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ZÁHON PRO MALÉ ZAHRADNÍČKY
Mgr. Pavlína Kapavíková

Vzdělávací cíle: 
 Odhad vzdálenosti řádku při výsevu.
 Odhad hloubky a vzdálenosti semen při setí.
 Nácvik výsevu a výsadby do řádku, naširoko, do sponu.
 Pozorování růstu rostlin. 
 Využití rostlin a jejich plodů pro přímou spotřebu a vaření. 

Doba trvání: Během celého roku dle počasí.

Místo: Zahrada s vyvýšeným záhonem o maximální velikosti 1×2×0,40 m (šířka, délka, výška).

Pomůcky a materiál: 
Vyvýšený záhon, konev, lopatka, hrábě. Semena a sazenice viz níže.

konec března
semena: hrách, ředkvičky, barevný listový salát, mrkev
mladé rostliny: 4 x jahodník, 1 x meduňka lékařská, 3 x kedlubna
semena nebo mladé rostliny: brutnák lékařský (semena nebo 2 rostliny), měsíček lékařský (semena 
nebo 2 rostliny)
polovina května
mladé rostliny: 1 x lichořeřišnice (plazivá), 1 x okurka minihadovka, 1 x koktejlové rajče,  
1 x sladká paprika (např. Hamik), kukuřice cukrová (semena či jedna rostlina)
konec června/začátek července
semena: podzimní mrkev
polovina /konec září
semena: polníček, zimní ředkvičky (např. Eiszapfen), šrucha zimní
Pozn. Pokud máte záhon o poloviční velikosti, je možné osevní plán rozdělit do dvou záhonů.

Postup:
Konec března až duben (Obr. č. 1)
Vysejte s dětmi:
• hrách (1 řada, 30 cm šíře, sít s odstupem 5 cm),
• ředkvičky (1 řada, 15 cm šíře do řádku s odstupem 2-3 cm),
• listový salát (1 řada, 40 cm šíře, 4 rostliny),
• mrkev (1 řada, 20 cm šíře, do řádku),
• jahodník (1 řádek, 40 cm šíře, 4 rostliny),
• kedlubna (1 řada, 35 cm šíře 3 rostliny),
• brutnák (30 x 33 cm, 1 – 2 kusy nebo semeno),
• meduňka (30 x 33 cm, 1 kus),
• měsíček (30 x 33 cm, 1 – 2 kusy nebo semeno).
Pozn. Meduňka, brutnák a měsíček jsou v jedné řadě. Od konce dubna už můžete sklízet řed-
kvičky a první listy salátu.
Květen (Obr. č. 2)
Do konce května skliďte ředkvičky a listový salát. Na jejich místo přijde jedna lichořeřišnice, 
jedna okurka minihadovka a jedna rostlina cukrové kukuřice (1 řada, 45 cm šíře, od každé rost-
liny jeden kus).



Mezi tři kedlubny (1 řada, 35 cm šíře) vysaďte jednu rostlinu koktejlových rajčat a jednu papriku.
K jahodám dejte mulč ze slámy, aby vznikající plody neležely na zemi a nehrozilo tak napadení 
plísní.
Lichořeřišnice, brutnák i měsíček lákají hmyz a mají pozitivní vliv na své sousedy. Jejich květy 
jsou jedlé a ozdobné. 
Plazící se lichořeřišnici naveďte přes okraj vysokého záhonu. Svými květy ozdobí záhon a vy 
ušetříte místo. 
Od června do srpna (Obr. č. 3)
Začíná hlavní období sklizně hrášku, jahod. Obě plodiny otrhávejte pravidelně, budou pak 
tvořit nové květy a tím i plody. 
Jakmile sklidíte hrách, na jeho místo přijde podzimní mrkev (1 řada, 20 cm šíře, vysít do řádku). 
Protože mrkev potřebuje méně prostoru než hrách, mají nyní k dispozici více prostoru lichoře-
řišnice, okurky, kukuřice.
Zároveň dozrávají letní mrkve. Do řady k mrkvi nepřijdou žádné nové rostliny, protože se mezi-
tím rozrostlo rajče a paprika. Do poloviny července sklidíte i kedlubny. 
Hlavní sezónu mají bylinky. Meduňce ustřihněte celé výhony i s listy, tak zůstane rostlina kom-
paktní a vy oddálíte kvetení. Po něm totiž listy hořknou.
Všechny kvetoucí bylinky se rády šíří do okolí. Včas proto odstraňujte semeníky nebo ještě lépe 
už odkvétající květy, abyste jim zabránili rozšíření.
Září až zima (Obr. č. 4)
Lichořeřišnice, miniokurky a cukrová kukuřice zůstanou v záhonu nejdéle do poloviny září. Raj-
čata a papriky mohou tvořit plody až do konce září.
Nejpozději na konci září odstraňte výše zmiňované rostliny, abyste zajistili prostor pro zimní 
zeleninu. 
Na uvolněné místo vedle mrkví vysejte naširoko polníček (1 řada, 55 cm).
Jahodník je víceletý, ten zde může zůstat.
Vedle pásu bylinek vysejte řadu zimních ředkviček (1 řada, 15 cm šíře, 2-3 cm odstup)  
a šruchu (1 řada, 40 cm šíře, vysít naširoko).
Mezi říjnem a podzimními mrazíky začíná sklizeň podzimních mrkví. Před prvními nočními 
mrazy je ochraňte netkanou textilií, urychlí se tak zároveň růst dalších plodin.
Zimní ředkvičky dozrávají po několika týdnech. Polníček a šrucha odolají i teplotám pod nulou. 
Sklízet je můžete podle potřeby. Křehká šrucha obohatí jakýkoliv salát a můžete ji zastřihnout 
několikrát.
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Hodnocení (reflexe):
• Která semena rostlin vyklíčila jako první?
• Kdy jste sklízeli první úrodu a co to bylo?
• Mají všechny rostliny dostatek místa pro svůj růst?
• Navštěvují záhon opylovači?
• Objevili se na záhonu nějací škůdci?
• Jaký pokrm by se dal z vypěstované zeleniny a ovoce připravit?

Očekávané výstupy: DÍTĚ
• Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí.
• Vyseje semena do řádku.
• Zasadí sazenice.
• Pozná alespoň pět druhů rostlin na záhonu. 
• Manuálně pracuje s nářadím.
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Více informací a námětů k tématu najdete na:
Co pěstovat na vyvýšených záhonech : Ekologický institut Veronica 
Vyvýšené záhony ocení i milovníci okrasných rostlin | Bydlo.cz
Pěstujte na vysoké noze. Jaké výhody mají vyvýšené záhony? | GEOmall.cz 
Pěstování ve vyvýšených záhonech - Agro NATURA (Polopatě 2020) - YouTube
Máte už v zahradě vyvýšený záhon? - Magazinzahrada.cz
Dana Křivánková ZELENINOVÉ TRIOMINO ZELENINOVÉ TRIOMINO | LIPKA 
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