plocha č.

VEŘEJNÉ PROSTORY /
POBYTOVÝ INTENZIVNÍ /
KOSENÍ 7 X ROČNĚ DLE
FUNKCE A TYPU POROSTU

plocha č.

DOPROVOD KOMUNIKACÍ,
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - KVĚTNATÝ
TRÁVNÍK KOSENÍ 3 X
ROČNĚ

01_CENTRUM

1

01_CENTRUM

1

parky
02_STARÉ MĚSTO

1

průtah
05_VYSOČANY I.

parky / náměstí
18_ZELENÁ PÁTEŘ

1

průtah
06_VYSOČANY II.

parky
13_BRNĚNSKÁ
03_VODOJEM

2

04_NÁDRAŽNÍ

2

07_STALINGRAD

2

05_VYSOČANY I.

3

08_KLAFAR I.
17_ZELENÁ HORA

1
1

• Louka/trávník je kulturní člověkem udržované společenstvo. Údržba spočívá především v pravidelném
sečení (otázka je jen, jak často, kdy a jakým způsobem).

průtah

• Nejbohatší louky jsou na živiny chudých stanovištích (dusík, fosfor), proto je třeba louky nehnojit.

1
průtah

16_ZÁMEK

ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI

1

• Složité vazby mezi rostlinami, půdou, počasím, hmyzem, býložravci, chorobami apod. se doposud
nepodařilo objasnit, různé vazby se projevují v různých místech v rozdílné míře a nelze jim porozumět dříve
než dlouhodobým pozorováním konkrétních stanovišť

průtah

• Základem úspěchu je diverzita (druhová, stanovištní, v péči) -> větší odolnost vůči suchu, chorobám,
náhlým událostem, estetičtější, ekologičtější, ekonomičtější atd.

03_VODOJEM

2

3

04_NÁDRAŽNÍ

2

•Je-li cílem podpořit dvouděložné květiny, je třeba načasovat seč na dřívější termín, kdy metají trávy. Trávy
se tím oslabí a dvouděložné rostliny později v létě remontují.

3

07_STALINGRAD

2

• Pokud chceme bohaté společenstvo, musíme u toho přemýšlet a operativně jednat – dle aktuálního stavu
vegetace, předpovědí počasí. Mírné odchylky v údržbě podporují diverzitu.

02_STARÉ MĚSTO

3

08_KLAFAR I.

3

09_KLAFAR II.

3

17_ZELENÁ HORA

3

• Neexistuje universální řešení a přístup. Vždy je třeba aktuální termín i počet sečí přizpůsobit průběhu
počasí daného roku. Takže i když by se louka měla kosit 1x ročně, může se stát, že v deštivém roce bude
nutné posekat plochu 3x atd. Otázka, kdy, kolikrát sekat je vždy rozhodnutím osoby, která za dané plochy
zodpovědnost a je v oboru dostatečně vzdělána. Toto je pomocný manuál/návod, konkrétní sled operací,
jejich četnost a načasování je rozhodnutí správce ploch a zcela závisí na průběhu počasí konkrétního roku.

10_SPORTOVIŠTĚ

4

11_HORNÍ RYBNÍK

4

12_JAMSKÁ

5

14_ U MALÉHO LESA

5

plocha č.

TRÁVNÍKY BYDLENÍ /
POBYTOVÝ EXTENZIVNÍ /
5 X ROČNĚ

01_CENTRUM

1

04_NÁDRAŽNÍ

1

07_STALINGRAD

1

03_VODOJEM

2

05_VYSOČANY I.

2

06_VYSOČANY II.

2

08_KLAFAR I.

3

19_MĚLKOVICE

3

20_STRŽANOV

3

02_STARÉ MĚSTO

4

10_SPORTOVIŠTĚ

4

POŘADÍ KOSENÍ

100 MM
70 MM
60 MM - HRANA
30 MM NE!!!

