
Výstavba jahodovej pyramídy 

Podľa viacerých autorov je najvhodnejší čas na presádzanie jahôd mesiac apríl a máj alebo august a september. Neváhajte a využite 
tento čas na vybudovanie vlastnej jahodovej pyramídy. Popri pestovaní jahôd v záhonoch a na hrobliach je pestovanie v nádobách tiež 
účinným spôsobom ich pestovania.  

Čo na výstavbu potrebujete: 

Materiál na jednu jahodovú pyramídu o priemere 1,58 m: 

 Betónové svahové tvárnice - 40 ks

 Zemina 

 Zeminový substrát

 Sadenice jahôd - 80 ks

Náradie: 

 Rýľ

 Fúrik, lopata 

 Vodováha

 Vedro

 Špagát

 Meter

 Gumené kladivo

 Oceľová kruhová tyč (roxor)

 Ručné drevené dusadlo 

Národnosť: stredná 
Počet osôb potrebných na výstavbu: 1 osoba 
Čas: 1 deň 
Obdobie: jar, leto, jeseň 

https://www.dlazba.sk


Použité výrobky Semmelrock: 

Svahová tvárnica 
formát 25 x 30 x 20 cm 

Postup: 

1. krok
Vyrovnáme terén, ktorý upravíme dusaním. Vytýčime si stred jahodovej pyramídy. Podľa vonkajšieho polomeru prvého kruhu
osadíme prvú tvarovku. Na stanovenie polomeru použijeme špagát alebo meter.

. 

2. krok
Osádzame ďalšie prvky a neustále sledujeme rovinu jednotlivých prvkov pomocou vodováhy a vonkajší polomer pomocou špagátu 
alebo metra. 
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3. krok
Jednotlivé prvky jemne poklepeme gumeným kladivom, aby sme ich dostali do roviny. 

4. krok
Postupne ukladáme ďalšie prvky a kontrolujeme neustále vonkajší polomer. 

5. krok
Pomocou vodováhy sledujeme rovinu jednotlivých prvkov. 

6. krok
Detailné zobrazenie správneho položenia prvkov do kruhu. 
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7. krok
Takto sme osadili prvý rad kruhu. 

8. krok
Vnútro kruhu vyplníme zeminou. Zeminu upravíme ručným dreveným dusadlom a následným polievaním vodou so záhradnou hadicou. 
Zemina musí byť pri tvárniciach zarovno uhladená a utlačená. Pre prípadné sadanie zeminy odporúčame však vyspádovať zeminu 
smerom hore od tvárnic k stredu kruhu. 

9. krok
Osádzame druhú radu s tvárnicami podľa vonkajšieho polomeru druhej rady. Tvárnice sa prekrývajú cca v ½ spodnej rady. 

https://www.dlazba.sk


10. krok
Osádzame ďalšie prvky druhej rady a postupujeme podľa obrázkov č. 1 až 5. 

11. krok
Vnútro kruhu vyplníme zeminou. Zeminu upravíme ručným dreveným dusadlom a následným polievaním vodou so záhradnou hadicou. 
Zemina musí byť pri tvárniciach zarovno uhladená a utlačená. Pre prípadné sadanie zeminy odporúčame však vyspádovať zeminu 
smerom hore od tvárnic k stredu kruhu. 

12. krok
Osádzame tretiu radu s tvárnicami podľa vonkajšieho polomeru tretej rady. Tvárnice sa prekrývajú cca v ½ spodnej rady. 
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13. krok
Postupujeme podľa obrázkov č. 1 až 5. Vnútro kruhu vyplníme zeminou podľa obrázku č. 8 

14. krok
Osádzame štvrtú radu s tvárnicami podľa vonkajšieho polomeru štvrtej rady. Postupujeme podľa obrázku č. 1 až 5. 

15. krok
Po výstavbe celej jahodovej pyramídy jednotlivé tvárnice vyplníme so zeminovým substrátom, pričom objem jednej tvárnice je cca 6,6 
litra. Sadenice jahôd môžeme osádzať po ukončení stavebných prác. Do jednej tvarovky odporúčame zasadiť 2 sadeničky jahôd. 

Tipy a odporúčania. 

Pokiaľ by sa vzhľadom na extrémnu južnú polohu malo použiť automatické zavlažovanie, potom je treba zabudovať pre tento účel 
potrebný závlahový systém už počas výstavby stien a to upravením tvárnic rezaním. Závlahový systém odporúčame zveriť do rúk 
odborníkov. 
Ďalšou možnosťou osadenia závlahy je umiestniť na predom pripravený prívod vody 3/4 pozinkovanú trubku ukončenú so závitom. Na 
závit je možné ďalej naskrutkovať závlahový systém. 

Výhody pestovania rastlín v pyramíde: 

 na ploche len 2 m2 sa dá pestovať až 80 ks sadeníc jahôd

 vhodné do malých záhrad s obmedzenými plochami na pestovanie plodín

 pestovanie sadeníc pohodlne postojačky a bez väčšej námahy

 jednoduché zavlažovanie, hnojenie a ošetrovanie sadeníc

 počas daždivého počasia pod rastliny nie je potrebné nastielať vrstvu pilín alebo kôry 

 ochrana sadeníc pred domácimi maznáčikmi
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