
 

Jak pečovat o trávníky a louky v období klimatických změn? 

Metodické doporučení, jak na území hlavního města Prahy pečovat o travnaté 

plochy v době dlouhodobého sucha a horka vydal Odbor ochrany prostředí 

Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení péče o zeleň, v dubnu 2019. 

Rádi bychom Vás seznámili se základními informacemi a postupy, které jsme pro 

Vás z tohoto doporučení vybrali. 

Obecné podmínky sečení travnatých a trávobylinných ploch v období 

dlouhodobého sucha a horka vychází z dlouhodobých zkušeností při údržbě 

veřejné zeleně. Přístup k péči o tyto plochy se odvíjí od účelu jejich využití a 

různorodého složení ploch. 

A. Parterové, pobytové a parkové travnaté plochy  

Zásady sečení: 

Nikdy nesečeme – když je teplota vzduchu vyšší než 26°C 

 - trvá-li dlouhodobé sucho – horko a my nemáme k dispozici     

dostatek vody na závlahu ( 2-6l na m2). 

Dlouhotrvající sucho – neprovádíme pravidelné plošné sečení, necháme travnatou 

plochu růst bez seče až do ochlazení a příchodu deště 

 - při výskytu silně alergenních a plevelnatých rostlin 

provedeme jen lokální seč v místě výskytu 

 - v případě parků informujeme o opatření (způsob seče 

v horku a suchu). 

Seč po zlepšení klimatických podmínek  – sečí se porost snižuje vždy jen o 1/3 

výšky listů trav, po cca 5 dnech se může snížit o další menší 

výšku.  

Technika – vhodný typ rotační sekačky, nabroušené nože 

               - účinné mulčovací zařízení - v případě, že se posekaná tráva 

neodstraňuje 

              - strunové sekačky – omezit na minimum, použít jen v nejkrajnějším 

případě. 

Způsob – sekat jen v přímém směru – rovné linie. 

 

B. Květnaté louky a luční porosty  

Platí obecné podmínky  - nesekáme   – když je teplota vzduchu vyšší než 26°C    

 - trvá-li dlouhodobé sucho – horko a my nemáme 

k dispozici  dostatek vody na závlahu ( 2-6l na m2). 

Provádí se 2 seče. 

První seč -  v období nejdéle do ½ června. 

Druhá seč – v září (tzv. „otava“).  



 

Seče se na výšku 10-15 cm, pokosenou hmotu je třeba maximálně do 2-5 dnů 

odstranit.   

Mozaiková seč – vhodné použít u přírodně bohatších lučních porostů, na cca 20-

30 % plochy (ideálně tam, kde je více dvouděložných rostlin) je ponecháno 

nepokosené jako vhodný biotop pro různé druhy bezobratlých živočichů. Zároveň 

se tím umožní vykvetení a vysemenění ponechaných rostlin.  

Luční porosty a květnaté louky se obvykle sekají bubnovou, lištovou, cepovou 

nebo i některými typy rotačních sekaček.  

 

 

 


