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Péče o nově založený trávník výsevem 

 

 Správná péče o nově založený trávník je nejdůležitější právě v jeho počáteční fázi. Co se na 

začátku zanedbá, jde jen stěží dohnat v následných letech. 

 Nejdůležitější složkou péče je zálivka. Množství vody potřebné k úspěšnému vyklíčení travních 

semen je v přímé závislosti na počasí a na kvalitě půdy. Realizace trávníku se provádí od jara do 

podzimu. V letních měsících bude trávník potřebovat větší množství zálivky kvůli slunečnímu svitu. 

 Osetá plocha nesmí zhruba první tři týdny proschnou. Což může znamenat jedno, nebo i několik 

zalévání denně. Pokud travní osivo již klíčí a zemina na několik málo hodin proschne, tak okamžitě 

začnou jednotlivé klíčky zasychat. Dbejte tedy prosím na to, aby celá plocha trávníku nevyschla. 

Indikace takového stavu je velmi zřejmá a jednoduchá a na výsev se pak nevztahuje reklamace. Na 

oseté ploše by se neměli tvořit velké louže a semeno by nemělo odtékat. Po uplynutí třech týdnů (v 

závislosti na počasí) jsou již všechny složky travního osiva vzrostlé a zakořeněné, proto přecházíme 

k úpravě závlahové dávky na 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. 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. 

 Téměř po každém osetí je potřeba trávník po třech až čtyřech týdnech na některých místech dosít, 

vlivem atmosférických srážek a zalévání nebo vyzobávání semen ptactvem se objevují v trávníku holá 

místa. 

 První seč provádějte, pokud výška stébel přesáhla deset centimetrů. Sečeme na výšku okolo 

sedmi centimetrů, následnou seč může nastavit ještě 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. 

 Často se po výsevu plocha zazelená nejen travními stébly, ale i plevelem (záleží, jak moc je půda 

nasycená plevelnými semeny). Proto zhruba po měsíci můžeme přistoupit k aplikaci přípravku na 

dvouděložné plevele. Většina nově vzrostlých plevelů se správnou sečí z trávníku vytlačí. Časem se 

však v trávníku usadí vytrvalé plevele jako chudobka, jitrocel, smetánka a ty se mohou jedenkrát až 

dvakrát ročně ošetřit přípravkem na dvouděložné plevele, čímž se docílí čistě stébelnatého trávníku.  
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 Vertikutaci (prořezání) zařazujeme do péče až následující rok, aby nedošlo k poškození mladých 

rostlinek. Vertikutaci provádíme na jaře a na podzim s následným vyhrabáním stařiny, uválcováním a 

pohnojením.  

 Ideální 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. 

 

 Zhruba po dvou letech správné péče se dá trávník brát jako zapojený a hotový. 

 

  

 


