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Péče o travní koberce 

 

 Po pokládce travního koberce vstupujeme na trávník jen velmi opatrně, pokud je trávník zalitý 

nevstupujeme na něj vůbec (v trávníku se tvoří jamky). 

 Trávník udržujeme vlhký, aby nedocházelo k osychání krajů. Jednotlivé travní dlaždice se pak 

smršťují a vytvářejí se mezi nimi mezery. Ideální zálivka odpovídá pěti až deseti litry denně v prvním 

týdnu každý den a patnácti až dvaceti litry druhý týden, ale již jen každý třetí den. Při správné zálivce 

jsou zhruba po deseti dnech při odchlípnutí drnu od zeminy vidět drobné bílé kořínky. Po třech 

týdnech můžeme přejít ke klasické zálivce 10 - 15 litrů vody na jedno zalití. Je velmi důležité trávníku 

nepodávat každodenní zálivkové dávky, ale zalévat větší dávkou jednou za 3 až 4 dny. Při každodenní 

závlaze trávník koření ve svrchních vrstvách půdy a je na zálivce závislý. Pokud máte na zahradě 

zavlažovací systém, tak každodenní zálivka nevadí, je však potřeba počítat s tím, že trávník bude 

náchylný na zaschnutí, pokud mu bude častá zálivka odepřena. 

 Je však potřeba brát v úvahu i délku a intenzitu slunečního svitu, intenzitu větru, který trávník 

vysušuje a atmosférické srážky, které mohou v deštivém období ruční zálivku plně nahradit. Vždy 

dbejte na to, aby trávník nebyl přemokřený. Takový trávník pak zesvětlá a prořídne v důsledku zahnití 

kořenů. 

 Po třech týdnech správné péče je trávník prokořeněn a můžeme ho začít plně využívat. 

 První seč provádíme po viditelném nárůstu zelené hmoty, tato fáze trvá okolo deseti dní. Sečeme 

na výšku okolo sedmi centimetrů, další seč můžeme nastavit níže. 

 Pro kvalitní travní drn je zásadní ostrost žacího ústrojí Vaší sekačky. Před každou sezonou nechte 

nůž nabrousit, aby byl řez co nejčistší. Pokud máte zájem o naprosto perfektní střih trávníku, tak 

doporučujeme nákup vřetenové sekačky, která nepoužívá rotující nůž (klasická bubnová sekačka), 

který stéblo usekne, ale protiběžné břity, které travní stéblo ustřihnou a tráva pak nemusí zdlouhavě 

regenerovat. 

 V případě potřeby lze zhruba po třech týdnech trávník, a hlavně jednotlivé spoje přepískovat. 

 Časem se i přes kvalitní travní drn začnou v trávníku prosazovat, především ve spojích vytrvalé 

plevele jako jsou chudobka, jitrocel, smetánka. Proto trávník jednou až dvakrát ročně ošetřujeme 

přípravkem na dvouděložné plevele. 

 Vertikutaci (prořezání) zařazujeme do péče minimálně po půl roce, aby nedošlo k poškození 

travního drnu. Vertikutaci provádíme na jaře a na podzim s následným vyhrabáním stařiny, 

uválcováním a pohnojením.  
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 Ideální termín hnojení trávníku je jaro, začátek léta, léto a podzim. (jaro, léto – dusíkatá hnojiva, 

podzim – draslík, fosfor). 

 Při vertikutaci je vhodné trávník pískovat. Používáme speciální bílý křemičitý ostrohranný písek, 

který zásadním způsobem vylehčuje půdní strukturu, která je pak vhodná pro zdárný vývoj trávníku 

(fotbalové trávníky jsou z 70% z písku). 

 V trávníku se mohou objevovat houby. Většinou se jedná o jedlou špičku obecnou. Jediný funkční 

přípravek je Polyversum. Koberce jsou většinou přehnojené a houba se poměrně brzo usídluje a 

množí (ve vlhčích a teplejších měsících). Při správné aplikaci houba z trávníku ustupuje. V sezoně se 

mohou v trávníku šířit i další houbovité choroby, které lze při použití správných fungicidních 

přípravků značně omezit. 

 


