
Jak se řídit Měsícem při práci na zahradě? 
 
Ve  staženém  lunárním kalendáři  je u  jednotlivých dní  několik  údajů. Kromě  údajů  běžného  
kalendáře, tedy vyznačení  sobot  a nedělí, jmenin  atd.  je  zde  v prvním sloupci  údaj, zda je  měsíc 
ubývající  nebo přibývající.   
Pod  tímto  údajem  je  potom ob řádek  vždy  údaj,  do  kterého znamení  a  v jakém čase  měsíc  
vstupuje.  
V dalším sloupci je  údaj  v jaké  fázi  je  měsíc  ve  12 hodin (poledne ) toho dne  ,což  je  vždy  
vyjádřeno i délkou barevného pruhu  ve  stejném poli. 
Další  sloupec potom  kombinací dvou  barev  zvýrazňuje  vhodná období  pro  činnosti  na  zahradě 
podle  legendy  v dolní  části  listu.  
 
 

Čtyři fáze Měsíce: 
 
první čtvrť: seje se a sází listová zelenina rodící nad zemí, dále letní květiny a růže 
 
druhá čtvrť: sejí se a sázejí rajčata, fazole, papriky, dýně, maliny, ostružiny, jednoleté letní květiny, 
sbírají  se houby 
 
třetí čtvrť: sazí se to, co nese úrodu pod zemí 
 
čtvrtá čtvrť: kultivuje se půda a ničí škůdci 
 

Čtyři živly měsíčních znamení: 
 
 
Živel    Znamení 
Oheň  Beran, Lev, Střelec 
Země  Býk, Panna, Kozoroh 
Vzduch  Blíženci, Váhy, Vodnář 
Voda  Rak, Štír, Ryby 
 
oheň: podpora tvorby semen a plodů - znamení tohoto živlu jsou horká a dny v těchto znameních se 
nazývají "plodné dny" 
 
vzduch: podpora květů - znamení tohoto živlu jsou suchá a dny v těchto znameních se nazývají 
"květové dny" 
 
voda: podpora růstu, výhodné pro listy a stonky - znamení tohoto živlu jsou vlhká a dny v těchto 
znameních se nazývají "listové dny" 
 
země: zakořeňování, podpora tvorby kořenů - znamení tohoto živlu jsou blízká půdě, houževnatá, 
pevná a dny v těchto znameních se nazývají "kořenové dny" 
 
 

 
 



Ve kterém znamení se nachází Měsíc a jak se tedy starat o 
zahradu... 
 
BERAN - ovlivňuje zrání a tvorbu semene; dobré znamení pro sklizeň; rytí, okopávání, pletí; nevhodný 
pro setí a sázení 
 
BÝK - sázení a setí především rostlin, u kterých má síla přejít do kořenů a hlíz, ale také salátu, zelí a 
jiné listové zeleniny; vhodně přesazování 
 
BLÍŽENCI - zasévat pouze popínavé a šlachovité rostliny; vhodná úprava půdy a sklizeň; posekáte-li 
trávník, tráva pak poroste pomaleji 
 
RAK - vhodné setí a sázení; klíčí i mladé rostlinky; tvorba stonků a listů obzvlášť rychle; vhodné 
zalévat, hnojit 
 
LEV - nevhodné sít či sázet; dobré posekat trávník, potom dorůstá nejpomaleji; ničení plevele a 
vytrhávání nežádoucích rostlin a křovin 
 
PANNA - sázet zeleninu; vhodné sázet také jednoleté letní květiny a opínavé rostliny; dobré nechat 
zarůst plot a podobně kvetoucí divokou  
révou, kvetoucím kozím listem či popínavou růží; vhodné se starat o půdu a plevel; úspěšné hubení 
mšic, šneků a různého hmyzu nejlépe pouze přírodními postřiky 
 
VÁHY - dobré sít a sklízet; daří se květům a květinám; zasazené a ošetřované růže v této době jsou 
pak velmi krásné a silné; vhodné zasít i různé druhy zeleniny 
ŠTÍR - sázení květin, zeleniny, ovocných stromů, malin, ostružin - všemu se pak daří; velmi odolné 
víceleté rostliny a trvalky zasazené v tomto období; vhodné zasít rostlinu, o které nevíte zda-li vůbec 
vydrží 
 
STŘELEC - nevhodné setí a sázení; sázet snad jen jabloně a jiné ovocné stromy; je-li to nutné, je 
možné sázet také cibuli, mrkev a brambory; dobré když už sázíte, aby Měsíc ubýval 
 
KOZOROH - sázení plodin zrajících pod zemí - brambory, řepa, mrkev a cibule; vhodné vysazení 
okrasných keřů a stromů; nevhodné sázet květiny 
 
VODNÁŘ - zahradnické práce, kopání, plení, ničení škůdců; žádné setí ani sázení, obstojí snad jedině 
cibule či borovice v tento den zasazené 
 
RYBY - vhodné sázet i sít, především kořenová zelenina a květiny, které rostou z cibulí a hlíz; keře 
zakoření v suché půdě obzvlášť hluboko 
 


