
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU

„Květnatá louka ve Smetanových sadech“

Příjemce dotace: 

Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
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Cíl projektu: Založení květnaté louky v Aso parku v Olomouci.

Zhodnocení realizace projektu:

Plocha pro realizaci květnaté louky se nachází v  Aso parku Na střelnici v centru
Olomouce. Lokalitu jsme byli nuceni změnit s ohledem na doporučení pracovníků
oddělení péče o zeleň Magistrátu města Olomouce. Dotčené parcely č. 452/2 a
452/12 jsou ve vlastnictví Statutárního města Olomouce.

Dotčené travní porosty byly ohraničeny a veřejnost byla seznámena s realizací
projektu. V říjnu proběhla osvětová akce, kde si účastníci vyzkoušeli kosení trávy
kosou a pro rodiny s dětmi byl připraven zážitkový program. V rámci aktivit byly
prezentovány názvy lučních rostlin, péče o travní porosty pro podporu kvetoucích
rostlin a zašifrovaný poklad. 

Po  pokosení  porostu  byl  proveden  postřik  herbicidem Roundup na list.  Po  14
dnech  byl  pomocí  rotavátoru  terénní  povrch  narušen.  Následně  byla  plocha
srovnána pomocí rotačních hrabí. Do takto upravené plochy bylo provedeno ruční
osetí  směsí  osiva  s vyšším  zastoupením  lučních  druhů,  které  bylo  následně
zaváleno. Jednalo se o osivo z Planta Naturalis „Česká květnice“ a regionální osivo
produkované  spolkem Sagittaria.  Tento  postup  je  doporučován  jak  prodejcem
osiva, tak z vlastní zkušenosti při zakládání květnatých záhonů v Olomouci v roce
2015.

Květnatá louka podpoří biodiverzitu v městském prostředí – parku a bude sloužit 
jako potravní biotop pro hmyz i např. netopýry a bude i životním biotopem pro 
vývojová stádia hmyzu, např. motýlů.

Propagace projektu a jeho přínos pro Olomoucký kraj a město Olomouc:

V rámci realizace projektu proběhla osvětová akce pro veřejnost, kdy byly 
účastníci seznámeni s cílem projektu a sami si vyzkoušeli kosení kosou. Pro rodiny
s dětmi byl připraven ekovýchovný program. O konání akce byla vytvořena 
pozvánka, kde proběhla propagace donátorů včetně Olomouckého kraje. 

Po ukončení projektu bude uveřejněna na stránkách spolku Viadua 
(www.viadua.cz) závěrečná zpráva včetně fotodokumentace.

Příloha 1: Fotodokumentace akce

Příloha 2: Pozvánka na akci pro veřejnost
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http://www.viadua.cz/


PŘÍLOHA 1

Obrázek 1: 
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Obrázek 2: Charakter porostu v červenci 2016

Obrázek 3: Stav dotčeného pozemku v říjnu 2016
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Obrázek 4: Kosení travního porostu při akci pro veřejnost

Obrázek 5: Akce pro veřejnost
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PŘÍLOHA 2
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