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KALENDÁŘ ZAHRADY  

 ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 

ČINNOSTI V ŘÍJNU 
 Pokud jsme nevěnovali veškerou péči trávníku v září, je nejvyšší čas vše dohnat a odstranit mech. 

 Kompostujeme – bio odpad ze zahrady, včetně listí přidáváme na kompost. Přidat můžeme i kuchyňský odpad jako zbytky 
ovoce a zeleniny, kávová sedlina nebo vaječné skořápky. 

 
Hromada kompostu nemá převyšovat 1,5 metru a být širší než 2 metry. Před nadměrnou vlhkostí a sluncem 
chráníme vrchní vrstvou listí. Pokud kompost nemáte založený, nebo ho máte málo, máme i ten v sortimentu – 

kompost, urychlovač kompostu, vyzrálý kůrový humus.  

 Ještě je čas na sázení okrasných cibulovin mimo lilie a na podzim kvetoucí ocúny. Do země sázíme cibule narcisů, tulipánů, 
hyacintů, atd. 

 

ČINNOSTI V LISTOPADU 
 Příprava záhonů na zimu – zem s jílovitou půdou a kompaktní půdou je nutné přerýt. Stejně jako přeměnu trávníků či 

louky na záhon. Na lehkou, písčitou půdu a záhony dáváme vysokou vrstvu humusu. 

 Péče o mísy okolo stromů a bobulovin – jsou rozloženy mělce pod povrchem půdy. Je třeba nepodcenit mulčování. 
Nemulčujeme ale až těsně ke kmeni, protože by se u stromů mohli usadit hraboši.   

 Ukládání zeleniny a ovoce – ovoce a zelenina určená ke skladování se nesklízí časně. Plody musí být suché a nepoškozené. 
Ukládáme je do dobře větraných sklepů, kůlen, kde nemrzne, ale také je tam max 10°C. Zeleninu můžeme uskladnit také 
v pařeništi nebo krechtu. 

 Ovoce – do poloviny měsíce ještě můžeme vysazovat ovocné dřeviny. 
 

 

ČINNOSTI V PROSINCI 
 Zelenina – na záhonech už nemáme žádnou práci, vše je již hotovo. 

 Ovoce – se zimním řezem ještě čekáme, silnější mrazy přicházení až v lednu. Pouze u třešní můžeme uříznout několik větviček, 
které o Vánocích rozkvetou. Pokud je podzim chudý na srážky, stromy ještě zalijeme.  

 Ptačí budky – pověsíme na strom pokus možno co nejdříve, aby si jejich nájemníci včas zvykli na nové bydlení a zařídili si ho pro 
jarní snášení vajec. Brzy na jaře budou krmit hladové krky několika hmyzími druhy, které budou chtít napadnout úrodu. I pro 

kutili, kteří si chtějí vyrobit budku sami máme materiál – prkýnka, latě      . 
 

 

mailto:info@podlahy-rezivo.cz
http://www.pb-dumazahrada.cz/
https://www.podlahy-rezivo.cz/
https://pb-dumazahrada.cz/zvysene-luzko/zvyseny-zahon/p48
https://pb-dumazahrada.cz/urychlovac-komposteru/p46
https://pb-dumazahrada.cz/substrat-zahradnicky-kompost-vyzraly-kurovy-humus/p20
https://pb-dumazahrada.cz/stavebni-drevo/c1006

