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HORNÍ RYBNÍK

19.

SVAHY REVOLUČNÍ

2.

PŘED CHKO

20.

SVAHY STALINGRADU

3.

HŘBITOV

21.

KOVÁŘOVA - KOMENSKÉHO

4.

PARK U IVANA

22.

PURKYŇOVA

5.

PARK FARSKÁ HUMNA

23.

KLAFAR - SÁZAVSKÁ

6.

LIBUŠÍN PARK

24.

PALACHOVA

7.

LOUKY MĚÚ

25.

JIHLAVSKÁ

8.

POLIKLINIKA

26.

GÖTTLERŮV RYBNÍK

9.

KULTURÁK

27.

ŽĎAS

10.

RING PARK

28.

BRATŘÍ ČAPKŮ

11.

U KNIHOVNY

29.

BRNĚNSKÁ

12.

NEUMANNOVA

30.

NÁDRAŽNÍ

13.

U SKATE PARKU

31.

PILÁK – LOUKA U LÍPY

14.

DOLNÍ HŘBITOV

15.

ZELENÁ HORA

16.

MODRÉ HŘIŠTĚ

17.

KLAFAR ÚVOZ

18.

LIBUŠÍN SÍDLIŠTĚ

1. HORNÍ
RYBNÍK
Odůvodnění: nulové využití plochy, návaznost
na biotop rybníka, společenstvo středních až
sušších poloh, vysoké procento kvetoucích
dvouděložných rostlin, vzhledem k velikosti
doporučená plocha pro mozaikovou seč.
Princip: přirozená plocha „zarůstající do krajiny“
Počet sečí / technologie:
• louka - 2 seče, výška 70 - 100 mm, mozaiková
seč
• častěji kosit pásy podél chodníků a prošlapy
(dle potřeby 3-5x ročně)
• důraz na kontrast ploch

4

5

2. PŘED
CHKO
Odůvodnění: pohledová plocha, návaznost na
strategii ochrany krajiny – PR pro CHKO, zajímavý příklad zplaňujícího standardního trávníku,
pronikání bobovitých rostlin – pro městské
trávníky důležitá jejich resistence vůči suchu.
Postupná přeměna v bohatší společenstvo, část
plochy jako matečnicová plocha pro regionální
směs.
Princip: PR celé akce, zvýšený důraz na ponechání a kosení “na cit”!!
Počet sečí / technologie:
• louka - 2 seče, výška 70 - 100 mm, mozaiková
seč
• častěji kosit pásy podél chodníků a prošlapy
(dle potřeby 3-5x ročně)
• Prostor pro experimenty – dosevy dvouděložných rostlin, ekologická obnova pomocí
poloparazitických rostlin

3. HŘBITOV
Odůvodnění: pohledová plocha, doprovod komunikace, měřítko města a prostoru, simulace letničkového
záhonu, návaznost na krajinu, postupná revitalizace
– obohacení.
Princip: přirozená plocha „zarůstající do krajiny“
Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník - 2 seče, výška 70 - 100
mm, mozaiková seč
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, rozhledové trojúhelníky a provozní plochy (dle potřeby 3-5x
ročně)

4. PARK U IVANA
Odůvodnění: Pilotní prostor projektu změny managementu travnatých ploch. Tři
plochy luk založených jako kvetoucí louky. Zakomponování luk do kompozice parku
– práce s pobytovými a pohledovými plochami, vzhledem k velikosti doporučená
plocha pro mozaikovou seč.
Princip: PR celé akce, důraz na design a kontrasty ploch, pěstební zásahy
Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník - 2 seče, výška 70 - 100 mm, mozaiková seč
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, plochy kolem mobiliáře a pobytové
plochy v centrální části (dle potřeby 3-5x ročně)
• selektivní odstranění pcháčů a šťovíků
• plošné odstranění větších porostů plevelů a nové založení těchto ploch
• prostor pro experimenty – dosevy dvouděložných rostlin, ekologická obnova
pomocí poloparazitických rostlin

5. PARK FARSKÁ
HUMNA
Odůvodnění: k nekosení jsou vybrány plochy nevyužívané, zajímavý příklad zplaňujícího standardního trávníku – založeného relativně nedávno – rychlost pronikání
dvouděložných a zvl. bobovitých rostlin – pro městské trávníky důležitá jejich
resistence vůči suchu; pokusné plochy - diverzita společenstev v jednom parku
– suchomilná, vlhkomilná, nitrifikované plochy. Zásadní je pro kontext nastavení
vysokého standardu pobytovosti spodní louky – odplevelování, nastavení vhodného principu kosení ve vztahu k pořádání akcí. Vzhledem k velikosti doporučená
plocha pro mozaikovou seč.
Princip:
Pohledový květnatý trávník - lemy parku - extenzivní svahy, částečně břehový
porost, kosení 2x ročně
častěji kosit pobytovou centrální část, průchody k vodě
pěstební zásahy – odstraňování plevelů – zvl. rudeální porosty na břehu řeky, omezení nitrifikace odstraňováním pokosené travní hmoty, mozaikovou sečí a přizpůsobením technologie usměrnit vývoj společenstev.
Počet sečí / technologie:
• mozaiková seč, na vlhčí straně kosit 2x ročně, na sušší 1x ročně, výška 70-100 mm,
odstranění plevelů
• centrální pobytová část, podél chodníků – sečení 3-5x ročně, výška 60-70 mm
• pletí pobytových partií – šťovík, vratič a další vybrané plevele, ideálně mechanicky
bodově, přípustný je i na řeznou ránu aplikovaný herbicid bez glyfosátu
• plocha pro případnou revitalizaci – obohacení společenstva „suchá stráňka“ a
založení vlhkomilné louky
• senování z jiných lokalit
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6. PARK
LIBUŠÍN
Odůvodnění: ke změně režimu kosení jsou vybrány
plochy nevyužívané, zajímavý příklad zplaňujícího
standardního trávníku. Pokusné plochy - diverzita
společenstev v jednom parku – suchomilná, vlhkomilná, nitrifikované plochy. Zásadní je pro kontext
nastavení vysokého standardu pobytovosti centrální
louky.
Princip: lemy parku pohledový květnatý trávník,
centrální část pobytová, citlivý přístup k podrostovým partiím
Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník - lemy parku - extenzivní svahy, částečně břehový porost, kosení 2x ročně,
výška 70 - 100 mm, mozaiková seč
• častěji kosit pobytovou centrální část, průchody
k vodě, důraz na kontrast ploch, sečení 3-5x ročně,
výška 70 - 100 mm
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7. LOUKY MĚU
NÁBŘEŽNÍ
Odůvodnění: zajímavé plochy vlhkomilné až podrostové, s vysokým podílem kvetoucích dvouděložných rostlin. Funkčně nevyužívané, navazující na biotop řeky
Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, zajímavé
struktury a barevnost
Počet sečí / technologie
• pohledový květnatý trávník - 2 seče, výška 70 - 100 mm, mozaiková seč
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, plochy kolem mobiliáře a pobytové
plochy v centrální části (dle potřeby 3-5x ročně)
• plocha pro případnou revitalizaci zvl. pod stromy

PROSTOR PŘED MĚÚ
Odůvodnění: na malé ploše prolínání zajímavých ploch mezofilních, podrostových až
zamokřených poloh a „hajních podrostů“, s vysokým podílem kvetoucích dvouděložných rostlin a mechů. Funkčně nevyužívané, metodická ukázková plocha.
Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, zajímavé
struktury a barevnost
Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník - 2 seče, výška 70 - 100 mm, mozaiková seč
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, plochy kolem mobiliáře a zastávky (dle
potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, důraz na kontrast ploch
• selektivní odplevelení šťovíku (ideálně mechanicky bodově, lze použít i herbicid
bez glyfosátu)

LOUKA U MĚÚ - PAMÁTNÍK
Odůvodnění: nevyužívaná suchomilná plocha, společenstva se proměňují podle
expozice svahu a konkurence s dřevinami, vysoký podíl kvetoucích dvouděložných
rostlin, metodická ukázková plocha. Součástí drobné pohledové plochy navazující
na parkoviště za úřadem.
Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, zajímavé
struktury a barevnost
Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník - 2 seče, výška 70 - 100 mm, ve spodní partii seč 1x
ročně, mozaiková seč
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100
mm, důraz na kontrast ploch
• prostor pro experimenty – dosevy dvouděložných rostlin, ekologická obnova
pomocí poloparazitických rostlin
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8. POLIKLINIKA
Odůvodnění: na malé ploše prolínání zajímavých ploch mezofilních až podrostových, s vysokým podílem kvetoucích dvouděložných rostlin. Funkčně nevyužívané, pohledové, veřejný prostor, architektonicky velmi degradovaný. Zajímavá
pohledovost a měřítko plochy.

Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, zajímavé
struktury a barevnost, oživení místa

Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník - 2 seče, výška 70 - 100 mm
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, pobytové plochy pod stromy a kolem mobiliáře (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, důraz na kontrast ploch
• selektivní odplevelení problematických oplevelů (ideálně mechanicky bodově,
lze použít i herbicid bez glyfosátu)
• revitalizace trávníků před poliklinikou
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9. KULTURÁK  
Odůvodnění: květnaté trávníky, funkčně nevyužívané, veřejný prostor, reprezentativní, pohledové - měřítko plochy
Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá
měřítku prostoru, zajímavé struktury a barevnost, oživení
místa, velké plochy mozaika, různé přístupy – hra „povrchů“
trávníku
Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník – 3-5 sečí, výška 70 - 100 mm
• častěji kosit pásy podél chodníků a kolem mobiliáře (dle
potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, důraz na kontrast
ploch
• revitalizace, obohacení trávníku o dvouděložné rostliny

26
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10. RING
PARK
zplaňujícího standardního trávníku. Pokusné plochy
- diverzita společenstev v jednom parku – suchomilná,
vlhkomilná, nitrifikované plochy. Zásadní je pro kontext
nastavení vysokého standardu pobytovosti centrálních
ploch.
Princip: lemy parku pohledový květnatý trávník, centrální
část pobytová, citlivý přístup k podrostovým partiím
Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník (lemy parku, pod stromy) - 2
seče, výška 70 - 100 mm
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, pobytová
centrální část a kolem mobiliáře (dle potřeby 3-5x ročně),
výška 70 -100 mm, důraz na kontrast ploch
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11. U
KNIHOVNY
Odůvodnění: nevyužívaná pohledová plocha, doprovod
komunikace a návaznost na veřejnou budovu, specifická
charakteristika v rámci urbanismu města. Specifické
stanoviště – sucho, teplo, vzhledem k průběhu počasí a
principu kosení v minulosti nastoupen proces degradace.
Standardní trávník se vyvíjí na suchomilné trávo-bylinné
společenstvo. Práce s termíny kosení a výškou seče –
ověřování principů.
Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá
měřítku prostoru, zajímavé struktury a barevnost, oživení
místa
Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník (lemy parku, pod stromy) –
1-2 seče, výška 70 - 100 mm
• častěji kosit pásy podél chodníků (dle potřeby 3-5x
ročně), výška 70 -100 mm, důraz na kontrast ploch
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12. NEUMANNOVA
Odůvodnění: urbanisticky podstatná plocha v epicentru města, využití sporadické,
designem kosení podtržení funkčnosti území (hry, průchody, piknik), mezofilní až suchomilná společenstva poměrně vysokým zastoupením kvetoucích dvouděložných
rostlin, plochy podrostových společenstev pod stromy, prolínání ploch, uplatnění
designu kosení. Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro mozaikovou seč.
Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, zajímavé
struktury a barevnost, oživení místa, vytvoření funkčních a pohledových ploch.
Komplikovaná provozně / pohledová plocha - několik principů kosení.
Květnatý trávník (kosení 2x ročně): pohledové plocha - otevřená louka – pouze místa
pro hry a průchody
Provozní plochy: podrostová plocha pod stromy – možnost pobytu – princip organického tvaru
Plochy herní – okolo hřiště, otevřená plocha herní, průchody – zkratky, lemy kolem
komunikací
Počet sečí / technologie:
• Pohledový květnatý trávník (lemy parku, pod stromy) - 2 seče, výška 70 - 100 mm
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, herní plochy, plochy kolem hřiště a
kolem mobiliáře (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, důraz na kontrast ploch
• selektivní odstranění/kosení zaplevelených ploch (u Lidlu).
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13. U SKATE PARKU
Odůvodnění: v rámci urbanismu plocha lehce na periferii, přesto funkčně zajímavá.
Nedokončený sportovní areál s sebou nese specifické limity – funkční, prostorové,
uživatelský (ne)komfort. Cílem je designem kosení podtržení funkčnosti území (hry,
průchody, piknik), mezofilní až suchomilná společenstva se středním zastoupením
kvetoucích dvouděložných rostlin, degradovaná společenstva svahů (výška pokosu,
technologie založení). Vybrané nekosené plochy mají za cíl snížit půdní erozi v území a
navázat na biokoridor řeky. Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro mozaikovou
seč.
Princip: Komplikovaná provozně / pohledová plocha, nastavení funkčních kosených
pobytových, mozaiková seč.
Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník - 2 seče (květen – před poutí), výška 70 - 100 mm,
mozaiková seč
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, herní plochy (dle potřeby 3-5x ročně),
výška 70 -100 mm, důraz na kontrast ploch
• odplevelovací seč
• v případě akcí, kosit dle potřeby (ne při teplotě nad 25 ⁰C, výška 70 – 100 mm)
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14. DOLNÍ HŘBITOV
Odůvodnění: velmi cenná lokalita vzhledem k historii místa, důležité místo z hlediska
turistického a rekreačního potenciálu. Problematické majetkové vztahy – využití pro
princip částečného a postupného kosení plochy. Cílem je designem kosení podtržení
funkčnosti území (hry, průchody, piknik), mezofilní až suchomilná společenstva s
vysokým zastoupením kvetoucích dvouděložných rostlin. Degradované a neuklizené
plocha pod stromy. Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro mozaikovou seč.

Princip: Komplikovaná provozně / pohledová plocha / majetkové vztahy. Sečí vytvořit
pobytově / pohledový prostor.
nekoseno: pohledová plocha - otevřená louka, vnitřní část hřbitova,
koseno: pobytová a provozní plocha okolo hřbitova, pod stromy – možnost pobytu
průchody – zkratky
lemy kolem komunikací – koseno

Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník (otevřená louka, vnitřní část hřbitova) - 2 seče, výška 70
- 100 mm, mozaiková seč
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, pobytové plochy , provozní plochy
kolem hřbitova a pod stromy (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, důraz na
kontrast ploch
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• odplevelovací seč nebo selektivní odplevelení problematických plevelů (pcháč,
třtina), ideálně mechanicky bodově, lze použít i herbicid bez glyfosátu
• část, kde byla skládka – mnoho živin, kosit 3x ročně + odvoz biomasy
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15. ZELENÁ HORA
Odůvodnění: velmi cenná lokalita vzhledem k historii místa, důležité místo z hlediska turistického a rekreačního potenciálu. Po odstranění lesa dochází k nerovnoměrnému rozvoji
a proměně trávo-bylinných porostů. Některé plochy jsou letos pokusně revitalizovány,
jiné mají pomocí odplevelení či managementu údržby nastolit rovnováhu společenstva
a zabránit půdní erozi, či sukcesním pochodům a návratu lesa…. Domníváme se, že louky
Zelené hory jsou jedny z kulturně nejdůležitějších lučních porostů v ČR, atak bychom se k
nim měli postavit…

Detailní projekt k postupné revitalizaci trávo-bylinných porostů na Zelené Hoře byl již
zpracován a aktuálně je postupně naplňován viz Revitalizace trávo-bylinných společenstev na Zelené hoře.
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16. PLOCHY
OKOLO MODRÉHO
HŘIŠTĚ
Odůvodnění: zajímavá parková plocha na břehu řeky – vlhkomilná až podrostová
společenstva navazují na suchomilné plochy svahů a v reliktu sadu. Vysoké zastoupení kvetoucích dvouděložných. Designem kosení podtržení funkčnosti území (hry,
průchody, piknik), vycházkový okruh. Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro
mozaikovou seč.
Princip: lemy parku louka, centrální část pobytová, citlivý přístup k podrostovým
partiím
Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník (lemy parku, svahy) - 2 seče, výška 70 - 100 mm, mozaiková seč
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, pobytové plochy v centrální části,
kolem hřiště, vykosit přístup k řece (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, důraz
na kontrast ploch
• plochy pod stromy – citlivý přístup, porost ve stínu stromů roste pomaleji, kosit
méně často (3x)

17. KLAFAR ÚVOZ
Odůvodnění: pronikání města do krajiny, suchomilné svahy úvozové cesty, vysoký
podíl kvetoucích dvouděložných, ale i dynamika kvetoucích a zlátnoucích trav.
Protierozní funkce
Princip: krajinářská partie, charakter volné krajiny, protierozní funkce
Počet sečí / technologie:
• louka (svahy) – 1 - 2 seče, výška 70 - 100 mm
• častěji kosit pásy kolem komunikací a prošlapy (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70
-100 mm, důraz na kontrast ploch
• odplevelovací seč – nitrifikované plochy zarůstající náletem (3x ročně)
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18. LIBUŠÍN
SÍDLIŠTĚ
Odůvodnění: sterilní prostor bez jakéhokoliv akcentu.
Prací s trávníky je snaha místo alespoň minimálně
revitalizovat, oživit. V první fázi bude nastaven managment seče, následně bude provedena revitalizace.
Princip: oživení místa, nastavení dynamiky porostu
kosit: pásy podél chodníků a lavic
velké plochy mozaika, různé přístupy – hra „povrchů“
trávníku
• revitalizace na květnatou louku
Počet sečí / technologie:
• pobytový extenzivní trávník (lemy parku, svahy) –
3-5 sečí, výška 60 - 100 mm
• pohledový květnatý trávník – 2 seče, výška 70 - 100
mm
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, v okolí
mobiliáře, (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm,
důraz na kontrast ploch
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19. SVAHY
REVOLUČNÍ / POD
BIOGRAFEM
Odůvodnění: svahy s fenomenálními kvetoucími lučními porosty. Jejich rozvoj
podpořit technologií kosení, protierozní funkce
Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, zajímavé
struktury a barevnost, oživení místa
Počet sečí / technologie:
• louka – 1- 2 seče, výška 70 - 100 mm (sušší části kosit jen 1x ročně)

20. SVAHY
STALINGRADU
Odůvodnění: svahy s kvetoucími lučními porosty, zajímavé střídání
druhů dle expozice svahu. Jejich rozvoj podpořit technologií kosení,
protierozní funkce
Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku
prostoru, zajímavé struktury a barevnost, oživení místa
Počet sečí / technologie:
• louka – 1- 2 seče, výška 70 - 100 mm (sušší části kosit jen 1x ročně)
• selektivní sečení problematických druhů (2x ročně), případné
odplevelení
• vysekávání provozních pásů – 2 -3x ročně, výška 70 - 100 mm
• zvážit převod některých svahů z trávníku na porost keřů / popínavek
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21. KOVÁŘOVA
- KOMENSKÉHO
/ DESIGN,
PRŮCHOD
Odůvodnění: svahy s kvetoucími lučními porosty, zajímavé střídání
druhů dle expozice svahu. Jejich rozvoj podpořit technologií kosení,
protierozní funkce
Princip: krajinářská část města, plocha dočasného charakteru
Počet sečí / technologie:
• louka – 1- 2 seče, výška 70 - 100 mm (sušší části kosit jen 1x ročně)
• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, (dle potřeby 2-3x ročně),
výška 70 -100 mm

22. PURKYŇOVA
Odůvodnění: rozděleno na tři části: 1. Příjezd - nevyužívaná plocha,
doprovod komunikace, specifické stanoviště – sucho, teplo, vzhledem
k průběhu počasí a principu kosení v minulosti nastoupen proces
degradace. Standardní trávník se vyvíjí na suchomilné trávo-bylinné
společenstvo. Práce s termíny kosení a výškou seče – ověřování
principů.
2.Krvavcová louka - poloha zaplavovaných luk velmi cenná lokalita
(psárkové louky, rdesno hadí kořen) – v návaznosti na využívané
plochy městské zeleně je vhodné kosit pouze prostor určený pro
hry dětí (3 x), ostatní plochy kosit 1-2x ročně pro zachování lučního
porostu.
3. plochy navazující na obytný soubor – seč dle provozních souvislostí,
charakter pobytového extenzivního trávníku s lemem louky, kosení
stezek.
Princip: krajinářská část města, kosení podpoří funkční využití
Nekosit: pohledová plocha - otevřené louky – biotopický charakter
Kosit: pobytové části, pěšina a stezka pod stromy
Počet sečí / technologie:
• louka (krvavcová louka) - 2 seče, výška 70-100 mm
• častěji kosit pásy kolem komunikace, prošlapy, pobytové části,
stezka pod stromy (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 – 100 mm
• odplevelovací seč
• vyhrabání stařiny z ploch zarostlých rákosem
• pobytový extenzivní trávník – seč 3-5x ročně, výška 60-100 mm
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23. KLAFAR –
SÁZAVSKÁ
Odůvodnění: část je rozdělena na doprovod komunikace a doposud
nevybudovanou plochu centrálního Klafarského parku, která se
momentálně profiluje jako postagrární lada. Řešení je dočasné.
Doprovody komunikací - trávníkové plochy zaplevelené vysokým
procentem kvetoucích dvouděložných rostlin. Mezofilní až xerofilní
společenstva. Podpora druhové struktury upravení režimu sečení.
Centrální Klafarský park - rozvojová plocha pro park, možnost nekosení
– nástup sukcese a rozvoj stromového patra jako základ pro park. Práce s
termíny kosení a výškou seče – ověřování principů.
Princip: kolem komunikací – vzhledem k tomu, že provoz v lokalitě není příliš
silný, není nutné kosit pásy kolem komunikací, popřípadě jen tam, kde to
plochy prostorově umožňují. Centrální park – práce s režimy sečí v kontextu
rozvoje plochy (samostatný projekt).
Počet sečí / technologie:
• louka - 2 seče, výška 70-100 mm
• častěji kosit pásy kolem komunikace (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 –
100 mm
• odplevelovací seč
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24. PALACHOVA
Odůvodnění: nevyužívaná plocha v rámci urbanismu městské čtvrti,
zbytková plocha. Specifické společenstvo travin, vtroušené kvetoucí
dvouděložné, mezofilní společenstvo.
Princip: pohledové plochy, principem kosení je možná funkční revitalizace –
vykosená místa ke hrám. Revitalizace plochy – druhové obohacení.
Počet sečí / technologie:
• louka - 2 seče, výška 70-100 mm
• častěji kosit pásy kolem komunikací, parkovišť (dle potřeby 3-5x ročně),
výška 70 – 100 mm
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25. JIHLAVSKÁ
Odůvodnění: nevyužívaná plocha v rámci urbanismu města, bariérová
– izolační plocha. Specifické suchomilné společenstvo s průměrným
zastoupením kvetoucích dvouděložných. Pod porosty dřevin velmi
degradované podrosty, velmi extrémní suchá stanoviště, vhodné kosit
velmi extenzivně, spíše k udržení bezplevelnosti místa a omezení dřevin.
Vhodné podpořit prošlapy kosením, porosty mají protierozní funkci.
Princip: provozně / pohledová plocha / důležitá funkce izolační zeleň /
protierozní ochrana; několik principů kosení
A podrostová plocha Chelčického / kosit dle srážek a teplot pro eliminaci
ruderalizace porostu, cca 2x ročně, výška 70-100 mm
B srážkový stín v podrostu stromů - silně extenzivní kosení, není nárůst
podrostu / trávníku, sečení cca 1x ročně, výška 70-100 mm
C plochy - typ otevřený svah - protierozivní ochrana, 2 seče, výška 70-100
mm
D vybrané kvetoucí boxy – vnitroblok - typ pohledový květnatý trávník
kosený 2x ročně, výška 70-100 mm
E extenzivně sečené plochy - typ “háj”, sečení cca 1x ročně, výška 70-100
mm
F vybrané kvetoucí boxy - předzahrádky / okolo komunikací – typ
pohledový květnatý trávník kosený 2x ročně, výška 70-100 mm

D vybrané kvetoucí
boxy - vnitroblok

ý

• Převod na pohledový květnatý trávník
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• předzahrádky - po dohodě s majiteli vybrané plochy kosit v režimu louka
(2x ročně)
• vnitroblok – cenné a provozně nekonfliktní partie kosit v režimu louka (2x
ročně) - boxy
Počet sečí / technologie:
• louka ve svahu – 1-2 seče, výška 70 - 100 mm
• louka - 2 seče, výška 70-100 mm
• vysekávané pásy – zkratky, kolem komunikací, herní plochy (dle intenzitní
třídy okolních ploch, 3-5x), důraz na kontrast ploch, výška seče 60 - 70 mm
• pohledový květnatý trávník - plochy před domy a ve vnitrobloku, 1-2 seče,
výška 70 - 100 mm
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26. GÖTTLERŮV
RYBNÍK
Odůvodnění: komplikovaně provozní plocha s charakterem parku. Střídání
funkčně využívaných – pobytových a pohledových ploch. Vzhledem k
velikosti území mozaika společenstev od suchomilných přes mezofilních až
po mokřadní. Designem kosení podpořit aktivity a provoz – cesty, plochy na
hry, piknik. Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro mozaikovou seč.
Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru,
zajímavé struktury a barevnost
částečná revitalizace, obohacení společenstva dvouděložnými rostlinami
Počet sečí / technologie:
• louka - 2 seče, výška 70 - 100 mm, mozaiková seč
• mokřad – sekat 1-2x ročně, případné vyhrabání stařiny
• vysekávané pásy - zkratky, kolem komunikací, herní plochy, pobytové
plochy, přístupy k vodě (dle intenzitní třídy okolních ploch, 3-5x ročně),
důraz na kontrast ploch, výška seče 60 - 70 mm
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27. ŽĎAS
Odůvodnění: pohledová nevyužívaná plocha, doprovod komunikace
a návaznost na průmyslový objekt, specifická charakteristika v rámci
urbanismu města. Specifické stanoviště – sucho, teplo, stín stromů, velká
konkurence o vodu. Standardní trávník se vyvíjí na suchomilné trávobylinné společenstvo. Práce s termíny kosení a výškou seče – ověřování
principů. Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro mozaikovou seč.
Princip: pohledové plochy, příjemné stinné místo
Počet sečí / technologie:
• pohledový květnatý trávník – pohledové plochy, plochy pod stromy ve
srážkovém stínu, 2 seče, výška 70 - 100 mm, mozaiková seč
• vysekávat plochy kolem komunikací (dle potřeby 3-5x ročně), výška seče
60-70 mm
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28. BRATŘÍ
ČAPKŮ
Odůvodnění: sídlištní zeleň, skoro až parkový charakter, podrost pod
stromy, stinné a polostinné polohy. Poměrně vysoké zastoupení kvetoucích
dvouděložných, zajímavá skladba „hajních“ travin, designem kosení
podtržení funkčnosti území (průchody, plochy pro hry, piknik). Vzhledem k
velikosti doporučená plocha pro mozaikovou seč.
Princip: lemy parku louka, centrální část pobytová, citlivý přístup k
podrostovým partiím
Nekosit: pohledová plocha - louky, podrosty, ponechávat zajímavé plochy
- boxy
Kosit: pěšina, lemy kolem chodníků, herní a pikniková místa
Počet sečí / technologie:
• louka – pohledové plochy, podrosty, 2 seče, výška 70 - 100 mm, mozaiková
seč
• častěji vysekávané pásy – zkratky, kolem komunikací, herní, pikniková
místa, důraz na kontrast ploch, výška seče 60 - 70 mm
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30. NÁDRAŽNÍ
Odůvodnění: pohledová plocha, doprovod komunikace a návaznost na
obchoďáky, specifická charakteristika v rámci urbanismu města. Specifické
stanoviště – velké sucho, teplo, vzhledem k průběhu počasí a principu
kosení v minulosti nastoupen proces degradace, špatně založené trávníky.
Standardní trávník se vyvíjí na suchomilné trávo-bylinné společenstvo
(rozchodníky, mateřídoušky), dle poloh a expozic svahů a ploch různé
formy. Práce s termíny kosení a výškou seče – ověřování principů pro
zachovávání specifické sklady.
Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru,
zajímavé struktury a barevnost, oživení místa
Počet sečí / technologie:
• doprovodný kvetoucí trávník – pohledové plochy (vzdálenější od
komunikace) 1-2 seče, výška 70 - 100 mm; okrajové provozní plochy –
doprovodný kvetoucí trávník, seč 3x ročně, výška 70 - 100 mm; častěji
vysekávané pásy – zkratky, kolem komunikací, důraz na kontrast ploch,
výška seče 60 - 70 mm
• mozaiková seč dle společenstva – suché, méně rostoucí plochy obsekávat
(např. svah s mateřídouškami)

31. PILÁK –
LOUKA U LÍPY
Odůvodnění: v rámci urbanismu plocha na periferii, přesto funkčně
zajímavá – rekreační potenciál. Cílem je designem kosení podtržení
funkčnosti území (hry, průchody, piknik), mezofilní až suchomilná
společenstva se středním zastoupením kvetoucích dvouděložných rostlin.
Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro mozaikovou seč.
Princip: Komplikovaná provozně / pohledová plocha. Sečí vytvořit
pobytově / pohledový prostor, provozně / pohledová plocha
Počet sečí / technologie:
• louka – otevřená louka - 2 seče, výška 70-100 mm, mozaiková seč
• vykosené pásy – zkratky, kolem komunikací, herní plochy, výška seče 60
-70 mm, dle potřeby 3x-5x ročně
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