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Trvalkové záhony jako nenáročná 
alternativa
Trvalkové záhony vnášejí do veřejných prostranství 
přirozenou rozmanitost barev a tvarů. Z dlouhodobé-
ho hlediska jsou navíc i nenáročné na péči. Umožňují 
rozmanité a individuální způsoby pojetí a jako reprezen-
tativní plocha mohou být jedinečnou vizitkou obce. 

Výsadba se kombinuje z víceletých rostlin, travin 
a cibulovin, které doplňují domácí a regionálně typické 
dřeviny a rostliny. Záhony kvetou od jara až do pozdní-
ho podzimu. Díky zajímavým strukturám a plodenstvím 
rostlin jsou trvalkové záhony atraktivní i v zimě.

Výhody a nevýhody trvalkových 
záhonů
Správně osázené a pečlivě promyšlené trvalkové zá-
hony jsou atraktivní a nenáročné po celý rok. Ten, kdo 
je chce založit, musí mít s jejich navržením, osázením 
a obhospodařováním určité zkušenosti. Ve srovnání 
se záhony se sezónní výsadbou, která se několikrát 
za rok obměňuje, jsou trvalkové záhony méně náročné 
na péči, a tím i levnější na údržbu, avšak jejich prvot-
ní pořízení je fi nančně o něco nákladnější. Počáteční 
investice se vrátí nejpozději třetím rokem, kdy se záhon 
rozroste. Ve srovnání s plochami se sezónní výsadbou 
či s trávníky je obhospodařování trvalkových záhonů 
výrazně levnější.

Díky velkému výběru trvalek se vhodná kombinace 
rostlin najde takřka pro každou lokalitu. Existují druhy 
vhodné pro velmi slunná a suchá stanoviště. Na těch 
by si trávník či letničky v horkých létech zachovaly 
atraktivní vzhled jen při intenzivním zavlažování. Trvalky 
se osvědčily i na stinných stanovištích, např. pod ko-
runami stromů. Aby se v trvalkových záhonech udržela 
vláha, je ideální pokrýt je vrstvou mulče či kamenů. 

Obzvlášť odolné jsou divoké trvalky, které mají tu vý-
hodu, že přinášejí hojnost potravy pro hmyz a ptáky. 
Hmyzu navíc poskytují možnost úkrytu. Další výhodou 
trvalkových záhonů je, že se dají skvěle kombinovat 
s jinými rostlinami, jako jsou drobné keře (např. tavol-
níky či perovskie), menší jehličnany, růže a stromy. 

Vhodné kombinace dodají záhonům atraktivní vzhled 
po celý rok (kruhový objezd v obci Mödling).

V kombinaci s cibulovinami, jako jsou tulipány či narci-
sy, trvalkový záhon pokvete už od brzkého jara, to však 
vyžaduje o něco větší nároky na péči a půda na daném 
stanovišti nesmí být příliš chudá. Aby se mohly cibulo-
viny v klidu zatáhnout, kombinují se s trvalkami, které 
je po odkvětu zakryjí.

Návrh a založení trvalkových
záhonů
Nejdůležitějším kritériem pro dosažení atraktivního 
trvalkového záhonu je jeho promyšlené navržení. Pečli-
vým výběrem pro dané stanoviště vhodných a vzájem-
ně harmonizujících druhů vznikají záhony nenáročné 
na péči, s dlouhou životností a  vzhledem atraktivním 
po mnoho let.

Při navrhování záhonu začneme vždy vysokými domi-
nantními trvalkami (5–10 %) a ty poté doplníme do-
provodnými (40–45 %) a půdopokryvnými rostlinami. 
Je třeba přihlédnout k barvám, době kvetení, výšce 
a struktuře rostlin a k jejich rozestupům. Záhony by 
měly být minimálně dvakrát tak široké, než jak vysoká 
je jejich nejvyšší rostlina.

Dominantní trvalky
Tón záhonu udávají dominantní trvalky, které se – spíše 
na pozadí – opakují ve skupinkách 1 až 3 rostlin. 
Těmito dominantami záhonu bývají pozdně či dlouho 
kvetoucí, nápadné druhy, například stračka, rozrazil 
viržinský nebo divizna.

Rozdílné výšky rostlin dodávají záhonu hloubku
(trvalkový záhon kláštera Seitenstetten).



Doprovodné trvalky
Jako doprovodné rostliny slouží menší exempláře 
umístěné ve skupinách po 3–10 rostlinách na m², které 
tvoří oporu pro dominantní trvalky. Příkladem jsou 
hvězdnice, záplevák nebo šalvěj.

Půdopokryvné rostliny
Na závěr dodáme půdopokryvné rostliny. Vhodné 
jsou např. kontryhel nebo kakost. Doplníme je cibulovina-
mi, hlíznatými rostlinami a výplňovými květinami s krátkým 
životním cyklem, a to především v prvotní fázi, kdy se 
zahrada po osazení rozrůstá a kdy je obnažená místa 
možné vyplnit letničkami.

Výsadba
Výsadba se nesmí provádět za mrazu, velkých veder 
ani do příliš mokré půdy. Cibuloviny se vysazují do ne-
zamrzlé půdy od poloviny září do konce listopadu.

Výsadbu provádíme v následujících krocích:

1. Důkladná příprava půdy
Z půdy odstraníme plevel. Plevelné rostliny s odden-
ky, jako je třeba bršlice, je zapotřebí před výsadbou 
kompletně odstranit. Na pravidelné pletí je třeba dbát 
především v prvotní fázi, než se rostliny zapojí.

Zhutněnou půdu je před výsadbou zapotřebí nakypřit. 
Těžké půdy je možné odlehčit pískem nebo jemnou 
cihlovou drtí. Základní hnojení organickými materiály, 
jako je kompost nebo mletá rohovina, se doporučuje 
pouze u půd s výrazným nedostatkem živin, s výjimkou 
případů, kdy chceme vysadit rostliny, které se na chu-
dé půdy specializují.

2. Rozložení trvalek na ploše záhonu
Trvalky rozložte na osazovanou plochu podle jejich 
funkce v následujícím pořadí, přičemž začněte domi-
nantními trvalkami.

Dominantní trvalky rozmístíme ve vhodném uspořádání 
po celé ploše záhonu s výjimkou jeho okrajů. Ideální 
rozestup jednotlivých rostlin je asi 60 cm.

Doprovodné trvalky, které porostou v trsech, před 
výsadbou rozmístíme po celé ploše záhonu ve skupin-
kách 3–10 rostlin v rozestupech asi 45 cm.

Půdopokryvné rostliny zakomponujeme plošně podél 
okraje záhonu nebo v pásech s rozestupem rostlin asi 
30 cm.

Výplňové květiny rozmístíme po jedné na celou plochu 
záhonu, aby se zaplnila prázdná místa.

3. Výsadba trvalek
Když všechny trvalky rozmístíme na záhon, můžeme 
začít s jeho osázením. Abychom zajistili optimální růst 
rostlin, je třeba brát v potaz následující rady:

• Je-li rostlina zaplevelená, vrchní vrsvu půdy z kořeno-
vého balu odstraníme.

• Vyschlé kořenové baly před výsadbou namočíme.

• Husté, zplstnatělé kořenové baly narušíme, abychom 
rostlině usnadnili růst.

• Půdu pokryjeme mulčem, který v období zapojování 
porostu zbrzdí bujení plevelů a sníží náročnost záho-
nu na péči.

Záplevák je vhodný na slunná, ne příliš suchá
stanoviště.

Kontryhel je nenáročná a atraktivní půdopokryvná
rostlina.

Správně připravený záhon.

Před výsadbou trvalky ještě jednou vydatně zalijeme.



4.  Výsadba cibulovin
Cibulky zasadíme do země mezi trvalky ve volných 
skupinkách po 10 až 100 kusech do hloubky trojná-
sobku výšky cibulky.

5. Zálivka
Rostliny po výsadbě důkladně zalijeme. Panuje-li su-
ché počasí, je v prvotní fázi, kdy se porost po osazení 
zapojuje, nutné rostliny zalévat opakovaně. 

Péče o trvalkové záhony
Trvalkové záhony rostou dynamicky a vyžadují pravi-
delnou péči. V prvotní fázi, kdy se porost po osazení 
zapojuje (v prvních dvou až třech letech), je záhon na 
péči trochu náročnější.

Doporučuje se průběžná péče o záhon vždy po krát-
kou dobu. Péče s většími časovými rozestupy vede 
k většímu nárustu plevelů a tudíž péčí trávíme naráz 
více času. Výhodou je, stará-li se o trvalkové záhony 
kvalifi kovaný a zkušený personál. Při péči o záhon 
je třeba provádět následující úkony:

1. Zavlažování
Záhon vyžaduje zálivku pouze při vytrvalých vedrech 
a suchu a také v prvotní fázi, kdy se porost teprve za-
pojuje. Zvolíte-li při výsadbě druhy, které vedro a sucho 
bez problémů snášejí, není zálivka nutná vůbec. Pokud 
záhon zaléváme, pak pamatujeme, že je lepší ho zalít 
jednou vydatně než opakovaně ale jen krátce.

2. Pletí
Ve fázi zapojování porostu je zapotřebí zbavit záhon 
plevele asi 4krát do roka, poté 1–2krát ročně. Bez-
prostředně po výsadbě je totiž nebezpečí zaplevelení 
největší, ale dá se mu předejít mulčováním. Plevele, 
které se šíří oddenky, je nutné odstranit co nejrychleji, 
a to i z květináčů. Nejlepší podmínky k pletí nastávají 
po dešti, když je půda vlhká.

Plevele s rozpínavými kořeny vyhrábneme rycími vi-
dlemi, plevele s kulovitým kořenem vytáhneme z půdy 
vypichovačem plevele. Semenící se plevelné rostliny 
je zapotřebí vyplet před uvolněním semen. Záhon 
v žádném případě neokopáváme, jinak bychom narušili 
růst cibulek a plevelům množícím se pomocí oddenků 
bychom pomohli v rozmnožení.

3. Mulčování
Organická či minerální vrstva mulče vysoká 5 až 7 cm 
půdu udržuje vlhkou a redukuje bujení plevelů. Nepo-
užíváme mulčovací kůru. Doporučuje se např. dřevěná 
štěpka, lněné nebo konopné pazdeří či štěrk.

4. Stříhání
Odkvetlé trvalky z loňského roku a loňské traviny os-
tříháme zahradními nůžkami teprve zjara. Výjimku tvoří 
silně se semenící druhy, jako jsou podzimní astry nebo 
sasanky japonské, které se zastřihují hned po odkvětu.

Listy cibulovin ponecháme na rostlině, dokud ne-
zhnědnou. U některých trvalek podporuje zastřižení po 
odkvětu druhé kvetení (např. u kakostu, kontryhele, le-
vandule či bělotrnu).

5. Hnojení
Půda bohatá na živiny v prvních letech žádné hnojení 
nevyžaduje. Později se nedostatek živin na jaře kom-
penzuje přidáním mleté rohoviny či kompostu. Výjimku 
tvoří speciální výsadba rostlin preferujících půdy chudé 
na živiny, které by se neměly přihnojovat vůbec.

Na podzim je zasadíme – na jaře nás záhon odmění
veselými barevnými tóny.

Po vysazení je zapotřebí rostliny důkladně zalít.

Tip

Některé druhy trvalek jsou obzvlášť konkuren-
ceschopné a mohou jiné druhy utlačovat. Je 
proto dobré trvalkové záhony jednou za pár let 
prohlédnout, zda není zapotřebí některé druhy 
rostlin trochu zredukovat či jiné naopak dosadit.

Co je dobré vědět

Pro vzrostlou trvalkovou výsadbu platí: byla-li 
půda dobře připravena, stačí se záhonu věnovat 
4krát až 6krát ročně asi 8 minut na 1 m2 (dobu 
na přípravu nářadí a cestu k záhonu nepočítaje).



Slunná stanoviště Latinský název Český název
Počet rostlin 
na 10 m2 Charakteristické vlastnosti

Dominantní trvalky Phlomis russeliana sápa Russelova 2
listy šedozelené, květenství a plodenství velmi dekorativní, květ 
žlutý, VI–VIII, výška 80 cm, slunné stanoviště, může způsobovat 
alergie

Yucca filamentosa juka vláknitá 1 stálezelený polokeř se žlutobílými, velmi dekorativními květy, 
VII–VIII, výška 130 cm, slunné stanoviště

Veronicastrum virgi-
nicum rozrazil viržinský 3 bleděmodré květy, výška 150 cm, VII–VIII, slunné stanoviště

Doprovodné trvalky Achillea filipendulina řebříček tužebníkovitý 3 jemně členité listy, květ světle žlutý, VI–X, výška 120 cm, slunné 
stanoviště, tvoří oddenky

Buphthalmum salici-
folium volovec vrbolistý 3 listy podobné vrbě, květ sytě žlutý, podobný kopretině, VI–VIII, 

výška 50 cm, slunné stanoviště

Coreopsis verticillata 
‘Zagreb‘ krásnoočko přeslenité 4 jehličkovité zpeřené listy, květ žloutkově žlutý, VI–IX, výška 

30 cm, slunné stanoviště

Euphorbia polychroma pryšec mnohobarvý 3 keřovitý vzrůst, květ žlutozelený, V–VI, výška 40 cm, slunné 
stanoviště

Hemerocallis 
‚Stella d´Oro‘

denivka plavá  
‚Stella d´Oro‘ 4 květ 6 cm, oranžovo-žlutý, voňavý, dlouhá doba kvetení, VI–X, 

výška 40 cm, slunce – polostín, tvoří oddenky

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná 4 používá se na léčbu deprese a žlučových potíží, květ žlutý, 
IV–VII, výška 40–60 cm, slunné stanoviště, léčivá rostlina

Inula ensifolia oman mečolistý 3 kompaktní, kulovitý vzrůst, květ světle žlutý, VII–VIII, výška 
25 cm, slunné stanoviště

Lysimachia punctata vrbina tečkovaná 3
vzpřímený, bujný vzrůst, vytrvale kvete, květ sytě žlutý, VI–VIII, 
výška 80 cm, preferuje vlhké půdy, slunce – polostín, tvoří 
oddenky

Rudbeckia fulgida 
deamii třapatka zářivá 3 květ žlutý s černým středem, VII–X, výška 80 cm, slunce – 

polostín

Půdopokryvné rostliny Alchemilla epipsilla kontryhel holý 7 kompaktní půdopokryvná rostlina s nízkým vzrůstem, květ 
zelenkavě žlutý, VI–VII, výška 20 cm, slunce – polostín

Chrysogonum virgi-
nicum ostálka viržinská 6 půdopokryvná, dlouho kvetoucí rostlina, květ sytě žlutý, V–VIII, 

výška 25 cm, slunce – polostín

Geranium sanguineum 
‚Album‘

kakost krvavý ‚Album‘ 6 půdopokryvná rostlina s velkým množstvím květů, květ bílý,  
V–IX, výška 25 cm, slunce –polostín, tvoří oddenky

Potentilla neumanniana mochna jarní 7 nízká půdopokryvná rostlina, květ sytě žlutý, IV–V, výška 5 cm, 
slunné stanoviště

Výplňové rostliny Oenothera biennis pupalka dvouletá 2 květ žlutý, VI–VIII, výška 60 cm

Verbascum blattaria divizna švábovitá 2 květ žlutý, VI–VIII, výška 40–100 cm, listy tvoří přízemní růžici

Cibuloviny Allium flavum česnek žlutý 150 květ sytě žlutý, VII–VIII, výška (10) 20–60 cm

Tulipa tulipán 100 různé druhy, III–IV, výška 15–60 cm

Rostliny preferující slunná stanoviště



Stínomilné rostliny

Stinná stanoviště Latinský název Český název
Počet rostlin 
na 10 m2 Charakteristické vlastnosti

Dominantní trvalky Thalictrum aquilegifolium žluťucha orlíčkolistá 2 květ fialovorůžový, bohaté nitkovité květenství, V–VII, výška 
100 cm, slunce – polostín, tvoří oddenky

Persicaria amplexicaule rdesno 1 květ růžový, VII–X, dlouhé stopkaté květenství, výška 90 cm, 
slunce – polostín

Aruncus dioicus udatna lesní 3 u nás původní lesní vytrvalá rostlina, tvoří velké trsy, květ krémově 
bílý, VI–VII, výška 180 cm, polostín – stín

Doprovodné trvalky Alchemilla mollis kontryhel měkký 4 roste v trsech, bujný a silný vzrůst, velmi zdobné listy, květ světle 
žlutý, VI–VII, výška 40 cm, slunce – polostín

Anemone hupehensis 
různé kultivary sasanka hupehenská 3 květy jsou uspořádány do volných lat, růžové, VIII–IX, výška 

100 cm, polostín – stín

Astrantia major jarmanka větší 4 listy zelené, tvarem připomínají lidskou ruku, květ bílorůžový, 
VI–VIII, výška 60 cm, slunce – polostín, tvoří oddenky

Campanula persicifolia zvonek broskvolistý 3 listy podobné broskvoni, květy fialovomodré či čistě bílé, VI–VII, 
výška 80 cm

Carex morrowii 
'Variegata'

ostřice japonská 'Varie-
gata' 4 listy s bílými žilkami, květ světle žlutý, VI–VIII, výška 40 cm, 

polostín – stín, tvoří oddenky

Chenopodium bonus- 
henricus

merlík všedobr 3 květ drobný, zelenkavý, V–VI, výška 30–70 cm, léčivá rostlina

Euphorbia amygdaloides 
‚Purpurea‘

pryšec mandloňovitý 
‚Purpurea‘ 3 listy purpurové, květ zelenožlutý, IV–VI, výška 50 cm, polostín, 

tvoří oddenky

Hosta 
různé kultivary

bohyška (funkie) 3 bujná rostlina se svěže zelenými listy, květ bílý – fialovorůžový, 
VI–VII, výška 50 cm, polostín – stín, tvoří oddenky

Physalis alkekengi mochyně židovská třešeň 3
žlutooranžové plody uložené v kalichu připomínajícím čínský lam-
pion, nenápadné květy, VI, výška 80 cm, slunné stanoviště, tvoří 
oddenky (vhodné opatřit zábranou proti jejich šíření)

Půdopokryvné rostliny Convallaria majalis konvalinka vonná 7 květy ve tvaru bílých drobných zvonků, vonné, V, výška 15 cm, 
polostín – stín, jedovatá rostlina

Epimedium perralchicum škornice 6 lesklé, srdčité, vždyzelené listy, květ žlutý, IV–V, výška 40 cm, 
polostín – stín, tvoří oddenky

Geranium cantabrigiense kakost kantabrijský 6 vždyzelené listy, kompaktní vzrůst, bohatě kvetoucí, květ purpuro-
vě růžový, VI–VII, výška 25 cm, slunné stanoviště, tvoří oddenky

Waldsteinia ternata mochnička trojčetná 7 stálezelená, tvoří husté koberce, šíří se oddenky, květ žlutý, IV–VI, 
výška 15 cm, polostín – stín

Výplňové rostliny Aquilegia alpina orlíček alpský 2 složené listy, modré květy, V–VI, výška 40 cm, slunné stanoviště, 
samovolně se semení

Corydalis lutea dymnivka žlutá 2
složené listy, samovolně se semení, květy žluté uspořádané 
do hroznů, dlouho kvetoucí, V–X, výška 30 cm, slunce – stín, tvoří 
oddenky

Cibuloviny Anemone blanda sasanka vábná 150 modré květy, III–IV, výška 15–20 cm, polostín – stín

Ornithogalum umbella-
tum snědek chocholičnatý 100 bílé květy, IV–V, výška 10–40 cm



Ukázky trvalkových záhonů

Zeleň lemující silnici ve městě Waidhofen an der Ybbs. Zeleň lemující silnici v obci Gaweinstal.

Kruhový objezd v obci Langenlois. Záhon ve stínu stromu v parku Doblhoff ve městě 
Baden.

Osázený prostor kolem stromu v obci Kirchberg 
am Wechsel.

Záhon v raném létě v obci Petronell-Carnuntum.



Osázený prostor kolem stromu ve městě Baden. Jarní aspekt trvalkového záhonu (nám. Svobody,
Jihlava).

Letní aspekt, léto 2015 (nám. Svobody, Jihlava). Letní aspekt tentýž záhon, léto 2018 (nám. Svobody, 
Jihlava).

Získejte pro svou obec ekologickou plaketu
Svou snahu o ekologicky udržovanou zeleň můžete nechat ocenit plaketou „Obec – Přírodní zahrada“.  

Další informace najdete na webových stránkách spolku www.prirodnizahrada.eu.
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Přírodní zahrada z.s.
Informace o přírodním zahradničení najdete 
na www.prirodnizahrada.eu.

Ukázky trvalkových záhonů


