
PRŮVODCE 

výsevem a výsadbou 
 

Co kdy vysévat a sázet? 
A jak na to? 

Ředkvičky 

• První jarní zelenina. Vyrostou už za 30 dnů! 

• Vysévejte už začátkem března na slunné stanoviště. 

• Vysávejte do řádků hlubokých 1 až 2 cm. 

• Mezi řádky nechte zhruba 8 cm. 

• Mezi řádky můžete vysít i drobnou listovou zeleninu, třeba 

roketu. 

Hlávkový salát 
• Můžete ho pěstovat od brzkého jara do podzimu. 

• Na záhon můžete vysévat už na začátku března. 

• Nebo vysejte do pařeniště a na záhony vysaďte v dubnu. 

• Mezi sazenicemi nechte vzdálenost 25 cm. 

• Salát vysévejte na slunné stanoviště, hojně zalévejte.   

Špenát 
• Špenát můžete vysévat od března do září. 
• Vysévejte v rozestupu 14 dní pro postupnou sklizeň. 

• Semínka vysévejte do hloubky 1 až 2 cm, zhruba 5 cm od sebe. 

• Špenátu vyberte stinnější stanoviště. 

• Nepřihnojujte. Hojně zalévejte. 



Mrkev 

• Mrkev můžete vysévat od března až do června pro pozdní 

sklizeň. 

• Vyberte kyprou a dobře živenou půdu. Vhodné je slunné 

stanoviště. 

• Mezi řádky nechte 15 až 20 cm. Vysévejte do hloubky 1 až 2 

cm. 

• Až mrkvičky vyrostou, protrhejte je zhruba na 5 cm. 

• Víte, že z natě mladé mrkve si můžete vyrobit výborné pesto? 

• Mrkev pravidelně zalévejte. 

Petržel 
• Vysévejte v březnu nebo v dubnu. 

• Mezi řádky nechte asi 20 cm. 

• Vysévejte do řádek asi 1 až 2 cm hlubokých. 

• Petržel má dlouho dobu klíčivosti (delší než například mrkev). 

• Až petržel vzejde, protrhejte rostlinky asi na 5 cm od sebe. 

• Pravidelně zalévejte, ale vyhněte se přemokření půdy.   

Červená řepa 

• Červenou řepu vysévejte od poloviny dubna do konce května. 

Vydaří se i pozdní výsevy v červnu nebo červenic. 

• Červené řepě vyhovuje většina půd (písčitá i hlinitá). 

• Semínka vysévejte přímo do záhonů do řádek vzdálených asi 

30 cm. 

• Až rostlinky vzejdou, vytřiďte (protrhejte) řepu na vzdálenost 

asi 10 cm. 



Černá ředkev 

• Černou ředkev vysévejte od dubna do poloviny července. 

• Vysévejte ji do řádků hlubokých 1 až 2 cm, mezi nimi nechte 

asi 25 cm. 

• Rostlinky vytřiďte na vzdálenost asi 10 cm. 

• Ředkev má ráda kyprou půdu. 

• Pravidelná zálivka působí jako ochrana před škůdci. 

Rajčata 

• S předpěstováním rajčat (i paprik) můžete začít už v únoru. 

• Rostlinky je třeba alespoň dvakrát přesadit. 

• Na záhony, do kbelíků, pytlů nebo do skleníku vysazujte 

rajčata až po zmrzlých mužích (Pankrác, Servác, Bonifác) v 

polovině května. 

• Rajčata potřebují slunné stanoviště, pohnojenou půdu a 

vydatnou zálivku. 

Cukety 

• Cukety můžete pěstovat buď přímo z výsevu (počátkem 

května), nebo si vypěstovat sazenice v pařeništi či na okenním 

parapetu. 

• Cukety se na venkovní záhony vysazují po zmrzlých mužích. 

• Vyhovuje jim slunné, teplé a chráněné stanoviště, třeba 

kompost. 

• Půda by měla být dobře živená. Rostliny hojně zalévejte. 



Dýně 

• I dýně lze pěstovat přímo z výsevu nebo si předpěstovat 

sazenice, podobně jako cukety. 

• Dýně se na venkovní záhony vysazují po zmrzlých mužích. 

• Vyberte jim slunné, teplé a chráněné stanoviště, například 

kompost. 

• Dýně je rostlina první trati, což znamená, že potřebuje hodně 

živin. 

• Nezapomínejte na bohatou zálivku. 

Cibule 

• Cibule se snadno pěstuje ze sazeček. Vysazovat ji můžete už 

začátkem března. 

• Vhodná je hlinito-písčitá půda a suché, slunné stanoviště. 

• Cibuli sázejte do řádků, mezi nimiž bude 15 až 20 cm. 

• Mezi cibulkami nechte asi 10 až 15 cm. 

• Cibuli můžete zapíchat i do záhonů s mrkví, petrželí nebo 

salátem či červenou řepou. 

• Zalévejte jen minimálně. 

Česnek 

• Česnek (stroužky) vysazujte koncem listopadu nebo začátkem 

prosince. 

• Ideální je čas, když teplota půdy klesne pod 9°C a vydrží tak 

několik dní. 

• Vhodné je slunné stanoviště a písčitá půda. 

• Stroužky česneku vysazujte do hloubky asi 8 cm. 

• Mezi řádky nechte zhruba 20 až 25 cm. 

• Mezi stroužky nechte asi 10 až 15 cm. 

• Zalévejte jen v parnu a minimálně. 
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