
                               

 

 

           

                                                  Zahradník Šikula radí… 
 

                              Zakládání a ošetřování trávníku 
 

 

Abychom se mohli chlubit perfektním trávníkem, je nutné zajistit této nejčastější 

zeleni v zahradách potřebnou péči a pozornost. 

Chceme-li si založit travnatou plochu, máme dvě možnosti. Levnější a častější 

variantou je výsev travního semene, přičemž optimální doba je přelom dubna a května. Toto 

období zaručuje dostatek tepla a vlhka, neboť právě nyní velmi často prší. Pamatujte ale na to, 

že výsev nesmí nikdy vyschnout, ani ve chvíli, kdy se objeví první klíčky, některé druhy trav 

totiž klíčí o něco déle a absence závlahy by klíčení zastavilo.  

Vyséváme ručně - rozhozem, po výsevu se semeno zapravuje do země hráběmi, po 

výsevu a utužení pozemku následuje dostatečná zálivka (na 1 m
2
 / 10 l vody, na 1 m

2 
/ 10 – 25 

g osiva). Při dostatečné zálivce a dobrém ošetřování osivo klíčí za 7 – 14 dnů. 

Skutečnost, že chceme zakládat trávník, musíme brát v potaz již na podzim 

předchozího roku, kdy bychom měli pozemek zorat či zkypřit, vyhnojit kompostem nebo 

rozleželým chlévským hnojem a odplevelit např. Roundupem. 

V travních směsích, které si můžeme zakoupit nebo sami namíchat, jsou zastoupeny 

trávy trsnaté a výběžkaté. Trsnaté trávy (jílek vytrvalý, kostřava ovčí, lipnice hajní) zaplňují 

trávník v prvních letech, později odumírají a na jejich místě vyrůstají trávy výběžkaté 

(kostřava červená-výběžkatá, psineček výběžkatý, psineček tenký) rozmnožující se svými 

výběžky.  

K finančně náročnějšímu způsobu založení trávníku řadíme tzv. drnování, neboli 

pokládání travních koberců. Tento způsob se využívá převážně tehdy, chceme-li rychle 

zelenou plochu, např. na fotbalových hřištích, na reprezentativních místech, apod. Travnaté 

koberce se odebírají z kvalitního, dvouletého trávníku, buď ručně (rýčem, plástve velké 30 x 

50 cm) nebo speciálním slupovačem, který odebírá koberec 30 cm široký, libovolně dlouhý o 

tloušťce 5 až 15 cm. Koberce se ukládají na dobře připravený pozemek (viz. příprava na 

výsev), utuží se, aby se kořeny dobře spojily se zeminou, ve svahu se začíná drnovat odzdola 

a drny se přichycují kolíčky. Po drnování je rovněž nutná závlaha, cca 10 l vody na 1 m
2
. 

 



Máme-li trávník již založený, první seč po zimě se provádí v době, kdy kvetou zlatice 

(Forsythia sp.). Po první seči nastává pro trávník jarní očistná kúra, spočívající v důkladném 

vyhrabání nejen posečené trávy, ale i zbytků listí a mechu. Po oschnutí trávníku nastává 

správný čas pro vertikutaci a přihnojení dlouhodobě působícím hnojivem (Cererit, NPK, 

Gramin). Při vertikutaci (prořezání) pomocí vertikutátoru dochází k proříznutí zhruba 5 cm 

hluboké rýhy v trávníku, čímž dochází k odstranění vytrvalých plevelů a zamezení zplstnatění 

trávníku. Vhodná je také aerifikace neboli provzdušnění, kdy díky aerifikátoru (postačí i 

železné hrábě a trocha trpělivosti) vytváříme do trávníku dírky, hluboké 4 - 7 cm, které se 

vysypou pískem, trávník je provzdušněn a tráva tak lépe koření.  

Začátkem května je vhodná doba k aplikaci herbicidů hubících dvouleté plevele např. 

Agrofit Kombi či Lontrel, nebo jsou k dostání hnojiva přímo kombinovaná s herbicidem, př. 

Travin. Věděli jste, že pokud se v trávníku vyskytují sedmikrásky, má váš trávník nedostatek 

živin?  

Nejdůležitější opatření během léta je dostatek vody, přičemž trávník by měl za týden 

získat 25 až 30 litrů vody na 1 m
2
, ať srážkami nebo zálivkou. Pro lepší přehlednost 

v potřebné dávce vody lze na zahradu umístit srážkoměr. 

Během září si pak náš trávník, obzvláště ten, který trpěl za vegetace sešlapem, zaslouží 

druhou zdravotní kúru spočívající opět ve vertikutaci a aerifikaci, vhodné je také přihnojení 

přípravky s vyšším obsahem draslíku. 

Objeví-li se nám v trávníku menší holá a nevzhledná místa, v říjnu je ten správný čas 

na dosev. Místo nejprve zkypříme a vysejeme travní semeno. Vysetá místa zasypeme vrstvou 

kompostní zeminy. Větší „opravy“ trávníku necháme až na jaro. 

Posledním ošetřením trávníku před zimou je jeho shrabání „očista“ dřevěnými 

hráběmi, na jaře naopak použijeme vždy hrábě železné, abychom vyhrabali stařinu a mech. 

 

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D. 
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