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1. PŘÍPRAVA ZÁHONŮ PŘED VÝSADBOU 

 

Než přistoupíme k samotné přípravě záhonů musíme mít pozemek zrytý. Ten jak jsme si již 

říkali zryjeme většinou na podzim, pokud nám to čas a počasí dovolí. Jestliže jej nestihneme 

zrýt na podzim doženeme to na jaře.  

Budeme potřebovat:  LOPATU, DVA KOLÍKY S PROVÁZKEM, HRÁBĚ,LAŤ DLOUHOU 120 cm 

 

Nejprve si provázek přivážeme na jeden kolík a namotáváme na něj aspoň 10 m provázku, 

ustřihneme jej a  konec přivážeme na druhý kolík. Pak jeden kolík zapíchneme, tam kde 

chceme mít začátek záhonu. Pomalu popocházíme a provázek rozmotáváme a druhý konec 

kolíku zapíchneme tam, kde bude konec záhonu. Provázek musí být napnutý a rovně 

natažený. Pak vezmeme lopatu a podél celého provázku vyhloubíme cestičku. Hloubka 

cestičky by neměla být příliš hluboká, jen asi tak 10 cm. Pokud vytvoříme cestičku hlubokou, 

záhony budou vystupovat hodně na povrch a budou tak rychle vysychat.  

Pokud máme hotovou jednu cestičku, uchopíme lať, kterou jsme si připravili. Položíme ji 

k cestičce a kde nám lať končí, tam zapíchneme opět kolík a zase natáhneme provázek, opět 

na druhém konci naměříme šířku záhonu podle latě a píchneme kolík. Takto postupujeme po 

celé ploše, až uděláme všechny záhony. 

Pak záhony urovnáme, kde chybí zemina doplníme ji, vybereme kameny a pěkně uhrábneme. 

Pokud je suché počasí hotové záhony více prolijeme, necháme trochu oschnout a pak již 

můžeme sázet nebo vysévat. 

 

2. VÝSEV TRÁVNÍKŮ 

Trávník zakládáme na jaře či na podzim (duben, konec září, začátek října). Před vlastním 

výsevem si musíme nejprve pozemek upravit. Pokud se jedná o zaplevelený pozemek tak jej 

ošetříme nějakým herbicidním přípravkem ( herbicit  – postřik proti plevelům). Tuto činnost 

je dobré provést , aspoň dva měsíce před vlastním výsevem. Potom je nutné sebrat větší 

kameny, plasty, dráty aj. nežádoucí materiál.  

Čistý pozemek je dobré prokypřit motykou do hloubky aspoň 10 – 12 cm. Můžeme též přidat 

čistý a jemně prokátrovaný kompost, pokud je půda příliš mokrá a těžká můžeme ji smíchat 

s pískem. Vyrovnáme prohlubně a nerovnosti a řádně uhrábneme do roviny. Pak již můžeme 

začít s vlastním výsevem.  

Vyséváme raději za bez větrného počasí. Jestliže provádíme výsev ručně, děláme jej 

rozhozem na široko a to jedním směrem. Postupně opatrně couváme a stále rozhazujeme 

semeno rozhozem. Aby byl výsev dostatečně hustý, vysejeme ještě semeno kolmo proti 

prvnímu výsevu. Také pro lepší a přesnější výsev můžeme použít výsevní vozík, který si 
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zakoupíme v zahradnických potřebách. Při jeho použití vyséváme semeno po řádcích po celé 

ploše a pak opět kolmo proti řádkům. Princip je v podstatě stejný.  

Pokud máme plochu, osetou zapravíme semeno do země železnými hráběmi a pak ještě  

výsev po celé ploše uválcujeme válcem. Půdu tak utužíme a semena do ní lépe zapravíme. Po 

vysetí opatrně jemným proudem zalijeme a pokud je suší počasí, zaléváme denně. Semeno 

by nemělo zaschnou, pak špatně klíčí, museli bychom trávník dosévat. 

Až trávník doroste výšky zhruba 8 – 10 cm opatrně posekáme vřetenovou sekačkou a toto 

posekání ještě jednou zopakujeme a pak až  posekáme normální sekačkou, ale opatrně. 

 

Trávy, které jsou vhodné pro výsev trávníků: jílek luční, bojínek luční, kostřava luční, kostřava 

červená, lipnice nízká 

 

ZLATÍČKA, POZNÁMKY SI PROSÍM ZAPIŠTE DO VAŠICH DENÍKŮ OV. DĚKUJI HROMÁDKOVÁ. 

 

           


