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ROK V ZAHRADe
KALENDÁŘ MOŽNÝCH AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ ROZDĚLENÝCH PODLE SEZÓNY
Kalendář je praktický návod, který Vám pomůže rozvrhnout jednotlivé aktivity, na nic nezapomenout a radovat se z malých i velkých pěstitelských úspěchů na školní zahradě. 
Je rozdělen do jednotlivých ročních období, od zimy, kdy plánujeme a přemýšlíme o vhodných plodinách, přes jaro, léto až po podzim, který ukončuje pěstitelskou sezónu.
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Všeobecne

Zeleninová,
užitková 
zahrada

Okrasná 
zahrada

Ovocná 
zahrada

• rychlíme větve keřů tzv. 
barborky: slivoně, třešně, zlatice

• uklidíme a vyčistíme prázdné 
pěstební nádoby

• za bezmrazých dnů zaléváme 
stálezelené dřeviny

• čistíme, eventuálně znovu 
vyrobime pomůcky pro hnízdění 
ptáků a hmyzu

• čistíme a opravujeme zahradní 
nářadí

• nechodíme po zamrzlém trávníku
• přikrmujeme ptactvo 
• čistíme ptačí budky, případně 

vyrábíme nové
• čistíme příbytky pro škvory, 

vyplníme novou dřevěnou vatou 
a zavěšujeme

• kontrolujeme uskladněné plody 
• zpracováváme dozrávající ovoce
• sníh z chodníčků nahrnujeme 

ke keřům a stromům
• dokupujeme osivo
• plánujeme výsadbu na nové 

záhony
• provedeme zimní přeházení 

kompostu

• zkoušíme klíčivost staršího osiva
• na parapetu na miskách klíčíme 

řeřichu, čerenou řepu, ředkvičky, 
hrášek

• setřásáme vysokou vrstvu sněhu 
z dřevim – proti rozlomení

• přehazujeme kompost
• rozvezeme vyzrálý kompost
• rozmisťujeme očištěné nebo 

nové ptačí budky
• čistíme květináče; čistíme 

nebo znovu popisujeme štítky 
na označování rostlin

• popadané nebo suché větve 
ukládáme na hromadu 
"Ježkovník"

• do začátku jara sklidíme 
růžičkovou kapustu

• 6 týdnů před výsadbou necháme 
naklíčit rané brambory

• na záhony rozhrneme vyzrálý 
kompost

• výsev k předpěstování sadby:
 salát, rané orůdy zelí, kedluben, 

kapusty, květáku, brokolice, 
paprika, lilek

• rychlíme naťovou zeleninu –
cibule, petržel, pažitka

• na venkovních záhonech 
kontrolujeme zakrytí zeleniny – 
por, polníček

• sklízíme kadečávek, růžičkovou 
kapustu, polníček – pokud 
nemrzne

• rychlíme pažitku
• vyséváme do misek ke klíčení 

řeřichu
• koncem měsíce vyséváme 

k předpěstování sadby celer 
a letní pórek, papriky, feferonky

• pokud nemrzne můžeme vysévat 
petržel a mrkev 

• vysejeme bazalku pro sklizeň 
mladých lístků

• sklízíme ozimé druhy zeleniny: 
čínské zelí, kapusta, špenát

• dokočíme hnojení a rytí záhonů
• vykopanou petržel můžeme 

nasadit do květináčů a pěstovat 
pro nať na parapetu

• přezimující bylinky zakrýváme 
chvojím

• černý kořen zakryjeme netkanou 
textilií a postupně sklízíme

• za bezmrazých dnů zaléváme 
dřeviny v nádobách

• vyséváme letničky, bylinky 
k předp. sadby 

• vysazujeme dvouletky

• kontrolujeme uskladněné hlízy
• venkovní nádoby obalíme 

a můžeme podložit polystyrenem 
• citlivé rostliny přikrýváme 

chvojím

• můžeme začít s rychlením 
cibulovin a hlíz

• za bezmrazých dnů zaléváme 
stálezelené rostliny

• vyséváme k předpěstování 
letničky – petúnie, lobelky, 
begonie, muškáty

• ošetřujeme poraněné stromy
• kácíme

• za bezmrazých dnů provádíme 
udržovací řez jádrovin

• provedeme ochranný nátěr 
kmenů vápenným mlékem

• koncem měsíce řez bobulovin 
rybízu a angreštu

• odebíráme rouby

Prosinec Leden Únor
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• připravíme hmyzí domky pro 
čmeláky a včely samotářky

• provzdušníme trávník
• přihnojujeme keře kompostem
• odstraňujeme zimní ochranu
• první údržba: jezírko, suchá 

zídka, skalka a jiné biotopy
• čistíme ptačí pítka

• vyséváme, vysazujeme, 
okopáváme 

• dle počasí zaléváme
• prosekáváme trávník, zakládáme 

nový

• sekáme trávník
• mulčujeme záhony
• vysazujeme předpěstovanou 

sadbu

• na začátku měsíce vyséváme 
fazole, červenou řepu

• vysazujeme předpěstovanou 
sadbu rajčat, paprik celeru

• výsev špenátu a ředkviček, 
pozdního hrášku pro letní sklizeň

• výsev pozdní mrkve k uskladnění
• vyséváme okurky
• sklízíme saláty a vyséváme trhací 

odrůdy

• výsev: mangold, hrách, kopr, 
mrkev, petržel, ředkvičky, salát, 
cibule

• výsev: pro sadbu – cukety, dýně, 
tykve, okurky, bylinky

• výsadba raných košťálovin
• jednotíme rané výsevy mrkve 

a petržele
• výsadba brambor
• sklízíme ředkvičky, chřest, reveň, 

salát

• výsadba jarního česneku, cibule 
sazečky

• výsadba sadby listových druhů 
zeleniny

• výsev špenátu, raný hrách, 
ředkvička, bob

• mrkev, petržel
• vyséváme rajčata k předp.
• sklízíme zimní pór, špenát
• přepichujeme vzešlé semenáčky 

• dělíme trvalky, čistíme trvalkové 
záhony

• stříháme okrasné trávy
• výsev letniček k předp. Sadby
• zazimované rostliny v nádobách 

přivykáme na světlo, sestřihneme 
je a přesazujeme

• uvolníme rostliny ze zimního 
krytí

• výsev letniček přímo na záhon 
(například aksamitník, měsíček)

• rozdělujeme rostliny pro suché 
zídky a nově osazujeme

• stříháme okrasné dřeviny a růže
• přepichujeme semenáčky 

letniček

• sázíme okrasné cibule a hlízy, 
předpěstované letničky 

• umisťujeme ven vysázené 
nádoby a truhlíky

• na konci měsíce vyséváme 
dvouletky

• provádíme řez tvarovaných 
živých plotů

• pečujeme o růže

• provádíme řez slivoní
• prosvětlujeme keře

• zkypříme půdu pod 
bobulovinami

• slámou podložíme jahodníky
• ošetřujeme proti škůdcům 

a chorobám ovocné stromy
• do korun jabloní a slivoní 

umistujeme lepové desky proti 
pilatkám

• roubujeme
• vysazujeme nové ovocné stromy 

(peckoviny)

• závlaha ovocných stromů
• péče o jahodníky
• do korun stromů zavěšujeme 

feromonové lapače
• provádíme probírku nasazených 

plodů

Brezen Duben Kvetenˇ ˇ

• čas květů a kytic, bylinek 
• senoseč
• použijeme posekanou trávu jako 

mulč na záhony a kolem stromů
• zavlažujeme
• údržba: jezírko, suchá zídka, 

skalka a jiné biotopy

• doplňujeme vodu do ptačích 
pítek

• zaléváme, odplevelujeme, 
přihnojujeme

• končíme s přihnojováním
• sklízíme
• necháváme uschnout posekanou 

trávu a dáváme na kompost

• výsev: ředkvičky, špenát, petržel, 
karotka, kedlubna, salát, 
polníček

• zaštípujeme vrcholy u tyčkových 
rajčat

• sklízíme rajčata, papriky, mrkev, 
fazoli

• začínají dozrávat: cukety, 
patizony, tykve

• vyvazujeme tyčková rajčata, 
odstraňujeme výrustky

• sklízíme okurky, listové koření 
a bylinky

• sklizeň cibule a česneku, okurek, 
rajčat, paprik

• výsev karotky, pekingského 
a čínského zelí, černé ředkve, 
ledového salátu

• sázíme brokolici, kedlubny, 
fenykl

• výsadba květáku, broklice

• výsev letních odrůdy salátu, 
fazolí, kedlubny 

• výsev červené řepy, kadeřávku 
• sklízíme první zeleniny 

a vyséváme zelené hnojení
• pouze do ploviny měsíce sklízíme 

reveň
• vyséváme cukety
• předpěstujeme květák, brokolici
• v případě delšího sucha 

zavlažujeme kompost

• vysazujeme dvouletky pro květ 
v následujícím roce

• stříháme uvadlé květy

• výsev dvouletek
• sbíráme semínka letniček
• vysazujeme cibuloviny kvetoucí 

na podzim
• stříháme a sušíme rostliny pro 

suché vazby
• střiháme výhonky bylinek 

vhodné ke sklizni a zavěšujeme 
na stinné místo

• odebíráme řízky muškátů 
• dělíme trsy kosatců
• sbíráme semena okrasných 

rostlin

• sklízíme jahody
• sbíráme a likvidujeme napadené 

plody
• odřezáváme a likvidujeme 

nemocné větve na ovocných 
stromech (nedáváme na kompost 
nebo Ježkovník)

• probírka násady plodů jabloní 
a hrušní

• odstraňujeme letorosty
• provádíme řez třešní
• po sklizni seřezáváme výhony 

maliníku
• po sklizni ošetříme jahodníky 

a přihnojíme
• kontrolujeme výskyt moniliózy 

a padlí
• sklízíme meruňky, začínají zrát 

slivoně, letní odrudy jablek 
a hrušek

• sklizeň bobulovin

• vysazujeme jahodníky
• probíráme plody 
• sklizeň višní, švestek
• sklizené ovoce zpracováváme
• rozmnožujeme ovocné keře 

řízkováním

cerven cervenec Srpenˇ ˇ

• sklizeň
• zpracování sklizeného ovoce
• rytí, podzimní hnojení
• na uvolněné záhony vyséváme 

zelení hnojení: hrách, bob, 
hořčice, řepka, jetel, vikev, lupina

• údržba: jezírko, suchá zídka, 
skalka a jiné biotopy

• sklizeň posledních plodů
• počátek příprav na zimu
• rytí záhonů a kompostování
• padané ovoce vyhazujeme 

na kompost, eventuálně ještě 
zužitkujeme

• suché větve uložíme na Ježkovník

• zazimováváme
• poslední sečení trávníku
• shrabujeme listí
• zakládáme kompost (navrstvit 

nebo převrstvit jámu, přeložit 
dřevěný kompostér, vyprázdnit 
termokompostér)

• úklid (likvidujeme jednoleté 
rostliny; víceleté rostliny 
eventuálně přikryjeme)

• před příchodem mrazů lze vyset 
petržel

• výsadba ozimého česneku
• přezimující zeleninu chráníme 

před holomrazy chvojím nebo 
netkanou textílií 

• sklizeň zimní ředkve

• sklizeň kořenové zeleniny, 
luskovin, košťálovin

• výsadba ozimého česneku
• výsev černého kořene, zimního 

špenátu

• sklizeň tykví, rajčat
• výsev polníčku a špenátu, rokety
• záhony po sklizni oséváme 

zeleným hnojením
• vylamujeme vegetační vrcholy 

růžičkové kapusty
• sklízíme řepu, celer, mrkev, 

petržel
• sadba ozimé cibule
• sklizeň fazolí k uskladnění

• výsadba dvouletek
• výsadba cibulovin kvetoucích 

na jaře

• vytáhneme cibule a hlízy květin 
a uskladníme

• výsadba trvalek
• nádobové rostliny přeneseme 

na zimoviště

• chráníme před mrazem růže 
chvojím nebo netkanou textilií

• choulostivé popínavé rostliny 
(např. klematis) chráníme před 
mrazem např. slámou (obstarat 
balíky slámy)

• sklizeň jablek, hrušek,švestek, 
ostružin

• sklizeň ořechů
• připravíme jámy na výsadbu 

ovocných stromů
• zužitkujeme padané ovoce nebo 

vyhodíme na kompost

• sklizeň zimních odrůd jablek 
a hrušek

• výsadba ovocných stromů 
(jádrovin), rybízu, angreštu

• obrýváme kolem stromů 
a zapracováváme kompost

• kontrolujeme uskladněné ovoce
• po sklizni odtraníme všechny 

mumifikované plody 
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