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LISTÍ NEBO JEHLIČÍ - údržba školních zahrad 

Již při zakládání (nejen školních) zahrad je vhodné si dobře rozmyslet, co kde vysadíme, abychom si 

nezkomplikovali údržbu. V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II se 

zamyslíme nad jedním z témat údržby školních zahrad. 

V tomto článku bychom se věnovali rozdílům v náročnosti údržby mezi listnatými a jehličnatými stromy 

co se týká jejich opadu. Mezi lidmi je všeobecně rozšířen názor, že raději vysadíme nějaké jehličnany 

než listnáče, protože kdo má uklízet to spadané listí! ŽE? 

Odborný garant pro školní zahrady výše uvedenou myšlenku trošku rozvedl. 

„Nebudeme Vás zatěžovat sadovnickým rozdělením jehličnanů, protože by to bylo velmi rozsáhlé.  

Naše děti se v přírodopisu na základních školách učí, že máme jehličnany opadavé a neopadavé. A pak 

jsou vyjmenovány jednotlivé naše „domácí“ druhy. Smrky, borovice, jedle jsou neopadavé a modřín, 

že na podzim opadá. Ale už málo kdo z dětí ví, že mezi jehličnany patří túje, cypřiše, jalovce, cedry, tisy, 

cykasy, kryptomerie, douglasky, jedlovce také jinany, a ještě mnoho dalších druhů“.    

„Ale vrátíme se k první myšlence. Jak je to s tím listím a jehličím?  Z listnatých stromů a keřů opadá listí 

v rozmezí dvou (popřípadě tří) měsíců. To se několikrát vyhrabe, zamete nebo vysaje a je uklizeno. A 

jehličí padá celoročně. Když roste na pozemku jeden dva stromy nevadí.  Ale když jich máme desítky 

tak to už je celkem dost náročné na údržbu a úklid. Když roste strom blízko budovy dochází velmi často 

k ucpání dešťových svodů. A to ještě v letním období padají šišky.“  

Proto je vhodné na výše uvedené myslet již při zakládání školních zahrad. Tam, kde jsou již stromy 

vzrostlé, není nutné radikální řešení. Je třeba se vydat zlatou střední cestou tak, aby byly stromy řádně 

ošetřené a následně se nevysazovaly další, které jsou náročné na údržbu, popřípadě jsou do dané 

lokality nevhodné. 

Konkrétně bude údržba řešena v rámci metodik projektu MAP II Kroměříž.  

 

 


