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Sledujte aktuální dění na:  Otevírací doba hlavní budovy a zahrady pro veřejnost: 

Muzeum Říčany 
Rýdlova 271/14  
www.ricany.cz/muzeum
          Muzeum Říčany 

pondělí–čtvrtek 14:00–18:00 
sobota 10:00–18:00 
neděle 13:00–18:00   
pátek zavřeno

Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!

          Muzeum Říčany           Muzeum Říčany 

DEŠŤOVÉ ZAHRÁDKY
neděle 9. června 2019 
14:00–17:00
Zahrada Muzea Říčany

MOJE ZÁŽITKY

S kým jsem tu byl/a:

Co mě zaujalo:

Moje poznámky:

Podle rektora České zemědělské univerzi-
ty Petra Skleničky chybí v krajině téměř 
roční úhrn srážek. Předpokládá, že i leto-
šek bude extrémně suchý a teplý. 

(zdroj: České noviny, 04/2019)

Déšť ničím nenahradíme. Dva řádky rajčat, 
které nakonec přinesou pořádný košík 
plodů, spotřebují za šest suchých týdnů 
třeba 150 litrů vody. 

(zdroj: ekolist.cz, 04/2019) 

Dávejte na trávníky do stinných míst mis-
ku s  vodou pro volně žijící zvířata, prosí 
Český svaz ochránců přírody. 

(zdroj: aktuálně.cz, 04/2019)



Zahradám hrozí sucho! 
Jak udržíme v zahradě 
vodu?

Pro zahrady je v suchém roce důležité dobře 
hospodařit s dešťovou vodou. Může se opět stát, že 
bude v létě zakázáno zalévání, zásoby dešťové vody 
jsou pak jediným zdrojem vody pro rostliny. Dešťovou 
vodu je vhodné zachycovat do sudů nebo podzemních 
nádrží a využívat k zalévání. Můžeme ale také podpořit 
její lepší vsakování volbou povrchů cest, snížit odpar 
zastíněním stromy a keři, nebo zlepšit mikroklima 
zahrady vytvářením přírodních jímek. 

Co se stane s vodou  
po dešti?

Voda odtéká po povrchu zpevněných ploch – z asfaltu, 
betonu i těsně vyspárované zámkové dlažby. 
Pokud nahradíme asfalt vsakovací dlažbou se vsakova-
cí rýhou (angl.swale), snížíme odtok z pozemku z 51% 
až na 10 %.

Proč si založit v zahradě 
mokřad nebo dešťovou 
zahradu?

•  Zlepšíte vsak vody a obohatíte tak zdroje podzemní 
vody

•  Výparem zlepšíte mikroklima (vlhkost vzduchu, 
snížení prašnosti)

•  Výsadbou domácích druhů rostlin podpoříte 
opylovače

Jak založit  
dešťovou zahrádku

Dešťová zahrádka je prohlubeň vyplněná štěrkem 
a  osázená mokřadními rostlinami. Zachycuje 
dešťovou vodu v zahradě, zlepšuje klima a snižuje 
odtok při přívalových deštích. Komárů se obávat 
nemusíte, než se larvy vylíhnou, voda se vsákne. 

Jaké rostliny vysadit?
Rostliny, které jsou schopny snášet nedostatek 
kyslíku, střídavé zamokření a vyschnutí. Při nákupu 
v zahradnictví shánějte mokřadní druhy rostlin. 

Jsou to například:
• kosatec žlutý a sibiřský
• kyprej vrbice 
• puškvorec obecný
• kolotočník ozdobný
• některé hvězdnice (např. Aster umbellatus) kosatec žlutý


