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Příklad zájmové činnosti – Bylinková zahrádka 

 Cíle 

Krátkodobé cíle: 

 seznámení se s historií bylinkových zahrádek, seznam vhodných rostlin, 

založení a údržba zahrádky během vegetace 

 

Dlouhodobé cíle: 

 schopnost využít zájmovou činnost ke zlepšení přístupu ke svému 

prostředí 

 schopnost využívat přírodní zdroje k obohacení výživy 

 vedení žáků k samostatnosti  

Průvodce 

Materiál obsahuje informace o vhodných druzích rostlin, které lze využít k pěstování 

v uzavřeném prostoru, dává návod na jejich kombinace a činnosti, které jsou nutné 

k úspěšnému pěstování rostlin. 

 Bylinková minizahrádka doma i ve škole 

Bylinkové zahrady bývaly v klášterech a později také v zahradách našich babiček. 
Mniši mohli v bylinkové zahradě krásně rozjímat, nebo si mohli okořenit svou 
skromnou stravu. A naši předkové rovněž. Znalosti o kuchyňských a léčivých 
bylinkách jsou téměř stejně staré jako lidstvo samo. 

V poslední době se lidé opět více obracejí k přírodě a ke zdravé přírodní výživě. 

Proto zájem o pěstování bylinek stále stoupá. 



 
 
15. setkání 15. 10. 2012 Ing. Irena Ehlová 
 

Byliny jsou charakterizovány jako rostliny, jejichž listy nebo stonky nacházejí 
uplatnění v medicíně nebo se využívají pro jejich vůni či chuť. 

Bylinky patří k mimořádným a nejužitečnějším rostlinám. Patří k různým čeledím, 
mají různý vzhled, velikost, mohou jednoleté i vytrvalé. Svým určením jsou vhodné 
pro pěstování venku, ale doma v květináčích. 

Čerstvé aromatické bylinky poslouží jako výborné a zdravé koření, připravíte z nich 
léčivé nálevy, obklady a koupele, provoní zahradu i domácnost, odpuzují mnohé 
škůdce.  

Bylinkovou zahrádku je velmi výhodné umístit blízko zeleninové. 

Vhodné kombinace bylinek a zeleniny:  

 bazalka + rajčata, okurky, cibuloviny  
 kerblík + saláty a ředkvičky, odpuzuje i slimáky  
 koriandr + košťáloviny, okurky, jahody, červená řepa  
 levandule + saláty, růže  
 majoránka + mrkev  
 saturejka + fazole a cibuloviny  
 tymián + veškerá zelenina, především listová 

Založení bylinkové zahrádky není obtížné, proto tuto činnost zvládneme i s dětmi. 
Stačí nám odpovídající prostor a hlavně chuť a elán k pěstování. 

Vytvoření zahrádky venku záleží hlavně na prostoru. Nemáme-li jej, vytvoříme 
stupňovité truhlíky ze dřeva, vyplníme zahradnickým substrátem a zvesela sázíme. 
Výhodnější je záhonek, který upravíme. Ven sázíme hlavně vytrvalé rostliny, 
v případě jednoletých musíme počítat s každoroční obnovou. 

Příprava půdy bude spočívat v pečlivém rozmělnění půdy, úpravě půdní reakce 
vhodnými prostředky, dodání doporučeného množství živin. Při hnojení nepoužíváme 
čerstvý hnůj, bylinky ho vesměs nesnášejí, vhodnější bude kvalitní kompost. To vše 
zvládneme nejlépe na podzim před plánovaným sázením.  

Na jaře sázíme vybrané rostliny. Při výběru, pokud si nezapěstujeme sazenice sami, 
dáváme pozor na kvalitu sazenice. Zda je rostlina zdravá, dobře zakořeněná, bez 
škůdců, odumřelých nebo nemocných částí. Jednoleté rostliny můžeme předpěstovat 
v květináči a pak přesadit, přímo vysévat nebo koupit již předpěstované sazenice. Na 
venkovní stanoviště vysazujeme většinou v druhé polovině dubna, kdy nehrozí již 
velké výkyvy teplot. U rostlin, které se rozrůstají a vytvářejí velké množství oddenků – 
máta, meduňka, libeček - je vhodné sázení v kontejnerech nebo igelitových vacích. 

 

http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/zasejte-bazalku-sklidite-chut-i-barvu-leta/
http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/pestovani-vonave-krasne-a-uzitecne-levandule/
http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/majoranka-dobromysl-oregano-vonave-trio-na-zahrade-a-v-kuchyni/
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 Peče o bylinky  

během jednotlivých ročních období není příliš složitá. 

Jaro 

- vykopat části rostlin, které se příliš rozrostly 
- prořezat a odstranit odumřelé výhony 
- podpořit bohatý růst přihnojením vhodnými přípravky 
- vysévat nebo vysazovat jednoleté rostliny 

 

Léto 

- dostatečné zalévání 
- zaštipování vrcholů, ostříhání semeníků 
- bujně rostoucí byliny ostříhávat, vhodné dát sušit 
- pravidelné okopávání a odstraňování plevelů 

Podzim 

- ostříhání bylin, sušení 
- i když byliny převážně dobře přezimují, možno chránit před sněhem chvojím 

Zima 

- vegetační klid 

V domácnosti pěstujeme bylinky obdobně. Sazenice většinou kupujeme již 
zapěstované. Jednoletky vyséváme do květináčků brzy na jaře, lze již v únoru. 
Výhodou domácího pěstování spočívá v dostupnosti bylinek po celý rok. Trvalky 
nemají vegetační klid, je nutné je udržovat vlhké (pozor na přelití, při přemokření 
zahnívají kořínky a rostliny chřadnou). Na jaře můžeme rostlinky přesadit do nového 
zahradnického substrátu. 

Při správné péči se nám bylinky odmění dostatečným růstem. Využití je pak různé. 

Většinou natě přidáváme do jídla čerstvé, sušíme, připravujeme z nich čaje, odvary. 

Největší výhodou vlastního pěstování je každodenní dostupnost, čerstvost a hlavně 

zdravotní nezávadnost těchto často opomíjených doplňků naší stravy. 
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Pěstované bylinky 

Název český – latinský 

Doba na stanovišti 

Možnost použití 

Petržel kadeřavá Petroselium crispum 

víceletý  

 

k okořenění polévek, omáček, 
vaječných pokrmů, zdobení, salátů, 
zeleninových jídel, brambor…, bylinkový 
tvaroh a máslo, přidává se krátce před 
podáváním 
 

Libeček  Levisticum officinale 

víceletý 

 

k polévkám, salátům, 
zeleninovým pokrmům, rybám a masu, 
opatrné dávkování – aromatický, připomíná 
magi 
 

Pažitka Allium schoenoprasum 

víceletá  

do polévek, pomazánek, zdobení, salátů – 
přidává se těsně před podáváním 

Bazalka pravá Ocimum basilicum 

jednoletá  

do polévek, omáček, na ryby, do 
pomazánek 

Meduňka lékařská Mellisa officinalis 

trvalá  

zjemňuje pokrmy např. saláty, ryby, polévky, 

nesmí se vařit 

čaje vhodné při nachlazení 

Máta peprná Mentha piperita 

trvalá 

čerstvé listy do salátů, omáček, polévek, 
zeleniny, masových pokrmů, poživatelná 
ozdoba jídla, čerstvé a sušené listy - 
osvěžující a uklidňující čaj nejlépe s medem 
a citronem 

Tymián obecný Thymus vulgaris 

vytrvalý 

vhodný k ochucení omáček, masových 
pokrmů, odvar silně antibakteriální 

Dobromysl obecná Origanum vulgare 

vytrvalá 

čerstvá i sušená do omáček, mletých mas, 
pizzy 

Saturejka zahradní Satureja hortensis 

vytrvalá 

k ochucení masových pokrmů, odvar 
povzbuzuje sexuální vzrušení 

Majoránka zahradní Majorana hortensis 

jednoletá 

čerstvá i sušená vhodná do polévek, 
bramborových pokrmů, masových směsí, 
odvar na podporu trávení, uklidnění 
menstruačních bolestí 

Rozmarýn lékařský Rosmarinus 
officinalis 

vytrvalý 

k ochucení masových pokrmů, polévek 
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Levandule lékařská Lavandula 

angustifolia 

vytrvalá 

sušená odpuzuje moly, navozuje uklidnění a 
podporuje klidné spaní  

Měsíček lékařský Calendula officinalis 

jednoletý - vysemeňuje se 

čaj - uklidňující účinky, mast na popáleniny, 
odřeniny 

Heřmánek pravý Chamomilla recutina 

vytrvalý  

čaj, odvar proti zánětům, opruzeninám, 
kloktání při respiračních problémech 

Jahodník obecný Fragaria vesca 

vytrvalý 

chutné plody k okamžitému použití, listy 
vhodné na přípravu čaje (ideální do směsi) 

Šalvěj lékařská Salvia officinalis 

vytrvalá 

v malém množství do omáček, k masům, 

rybě  

 


