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Máte-li v oblibě cibuloviny v podobě tulipánů, narcisek, šafránů či ladoněk, nezapomeňte, že 

nejpozději do konce listopadu byste je měli vysadit. Platí „čím dříve, tím lépe“, a to z toho důvodu, 

aby cibule zbytečně nevysychaly a do zimy stačily vytvořit kořínky. Výjimkou jsou cibuloviny 

kvetoucí na podzim (např. na podzim kvetoucí šafrány), které nakupujeme a vysazujeme v létě, během 

července a srpna. Všem cibulnatým rostlinám je společné, že si jako víceleté rostliny vytvářejí v zemi 

zásobní orgán (cibuli) k přežití nepříznivých klimatických podmínek. Velmi často lze cibuloviny 

zakoupit také kvetoucí v nádobách, v takovém případě lze vysazovat takřka po celý rok. V případě 

cibulovin v nádobách zkontrolujte, zda mají tyto rostliny dobře vyvinutý kořenový systém. Při 

výsadbě na jaře je někdy nutná ochrana před pozdními mrazíky chvojím či textilií. Abyste se na jaře 

mohli i vy těšit z nepřeberné záplavy květů, přečtěte si malou nápovědu, ať víte, jak na to. 

Před samotnou výsadbou je třeba nejprve řádně připravit půdu, prokypřit ji a je-li nepropustná, 

pomůžeme vzcházejícím cibulkám tím, že pod ně přidáme zeminu smíchanou s pískem.  

Cibuloviny lze vysazovat jak na záhon, tak přímo do trávníku. V případě, že si chcete 

cibulovinami „zkrášlit“ trávník, vysazujte do něj pouze dostatečně silné cibule, jaké mají např. narcisy 

či ladoničky. Právě tyto druhy cibulovin vytváří časem velké trsy a dokáží se tak „poprat“ s vysokou 

konkurenční schopností trav. 

Na úspěch pěstování cibulovin má značný vliv kvalita cibulí, především jejich velikost a zdravotní 

stav. Velikost se udává dvěma čísly, které nalezneme přímo na balení v zahradnických centrech, např. 

čísla 14/16 nás informují o tom, že cibule narcisu má obvod 14 až 16 cm. Větší cibule obecně 

nasvědčuje tomu, že obsahuje více zásobních látek a mívají také zpravidla větší květy. Ze zdravotního 

hlediska by na cibulích neměla být patrná plíseň, hniloba, musí být na omak tvrdé a pevné. Vlhká nebo 

jinak zbarvená místa na cibuli naznačují houbovou infekci, takovéto cibule samozřejmě nekupujte. 

Cibule nakupujte co nejdříve, necháte-li jejich nákup na konec podzimu, bývají často scvrklé a 

vyschlé, protože v regálech leží již několik týdnů. V případě, že s nákupem čekáte až do období 

Vánoc, nestojí takové cibule ani za často nabízenou, sníženou cenu. 

 



Důležitá je také hloubka výsadby, která záleží na velikosti cibule. Malá nápověda: nevíte-li, jak 

hluboko dát cibulku, pamatujte, že většina cibulovin se musí vsadit tak hluboko, aby nad jejich 

vrcholem bylo tolik zeminy, jako je dvojnásobek až trojnásobek jejich výšky. Do těžkých, hlinitých 

půd vysazujeme spíše mělčeji, v suchých písčitých půdách naopak hlouběji. Příliš toho ale zkazit 

nemůžete, protože nové, mladé cibulky se později sami posunou na úroveň, jaká jim bude vyhovovat. 

Pro výsadbu si pořiďte speciální sázecí kolík na cibulky, usnadní vám práci. Máte-li na zahradě 

problém s hlodavci (hryzec, hraboš) použijte jako ochranu cibule drátěný koš, který je běžně k dostání 

příp. si jej vytvořte z králičího pletiva. Důležité je, aby okraje koše zasahovaly až k povrchu půdy. 

K dostání jsou také levnější košíčky z umělé hmoty, takové však nekupujte, neboť umělá hmota 

nepředstavuje žádnou ochranu vůči zubům hlodavců. 

Poměrně praktické je také označení místa výsadby jmenovkou, především, vysazujete – li cibule 

do trávníku.  

Abyste se z jarních cibulovin radovali co nejvíce a nejdéle, je nutné cibule pravidelně vyjímat 

z půdy, především u velkokvětých tulipánů, u narcisů stačí 1x za 7 let. Cibule po zaschnutí nadzemní 

části vyjměte z půdy, očistěte, nechte vyschnout a do doby výsadby uložte na suché místo. 

  

 


