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Zástupci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odborníci z přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity, zástupce CHKO Poodří a pracovníci Magistrátu města
Havířova se ve středu 12. června sešli před budovou radnice centrálního obvodu.
Společně se vydali na prohlídku míst, kde letos městský obvod pokusně založil tzv. luční
trávníky. Zelené plochy se sníženou intenzitou pokosu mají pomoci zadržování vody ve
městě, větší rozmanitosti kvetoucích druhů rostlin a výskytu hmyzu.

Průvodcovské role se ujal místostarosta Rostislav Řeha, který má ve své gesci životní
prostředí a vznik lučních trávníků inicioval. Obchůzka vybraných lokalit nám ukázala první
výsledky pilotního projektu, které přítomní odborníci prozkoumali a erudovaně
zhodnotili. Znalci z oboru botaniky a entomologie i kolegové z Havířova si postupně prošli
všech 11 lokalit a se zájmem studovali výskyt bylinných i živočišných taxonů na
jednotlivých zelených plochách a také potenciál těchto vybraných ploch pro jejich další
rozvoj.

V praxi se ukázalo, že takřka všechna vybraná místa jsou druhově zajímavá z hlediska
bylinného patra, byť výskyt hmyzu, který by byl na kvetoucí byliny vázán, zatím nešel
zcela plně hodnotit. Ale např. bohatý porost bršlice kozí nohy v Komenského sadech je do
budoucna výborným živným stanovištěm pro vývoj vizuálně velmi atraktivního a zároveň i
chráněného otakárka fenyklového. Jednu z lokalit v Komenského sadech doporučili
odborníci jako jedinou ze zkoumaných vyjmout ze seznamu a dále kosit standardně.

Všichni přítomní se shodli na tom, že ze strany městského obvodu se jedná o zajímavou
aktivitu, kterou má smysl dále rozvíjet a sledovat. Městský obvod nyní ve spolupráci s
nimi připravuje nové internetové stránky, na kterých bude prezentovat průběh a výsledky
takovýchto „zelených“ projektů.

Jak často kosíme?

Kosení trávníkových ploch probíhá pod taktovkou pracovníků technických služeb podle
připraveného ročního plánu údržby veřejné zeleně. Vegetační období trávníků je od
dubna do října, četnost kosení je zpravidla 6–8x za celé období vegetace. Intenzita
pokosu se odvíjí od místních podmínek a druhu trávníku – trávník parterový (např.
Masarykovo náměstí), trávník parkový (parky + sídliště), nově letos přibyl i trávník luční.
Po konzultaci se zástupci Ostravské univerzity v terénu byl dopracován plán rozvoje a
následné údržby do dalších let i těchto lučních ploch.

V současnosti je dokončen pokos č. 2 a v plném proudu je pokos č. 3. Letošní značný
nedostatek vody v půdě nás však nutí každou plochu posuzovat individuálně. Víme, že
kosení ve vysokých teplotách není vhodné a kompenzujeme tedy naše zásahy nastavením
sekaček na nejvyšší možný pokos. Ale sekání trávy nám také mohou zastavit déletrvající
deště – kvůli nedávným bouřkám jsme se dostali do skluzu zhruba dva týdny. Situaci se
však snažíme řešit zavedením odpoledních směn. V průběhu července dostaneme růst
trávy pod kontrolu a budeme už provádět pouze běžné kosení trávníků v návaznosti na
vhodné klimatické podmínky.



Zelené plochy se sníženou intezitou pokosu jsou označeny touto cedulí.

Místostarosta Rostislav Řeha spolu s bioložkou Šárkou Cimalovou z Ostravské univerzity
při prohlídce míst, kde letos městský obvod pokusně založil tzv. luční trávníky.
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