Novinky v péči o městskou zeleň
V letošním roce došlo k několika inovacím v péči o městskou zeleň. Zahradníci Technických
služeb zkoušejí nový způsob sekání travnatých ploch a poprvé byla pro osev na dvou
místech města použita květinová směs.
„Zeleň ve městě plní nezastupitelnou roli a my samozřejmě tomuto tématu věnujeme velkou
pozornost. Poprvé se tak letos i u nás setkáte s místy, kde byly vynechány nepokosené
ostrůvky vysoké trávy v jinak pravidelně udržovaném trávníku. To má nejeden klad, takové
místo se stává útočištěm hmyzu a pokud zaprší, lépe udrží vodu a její pomalý odpar
ochlazuje nejbližší okolí. Praktikovat tuto metodu lze ale pouze tam, kde se vyskytuje bohatá
druhová skladba rostlin, nikoliv agresivní plevele. Další novinkou je použití květinové směsi
trvalek a letniček určené pro přímý výsev. Kolemjdoucí tak v ulici Na Přístavě potěší již brzy
nejen květy sluncovky, lnu, chrpy a hvozdíku,“ vysvětluje místostarostka Stanislava Tichá.
O změnách v přístupu k péči o travní porosty v našem městě jsme podrobně informovali
v městském Zpravodaji v září loňského roku. Více než 52 hektarů, o které se naše Technické
služby starají jak vlastními silami, tak prostřednictvím subdodavatelů, je udržováno hned
několika způsoby. Někde je potřeba zachovat nízký travní koberec, jinde se seká pouze 2x
ročně. Navíc letos naši zahradníci v Parku Dr Antonína Brzoráda u Obecního domu a v ulici
Josefa Mánesa vyzkoušeli již zmíněné travnaté ostrůvky.
Nově také rozkvetou dříve travnaté plochy v ulici Na Přístavě u kamenného mostu a na
křižovatce s ulicí Na Fortně. Ve spolupráci s poradcem pro zeleň byla pro přímý výsev zvolena
velmi rezistentní směs, která odolá chudším podmínkám, suchu a přímému slunečnímu svitu.
Zvolená květinová směs obsahuje 17 druhů semen rostlin, je pestrobarevná, nabízí dlouhou
dobu kvetení a zároveň omezuje růst plevele. Výška porostu by měla dosáhnout 40–50
centimetrů, přičemž v prvním roce vykvetou letničky a trvalky, dvouletky kvetou
v následujícím roce s doplněním letniček, které se stihnou po odkvětu v prvním roce znovu
vysemenit. Pokud se tento typ výsevu osvědčí, doplňován by měl být jednou v rozmezí 2–3
let. Rozhodnuto bylo nejen z estetického důvodu, ale především z důvodu praktičnosti, kdy
rozkvetlý záhon a vysoká tráva nabízí potravu pro tolik potřebný hmyz a jeho následná
údržba je mnohem jednodušší.
Veškeré zahradnické práce a nové trendy v údržbě jsou plánovány s ohledem na personální
a technické možnosti městských zahradníků. Cílem je, aby se obyvatelé Nymburka mohli
kochat pohledem na barevný porost květin, přičemž údržba bude v ideálním případě
minimální.
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