporuje klíčení semen, je také vhodné období pro založení nového 
trávníku. 
Věnujeme se stříhání okrasných dřevin a růží. Mnohokvěté růže sestříháme na 7 
oček, velkokvěté na 3 očka a popínavým odstraníme pouze vrcholové výhony. 
Odumřelé výhony zcela odstraníme. Nově vysazené růže radikálně zkrátíme a 
dbáme o to, aby měly dostatek vlhkosti. V tomto období si musíme u růží dát pozor 
na napadení pilatkami. Pokud k němu dojde pouze v menší míře, stačí odstranit 
poškozené listy, jinak musíme použít postřik. 
 
Další důležité práce: 

 Trvalky okopeme, pohnojíme a zavlažíme. 
 Záhony s trvalkami vyčistíme od odumřelých nadzemních částí a starého listí. 
 Krátce klíčící letničky, mezi které patří například netýkavka, vyséváme do 

truhlíků za oknem,  
nebo do skleníku. 

 Semenáčky letniček přepichujeme do pařeniště. 
 Na záhony vyséváme letničky, kterým nevadí nižší teploty. 
 Odstraňujeme odkvetlé květy cibulnatých květin. 
 Vysazujeme listnaté keře bez kořenových balů. 
 Sestříháme keře, které kvetou až v létě. 
 Stále ještě můžeme vysazovat listnaté živé ploty. 
 Můžeme řízkovat túje, tisy nebo jalovce. 
 V případě potřeby přesazujeme vzrostlé dřeviny. 
 Odstraníme suché, nemocné a namrzlé větve stromů. 
 Vřesům a v létě kvetoucím vřesovcům odstraníme suché květy. U vřesovců 

kvetoucím na jaře  
tak učiníme až po odkvětu. 

 Na skalce nahrazujeme uhynulé skalničky novými. Popřípadě osazujeme 
novou skalku. 

 Vyséváme okrasné dýně pro podzimní sklizeň. 



 Okrasné jezírko vyčistíme, napustíme vodou a osazujeme vodními rostlinami.  

OVOCNÁ ZAHRADA 
Ovocné stromy i keře s drobným ovocem chemicky ošetřujeme proti přezimujícím 
škůdcům a nastupujícím chorobám. Měli bychom také upravit tvar koruny jádrovin a 
peckovin. Koruny stromů bychom měli udržovat v pohárkovitém tvaru, který jim 
zajišťuje dostatek světla a umožňuje snadnou sklizeň. Toto období je velmi vhodné k 
roubování spícími zimními rouby. 
Půdu kolem keřů s drobným ovocem (například angrešt či rybíz), bychom měli 
prokypřováním uchránit před plevely. Půdu pod ovocnými stromy bychom měli 
udržovat nezatravněnou, plevelů, ale nezkypřenou. Kolem kmenů vyhloubíme půdu 
do tvaru mísy, abychom tím stromům poskytli dostatek vláhy. 
 
Další důležité práce:     

 Ledkem přihnojíme stromy, které mají bohatě nasazeno na kvetení. 
 Do korun jabloní a slivoní umisťujeme lapače proti pilatkám. 
 Vysazujeme ovocné stromy. 
 Zavlažujeme, kypříme a odplevelujeme půdu kolem nově vysazených 

ovocných stromů. 
 Začínáme s výsadbou révy vinné.  

ZELENINOVÁ ZAHRADA 
Čím dříve začneme vysévat a vysazovat zeleninu, tím více sklizní můžeme mít - 
dokonce až čtyři. Předpěstované sazenice některých odrůd celeru přesazujeme do 
záhonů, jiné teprve vyséváme. Dále vyséváme ředkvičky, pažitku, klasický a cukrový 
hrách, kopr, okurky, tuříny a salátovou řepu. Proti nočnímu chladu je můžeme chránit 
netkanou textilií. Koncem měsíce přesazujeme zakořeněné sazenice brambor do asi 
10 cm hlubokých rýh obohacených kvalitním kompostem. 
 
Další důležité práce: 

 V kelímcích si předpěstováváme cukety, salátové okurky a melouny. 
 Koncem měsíce můžeme na chráněných a teplých místech začít pěstovat 

keříčková rajčata.  
V případě nízkých teplot je chráníme netkanou textilií. 

 Začínáme projednocovat zeleninu z časných výsevů. 
 Kompostem hnojíme bulvový celer, brambory, brukvovitou a plodovou 

zeleninu. 
 Koncem měsíce již můžeme sklízet rebarboru vylamováním listů. 
 Pěstujeme-li salát ve skleníku či pařeništi, větráme a zaléváme, abychom se 

tím vyhnuli plísním  
a dalším chorobám. 

 Likvidujeme plevele a plže, kteří začínají ohrožovat sklizeň.  

Převzato z: www.zahrada.cz 

 Květen: 
Květen, jak už sám název napovídá, je měsícem, ve kterém kvete doslova celá 
zahrada. Prim v tomto směru hrají ovocné stromy, které jsou v tomto období obaleny 
květy, kolem nichž čile poletují pilné včely. V květnu se naplno rozbíhá pravidelná 
péče o zahradní trávník a práce na venkovních zeleninových záhonech.      



 
OKRASNÁ ZAHRADA 
V květnu je okrasná zahrada plná květů. Pro tento měsíc jsou charakteristické květy 
šeříku, ozdobných jabloní, tavolníku, azalek, plaménků a srdcovek, jejichž květy jsou 
častou ozdobou venkovských zahrádek. Dalšími trvalkami, které kvetou v tomto 
období, jsou orlíčky, hořce, pochybky, ladoňky, konvalinky, sasanky, pryskyřníky 
nebo okrasné česneky. Usychající květy raně kvetoucích dřevin, mezi které patří 
například šeříky a sakury, je vhodné průběžně odstraňovat, aby květenstvími 
neprorůstaly nové výhony. 
Po odkvětu seřežeme dřevité pivoňky, jejichž výhony zkrátíme o tři očka. Abychom 
zajistili pevný a pravidelný růst listnatým i jehličnatým živým plotům, pravidelně 
stříháme jejich výhony. Zaštipováním měkkých výhonů tvarujeme a zhušťujeme 
koruny zakrslých borovic. Některé okrasné keře, jakým je třeba tavolín, množíme v 
tomto období pomocí řízků. 
Pravidelně sekáme trávník, který bychom nikdy neměli nechat vykvést. Zelený 
koberec také hnojíme, a to nejlépe před deštěm, popřípadě jej následně zavlažíme. Z 
trávníku odstraňujeme plevele. To provádíme mechanicky nebo chemicky za pomocí 
pesticidů určenými na dvouděložné rostliny, které jednoděložné traviny nepoškodí. 
 
Další důležité práce: 

 Okrasné rostliny zavlažujeme, přihnojujeme, okopáváme a plejeme. 
 Pro udržení vláhy a proti plevelům záhony mulčujeme rozdrcenou borkou. 
 Vysazujeme okrasné dřeviny v kontejnerech. 
 Vyséváme některé popínavé rostliny k popínavým konstrukcím a zdem. 
 Vysazujeme letničky a dvouletky pro podzimní výsadbu, jako jsou například 

karafiáty, astry a  pomněnky. Je-li květen chladnější, chráníme rostliny v 
případě potřeby netkanou textilií. 

 Rostliny v nádobách, které jsme přezimovali a v dubnu otužovali, přesuneme 
na jejich venkovní stanoviště. Přesadíme je do nové půdy a ošetříme proti 
škůdcům a nemocem. 

 Jednotíme letničky. 
 Přechodně vysazujeme teplomilné cibuloviny, jako jsou například jiřiny. 
 Odstraňujeme průběžně semeníky u odkvetlých narcisů a tulipánů. 
 Lekníny a další vodní rostliny přezimující v bezmrazých místnostech 

přemisťujeme do jezírka.  

OVOCNÁ ZAHRADA 
Také v ovocné zahradě v tomto období kvete většina rostlin. Kvetoucí ovocné stromy 
zaléváme, prokypřujeme pod nimi zeminu a vytrháváme kolem nich plevele. V květnu 
je čas pro jejich roubování a přeroubování metodou za kůru. Rouby by měly být živé, 
nenarašené, spící a nastříhané v prosinci nebo v lednu. U odkvetlých broskvoní a 
dalších peckovin stříháme letorosty, přičemž ponecháváme pouze tři pupeny. Vedle 
toho vylamujeme silné letorosty rostoucích kolem odřezaných míst na starých 
větvích. 
Zaléváme, okopáváme, odplevelujeme a přihnojujeme kompostem také jahodníky. 
Kvetoucí jahodník je třeba v případě přetrvávajících mrazíků chránit netkanou textilií. 
Textilii musíme ale přes den odstraňovat, aby mohlo dojít k opylení. Na záhony 
umisťujeme fólie nebo netkané textilie, aby nemohlo dojít ke znečištění a hnití 
jahodníkových plodů. 



 
Další důležité práce: 

 Provádíme postřiky proti nemocem a škůdcům prakticky u všech druhů ovoce. 
 Do korun stromů zavěšujeme feromonové lapače, abychom v naší zahradě 

pochytali co největší množství škůdců. 
 Stromům, které bohatě kvetly, přidáváme do postřiku proti nemocem a 

škůdcům kapalná hnojiva, abychom zlepšili jejich výživu. 
 Výhony u ovocných stěn hrušní a jabloní ohýbáme do vodorovné polohy, 

abychom podpořili plození. 
 Pokud mají jabloně, hrušně a broskvoně nasazeno na velikou úrodu, 

protrháme je, aby měl každý plod dostatek místa pro růst. 
 Ve chvíli, kdy dorostou letošní výhony vlašského ořešáku do průměru pěti 

centimetrů, můžeme je začít seřezávat. 
 Upravujeme způsob přivázání mladých stromků k opěrným kůlům, aby jejich 

spojení nebylo ani příliš těsné, ani příliš volné. 
 Vylamujeme letorosty vinné révy, které nemají nasazeno na kvetení. 
 Ještě na začátku měsíce můžeme sázet révu vinnou. 
 Již v květu můžeme sklízet plody zimolezu kamčatského.  

ZELENINOVÁ ZAHRADA 
Vyséváme fazol, hrách, červenou řepu, květák a čekanku. Na záhony přemisťujeme 
předpěstované hlávkové zelí, polorané kedlubny, květáky, poloranou, letní kapustu s 
nakelímkované salátové okurky a nakládačky. Nakonec na záhony vysadíme i silná 
keříčková a tyčková rajčata. Předchozí zeleninové výsevy naopak dojednotíme, 
protože husté pěstování zhoršuje kvalitu budoucí sklizně. 
 
Další důležité práce: 

 Záhony se zeleninou zavlažujeme, hnojíme a okopáváme. 
 Při chladnějším počasí vyčkáme s výsadbou kořenové zeleniny až na konec 

měsíce. 
 Zeleninu po výsevu chráníme netkanou textilii, kterou odstraníme až po 

dojednocování. 
 Za teplého počasí bychom měli začít větrat ve sklenících a pařeništích. 
 Na teplých a chráněných místech můžeme vysazovat melouny, papriky a lilky. 
 K bramborám v řádcích přihrneme zeminu. 
 Sklízíme první ranou mrkev, letošní kopr, cukety a špenát. 
 Plevel ze zeleninových záhonů dáváme do kompostu, kde nám výborně 

poslouží. V žádném případě ho nevápníme, protože vápno by kompost akorát 
zmineralizovalo a nezpůsobovalo by tlení.  

Převzato z: www.zahrada.cz 

Červen: 
Červen je měsícem, kdy se jaro střídá s létem, začínají velmi teplé dny a zahrada 
vyžaduje zavlažování. V červnu již obvykle dozrávají první třešně a jahody. V 
zeleninové zahradě sklízíme saláty, mrkve, ředkve, vodnici, pór nebo rané zelí. 
Přelom jara a léta je vhodným obdobím pro řízkování okrasných keřů. 
 
OKRASNÁ ZAHRADA 
Okrasným keřům pravidelně upravujeme jejich tvar. Častěji řežeme i čerstvě 

http://www.zahrada.cz/magazin/zahradni-kalendar/


vysazené opadavé živé ploty, kterým tak vytvoříme podmínky k bohatému 
zahušťování. Pokud v živém plotu hnízdí ptáci, počkáme s prvním řezem na jejich 
vylétnutí. Na přelomu jara a léta je vhodné období k množení listnatých okrasných 
dřevin pomocí vrcholových řízků. Polodřevnaté konce letošních výhonů, které 
ustřihneme zhruba na 9 cm, namočíme do růstového stimulátoru a poté zapíchneme 
na zastíněné, ale teplé místo do půdy smíchané s pískem. 
Trávník bychom měli v tomto období pravidelně sekat a kropit (za suchých dní). Na 
začátku měsíce zelený koberec přihnojíme a pomocí pesticidů likvidujeme 
dvouděložné plevely. Pokud si na zahradě nepěstujeme trávník, ale udržujeme ji jako 
přirozeně kvetoucí louku, v první polovině měsíce, kdy už je většina lučních rostlin po 
odkvětu, děláme první senoseč. Vhodnou alternativou k tradiční kose je v těchto 
případech bubnová sekačka, která si dokáže poradit se vzrostlou trávou a současně 
umožní rostlinám přirozeně vysemenit. 
 
Další důležité práce: 

 Za sucha vydatně zavlažujeme. 
 Okrasným rostlinám odstraňujeme jejich odkvetlá květenství.  
 Velkokvětým růžím odstraňujeme všechna poupata kromě vrcholového.  
 Vyvazujeme nové výhony popínavých růží, vzrostlé jiřiny a vyšší trvalky.  
 Do nádob i na záhony můžeme vysazovat sedmikrásky, pomněnky a 

macešky.  
 Stále ještě můžeme vysazovat některé druhy drobných letniček.  
 Přihnojujeme růže, aby nám nasadili na další kvetení.  
 Kopretiny, chrpy a vlčí boby po odkvětu seřízneme, aby znovu vykvetly.  
 Cibulky tulipánů a narcisů vytahujeme koncem měsíce z půdy.  
 Rostliny v nádobách jednou za dva týdny otočíme, aby měly rovnoměrný 

přístup ke světlu.  
 Některé pokojové rostliny můžeme začít postupně přivykat na venkovní 

slunění na terase.  
 Skalku mírně zavlažujeme, plejeme a rozrostlé rostlinky zmenšujeme.  
 Ve vodním jezírku vyměňujeme vodu a čistíme nádrž od řas.  

OVOCNÁ ZAHRADA 
V červnu dozrává první ovoce. Zejména po teplém jaru můžeme již v červnu sklízet 
třešně, jahody, maliny nebo rybízy. Pod rostliny jahodníků nastýláme piliny, trávu 
nebo slámu, abychom je ochránili před kontaktem s vlhkou půdou a předešli tak 
plísňovým chorobám. Ze ostatních stromů opadává na přelomu jara a léta velké 
množství nedozrálých plodů, které bychom neměli na zemi nechávat, aby se nám v 
zahradě nešířili škůdci a choroby. Pro dosažení kvalitní úrody je vhodná i ruční 
probírka plodů. 
Také v tomto měsíci bychom měli upravovat tvar koruny a zahuštění nových 
letorostů. Bujně rostoucí stromy sestříháme, abychom zpomalili jejich růst. Také 
bychom měli zkontrolovat naše úspěchy ve štěpování a roubování a měli bychom 
povolit úvazek. To bychom měli provést především u mladých roubovaných stromů, 
které přirůstají nejrychleji. Rybíz a angrešt množíme patnáct centimetrů dlouhými 
zelenými řízky. Ty ponoříme do růstového stimulátoru a zapíchneme je do půdy na 
světlé místo. 
 
Další důležité práce: 

 Stromy s bohatou násadou plodů přihnojujeme.  



 Okopáváme ovocné stromy, aby pod nimi nerostl plevel.  
 Stále ještě můžeme vyvazovat výhony a vřetena do vodorovné polohy.  
 Révu vinnou přihnojujeme a vylamujeme její neplodné letorosty.  
 Kontrolujeme ovocné dřeviny, jestli nejsou napadeny plísňovými chorobami 

nebo škůdci. Je-li to potřeba, zopakujeme ochranný postřik proti škůdcům a 
chorobám.  

ZELENINOVÁ ZAHRADA 
V červnu sklízíme saláty, mrkve, ředkve, vodnici, loňský pór, kadeřávek a rané zelí. 
Můžeme již také sklízet brambory a rajčata ve sklenících. V první polovině měsíce 
sklízíme rebarboru, v druhé pak koření a bylinky, které sušíme na tmavém, dobře 
větraném a suchém místě. Na nové vzniklé volné záhony můžeme začít ihned 
vysévat keříčkové fazole, ledový salát, ozimý pór, pozdější mrkve, čekanku salátovou 
hlávkovou a dřeňový hrách. V chladnějších oblastech můžeme vysévat rajčata, 
okurky i papriky. V teplejších naopak vysazujeme předpěstovaný lilek, vodní meloun 
a další teplomilné druhy. 
Zálivkou s přidanými hnojivy kropíme pozdní košťáloviny a plodovou zeleninu. 
Zálivku neprovádíme na listy, ale ke kořenům. Vodu nestříkáme, protože bychom tím 
navíc přispěli k pukání plodů a vzniku houbových onemocnění. 
 
Další důležité práce: 

 Plody rajčat pěstujeme maximálně na dvou výhonech u každé rostliny. Další 
výhony vyrůstající z paždí listů odstraňujeme. 

 Rebarboře a libečku odstraňujeme květní výhony, aby se rostliny nevysilovali 
tvorbou semen.  

 Nepřeje-li nám počasí, chráníme teplomilné rostliny proti chladnému počasí 
fóliovými kryty.  

 Provádíme ochranné postřiky proti plísním, mšicím a housenkám.  

Převzato z: www.zahrada.cz 

 Červenec: 

V červenci, který se pyšní statutem nejteplejšího měsíce v roce a zároveň je to měsíc 

přívalových srážek a průtrží mračen, se můžeme těšit pohledem na bohatě kvetoucí 

zahrádku a lekníny v zahradním jezírku. Za péči, kterou jim musíme věnovat, se nám 

ovocné stromy a keře již v červenci odvděčí bohatou úrodou višní a dalších druhů 

drobného ovoce. V červenci, kdy máme poslední možnost sklidit jarní zeleninu, 

zaséváme její podzimní druhy. 

 

OKRASNÁ ZAHRADA 

V červenci se na své zahradě můžeme pokochat pohledem na kvetoucí ibišky, 

hortenzie, třezalky, kopretiny, levandule, kosatce, lekníny, muškáty, jiřiny, lilie nebo 

slunečnice. 

Kvůli vysokým teplotám věnujeme zvýšenou pozornost květinové zálivce. Vydatně 

zavlažujeme především druhy vysazené na jaře, které je také vhodné přihnojovat. 

Zaléváme také skalku, protože ta obzvlášť trpí nedostatkem vody. Vydatně 

zavlažujeme samozřejmě i trávník a balkonové květiny. Truhlíky a ostatní nádoby na 

http://www.zahrada.cz/magazin/zahradni-kalendar/


květiny velmi snadno vysychají, a proto je jim třeba dopřát dostatečné množství 

vláhy. 

Zvláštní péči bychom měli věnovat růžím. Je pravý čas k jejich očkování a řízkování. 

Odstraňujeme také jejich odkvetlé květy. Velkokvětým růžím odstřihneme květ i s 

dvěma horními listy a mnohokvěté zkrátíme těsně pod květenstvím. Růže musíme v 

tomto období chránit proti černé skvrnitosti listů a padlí. 

 

Další důležité práce: 

 Přepichujeme dvouletky, které jsme vysadili v květnu a v červnu. Zpočátku je 
zavlažujeme a stíníme jim.  

 Vyryjeme cibulky tulipánů a narcisů, očistíme je, osušíme a uložíme v suchu a 
teple. Na podzim je potom můžeme znovu vysadit. Cibulky je ale také možné 
zasadit i po krátkém proschnutí.  

 Odstraňujeme rostlinám odkvetlé květy, které je zbytečně vysilují.  
 Vyšší rostliny kvetoucí na podzim přivazujeme ke kolíkům, aby je nepoškodil 

vítr.  
 Je-li to třeba, pnoucí dřeviny přivazujeme k opoře.  
 Leknínům je třeba odstraňovat nadbytečné listy, aby nepokrývaly celou vodní 

hladinu.  

OVOCNÁ ZAHRADA 
V červenci nastává pravý čas pro sklizeň většiny druhů drobného ovoce. Očešme 
také višně. Při jejich sklizni je nevhodné vytrhávat se stopkou i pupenové lůžko. 
Stopku proto odstřihneme nůžkami tak, aby větve zůstaly obrostlé. O zbytky stopek, 
které později samovolně vypadnou, se již nemusíme dále starat. 
Jakmile sklidíme jahody, odstraníme šlahouny jahodníků, aby rostliny zbytečně 
nevysilovaly. Keříky je dobré ošetřit přípravkem proti houbám. Obdobnému postřiku 
se nevyhneme ani u angreštu a rybízu. Proti houbám chráníme také révu vinnou, 
které musíme navíc vyvazovat letorosty. 
 
Další důležité práce: 

 Ovocné stromy za suchého počasí zaléváme sice méně často, ale o to 
vydatněji, aby se vláha dostala až ke kořenům.  

 Půdu kolem stromů kypříme a zbavujeme ji plevele.  
 Ze stromů odstraňujeme poškozené a zakrnělé plody.  
 Ovocné stromy ošetřujeme proti mšicím, sviluškám, obalečům, padlí a 

fyziologické skvrnitosti.  
 Do předem připravených záhonů vysazujeme nové jahodníky. Jejich kořeny 

ošetříme proti kořenovým plísním.  
 Očkujeme podnože ovocných stromů.  
 Pravidelně sbíráme spadané a hnijící ovoce. V případě, že jej likvidujeme v 

asanační jámě, zasypáváme ho páleným vápnem.  
 Větve, které se těší velké úrodě, podpíráme, aby nedošlo k jejich zlomení. Aby 

se větve neodřely, vkládáme mezi ně a podpěru gumovou podložku.  

ZELENINOVÁ ZAHRADA 
V červenci máme stále ještě čas sklidit poslední jarní zeleninu a také je to pravé 
období k péči o letní druhy, které sklidíme za dva až tři měsíce. Ve stejném časovém 



horizontu budeme moci sklidit například i pekingské zelí, černou ředkev nebo vodnici, 
kterou zasejeme nyní. 
Mimořádnou péči bychom měli věnovat snadno pěstitelnému póru a také pastináku. 
Pór musí mít dostatek místa k rozrůstání, jednotlivé rostliny by proto od sebe měly 
být vzdálené zhruba 15 cm. Pastinák, který může v kuchyni nahradit petržel, celer a 
dokonce i mrkev, musíme v červenci znovu projednotit. 
Je třeba vyvazovat hlavní výhony rajčat k oporám a ty postranní vylamovat. To by se 
nemělo provádět pomocí nože, ale pouze prsty. Přivazování je třeba udělat volnější, 
protože hlavní výhony budou ještě sílit. 
 
Další důležité práce:  

 Cibuli a česnek již nezaléváme. Dozrají-li v sušší půdě, budou lépe 
skladovatelné.  

 Pokud u cibule a česneku začnou poléhat natě a rostliny žloutnout, sklidíme 
je. Nejprve je necháme asi týden ležet na záhoně, pak je očistíme a osušíme. 
Poté je ještě 3-4 týdny sušíme venku pod přístřeškem. Až potom natě u cibule 
ukroutíme a u česneku odstřihneme.  

 Okurky, papriky a rajčata chráníme proti mšicím, třásněnkám a molicím, celer 
proti houbové skvrnitosti a pozdní košťálovou zeleninu proti plodomorce zelné.  

 V druhé části července sklízíme rajčata, tykve, okurky a fazolové lusky.  
 Za teplého a suchého počasí vydatně zaléváme.  
 Při vlhkém počasí chráníme zeleninu proti plísním.  
 Vyséváme špenát, který sklidíme na podzim.  
 Sbíráme květy divizny, které sušíme do léčivých čajů. 

Převzato z: www.zahrada.cz 

Srpen: 
Srpen je měsícem, ve kterém nám na zahradě bohatě kvetou teplomilné druhy 
květin, a také je opět čas ke stříhání dorostlých živých plotů. Kvůli vysokým 
odpoledním teplotám musíme věnovat zvláštní péči trávníku a kvůli občasným 
ranním mrazíkům ve druhé části měsíce zase letněným pokojovým květinám. V 
ovocné a zeleninové zahradě nyní nastává období sklizně. Není to však poslední 
letošní úroda, protože právě v srpnu je čas k výsadbě pozdní zeleniny na volné 
záhony. 
 
OKRASNÁ ZAHRADA 
V srpnu nám na záhonech stále ještě kvetou některé červencové květiny, jako jsou 
hortenzie, třezalky, vřesy, růže, lilie, begonie, chrpy a kopretiny. Zároveň nám také 
začínají kvést například sasanky, silenky, jiřiny, ocúny, bramboříky, astry, pryšce a 
netýkavky. 
Zvláštní pozornost je nutné věnovat zahradnímu trávníku. Před sekáním bychom měli 
znát aktuální předpověď počasí. Očekávají-li se velká vedra, nastavíme sekačku 
trochu výše, protože slunce by mohlo spálit nízko posekaný trávník. Zelený koberec 
dostatečně zavlažujeme a přihnojujeme. Po skončení velmi teplého a suchého 
počasí, starý trávník vylepšíme, popřípadě založíme nový. 
Během první poloviny srpna opět stříháme živé ploty z jehličnanů i listnáčů, aby 
mladé výhonky dozrály a nezničily je první mrazíky. Stříhání provádíme večer nebo 
ráno za chladnějšího počasí, aby slunce nespálilo čerstvě zastřižené konce. 

http://www.zahrada.cz/magazin/zahradni-kalendar/


 
Další důležité práce: 

 Na květinách odstraňujeme odkvetlé květy, aby nebránily rašení nových.  
 Rostliny na jižních oknech dostatečně zaléváme a stíníme jim.  
 Jiřiny, hvězdnice a další vysoké podzimní květiny přivazujeme, aby je 

nepoškodil vítr.  
 Vysazujeme sazenice dvouletých rostlin, hlízy ocúnů, šafránů a bramboříků a 

cibule sněženek, bledulí, kandíků a řebříčků.  
 Řízkujeme pelargonie, fuchsie a jehličnany.  
 Vysazujeme mladé jehličnany s kořenovým balem, které přivážeme ke kolíku, 

aby nám je vítr nevyvrátil.  
 Trvalky po odkvětu dělíme a přesazujeme.  
 Letníme-li pokojové květiny, musíme je v druhé polovině měsíce chránit před 

nízkými ranními teplotami.  

OVOCNÁ ZAHRADA 
V ovocné zahradě nastává v srpnu období sklizně. Zatímco bobuloviny a maliníky 
jsou již očesané, začínáme sklízet ostružiny a necháváme dozrát nejpozdnější rybíz. 
Hlavní sklizeň nastává pro pozdější meruňky a většinu broskvoní. Po očesání je 
vhodné tyto teplomilné stromy závislé na dostatku slunečního záření prosvětlit a 
zbavit je příliš dlouhých výhonů (abychom umožnili světlu projít do koruny). To samé 
bychom měli provést i u ostatních peckovin a ořešáků. V srpnu začíná také sklizeň 
letních odrůd hrušek. 
Na čisté záhony bychom měli vysadit nové sazenice jahodníků. Sazenice je třeba 
obnovit jednou za čtyři roky, protože domácí výsadby už jsou po takové době obvykle 
zamořeny nevyléčitelnými virózami. 
Abychom se vyhnuli nemocem a houbám, je velmi důležité udržovat v zahradě 
čistotu a pravidelně sbírat opadané plody. Hnijící a spadané ovoce dáváme do 
vyhloubené jámy v rohu zahrady a zasypáváme ho páleným vápnem. 
 
 
Další důležité práce:  

 Podpíráme větve s bohatou úrodou, aby se pod tíhou plodů nezlomily, 
dáváme ale pozor na to, aby se neodřely. Abychom tomu zabránili, vložíme 
mezi větev a podpěru gumovou podložku.  

 Až do konce měsíce pokračujeme v postřiku citlivých druhů jabloní proti 
fyziologické skvrnitosti chloridem vápenatým.  

 Za sucha vydatně zavlažujeme, popřípadě mulčujeme umělohmotnou fólií, 
netkanou textilií apod.  

 Pokračujeme v očkování ovocných podnoží (naposledy očkujeme broskvoně).  
 Po sklizni prořežeme angrešt a rybíz a oplozené výhony maliníku odřežeme 

až u země.  
 Hrozny vinné révy chráníme síťovinou nebo sáčkováním proti ptákům a 

vosám.  
 Sklízíme hrozny nejranějších odrůd vinné révy.  
 Přeroubujeme peckoviny a přeočkujeme neujatá očka.  
 Ošetřujeme jabloně proti obaleči jablečnému, jehož housenky nejčastěji 

způsobují červivost jablek a zároveň škodí i hruškám, meruňkám a vlašským 
ořechům.  



ZELENINOVÁ ZAHRADA 
V srpnu věnujeme zvláštní pozornost rajčatům, okurkám a paprikám. Přestože si u 
většiny soudobých odrůd musíme dát pozor na napadení plísněmi, lze tyto druhy 
zeleniny poměrně dobře pěstovat. Chceme-li sklidit bohatou úrodu, nevyhneme se 
použití chemických ochranných prostředků (proti plísni bramborové u rajčat, plísni 
okurkové u okurek a suché hnilobě u paprik). 
Začátkem srpna sklízíme cibuli a česnek. Pravou dobu poznáme tehdy, když tyto 
cibuloviny začínají žloutnout a natě poléhat. Cibuli a česnek ponecháme nejprve 
ležet asi týden na záhoně, pak je opatrně očistíme a necháme zaschnout. Poté je 
ještě 3-4 týdny sušíme venku pod přístřeškem a teprve potom natě u cibule 
ukroutíme a u česneku odstřihneme. 
Na volné záhony můžeme ještě vysít pozdní zeleninu, jako jsou některé odrůdy 
ředkviček, kedlubny a saláty, které budeme sklízet před zimou. 
 
Další důležité práce: 

 Seřízneme vrcholky rajčat, aby plody dozrály do konce svého vegetačního 
období.  

 Za sucha zaléváme a v případě nutnosti přihnojujeme pozdní košťálovou 
zeleninu.  

 Sbíráme a sušíme semena kopru, abychom je mohli příští rok zasít.  
 Seřízneme vrchol růžičkové kapusty, aby se na něm vytvořily další růžičky.  
 Mrkev a pór přikryjeme netkanou textilií, abychom je ochránili proti škůdcům.  
 Chráníme rostliny proti plžům ničením jejich vajíček, návnadami a sběrem 

dospělých jedinců.  
 Sklízíme letní listovou a košťálovou zeleninu.  
 Rajčata, okurky a melouny chráníme proti plísňovým chorobám.  
 Tymiánu, šalvěji, levanduli a dalším léčivým rostlinám seřízneme natě, aby 

nám znovu obrazily.  

Převzato z: www.zahrada.cz 

Září: 

 Září je měsíc, ve kterém se léto pomalu přehoupává v podzim. Kvete stále méně 

rostlin, ale to nám vynahrazuje bohatá úroda ovoce a zeleniny. Část sklizně můžeme 

skladovat, moštovat či kompotovat, abychom se z ní mohli těšit i v zimních měsících. 

Volný čas nemusíme trávit jen v kuchyni u zavařování, ale ještě můžeme vysazovat 

některé druhy okrasných květin, ovoce i zeleniny. 

OKRASNÁ ZAHRADA 
V září nám zahradu ozdobí hvězdnice, rozchodníkovec, fyzostégie, hořce, ozdobná 
kapusta nebo tabák. Také stále ještě kvetou některé růže, plaménky, ibišky, 
hortenzie, mochna, tavolník nebo třezalka. 
Zatímco na ovocné a zeleninové zahradě je září měsícem úrody a sklizně, pro 
okrasnou zahradu je to spíš období výsadby. Sázíme jehličnany a stálezelené 
dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak dvouletky, lilie, 
kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. 
Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi počkáme až na říjen. 
 
Další důležité práce: 
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 Přihnojujeme okrasné dřeviny, které jsou citlivější na mrazy, aby nenamrzly. 
 Dělíme a přesazujeme skoro všechny trvalky, vynecháme pouze na podzim 

kvetoucí druhy. 
 Ošetřujeme volnou půdu, aby byla připravena na jarní výsadbu. 
 Sbíráme semena odkvetlých letniček, abychom je mohli vysít v příštím roce. 

Sbíráme je suchá, nebo je později dosušíme. 
 Sklízíme ozdobné druhy tykví, které nyní dozrávají. 
 Je třeba vydatně zalévat jehličnany, aby v pořádku přečkaly zimu. 
 Chceme-li na podzim vysázet opadavé listnaté stromy, již nyní pro ně 

připravíme jámy. 
 Rozšiřujeme, popřípadě vytváříme úplně novou skalku. 
 Letněné pokojové květiny vracíme zpět domů. 
 Trávník ošetřujeme proti plísni sněžné. 

 OVOCNÁ ZAHRADA 
V září očesáváme jabloně a hrušně. Při sklizni dáváme pozor, aby pád jednoho plodu 
nepoškodil jiné, protože jejich poškození by způsobilo hnilobu. Postupujeme směrem 
do středu a nahoru. 
Právě nyní je pravý čas ke sklizni dvakrát plodících jahod a beztrnných ostružin. Ty 
už se později sbírat nemají, protože nejsou sladké a chutné, navíc jsou často 
plesnivé. 
Švestky a pološvestky jsou dozrálé a je třeba je očesat. Sklizeň využijeme k tomu, 
abychom plody zkontrolovali, jestli nejsou napadené šarkou. Takto napadený strom 
je nevyléčitelný, proto je třeba jej vykopat a spálit. Na jeho místo nevysazujeme jiné 
slivoně, protože jsou na šarku citlivé, ale klidně zde můžeme umístit bobuloviny nebo 
jádroviny.  
 
Další důležité práce: 

 Sklízíme vlašské ořechy. Počkáme, zda spadnou, popřípadě je setřeseme na 
zem. Po sběru je sušíme v jedné vrstvě na suchém a světlém místě (3-5 
týdnů). 

 Sklízíme dozrálé hrozny révy vinné a jejich keřům zkracujeme vrcholky 
letorostů. 

 Rybíz a angrešt prosvětlujeme odřezáváním starých větví. 
 Máme poslední šanci k očkování broskvoní. 
 Společně s ovocem neskladujeme výrazně aromatické druhy zeleniny, aby 

ovoce nenačichlo. 
 Skladujeme, moštujeme a kompotujeme ovocné plody. 
 Vysazujeme nové jahodníky, které musí být dobře zakořeněné, abychom se 

mohli příští rok těšit na bohatou sklizeň. 
 Shnilé a popadané ovoce sbíráme a v případě, že je ukládáme do asanační 

jámy, zasypáváme je páleným vápnem. 
 ZELENINOVÁ ZAHRADA  
Září je měsícem sklizně a zpracovávání zeleniny. Po sklizni je třeba připravit záhony 
na další pěstování. Záhony okopeme, zryjeme, odstraníme plevel a pohnojíme.To, že 
je září měsícem sklizně, ale neznamená, že ještě nemůžeme něco zasadit. 
Vysejeme ředkvičky, česnek, zimní salát, špenát, kopr a ozimý květák. V případě 
velmi nepříznivého počasí, můžeme rostliny chránit fólií. Česnek, který můžeme 
vysazovat až do poloviny října, by se neměl sázet do půdy po cibuli, póru, rajčatech, 
bramborách a po česneku samém. 
Další důležité práce: 



 Mrkev a pór chráníme netkanou textilií proti škůdcům. 
 Ničíme vajíčka a housenky na košťálové zelenině. Nestačíme-li už je ničit 

sami, použijeme postřik. 
 Rajčata chráníme za vlhkého počasí přípravky proti plísni bramborové. 
 Když předpovědi hlásí mrazíky, sklízíme i nedovyvinutá rajčata, která 

necháme dozrát doma. 
 Pod plody tykví dáváme prkna nebo dlaždice, aby od země neuhnívaly. 
 Vytrvalou zeleninu a léčivé rostliny přesazujeme do čerstvé půdy s 

dostatečným množstvím živin. 
 Převzato z:  www.zahrada.cz  
 
 Říjen: 
V říjnu, kdy se pomalu loučíme s většinou kvetoucích rostlin, zdobí zahrady 
pestrobarevné chryzantémy. Vedle toho si můžeme ponechat odkvetlé květy na 
ozdobných travách, které nám budou zahradu zkrášlovat i během zimy. Je pravý čas 
k sázení ovocných stromů, které bychom měli v případě potřeby chránit proti okusu 
divokou zvěří. Sklízíme dozrálé a vyséváme ozimé druhy zeleniny. Prázdné 
zeleninové záhony zryjeme a pohnojíme, abychom je připravili pro příští sezónu. 
 
OKRASNÁ ZAHRADA 
V říjnu zahradu zdobí především chryzantémy, které se pyšní bohatou škálou barev. 
Dále nás pak na zahradě potěší begonie, krásnoplodky a zajímavé plody mochyně. 
Tento měsíc je obzvlášť vhodný pro výsadbu listnatých i jehličnatých okrasných 
dřevin. Je také pravý čas k zasazení listnatého živého plotu. Při vysazování 
udržujeme určitou vzdálenost mezi jednotlivými sazenicemi, které poté zkracujeme. 
Jehličnaté živé ploty bychom měli vysazovat až na jaře. 
Měli bychom z půdy vykopat cibule a hlízy některých okrasných rostlin, jako jsou 
například begonie, mečíky, sprekélie, dosny nebo tygřice. Před tím než cibulky a 
hlízy uložíme, tak je necháme oschnout a očistíme. 
Říjnové teploty začínají klesat pod nulu, proto bychom měli schovat choulostivé 
druhy rostlin (zvláště ty exotické) domů do tepla. 
 
Další důležité práce: 

 Sázíme narcisy a otužilé trvalky, které kvetou na jaře, dále pak růže, tulipány, 
řebříčky a hyacinty.  

 Odkvetlé letničky odstraníme ze záhonů, které poté zryjeme.  
 Ponecháváme zaschlé květy (například ozdobných trav), které nám mohou 

zdobit zimní zahradu.  
 Důkladně zavlažujeme stálezelené dřeviny, aby v pořádku přečkaly zimní 

období.  
 Okrasným stromům odstraníme nemocné, zlomené a suché větve.  
 Abychom ochránili kořeny vřesů před mrazy, přisypeme k nim jehličnatou 

hrabanku.  
 Rostliny, které jsme měli přes léto venku na zahradě nebo balkoně (například 

oleandry), bychom měli přemístit do světlých a chladných prostor. U rostlin 
omezíme zálivku a přestaneme je hnojit.  

 Je pravý čas k zakládání nové skalky.  
 Nevypuštěné zahradní jezírko překryjeme hustou sítí, aby se voda nezkazila 

opadaným listím.  
 Naposledy posečeme trávník, aby před zimou ještě obrostl.  
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OVOCNÁ ZAHRADA 
Říjen je v ovocné zahradě nejvíc znám jako měsíc sklizně zimních odrůd jablek a 
hrušek. Kvalitní a nepoškozené plody můžeme skladovat v bedýnkách či 
přepravkách (maximálně ve dvou vrstvách) v chladných a suchých podmínkách. 
Ostatní plody spotřebujeme co nejdříve. 
Kromě toho je ale tento měsíc také obdobím výsadby. Vysazujeme angrešt, rybíz a 
samozřejmě i ovocné stromy. Ty lépe zakoření, když je před výsadbou namočíme na 
jeden nebo dva dny do vody. Do jam, které máme připravené již od září, nejprve 
zatlučeme kůly, které by měli končit pod prvními větvemi. Kůly, které by měly by být 
ke stromkům přivázané, by je měly chránit především před poškozením. Nemáme-li 
zahradu oplocenou, obalíme kmínky stromů pletivem, abychom je tím ochránili proti 
okusu divokou zvěří. V říjnu bychom měli ale také zvážit vykácení starých a 
nemocných stromů. 
 
Další důležité práce: 

 Zavlažujeme záhony s jahodníky.  
 Jahodníkové záhony okopeme, k rostlinkám přihrneme zeminu a chráníme je 

netkanou textilií proti mrazům.  
 Sklízíme hrozny pozdních odrůd révy vinné.  
 Na chráněných a teplých místech vysazujeme nové rostliny révy vinné.  
 Odstraňujeme borku z kmenů a větví starších stromů a pálíme ji. Oškrabané 

kmeny ošetříme vápenným mlékem.  
 Převzato z: www.zahrada.cz 

Listopad: 

V listopadu se na zahradě loučíme s většinou okrasných květů, končí sklizeň a 
naplno se rozbíhají přípravy na zimní období. Listopad je zároveň měsícem, v němž 
je zahrada nejbohatším zdrojem nepotřebné zeleně, a je tak nejvhodnějším obdobím 
k přípravě kompostu. Před zimou můžeme ještě vysít mrkev, cibuli nebo petržel. 
OKRASNÁ ZAHRADA 
S květy se na zahradě v listopadu setkáváme už jen příležitostně, když vykvetou 
nejpozdnější chryzantémy, vřesy nebo pozdní šafrány. Vedle nich naši zahradu 
ozdobí barevné listy na stromech. Červenou nás nadchnou javory, jeřáby a třešně, 
žlutou pak lípy, habry a modříny. 
Také v tomto měsíci bychom se měli věnovat růžím. Keřové růže bychom měli obrýt, 
ke kořenům přihrnout zeminu a přikrýt je chvojím. U stromkových růží nejprve 
stáhneme korunu, poté ji opatrně ohneme a zakryjeme chvojím, popřípadě zahrneme 
zeminou. Koruny starších rostlin, které bychom mohli ohnutím poškodit, zkrátíme a 
obalíme netkanou textilií. Pokud je příhodné počasí a půda není dosud zmrzlá, růže 
můžeme do poloviny měsíce ještě také vysazovat. 
Záhony s trvalkami, nově vysazenými cibulovinami, hajními bylinami a dřevinami 
bychom měli chránit chvojím nebo listím proti zimním mrazům. Zakrývat můžeme na 
zimu také skalku, což ale není v našich zeměpisných podmínkách nutné. 
 
Další důležité práce: 

 Až do poloviny měsíce můžeme sázet rychle kořenící cibulnaté rostliny a málo 
choulostivé okrasné listnáče.  

 Dvouletky na záhonech přikryjeme netkanou textilií.  
 Trvalky a okrasné dřeviny okopeme a pohnojíme.  
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 Z balkónů a teras odstraňujeme letničky v květináčích a truhlících.  
 Rostliny, kterým vadí zimní vlhko (například skalničky), přikryjeme stříškou ze 

skla či plastu.  
 Vřesy před zimou dostatečně zalijeme a za prvních mrazíků ochráníme 

netkanou textilií.  
 Zryjeme, pohnojíme a povápníme místa, kde chceme mít v příštím roce 

květinové záhony a trávník.  
 Připravíme si směs zemin pro vysévání květinových sazenic v příští sezóně.  

OVOCNÁ ZAHRADA 
V listopadu ještě sklízíme nejpozdnější druhy jabloní. Pokud jablka na stromech 
přepadl nečekaný mráz, počkáme, až během dne poleví, jablka otrháme a umístíme 
je na jeden nebo dva dny do sucha a chladu, aby oschly, a poté je uložíme do 
sklepa. Na zahradě můžeme také najít plody kdouloní. 
 
Nemáme-li zahradu oplocenou, měli bychom chránit kmeny ovocných stromů proti 
okusu zvěří buď chemickými přípravky, nebo ochranným pletivem. Půdu kolem 
kořenů bychom měli obrýt a pohnojit. U stromů s nízkými kmínky postačí, když půdu 
prokypříme. 
V listopadu je pravý čas k pohnojení stromů a keřů drobného ovoce. Nejvíce hnojiva 
bychom měli poskytnout angreštům a rybízům, o něco méně pak malinám a 
ostružinám. Dostatečně pohnojíme také jahodníky a révu vinnou. U všech stromků a 
keřů také odstraňujeme kořenové odnože, vydatně je zaléváme a k nově vysazeným 
přihrnujeme půdu. 
 
Další důležité práce: 

 Poté, co broskvoně ztratí listí, měli bychom je ošetřit přípravkem proti 
kadeřavosti.  

 Za příhodných podmínek můžeme až do poloviny měsíce můžeme vysazovat 
ovocné dřeviny a v teplejších oblastech i révu vinnou.  

 Z korun stromů odstraňujeme zaschlé plody a likvidujeme je.  
 Shrabujeme spadané listí a kompostujeme ho.  
 Průběžně kontrolujeme stav uskladněného ovoce a zkažené či kazící se 

vyhodíme.  

ZELENINOVÁ ZAHRADA 
V listopadu můžeme stále sklízet pórek, růžičkovou kapustu a kadeřávek. Čínské zelí 
můžeme ještě ponechat na záhonech, protože mu teploty pod nulou neublíží. V 
zemině můžeme nechat i ozimé druhy česneku, cibule, salátu a špenátu, ale měli 
bychom je chránit netkanou textilií proti nízkým teplotám. Také můžeme vysévat 
mrkev, cibuli a petržel, které nám vyrostou zjara. 
Listopad, v němž je zahrada nejbohatším zdrojem nepotřebné zeleně, je 
nejvhodnějším obdobím k tvorbě kompostu. Patří do něj zbytky okrasných rostlin, 
zeleniny a ovoce, spadané listí, větvičky a poslední posekaná tráva. K tomu bychom 
měli ještě přidat zeminu. Máme-li již kompost hotový, připravujeme ho pro jarní 
použití. Uleželý proházíme přes prohazovačku, nedozrálý pak přemístíme vedle a 
prolijeme ho močůvkou či fekáliemi. 
Máme-li na zahradě pařeniště pak ho využijeme jako přezimovací stanoviště pro 
choulostivé trvalky a hlíznaté rostliny, popřípadě do něj přemístíme pekingské zelí, 
kedlubny a hlávkovou kapustu i s kořenovými baly. 



 
Další důležité práce: 

 Dokončujeme sklizeň kořenové zeleniny.  
 Hnojíme a ryjeme záhony.  
 Podle potřeby zlepšujeme zeminu. Do těžké půdy přidáváme písek, kompost 

nebo rašelinu. Do lehké pak dáváme těžkou zeminu nebo humózní organickou 
hmotu.  

 Připravíme si směs zemin pro vysévání zeleninových sazenic v příští sezóně.  
 Vypouštíme vodu z hadic a nádrží na zalévání.  
 Rychlíme kořenovou i listovou petržel, cibuli sazečku a pažitku, které potom 

využijeme v kuchyni při vaření.  
 Průběžně kontrolujeme stav uložené zeleniny, zkaženou nebo kazící se 

vyhodíme.  

Převzato z: www.zahrada.cz   

 

Prosinec : 

Ačkoliv v prosinci už nic nekvete a listí je opadané, zahrada je stále krásná, protože ji 
zdobí barevné plody stálezelených dřevin a suché květy ozdobných travin. V období, 
kdy už bývá zahrada pokryta sněhovou pokrývkou, se musíme postarat o okrasné 
dřeviny, aby je nepoškodil těžký sníh a stříháme rouby ovocných stromů, které 
uskladňujeme pro novou sezónu. 
 OKRASNÁ ZAHRADA  
V zimním období zdobí zahrady suché květy okrasných travin, stálezelené dřeviny a 
jejich barevné plody. Na červené plody se můžeme těšit, máme-li na zahradě hlohy, 
dřišťály, cesmíny a samičí jedince tisů, na oranžové a žluté pak u rakytníku a 
hlohyně. V prosinci bychom se měli dostatečně postarat o okrasné dřeviny. Jejich 
koruny bychom měli koruny stáhnout ještě před prvním sněhem, aby je později 
nepoškodilo větší množství bílé pokrývky. Proto je také vhodné sněhovou vrstvu 
setřásat ze stromů dolů. Pokud ještě nemrzne, listnaté i jehličnaté dřeviny stále ještě 
zaléváme. Jestliže máme na zahradě nově vysazené okrasné stromky a ty jsou 
umístěny na větrném místě, měli bychom je chránit zábranami proti 
větru.Shrabujeme listí, které poté kompostujeme. Kompost rozmístíme kolem 
okrasných dřevin, které ještě před tím obryjeme. Na místech, kde na zahradě rostou 
vřesy, čerstvě vysazené cibuloviny a choulostivější trvalky, můžeme listí na záhonech 
ponechat. Listí poslouží rostlinám jako ochrana před zimou až do jara, kdy je 
shrabeme a zkompostujeme.  
 Další důležité práce:  
* Zavlažujeme dvouletky a trvalky. 
* Dvouletky chráníme netkanou textilií proti chladu. 
* Pokud máme růže napadené černou skvrnitostí, jejich postižené listy spálíme. 
* Vyséváme trvalky, které potřebují přes zimu přemrznout, a v květináčích je 
umisťujeme do země. 
* Napadne-li sníh, nahrnujeme ho na záhony, kde bude sloužit jako ochrana před 
mrazem a zároveň bude      rostliny zavlažovat.    
* Pokud nemáme oplocenou zahradu, chráníme stromky oplocením pletivem proti 
okusu zvěří.   
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* Vyséváme do misek pelargonie, které necháváme rašit v teplých místnostech.  
* Pravidelně kontrolujeme stav uskladněných cibulí a hlíz, které chceme sázet na 
jaře. 
* Podle potřeby občas mírně zalijeme uskladněné balkónové květiny, aby neproschly. 
* Hned na začátku měsíce nařežeme "barborky", abychom urychlili jejich květy na 
vánoce. Mezi vhodné  stromy pro tuto činnost patří  třešně, višně, mandloně, dříny a 
zlatice.       
 OVOCNÁ ZAHRADA          
V prosinci se věnujeme stříhání roubů. Vhodné letorosty by měly být asi 30 cm 
dlouhé, naprosto zdravé a z vnější strany koruny stromu. Nejlepší je přechovávat je v 
chladnu a vlhku. Můžeme je například položit vedle stromu, přikrýt je listím a sněhem 
a na jaře, až půda trochu povolí, je zapíchnout do země. Takto rouby nezačnou rašit 
a vydrží nám až do července. Ze stromů odstraňujeme suché listy, které mohou 
sloužit jako úkryt pro škůdce, a scvrklé plody, které mohou být zdrojem moniliózy. 
Stromy starší než deset let, prořezáváme.  
 Další důležité práce:  
* Zmlazujeme rybíz a angrešt. 
* Začínáme s řezem starších jabloní a hrušní. 
* Odstraňujeme přestárlé a nemocné ovocné dřeviny. 
* Přestáváme hnojit a obrývat révu vinnou. 
* Pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce. Zkažené či kazící se odstraňujeme.  
 ZELENINOVÁ ZAHRADA  
Na zeleninových záhonech v prosinci ještě zůstaly ozimé druhy zeleniny. Stále 
můžeme získávat natě z pažitky, naťové petržele, zimní cibule sečky, listy celeru, 
kadeřávku a pastináku. Do truhlíků můžeme vysévat řeřichu, kopr, kerblík, hrášek, 
sóju, hořčici nebo čočku. Další důležité práce: 
* Dokončujeme hnojení a rytí záhonů. 
* Sklízíme poslední čínské zelí, kadeřavou a růžičkovou kapustu, zimní salát a 
špenát 
* Sklízíme pór letní, zatímco pór zimní na záhonech necháváme i bez ochrany proti  
mrazům. 
* Sklízíme nové listy bylinek. 
* Léčivé rostliny, které jsou citlivé na mrazy, chráníme chvojím a listím 
*   Kompostováním rašeliny, hnoje a zahradní půdy připravujeme zeminu pro  
pařeniště.  
 Převzato z: www.zahrada.cz 
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