
Zahradník Šikula radí.. 

Štěrkové zahrady jako reakce na sucho 

 V loňském roce byl největší zájem o permakulturní zahrady, které jsou šetrné 

k přírodě a plné užitku pro celou rodinu. Je pravdou, že zájem o to, vypěstovat si svoje vlastní 

produkty, je stále na vzestupu a čistě okrasné zahrady se tak často nezakládají. Již delší dobu 

se také mluví o tzv. štěrkových zahradách, které se stávají žádaným trendem vzhledem 

k neustálé změně klimatu, kdy stále se zvyšující vysoké teploty trápí naše zahrady. Na tyto 

změny ale, jako zahradní architekti, umíme zareagovat, a to díky pestrému sortimentu 

odolných rostlin, které extrémní podmínky bravurně zvládají. A co více, oni tyto, pro jiné 

rostliny nepříznivé podmínky, dokonce milují! Slunce, sucho, horko a minimum živin, to ke 

svému životu tyto druhy chtějí. A to zní dobře, nemyslíte? 

 Možná právě vy máte na své zahradě oblast (případně máte takovou smůlu a máte 

takovou celou zahradu), kde se vám nedaří pěstovat běžné druhy rostlin, byť je pravidelně 

zavlažujete. A právě pro vás jsou štěrkové zahrady možným řešením celé situace. Autorkou 

těchto typů zahrad je angličanka, zahradní architektka Beth Chatto, kterou zkrátka nebavilo, 

věnovat se pravidelné a leckdy i náročné údržbě trávníků, což nebaví i mnoho z vás. Proto si 

řekla, že travnaté plochy nahradí kamínky, které doplní suchomilnými rostlinami. A světe div 

se, ono to nejen splnilo svoji požadovanou funkci, ale také to dobře vypadalo. A stal se z toho 

hit.. 

 Mohlo by se zdát, že pokud máme v názvu slovo „štěrk“, představíme si jen plochu 

vysypanou kamínkem, s několika rostlinami a naprosto bez života. A to je právě ten omyl, 

proč třeba někdo na tento typ zahrad může zanevřít. Díky vhodnému výběru rostlin a dodržení 

zásad při založení těchto zahrad, dokážeme poskytnout útočiště mnoha živočišným druhům, i 

když se to na první pohled nezdá. Štěrkové zahrady jsou přátelské k životnímu prostředí a 

podpoří druhovou pestrost u domu. Pokud chcete docílit zajímavého barevného efektu, 

můžete použít různě probarvené kamínky.  

 Mezi rostlinné druhy, kterými nikdy nic nezkazíte, a které jsou suchomilné, patří celá 

řada cibulovin (modřence, sasanky, tulipány, okrasné česneky a to díky tomu, že nepříznivé 

podmínky přežívají právě díky zásobnímu orgánu – cibuli), dále trvalky jako jsou kakosty, 

pupalky, bělotrn, řebříček, sporýš, šanta či rozchodníkovec nachový a samozřejmě nízké, 



kobercové druhy sukulentního charakteru jako jsou rozchodníky, lomikameny či netřesky. 

Okrasné traviny, např. kostřavy, zvládají sucho také velmi dobře.  

Pokud byste chtěli založit štěrkovou zahradu i u vás, a sami si na to netroufáte, ozvěte se nám. 

Rádi pomůžeme. Od čeho byste pak měli Zahradníka Šikulu?:). 

Přeji vám krásné jaro a mnoho příjemných chvil strávených na vašich zahradách. 

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D. 

www.zahradniksikula.cz 

 

 


