
RASTLINY PRE ZÁHONY V TIENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostáva  dažďová  voda  vo  vašom  

záhone  dlhšie? Potom je najlepšie 

zvoliť  rastliny,  ktoré   majú  rady  

vlhkú pôdu.  



RASTLINY PRE ZÁHONY VO VLHKOM 

TIENI 

Nie je na vašej predzáhradke veľa slnka? 

Vpravo nájdete, ktorým rastlinám sa darí v 

tieni. O tieto trvalky je jednoduchá 

starostlivosť a nie sú veľmi náchylné na 

choroby. 

Ak na Vašu tienistú predzáhradku dopadajú 

maximálne dve hodiny slnečného svitu 

denne, nemusí byť nudná. Existuje niekoľko 

farebných rastlín, ktoré rady rastú v tieni. 

Niektoré z nich vytvárajú aj zaujímavé 

kvety. 

 

 

Rastliny vysaďte v 4 krokoch 

 

1. Vytvorte veľkú jamu dvakrát širšiu a o 1 cm 

hlbšiu ako koreňový bal rastliny. Udržujte 

dostatočný odstup, rastliny dorastú 

a zaplnia ich. 

 

2. Vykopanú zeminu zmiešajte s pôdnym 

kondicionérom alebo kompostom či 

hnojivom. Poznámka: nikdy nevysádzajte 

rastliny priamo na kompost, pôdny 

kondicionér alebo hnojivo. Vždy ich dobre 

premiešajte s pôdou. 

 

3. Kvetináč odstráňte z koreňov jemným 

stlačením. Neťahajte príliš silno za stonky 

rastliny. Koreňový bal ponorte do vedra 

s vodou. 

 

4. Vložte koreňový bal do zeme, vyplňte jamu 

zmiešanou zeminou a mierne stlačte. 

Polejte. Ak je týždeň po výsadbe sucho, 

pravidelne zalievajte svoje rastliny. 

 

 

 

 

Vyberte si svoju trvalku 

 

Hosta - rôzne odrody 

slovenský názov:  funkia 

farba kvetu:  orgovánová až biela 

doba kvitnutia:  VI - VII 

výška rastu: 50 cm 

poloha:  polotieň - tieň 

typ pôdy:  priepustná pôda bohatá 

 na humus 

 

Anemone ‘Konigin Charlotte’ 

slovenský názov:  veternica 

farba kvetu:  ružová 

doba kvitnutia:  VII - X 

výška rastu: 75 cm 

poloha:  polotieň - tieň 

typ pôdy:  priepustná pôda bohatá 

 na humus 

 

Heuchera 'Palace Purple' 

slovenský názov:  heuchera 

farba kvetu:  biela 

doba kvitnutia:  V - VI 

výška rastu: 60 cm 

poloha:  polotieň - tieň 

typ pôdy:  priepustná humózna 

 pôda 

 

Ajuga reptans – rôzne odrody 

slovenský názov:  zbehovec plazivý 

farba kvetu:  modrá - fialová 

doba kvitnutia:  V - VI 

výška rastu: 15 cm 

poloha:  polotieň 

typ pôdy:  vlhšie a výživné pôdy 

  



Vylepšite pôdu pred výsadbou 

Prečo vylepšovať pôdu? 

Vylepšenie pôdy je potrebné pre úspešnú 

výsadbu. Vylepšenie pôdy zaručuje ľahšiu pôdu 

a dostatok humusu, vďaka ktorému sa v pôde 

lepšie udrží vlhkosť. 

Vďaka zdravej pôde sú zdravšie aj rastliny a sú 

odolnejšie proti chorobám a škodcom. 

Ako? 

Existujú rôzne produkty: kompost, pôdne 

kondicionéry, zásobné hnojivá. 

 

Alchemilla mollis 'Irish Silk'  

slovenský názov:  alchemilka mäkká 

farba kvetu:  žltá 

doba kvitnutia:  VI – VII 

výška rastu: 45 cm 

poloha:  slnko - polotieň 

typ pôdy:  stabilne vlhké bohaté 

 na živiny 

 

Aquilegia vulgaris 'Black Barlow'  

slovenský názov:  orlíček obyčajný 

farba kvetu:  fialová 

doba kvitnutia:  V - VI 

výška rastu: 70 cm 

poloha:  slnko - polotieň 

typ pôdy:  humózna, nemala by 

 dlhodobo preschnúť 

 

Aruncus dioicus 'Pearl White' 

slovenský názov:  udatník lesný 

farba kvetu:  biela 

doba kvitnutia:  VI - VIII 

výška rastu: 100 - 130 cm 

poloha:  polotieň - tieň 

typ pôdy:  hlbšia dostatočne vlhká 

 pôda 

 

 

Astilbe – rôzne druhy 

slovenský názov:  astilba 

farba kvetu:  biela, ružová - červená 

doba kvitnutia:  VI - VIII 

výška rastu: 20 - 80 cm 

poloha:  polotieň 

typ pôdy:  vlhšie, mierne kyslé 

 s prídavkom rašeliny 

 

Bergenia cordifolia 'Rose'  

slovenský názov:  bergénia srdčitá 

farba kvetu:  ružová 

doba kvitnutia:  III - IV 

výška rastu: 35 cm 

poloha:  polotieň 

typ pôdy:  mierne vlhké pôdy 

 

Brunnera macrophylla 

slovenský názov:  brunera veľkolistá 

farba kvetu:  modrá 

doba kvitnutia:  IV - V 

výška rastu: 40 cm 

poloha:  polotieň - tieň 

typ pôdy:  humózne s vyšším 

 obsahom živín 

 

Dicentra spectabilis 

slovenský názov:  srdcovka nádherná 

farba kvetu:  ružová 

doba kvitnutia:  IV - VI 

výška rastu: 70 cm 

poloha:  polotieň 

typ pôdy:  na pôdu nenáročná 

 

Epimedium grandiflorum 'Lilafee' 

slovenský názov:  krpčiarka veľkokvetá 

farba kvetu:  fialová 

doba kvitnutia:  V - VI 

výška rastu: 30 cm 

poloha:  polotieň 

typ pôdy:  vlhká dobre priepustná 

 humózna pôda 

 



Geranium macrorrhizum 

slovenský názov:  pakost podzemkatý 

farba kvetu:  ružová 

doba kvitnutia:  V - VII 

výška rastu: 30 cm 

poloha:  polotieň 

typ pôdy:  nenáročná na typ pôdy 

 

Geranium x magnificum 

slovenský názov:  pakost vznešený 

farba kvetu:  fialová 

doba kvitnutia:  V 

výška rastu: 60 cm 

poloha:  polotieň 

typ pôdy:  nenáročná na typ pôdy 

 

Geranium x magnificum 

slovenský názov:  pakost vznešený 

farba kvetu:  fialová 

doba kvitnutia:  V 

výška rastu: 60 cm 

poloha:  polotieň 

 

typ pôdy:  nenáročná na typ pôdy 

 

Helleborus – rôzne druhy 

slovenský názov:  čemerica 

farba kvetu:  tmavá fialová, biela, 

 zelená, ružová 

doba kvitnutia:  II - IV 

výška rastu: 25 - 40 cm 

poloha:  polotieň - tieň 

typ pôdy:  dostatok vlahy na jar, 

 priepustné, humózne 

 

Pulmonaria 'Moonshine'  

slovenský názov:  pľúcnik 

farba kvetu:  biela 

doba kvitnutia:  III - V 

výška rastu: 25 cm 

poloha:  polotieň - tieň 

typ pôdy:  ťažšie, humózne  

 primerane vlhké 

Rodgersia aesculifolia 'White' 

slovenský názov:  rodgerzia  

farba kvetu:  biela 

doba kvitnutia:  VI - VII 

výška rastu: 150 cm 

poloha:  polotieň - tieň 

typ pôdy:  humózne bohaté na 

 živiny 

Stachys grandiflora 'Superba'  

slovenský názov:  čistec  

farba kvetu:  fialovoružová 

doba kvitnutia:  VII - VIII 

výška rastu: 40 cm 

poloha:  polotieň 

typ pôdy:  priepustné mierne vlhké 

 hlinitopiesčité pôdy 

 

Vinca minor – rôzne odrody  

slovenský názov:  zimozeleň menšia 

farba kvetu:  biela, fialová 

doba kvitnutia:  IV - V 

výška rastu: 15 – 20 cm 

poloha:  polotieň - tieň 

typ pôdy:  mierne vlhké humózne 

 pôdy 

 

Waldsteinia ternata 

slovenský názov:  valdštejnka trojpočetná 

farba kvetu:  žltá 

doba kvitnutia:  IV - V 

výška rastu: 15 cm 

poloha:  polotieň - tieň 

typ pôdy:  mierne vlhké pôdy 

 

 

 

 

 

  



Okrasné trávy 

Carex morrowii 'Irish Green' 

slovenský názov:  ostrica japonská 

farba kvetu:  hnedá 

doba kvitnutia:  IV - V 

výška rastu: 40 cm 

poloha:  polotieň 

typ pôdy:  primerane vlhké  

 humóznejšie pôdy 

 

Hakonechloa macra 

slovenský názov:  rákosovka 

farba kvetu:  zelená 

doba kvitnutia:  IV - V 

výška rastu: 40 cm 

poloha:  polotieň 

typ pôdy:  vlhšie, priepustné  

 humóznejšie pôdy

 

 

 

Vytvorte si plán údržby 

• Po výsadbe rastliny dostatočne zalejte. Pokúste sa to neskôr čo najviac obmedziť. Pravidelné 

zalievanie spôsobí, že vaše rastliny budú „lenivé“. V dlhých suchých obdobiach je lepšie polievať 

radšej niekoľkokrát ako pravidelne. Rastliny v kvetináčoch musia byť polievané pravidelne! 

• Po výsadbe nemusíte hnojiť ihneď. Ak chcete svoju záhradu neskôr prihnojiť, pozorne si prečítajte 

pokyny na obale hnojiva. Ich nesprávne použitie môže byť pre vaše rastliny škodlivé. 

• Presné pokyny pri odstraňovaní suchých častí rastliny a prerezávaní sa líšia v závislosti od rastliny. 

Všeobecne je najlepšie rezať trvalky ihneď po odkvitnutí. Prerezávanie však nie je povinné. Suché 

časti rastlín môžu v zime poskytovať ochranu pred mrazom. Na jar potom odstránite všetky suché 

zvyšky. 

• Ak sa rastliny príliš rozrástli, môžete ich zmenšiť lopatou alebo zastrihnúť nožnicami. Veľké rastliny 

môžete vykopať, rozdeliť ich na polovicu a znovu zasadiť. 

• Menej odolné rastliny je možné chrániť vrstvou listov alebo inou prikrývkou. 

 

Máte radšej iné druhy? Alebo máte otázky týkajúce sa konkrétneho typu rastliny? Na informácie sa 

opýtajte zamestnanca v záhradnom centre. 

 


