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PŘÍRODA V ZAHRADĚ
Substráty bez�ašeliny  
 Nákup – vlastní výroba - péče



Ochrana životního prostředí a 
klimatu díky používání substrátů 
bez rašeliny
Ra�elina patøí v rámci ra�elinového prùmyslu mezi 
dorùstající pøírodní suroviny.  Ve skuteènosti jsou 
v�ak pøi tì�bì ra�eliny èasto nièeny jedineèné 
ekosystémy a mizí tak jejich flora a fauna. Pokud 
nebudeme ra�elini�tì chránit, budeme nìkteré 
druhy rostlin a zvíøat znát ji� jen z literatury. 

Jakmile je ra�elina vystavena vzduchu, zaèíná 
rychlý rozklad a CO  vázaný ve fosilní podobì se 2

uvolòuje ve velkém mno�ství.

Ra�elini�tì a mokøady tvoøí pouze 3% plochy 
sou�e na�í planety. Jsou v nich v�ak vázána 
gigantická mno�ství uhlíku, a sice 30 % ve�kerého 
vázaného oxidu uhlièitého na Zemi! Jsou-li tedy 
ra�elini�tì v rámci tì�by èerné a bílé ra�eliny 
odvodòována, uvolòuje se oxid uhlièitý, oxid dusný 
a metan.

Ale to není v�e: polorozlo�ené rostliny bìhem 
miliónù let vytvoøily s ra�elinným tìlesem jakousi 
�houbu�, která doká�e nasát hodnì vody a zmírnit 
napøíklad povodòovou vlnu. V této vrstvì ra�eliny 
jsou ulo�eny slouèeniny dusíku a fosforu, tì�ké 
kovy a stopové prvky.  Do potokù,  øek a 
podzemních vod tak mù�e proudit velmi èistá 
pitná voda.

Jezera, øeky a potoky v ra�elini�tních oblastech svìdèí o vysoké jakosti vody.

Pøi nákupu substrátù si v�ímejte hesla "bez ra�eliny", pøíp. na znaèku 

"Natur im Garten" nebo jiné znaèky ochrany �ivotního prostøední

Rašeliniště jsou důležitá pro 
vodní bilanci 

Skokan ostronosý (vlevo) a rosnatka (vpravo) patøí k velmi specifickým 

druhùm, které �ijí pouze v ra�elini�tích

Při nákupu zeminy buďte pozorní
Pøi pøedpìstování rostlin, plnìní pìstebních nádob èi 
vyvý�ených záhonù jsou èasto pou�ívány substráty 
obsahující ra�elinu. Nìkteré z nich se skládají ze 
100% z ra�eliny, i kdy� existují vhodné alternativy a 
bylo by mo�né pøedejít destruktivní a pro klima 
�kodlivé tì�bì. Koupí substrátù bez ra�eliny 
mù�eme efektivnì chránit klima a �ivotní prostøedí.

Sáhnìte pøi nákupu zeminy radìji hloubìji do 
kapsy. Va�e rostliny v balkónovém truhlíku 
tak zùstanou déle krásné. Nejvýhodnìj�í 
variantou v�ak je, kdy� si zeminu pøipravíte 
sami. Pøíslu�né recepty naleznete na stranì 
7.

Na stránkách www.naturimgarten.shop 

naleznete na�e produkty oznaèené peèetí 

kvality, jako napø. zeminy bez ra�eliny a 

hnojiva pøírodního pùvodu. 
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TIP:



Vysoce kvalitní substráty pøinesou dlouho trvající radost z krásných
rostlin a jejich bohatých kvìtù. 

Skladování zemin – 
chlad a stín

Potøebu zalévání substrátù lze relativnì rychle 

zjistit a získat pro to ten správný cit. Dùle�ité je 
rostliny dobøe pozorovat a peèlivì kontrolovat, zda 
je zalití skuteènì nutné.

Pokud je naopak znatelný vysoký obsah vláknitých 
èástic, napø. døevìná nebo kokosová vlákna a 
substrát pùsobí �nadýchaným a vzdu�ným 
dojmem�, lze pøedpokládat, �e je substrát dobøe 

provzdu�nìný a musíte jej zalévat èastìji, nebo� 
kapacita akumulace vody zde není tak vysoká, 
jako tomu je v pøípadì velmi vysokého podílu 
kompostu.

vysoký podíl kompostu, jemného písku, kùrového 
humusu nebo ornice. Zde je zvlá�tì dùle�ité 
zalévat v dìlených dávkách. Substrát by mìl mít 
dostatek èasu nasát vodu. Velkou výhodou pøitom 
je, �e vodu lze akumulovat velmi dlouho. Substrát 
se na povrchu èasto jeví jako suchý, ale uvnitø je 
stále dostateènì vlhký. Pøed zalitím je dùle�ité 
zkontrolovat, zda je zálivka vùbec nutná. Mù�ete 
to zkontrolovat prsty, potì�kat kvìtináè nebo urèit 
vlhkost pùdním tenzometrem.

Pøi nákupu zemin a také doma je nutné dbát na 
správné skladování zeminy pro kvìtiny. Horko a 
pøímé slunce nejsou vhodnými podmínkami pro 
skladování substrátù, chlad jim naopak nevadí. 
Pùsobením horka se mohou obsa�ené �iviny a 
hodnota pH natolik zmìnit, �e substráty ji� nelze 
pou�ít jako zeminu pro nádobové rostliny a musí 
být pøed pou�itím vylep�eny. K tomuto úèelu lze 
pøidat kompost, èerstvý substrát pro kvìtiny nebo 
pelety z ovèí vlny.
Skladované zeminy by nemìly nepøíjemnì 
zapáchat a nemìly by se v nich tvoøit plísnì. 
Pokud do�lo ke �vzniku plísní�, nemìly by zeminy 
být pou�ívány v interiérech. Pokud není jisté, zda 
je zemina je�tì pou�itelná, doporuèuje se pro 
jistotu její kompostování. Ka�dopádnì by byla 
�koda vyhodit ji do smìsného odpadu!

Pøi péèi o rostliny v bezra�elinných substrátech 
zále�í na surovinách a jejich podílu v zakoupeném 
substrátu. Jsou rozhodující pro vlastnosti a kvalitu 
zeminy. 

Substrát s velkou objemovou hmotností díky kompostu a ornici

Vzdu�né substráty s vysokým podílem vláken a nízkou objemovou 

hmotností

Použití substrátů bez rašeliny – 
tipy k péči

Nìkteré bezra�elinné substráty se vyznaèují 
vysokou objemovou hmotností (tj. vy��í hmotností 
na daný objem). A to v pøípadì, �e obsahují 

Zalévání
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V zásadì se doporuèují hnojiva bohatá na dusík. 
Vzhledem k obsahu døevitých vláken nebo také 
ze leného  kompostu  v  subst rá tech  mus í 
mikroorganismy pøemìnit  velké mno�ství 
organické hmoty. K tomu potøebují tito malí 
pomocníci pravidelné dodávky dusíku. 

Chceme-li v balkonových truhlících se znaènì 
omezeným objemem získat odolné a bohatì 
kvetoucí rostliny, hraje hnojení bezra�elinných 
substrátù významnou roli.   

Hnojení

Lze pou�ít organická pevná hnojiva, jako jsou 
pelety z ovèí vlny, rohovinová mouèka, pøírodní 
organická sypká hnojiva a organická tekutá 
hnojiva buï z obchodu, nebo výluhy vlastní 
výroby. V balkonovém truhlíku se osvìdèilo 
jednorázové hnojení organickým pevným hnojivem 
a následné pravidelné o�etøení organickým 
tekutým hnojivem. To lze provést napø. pomocí 
výluhu z kopøiv zøedìného v pomìru 1:10, který 
má také úèinek na posílení rostlin.

Kvùli omezenému prostoru pro koøenový systém potøebují také 

nádobové rostliny, jako zde zobrazený �tìtkovec (Callistemon), 

pravidelný pøísun �ivin.

U truhlíkù na balkonì se osvìdèuje hnojení organickým tekutým 

hnojivem ka�dé 2 týdny.

Pelety z ovèí vlny jsou vhodné jako organické pevné hnojivo.
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Alternativou ke koupi hotových substrátù je 

mo�nost vlastní výroby � to je praktické zejména 

v pøípadì, pokud svùj organický nebo zahradní 

odpad sami kompostujete. Pøi vlastním míchání 

zeminy je rozhodující zamý�lené pou�ití hotového 

substrátu. 

Keramzit, cihlová dr�, vulkanická hornina nebo 

také perlit jsou lehkými komponentami a proto 

také velmi oblíbenou pøísadou do substrátu pro 

nádobové rostliny èi støe�ní zahrady. U substrátu 

pro nádobové rostliny je tøeba dbát pøedev�ím na 

stabilitu struktury a hmotnost. I tato zemina mù�e 

být zpravidla bohatá na �iviny (tím nevhodná 

napø. pro agáve, aloe, juku, atd.).

Zemina pro výsev a bylinky by mìla být spí�e 

chudá na �iviny a obsahovat jemné èástice. 

Substrát pro balkonové kvìtiny by mìl být 

bohat�í na �iviny a mù�e obsahovat také hrub�í 

èástice. V následujících receptech zjistíte, �e z 

výsevního substrátu mù�ete snadno namíchat 

také zeminu pro balkonové kvìtiny, a sice 

zvý�ením podílu kompostu nebo pøidáním 

organického hnojiva.

Náhrady ra�eliny � rozhodující je smìs

Neexistuje �jediná náhrada� ra�eliny. Jedná se 

v�dy o kombinaci rùzných slo�ek. Bezra�elinné 

substráty se mohou chovat velmi odli�nì. V 

substrátech bez ra�el iny z obchodu jsou 

organické slo�ky, jako døevitá vlákna nebo zelený 

kompost, nìkdy smíchány s biouhlem, pou�íván 

je také kùrový kompost, kokosová du�ina, 

kokosová vlákna. V nìkterých pøípadech se 

pøidávají i regionálnì dostupné suroviny, jako je 

ra�eliník, obilné plevy, èínský rákos, drcené 

kukuøièné stonky, konopná a lnìná vlákna.

Dal�í dùle�itou slo�ku substrátu tvoøí minerální 

slo�ky jako perlit, vermikulit, jíl, pemza, keramzit, 

láva, písek a cihlová dr�. Dodávají zeminì urèitou 

stabilitu, aby neslehla a zároveò zùstala lehká.

Díky kombinaci organických a minerálních slo�ek 

je substrát vzdu�ný, doká�e akumulovat vodu a 

významné �iviny a poskytuje je rostlinám.

døevitá vlákna  zelený kompost 

kùrový kompost  kokosová vlákna

Vlastní příprava zemin

Minerální pøídavné látky jako :

perlit  keramzitová dr� 

 cihlová dr� pemza 

Organické komponenty jako:
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1 díl zralého kompostu

1 díl køemièit. písku

1 díl zahradní zeminy

1 díl perlitu/cihlové drti

2 díly zralého kompostu

2 díly køemièitého písku

1 díl zahradní zeminy

1 díl perlitu

1 díl kokosových
vláken

1 díl  �í�alího 
vermikompostu

Pøi pou�ití kompostu je tøeba zajistit, aby byl 
kvalitní a vyzrálý. To lze snadno urèit pomocí 
øeøichového testu. Do sklenice vysejeme semínka 
øeøichy na hrst vlhkého kompostu.

Pokud sklenice po otevøení nepøíjemnì zapáchá, 
øeøicha øádnì nevyklíèila nebo má �luté lístky. V 
takovém pøípadì musí být kompost pøeházen 
nebo je�tì dále zrát, ne� bude pou�itelný.

Následuj íc í  s lo�ky smìsí  jsou uvedeny v 
objemových dílech. Nìkteré slo�ky jako zahradní 
zeminu a kompost je vhodné prosít. Po�adované 
slo�ky lze dobøe promíchat v zahradnickém 
koleèku, zednickém kalfasu nebo podobné 
nádobì. Výsledná hmota by mìla být pøed 
výsadbou nebo výsevem mírnì navlhèena. Pro 
citl ivá osiva lze smí�ený výsevní substrát 
sterilizovat. K tomu jej vlo�te na 35�45 minut do 
trouby vyhøáté na 120 °C

Recepty na směsi zemin

Výsevní substrát by mìl být chudý na �iviny a jemnì drobtovitý.

Øeøichový test: Øeøichu vysejeme do �roubovací sklenice na èistý kompost, 
navlhèíme a uzavøeme. Rostliny by mìly klíèit rovnomìrnì a mít po 5-7 dnech 
bílé koøínky a sytì zelené lístky. V tom pøípadì je kompost zralý a rostlinám se 
v nìm dobøe daøí.

Kompost – bohatý na živiny a 
prospěšné půdní organizmy Výsevní a bylinkové substráty

Bylinkový substrát pro rozmarýn, 

tymián a �alvìj by mìl být podobnì 

jako výsevní substrát chudý na �iviny.
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Substrát pro nádobové rostliny 
a balkónové květiny

Substrát pro nádobové rostliny 

Dvouzubec jako oblíbená nádobová rostlina pro èlovìka a hmyz 

Substrát pro nádobové rostliny s cihlovou drtí a kompostem 

TIP:

Pøi výrobì substrátù s men�ím obsahem �ivin  
(napø. substrát pro juku, agave) mù�e být 
jeden díl kompostu nahrazen dal�ím dílem 
minerální komponenty (napø. køemièitý písek, 
vulkanická hornina). 

Nádoba nebo truhlík mù�e být ve spodní 
tøetinì naplnìn keramzitem, jako drená�, aby 
bylo zaji�tìno správné odvedení vody a 
nedocházelo k její akumulaci.

TIP:

Místo cihlové drti, jemného keramzitu a 
k øem iè i t ého  p í sku  l ze  pou� í t  t aké 
vulkanickou horninu, perlit nebo vermikulit.  

+ pelety z ovèí vlny nebo podobné 
+ organické tekuté hnojivo 
+ horninová mouèka 

+ pelety z ovèí vlny nebo podobné 
+ organické tekuté hnojivo 
+ horninová mouèka 
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+ pelety z ovèí vlny nebo podobné 
+ organické tekuté hnojivo 
+ horninová mouèka 

+ pelety z ovèí vlny nebo podobné 
+ organické tekuté hnojivo 
+ horninová mouèka 1 díl zralého kompostu

1 díl køemièit. písku

1 díl zahradní zeminy

2 díly zralého 
   kompostu

2 díly cihlové drti

1 díl zahradní zeminy

1 díl �í�alího 
   vermikompostu

1 díl kokosových vláken

1 díl jemného keramzitu

1 díl zralého 
   kompostu

2 díly keramzitu/
cihlové drti



Tato informaèní bro�ura byla vytvoøena v rámci pøeshranièního 

projektu �Nahrazení ra�eliny pro hobby zahradníky�. Projekt je 

podpoøen z prostøedkù pøeshranièního Fondu malých projektù 

v rámci programu Interreg Rakousko-Èeská republika.

K opìtovnému pou�ití zeminy z posledních let 

mù�ete obsah vyjmout z truhlíku nebo kvìtináèe 

a tøít ho napøíklad o síto s oky 5 mm. Jsou-li v 

pùdì larvy hmyzu, jako jsou ponravy, mìly by být 

pøemístìny na kompost. Prosáté zbytky obsahu 

truhlíku lze nyní znovu smíchat s kompostem, 

zahradní  zeminou 

n e b o  è e r s t v ý m 

s u b s t r á t e m  p r o 

kvìtiny (viz receptury 

na míchání zeminy) a 

p o u � í t  o p ì t  j a k o 

zeminu pro nádherné 

rostliny! 

 

Pokud rostliny v pøedchozím roce vykazovaly 

z á v a � n é  p ø í z n a k y 

onemocnìní, jako je 

h n ì d á  h n i l o b a  n a 

rajèatech v kvìtináèi, 

substrát by se nemìl 

znovu pou�ívat a nemìl 

b y  s k o n è i t  a n i  n a 

kompostu. 

Opětovné využití zeminy z 
nádoby 

Informace o projektu 
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Projekt �Nahrazení ra�eliny pro hobby zahradníky 

- výhody zahradnièení bez ra�eliny" v rámci 

Fondu malých projektù Rakousko-Èeská 

republika v programu Interreg V-A Rakousko-

Èeská republ ika má poskytnout základní 

poradenství pro hobby zahradnièení v souvislosti 

s pou�íváním bezra�elinových substrátù. Experti 

ze zahradnické oblasti (poradci,profi zahradníci), z 

organizací pro ochranu �ivotního prostøedí a 

krajináø�tí architekti by mìli získat informaèní 

materiály pro hobby zahradníky v oblasti 

nahrazení ra�eliny a souèasnì poukázat na to, jak 

je jednoduché si doma vyrobit vhodný substrát. 

https://www.naturimgarten.at/files/content/files/larven.pdf

https://www.naturimgarten.at/files/content/files/

kompostieren.pdf 

Informace o pøírodním zahradnièení naleznete zde: 
www.prirodnizahrada.eu. 

V pøípadì dal�ích dotazù se prosím obra�te na 
spolek Pøírodní zahrada, z.s., 
e-mail: info@prirodnizahrada.eu. 

Přírodní zahrada 
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