TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Hradec Králové 26. června 2019

Zásady sečení travnatých ploch na pozemcích ve vlastnictví statutárního
města Hradce Králové schválené Kolegiem primátora dne 27.5.2019

S ohledem na využívání šetrnějších technologií při údržbě travnatých ploch budou při sečení
trávníků uplatňovány následující zásady:
1. V zájmu hospodaření s vodou a živinami bude preferován systém sečení trávy bez sběru
(mulčování).
2. V období intenzivního růstu trávy budou velkokapacitní žací stroje nastaveny na
standardní výšku sečení 5-7 cm. Jedná se zpravidla o první a druhou seč.
3. S nástupem suššího letního období bude výška sečení u těchto strojů zvýšena na 8-9 cm.
Sečení bude podle potřeby a v omezené míře probíhat i během letního období s ohledem
na potřebu potlačovat šíření a vysemeňování hluboce kořenících plevelů, zejména
šťovíku, pcháče apod.
4. Rozměrově malé plochy trávníků u domů, chodníků, komunikací apod., které jsou sečené
ručními sekačkami, budou sekány se sběrem a výška sečení bude upravována podle
aktuálních potřeb.
5. Neposbíraná, příp. neposekaná tráva nebude považována za technologickou chybu a
v tomto smyslu bude - s ohledem na převažující zájem na ochraně životního prostředí reagováno na případné podněty od občanů.
6. Nebude reflektováno na požadavky na sečení trávy v místech, kde je možné zachovat
přírodní nebo přírodě blízká společenstva. Zejména se jedná o remízky a další zapojené
porosty přírodního charakteru, polní a lesní cesty, meze a proluky v krajině, okolí garáží,
průmyslových objektů atp.
7. Vybrané přírodní louky v majetku města s celkovou výměrou 130.427 m2 budou posečeny
standardně 2 x, v případě potřeby s ohledem na průběh počasí maximálně 3 x ročně. I
v tomto případě bude preferováno mulčování.
8. V průběhu roku bude projednána možnost převést do režimu přírodních luk i další plochy
o celkové výměře 193.280 m2. Intenzivnější sečení trávy na těchto plochách je vynuceno
pořádáním kulturně společenských nebo sportovních akcí nebo je dáno obecnou zvyklostí
v dané lokalitě.
9. Na pozemku č. parc. 66/1 v k. ú. Třebeš o výměře 3.152 m2 byla v rámci pilotního
projektu založena květnatá louka. K jejímu založení byly z důvodu testování použity dvě
speciální směsi osiv „Česká květnice“ a „Kopretinová louka“. Předpoklad rozvoje kvetení
těchto luk je pak v roce 2020, resp. 2021. Případné rozšíření těchto kvetoucích lučních
porostů bude záviset na výsledku těchto testovaných porostů.
10. V některých částech města je testováno částečné sečení travnatých ploch, kdy část je
posečena a část je ponechána jako kvetoucí louka, jako např. plocha mezi ul. V Lipkách a
Labskou Kotlinou I (viz obr.).
Ing. Tomáš Pospíšil
Ředitel TSHK
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