XVI.

DESATERO Z DESÍTKY

SEKÁNÍ TRÁVY

DOPORUČENÁ PÉČE O TRÁVNÍKY VE MĚSTĚ
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Sekání trávy není černobílé, ale zelené
Péče o trávníky je odbornou záležitostí, v tomto
případě zahradnickou. Jednostranné názory, že
trávníky se nemají sekat vůbec nebo naopak pořád
bez ohledu na klima jsou zavádějící.

Mozaika je dobrá volba!
Zhruba 20-30 % plochy můžete nechat nepokosené
jako biotop pro hmyz a pro dokončení vývoje
ponechaných rostlin. Experimentujte a měňte
místa, která zůstávají nesekána.

Správná výška pokosu?
Pokud sekáte, tak
doporučujeme trávníky kosit
minimálně na výšku cca
10 – 15 cm.
Lze také postupovat
technikou dvou
sekání jdoucích po
sobě s postupným
krácením na
doporučený stav.

Pozor na strunu!
Strunové sekačky
(motorové kosy)
omezte na minimum
a používejte je
v odůvodněných
případech,
např. při výrazných
terénních nerovnostech.

Není trávník jako trávník
Ve městě je nutné pečlivě rozlišovat funkci jednotlivých
trávníků. Jedná-li se o rekreační v parku, estetické v ulicích
nebo o pozemky s technickou funkcí. V parcích jsou také ty
s automatickou závlahou, které se sekají častěji.

Zdroj: Metodické doporučení k seči trávníků MHMP 2019
a zkušenosti pracovníků MČ Praha 10

Pozor na horko a sucho
Nejlepší je začít sekání trávy brzy ráno a skončit
se sečí, když teplota vzduchu dosáhne 26 °C.
Za déletrvajícího horka a sucha, pokud je sečení
nutné, tak pouze když je k dispozici závlaha.

Selekce plevelů a alergenů
V případě rozvoje plevelnatých nebo silně alergenních
rostlin v travnatých plochách situaci řešíme jen lokální
sečí v místě jejich výskytu.
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Mulčování doporučeno!
Pokud není tráva při seči ani následně
odstraněna z plochy, musí být
sekačka vybavena účinným
mulčovacím zařízením. Trávník
je ovšem potřeba sekat častěji!

Je libo
květnatých luk?
Žádaným travinatým
povrchem jsou i ve městě
květnaté louky, i hmyz
je má rád! Luční porost
sečeme pouze dvakrát
ročně (do poloviny června
a v září) na výšku cca 10–15
cm. Hmotu je nutno odstranit,
ale předtím ideálně ponechte
několik dnů pro vydrolení semen
na místě.sekat častěji!

Není vlastník jako vlastník
O různé trávníky se starají různí správci. Vedle
úřadu MČ jsou to nejrůznější organizace
hl. m. Prahy. A samozřejmě soukromé subjekty.
Doporučení platí pro všechny uvedené.
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