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Nemáte dům, a k němu rozlehlý 
pozemek? Zahradníkem bez zahrady 
však může být i ten, kdo má jen balkon 
nebo lodžii. Od jara až do podzimu se 
nabízí dost možností pro všechny, kte-
ří touží založit si vlastní zelený kout a 
těšit se z něj po celý rok.

Květiny na balkoně navíc neslouží 
jen k dekoraci, ale také částečně zachy-
cují prach a snižují hladinu hluku z 

Zahradníkem můžete být i bez 
zahrady, stačí mít třeba jen balkon

ulice. Rostliny určené pro balkonové 
truhlíky a květináče jsou dnes běžně k 
dostání. 

Kromě okrasných květin si ale 
můžeme vypěstovat i něco na zub. 
Bylinky a zelenina se hodí v každé 
domácnosti.

Když už jsme u bylinek, tak právě ny-
ní je ideální čas pro jejich výsev. Bylin-
ky jsou nenáročné a bude se jim dařit 
i v truhlíku na okně nebo na slunném 
místě v bytě. Bazalka, oregano, pažitka 
či petržel je tak stále po ruce.

Dříve než začnete s osazováním saze-
ničkami, je třeba si rozmyslet, na jaké 
místo chcete květiny umístit. Uvědom-
te si, zda se jedná o balkon, kam slunce 
pálí celý den, nebo spíše o takové, kte-
ré je po většinu dne ve stínu.

Podle toho pak vybírejte vhodné 
druhy květin. Slunná místa (balkony 
otočené na východ nebo jih) milují 
pelargonie, muškáty, petúnie, surfi nie, 
gazánie, sporýš.

Stinná místa (balkony otočené na 
sever nebo západ) jsou vhodné spíš 
pro hlíznaté begonie, fuchsie, balzamí-
nu.

Hodně záleží i na tom, zda máte k 
dispozici prostor k zazimování rost-
lin. Pokud je můžete někam přes zimu 

uklidit, je dobré vysadit si na balkoně 
například ibišky, citrusy či mučenky.

Na balkonech lze pěstovat i oleand-
ry, růže a fuchsie. Důležitou roli ovšem 
hraje prostor, který rostlinám vyhra-
díme. Proto je nutné promyslet, zda 
chcete mít na svém balkoně místo pro 
věšení prádla, uložení kola či posezení 
u kávy.

Když už si květiny zasadíte, musí-
te se jim věnovat i nadále. Zásobování 
vodou patří k základním požadavkům 
každé rostliny. Zalévejte pouze ráno a 
večer, a nikdy ne v plném slunci, jeli-
kož kapky vody na listech působí jako 
optické čočky. Vhodná k zalévání je 
dešťová voda.

JESTLIŽE máte na balkoně alespoň malá plochu k ozelenění, neváhejte ji využít. 
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