
RASTLINY PRE ZÁHONY NA PLNOM SLNKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svieti  na  váš  záhon  slnko  po  

väčšinu dňa? Potom je najlepšie 

zvoliť  rastliny,  ktoré   zvládajú 

rásť v suchších pôdach. 

  



RASTLINY PRE SLNEČNÉ MIESTA 

Dopadá na Vašu predzáhradku veľa slnka? 

Vpravo nájdete rastliny, ktoré krásne 

kvitnú na slnečných miestach. O tieto 

trvalky je jednoduchá starostlivosť a nie sú 

veľmi náchylné na choroby. 

Pôda v záhonoch na plnom slnku môže 

niekedy vyschnúť. Pomocou pôdneho 

kondicionéru môžete zaistiť, aby sa voda 

v pôde zadržala na dlhší čas. 

 

 

 

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 

 

 

Lavandula angustifolia ´Hidcote´ 

slovenský názov:  levanduľa úzkolistá 

farba kvetu:  sýta fialová 

doba kvitnutia:  VI – IX 

výška rastu:  40 – 50 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  priepustná pôda bohatá 

 na humus 

 

 

Nepeta x faassenii ‘Walker’s Low’ 

slovenský názov:  kocúrnik 

farba kvetu:  fialová 

doba kvitnutia:  VI – IX 

výška rastu: 50 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  priepustná pôda, takmer 

 všetky typy 

 

 

Agastache rugosa ‘Blue Fortune’ 

slovenský názov:  agastache vrásčitá 

farba kvetu:  fialová 

doba kvitnutia:  VI – X 

výška rastu: 80 - 90 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  takmer všetky typy 

 

 

Salvia nemorosa ´Caradonna´ 

slovenský názov:  šalvia hájna 

farba kvetu:  tmavá fialová 

doba kvitnutia:  VI – IX 

výška rastu: 50 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  takmer všetky typy, 

 priepustná pôda 

  



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. 

 

 

Achillea millefolium – rôzne odrody 

slovenský názov:  rebríček obyčajný 

farba kvetu:  ružová, žltá, oranžová, 

 červená 

doba kvitnutia:  VI - VII 

výška rastu: 60 - 80 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  priepustná pôda 

 

 

Anemone sylvestris 

slovenský názov:  veternica lesná 

farba kvetu:  biela 

doba kvitnutia:  V - VI 

výška rastu: 25 cm 

poloha:  slnko - polotieň 

typ pôdy:  živné humózne pôdy 

 

 

Aster dumosus ´Apollo´ 

slovenský názov:  astra krovitá 

farba kvetu:  biela 

doba kvitnutia:  IX - X 

výška rastu: 30 cm 

poloha:  slnko, polotieň 

typ pôdy:  dobre priepustná 

 hlinitopiesčitá pôda 

 

Aster dumosus ´Jenny´ 

slovenský názov:  astra krovitá 

farba kvetu:  ružová 

doba kvitnutia:  IX - X 

výška rastu: 50 cm 

poloha:  slnko, polotieň 

typ pôdy:  dobre priepustná 

 hlinitopiesčitá pôda 

 

Aster novi-belgii ´Crimson Brocade´ 

slovenský názov:  astra novobelgická 

farba kvetu:  bordová 

doba kvitnutia:  IX - X 

výška rastu: 90 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  priepustná bohatá 

 na živiny 

 

Aurinia saxatilis 'Summit'  

slovenský názov:  taričník 

farba kvetu:  žltá 

doba kvitnutia:  IV - V 

výška rastu: 15 - 20 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  chudobnejšie, 

 priepustné pôdy 

 

Campanula persicifolia 'Takion Blue'  

slovenský názov:  zvonček broskyňolistý 

farba kvetu:  fialová 

doba kvitnutia:  VI - VII 

výška rastu: 50 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  suché pôdy 

 

Coreopsis grandiflora 'Sunfire'   

slovenský názov:  krásnoočko veľkokveté 

farba kvetu:  žltá s červeným očkom 

doba kvitnutia:  VI - VIII 

výška rastu: 30 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  dobre zásobené vodou 



Echinacea purpurea ‘Magnus’ 

slovenský názov:  echinacea 

farba kvetu:  ružová 

doba kvitnutia:  VII – X 

výška rastu: 80 - 100 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  priepustná humózna 

 pôda 

 

Echinacea purpurea ‘Alba´ 

slovenský názov:  echinacea 

farba kvetu:  biela 

doba kvitnutia:  VII – IX 

výška rastu: 80 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  priepustná humózna 

 pôda 

 

Echinops bannaticus 'Blue Glow' 

slovenský názov:  ježibaba 

farba kvetu:  modrá 

doba kvitnutia:  VIII - IX 

výška rastu: 120 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  humóznejšie aj 

 pieščitejšie 

 

Eremurus hybrid 

slovenský názov:  fakľa 

farba kvetu:  pestrá 

doba kvitnutia:  VI - VII 

výška rastu: 130 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  neznesie premáčané 

 pôdy 

 

Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' 

slovenský názov:  gaura 

farba kvetu:  biela 

doba kvitnutia:  VI – X 

výška rastu: 100 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  priepustná pôda 

Geranium sanguineum 

slovenský názov:  pakost krvavý 

farba kvetu:  fialová 

doba kvitnutia:  V - IX 

výška rastu: 40 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  priepustná pôda s 

 vyšším obsahom Ca 

 

Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' 

slovenský názov:  pakost 

farba kvetu:  biela 

doba kvitnutia:  VI - VII 

výška rastu: 25 cm 

poloha:  slnko - polotieň 

typ pôdy:  nenáročná na typ pôdy 

 

Helenium 'Moerheim Beauty'  

slovenský názov:  helénium 

farba kvetu:  oranžová 

doba kvitnutia:  VI - VII 

výška rastu: 80 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  nenáročná na typ pôdy 

 

Hemerocallis  

slovenský názov:  ľaliovka 

farba kvetu:  pestrá 

doba kvitnutia:  VI - VIII 

výška rastu: 50 - 100 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  nenáročná na typ pôdy 

 

Leucanthemum x superbum 'Snow Lady'   

slovenský názov:  margaréta 

farba kvetu:  biela 

doba kvitnutia:  VI - VIII 

výška rastu: 25 - 30 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  dobre zásobené živinami 

 a vodou 



Paeonia 

slovenský názov:  pivonka 

farba kvetu:  pestrá 

doba kvitnutia:  V - VI 

výška rastu: 60 - 100 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  priepustná s dobre 

 zapracovaným  

 kompostom 

 

Phlox paniculata (rôzne odrody) 

slovenský názov:  flox metlinatý 

farba kvetu:  pestrá 

doba kvitnutia:  VII - IX 

výška rastu: 60 - 80 cm 

poloha:  slnko - polotieň 

typ pôdy:  vlhká humózna 

 

Rudbeckia fulgida ´Goldsturm´ 

slovenský názov:  rudbekia 

farba kvetu:  žltá 

doba kvitnutia:  VIII - X 

výška rastu: 50 - 70 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  humózna dostatočne 

 vlhká 

 

Thymus serpyllum 

slovenský názov:  materina dúška 

farba kvetu:  ružovo-fialová  

doba kvitnutia:  VI - VIII  

výška rastu: 5 - 10 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  dobre priepustné 

 

Hylotelephium (Sedum) 

slovenský názov:  rozchodník 

farba kvetu:  rôzne  

doba kvitnutia:  VIII - X  

výška rastu: 20 - 40 cm  

poloha:  slnko 

typ pôdy:  dobre priepustné 

Okrasné trávy 

 

Calamagrostis acutiflora ´Karl Foerster´ 

slovenský názov:  smlz 

farba kvetu:  zelená /slamová 

doba kvitnutia:  VII - VIII 

výška rastu: 150 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  s dobrým obsahom živín 

 

Deschampsia cespitosa ´Bronzeschleier´ 

slovenský názov:  metlica  

farba kvetu:  zelená / bronzová 

doba kvitnutia:  VI - IX 

výška rastu: 60 - 100 cm 

poloha:  slnko - polotieň 

typ pôdy:  svieža, čerstvá 

 

Pennisetum alopecuroides ´Hameln´  

slovenský názov:  perovec 

farba kvetu:  zelená / žltohnedá 

doba kvitnutia:  VII - X 

výška rastu: 40 - 60 cm 

poloha:  slnko 

typ pôdy:  svieža, čerstvá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 


