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Vyvýšený záhon 
ve vaší zahradě hned
upoutá pozornost a má
mnoho výhod oproti
konvenčnímu zahradničení. 

Ve zvýšeném záhonu
vzniká ekosystém.

Správným vrstvením
jednotlivých
materiálů, zabezpečíme
imitaci zúrodňování 
půdy v přírodě.



• Nemusíte rýt, už nikdy!
• Založit jej můžete i na velmi
nekvalitní půdě
• Můžete si vyvýšený záhon
vytvořit i na terase-balkónu
• Získáte zdravou-úrodnou
půdu
• Úroda se sklízí pohodlněji-
už žádné hrbení se
• Výhodou je také vzhled
záhonu

PROČ ZROVNA
VYVÝŠENÝ ZÁHON? 

• Menší růst plevele
• Rozkládání materiálu=tvorba  
 tepla
• Rychlejší dozrávání plodů
• Výrobu zvládne i žena
• Na minimální ploše-bohatá 
 úroda



NEMÁM ZAHRADU - NEVADÍ

V tomto eBooku se věnujeme vyvýšeným
záhonům budovaným v zahradě. 

Ráda bych poukázala také na možnost
tohoto pěstování na terase, nebo balkóně.

Zajímavé, balkónové video najdete TADY. :)

https://www.youtube.com/watch?v=hxU9gtORwWU


Bylinkový, záhonek na naší terase.



CO MŮŽEME V ZÁHONU PĚSTOVAT

Zeleninu

Ovoce

Bylinky

Kytky

Smíšenou kulturu 

Jak vidíte, v záhonu můžete

pěstovat téměř cokoli, důležité je

při výběru rostlin myslet na dané

podmínky, jako stanoviště,

dostatečný prostor a snášenlivost

rostlin, mezi sebou. 



Příklady kombinací
rostlin
Osázení záhonků se odvíjí od vašich
možností a priorit. Pokud máte záhon
jeden a preferujete bylinky, klidně k nim
přidejte třeba stáleplodící jahody. 

Pokud máte možnost mít záhonů více,
potom je fajn, zaměřit se na jejich
efektivní využití. 

Např. 1. Záhon zelenina jako ředkvička,
salát, kedlubna, špenát, mrkev... 

2. Záhon můžete použít na jahody
a následně ho zamulčovat slámou.



3. záhon celý bylinkový.
4. Mrkev a cibule, nebo třeba řepa, kopr
a rajčátka. Tyto rostliny spolu prosperují.

Možností je mnoho. :) Vždy je důležité,
úrodu postupně sklízet a zužitkovat. 
Na uvolněné místo můžeme znovu
vysévat semínka až do podzimu. 

Tip: Záhonky olemujte aromatickými
bylinami, které chrání rostliny před
škůdci a lákají opylující hmyz. 
Např. měsíček lékařský, aksamitník,
bazalka, nebo tymián.



Vysoký záhon je nejlepší
vytvořit časně z jara,
nebo na podzim.

 
 

KDY ZAČÍT?



Sázet by se nemělo za příliš slunečného
dne. Ideální doba je dopoledne, 
nebo navečer. 

Samotné sázení je pro zahradníka
taková pomyslná třešnička na dortu.
Pro většinu lidí je to ohromný relax.

Tato činnost má svá pravidla...



ZVLÁDNU REALIZACI VYVÝŠENÉHO
ZÁHONU SAMA?

Ano zvládnete..
 

Je důležité, zvolit na obvodové stěny vhodný materiál. 
Např. s koupeným lískovým proutím, nebo s plechem si určitě
snadno poradíte. 

Takže pokud vám v zahradě chybí mužský element, nevadí.
Zapojte děti, nebo si práci rozplánujte klidně na několik týdnů 
jako já. :) Nic na tom není, záhonky založte a materiál přidávejte
postupně několik dní, podle vašich možností, počasí a chuti.



Příprava

Nezapomeňte při volbě místa pro
váš budoucí záhon, myslet na to,
aby měly rostlinky dostatek
slunce. 

A myslete také na své pohodlí,
abyste k bylinkovému záhonku
nemuseli chodit přes celou
zahradu.

Určitě je výhoda mít ingredience
na vaření co nejblíž domu.:)

Jaká je ideální velikost
vysokého záhonu?

Můžete zvolit jakýkoli rozměr. 
Od malých záhonků               
 cca 60x60 cm, až po giganty
250x100 cm. Jen musíte myslet
na přístupnost, abyste se 
ze všech stran k rostlinám
pohodlně dostali. 

Proto nedoporučuji větší šířku
záhonu, jak 130 cm.  Co se týká
výšky vyvýšených záhonů,
dostaneme se k tomu v textu níž,
ale začínáme cca od 20 cm výšky
až po 100 cm..:)



OBECNĚ PLATÍ, 
ŽE ČÍM VYŠŠÍ ÚRODNOU
PŮDU VYTVOŘÍME, 
TÍM LÉPE. TAKŽE MÁME
DVĚ MOŽNOSTI:



1.

Můžete místo, na kterém
záhonek plánujete zrýt
(poprvé a naposledy) 

a vyhloubit na tomto místě
základovou díru cca 30 cm

hlubokou, do které následně
začnete vrstvit materiál. 

 
Tím pádem obvodové stěny

nemusí být tak vysoké.

2.

  Nebo rýt a hloubit nebudete
vůbec a začnete vrstvit

organický materiál přímo     
 na zeminu. 

 
V tomto případě doporučuji,
aby měly obvodové zdi pro

záhon výšku minimálně 30 cm.
 



Pro obvodové stěny vyvýšeného
záhonu, můžete použít to co máte
doma, postačí vám pár prken,
ztracené bednění, staré trámy, 
proutí, nebo například cihle. 
Možností je opravdu mnoho. 
Hledat inspiraci můžete 
například ZDE  na Pinterestu.

Co budete
potřebovat?

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=Vyv%C3%BD%C5%A1en%C3%BD%20zahradn%C3%AD%20z%C3%A1hon&rs=srs&b_id=BMmsMqHuUJxJAAAAAAAAAABrIn1O3q952gStq-rOFgfuRF57cOXleizcWw29h4xFkrnJlTHPZO-u1MHT89wIA-q4pvaYvj3mn2IFguLx5l-h7cRYclPhXHP0NgBSGktSzw&source_id=rlp_Ohz55lQ4
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=Vyv%C3%BD%C5%A1en%C3%BD%20zahradn%C3%AD%20z%C3%A1hon&rs=srs&b_id=BMmsMqHuUJxJAAAAAAAAAABrIn1O3q952gStq-rOFgfuRF57cOXleizcWw29h4xFkrnJlTHPZO-u1MHT89wIA-q4pvaYvj3mn2IFguLx5l-h7cRYclPhXHP0NgBSGktSzw&source_id=rlp_Ohz55lQ4


Organický materiál, 
který budete vrstvit a tvořit
tak strukturu záhonu.

 

Dál budete
potřebovat



kompost, nastříhané větvičky z
ovocných stromů, listí ze stromů,
slámu, posekanou trávu, drny,
netoxické kousky kartonů, zbytky 
z kuchyně, kávový lógr, perlit,
popel, nebo i písek a dřevěné uhlí
na odlehčení půdy. Plus původní
vyrytou zeminu.

Na vrchní část záhonu doporučuji
přidat zeminu koupenou, nejlépe 
v bio kvalitě. Nakonec budete
potřebovat vodu na prolití a mulč
jako vrchní vrstvu.

papírový karton, bez izolepy 
a potisku. Králičí pletivo, proti
hlodavcům-nemusí být.

Nopovou folii, nebo igelit pro
zamezení přístupu vody k obvodovým
stěnám. 

Např. dřevěný, nebo cihlový záhonek
vám takto vydrží o mnoho let déle. 

ČÍM PESTŘEJŠÍ SKLADBA, 
TÍM LÉPE.

Materiál do záhonu Ostatní materiál



V PODSTATĚ JDETE TVOŘIT
VÝŽIVNÝ, KOMPOSTOVÝ
ZÁHON.

DO KTERÉHO BUDETE               
V BUDOUCNU MUSET
ZASAHOVAT OPRAVDU
MINIMÁLNĚ. POUZE
MULČOVAT A PŘIDÁVAT
KOMPOST, ALE VŽDY JEN 
NA JEHO VRCHNÍ ČÁST.



Postupujeme tímto způsobem:

Vytyčíme si místo, kde bude budoucí vyvýšený záhon
stát a pokud jsme se rozhodli pro variantu rytí,
zryjeme. Po celé připravené ploše položíme pletivo
proti škůdcům. A umístíme připravené, obvodové
stěny pro zeminu.

Na všechny strany záhonku upevníme zábranu proti vodě.
Pozor nikdy ne na dno záhonu. Bránili byste tak odtoku vody
a hlavně žížalkám dělat jejich práci.

A jdeme dělat lasagne…:)

Na dno záhonu se dávají materiály, které se rozkládají
nejdéle, takže např. větve stromů. Doporučuji používat
kombinaci různých velikostí větví. Každá se pak rozloží 
za jinou dobu. Dřevo bude v záhonu držet dobře vláhu. 



Střídavě vrstvíme materiál, nehledejte 
v tom nějaký řád… Jednoduše použijte
selský rozum a střídejte mezi sebou
zelený materiál a hnědý. 

Nezapomeňte na vyzrálý kompost,   
 který patří až do vrchních vrstev.      
 Pokud jej nemáte k dispozici, použijte
kvalitní hlínu. Každou vrstvu pak prolejte
vodou.

Nebojte se záhon nyní vyvýšit o něco víc,   
 jak bude materiál v něm pracovat, zemina
bude  o několik centimetrů klesat. 
Nevadí, na podzim do něj můžete přidat
kompost nový a záhon zamulčovat. 
Aby vám nepromrzal a dostal tak další dávku
výživy. 

O vše ostatní se postará příroda sama.:)

Zdroj foto: Pinterest
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Postup mulčování s
použitím kartonů.

Je vhodný pro pěstování sazenic. 
Pokud se chystáte do záhonku semínka
vysévat, mulčovat můžete také, 
ale až vám rostlinky vyrostou.

Na vrchní část doporučuji rozložit karton,
proti rychlému zarůstání plevele. 
Pokládejte jej tak, aby se vzájemně
kartony překrývaly minimálně 10 cm.
Karton zalijete, aby změkl a následně 
do něj vyříznete díry-hnízda, 
do kterých vyhloubíte díru a vyplníte 
je kompostem, nebo kvalitní zeminou 
pak sazeničku zasadíte.

Zdroj foto: Ekozahrada

Ukázka mulče, na klasickém záhonu. 
Zdroj foto: Chovatel a hospodář.



 
Co je důležité říct, že se tato metoda nehodí pro
kořenovou zeleninu jako je mrkev a petržel. Kořeny 
by mohly hnít. Ale můžete mulčování kartonem použít 
i jinde v zahradě např. při zakládání květinového
záhonu.  Video s návodem najdete např. TADY

Dobrá zpráva - Mulčem proměníte plevele 
na humus!

 

Zálivku pak směřujte do těchto hnízd. 
Karton zamezí přístupu světla a plevel nemá šanci.
Naopak propouští vláhu a vzduch, aby se tam
pěstovaným rostlinám dařilo. Pozor, tento způsob
praktikujte v období vegetace, na jaře…
 
Pokud by, jste tuto metodu použili na zimu, na konci
zimy by byl karton částečně rozložený a semena
plevele, která pod ním sladce spinkala 
by se probudila k životu. 

https://www.youtube.com/watch?v=KCvaD08SABU&t=23s


Další možnost je, zasadit rostliny přímo
do zeminy a následně povrch záhonu
zamulčovat. 

Proč? 
Zabráníte tím vyschnutí půdy. 
Mulč slouží jako ochranná vrchní vrstva 
a snižuje odpar vody, vy pak nebudete mít
pocit, že musíte jít ¨škraloup¨ mezi rostlinami
prokypřit.:) 



Čím mulčovat? 

Slámou, nebo štěpkou z listnáčů. 

Pokud máte možnost výborný mulč 

je kombinace štěpky a dřevěného uhlí, více

o této metodě se dozvíte v knize Zelenina 

z Ekozahrady TADY . 

U nás na jížní Moravě  bývají sucha opravdu

veliká, takže já mulčuju 

i květináče na terase.:)

Mulčování je naprosto přirozený, přírodní

proces, který můžeme pozorovat všude...

Listí padá ze stromů a zůstává pod

stromem, tráva na podzim odumře 

a zůstává na místě.

A takto je to přirozené...

https://www.smartpress.cz/zelenina-z-ekozahrady


ZVOLÍME VHODNÉ PLODINY. VYSEJEME
JE, NEBO ZASADÍME A DŮKLADNĚ

ZALIJEME – GRATULUJI!  MÁME
HOTOVO.:) 

 

A L E  P O J Ď M E  Z P Ě T …
 



1 Závlaha

TIPY NAVÍC:

2 Způsoby výsadby

3 Kompost

4 Ochrana záhonů



Pokud chcete svoje
záhonky dovést k

dokonalosti. Můžete do
nich zabudovat kapkovou

závlahu. 
 

Nebo použít v poslední době čím
dál víc populární, zavlažovací

hliněné džbány. Nápad použít 
k zavlažování porézní keramickou
nádobu pochází už ze starověku 

a funguje dodnes.
 

Nádoba se zakope do záhonu 
a naplní se vodou, která skrze ni
prosakuje do půdy. Tím, že se
eliminuje vypařování a voda se

dostane přímo ke kořenům rostlin,
se její spotřeba oproti

povrchovému zalévání zmenší.
Inspirace DIY TADY

 

ZÁVLAHA

https://cz.pinterest.com/pin/39265827984925769/


Rostliny můžete pěstovat v
oddělených políčkách, 
nebo různě namíchané,
formou smíšené polykultury.
Toto téma je poměrně
rozsáhlé a budu se mu 
v budoucnu určitě věnovat. 
O novinkách se dozvíte včas 
na mém instagramovém 
profilu: TADY

PĚSTOVAT?
JAK ROSTLINY

https://www.instagram.com/bydlimevsadu/


Pokud nemáte vlastní kompost
ještě založený, nezoufejte... 

I tak můžete vysoký záhon založit.
Použijte prostě co nejvíce druhů   
 z organických materiálu
popsaných výše. A popřemýšlejte,
zda ve vašem okolí není někdo, kdo
by vám věnoval např. trochu hnoje od
koní, nebo krav.
 
Možná přístupnější varianta je
poprosit souseda o trus od slepic.:)
Zní to možná divně, ale slepičí trus 
je výborná organická složka.:) 

Tip: Trus nechte 3 dny namočený 
ve vodě v kyblíku, po té jej
promíchejte a směs zřeďte v 10l
nádobě a použijte jako jednu z vrstev
do vašeho zvýšeného záhonu. 

KOMPOST



ZÁHONKU
OCHRANA VAŠEHO

Doporučuju záhony na první
týdny zakrýt jemnou
netkanou textilií, nebo
starou záclonou.

Jednak proti ptáčkům a také
proti ostrému jarnímu
slunci. A návštěvě koček,
pro které je tento krásný
záhonek bohužel ideální
WC..:)



I na ně existuje řešení. 
Slimákům můžete zamezit vstup
na váš nově vzniklý záhon, hned
od začátku a to tak, že připevníte
na obvodové stěny záhonu
olovnatý drátek. Slimáci přes něj
neradi…

Nebo se do boje pustíte, 
později a použijete například bio
granule, proti slimákům. 
Po případě zakopete do zeminy
nádobu s pivem, to slimáci rádi a
ven už se nedostanou.

SLIMÁCI?
POSTRACH JMÉNEM 



Můžete okolo záhonů umístit větší
vrstvu kartonů a následně je
zamulčovat např. štěpkou. 
Cena je velmi nízká. Štěpku vyrobíte
sami, nebo koupíte větší množství za
nižší cenu. 

Nabízí se i trvalejší způsob s
použitím netkané textilie a vrstvy 
 kamínků. 
Cena tohoto způsobu je podle
velikosti dané plochy, pohybuje se v
řádech stokorun. Snadné, ale méně
ekologické řešení.

ZÁHONU?
CO S OKOLÍM

Pokud vás tíží myšlenka, 
že vám vaše krásné záhony
kolem obrostou trávou,
nezoufejte…



 

Nezapomeňte! Vyvýšený záhon,
už nikdy více neryjeme. Dokonce bychom 
do něj neměli ani zbytečně šlapat. 
Narušujeme tak systém, který jsme vytvořili. 

Takže je důležité si u plánování velikosti
záhonu 
a jeho umístění uvědomit, že se potřebujete
dostat k rostlinkám ze všech stran.



UKAŽ MI SVOJI ZAHRADU A JÁ
TI POVÍM JAKÝM JSI

ČLOVĚKEM.



Zahradnické principy a rady čerpám
hlavně z knih Jaroslava Svobody. 

V jeho publikacích najdete doslova vše, 
co by vás na téma zahrada a pěstování
mohlo zajímat. Knihy jsou určeny všem,
úplným začátečníkům i pokročilým
pěstitelům, kteří touží po přirozenějších
metodách péče o záhony a rostliny. 

Podle mě, by si jeho knihy měl přečíst prostě
každý.:)

Kde čerpám inspiraci?

A proto pro vás mám....



Bonus navíc
Jako bonus k tomuto ebooku 
pro Vás mám SLEVU 30 %  na knihu:
Zelenina z ekozahrady – pro radost a
soběstačnost.

Pozor, akce platí pouze při nákupu 
přes www.smartpress.cz 
Slevu získáte vložením slevového kódu 
v prvním kroku objednávky tak, že
zaškrtnete použít slevový kód a napíšete
kód: „pestovani“.

 Akce platí do 30. 04. 2021.
Sleva je počítána z původní maloobchodní ceny, tj.

na webu z té vyšší, přeškrtnuté. 
Slevy se nesčítají.

 

Slevový kód

https://www.smartpress.cz/zelenina-z-ekozahrady


že jste si tento eBook přečetli. 
Věřím, že s jeho pomocí se letos 
do svého vyvýšeného záhonu
pustíte.:) Pokud vás cokoli k tomuto
tématu zajímá, můžete mě
kontaktovat na mailu:
bydlimevsadu@gmail.com

DĚKUJI VÁM,

www.bydlimevsadu.cz



 

Jestliže se vám můj elektronický eBook zalíbil, budu
moc ráda, když budete sdílet se známými a přáteli 
tento odkaz: www.bydlimevsadu.cz na kterém 
si mohou PDF ZDARMA snadno stáhnout stejně jako vy.

Prosím respektujte, že tento eBook je chráněný
autorským zákonem a jeho kopírování a šíření jiným,
než výše zmíněným způsobem je zakázáno. 

S láskou Petra
 

Autorka eBooku

Závěrem...
 

https://bydlimevsadu.cz/


Potkejme se na sítích

Instagram

 Buďme nadále v
kontaktu TADY

Facebook

Přidejte se do
nové FB skupiny

TADY

https://www.instagram.com/bydlimevsadu/
https://www.facebook.com/groups/rokvzahrade

