
 
PÉČE O ZAHRADU V PRŮBĚHU ROKU 

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II, reg. č.     

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596 byl zpracován základní přehled prací na zahradě s texty Mgr. 

Kapavíkové, Ing. Nováka a ilustracemi Ing. Neporové. Věříme, že bude užitečný v praxi při péči o školní 

zahrady i poučením pro žáky; podoba působivě ilustrovaných plakátů jistě zaujme.  

 

Ve vší parádě si můžete plakáty stáhnout na www.mapkm.cz, níže si připomeňme základní body 

z textu plakátů, co v zahradě během roku neopomenout nebo na co se těšit.  

A máme pro vás tip. Vyrobte si s dětmi vlastní kalendář prací šitý na míru právě vaší školní zahradě. 

Děti si určitě vzpomenou, jaké činnosti na zahradě plnily nebo v knihách či časopisech o zahrádkaření 

vyhledají, co bude třeba učinit pro aktuální osevní/výsadbový plán zahrady, pro zdárný nadcházející 

pěstební rok… a s jistotu si krásně poradí i s ilustracemi. Podělte se s námi o vaše výtvory 

 

Leden 

- Kmeny stromů natíráme vápenným mlékem, abychom je chránili před popraskáním. 

- Kácíme, ořezáváme stromy. Řezné rány zatřeme latexovou nebo fermežovou barvou, 

abychom zabránili vniku infekce. 

- Věnujeme se opravám nářadí a přípravě osevního plánu na nadcházející jaro.  

Únor 

- Přihrnujeme sníh ke stromům, po probuzení budou potřebovat hodně vláhy. 

- Čistíme ptačí budky a rozmisťujeme je na zahradu. 

- Koncem února můžeme začít s řezem vinné révy a drobného ovoce jako je angrešt, rybíz, 

maliny. 

http://www.mapkm.cz/


 
Březen 

- Přehazujeme kompost - kvůli provzdušnění nejlépe dvakrát ročně (od jara do podzimu). 

- Vyzrálý kompost rozvážíme na záhonky. 

- Nachystáme záhonky, seřízneme okrasné traviny a odumřelé části rostlin na trvalkových 

záhonech, odstraníme chvojí, které mělo izolační/ochrannou funkci před mrazem. 

- Vyhrabeme trávu. 

- Vysejeme ředkvičky, hrášek, mrkev, petržel, hlávkový salát, zasadíme jarní česnek a cibuli. 

- V zahradě budujeme hmyzí hotely; umístíme do ní čmelákovník. 

Duben 

- Vysazujeme brambory, nové ovocné stromy, jahody.  

- Vyséváme špenát, mrkev, petržel, salát, hrách, řepu, … 

- Plejeme záhonky, jednotíme již vyrostlé rostlinky. Zbytky rostlin kompostujeme.  

- Sklízíme první ředkvičky. 

- Sbíráme mladé sedmikrásky, kopřivy, popence, listy pampelišek a bršlice a připravíme z nich 

saláty, polévky, nádivku aj.; květy fialek ozdobíme dezerty (jedlé jsou také třeba sedmikrásky 

a mnoho dalších květů). 

Květen 

- Sklízíme první saláty a ředkvičky. 

- Na začátku měsíce vyséváme fazole, okurky a červenou řepu a pozdnější druhy zeleniny - 

mrkev, petržel, hrách na uskladnění. 

- Od poloviny měsíce vysazujeme na záhonky sadbu - rajčata, papriky, kedlubny, květák, dýně, 

cukety, melouny. 

- Okopáváme a plejeme záhonky, zaléváme. 

- Do zahrady umístíme pítko pro ptáky. 

Červen 

- Sklízíme jahody, třešně, rybíz, první hrášek, mrkev. 

- Sbíráme a sušíme bylinky. 

- Vyvazujeme a vyštipujeme rajčata. 

- Okopáváme, plejeme a zaléváme záhony, nejlépe ráno nebo navečer. 

Červenec 

- Sbíráme semínka. 

- Sklízíme a sušíme cibuli a česnek. 

- Sklízíme zeleninu a ovoce. 

- Na záhoncích průběžně odstraňujeme odkvetlé květy; tím rostliny podněcujeme k dalšímu 

kvetení.  

- Okopáváme, plejeme a zaléváme záhonky. 

- Pokud máme volné plochy na záhonech, můžeme provést výsev zeleného hnojení. 

 



 
Srpen 

- Sklízíme dozrávající ovoce a zeleninu. 

- Můžeme vysadit ředkvičky a salát polníček. 

- Sbíráme semínka květin i zeleniny. 

- Vysazujeme jahodníky, řízkujeme ovocné keře. 

- Okopáváme, plejeme a zaléváme záhonky. 

Září 

- Sklízíme ovoce a zeleninu. 

- Můžeme provést výsadbu cibulnatých květin – tulipánů, narcisů, hyacintů, modřenců atd. 

- Je vhodná doba na přesazování a množení trvalek dělením trsů a na zakládání trávníků.  

- Vyséváme zelené hnojení např. svazenku, která v zimě chrání půdu a na jaře se sama 

rozpadne. 

- Ukládáme ovoce do sklepa, zavařujeme, moštujeme. 

Říjen 

- Ryjeme záhony. Nebo to zkusíme bez rytí. Na jaře pak můžeme pěstovat stejné plodiny na 

zrytém a nezrytém záhonku a porovnat výsledek. 

- Sklízíme dýně, kořenovou zeleninu. 

- Připravujeme zimní úkryty pro zvířata – ježkovník, hadník. 

- Vysazujeme ovocné stromy a keře: rybíz, angrešt. 

Listopad 

- Zakrýváme citlivější rostliny např. chvojím, abychom je ochránili před mrazem. 

- Zakládáme vyvýšený záhon. Máme dostatek organického materiálu a do jara to pěkně slehne. 

- Vysazujeme ozimý česnek 

- Shrabujeme spadlé listí z trávníků.  

- Okrasné traviny svážeme.  

- Zazimujeme jezírko. 

Prosinec 

- Zkontrolujeme stromy, aby tam nezůstaly viset scvrklé moniliózní plody (zdroj infekce). 

- Vyvěsíme krmítko pro ptáky. 

- Sníh nahrnujeme na záhonky, abychom zajistili ochranu a vláhu. 

- Porozhlédneme se po zahrádce, co by se dalo v příštím roce zlepšit. Kde zachytit více dešťové 

vody, vybudovat jezírko, zasadit stromy, trvalky. 

 

Naučme se pojmy: kompost, zelené hnojení, organická hmota, trvalka, čmelákovník, hmyzí hotel, 

hadník, ježkovních, osevní plán, vápenné mléko, latexová barva, moniliózní plod.  

      

           -MiPol- 


