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Do redakce Jihlavských novin nám 
doputovala stížnost od jedné čtenář-
ky, týkající se údržby zeleně.

Za jedním z panelových domů na 
sídlišti U Hřbitova rostl malý stro-
mek kaštanu, který měl dle slov čte-
nářky na výšku dobrých 25 cm a 
dokonce měl i krásný velký list. 

Aby nebyl pokosen, někdo z míst-
ních obyvatel u stromku umístil 
dřevěnou tyčku s červeným prapor-
kem, který měl upozornit sekáče při 
každoročním sečení, aby dali pozor. 
Loni už prý takto dvě sečení přečkal.

Během červnové údržby zeleně už 
však jeho dny byly sečteny.

„Nevím, jak přemýšlí pracovník na 

sekačce, ale stromek je pokosen a dřevě-
ná tyčka hrdě stojí dál. Ovšem už nemá 
na co upozorňovat,“ stojí v e-mailu 
naštvané čtenářky Dariny Samkové, 
která má výhrady i k výsledku seče-
ných ploch. Dle jejího názoru pra-
covníci příliš chvátají, a tudíž poseče-
ný trávník je „oškubán“. 

K celému problému se zelení a je-
jí údržbou se vyjádřila Kateřina 
Ruschková, vedoucí odboru životní-
ho prostředí z jihlavského magistrátu.

Pokud daný exemplář na místo 
někdo úmyslně zasadil, jednalo by se z 
pohledu vyhlášky o přestupek ohled-
ně užívání, údržbě a ochraně zeleně 
na území statutárního města Jihlavy.

Nejen o sečení travnatých ploch
Pokud se u kaštanu jednalo o kla-

sický nálet, za který může pouze a 
jen příroda, tak z pohledu fyziologie 
stromu a povýsadbové péče z pohle-
du správce je strom vzešlý na stano-
višti samozřejmě ta nejlepší varianta, 
protože nemusí být zaléván a pravdě-
podobnost jeho růstu bývá stopro-
centní.  

„Tyto přednosti fungující v prostře-
dí lesa jsou na druhou stranu často na 
překážku v prostředí měst, především 
z důvodu nutnosti zapěstování korun 
exemplářů vzešlých z náletů tak, aby 
pod nimi mohla následně projet sekač-
ka a koruna byla podchodná.  Jak vidí-
te, vše má své pro i proti,“ vysvětluje 
Ruschková.

Co se týče záměrné „likvidace“ 
semenáčku jírovce, není prý schop-
ná relevantně odpovědět. Otázka by 
musela být položena přímo dotyčné 
osobě, která trávník sekala.

„Je nám líto likvidace každého exem-
pláře, který má potenciál vývoje na 
stanovišti. Proto je škoda, že jsme o 
posečeném semenáčku nevěděli,“ říká 
Rushková a dodává, že strom stači-
lo nahlásit na magistrát, jehož pra-
covníci by jej následně přijeli zamě-
řit, zanesli ho do pasportu a udělali 
kolem něho ohrádku.

Důležité také je, aby pod podobně 
vzrostlými stromy nebyly inženýrské 
sítě či jiná překážka, která by bránila 
tomu, aby na lokalitě zůstaly.

„To, že ke stromu dají značku, nepo-
může – bohužel takových ´zapíchnu-
tích klacíků´ a podobných značek je ve 
veřejné zeleni mnoho a ve vysoké trávě 
sekáč nemusel pochopit, proč to tam je 
– standardní způsob ochrany mladých 
stromů je zcela jiný,“ vysvětluje vedou-
cí odboru.

Špatně posečený trávník, který byl 
v e-mailu také zmiňován, vysvětluje 
Ruschková tím, že při údržbě 210 ha 
intenzivně udržovaných ploch nelze 
vyloučit, že sekačky vjedou do trávy 
vyšší než 30 – 40 cm. Letos se podaři-
lo těmto situacím vyvarovat při první 
seči i tím, že byla seč zahájena už na 
konci dubna. 

„Bohužel tráva v lokalitě U Hřbito-
va vyrostla po první seči opravdu velmi 
rychle. To je důvod jevu, který čtenář-
ka nazývá „oškubaným“ trávníkem,“ 
vysvětluje Ruschková a dodává, že ač 
týden může být trávník nevzhledný, 
dopad na funkci travnatých ploch to 
nemá. 

Je také potřeba podotknout, že tro-
chu vyšší trávník je pozitivní z pohle-
du zadržení vody v půdě či jejího 
zachycení v případě větších přívalo-
vých srážek. -vd-

ZAPÍCHNUTÝ klacík nestačí, říká 
vedoucí životního prostředí K. Rushko-
vá. Každý strom musí být zanesen 
v pasportu. Nelze si ani usmyslet a na 
veřejné zeleni si svévolně strom vysadit. 
 Foto: Darina Samková 

„ŠPATNĚ“ posečený trávník je způso-
ben tím, že sekačky vjedou do trávy vyš-
ší než 30 nebo 40 centimetrů. 
 Foto: Darina Samková 


