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KALENDÁŘ ZAHRADY - DUBEN 

ČINNOSTI V DUBNU 
V březnu a dubnu si na zahrádce nejvíce mákneme. Pokud už máme březnové práce hotové, můžeme se posunout dál. 
 

Péče o záhony 
 Zejména u zeleninových záhonů je třeba vrchní vrstvu mezi vysetými řádky pravidelně kypřit. Husté semenáčky vyjednotíme 

nebo některé rostliny vytrháme.  
 Pokud jsme saláty zakryli fólií, odstraníme ji až ve chvíli, kdy začnou tvořit hlavičky. Mrkev a špenát odkrýváme, když vyrazí 

první pravé lístky. Ředkvičky ale můžeme nechat přikryté až do sklizně. U ostatní zeleniny necháme fólii až do poloviny 
května. 

Poškození květů mrazem 
 Zavřené květy vydrží obvykle i nízké teploty až do -4°C. Jakmile poupata rozkvetou už tak odolná nejsou, vadí jim pokles 

teploty pod 2°C. Přijdou-li v době květu mrazíky, můžeme ohrožené stromy ošetřit jemným postřikem vody. Ledová krusta 
ochrání květy před zmrznutím. 

Škůdci 
 Plži – nastává čas, kdy začneme mít problém s těmihle potvůrkami, protože nevíce jim chutnají čerstvě vysazené nebo klíčící 

mladé rostliny. Proto je musíme držet co nejdále od záhonů. Vhodné jsou například ohrádky z plechu se zahnutým horním 
okrajem. Vyzkoušet ale můžete také vonné zbraně (rozložení aromatických listů rajčat, šalvěje, yzopu nebo tymiánu, 
případně máme-li prostor, vysít široké pásy hořčice, bílého jetele). 

Tito nezvaní hosté jsou nejaktivnější ve večerních hodinách, proto je v tuto denní dobu pravidelně sbíráme.  
Večerní celoplošná zálivka jim dopřává ty nejlepší podmínky, proto je lepší zalévat ráno. 

 
 Hraboši – kořenovou zeleninu a kořeny ovocných stromů zase nejvíce ohrožují hraboši. I zde ale platí síla vonných zbraní. 

Jejich chodbičky můžeme ucpat listy vlašáku nebo více dostupnými větvičkami túje, nemají rádi ani lidské vlasy. Pomoci by 
mohlo také vysazení řebčíku, jeho moc je ale omezena vzdáleností. 

 Mšice listová – na ovocných dřevinách můžeme začít pozorovat mšice a je zahájit protiútok, aby se dále rozmnožovaly. 
Většinou stačí listy pouze spláchnout vodou. Pokud začneme včas, zaberou později i postřiky s přesličkou rolní, která 
pomáhá proti houbovým chorobám, což je super hlavně u keřů bobulovin. 

 

ZVÝŠENÉ ZÁHONY 
Zvýšený záhon začíná být velice oblíbený. Čím a jak ideálně vyplnit zvýšený záhon, aby byla úroda co nejlepší, se dočtete na dalších 
stranách. Začneme ale jeho postavením. Existuje několik materiálů, ze kterých ho můžeme vytvořit, třeba dřevo, se kterým Vám 
můžeme pomoci. Ať už si vyberete jakkoli, nezapomeňte na jednu věc. Na pomyslné dno zvýšeného záhonu použijte králičí pletivo, 
abyste zabránili vniknutím hrabošů. 

VÝSEV A VÝSADBA 
Je nejvyšší čas pro další předvýsev a výsev nebo výsadbu semenáčků do připravených záhonů. Vždy se řídíme hlavně počasím. 
 

HNOJENÍ 
 Ještě můžeme hnojit ovocné stromy. 
 Na keře bobulovin však pozor, pozdní hnojení se nemusí vyplatit, protože podporuje vznik chorob. Pokud potřebujeme 

hnojit, pak doplňováním humusu, které zajistíme i pravidelnou obnovou mulčovací vrstvy. 
 

MNOŽENÍ A ZASTŘIHÁVÁNÍ 
 U rybízu, angreštu, josty nebo maliníku si můžeme vytvořit vlastní odnože. Nyní je na to vhodná doba. Silný výhon 

z minulého roku opatrně skloníme k zemi do připravené jamky a zasypeme. Pokud je to třeba, zatěžkáme ho nebo upevníme 
dřevěným „véčkem“. Z této odnože budou vyrážet nové výhony, které zakoření.  Začátkem léta odnože ještě trochu 
zasypeme půdou. Na podzim můžeme odnože oddělit od hlavní rostliny a samostatně je vysadit. 

 Na zastřihávání ovocných dřevin je už pozdě.  
 

K předpěstování nepoužíváme plata od vajíček. Papírový obal bude semenáčkům odvádět vodu i živiny. 
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KALENDÁŘ ZAHRADY - DUBEN 

UŽITKOVÁ ZAHRADA 

Zelenina 
Březnový výsev můžeme realizovat ještě v dubnu. Výjimku tvoří jenom polníček. Pokud budeme vysévat v druhé polovině 
dubna je třeba dávat pozor, aby šlo o pozdnější odrůdy zejména u salátu. 

PŘEDVÝSEV VÝSEV/VÝSADBA DO ZÁHONŮ 

 Teplomilné rostliny (háklivé na mráz) – za 
okno nebo do skleníku vyséváme okurky, 
cukety, tykve a cukrovou kukuřici. 
Výsadba do záhonů bude až v květnu. 

 Nejpozději do konce měsíce musíme vysít 
rajčata, papriky a lilky. 

 
Všechny výše uvedené rostliny 
nechávejte klíčit při teplotě 18°C +. 

 
K předvýsevu za okna nepoužívejte 
velké kontejnery (jak do výšky, tak do 
šířky). Semenáčky pak investují více 
do kořenového systému než do 
rostlinky nad zemí. Nepoužíváme 
plata od vajec. Pokud chceme využít 
něco z domácích zásob, použijeme 
kelímky od jogurtů, do jejichž dna 
propícháme odtokové dírky.  

 
Ať už jsme předvýsev realizovali 
v pařeništi nebo za okny i pod sklem je 
třeba semenáčky na přesun do 
záhonu připravit. Musíme je postě 
otužovat.  

 pro pařeniště to znamená více 
větrat, 

 za okny dávat i do stínu. 
To platí i pro vysazení – semenáčky 
umístíme do stínu a s vysazováním 
počkáme, dokud nebude svítit slunce. 

 
Zvolte vhodný substrát pro výsev. 
 

 Košťáloviny – sazenice dáváme hluboko, ale tak, aby zůstalo volné 
srdíčko. Jde o rostliny první trati, takže je třeba hojně hnojit. Jako 
ochranu nádorovitosti kořenů použijeme trochu vápna, které 
nasypeme ke kořenům semenáčků. Pokud se nádorovitost již 
v minulosti objevila, na tomto místě budeme pěstovat košťáloviny 
až po 5 letech. Vhodní parťáci – rajčata, brambory, hrách, pór, 
celer, špenát a salát. 

 Červená řepa – do hloubky asi 3 cm. Vhodní parťáci jsou fazoly, 
hrách, kedlubny, salát, cibule, kopr, jahody a nevhodní pak mrkev 
a špenát. 

 Mangold – jeho listy jsou bohaté na vitamíny a využití je jako u 
špenátu, řapík pak zase jako chřest. Odrůda s červeným řapíkem 
vypadá navíc na záhonu efektivně. Parťáci jsou ředkvičky, 
košťáloviny a mrkev.  

 Brambory - předklíčené vysazujeme na konci měsíce. Brambory 
mají několik vhodných parťáků, ale není vhodné tvořit smíšené 
kultury. Brambory je třeba stále okopávat. 

 Pórek – vyséváme zimní pórek. V květnu pak vysazujeme 
předpěstovaný pórek z předjaří. 

 Chřest – vyžaduje vlastní prostor, který bude využívat i patnáct let. 
Vysazujeme mladé rostlinky do dobře prohnojené půdy. Po 
výsadbě sazeničky přikryjeme zemí do výšky dlaně. První chřest 
sklidíme v třetím roce po výsadbě. Pěstování chřestu je náročné, 
zdlouhavé a je nutné nastudovat všechny potřebné kroky. 

 Cibule – zimní cibuli začátkem dubna, sazečku pro letní sklizeň. 

 Kedlubny – je vhodnější je předpěstovat pod sklem. Na rozdíl od 
ostatních košťálovin je sázíme mělce, lépe do malých kopečků 
země. Příliš hluboko zasazené semenáčky nebudou mít tak kvalitní 
bulvičky. Vhodnými parťáky budou fazoly a okurky. Předpěstované 
kedlubny v pařeništi můžeme nyní stěhovat do záhonu. 

 Mrkev – pozdní odrůdy pro zimní uskladnění.  

 
První úroda 

 Čas sklizně bude pro první listy špenátu. 

 Jestli jste začali včas, budete v dubnu sklízet první ředkvičky. 
 
 
Ředkvičky nenecháváme zbytečně dlouho v zemi, protože bulvičky začínají pak dřevnatět 
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KALENDÁŘ ZAHRADY - DUBEN 

UŽITKOVÁ ZAHRADA 

Bylinky 
PŘEDVÝSEV – pod sklem VÝSEV DO 

ZÁHONŮ 
 Pokud jsme kozlíček, bazalku, estragon, 

majoránku, pelyněk, meduňku, 
majoránku nebo tymián v březnu 
nevyseli do kontejnerků za oknem nebo 
pařeniště, můžeme to udělat ještě nyní. 

 Pokud jsme v březnu neviseli petržel, pažitku a kerblík, je v dubnu 
nejvyšší čas.  

 Kopr – má rád vlhčí půdu, parťáky jsou košťáloviny, mrkev, cibule, 
okurky, salát a červená řepa. 

 Máta peprná – má ráda mírný stín a vlhčí půdu, parťáci jsou 
rajčata, košťáloviny, salát a mrkev. 

 Šalvěj – vyséváme až koncem dubna, listy využijeme nejen jako 
koření, ale odpuzuje také plže. 

 Pelyněk – do záhonu až koncem dubna nejdříve, proto lépe 
zahájit předvýsev. 

 Meduňka – má ráda dobře vyhnojenou půdu. Citronová vůně je 
velkým lákadlem jak pro člověka, tak pro včely. Rozmnožujeme ji 
výsevem nebo dělením starších rostlin.  

 Kostival – syrový se používá do salátů, ale spíše je známý pro 
výrobu nálevů či jíchy. Jde o vysoké rostliny, vyžadují vzdálenost 
1 metr od sebe. Vhodný parťák je jakákoli zelenina. 

 Libeček, fenykl, bedrník, kmín – lze vysévat v dubnu, ale pozor 
na zvolené množství, rychle se množí. Pro tvorbu semen musíme 
rozlišovat dvouletý cyklus. 

Zvolte vhodný substrát. 
 

Koření nevyžaduje vlastní záhony, můžeme je přidat k zelenině. Koření nebývá náročné na živiny a až na výjimky má 
rádo slunné stanoviště.  

 

Ovoce 

 Jahody – ještě na začátku dubna můžeme vysazovat nové rostliny, ale stále platí, že ideální doba je v červenci a srpnu. 
U sazeniček jahod dodržujeme stejná pravidla jako u košťálovin, co nejhlouběji, ale maximálně po srdíčko, které 
zůstane nad povrchem.  
Pokud už jahody máme v záhonku, je čas odstranit fólii, pokud jsme ji použili a začít podkládat jejich listy dřevitou 
vlnou. Dřevitá vlna udrží listy a následně i květy a plody v suchu, aby neuhnívaly a neplesnivěly. Hnojit už nesmíme. 
 

Dřeviny 
Máme tu několik opozdilců, na jejichž výsadbu je nyní ještě čas. 

 Vinná réva – slunné místo u domovní zdi bude tím nejlepším stanovištěm. Dostatečné množství humusu zajistíme 
bohatými dávkami kompostu.  

 Ostružiník – vyžaduje hodně místa, ale je nenáročný.  
S vysazováním ostatních dřevin počkáme raději na podzim. 
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KALENDÁŘ ZAHRADY - DUBEN 

OKRASNÁ ZAHRADA 

Dřeviny 

 Můžeme vysazovat jehličnany a stálozelené listnáče. Dopřejeme jim prohnojení. 

 Upravuje živé ploty. 

 Mulčujeme – zabráníme nadbytečnému vypařování vody, růstu plevelů a teplotním výkyvům. 
 

Květiny 
Květinky můžeme začít vysévat přímo do záhonů, květináčů a truhlíků. Řídíme se ale času na sáčku se semínky. 

 Měsíček zahradní – od poloviny dubna přímo do záhonu. 

 Lichořeřišnice – přímo do záhonu. 

 Aksamitník – pokud ho předpěstujeme, bude dříve kvést, vysadíme ho od poloviny května. 

 Popínavé rostliny – nezapomeneme na je jejich oporu. 

 Růže – odstraníme suché a poškozené výhony, silné výhody pokrátíme o 3 až 5 oček. Čím je výhon slabší, tím bude řez 
důkladnější. Dopřejeme jim prohnojení, případné doplnění substrátem a květinovým mulčem, 

 Okrasné keře a trvalky se začnou co nevidět probouzet a je třeba jim dopřát kompost a některá určená hnojiva.  

 Cibuloviny - pro pěkné květenství používáme hnojivo s vyšším obsahem fosforu a draslíku, po odkvětu odstraníme 
semeníky, abychom neoslabovali cibule. 

 Rododendrony - pokud je květenství slabší, více se seřízněte a přihnojte hnojivem přímo na tento typ květin. Pro ně 
máme i speciální substrát, který je také pro azalky. 

 Rostliny v nádobách - na přelomu března a dubna je, dopřeje-li nám počasí, vhodná doba pro přesazování a výsev či 
výsadbu mnoha květinek. Máme super substrát a super hnojivo přímo pro tyto podmínky.  

 Při teplotě vody nad 8°C můžeme vyčistit jezírko a opět zapnout filtraci. Pro výsadbu vodních rostlin určitě vyzkoušejte 
náš substrát pro tento druh rostlinek. 

 
V dubnu kvetou cibuloviny (tulipány, hyacinty, narcisy, sedmikrásky, blatouchy, atd.), skalničky nebo stálezelené a 

rané rododendrony. Kvetou také keře magnólie hvězdokvěté a sakury. 
 

Trávník 
Pokud jsme ještě neprovedli první sečení, uděláme to nejpozději do konce dubna. Výsledná výška by měla být asi 5 cm. 
Tento zásah musíme kompenzovat doplněním živin - prohnojením, pokud jsme to již neudělali společně s provzdušněním a 
zapískováním: 

 Trávník shrabeme, čímž ho zbavíme například zbytků listí, ale také pročešeme.  
 Pokud objevíme mech, shrabeme ho hráběmi (švédské - vějíř) a použijeme přípravek na hubení mechu s hnojivem.  
 Nezapomeneme na provzdušnění například vidlemi nebo vertikulátorem.  
 Zapískování pomůže proniknutí živin ke kořenům. Písek uhrabeme opačnou stranou hrábí. 
 Holá místa zasypeme substrátem pro trávníky a aplikujeme travní semeno. A nakonec, jak jinak, pohnojíme 

speciálním trávníkovým hnojivem (pokud jsme nepoužili hubič mechu s hnojivem).  
 Necháme odpočinout, nešlapeme a nezatěžujeme zejména na místa, kde jsme seli, dokud trávník nezhoustne. 

Mimochodem za vyzkoušení stojí i náš přípravek na hubení plevele, který se bude hodit v dalších měsících.  
 

Zahradní nábytek 
 Dřevěný nábytek ošetříme nátěrem s ochranou proti UV a vlhku. 

 Kovový a plastový nábytek umyjeme saponátem. Zkontrolujeme také zahradní nářadí, případně ho opravíme nebo 
doplníme chybějící zničené kusy. Nářadí po použití čistíme a uschováváme před vodou. 
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KALENDÁŘ ZAHRADY - DUBEN 

POKOJOVÉ A BALKONOVÉ ROSTLINY 
 

Pokojovky 
 I v dubnu se můžeme dát do přesazování. Je tedy potřeba vybrat vhodné nádoby a hlavně nakoupit substrát a 

zásobit se hnojivem. První zálivka musí být vydatná. Substrát se snažíme udržet stále vlhký. Až se rostlina uchytí, 
můžeme přejít na zalévání, na které jsme zvyklí. 

 Pokud jste měli rostliny zazimované v chladné místnosti, můžeme je přenést zpět. Osprchujeme je, omyjeme listy, 
odstraníme odumřelé listy a zkrátíme. Zaměříme se také na škůdce. 

 Navyšujeme zálivku a začínáme hnojit. Nehnojíme, pokud jsme přesadili, jelikož substrát obsahuje i hnojivo pro 
první týdny. 

 Zvýšené dávky hnojení u zelených rostlin aplikujeme až po vyrašení prvních nových listů. Na přihnojování 
nezapomínáme ani u kvetoucích rostlin. 

 Máme pro vás také super substrát i hnojivo pro rostliny v nádobách, tady nejen interiérové, ale také balkonové.  
 

 
plastový květináč je vhodný pro rostliny, které mají rádi vlhko 

 

Balkonovky 
 Pokud jsme dali zazimovat balkonovky, je čas dopřát jim stanoviště s větším množstvím světla. Ven je ale 

nedáváme, ještě je brzy. 
 Na konci března jsme truhlíky osázeli maceškami, sedmikráskami, pomněnkami apod. Teď se můžeme přidat i 

pomněnky. Použijeme substrát pro rostliny v nádobách a následně hnojivo. 
 Pozor na mrazíky a spálení – v dubnu bývají noci (někdy i dny) chladné a je třeba rostliny chránit před mrazíky. 

Chráníme je tedy přenesením dovnitř, nebo přikrytím netkanou textilií. Slunce je pro rostliny nezbytné pro jejich 
posílení při růstu nebo po přesazení. Na druhou stranu dubnové sluce už může rostlinky spálit, zejména když je 
máme na jižních stranách. Je třeba jim dopřát také čas ve stínu, zejména v poledne, kdy je síla slunce nejvyšší. 
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