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Jak chránit vaše klouby při práci na zahradě  

 
Webová stránka Arthritis Research UK (Výzkum artritidy ve Velké Británii) 
(http://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/arthritis-and-daily-

life/gardening-and-arthritis/protecting-your-joints.aspx) 

OO  zzaahhrraaddnniiččeenníí  aa  aarrttrriittiidděě  

Práce na zahrádce je skutečně velmi dobrým způsobem cvičení, ovšem 
mnohonásobné opakování některých činností může vést k otokům (důsledek 
zánětu) a k bolestem, máte-li artritidu. Pak je třeba v případě vzplanutí nemoci 
pouze odpočívat, a to až do té doby, než se nemoc uklidní. Cílem je rovnováha 
mezi procvičováním vašich kloubů a svalů, aby zůstaly pohyblivé, ale tak, aby 
nebyly přetěžovány. Málo, ale často, to je obvykle nejlepší způsob procvičování, 
může též pomáhat i časté střídání různých činností. Následující tipy by vám pak 
měly pomoci, jak se při práci na zahradě vyhnout vzplanutí nemoci. 

MMěěňňttee  ččiinnnnoossttii,,  aabbyyssttee  ssnníížžiillii  zzaattíížžeenníí  sstteejjnnýýcchh  kklloouubbůů  

Nemějte pocit, že musíte pokračovat, dokud nedokončíte práci. Zkuste kaž-
dých 20 minut zaměnit jednu činnost za druhou, aby si některé klouby odpočinuly 
a chvíli se procvičovaly zase klouby jiné. Například přerušujte odstraňování plevele 
a zaměňujte za něco snazšího, jako je například přesazování sazenic. 

Pokud potřebujete, tak mezi jednotlivými činnostmi dělejte přestávky, můžete 
použít i časoměřič, abyste si mohli sami sledovat pracovní tempo, myslíte-li si, že 
by to bylo užitečné. 

Pokud vám určitý pracovní úkon bude činit obtíže a působit nepohodlí, můžete 
se poradit s ergoterapeutem. Ten vám může pomoci zjistit, proč vám daná činnost 
způsobuje bolest a navrhne vám například jiný způsob provádění této činnosti, 
případně i použití jiného nářadí, aby se zatížení kloubů snížilo. 

RRoozzlloožžttee  zzááttěěžž  

Při zdvihání a nošení břemen se snažte rozložit zátěž na ruce i paže, nepou-
žívejte pouze prsty. Například se snažte při přenášení truhlíku se sazenicemi truhlík 
nést na předloktí. Lokty držte zastrčené, aby se snížit tlak na vaše ramena a lokty. 

PPoouužžíívveejjttee  zzaahhrraaddnniicckkoouu  ssttoolliiččkkuu  

Používání stoličky přináší menší námahu, než stání či klečení a snižuje zátěž 
vašich hlavních nosných kloubů. Budete tak blíže k zemi, pak můžete používat 
kratší a lehčí nářadí. Nedosáhnete sice tak daleko, s tím musíte počítat, ovšem 
pokud byste potřebovali rozšířit dosah, pak si můžete koupit nástroje s výsuvnou 
rukojetí s dlouhým dosahem. Dávejte pozor na to, abyste byli schopni ze stoličky 
bez problémů vstát, vyvarujte se příliš dlouhého sezení a následné ztuhlosti, pak se 
vám bude ze stoličky vstávat hůře 

ZZaajjiissttěěttee  ddoobbrroouu  ppřřiillnnaavvoosstt  rruukkoojjeettíí  nnáářřaaddíí  

Nasaďte na rukojeť motyky nebo hrábí gumovou manžetu, tím budete moci 
nářadí uchopit, aniž by klouzalo. Tím se také sníží tlak na klouby a nepříjemné 
přetížení kloubů (viz obrázek). Taktéž pár dobrých rukavic vám také pomůže ke 
snadnějšímu uchopení nářadí. 
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NNaapplláánnuujjttee  ssii  ppřřeeddeemm,,  jjaakk  ssee  vvyyhhnnoouutt  nnáámmaazzee,,  kktteerráá  nneenníí  nneezzbbyyttnnáá  

Pokud vám chůze činí obtíže, pak se tomu, abyste museli vykonat příliš 
mnoho cest po zahradě pro potřebné věci, vyhnete tím, že všechny potřebné věci 
uložíte na kolečko, do kbelíku nebo zahradnického košíku. Tím se i sníží zátěž 
vašich rukou, zápěstí, loktů a ramen. 

Možná budete potřebovat pomoc s některými těžšími pracovními činnostmi, 
míst, zejména pokud budete provádět změny v uspořádání vaší zahrady. 
Rozhodněte se předem, s čím budete potřebovat pomoci a co si přejete udělat sám. 
Ujistěte se, že váš pomocník chápe, že vaším cílem je, abyste se o vaši zahradu 
postaral sám, aby nedělal víc, než na něm chcete.  

PPoouužžíívveejjttee  cchhrráánniiččee  kklloouubbůů  

Ergoterapeut bude schopen říct, jestli vám chrániče mohou pomoci k podpoře 
kloubů ruky a zápěstí a tím i snížit jejich namáhání při některých zahradnických 
pracích (viz obrázek na další stránce). 

Chránič zápěstí může být užitečný, pokud máte bolestivé nebo slabé zápěstí, 
zatímco chránič palce může být vhodný pro činnosti, které vyžadují pevné sevření 
ruky po delší dobu (např. při prořezávání). 

Nošení zahradnických rukavic udrží chrániče čisté a také zvýši jejich přilna-
vost.  

PPoouužžíívveejjttee  sspprráávvnnéé  nnáářřaaddíí  

Nářadí používejte odlehčené nebo s prodlouženou rukojetí a přepravujte je 
v kolečku. Starejte se dobře o své zahradnické nože a mějte je vždy nabroušené, 
pak se s nimi snáze pracuje. 

VVyyvvaarruujjttee  ssee  zzddvviihháánníí  ttěěžžkkýýcchh  bbřřeemmeenn  

Pokud vám nemá kdo pomoci při zvedání pytlů s kompostem, zvláště z kufru auta, 
raději si kupte dva menší pytle, než jeden velký. Řada výrobců již dnes umisťuje na 
pytle s kompostem „ucha“, takže manipulace s nimi je mnohem snazší. 

VVýýbběěrr  rroossttlliinn  

Vybírejte takové rostliny, které nepotřebují velkou péči, usnadní vám to život i 
v těch situacích, kdy například odjíždíte na dovolenou, nebo musíte do nemocnice, 
případně nejste po nějaký čas pro zahradničení dostatečně fit.  

Takové rostliny, jako jsou bergénie, kakost, levandule a barvínek, podporova-
né keři jako dřišťál, escallonia (jihoamerický keř), senecio (starček) a kalina, jsou 
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schopny se postarat samy o sebe po velmi dlouhou dobu, protože jejich kořeny 
zasahují hluboko do půdy. 

Vytvořte i úsek „divoké“ přírody pomocí semen z volné přírody, který obvykle 
nepotřebuje žádnou péči. To je také dobré pro přivedení volné přírody i do vaší 
zahrady. 

Existuje celá řada knih a internetových stránek o zahradách s nízkými nároky 
na údržbu, kde se doporučují takové rostliny, které nemají velké nároky a potřebují 
jen minimální péči. 

CCeessttiiččkkyy  aa  zzááhhoonnyy  

Mít pevné cestičky podél záhonů a okrajů zahrady, to je velmi dobrý nápad, 
zejména tehdy, když zjistíte, že je pro vás obtížné udržovat rovnováhu na 
nerovném povrchu. Pak se totiž můžete starat o většinu plochy zahrady, aniž byste 
museli vstupovat do záhonů. Mohou být použity i protiskluzové dlaždice, aby byly 
cestičky bezpečnější a také mělké schůdky tam, kde se mění úroveň terénu. 
Dřevěná zábradlí podél schůdků jsou také užitečná. 
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Záhony by měly být poměrně úzké, pak se totiž můžete dostat i do jejich 
středních a zadních částí bez nadměrného natahování. 

Pokud je pro vás obtížné ohnout se až k zemi, nebo je-li potřeba pracovat 
z invalidního vozíku, pak mohou být velmi užitečné vyvýšené záhony. Pokud máte 
zahradu ve svahu, můžete vybudováním nízké zídky a zaplnění půdou vytvořit 
terasu, což má za následek, že tím vytvoříte vyvýšený záhon. Dokonce i malé 
zvýšení úrovně záhonu způsobí, že se záhon bude snadněji obdělávat. 

Pokud potřebujete kolečko, je rozumné vybrat typ s dvěma koly a tyčovým 
typem rukojeti. Hmotnost obsahu pak zatěžuje především nápravu a méně ruce. 
Tento typ kolečka je také stabilnější a snadněji se vyprazdňuje bez ohýbání nebo 
kroucení. 

MMaanniippuullaaccee  ssee  zzeemmiinnoouu  

Když vylepšíte kvalitu vaší půdy, bude obdělávání snazší. Těžký jíl může být 
například vylehčen zakopáním hnoje nebo kompostu. Přidání ostrého písku nebo 
drtí umožňuje provzdušňování půdy, což usnadňuje zakořenění rostlin. Také se tím 
ulehčuje jejich budoucí okopávání. Převracení půdy na podzim ji vystavuje zimním 
mrazům a tím se usnadňuje její rozmělnění, což ji i připravuje na setí v následující 
sezóně. Když je třeba okopávat, mějte vždy na paměti následující: 

Rovný rýč je lehčí a snáze se s ním manipuluje, než s obrývacím rýčem. 
Čepel je menší, takže nebudete v pokušení vyrývat najednou velké množství 

zeminy. Zemina má tendenci se na běžné rýče z uhlíkové oceli lepit, tím je činí při 
práci těžšími, takže rýče z nerezové oceli jsou mnohem lepší volbou. Také se po 
ukončení práce snadněji čistí. 

Rýče s extra dlouhou rukojetí usnadňují manipulaci s půdou a není třeba se 
při práci tolik ohýbat. Pokud je vaše půda je lehká a drobivá, použijte místo rýče 
raději rycí vidle – práce s nimi je méně namáhavá a vidle lépe pronikají půdou. 
Upnutím extra rukojeti níže na násadě vašeho rýče nebo vidlí můžete zabránit 
nadměrnému ohýbání a zajistíte si pohodlné uchopení rukou níže na násadě a bez 
otáčení zápěstí. 
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Je-li půda lehká a písčitá, pak nepotřebujete rýt vůbec, stačí kultivátor, což je 
nástroj vybavený koly ve tvaru hvězdy, který při pohybu dopředu a dozadu 
rozdrobuje zeminu na drobné částice. Práce s kultivátorem může být spojena i se 
současným důkladným a rovnoměrným pohnojením půdy. Kultivátor je také velmi 
dobrým nástrojem v případě použití metody hlubokého záhonu. 

PPlleettíí  

Můžete značně snížit množství plevele, se kterým se budete muset vypořádat, 
a to tím, že půdu pokryjete vrstvou drcené kůry o výšce asi 5 cm. Takto zabráníte 
tomu, aby se k půdě dostávalo světlo, a tím značně ztížíte plevelu podmínky pro 
růst. Případně můžete záhon pokrýt černou polyetylénovou fólií, do které uděláte 
otvory pro vaše rostliny. Seshora fólii zatížíte vrstvou štěrku a tím zlepšíte i vhled 
okrajů záhonu. 

Jednoleté plevele se třeba plít v době, dokud jsou mladé a snadno se vykopá-
vají. Nedoporučujeme používat obyčejnou nebo holandskou motyku, protože ostří 
musí být zvedáno a spouštěno znovu a znovu, což může vaše klouby zatěžovat. 
Použijete-li plečku, která projíždí vrstvou půdy pohybem tam a zpět, pak se 
odsekává plevel v úrovni země jen s minimální námahou. Pokud potřebujete, 
můžete si pořídit i plečku s extra dlouhou rukojetí.  

Nemůžete-li se snadno dostat až na úroveň země, pak je ruční pletí velmi 
únavné. Vyzkoušejte tedy místo ručního pletí vytahovač plevele. Vytahovač plevele 
má ocelovou čepel, kterou zatlačíte do země kolem plevele. Stlačením páky na 
rukojeti vytahovače pak plevel vytáhnete ven. Ačkoli se touto manipulací likviduje 
pouze jedna plevelná rostlina, lze i shrnout několik plevelů k sobě a najednou je 
vytáhnout. Je také snadné tuto činnost provádět i vsedě. 

Pokud nechcete používat vytahovač plevele, pak můžete vybírat malá množ-
ství plevele a ukládat je v kbelíku nebo v tašce. Můžete si také koupit nástroje, které 
vám pomohou sesbírat zahradní odpad i bez ohýbání. 

TTrráávvnnííkk  

Trávníky potřebují sekat pravidelně po celé léto, takže pokud jste často pryč 
z domova a nemáte nikoho na výpomoc, pak pro vás může být užitečné třeba 
nahrazení trávníku plochami s nízkými nároky na údržbu, jako je dlažba nebo štěrk. 

Můžete zde ponechat prostor pro pěstování vhodných rostlin, nebo byste 
mohli pěstovat rostliny v květináčích umístěných na zpevněné nebo štěrkové ploše. 
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Ostrovy záhonů v trávnících činí sekání komplikovanější. Pohyb se sekačkou po 
trávníku je snazší, má-li trávník jednoduchý tvar s rovnými okraji. Ujistěte se, že 
sekačka je vždy ukládána v místech, kde se k ní můžete snadno dostat.  

Pokud si kupujete novou sekačku, zkuste si vybrat lehký model s velkou 
přilnavostí rukojeti a snadno ovladatelnými tlačítky. 

SSeekkáánníí  aa  sseessttřřiihhoovváánníí  ttrráávvnnííkkůů  

Většina sekaček na trávu má motorový pohon sestříhávacích nožů a s mnoha 
dostupnými modely elektrických sekaček lze snadno a lehce manipulovat. 
K dispozici jsou i bezkabelové elektrické sekačky vybavené akumulátory, které lze 
také snadno ovládat, ačkoliv některé modely mají poměrně těžké baterie. 
Nedoporučujeme sekačky s benzinovými motory, protože jsou obvykle velmi těžké 
a náročné na ovládání a manipulaci.  

Pokud dáváte přednost ruční sekačce, pak raději hledejte typ s jedním hori-
zontálním řidítkem, než se dvěma oddělenými rukojeťmi – pak můžete sekačku 
tlačit i žaludkem a snížit tlak na vaše ruce a zápěstí. Pokud máte velkou zahradu, 
může být dobrou volbou i zahradní traktor. 

Nemusíte vždy sbírat posekanou trávu, zejména za suchého počasí, je lepší ji 
ponechat na trávníku, tím můžete snížit hmotnost, až budete muset vyprazdňovat 
sběrač sena. 

Pro zastřihování okrajů trávníků jsou nejvýhodnější lehké zastřihovací nůžky 
s polstrovanými dlouhými držadly, které umožňují jejich pohodlné uchopení 
a snižuje se rovněž i nepříjemné zatíženi kloubů. Nebo můžete použít zastřihovač 
s nylonovou šňůrou, který funguje vertikálně – stačí se s ním projít a držet ho podél 
kraje trávníku. 

Pěstování rostlin 

VVýýsseevv  sseemmeenn  

Pokud máte potíže s ohýbáním dolů až na úroveň země, můžete si koupit 
nástroje, které vám mohou při výsevu semen velmi pomoci. Naplněné secí zařízení 
se tlačí podél řádku a semena přitom z něho postupně vypadávají do řádku.  

Můžete si také koupit nebo vyrobit své vlastní „secí pásky“, které jsou tvořeny 
proužky měkkého papíru s rovnoměrně rozmístěnými připevněnými semeny. Ten 
už jen uložíte do mělké rýhy v půdě a lehce zasypete. 

Při setí hrachu nebo fazolí, můžete postupovat i tak, že je vkládáte do delší 
plastové trubky, ze které spodem vypadávají do řádku. K zakrytí semen nahrnutím 
mělké vrstvy zeminy použijte lehké minihrábě. 

VVýýssaaddbbaa  

Výsadbě letních záhonů vyžaduje mnoho ohýbání. Tomu se můžete vyhnout 
pouze tím, že budete pěstovat keř a trvalky. Případně můžete vykopat díru pomocí 
lopatky s dlouhou rukojetí, pak položit rostlinu na lopatku a vložit ji do půdy. Můžete 
tuto činnost vykonávat i v sedu, je-li to takto pro vás snadnější. Pro tuto metodu 
jsou nejvhodnější rostliny pěstované v nádobách. 
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PPoouužžiittíí  nnááddoobb  ((bbeeddeenn,,  ppřřeepprraavveekk,,  kkoonntteejjnneerrůů,,  ttrruuhhllííkkůů))  nnaa  ppěěssttoovváánníí  

Můžete použít i nádoby, abyste zajistili 
to, že budete pracovat v takové výšce, která 
vám vyhovuje. Můžete takto pěstovat 
sazenice jednoletých rostlin, vřesy, byliny, 
jarní cibuloviny a dokonce i vzrostlou 
zeleninu a ovocné stromy. 

Pokud potřebujete tyto těžší nádoby 
(vany) přesunovat, lze je umístit na kolečka, 
Nádoby opatřené koly i s brzdovým systé-
mem, jsou také dostupné – jsou lépe 
ovladatelné, ale jsou dražší. 

ZZaalléévváánníí  

Je užitečné mít přívod vody uprostřed zahrady, protože pak můžete zalévat 
jakoukoli její část s použitím kratší hadice nebo zavlažovacího systému. Není-li 
takové umístění přívodu vody možné, pak připojte krátkou hadici k vnějšímu 
vodovodnímu kohoutku, pokud takový máte, nebo nainstalujte sudy s vodou do 
míst, kde je potřebujete nejvíce. Tyto sudy můžete čas od času napustit vodou 
a odebírat vodu na zalévání do zahradní konve. Při zalévání pomocí zahradní 
konve používejte obě ruce, abyste lépe rozprostřeli zátěž. 

Pokud máte volné odvodnění okrajů záhonů umístěných na plném slunci, pak 
je nejlepší využít je pro pěstování suchu odolných rostlin, jako jsou třeba fialky, 
rozmarýn, santolina a janovec metlatý, kterým se nic nestane, ani když nejsou 
zalévány po dobu několika dní. To pomůže i snížit množství vody potřebné pro 
zalévání, Mulčování kousky kůry rovněž snižuje ztráty vody, ale mulč by měla být 
kladena pouze na vlhkou půdu. 

Zemina v závěsných truhlících udržují svoji vlhkost déle v polostínu, zde by 
měly být pěstovány rostliny, jako např. fuchsie, břečťan-listoval, muškáty, lobelky 
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a netykavky, které dobře prospívají i v těchto podmínkách. Používání postřikovače 
na závěsné truhlíky je velmi vhodné, zejména pro zalévání takových truhlíků, které 
jsou umístěny příliš vysoko, takže je není možné zalévat klasicky konví.  

Můžete si koupit i speciální kompostovou směs pro závěsné truhlíky obsahují-
cí krystaly, které pomáhají udržovat vlhkost, takže pak nemusíte koše tak často 
zalévat. Krystaly jsou k dispozici také pro přimíchávání do standardního kompostu. 

PPěěssttoovváánníí  oovvooccee  

Můžete si koupit ovocné stromy, které byly naroubovány na zakrslou podnož. 
Tím se zabrání příliš vysokému vzrůstu, takže můžete dosáhnout na ovoce 
snadněji. Lze pěstovat ovocné stromy třeba jako kordony v šikmé řadě, nebo ve 
špalírech a vějířovitě, třeba naproti zdi nebo plotu. Prořezávejte je v srpnu na 
takovou výšku, která vám vyhovuje. 

Angrešt může být pěstován na „noze“ – jediný jednoduchý kmen o výšce 60–
90 centimetrů. To vám ušetří shýbání při otrhávání. Jahody jsou snadněji 
dosažitelné, pokud jsou pěstovány v otvorech v nádobě nebo v závěsných koších. 

PPěěssttoovváánníí  zzeelleenniinnyy  

Pokud chcete pěstovat rajčata a cukety venku, ale vaše půda k tomu není dost 
dobrá, můžete použít metodu pěstování v nádobách. Nádoby se zeminou, které 
byly použity k pěstování rajčat a okurek ve skleníku, je možné v následujícím roce 
použít pro pěstování salátových plodin, jako je hlávkový salát, ředkvičky, jarní 
cibulka a červená řepa. 

Pokud je to potřebné pro snazší obsluhu, pak umístěte nádoby na lavičku, 
abyste je mohli lépe dosáhnout. Mnoho druhů ovoce a zeleniny může být také 
pěstováno v závěsných koších, které vám mohou usnadnit jejich ošetřování 
a sklizeň. 

Pro jednodušší způsob pěstování zeleniny zkuste metodu hlubokého záhonu. 

MMeettooddaa  hhlluubbookkééhhoo  zzááhhoonnuu  

Metoda hlubokého záhonu je technika pěstování zeleniny, která ušetří hodně 
práce. Možná budete potřebovat pomoc při hlubokém přerytí záhonu v začátku, ale 
pak už nebudete muset rýt po několik let. 

Rozdělte pozemek na pruhy široké 1,2 m, oddělené dlážděnými cestičkami. 
Zeminu co nejdůkladněji přeryjte, přidejte do každého výkopu hnůj, rašelinu nebo 
kvalitní, dobře rozložený zahradní kompost. V této etapě práce po půdě nechoďte. 
Pak již můžete vykonávat všechny obvyklé činnosti spojené s pěstováním, 
výsadbou, hubením plevele, ochranou rostlin a sklizní, což provádějte vždy 
z cestiček a s použitím nářadí s dlouhou rukojetí.  

Vzhledem k tomu, že půda není tak hutná, můžete zasít více okopanin, než 
normálně, rostoucí rostliny se snadno v měkké půdě odtlačí navzájem bokem, 
Nemusíte sít do řádků a velký zasetých semen bude také bránit v růstu plevelu. 

Ovšem během následujícího podzimu budete muset na povrch půdy položit 
větší množství hnoje. Červi, spolu se zimním počasím, způsobí zapracování hnoje 
níže do půdy a na jaře se pomocí lehké kultivace ujistěte, že je plně smíšený 
s půdou 
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ZZaahhrraaddnníí  ssttaavvbbyy  aa  nnáábbyytteekk  

Pokud potřebujete skleník, kůlnu na nářadí a pařeniště, zkuste je umístit blízko 
sebe. Spojené budovy šetří námahu při přenášení nádob, kompostu a zásobníků na 
osivo. 

Víka některých prosklených rámů pařenišť bývají velmi těžká a obtížně se 
zvedají. Pak je vhodné používat rámy s odklápěcími víky, které jsou pokryté lehkou 
vlnitou plastovou fólií a připojeny ke kladce s protizávažím, což je z hlediska 
uživatele pro manipulaci mnohem snazší a bezpečnější. 

SSkklleennííkk  

Ujistěte se, že prostorové uspořádání skleníku je takové, že je prostor pro 
práci ve správné výšce – měli byste být schopni pohodlně pracovat i při sezení na 
židli nebo vozíku. Můžete dávat přednost pozici, kdy máte při práci opřeny lokty 
a předloktí. Pokud jsou všechno umístěno ve stejné výšce, pak můžete truhlíky 
a květináče pouze přesunovat a nebude třeba je zvedat. 

Termostaticky řízený ventilátor vytápěcího systému, automatické otevírání 
větracích otvorů a kapilární zavlažovací systémy, tato moderní zařízení vám mohou 
pomoci zajistit správné podmínky pro pěstování, a současně od vás osobně bude 
vyžadováno jen minimální úsilí.  

Můžete se dokonce vyhnout rytí okrajů záhonů tím, že třeba rajčata a okurky 
budete pěstovat v nádobách nebo plastových pytlích. Pokud používáte invalidní 
vozík, vybírejte si skleník velmi pozorně. Ujistěte se, že vchody jsou dostatečně 
široké a jsou zde nízké prahy, abyste s vozíkem snadno projeli. 

ZZaahhrraaddnníí  sseezzeenníí  

Zahradní sezení by neměla být příliš nízká a měla by mít podpůrné opěradlo 
zad. Posezení na vaší zahradě vám umožní, abyste se nepřetěžovali a dělali časté 
přestávky, zvláště pokud je sezení umístěno v té oblasti zahrady, ve které nejvíce 
pracujete. 

BByylliinnnnéé  oohhrraanniiččeenníí  zzááhhoonnůů  

Tradiční bylinná ohraničení záhonů vyžadují hodně pozornosti. Můžete ale 
snížit potřebu sázení vyšších rostlin výběrem samonosné odrůd, jako jsou například 
vlčí bob, flox, řebříček a japonské sasanky.  

Pokud se nemůžete snadno dostat na zadní stranu záhonu, je lepší sem 
zasadit keře, o které se není třeba příliš starat. Pryšec, brslen, vavřín, mochna 
a choisya ternata (robustní keřík pocházející z Mexika, u nás jen málo rozšířený) 
jsou toho dobrým příkladem.  

Malé letničky, jako jsou macešky a měsíčky, mohou být také umisťovány 
v blízkosti cestičky, ale lemování záhonů karafiáty, případně žlutozeleným 
kontryhelem, to vyžaduje mnohem méně práce.  

Chcete-li udržovat na okrajích záhonů pořádek, můžete používat hrábě 
s menší hlavou určené pro hrabání mezi rostlinami. 
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ŽŽiivvéé  pplloottyy  aa  oopplloocceenníí  

Udržujte živé ploty tak nízké, abyste se nemuseli při jejich stříhání příliš 
natahovat. Pro vytváření nízkých živých plotů na rozdělení zahrady jsou vhodné. 
například levandule a túje. 

Řada ovocných stromů, pěstovaných jako kordony, může také tvořit dekora-
tivní plot, třeba na oddělení okrasné zahrady od pozemku na pěstování zeleniny. 
Dřevěný plot, který je správně umístěný a působí jako ochrana, vydrží po mnoho let 
bez jakékoliv péče a může být použit i jako nosič pro popínavé rostliny. 

PPééččee  oo  ookkrraajjee  zzaahhrraaddyy  aa  žžiivvéé  pplloottyy  

Uchopování a mačkání zahradnických nástrojů po delší dobu může způsobo-
vat bolest kloubů prstů. Zkuste použít nástroje s polstrovanými držadly a dělejte při 
práci pravidelné přestávky nebo mezi tím dělejte i jiné práce. Následující nástroje 
vám mohou práci trochu usnadnit. 
 

Nůžky s ráčnou vyžadují pro stříhání větviček méně úsilí, než většina zahradnic-
kých nůžek. Místo jednoho velkého střihu učiníte několik menších, což snižuje tlak 
na klouby (viz obrázek). 
Dvouruční nůžky na větve vám umožní dobrou páku bez velkého úsilí, mohou být 
drženy zlehka mezi dlaněmi a zápěstími, tím se chrání před námahou vaše klouby 
prstů. Někteří výrobci také vyrábějí „ráčnové nůžky na větve", ty obsahují 
mechanizmus, který bude držet ostří na místě, pokud potřebujete zastavit uprostřed 
střihu. 

Nůžky na prořezávání větví a zahradnické nůžky s akcí řezat a držet udrží ve 
svých čelistech odříznutou část stonku, takže nespadne na zem, což vám ušetří 
ohýbání při jeho zvedání 
Anglické ořezávací nůžky mohou být použity pro lehké zastříhávání po odkvětu 
vřesů a levandulí. Nemusíte příliš pohybovat prsty, abyste hodně přimáčkli ostří 
k sobě, lze je ovládat i jen jednou rukou. 

Překlad z anglického originálu: Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@gmail.com) 
 


