
Trvalky   

Výsadba trvalek 

Záhon pečlivě připravit. Zrýt půdu do hloubky asi 25 cm, zbavit jí všech plevelů, zapracovat 
kompost, rozložený hnůj, nebo hnojivo. 

Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období. 

Kvetoucí v létě nebo na podzim – jarní výsadba 

Kvetoucí na jaře – podzimní výsadba. 

Trvalky bez balu – po odkvětu 

Před výsadbou do vyhloubených jamek se trvalky musí zalít. Vysezujeme do hloubky, v jaké 
byly pěstovány v kontejneru, nebo ve volné půdě. 

Základním pravidlem pro vzdálenost mezi rostlinami je konečná výška vzrostlých jedinců.  

Po vysazení hojně zalít 

Péče o trvalky. 

Trvalky nesnášejí vlhké, těžké půdy, proto je důležité pravidelné kypření. Zároveň se tím 
odstraňují plevele, které se rozšířily semeny. Hojná, ale přiměřená zálivka, zvláště během 
slunných dnů. 

Hnojení: na jaře před začínajícím růstem přidat kompost 

               Trvalky s většími nároky: jaro – dusíkaté látky,  

                                                  podzim  -  fosforečná a draselná hnojiva 

Střih trvalek je vhodnější na jaře, kobercové trvalky s prosychajícími polštářky ošetříme 
přisýpáním čerstvé zeminy do jejich středu. 

Květinové záhony. Prof. Jiří Mareček 

 



Ajuga reptans – zběhovec 

Nízká skalnička pro stinná místa. V dobrých podmínkách s dostatkem vláhy rychle odnožuje 
a pokrývá celé plochy. Na zastíněných plochách může sloužit jako náhrada trávníku 

     

 

Alchemilla mollis – kontryhel 

Nižší trvalka vhodná do polostínu. Má ráda vlhčí stanoviště. Vytváří porosty s nápadným 
nazelenalým květenstvím. Hodí se do skupinové výsadby. 

      

 

 



Aster dumosus – hvězdice 

Trvalka vhodná pro všestranné použití. Nejraději má slunná, suchá místa. Vysazují se do 
skalek na obruby do záhonů, větší druhy se dají použít i jako solitéry. 

 

         

  

 

Astilbe arendsii – čechrava 

Trvalky pro vlhčí místa s kyselou půdou. Kvetou v latách, tvořených drobnými kvítky. 
Rostliny se hodí do skupinové výsadby, do trvalkových záhonů, k řezu i k sušení. 

 

      

 

 



Bergenia hybrida – bergénie 

Trvalka se stálezelenými listy. Nenáročná a odolná. Hodí se na slunce i do polostínu, je 
vhodná pro skupinové výsadby, do trvalkových záhonů, k vodním plochám. Kvete brzy zjara. 

 

      

 

Campanula carpatica – zvonek 

Trvalky i drobné skalničky, pro slunná až polostinná místa, písčitá, propustná stanoviště. 
Nízké druhy se hodí do skalek na zídky, jako lem trvalkových záhonů. Vyšší druhy jsou 
vhodné do skupinové výsadby i jako solitéry. 

 

       

 

  



Coreopsis verticillata – krásnoočko 

Nízké i vyšší trvaly pro slunná místa s propustnou půdou. Hodí se do skupinových výsadeb, 
kvete po celé léto. 

 

     

 

 

Delphinium x cultorum – ostrožka 

Střední až vysoké trvalky, pro výsadbu do skupin i jako solitéry. Jsou mimořádně dekorativní 
svými květy v dlouhých hroznech. 

 

       

 

 

 



Digitalis grandiflora – náprstník 

Nenáročné rostliny pro slunce až polostín. Hodí se do skupinových výsadeb nebo jako 
solitéra. Velice pěkný je v kombinaci s trávami. Je jedovatý. 

 

    

 

Geranium sylvaticum – kakost 

Nenáročná trvalka pro různé používání v závislosti na druzích. Rostliny se prorůstají do 
větších ploch. Hodí se do skupinových výsadeb. 

 

   

 

 

 

http://www.zahrada-sk.com/forum/vt/cz/P1727-rostlina-odpuzující-psy/?�


Helleborus – čemeřice 

Lesní trvalka pro polostín až stín. Dobře rostou v humózní a přiměřeně vlhké půdě. Hodí se 
pro skupinovou výsadbu. Kvetou brzy na jaře. 

    

 

 

 

Hamerocallis - denivka 

Nenáročná trvalka středního vzrůstu. Má všestranné použití. Půdu potřebuje výživnou a 
propustnou. Hodí se do skupinových výsadeb i jako solitéra. 

 

      

 

 

 

http://fotky-foto.cz/fotobanka/cemerice(2966100)/�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Helleborus_foetidus0.jpg�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hemerocallis_thunbergii_034.jpg�


Liatris – šuškarda 

Středně vysoká trvalka pro plné slunce, na propustné písčité půdy. Hodí se do záhonů na 
výsadbu do skupin. Požívá se do suchých vazeb. Začíná rozkvétat od vrcholu květní laty, 
proto se také nazývá shorakvět. 

 

       

 

Lysimachia – vrbina 

Plazivé i vyšší trvalky se širokým použitím. Do vlhka na slunce i do polostínu. Vyšší druhy 
pro výsadbu do skupin. Jsou vhodné jako náhrada trávníku. Používají se ke zpevnění břehů 
kolem vodních ploch. 

 

      

 

http://www.profizahrada.cz/forum/vt/cz/P4138-motyli-jak-prilakat-motyly-do-zahrady/?�


Nepeta – šanta 

Suchomilné trvalky pro suchá slunná místa. Potřebují propustné, písčité půdy. Jsou vhodné 
pro skupinovou výsadbu, na obruby. Jsou silně aromatické. 

 

 

 

 

Phlox- plamének 

Plazivé skalničky i vyšší trvalky se širokým využitím. Dobře rostou ve výživné, vlhčí půdě, 
na slunných místech s dobře propustnou zeminou.  

 

         

 

 



Primula – prvosenka 

Trvalka pro vlhčí polostinná místa. Hodí se pro skupinovou výsadbu do trvalkových záhonů, 
do skalek na obruby 

 

       

 

 

Rudbeckia – třapatka 

Střední a vyšší trvalky pro slunná místa, do vlhčí půdy. Hodí se pro skupinovou výsadbu i 
jako solitéry. Je vhodná k řezu. 

               

 

 



Salvia – šalvěj 

Trvalky pro slunná, suchá místa. Vyžadují propustné, písčité půdy. Jsou vhodné na obruby a 
do trvalkových záhonů. 

 

       

 

 

Sedum – rozchodník 

Plazivé až střední trvalky pro slunná, suchá místa. Snesou dlouhodobě sucho, potřebují 
propustnou písčitou půdu. Hodí se do skalky i na střešní zahrady. Vyšší druhy jsou vhodné 
pro skupinovou výsadbu. Sedum rozrůstající se do plochy, tvoří koberec. 

     

 



Solidago – zlatobýl 

Střední až vysoké trvalky pro slunné polohy. Jsou vhodné pro skupinové výsadby i jako 
solitéry. Dají se sušit. 

 

    

 

 

 

Thymus – mateřídouška 

Nízké polštářovitě se rozrůstající trvalky. Pro slunné až úpalné stanoviště. Jsou vhodné do 
skalek i pro vyplnění spár v chodnících. 

     

http://www.garten.cz/forum/vt/cz/P7471-srpen-2011-co-kvete/?�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Thymus_pulegioides.jpg�
http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?129:2�

