
Trvalky 

 

Súčasťou mnohých výsadieb v areáli botanickej záhrady sú byliny pretrvávajúce na 

jednom stanovišti po dobu viacerých sezón. Zastúpené sú domáce aj introdukované 

druhy a okrasné kultivary. Vyvíjajú sa pozvoľne a až po dosiahnutí plného rozvoja 

môžeme pri týchto rastlinách zaznamenať sezónne kvitnutie. Mnohé z trvaliek patria 

medzi atraktívne dekoratívne druhy. Môžu byť nositeľkami významných liečivých 

vlastností. Mnohé sú aromatickými, koreninovými, či inak užitočnými rastlinami. 

Často patria medzi dôležité druhy z hľadiska včelárstva a sú významné svojim 

ekologickým prínosom pre voľne žijúce živočíchy. 

 
 

 

Bežné trvalky rastúce na ploche: 

 

Aquilegia 

 

orlíček 

 

Trvalka atraktívneho vzhľadu sa môže vyskytovať v mnohých farebných mutáciách. V 

porovnaní s botanickými predchodcami sa vyznačujú okrasné hybridy aj omnoho 

väčšími kvetmi. Orlíčky sú pomerne krátko žijúcimi trvalkami. Väčšinou žijú niekoľko 

rokov. Dobre sa však obnovujú spontánne vlastnými semenáčikmi. Preto sa môže 

farebná škála kvetov v poraste v priebehu rokov aj meniť. Pri ich pestovaní sa 

objavujú najväčšie riziká pri počiatočnom vývoji semenáčikov a orlíčky neobľubujú 

ani obmedzený priestor koreňov pri pestovaní v kvetináči. Ak sa usadia na svojom 

trvalom mieste vo voľnej pôde, dokážu sa tam udržať dlhodobo a odumreté jedince 

sa ľahko nahrádzajú novými prirodzene vzniknutými semenáčikmi. Existujú rôzne 

druhy aj hybridy od bielej, žltej, červenej, až po fialové a modré farby. Kvety sú často 

dvojfarebné, majú nápadné ostrohy. Jednoduché aj plnokveté, nízke aj vysoké viac 

ako meter. Kvitne na prelome jari a leta. 





Lamprocapnos spectabilis (syn. Dicentra spectabilis) 

 

srdcovka nádherná 

 

Trvalka pochádzajúca z východnej Ázie, predovšetkým severovýchodnej Číny a 

Kórey. Rastie v riedkych listnatých lesoch vo vyšších nadmorských výškach. Ako 

atraktívna okrasná rastlina sa v súčasnosti pestuje v miernom klimatickom pásme po 

celom svete. Množí sa dobre zo semena aj vegetatívne delením dužinatých koreňov. 

Do novej sezóny sa zobúdza už v apríli a po odkvitnutí v skorom lete po krátkej 

vegetácii sa ukladá k odpočinku koncom augusta. 

 

Srdcovka sa v záhrade umiestňuje prevažne do polotieňa. Vo vlhkej pôde môže rásť 

aj na slnečnom mieste. Koreň rastliny je pomerne krehký a neodporúča sa v jeho 

bezprostrednej blízkosti pôdu kypriť ani inak spracovávať. Na začiatku zimy je 

výhodné prikrytie a mierna ochrana proti chladu a vysušovaniu. Rovnako poslúži aj 

malá vrstva opadnutého lístia. 

 

Je typická kvetmi v tvare srdca, ktoré visia na bočných stonkách ako náhrdelník. 
 

Existuje niekoľko odrôd, populárne sú biele, ružové a so zlatým listom. Kvitne na jar.  



Echinacea purpurea 

 

echinacea purpurová 

 

Trvalá bylina s pôvodom na území Severnej Ameriky – Kanada, USA. V čase 

kvitnutia dosahuje výšku približne 120 cm. Rastlinu zdobia ružové kvety od neskorej 

jari a kvitnutie pokračuje aj počas celého leta. Je vyšľachtených množstvo okrasných 

kultivarov s kvetmi v rozdielnych tónoch ružovej farby, ale existujú aj odrody biele, 

žlté, oranžové, plnokveté, či zelenokveté. Mohutná trvalka je obyčajne veľmi odolná a 

nezvykne trpieť chorobami. Pomerne dobre vzdoruje konkurencii iných druhov bylín s 

porovnateľnou výškou. Spoľahlivo plní svoje poslanie po dobu viacerých rokov. 

Ľahko sa množí delením trsov aj smenami. Patrí medzi hodnotné včelárske rastliny 

poskytujúce hmyzu peľ aj nektár. Produktom z tejto byliny sa pripisuje schopnosť 

aktivizovať imunitný systém človeka. Za najúčinnejšiu časť sa považuje koreň 3-

ročnej rastliny. Suché kvety sú peknou dekoráciou v záhrade. 
 



Helenium autumnale 

 

helénium 

 

Vysoká a životaschopná trvalka kvitne v druhej polovici leta a v jeseni. Najčastejšie 

sa vyskytujú odrody s žltým kvitnutím. Niektoré kultivary majú farbu tehlovo červenú, 

hrdzavú až tmavo bordovú. Jedince dopestované výsevom osiva z červeno 

kvitnúcich rastlín majú tendenciu sa v ďalších generáciách stále vo väčšom podiele 

navracať ku žltým odtieňom. Farebne verné potomstvo získame len vegetatívnym 

množením, napr. obyčajným delením bujných trsov. Niektoré odrody sú nižšie, iné 

zas dosahujú výšku človeka. 

 

Helénium je mimoriadne odolná a nenáročná trvalka, ktorá upúta pozornosť svojim 

vzhľadom na záhone, ale je veľmi dobre využiteľná aj na rez kvetov do vázy. 
 



Hemerocallis 

 

ľaliovka 

 

Ľaliovky patria medzi trvalky, ktorým bola zo strany šľachtiteľov venovaná veľkorysá 

pozornosť a výsledkom je obrovský sortiment bujne rastúcich a bohato kvitnúcich 

odrôd. V posledných rokoch sa objavujú stále nové nádherne kvitnúce novinky. 

Polyploidné hybridy sa navyše vyznačujú výnimočnými vlastnosťami, ako sú: výborný 

zdravotný stav, široké a sýto vyfarbené listy s dlhou vegetačnou dobou, odolnosť voči 

konkurencii aj na menej ušľachtilých pôdach a predovšetkým veľké, farebne 

zaujímavé a pevne stavané kvety. Ľaliovky sú predovšetkým záhonové trvalky. 

Doteraz neboli využívané na rez do vázy, pretože životnosť jednotlivého kvietku je 

obmedzená na niečo viac ako 24 hodín. Ale aj v tomto smere už nastal pokrok a 

nové hybridy ponúkajú aj toto využitie. Objavujú sa aj remontantné odrody. 

Zaujímavosťou je, že kvety sú jedlé a chutné. 
 



Phlox paniculata 

 

flox metlinatý 

 

Floxy metlinaté sú veľmi odolné voňavé trvalky s dlhými drevnatými stonkami a 

kopijovitými listami. Ich pestovanie nie je náročné, vyhovuje im klasická záhradná 

pôda a bohato kvitnú aj bez hnojenia. Vhodné stanovisko je na plnom slnku alebo v 

polotieni. Patria medzi dlhoveké trvalky a sú vysoko mrazuvzdorné a až do - 34 

stupňov. Dobre sa kombinujú s margarétami, rudbeckiou, echinaceou, 

stračonôžkami, ľaliovkami alebo kocúrnikom. Existujú rôzne farebné odrody, často 

bielej, ružovej, fialovej farby. pekné sú aj dvojfarebné či plnokveté. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okrasné trávy 

Viacročné trvalkové druhy - príklady: 

Anthoxanthum odoratum – tomka vonná 

Arundo donax ´Variegata´ - trsteník obyčajný 

Beckmania eruciformis – húseníkovec erukovitý 

Briza media – kraslica prostredná 

Cortaderia selloana – kortadéria pampová 

Festuca glauca – kostrava sivá 

Hakonechloa macra ´All Gold´ - rákosovka veľká 

Imperata cylindrica ´Red Baron´- imperáta valcovitá 

Leymus arenarius – jačmenica piesočná 

Miscanthus sinensis ´Zebrinus´ - ozdobnica čínska ´Zebrinus´ 

Molinia coerulea ´Variegata´ - bezkolenec belasý ´Variegata´ 

Penisetum alopecuroides – perovec psiarkovitý 

Phragmites australis ´Variegata´ - trsť obyčajná 

 

Jednoročné druhy tráv - príklady: 

Lagurus ovatus – zajačka vajcovitá 

Briza maxima – kraslica najväčšia 

 

 

Penisetum alopecuroides – perovec psiarkovitý 

 

 

 



Arundo donax ´Variegata´ - trsteník obyčajný 

 

 

Imperata cylindrica ´Red Baron´- imperáta valcovitá 

 

 

Cortaderia selloana – kortadéria pampová 
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Bambusy 

 Bambusy prislúchajú do čeľade lipnicovitých (Poaceae). Sú to teda v podstate 

trávy väčšinou s pevnou drevnatejúcou stonkou stálo-zelenými listami. Celosvetovo 

sa jedná o približne 90 rodov, 1500 druhov a veľké množstvo kultivarov tejto exoticky 

pôsobiacej skupiny rastlín. Sortiment bambusov zahŕňa teplomilné tropické druhy, 

pre ktoré 5 ˚C predstavuje kritickú minimálnu teplotu. Druhy mierneho pásma znášajú 

pokles teploty aj na – 25 ˚C.  V našich exteriérových podmienkach mierneho pásma 

je možné pestovať približne okolo 150 druhov. 

 V areáli BZ UPJŠ sa vo vonkajšom areáli nachádza a dlhodobo plnohodnotne 

rastie niekoľko druhov: 

 

Phyllostachys propinqua ´LI YU GAN´ (výška 6 prípadne aj viac metrov; od roku 

2015 porasty na celom svete kvitnú) 

Phyllostachys humilis (výška do 5 m) 

Phyllostachys vivax ´AUREOCAULIS´ (výška do 8 m)  

 

Okrem týchto taxónov bambusov v blízkosti „dolných jazierok“ rastú aj trsy 4 

ďalších bližšie neidentifikovaných druhov bambusov rodu Phyllostachys 

a Arundinaria, pričom jednoznačná identifikácia je možná až po vykvitnutí. 

 

Porast bambusu Phyllostachys 

propinqua ´LI YU GAN´ pred 

zakvitnutím 

 

 

 

 

 

 

Kvitnutie bambusu Phyllostachys 

propinqua ´LI YU GAN´  

 

 


