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Zatímco kupříkladu ve Francii 
je pěstování bylin, zeleniny, ovoce 
a třeba i malých stromků na bal-
konech a terasách vcelku běžnou 
záležitostí, u nás na balkónech 
vídáme spíše zástupy muškátů a 
další ryze okrasné rostliny. 

Proč ale nespojit příjemné s 
užitečným? I jedlé rostliny mohou 
být dekorativní. Krásné květy ma-
jí třeba okurky, cukety, barevně 
kvetoucí popínavka lichořeřišnice 
(ředkvičkově pikantní listy se hodí 
do salátů), půvabně rozkvétá třeba 
i pažitka.

Z keřů vám balkónovou zahradu 
již na začátku března ozelení kam-
čatská borůvka plodící již v květnu. 
Zelené balkóny a střechy se navíc 
mohou alespoň malou částí podí-
let na zvyšování kvality vzduchu 

Zahrada na balkóně 
– bylinky, mrkev i 

borůvky!

ve městech. Zvláště zelené stře-
chy mají celou škálu zajímavých 
funkcí; například při deštích mírní 
nápor vody na kanalizaci, omezují 
přehřívání betonových ploch apod. 

Ve zmíněné Francii byl letos 
dokonce schválen zákon, že nově 
postavené komerční objekty musí 
mít na svých střechách zeleň (nebo 
solární panely). Mohou-li mít 
Francouzi park či louku na střeše, 
proč bychom nemohli mít mini-
zahrádku na balkóně?

Co lze na balkóně s úspěchy pěs-

tovat: bylinky (polévkové, čajové, 
léčivky i koření), balkónové kulti-
vary rajčat i keříková a tyčková raj-
čata, různé druhy paprik, okurky, 
cukety, mrkev, různé saláty, ředk-
vičky, hrášek, fazole, špenát, jaho-
dy, kanadské borůvky i kamčatské 
borůvky. Ale třeba i fíky či bram-
bory a mnoho dalších rostlin, keřů 
a dokonce i malé ovocné stromky 
(zákrsky).

Není balkón jako balkón: z hle-
diska pěstování poskytují nejlepší 
podmínky na jih a západ oriento-

vané balkóny a terasy.
Většina zeleniny a bylin totiž 

upřednostňuje přímé slunce (více 
než 6 hodin přímého slunečního 
svitu) nebo polostín (4 – 6 hodin 
přímého slunečního svitu). Na 
dobře strukturované jižní a západ-
ní „balkonové zahradě“ při troše 
kreativity polostín bez problémů 
vytvoříte. Východní balkón, pokud 
mu nestíní ostatní domy apod., 
poskytuje dobré podmínky pro 
rostliny upřednostňující polostín.
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