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se rozhodnete pro pokládku, je dobré finálně připravenou 
vegetační vrstvu potáhnout cca 1–2 cm kvalitního pískového 
substrátu. Ten srovná případné nerovnosti a vytvoří přechod 
mezi travním kobercem a vlastní vegetační vrstvou a usnadní 
zakořenění. V každém případě platí, že co je pod zemí, těžko se 
opravuje. Je tedy nutné o kvalitě a případné úpravě vegetační 
vrstvy přemýšlet ještě před založením trávníku.

Výživa
Z hlediska výživy jsou nároky z pohledu obou metod na 

množství živin přibližně stejné. U setých trávníků jsou trochu 
vyšší po výsevu na množství fosforu a určitě není dobré mladý 
trávník hnojit vysokými dávkami dusíku v domnění, že se celý 
proces zapojení porostu urychlí. V tomto případě nejde primár-
ně o množství, ale o pravidelnost a takové počínání může být 
kontraproduktivní. U pokládaných trávníku by mělo být zapo-
jení po zakořenění vyrovnané, jelikož se jedná ve většině přípa-
dů o trávník starý jeden rok. 

Závlaha
Závlaha je velké téma mezi profesionály pečujícími o trav-

naté plochy. A to co do množství vody, tak i její distribuce. Dů-
ležitost tohoto tématu stoupá v posledních letech, kdy několik 
výrazně horkých a suchých období nutí všechny vodou spořit 
s ohledem na její stoupající cenu a nedostatek. Pokud se však za-
měříme na tento problém z pohledu našeho investora a koneč-
ného výsledku, je nutné říct, že z hlediska spotřeby vody je setý 
trávník nepoměrně náročnější než pokládaný. Proč? Každý, kdo 
někdy zakládal trávník setím ví, že po výsevu je nutné plochu 
zkrápět menším množstvím vody pravidelně tak, aby vrchní 
část vegetační vrstvy (3 cm) byla neustále vlhká. Po vzejití tráv-
níku se počet závlahových režimů může snížit, ale zavlažujeme 
už celý profil. S ohledem na výše zmíněnou dobu zapěstování 
různých typů trávníků (dle druhového složení) toto může trvat 
cca 3 měsíce (obzvláště zakládáme-li trávník v pozdním jaru). 
Poslední fází je zavlažování kompaktního, zapěstovaného po-
rostu, kde by měl být aplikovaný režim většího množství vody 
(důkladné prolití celého profilu) jednou za 2–3 dny (vyjma ex-
trémních letních teplot). U pokládaného koberce je nutné po 
položení zavlažovat pravidelně větším množstvím vody, aby 
položený drn měl při menším kořenovém horizontu a větším 
výparu dostatek vody. Po prokořenění je možné přejít na stejný 
režim jako u zapěstovaných trávníků (viz. výše).

Trávníkové koberce  
a travní osivo Barenbrug

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, jak založit váš 
trávník, společnost Adam Trávníky Vám nabídne kvalitní travní 
osivo Barenbrug v široké škále travních směsí, tak i travní ko-
berce od partnerských pěstitelů z Holandska. Tyto koberce jsou 
pěstované na substrátové zemině s vysokým obsahem písku, 
které jsou lehké (váha 1 m2) je cca 18 kg, jsou před přepravou 
vakuově chlazené a přepravované v chladírenských vozech až 
na místo určení (cena včetně dopravy). Dále nabízíme široký 
sortiment hnojiv a podpůrných prostředků, které umožní rych-
lejší zapojení porostu nebo prokořenění položených travních 
koberců. 

Více informací najdete na www.adam-trávníky.cz.

Zakládat trávník setím  
nebo pokládkou travních koberců? 
Tuto otázku si klade každý, kdo touží mít kvalitní trávník na své zahradě, okolo firmy, na sportovišti nebo v parku. Na toto 
téma byly popsány již stohy papíru, přesto se téměř denně v naší firmě setkáváme s tím, jak málo o tom vědí, především ti, 
kteří do založení trávníku investují své nemalé prostředky. Pokusme se tedy krok za krokem srovnat obě tyto „metody“ zaklá-
dání travnatých ploch. Toto srovnání však musíme provádět z pohledu investora, tedy z pohledu konečného výsledku, kterým 
by měl být zapěstovaný, kvalitní trávník.  
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Cena
První otázkou každého investora je cena. I když, jak níže zjis-

tíme, nemusí to být v konečném výsledku parametr nejdůležitěj-
ší. Pokud budeme porovnávat cenu materiálů (travní koberec x 
travní osivo, hnojivo, substrát, podpůrné prostředky, voda atd.) 
a práce, vychází cena pokládky koberců výše než cena setého 
trávníku. Pokud však do ceny zapojíme hledisko konečného vý-
sledku, tedy hledisko investora, kterého zajímá, kdy bude moci 
svůj trávník užívat a kolik práce a starostí bude mít se zapěsto-
váním setého trávníku (i když se jedná o hodnoty těžko vyčísli-
telné) rozdíl v ceně se jistě sníží. 

Čas
Zcela zřejmý je rozdíl v čase potřebném k dosažení konečné-

ho výsledku. U pokládaného trávníku dochází k masivnějšímu 
prokořenění již za cca 14 dní a zapojení porostu (bez zřejmých 
spojů) cca do 30 dnů. Tyto časové hodnoty jsou závislé na klima-
tu, období roku, vegetační vrstvě a dalších faktorech. U setých 
trávníků je základním kritériem druhové složení směsí. Další 
výše popsané faktory jsou víceméně shodné. Obecně lze říct, že 
u monokulturních směsí jílku vytrvalého lze dosáhnout koneč-
ného výsledku za 10–12 týdnů, u směsí s vyšším podílem lipnice 
luční potom za 7–12 měsíců. Z tohoto srovnání je evidentní, že 
pokládka travních koberců je výrazná úspora času.

Vegetační vrstva
Problémem České republiky jsou z pohledu zakládání tráv-

níků především půdy, na kterých se tyto plochy zakládají. Až na 
malé oblasti v okolí říčních toků (např. Polabí) se jedná o těžké, 
zemědělské půdy s vysokým podílem jílových částic. Jelikož na-
prostá většina travních druhů používaných na plochách, o kte-
rých hovoříme, potřebuje lehčí a písčité půdy, je tento konflikt 
naprosto zřejmý. Výjimkou jsou profesionální sportoviště, kde 
je vegetační vrstva vytvořena „uměle“ z písčitého substrátu. Na 
ostatních plochách jsou trávníky zakládány na původních mate-
riálech mnohdy také kontaminovaných stavbou. V lepším přípa-
dě doplněných pískem do vegetační vrstvy. Většinou se tak děje 
v nedostatečném množství a mnohdy nevhodným pískem, který 
naopak může v určitých případech ve spojení s těžkou půdou pů-
sobit jako pojivo. U setých trávníků pak dochází k nerovnoměr-
nému klíčení, problémům s odnožováním a zapojením porostu. 
Přesto je adaptabilita setých trávníků na tyto „zemědělské“ ve-
getační vrstvy lepší než pokládaných travních koberců. Pokud 


