
E7   Otevřená zahrada 
 
Vítejte v Otevřené zahradě, která vznikla zčásti i na pozemcích bývalé 

klášterní zahrady sester Boromejek. Můžete zde načerpat inspiraci pro 
zahrádkaření v souladu s přírodou. Co třeba se v areálu dá okouknout? 

 

Vyvýšené bylinkové záhony 
Proč vytvářet vyvýšené záhony? Takto totiž můžete využít i méně úrodnou půdu či 
plochu bez zeminy (ve městě, na dlážděné terase či na skále). Navíc se k rostlinkám 
dostane více světla a tepla, vyvýšené záhony ocení i vaše záda. Nicméně nevýhodou je, 
že během parných dní je nutné více zalévat, a obecně vyžadují víc údržby. 
 

Mulčování 
S plevelem zahrádkáři “normálně” bojují tím, že ho vytrhnou a odnesou pryč. Záhon 
pak vypadá upraveně, ale kolem pěstovaných plodin zůstane nechráněná půda. 
Environmentálně příznivější variantou je mulčování. To znamená, že kolem rostlin 
rozházíte vhodný materiál - posekanou trávu, slámu, rozdrcenou kůru, hobliny, 
punkovější zahrádkáři klidně i samotné vytrhané plevele (bez semen). Půda se pak 
bude méně vysušovat (nemusíte tolik zalévat), mulč trochu potlačí plevel a může 

přilákat více užitečných živočichů, jako jsou žížaly. 



 

Kompost 
Zbytky z kuchyně i ze zahrady můžete využít jako hnojivo. Do zdravého kompostu patří 
veškeré šlupky, jadřince, obecně zbytky ovoce a zeleniny, tráva, plevel, listí (ne 
ořechové), větve stromů. Lze přidat i pytlíky od čaje, kávu či skořápky od vajec. Je 
dobré dávat jeden díl čerstvého, šťavnatého zeleného materiálu na dva až tři díly 

staršího, suchého hnědého (dřevo, kůra, sláma). 
Naopak se vyhněte zbytkům masa a mléčným výrobkům, rostlinám napadeným 
houbovými chorobami nebo chemicky ošetřeným či třeba příliš odolným plevelům. A 
jednou ročně je potřeba kompost zpřeházet vidlemi či rýčem. 
 

Domky pro zvířátka 
Drobní živočichové zahradu nejen oživí, ale jsou to i pomocníci. Hmyz pomůže 
opylovat, ježci a ptáci jíst škůdce. I (nejedovatí) hadi jsou kamarádi zahrádkáře, užovky 
jedí hlodavce, slepýši slimáky a hmyz. A jak lze zvířata na zahrádku nalákat? 
Pro hmyz můžete vyrobit či koupit “hmyzí hotel,” který obsahuje různé skrýše. Také 
pomůže, pokud necháte část trávy neposekanou. Větší živočichy může nalákat hromada 
dřeva, v Otevřené zahrádce si můžete prohlédnout kupku pro ježka. Ještěrkám se navíc 
bude líbit vyhřívat se na kamenech (a být daleko od ježků, kteří se jimi živí). A ptáci 

ocení husté keře, vzrostlé stromy a budky. 
 

Jinak pokud vás zaujala, do Otevřené zahrady se můžete vypravit i sami později. Pro 
veřejnost je otevřena denně mezi 10. až 17. hodinu. Také tu pořádají zajímavé 
vzdělávací semináře a workshopy. A můžete si areál i pronajmout, třeba na firemní 
akci či svatbu :-) 

Více se dozvíte na www.otevrenazahrada.cz 
 


