
Zeminu skypríme a urovnáme. Môžeme do nej  
zapracovať dlhodobo pôsobiace hnojivo pre tráv-
niky. Najvhodnejšia hĺbka pre zapravenie hnojív do 
substrátu je 80‒100 mm.
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Zakladanie trávnikov

Vzorne  upravený trávnik je ozdobou každej záhrady. Aby bol 
krásny, treba mu venovať veľkú pozornosť  už pri zakladaní. 
Dobre pripravené stanovište pred výsevom znamená tri štvrtiny 
úspechu. Tento postup Vám k tomu dopomôže.

Upravíme terén, pôdu odburiníme, vyzbierame  
kamene a prípadné zvyšky stavebných materiálov.
Burinu zničíme mechanicky, chemicky pomocou 
totálneho herbicídu alebo ekologicky pomocou 
vypaľovača. Pôdu prekypríme. Ak  budeme siať na 
prírodný povrch, skypríme ho a odstránime mačinu.
Pôvodný terén sa musí spojiť s navezenou zeminou.
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Pridáme kvalitnú zeminu s prídavkom piesku. Ideálny 
je špeciálny substrát pre trávniky. Na ťažkých  

a nesprávne pripravených pôdach sa trávniku nedarí. 
Tráva potrebuje k životu živiny, vodu, slnko aj vzduch.
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Vysiatu trávu výdatne zalejeme, dbáme na to, aby sme 
osivo nevyplavili. Ako náhle osivo vzíde, udržiavame 
pôdu vlhkú. Prvé druhy tráv z trávnej zmesi vyklíčia  
v optimálnych podmienkach (20–25 °C + primeraná 
vlhkosť) za týždeň. Posledné druhy z trávnej zmesi 
zhruba za 18 dní.
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Vysejeme trávne osivo. 1 kg postačí na 30 m2. 
Najvhodnejší čas pre výsev je na jar (IV–V), 
alebo na jeseň (IX–X). Vtedy je pôda dostatočne 
zohriata a  primerane  vlhká. Vyvarujme sa výsevu 
pri možnosti výskytu búrok. Plochu vysejeme jed-
ným smerom a potom vysejeme osivo ešte kolmo na 
pôvodný smer – tzv. výsev do kríža. Zabránime tým 
výsevným chybám a zaistíme tak rovnomerný výsev. 
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Uvalcujeme záhradným valcom alebo pritlačíme 
zeminu lopatou alebo hrabľami. 5

Prichádza čas na hnojivo. Hnojíme ideálne po 
2. kosbe. Hnojenie je jedným zo základných 
stavebných kameňov na ceste ku kvalitnému 
trávnemu porastu. Frekvencia hnojenia závisí od 
typu používaného hnojiva pre trávniky.
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Trávnik pravidelne kosíme, aby zahustil. Prvé kose-
nie robíme cca mesiac po výseve. Kosíme kosačkou 

s ostrými nožmi, nastavenými na vysoko. Behom 
kosenia by nemalo dôjsť k odstráneniu viac ako 

30 % z celkovej výšky listu. Pri prvých koseniach je 
potrebné pokosenú trávu zbierať. Zahnívajúce zvyšky 

by v tomto období trávniku škodili.
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