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V první polovině května letošního 
roku nastala zvláštní situace – přišel 
vytoužený déšť. Příroda se vzpama-
tovala a vše, co tak dlouho čekalo na 
svou startovací dávku vody, najed-
nou povyrostlo. A současně s tím se 
mediální prostor naplnil články a re-
portážemi o tom, jak města v reakci 
na klimatické změny přestanou sekat 
trávníky a začnou zavádět květnaté 
louky. I mně se ozvala řada novinářů 
s dotazem, zda Jihlava něco takového 
chystá, zda přestaneme sekat trávní-
ky a necháme tady místo toho kvést 
kopretiny…

Možná se zdá, že stačí nesekat, ale 
situace je mnohem složitější. Každé 
místo ve městě má svůj smysl, a aby 
ho mohlo plnit, abychom ho my, 
lidé, mohli využívat tak, jak si přeje-
me, musí na to být připraveno. 

„Pobytový koberec“
Jsou plochy, o kterých víme, že na 

nich lidé často v létě posedávají, že 
si tam děti hrají, že na nich spor-
tovci cvičí, nebo na nich jednou za 
čas stojí stánky a zázemí kulturních 
akcí. To jsou plochy, které musí 
unést větší zátěž, a proto se na nich 
vysévají směsi s převahou trav, které 
odnožují a jsou tak schopné vytvo-
řit jakousi „síť“, která povrch plochy 
zpevní. Umí to ale pouze, když jsou 
pravidelně sečené, takže je podpo-
rujeme v tom, aby odnožovaly a po-
mohly nám tak vytvořit ten správný 
„pobytový koberec“. V těchto plo-
chách pak ale byliny (myšleno právě 
ty kopretiny, kohoutky či zvonky) 
nemají šanci, a pokud se tam nějaká 
z dvouděložných rostlin chytne, jsou 
to většinou ty, o které moc nestojíme 
– kopřivy, pampelišky, šťovíky a po-
dobně. 

Proto je důležité tyto plochy po-
sekat včas. Neznamená to ovšem, že 
musí být každé dva týdny vybrouše-
ny až na kořeny. Naopak – i tady je 
potřeba přemýšlet. Když v půdě chy-
bí voda a je velké teplo, trávy zvolí 

Sečení travnatých ploch, ano, nebo ne?

takovou životní strategii, aby přežily 
– svou sílu přesunou do malé části 
těsně u země a začne u nich fáze tak-
zvané letní dormance, tedy jakéhosi 
„letního spánku“, kdy všechny ostat-
ní funkce zpomalí, až zastaví. Včet-
ně fotosyntézy – proto zežloutnou. 
Neznamená to, že by tím jejich ži-
vot končil – až zase dostanou z nebe 
vodu a vzduch, se trochu ochladí, 
proberou se. A co to znamená pro 
nás? Musíme je nechat odpočinout. 
Sekat je na vyšší výšku tak, abychom 
to „srdíčko“ nad zemí nepoškodili.

Městské louky
Pak jsou i plochy, kde víme, že lidi 

tolik času netráví a kde si můžeme 
dovolit nechat trávu růst a sekat ji 
tak, jako se sekaly louky v minulos-
ti, takže se posečou sena, a když pak 
tráva ještě vyroste (což se nemusí 
každý rok podařit), poseče se otava a 
tyto plochy se musí oset zcela jinou 
směsí. Právě o těch se letos tolik mlu-
ví a ty jsme v Jihlavě začali zavádět 
před téměř deseti lety, v době, kdy o 

klimatické změně ještě tolik slov ne-
padalo. Ta první byla na Březinkách 
za garážemi a ta zatím poslední a asi 
nejdiskutovanější je u památníku klí-
čů u Vodního ráje. 

Při založení takové louky musíte 
ve spolupráci s odborníky vybrat tu 
správnou směs, protože o tom, jak 
se to podaří, rozhoduje kvalita půdy, 
oslunění, svažitost pozemku, vodní 
poměry a spousta dalších faktorů. A 
některé z nich – jako třeba množství 
vody v půdě – se může v čase měnit. 
Když pak takovou louku založíte, je 
potřeba se připravit na to, že první 
dva roky nevypadá moc reprezenta-
tivně. A je to přirozené – v přírodě 
se tyto louky vyvíjejí desetiletí, my 
tento proces výrazně urychlíme. 

Když se to povede, vzniknou pak 
plochy, které jsou ne jen krásné pro 
oko, ale i velmi živé. Přilétá sem 
spousta druhů hmyzu, za nimi pak 
ptáci či obojživelníci. Abychom jim 
místo pro život nebrali, sečou se tyto 
plochy navíc mozaikovou sečí, tedy 
tak, že se vždy poseče pouze část 

plochy a jiná část se nechá stát, aby 
hmyz měl místo pro život i zdroj po-
travy.

Právě tyto plochy jsou dnes důleži-
té i z jiného důvodu – jsou to plochy, 
kam můžeme odvést dešťovou vodu, 
když nám najednou spadne z nebe a 
nestihne vsáknout. Protože když si ji 
tady nezadržíme, odteče bez užitku a 
ještě může cestou napáchat škody. 

Intenzita sečení
Vše chce své. A ač se to může zdát, 

ani trávník není věc jednoduchá a 
jeho pěstování a sečení je potřeba 
rozumět a taky vše potřebuje nějaký 
čas, i posečení více než 200 hektarů 
travnatých ploch po Jihlavě.

Jak je tedy vidět, intenzita sečení 
může a musí být různá. Od jedné 
až dvou sečí na těch přírodě blíz-
kých plochách, až po třeba 6 sečí 
v plochách jako jsou Smetanovy 
Sady a Park Gustava Mahlera. Me-
zitím je řada mezistupňů na sídliš-
tích, sportovních plochách či hřiš-
tích a plochách pro odpočinek. A 
to všechno nejde udělat najednou. 
Proto se někde musí začít a někde 
končit. 

Vždy se snažíme, aby byly trávníky 
posečené, když je to potřeba a aby-
chom je mohli nechat růst tam, kde 
je to možné. Situace kolem nás se 
postupně mění a my na ni musíme 
reagovat. Nastavovat sečení tak, aby 
probíhalo tak málo, jak je to možné a 
tak moc, jak je to nutné. Naší snahou 
je zachovat trávníky v takové podo-
bě, aby mohly sloužit a dělat radost 
i těm, co přijdou po nás. A veřejnost 
nám může pomoct třeba tím, že do 
nich nebude odhazovat odpadky a 
zkracovat si cestu tam, kde stačí ujít 
pár kroků navíc… Jsem ráda, že se 
lidé začali o prostředí kolem sebe 
více zajímat, protože jen naše spo-
lečné snažení může vést ke zlepšení 
situace. Katarína Ruschková,

vedoucí odboru životního 
prostředí
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Odpad ohrožuje Zemi.
I ty můžeš 
snížit jeho množství.  
Nekupuj obal.

Každý nákup
je rozhodnutí.

Separovaný plast 
z jihlavských domácností 
na třídičce 
v Hruškových Dvorech.

Zhodnocení financí
Ekonomický odbor Magistrátu města Jih-

lavy průběžně sleduje volné finanční pro-
středky na účtech města a ve zřízených fon-
dech a předkládá Radě města Jihlavy návrhy 
na jejich možné zhodnocení.

„Finanční prostředky, které nebyly zapoje-
ny do rozpočtu města na rok 2019 z minulých 
období, jsou vloženy převážně do Fondu rezerv 
a rozvoje statutárního města Jihlavy, který byl 
zřízen především za účelem tvorby strategické 
finanční rezervy města a financování výdajů 
finančně náročných akcí,“ uvedl vedoucí eko-
nomického odboru jihlavského magistrátu 
Jan Jaroš.

Na návrh ekonomického odboru jsou 
disponibilní finanční prostředky průběžně 
zhodnocovány pomocí vybraných produk-
tů oslovených bank. „V případě zhodnocová-
ní těchto finančních prostředků po celý kalen-
dářní rok dosáhne výnos ze zhodnocení výše 
přes 4 miliony korun,“ doplnil Jan Jaroš.

Stejně jako každý rok bylo hospodaře-
ní města Jihlavy za uplynulý rok 2018 pře-
zkoumáno nezávislým auditorem, který 
neshledal žádná zásadní pochybení v hos-
podaření města. Zpráva auditora bude sou-
částí Závěrečného účtu statutárního města 
Jihlavy, který bude projednáván na zasedání 
zastupitelstva v červnu. -tz-


