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úvod
Jestliže nemáte místa nazbyt anebo zkrátka rádi zahradničíte na malé ploše, roztomilé malé (i větší) nádoby jsou k tomuto účelu jako stvořené. V této knize najdete
inspiraci pro malé domácí i venkovní zahrádky plné nádherných květin zasazených
do nejrůznějších zajímavých nádob. Ať už si chcete vytvořit jen dočasnou zahrádku
pro konkrétní příležitost, nebo zahrádku trvalejšího charakteru, v této knížce najdete spoustu nápadů. Jsou zde tipy na pěstování zeleniny v dřevěné bedýnce,
ovoce ve starém smaltovaném chlebníku, na vtipnou zahrádku s dinosaury pro děti
či rozkošné sukulenty zasazené do skleniček.
U každého projektu je uveden seznam toho, co budete potřebovat, a jednoduché pokyny. Nechybí ani seznam květin, kterým se můžete do detailu řídit, nebo se
jím jen inspirovat. Vše potřebné byste měli pořídit v nejbližším zahradním centru.
Méně běžné rostliny lze objednat přes internet.
Pokud nebudete mít nějaké speciální požadavky, pro většinu projektů v této
knížce doporučuji používat substrát bez zeminy. Vzhledem k tomu, že se chystáte
zahradničit na malém prostoru, zřejmě nebudete chtít utrácet za různé speciální
druhy zeminy. Ovšem s postupně nabytými zkušenostmi (a snad i metry čtverečními!) si možná budete chtít zkusit zaexperimentovat s pokročilejšími směsmi.
Nicméně pro malé – a často dočasné – zahrádky je kvalitní substrát bez zeminy dostačující. Bude se vám také hodit zahradnické nářadí a neprohloupíte, když zainvestujete do pár základních kvalitních kousků. Vhod určitě přijde kvalitní zahradnická
lopatka, zahradnické nůžky a konev s jemným kropítkem.
Než se do toho pustíte, zkuste si nejprve přečíst sekci Základní informace
(viz strany 8–11), kde vysvětluji pojmy, které v knize používám, a kde najdete informace ohledně nádob a materiálů. Poohlédněte se po zajímavých a neobvyklých
nádobách, recyklujte a zachraňujte starší kousky a přemýšlejte, jak obyčejné věci
z vašeho okolí použít neotřele a atraktivně.
Doufám, že vám tato kniha poslouží jako zásobárna zajímavých zahradních projektů i zdroj inspirace pro vaše vlastní minizahrádky.

6

ú v o d

z á k l a d n í

i n f o r m a c e

7

základní informace
K minizahradničení nepotřebujete prakticky žádné speciální
dovednosti. Přesto se vám může hodit pár obecných rad
a informací, které shrnuji na následujících stránkách. Kromě toho
zde také vysvětluji některé zahradnické pojmy, s nimiž se setkáte
v projektech obsažených v této knize.

Výběr nádob
a rostlin

Příprava květináčů
a rostlin

Na malé, roztomilé zahrádky můžete

Jakmile budete mít jasno ohledně

využít nejrůznější nádoby – například

nádob, budete si je muset před sázením

y Příprava nádoby Pravděpodobnost

šálky na čaj, staré dřevěné šuplíky či

připravit. Totéž platí o rostlinách. Zde

nákazy škůdci či chorobami snížíte tím,

smaltované misky. Důležité však je, aby

uvádím některé nejdůležitější kroky.

že nádoby opláchnete teplou mýdlovou

starý květináč (pozor, ať vás nezraní
malé střípky) a zbylé střepy si necháte
do dalších projektů.

vodou zevnitř i zvenku. Nezapomeňte

na dně nádoby byla alespoň jedna dírka
pro odtok vody anebo aby byla nádoba

y Otvory pro odtok vody Existuje jen

vyrobena z materiálu, do něhož můžete

velmi málo rostlin (snad jen mokřadní

dírky vyvrtat. Pokud se do nádoby ot-

a vodní rostliny), kterým vyhovuje

y Uvolnění kořínků Někdy se může

vory udělat nedají, bude vhodnější ji

velmi vlhká půda. Je proto důležité,

stát, že se rostlinkám zamotají kořínky,

použít na zahrádku v interiéru, kde mů-

aby měla každá nádoba díru pro odtok

obzvlášť když byly v plastovém květi-

žete zálivku lépe sledovat a regulovat.

přebytečné vody. Pokud vaše nádoba

náčku příliš dlouho. Když jim kořínky

je důkladně vypláchnout.

Vzhledem k tomu, že zahradničíte

otvor nemá, můžete jej buď vyvrtat, pří-

při přesazování lehce uvolníte, rozvětví

na maličkém prostoru, je dobré si peč-

padně vám dobře poslouží větší hřebík

se a rostliny lépe porostou. Stačí, když

livě promyslet, jaké rostliny budete pěs-

a kladívko.

na kořínky jemně zatlačíte prsty a pak
je trošku povytáhnete. Dejte však pozor,

tovat. Možná se budete chtít zaměřit
na zakrslé, miniaturní či kompaktní

y Střepy na otvory pro odtok vody

druhy, jako jsou skalničky, zakrslé ci-

Jedná se o střepy ze starých květináčů

buloviny či zakrslé růže. Nebo můžete

či kachliček, které položíte na díry pro

y Namočení rostlin Než rostlinu přesa-

zvolit pomalu rostoucí rostliny, např.

odtok vody. Tím se zabrání zanesení

díte, vždycky ji alespoň na deset minut

jehličnany (viz stálezelená Zahrádka

otvoru substrátem a jeho případnému

namočte do vody, aby dobře navlhl

s tújemi na stranách 84–85).

ucpání. Stačí, když kladívkem roztlučete

substrát.

ať při tom kořínky neponičíte.

vlevo nahoře Igelitový pytlík vám v nádobě pomůže udržet vlhkost. Udělejte
v něm však několik dírek pro odtok vody.
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Výběr pěstebního substrátu

y Specializované substráty Jedná se

Existují dva hlavní druhy substrátu: s ob-

poskytnou ty nejvhodnější podmínky,

sahem zeminy a bez zeminy (ten pak

například porézní a vysoce propustný

obvykle obsahuje rašelinu nebo její ná-

substrát pro kaktusy, substrát pro růže

hražku). Substrát s obsahem zeminy je

s ideálním pH a substrát pro vodní rost-

dobrá, univerzální směs, která rostlinám

liny do jezírek a vodních zahrad (ten

v květináčích poskytne v prvních týd-

však pro Svěží vodní zahrádku na stra-

nech po zasazení potřebné živiny a pod-

nách 102–103 potřebovat nebudete).

poruje růst kořenů, protože je dobře

Pokud jste se rozhodli zahradničit v kvě-

propustný. Výborně udržuje vlhkost a zá-

tináčích či jiných nádobách, pak je pro

roveň není tolik náchylný k hromadění

vás kvalitní substrát s obsahem zeminy

vody v kořenovém systému rostliny. V za-

nezbytný. Kupte si ten nejlepší, jaký si

hradních centrech najdete celou řadu

můžete dovolit, a odměnou vám budou

substrátů s obsahem zeminy vhodných

silné a zdravé rostliny. Případně si vy-

nahoře Chcete-li mít zdravé rostliny, in-

pro různé typy rostlin, například:

robte svůj vlastní s využitím materiálu

vestujte do kvalitního substrátu. Pokud

ze zahradního kompostu či vermikom-

vaše rostliny vyžadují specifické živiny,

y Substrát pro výsev a množení

postéru. Je však důležité mít na paměti,

specializovaný substrát je tou nejlepší

Jedná se o substrát, který je speciálně

že taková směs není vhodná pro rostliny

volbou.

určen pro klíčení semínek a zakořeňo-

pěstované ze semínek. V takovém pří-

vání řízků. Je sterilní, lehký, s nízkým

padě budete potřebovat sterilní sub-

obsahem živin. Je to ideální start pro

strát z obchodu.

mladé sazeničky.

o substráty pro konkrétní rostliny, jimž

Přísady do substrátu

Druhým hlavním typem komerčně

Do substrátu lze přidat drobný štěrk či

dostupného substrátu je substrát bez

písek. Zlepší se tím propustnost a cel-

y Substrát pro letničky a trvalky

zeminy. Obsahuje rašelinu nebo její ná-

kové vlastnosti směsi. Pro malé rostliny,

Jedná se o bohatší substrát s vysokým

hražku a je mnohem lehčí a často lev-

které mají jemný kořenový systém, je

obsahem živin, který podporuje růst

nější než substrát obsahující zeminu.

vhodnější písek než štěrk. Pokud plá-

kořínků a listů. Dobře udržuje vláhu.

Směs bez zeminy však rychle vysychá

nujete pěstovat kaktusy, sukulenty

K dostání je také substrát pro cibuloviny

a rostliny budete muset často hnojit,

a skalničky (což jsou všechno rostliny,

s obsahem drobného štěrku či písku. Je

abyste udrželi vysokou hladinu živin.

které upřednostňují velmi propustnou

velmi dobře propustný, což je pro cibu-

Pokud se pro tento substrát rozhod-

půdu), pak jsou štěrk a písek nezbytné.

loviny ideální prostředí.

nete, vyhněte se pokud možno variantě

Propustnost a vzdušnost rovněž zlepší

s rašelinou – z ekologického hlediska to

vermikulit (expandovaný minerál bé-

y Rostliny v květináčích Rostliny tr-

je dnes považováno za problematické.

žové či šedé barvy) a perlit (lehké, bílé

vale umístěné v květináčích potřebují

Pro krátkodobé zahradničení na malé

a přirozeně se vyskytující vulkanické

substrát bohatý na živiny, který obsa-

ploše je substrát bez zeminy naprosto

sklo). Oba jsou běžně dostupné v za-

huje pomalu se uvolňující hnojivo a za-

dostačující, ale pokud se tomuto ko-

hradních centrech. Ačkoliv nejsou

jistí adekvátní odtok vody.

níčku rozhodnete opravdu věnovat,

nezbytné, pro pěstování v květináčích

dejte přednost substrátu se zeminou.

se hodí.
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zahrádka ve skory ápkách
Zasaďte si maličké ﬁalky, pomněnky a mech do vaječných skořápek
v pastelových barvách a originální miniaturní zahrádka je na světě.
Zvolte si rostliny s malými kořínky a pravidelně je zalévejte, aby vaše
stolní minizahrádka vypadala krásně. Takovouto zahrádku máte
hotovou za chviličku, takže kdyby vám náhodou rostlinky uvadly,
vyměníte je raz dva.

potřebujete
Nůž
Vajíčka
Špendlík
Substrát
(možná jej bude potřeba přesít)
Mech
Dekorativní plato či klasické
stojánky na vajíčka
Rostliny:
Myosotis sylvatica
(pomněnka lesní)

1

Nožem odklepněte špičku u kaž-

Selaginella kraussiana (vraneček)
Viola „Moonlight“ (violka)
Viola odorata (violka vonná)

dého vajíčka, vylijte obsah a sko-

řápku řádně vypláchněte. Špendlíkem

2

Do každé skořápky vložte jednu
rostlinku a podle potřeby při-

sypte trošku substrátu. Na svrchní

udělejte naspodu skořápky několik

vrstvu substrátu zkuste jemně přitlačit

menších dírek pro odtok vody. Do každé

kousek mechu. Skořápky můžete umís-

skořápky nasypte lžičkou tolik substrátu,

tit do plata pro několik vajíček, ale hezky

aby zůstalo dost místa pro rostlinky.

se budou vyjímat i každé zvlášť v klasických stojáncích na vajíčka. Budete-li
violkám odstraňovat odkvetlé a suché
části, odvděčí se vám tím, že pokvetou
ještě několik týdnů.

14
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nákupní kosy íky
Zasaďte si své nejoblíbenější květiny do nákupních košíků, které
krásně ohraničí vaši zahrádku či jinou plochu, pokud zahrádku
nemáte. Tyto košíky vypadají jako klasické proutěné košíky, ale jsou
vyrobeny z barevného plastu, takže i kdyby padaly trakaře, vydrží,
a navíc vám rozzáří každý koutek.

potřebujete
Černé odpadkové pytle
Pletené plastové nákupní košíky
Střepy
Substrát
Granulát zadržující vodu
(nemusí být)
Rostliny:
Alchemilla mollis (kontryhel měkký)
Carum carvi (kmín kořenný)
Coreopsis grandiflora „Early
sunrise“ (krásnoočko velkokvěté)
Cosmos bipinnatus (krásenka
zpeřená) – skupina Sonáta:
„Sonata Carmine“ – červený květ
a „Sonata White“ – bílý květ

1

Na dně odpadkového pytle vystřihněte několik děr. Pytel rozevřete

a vložte do jednoho z košíků. Ohrňte

2

Pytel zaplňte z poloviny substrátem. Můžete také přidat pár hrstí

granulátu na zadržování vody.

mírně okraj, aby nevyčníval přes košík.
Na dno pytle umístěte několik střepů.

Geum „Prinses Juliana“
(kuklík)
Lavandula angustifolia „Silver
Mist“ (levandule lékařská)
Primula vialii
(prvosenka vstavačokvětá)
Salvia nemorosa „Ostfriesland“
(šalvěj hajní)
r o z k v e t l á

z a h r á d k a
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židle plná zyivota
Kdo by si byl pomyslel, že starou židli lze proměnit
v nepřehlédnutelnou květinovou záplavu barev. Ze židle odstraňte
sedátko a osázejte ji pestrými cíniemi (ostálkami), krásenkami
a dalšími barevnými květinami. Žádný strach, jsou-li vaše truhlářské
dovednosti jen velmi základní – jakmile celou židli natřete a osázíte,
nedokonalosti se ztratí.

potřebujete
Dřevěnou židli bez sedátka
Dřevěné hranoly,
100 × 250 mm (dřevo ošetřené
pro použití venku je odolnější)
Dřevovláknitou desku (sololit)
Vrtačku a vrták
Šroubky na dřevo a šroubovák
Barvu pro venkovní použití
a štětec
Černou plastovou fólii
Sponkovačku a sponky
Střepy
Substrát
Rostliny:

1

Otočte židli vzhůru nohama. Naměřte si a z hranolu uřežte čtyři

úzké díly, které vytvoří strany bedýnky

Calibrachoa Noa skupina
„Tangerine“ a C. Superbells
skupina „Raspberry“ (převislá
petúnie)

umístěné pod sedátkem, a kus solo-

Cosmos bipinnatus (krásenka
zpeřená) – skupina Sonáta
„Sonata Carmine“

aby dobře seděly mezi postranními

Gazania skupina Sunbathers
„Rumi“ (gazánie)
Osteospermum (paprskovka)
Zinnia „Zahara mix“ (cínie)
30 r o z k v e t l á z a h r á d k a

litu na dno bedýnky. Přední a zadní
díly bedýnky musí být o něco kratší
(o tloušťku hranolu na obou stranách),
díly. Předvrtejte si tři mezi sebou stejně
vzdálené díry po obou stranách sololitu
a po jedné na jeho přední a zadní straně.
Předvrtejte si i dvě díry na obou koncích
postranních hranolů.

2

Pomocí šroubků na dřevo a s využitím předvrtaných děr přišrou-

bujte sololit na hranoly, jež budou tvořit
strany bedýnky.

r o z k v e t l á

z a h r á d k a
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přímořská zahrádka
Dokonalou nádobou pro přímořskou zahrádku je modrobílá miska.
Nemusíte do ní zasadit rostliny, které rostou na pobřeží (pokud tedy
nežijete přímo u moře). Stačí použít rostliny s bělavými („sivými“) listy,
které vaší zahrádce dodají přímořský nádech a hezky se vyjímají vedle
trávničky a kalokvětu.

potřebujete
Větší smaltovanou misku
Střepy
Štěrk
Substrát
Mušličky
Oblázky
Větší mušle
Rostliny:
Agapanthus „Charlotte“
(kalokvět)
Armeria maritima „Splendens“
(trávnička přímořská)
Centaurea „Silver Feather“
(chrpa)

1

Pokud na dně mísy nejsou žádné
díry, udělejte je tam (viz strana 8)

a zakryjte je několika střepy.

2

Na dno mísy nasypejte několik
hrstí štěrku. Přidejte substrát s pří-

měsí štěrku pro lepší odtok vody. Mísu
naplňte asi z poloviny substrátem.

Erigeron glaucus „Sea Breeze“
(turan sivý)
Lotus maculatus × berthelotii
„Fire Vine“ (štírovník)

r o z k v e t l á

z a h r á d k a
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zahrádka v kufru
Na každou nádobu se dívejte jako na potenciální zahrádku.
Tento staromódní kufr je na minizahrádku ideální. Miluji čemeřici
a to, že kvete hned po temné zimě, z ní dělá moji opravdovou
favoritku. Tlumené barvy těchto konikleců a čemeřic jsou nádherné,
ale skvěle by vypadaly i pestře barevné květiny.

potřebujete
Černý plastový pytel
na odpadky na vystlání kufru
Starý kufr
Střepy
Substrát s několika přidanými
hrstmi písku
Rostliny:
Helleborus argutifolius
(čemeřice korsická)
Helleborus lividus
(čemeřice)
Pulsatilla vulgaris
a P. vulgaris „Eva Constance“
(koniklec německý)

1

Zmenšete pytel na odpadky tak,
abyste jím snadno vystlali kufr,

a nezapomeňte dobře vytvarovat rohy.
Nůžkami do pytle udělejte několik děr
pro odtok vody. Pokud si kufr nechcete
zničit, otvory nedělejte a při zalévání
dávejte pozor, ať kufr nepřelijete.
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2

Otvory ve fólii zakryjte několika
střepy, čímž zlepšíte odtok vody.
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pouštní pohárky
S touto maličkou kaktusovou a sukulentovou zahrádkou si domů
zvete kousek pouště. Drcené mušličky vypadají moc hezky a jsou
příjemné i na omak, nicméně velmi dobře by fungoval i písek.
Postavíte-li skleničky do dekorativního stojánku, budete moci
zahrádku přemisťovat, aniž byste se o kaktusy popíchali.

potřebujete
Malé skleněné pohárky
ve stojánku
Drcené mušle
Malé kuchyňské kleštičky
Rostliny:
Aloe claviflora
(aloe)
Echeveria setosa var. deminuta
(dužnatka)
Euphorbia enopla
(pryšec)
Oreocereus trollii
Pachyphytum oviferum

1

Skleničky důkladně umyjte a vytřete. Na dno nasypte vrstvičku

drcených mušlí. Pomocí kuchyňských

2

Do pohárků nasypte další mušličky, abyste zcela zakryli kelímky

i povrch substrátu. Lehce na pohárky

kleštiček umístěte do každého pohárku

ze strany ťukněte, aby se mušličky za-

jednu rostlinu (ve svém původním

rovnaly. Pohárky nemají otvory pro

plastovém kelímku) tak, aby okraj ke-

odtok vody, takže se zálivkou opatrně,

límku sahal asi 2 cm pod okraj pohárku

protože rostliny by mohly začít uhnívat,

(možná tedy budete muset přidat pod

pokud byste je přelili. V létě je zalévejte

kelímek větší množství drcených mušlí).

přibližně jednou za dva týdny, v zimě
méně. Vlhkost substrátu můžete zkontrolovat klacíkem a podle toho zalít.
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3

Doplňte substrát kolem rostliny
a dobře jej upěchujte, aby se rost-

lina nehýbala. Důkladně zalijte.

4

Naměřte si a kleštěmi uštípně-

5

Druhý konec každého řetízku provlečte jedním kroužkem na klíče.

Cedník je nyní připraven k zavěšení.

te 4 řetízky o délce 50 cm. Na

jeden konec každého řetízku připevněte
esovitý háček a kleštěmi háčky lehce přivřete.

tip:

6
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Provlékněte esovité háčky dírkami
v cedníku. Nezapomeňte je roz-

místit pravidelně, aby cedník visel rovně.

7

Osaďte další cedníky stejným způsobem a pak je za kroužek na klíče

zavěste na hřebík či háček.
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3

Vystřihněte kolečko černé fólie
(asi 25 cm v průměru). V substrátu

vyhlubte důlek a fólii do něj vtěsnejte.
Toto je výstelka rybníčku. Kolem fólie
rozmístěte kameny a oblázky a tím ji
pevně přichytíte.

4
5

Zbývající mezery vyplňte „domácím štěstím“ a úrazníkem a máte

vysázeno.

Do rybníčku nalijte trochu vody
a pak přiveďte dinosaury do no-

vého, vzrušujícího domova!
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jedlá zahrádka pro deyti
Tato zahrádka nejen vypadá krásně, ale navíc přitahuje dětské prstíky,
protože zasazené rostliny nejsou náročné na péči a většina z nich
má plody, které se dají jíst. Děti si rostlinky mohou také vypěstovat
ze semínka a sazeničky pak nasadit do košíku. Můžete si je však také
rovnou koupit v zahradním centru.

potřebujete
Kovový zahradnický košík
Střepy
Štěrk
Substrát
Granulát zadržující vlhkost
(nemusí být)
Rostliny:
Calendula officinalis
(měsíček lékařský)
Fragaria × ananassa „Sarian F1“
a „Merlan F1“
(jahodník velkoplodý)
Helianthus annuus
(slunečnice roční)
Lactuca sativa (locika setá)
Lactuca sativa var. longifolia
(římský salát)
Lycopersicon esculentum „Lidi“
(rajče tyčkové)
Ocimum basilicum var. purpurascens
(bazalka pravá červenolistá)
Petroselinum crispum
(petržel zahradní)
Raphanus sativus „Cherry Belle“
z a h r á d k a
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1

Podle potřeby udělejte do dna
košíku díry pro odtok vody (viz

strana 8). Zakryjte je střepy a na dno
rozprostřete štěrk.

2

Do košíku nasypte substrát, a máte-li granulát zadržující vlhkost,

přidejte ho. Díky tomu nebude košík tak
snadno vysychat.

zeleninová bedýnka
Možná jste si vždycky mysleli, že bez zahrady se zelenina pěstovat
nedá. Nalaďte se na pěstování zeleniny v dřevěné bedýnce, na kterou
bude nejen radost pohledět, ale která bude i velmi praktická.
Sice si nevypěstujete dost zeleniny na celé léto, ale tu a tam si
budete moci něco utrhnout, a co víc, pěstovat si vlastní jídlo
ze semínka vás bude určitě bavit.

potřebujete
Černý plastový pytel
na odpadky
Dřevěnou bednu/přepravku
Střepy
Substrát
Ostrý (zahradnický) písek
Krátký klacík
či zahradnickou tyčku
Štítky
Větvičky k hrášku a fazolím
Semínka těchto rostlin:
Beta vulgaris (řepa obecná)
Daucus carota (mrkev obecná)

1

Dno pytle na odpadky na několika
místech nastřihněte a otevřete

jej. Srolujte horní část a pytel vložte

2

Na substrát na délku bedny položte klacík či tyčku, podle níž

zasejete semínka. Vysypte si semínka

do bedýnky. Chcete-li, aby pytel držel

do dlaně a ne příliš hustě je nasejte

Phaseolus vulgaris (fazol obecný)

na místě, můžete ho k bedýnce připev-

podél tyčky.

Pisum sativum (hrách setý)

nit pomocí sponkovačky. Není to ale
nutné, tuto funkci by měl splnit substrát.
Na otvory v pytli položte několik střepů.
Do pytle nasypte substrát a přidejte
do něj i několik hrstí písku zejména v té
části bedýnky, kde poroste mrkev.
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35 originálních a inspirativních projektů pro každé roční období
Proměňte staré harampádí v minizahrádky,
do pozinkované vany či necek si zasaďte zeleninu,
do plechovek umístěte luční květiny
a převislé rostliny se budou nádherně vyjímat
v šuplících poskládaných na sebe
Včetně praktických rad a tipů,
aby se vaší zahrádce dařilo

www.anag.cz
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