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Peniaze
Moderné trendy, ktoré hýbu svetom záhrad-
nej architektúry, už trávnikovým plochám 
neprisudzujú takú dôležitú úlohu ako  
v minulosti. Dôvodov je niekoľko. Tým naj-
dôležitejším je: finančná náročnosť údržby. 
Každý, kto trávnik v záhrade pestuje, určite 
vie, že údržba zelených plôch nie je lacnou 
záležitosťou. Viaczložkové hnojivá, selek-
tívne herbicídy (proti burinám) a samotné 
mechanizmy ako kosačka či vertikutátor na 
prevzdušňovanie, vyžadujú nemalé investí-
cie, s ktorými pri zakladaní trávnikových 
porastov a ich údržbe musíme rátať. Pri 
výdavkoch pritom nesmieme zabudnúť na 
cenu realizácie automatickej závlahy, bez 
ktorej si už záhradu nevieme ani len pred-
staviť. Ako by sme aj mohli, veď v dnešnom 
uponáhľanom svete už akosi nie je „moder-
né“ polievať hadicou. Ak pripočítame cenu 
spotrebovanej závlahovej vody, poprípade 
elektrickú energiu spotrebovanú  čerpad-
lom pri vlastných studniach, určite uznáte, 
že trávnik v záhrade vôbec nie je prvkom, 
ktorý šetrí naše financie.

Moderné trendy v záhradnej architektúre už trávnikovým 
plochám neprisudzujú takú dôležitú úlohu ako v minulosti. 
Dôvodov je niekoľko, tým najdôležitejším je: finančná 
náročnosť údržby.
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Trávnik v záhrade môže byť smaragdovým šperkom, alebo aj hlavným zdrojom 
frustrácie. Udržiavať ho v zdravej kondícii, bojovať so suchom, burinou, 
pokazenou kosačkou či nedostatkom času, to čoraz viac ľudí odrádza od 
zakladania masívnych trávnikových plôch. Najposvätnejší záhradný prvok sa tak 
ocitá pod tlakom alternatív, ktoré môžu byť až prekvapivo atraktívne.

Zoltán Nagy       foto Andrew Dunne, Zoltán Nagyˇ

vstup zakázaný
Trávniku
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Čas
Druhým dôvodom je časová náročnosť 
údržby. Kvalitný trávnik si totiž času vy-
žaduje viac než dosť. Minimálne raz do 
týždňa, osem mesiacov v roku. Údržba 
pritom nepozostáva len z kosenia. Pri-
hnojovanie, prevzdušňovanie a chemic-
ké či mechanické odburiňovanie stojí 
nemalý počet hodín v roku, lebo bez 
pravidelnej údržby sa trávnik zvrhne na 
fľakatú nočnú moru plnú burín.

Ekológia
Tretí dôvod sumarizuje predchádzajú-
ce dva a dodáva záležitosti ekologický 
rozmer. Mnoho ľudí v dnešnej dobe 
získalo už iný prístup k prírode a príliš 
kultúrny, prechemizovaný a energetic-

ky náročný porast ich jednoducho ne-
láka. Platí to predovšetkým v suchých 
oblastiach, kde majitelia pozemkov 
bojujú s nedostatkom vody.

Nové možnosti
Načrtnuté dôvody v neprospech tráv-
nika však treba vnímať v širšom kon-
texte. Trávnik je úžasný porast, ktorý 
poskytuje priestor pre pohyb  
a voľnočasové aktivity. Má dlhú his-
tóriu pestovania a je prínosom v zá-
hrade: vďaka nemu dokážeme opticky 
zväčšiť plochu či vniesť do záhrady 
sýtozelenú farbu, ktorá upokojuje na-
še zmysly. Preto pri jeho zakladaní by 
sme sa mali snažiť o povestnú zlatú 

Mnoho ľudí v dnešnej dobe získalo 
ekologický  prístup k prírode, preto 
ich príliš kultúrny, prechemizovaný 
a energeticky náročný porast 
jednoducho neláka.
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zeleň

Kvalitný trávnik 
si vyžaduje času 

viac než dosť, 
minimálne raz 

do týždňa, osem 
mesiacov v roku.
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Správne založené porasty 
okrasných rastlín dokážu poskytnúť 
premenlivosť a výškovú členitosť,  
na ktorú trávnik nemá predpoklady.

strednú cestu. Využiť jeho prednosti  
a v rozumnom pomere ho skombino-
vať s okrasnými a úžitkovými plocha-
mi. To je kľúč, ktorý umožní nezatratiť 
ho, ale rozumne využiť a nestať sa jeho 
otrokom. Kŕčovité sledovanie  hesla 
„čo najviac trávnika, aby bolo čo naj-
menej práce v záhrade“, je scestné  
a nepravdivé. Správne založené po-
rasty okrasných rastlín dokážu poskyt-
núť premenlivosť a výškovú členitosť, 
na ktorú trávnik nemá predpoklady. 
Prehodnotiť prístup k trávnikovým plo-

zeleň

chám by mali hlavne majitelia malých 
záhrad, ktoré nedisponujú možnosťou 
aktívneho využitie plochy (šport). Prá-
ve pri takýchto záhradách by sa mal 
trávnik scvrkávať až úplne vymiznúť  
a uvoľniť miesto prvkom, ktoré umož-
nia v záhrade predovšetkým oddycho-
vať. Na záver treba dodať, že z trávnika 
netreba robiť nepriateľa a bojovať proti 
nemu. Bojovať treba proti fádnosti  
a nedostatku kreativity, ktorá nám zne-
možňuje nájsť zaň dôstojnú a zaujíma-
vú náhradu.                                       e


