
STRANA 10 Názory ŽN - ZÁŘÍ 2019

Téma pro politické strany
Město Žďár nad Sázavou má za sebou druhé léto s tzv. květnatými loukami, 

jejichž počet se letos rozšířil. Projekt na zadržení vláhy a obohacení porostů 
má být pomocí v současné etapě klimatických změn. U veřejnosti však kvůli 
vzhledu a stavu některých zelených ploch získal rozličné odezvy.

� Otázka na září:

Jak se na úspěšnost projektu dívá váš politický klub a jakým způsobem  
by po letošních zkušenostech měl Žďár  v projektu nadále pokračovat?

Návrat k selskému rozumu
Neposekaná tráva se jeví pode-

zřele. Napadne vás – proč to město 
neřeší? Avšak květnaté louky nejsou 
ničím jiným, než návratem k použí-
vání selského rozumu. V horkém létě 
posekaná tráva až na zem zežloutne, 
půda ztvrdne, voda se nevsákne, nao-
pak zmizí vláha a živočichové. To dá 
rozum. Asi moc koukáme na golf, fot-

bal a reklamy na sekačky. Když je posekáno až na zem - vše je v hlubokém 
pořádku. Roste to - problém, kolaps města je tady.

Ustát sekací askezi a zneklidňující pohled na neposečenou trávu je pro něk-
teré poměrně náročné mentální cvičení. Osobně projekt považuji za úspěšný. 
Zvládl se relativně dobře komunikačně i provozně, pozitivní dopad na biodi-
verzitu a vodu je zřejmý. Samozřejmě vím, že máme příležitosti ke zlepšení 
a věřím, že je příští rok využijeme. A závěrem: totiž etapa klimatické změny 
nás bude něco stát. Minimálně to, že si budeme muset zvykat na nové věci a 
přístupy. Jen je potřeba si připustit, že se něco takového děje.

Efekt květnaté louky zatím chybí
Projekt byl bezesporu zpracován zod-

povědně a z odborné stránky erudovaně. 
Na závěrečné hodnocení však délka dosa-
vadních zkušeností rozhodně nestačí. 

Z pohledu krajinářského laika, tedy vět-
šiny občanů města, se zatím jeví neseče-
ní, nebo alespoň méně časté sečení, čas-
to jako problematické. Na řadě povrchů 

lokalit, o nichž je v projektu hovořeno, se spíše jedná o svobodné a nerušené 
pěstování plevele a výskyt skutečných květů je velice řídký, a pokud se objeví, 
tak většinou i jejich vegetační doba je velmi krátká. Výsledný efekt rozhodně 
nepřipomíná „květnatou louku“, ale zřejmě se ušetří náklady na sečení. Pokra-
čujme dále, ale tak, abychom měli na loukách skutečné květy a ne pýr.

Zkušební varianty vyhodnotíme
Celý projekt kvetoucích trávníků je 

skvělá myšlenka pro podporu života 
rostlin a živočichů a zmírnění následků 
sucha. Kvetoucí trávníky nejsou jenom 
krásné, ale i funkční, dokáží zadržet 
více vody v krajině a jsou domovem pro 
různá společenstva hmyzu, která jsou v 
posledních letech devastována. Realiza-
ce myšlenky je ovšem na svém počátku. 
Letošní rok byl přelomový v tom, že se 

rozšířily plochy, na kterých město zkoušelo více variant údržby. Například 
častější seče, mozaikové seče nebo ponechání částí trávníků po první seči bez 
údržby. Všechny plochy byly bedlivě sledovány, byla pořízena fotodokumen-
tace a na konci sezóny bude probíhat vyhodnocení. Z ní vyplyne, zda mají 
být plochy s chudší skladbou druhů na jaře dosety, nebo zda některé plochy 
nevyřadit z projektu kvůli množství invazivních druhů rostlin na nich rostou-
cích. Rozumím a chápu nespokojenost části občanů. V poslední době se však 
ke mně dostávají velmi kladné ohlasy, které převažují nad negací.

Nejde o projekt na rok
Děkuji za zájem o náš názor projevený 

vaším opozičním periodikem.
Projekt květnatých louček je ve Žďáře 

realizován na základě doporučení odbor-
né veřejnosti a zkušeností z jiných měst. 
Zřejmě tím neovlivníme celosvětové změ-
ny klimatu, ale dopomoci ke zvýšení bio-
diverzity naší městské přírody jistě může. I 
snížený výpar spadlé srážkové vody je urči-

tě k užitku. Samozřejmě je třeba i nadále vyhodnocovat vhodnost vybraných 
ploch, počet a dobu sečí a v případě potřeby ovlivnit složení lučního porostu 
(dosevem vhodných či odstraněním nevhodných rostlin). Nejde přece o pro-
jekt na rok, ale na mnohem delší čas a musí být součástí dlouhodobé ucelené 
koncepce péče o zeleň v našem městě.

Založené louky potřebují údržbu
Všeho moc škodí. Neposečené a zarost-

lé město a následná snaha sekat i v době 
sucha až na drn nic dobrého nepřines-
la. Mít za každou cenu co nejvíce louček 
podle nás také ne. Vše je třeba dělat s roz-
myslem. 

Máme konečně zase firmu, která se o 
zeleň stará. Zkusme v klidu vybrat lokali-
ty, kde budeme květnaté louky zakládat a 

starat se o ně. I upravené, založené nebo doseté louky totiž vyžadují pravidel-
nou údržbu. Pokud budeme postupovat skutečně odborně a lokality vybírat 
účelně, tak se všechny obavy z množství klíšťat, pampelišek, bodláků a pýru 
sníží. O nefunkčnosti pro zadržování vody ani nemluvíme. Pokud to bude-
me opravdu dělat takto a nikoli jenom proto, že chceme být moderní, tak se 
budeme radovat z rozkvetlých luk, které nám budou dělat radost estetickou a 
plnit funkci ekologickou. Příkladů měst, které takto postupují je dost.

Včely, cvrčci i světlušky
Projekt květnatých luk je pro mne 

osobně i pro celý náš klub spojen 
s návratem k přírodě i k moudrosti 
našich předků. Velmi dobře si pamatuji, 
jak za dob mého dětství, se první tráva 
„na seno“ sekala v období před Medar-
dem, kdy začínaly kvést kopretiny. Dru-
hé seno „votava“ se potom sušilo až v 
období prázdnin. Když k nám dorazila 

móda sterilních zelených ploch, bylo mi smutno. O to více jsem si letos uží-
vala kvetoucí plochy plné kopretin, travin, vratičů a třezalky. A také plné živo-
ta – bzukotu včel ve dne a cvrkotu cvrčků v podvečer. A jestli to nevíte, tak 
na Zelenou horu se vrátili i Svatojánci! Z loňských 8 bylo letos těchto ploch 
22 a byly pečlivě vybrány a označeny. V tomto trendu budeme jistě pokračo-
vat – a možná časem, po vzoru Rakouska, budeme zakládat i louky motýlí. A 
že se na tyto plochy občas vetřel také nějaký bodlák? Rozhodně nemůže být 
sterilních zelených ploch, bylo by to smutným důvodem k jejich rušení. Pří-
roda je pestrá, stejně jako náš lidský život a je to tak dobře! Užívejme si tedy 
její krásy a chraňme ji!

Květná louka nevzniká z ničeho 
Od začátku říkáme, že neudržované a 

nesečené plochy nepatří do intravilánu 
města. Nemyslíme si, že tyto neudržova-
né plochy jakkoliv zlepšily nebo zvýšily 
diverzitu životního prostředí ve městě či 
přispěly ke zlepšení vodní bilance v úze-
mí. Problémem se naopak staly pro alergi-
ky, chovatele domácích mazlíčků, případně 
pro vlastníky okolních udržovaných ploch, 
kam se vysemenily plevele z těchto „květ-

natých luk“. Diskutabilní je i ekonomický přínos, protože posečení těchto 
„džunglí“ před zimou bude 2 až 3násobně dražší než jejich standardní údrž-
ba. Pokud dnes častěji než jindy vzýváme selský rozum a tradiční hospoda-
ření, tak si vzpomeňme na sečení sena a otavy, tedy sečení minimálně 2krát 
do roka. Květná louka nevzniká z ničeho a bez práce, proto pokud má město 
ambici pěstovat louky plné květin, tak bude muset takové založit a udržovat 
je. Jinak je to jen jakýsi pokus udělat něco „zadarmo“ bez ohledu na bilanci 
negativ a pozitiv.

Krok k adaptaci na klimatické změny 
Květnaté louky hodnotí pozitivně 

dokonce i naši členové s alergiemi. Mrzí 
mne, že je na květnaté louky slyšet nefé-
rová kritika. Pokud se někdo rozhod-
ne udělat z běžného trávníku květnatou 
louku, trvá několik let, než se docílí dru-
hové skladby takové, jakou si přeje. 

Proto je třeba trpělivosti a vychytat 
také drobné nedostatky v sečení, které 

se letos objevily. I sekáči si musí na nové postupy zvykat. Projekt květnatých 
luk však není jediným opatřením v adaptaci na klimatické změny, jen je mož-
ná nejvíce vidět. 

Málo viditelné, ale velmi přínosné je obnovování starých polních cest, na 
kterém se začíná pracovat. Město se zavázalo přijímat další opatření a já dou-
fám, že budeme ve Žďáře vídat i zelené stěny, zelené střechy, nové vhodné a 
vhodně umístěny stromy a že nebudeme zapomínat také na keře, které jsou 
často považovány za jakýsi plevel a docela mi ve Ždáře chybí. -lko-

Z „květnatých“ louček jsou lidé rozpačití
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