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Cíle projektu
1. odplevelení záhonů – pouze velké přerůstající plevele
2. dosadba – v dubnu až květnu bude dosazeno do záhonu na Lazcích 5ks komule Davidovi
3. seč – 2x bude posečeno celkem cca 1300 m2 trávníku (3 záhony po 25m2 a plocha v Aso parku
cca 1375 m2 včetně likvidace biomasy.
Popis realizovaného projektu
Projekt byl realizován celkem na čtyřech plochách. Tři z nich jsou motýlí záhony založené v roce
2015. Čtvrtá plocha je luční porost v Asoparku založený na podzim 2016. Všechny plochy vznikly
a byly udržovány za finanční podpory Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje.
V rámci projektu byly realizovány následující činnosti:
1. odplevelení založených záhonů od velkých plevelů a jejich údržba
Založené záhony byly zasety regionální luční směsí a bylo nutné v průběhu roku zajistit
likvidaci konkurenčně zdatnějších druhů odplevelením. Odplevelení bylo realizováno cca
1x týdně pouze v jarních měsících (duben, květen). V pozdějším období nebylo nutné
odplevelení provádět. Práce probíhaly selektivně, mechanicky bez použití herbicidů. Dále
byly na záhonech instalovány cedulky s výstrahou proti vysečení. Záhony byly průběžně
cca 1x za 14 dní v době vegetace kontrolovány a prováděna drobná údržba – odklizení
odpadků, zálivka keřů.
2. dosadba keřů
Na jaře byla provedena opětovná dosadba keřů komule Davidovi 5ks na záhonu na
Lazcích, které byly zcizeny, nebo odumřely díky sešlapu nebo díky nevhodnému venčení
psů.
3. seč záhonů
V rámci údržby založených lučních ploch byla provedena seč 2x ročně a to v termínu
červen a srpen/září. Na sečených plochách byly při prvních sečích ponechány části
kvetoucí vegetace pro pozdější vysemenění kvetoucích rostlin a jako refugium pro hmyz.
Z důvodu zajištění optimálního rozvoje a růstu vysetých lučních druhů rostlin, byla
posečená biomasa z pozemků odvezena. Při druhé seči byly plochy vysečeny celé.
Nad rámec projektu byl proveden dosev regionální luční směsi na záhonu na Lazcích z důvodu
podpory druhové pestrosti záhonu a dále byly na všech motýlích záhonech vyměněny informační
cedulky za nové.
Závěr:
Stanovené cíle projektu se podařilo splnit. Jako problém vnímáme působení realizačních firem na
údržbu zeleně v daných lokalitách. V podstatě každoročně jsou na podzim plochy vysečeny včetně
keřů. Nepomohla ani instalace ohrádek,cedulí či osobní intervence. Zásadní problém to vytváří na
lokalitě Lazce, která je mimo jiné i pod tlakem vandalů, pejskařů.

2

Fotodokumentace

Příprava plochy na Lazcích na dosev regionální směsí na jaře

Výměna informačních cedulek
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Instalace cedulek se zákazem sečení záhonů

První seč na Foersterově ulici
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První seč na Schveitzerově ulici

5

První seč na Lazcích

Druhá seč na Foersterově ulici
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Druhá seč na Lazcích
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Druhá seč na Schveitzerově ulici

První seč v Asoparku s vynecháním pruhu vegetace neposečené
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Druhá seč v Asoparku
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