ba nultého obchvatu Bratislavy ukázala ako nevyhnutná. Prezentovaný model túto skutoènos potvrdzuje, ale poukazuje aj na kritické úseky,
predovšetkým R7, tvoriacu radiálu z junej strany po kriovatku Prievoz.
A práve otázka dostatoène kapacitných prepojení D4 s D1 a mestom je hlavným problémom riešenia dia¾niènej siete v Bratislave. Bez nich by D4
plnila len úlohu odklonenia tranzitnej a malého mnostva zdrojovej a cie¾ovej dopravy. A to nemono povaova za dostatoènú funkciu. Tomuto
zhodnoteniu snáï mohli autori venova aj väèšiu pozornos.
Je dôleité poukáza na nedostatky v dopravnom modelovaní, aj na èasto nekorektné diskusie o navrhovaných projektoch, èo autori vcelku
úspešne urobili. Aj keï v závere dos emotívne.

Prof. Ing. Ján Èelko, CSc.
ilinská univerzita v iline, Stavebná fakulta, Katedra cestného stavite¾stva
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Dálnièní koridory jsou èasto lemovány širokými bezpeènostními okraji, které jsou udrovány jako trávníky.
Tyto trávníky jsou dosud obvykle zakládány s vyuitím levného osiva pícnináøských odrùd trav, které jsou
typické velkou produkcí nadzemní biomasy. Porosty vyadují sekání, resp. mulèování dvakrát a tøikrát
roènì, co je finanènì nároèné. Zde pøedstavujeme novou technologii, kterou testujeme ve spolupráci
s Øeditelstvím silnic a dálnic. Princip technologie spoèívá v transformaci stávajících trávníkù pomocí výsevu
poloparazitických rostlin (kokrhelù) na nízkoproduktivní porosty bylin, u nich bude staèit sekání, resp.
mulèování jednou roènì a ekonomicky se tak investice brzo vrátí. Pøidanou hodnotou technologie je pøímá
podpora hmyzu, a to zejména opylovaèù prosperujících z nektaru produkovaného bylinami.
[Klíèová slova: byliny, finanèní náklady, kokrhel, mulèování, návratnost investic, produktivní trávy,
sekání, technické normy]
Motorway corridors are frequently fringed with wide safety verges maintained as grasslands. These
grasslands are till this time usually established by the use of cheap cultivated forage grasses seeds which
produce large biomass quantities. These stands require rather costly cutting/mulching twice or three
times a year. In this article the new technology being currently tested in cooperation with the Czech Road
and Motorway Directorate is shown. The principle of the technology mentioned can be found in current
verges transformation into low-productive stands of forbs by seeding hemiparasitic plants of Rhinanthus
genus. For transformed verges cutting or mulching once a year will be sufficient and thus initial
investment will economically return soon. Moreover, flower-rich stands would support wide spectra of
insect, especially pollinators thriving on nectar producing forbs.
[Keywords: forbs, financial expenses, Greater yellow rattle, mulching, investment return, productive
grasses, cutting, technical standards]

K VÝVOJI ZAKLÁDÁNÍ DOPROVODNÉ ZELENÌ KOLEM
KOMUNIKACÍ
Naše krajina je protkána sítí dálnic a silnic. Ty jsou ve zvlnìném reliéfu èasto lemovány dlouhými svahy, které jsou zatravnìny anebo osázeny stromy a keøi. Tato doprovodná zeleò
tvoøí nedílnou souèást naší krajiny. Kromì krajináøsko-este-
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tické funkce plní také funkci hygienickou, pùdoochrannou a
mikroklimatickou.
Ji v 18. století byla rùznými pøedpisy a naøízeními (mezi
prvními naøízení Marie Terezie o povinnosti vysazování alejí
podél komunikací z roku 1752) stanovena povinnost vysazovat stromy podél novì budovaných tzv. císaøských silnic. Úèelem alejí bylo vytvoøení souvislého stínu na komunikacích,
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který zvyšoval pochodovou aktivitu vojsk a tanou sílu zvíøat.
Dnes ji takový cíl doprovodné vegetaèní úpravy nesledují,
pøesto jsou nedílnou souèástí pøípravy a výstavby komunikací. V souèasné dobì se zohledòují zejména poadavky bezpeènostní, ekonomické, nároky na následnou údrbu a
v neposlední øadì také poadavky dotèených orgánù ochrany
pøírody. Správce komunikace, investor stavby, zhotovitel i projektant se tak nezøídka dostávají do problémù jak všechny tyto
poadavky, èasto protikladné, skloubit.
Pøiblinì od 80. let 20. století byly na svazích komunikací
upøednostòovány souvislé výsadby stromù a keøù, které po zapìstování a vytvoøení kompaktního porostu nevyadovaly
témìø ádné zásahy. Údrba svahù se omezila na pravidelné sekání podélných pøíkopù a menších travnatých ploch. Nicménì
v souèasné dobì zaèínají vznikat údrbì silnic vysoké náklady
s kácením stromù a probírkami hustých keøových porostù, protoe tyto prvky ji dnes odporují pøedpisùm bezpeènosti provozu. To je jeden z hlavních dùvodù, proè jsou pøi výstavbì
nových komunikací preferovány na pøilehlých svazích travnaté
doprovodné plochy s menším zastoupením døevin. Stromy jsou
vysazovány na koneènou vzdálenost tak, aby nebylo nutno provádìt následnou probírku, a omezují se rozsáhlé zapojené porosty keøù. U tohoto zpùsobu vegetaèních úprav sice odpadají
problémy s kácením v následujících letech, na druhou stranu se
zvìtšují plochy, které je nutno pravidelnì sekat. Jako nejlevnìjší
varianta se osvìdèilo mulèování, které zahrnuje rozsekání travní hmoty cepovým mulèovaèem na drobné kousky a ponechání
na místì k samovolnému rozkladu.
TECHNICKÁ PØÍPRAVA ZATRAVNÌNÍ SVAHÙ PODÉL
KOMUNIKACÍ DNES: TEORIE A PRAXE
Pøípravu a zpùsob provedení zatravnìní svahù podél komunikací upravuje nìkolik technických norem (Box 1) tak, aby výsledkem revitalizaèních úprav svahù byl vyrovnaný zapojený
porost bez holých plošek. V praxi lze realizaèní postupy shrnout v nìkolika následujících hlavních bodech:
· Pøed zaloením trávníku je tøeba na svahy komunikace
rozprostøít pùdu ve vrstvì alespoò 10 cm (optimálnì
20 cm), a to na podkladì, který umoní pohyb vody,
vzduchu a poutání ivin. Pro tyto úèely se pouívá podornièí (podloní pùdní horizonty), ve výjimeèných pøípadech ornice (humusový horizont).
· Standardní osetí travní smìsí je moné provádìt na svazích maximálnì do sklonu 1:1,5 (tj. 33°, resp. 67 %). Na
strmìjších svazích je potøeba pouít další protierozní
opatøení (geotextilie, georohoe, travní rohoe).
· Pouitá travní smìs musí splòovat poadavky na rychlé
vzcházení i poèáteèní rùst, vytrvalost na stanovišti, nízký
vzrùst nevyadující èasté sekání, toleranci vùèi stresovým

podmínkám (napø. zvýšené salinitì pùdy díky rozstøiku
z povrchu komunikací v zimním období), nenároènost
na iviny a intenzitu péèe, protierozní úèinek, dobré
odnoování, dobrou konkurenèní schopnost.
· Technické podmínky TP 99 uvádìjí vzorové travní smìsi
pro rùzné typy stanoviš (dle pùdních a klimatických
vlastností, expozice svahu, exponovanosti lokality – napø.
smìs pro støední dìlicí pás). Základ tìchto smìsí tvoøí
kostøavy, lipnice luèní a jílek vytrvalý, s pøímìsí 5–15 %
dalších druhù jako jsou psineèek obecný, metlice trsnatá
a bojínek hlíznatý.
Pøestoe je pøi zatravòování kladen legislativní dùraz na nízkoproduktivní travní smìsi vyadující jen obèasné sekání,
praxe ukazuje opak. Trávníky na svazích komunikací jsou zakládány vesmìs s vyuitím levného osiva pícnináøských odrùd
trav. Tyto kultivary trav jsou ovšem typické vysokou produkcí
nadzemní biomasy a pro daný úèel jsou proto nevhodné. Výsledkem pouívání pícnináøských produktivních smìsí jsou
tak vysoké náklady na údrbu vegetace formou sekání, resp.
mulèování, a to dvakrát a tøikrát roènì (obr. 1).

Obr. 1

Svah se standardní travní smìsí produkující velké mnoství biomasy, který vyaduje údrbu alespoò dvakrát roènì (D2 u Bluèiny)

NOVÝ PØÍSTUP K ZATRAVNÌNÍ SILNIÈNÍCH SVAHÙ:
DVÌ EXPERIMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE S NOVÝMI
MONOSTMI
Stávající praxe vegetaèních úprav na doprovodných svazích
kolem komunikací ukazuje nìkteré problematické aspekty jak
z hlediska nákladù na údrbu vegetace, tak dalších krajinotvorných funkcí. Podívejme se na monosti øešení, které se nabízejí.
Silnièní svahy lze z hlediska doprovodné vegetace rozdìlit
do dvou skupin: stávající ji zatravnìné svahy a silnièní svahy
ve výstavbì. Pokud se týèe svahù novì zakládaných, lze zde
zaloit vegetaèní pokryv pøímo s ohledem na poadavky jako
je nízká produkce, pøípadnì další krajinotvorné funkce vege-

Box 1 Legislativnì závazné pøedpisy pro pøípravu doprovodné zelenì podél komunikací

Pøi návrhu, zakládání a následné údrbì vegetace podél komunikací je nutno respektovat oborové normy: zejména ÈSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ÈSN 83 9021 Technologie vegetaèních úprav v krajinì – Rostliny a jejich výsadba, ÈSN 83 9031 Technologie vegetaèních úprav v krajinì – Trávníky a jejich zakládání, ÈSN 83 9051 Technologie vegetaèních úprav v krajinì – Rozvojová a udrovací péèe
o vegetaèní plochy, dále resortní pøedpisy Technické podmínky (dále zkratka TP) 99 – Vysazování a ošetøování silnièní vegetace, TP 99 Dodatek 1, TP 53 Protierozní opatøení na svazích pozemních komunikací, Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
(TKP), kap. 13 Vegetaèní úpravy.
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Box 2 Projekt TH01030300 „Nové technologie vegetaèních úprav svahù dálnièních a silnièních koridorù pro zvýšení dlouhodobé efektivity
zvláštní územní ochrany pøírody“

Výsledkem projektu øešeného v letech 2015–2019 ve spolupráci s Øeditelstvím silnic a dálnic bude komplexní metodika pro vytvoøení
druhovì bohatých trávníkù, které budou ekonomicky i energeticky nenároèné jak pøi zakládání, tak pøi následné údrbì. Náš projektový
tým od roku 2015 v terénu ovìøuje technologii úprav trávníkù na stávajících svazích pozemních komunikací a pøipravuje novou technologii zakládání nízkoproduktivních travnatých ploch na nových stavbách. Bliší informace o projektu na webu: www.motylidalnice.cz

tace. Tato monost zde je ji nyní, legislativa ji podporuje,
prakticky ovšem k naplòování legislativních norem ne vdy
dochází. Druhou kategorii svahù tvoøí stìejní podíl ji realizovaných zatravnìných svahù, na kterých se provádí pravidelná a nìkolikrát roènì opakovaná úprava vegetace (nejèastìji
formou mulèování). I tyto svahy, namnoze zatravnìné produktivní vegetací pícnináøských smìsí, lze nedestruktivnì
pøevést na nízkoproduktivní druhovì diferencované porosty
s pøidanými krajinotvornými funkcemi (Box 2).
MECHANISMUS BIOLOGICKÉ TRANSFORMACE
VEGETACE STÁVAJÍCÍCH ZATRAVNÌNÝCH SVAHÙ
PODÉL DÁLNIC
Princip biotransformace zatravnìných dálnièních svahù je ve
své podstatì jednoduchý. Spoèívá v pøevodu stávajících vysokých a hustých (produktivních) porostù trav na niší a øidší
porosty dvoudìloných bylin, pøevánì s pøízemní rùicí listù.
Pøevod lze realizovat pomocí výsevu poloparazitických rostlin
rodu kokrhel. Kokrhele reprezentují zelené rostliny, tedy umí
fotosyntézu, ale zároveò pro svùj rùst vyuívají rùzné druhy
trav jakoto hostitelské rostliny (obr. 2). V posledních dvou
dekádách byl kokrhel experimentálnì pouíván v Anglii ke
sníení produktivity a podpoøe rozmanitosti vegetace luk i
dálnièních okrajù. Technologie se ovšem nerozšíøila, a to díky
slabému uplatnìní pouívaného druhu, kokrhele menšího, na
nových místech a vysoké cenì jeho osiva. Naše pozorování
však ukazují, e pøíbuzný kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus) pùvodní druh èeské kvìteny (døíve plevel obilných
polí), je schopen ujmout se ve vìtšinì typù trávníkù. Navíc,
kokrhel luštinec je bujnì rostoucí druh s obrovskou produkcí
semen, co dává dobré pøedpoklady pro komerèní produkci
osiva a velkoplošnou aplikaci technologie. Dosavadní polní

Obr. 2

experimenty naznaèují, e na 1 ha zemìdìlské pùdy by bylo
moné roènì vyprodukovat 400–500 kg osiva kokrhele luštince. To pøi souèasných cenách pøípravy pùdy, skliznì a èištìní
dává pøedpoklady, e cena osiva kokrhele by se mohla dostat
na 80–100,- Kè za 1 kg, tedy na úroveò ceny kulturních trav.
Prakticky probíhá ošetøení travního porostu následovnì. Po
podzimním výsevu 500 semen (tj. zhruba 2 g) na 1 m2 kokrhel
bìhem jedné a dvou následujících vegetaèních sezón potlaèí
produktivní druhy trav, èím nepøímo v porostu podpoøí obzvláš byliny s pøízemní rùicí, které se napojení koøenových
pøísavek kokrhele úèinnì brání. Touto zmìnou druhového
sloení tak dojde k velmi významnému sníení celkové produkce nadzemní biomasy trávníkù (a na polovinu). Protoe
kokrhel je jednoletá rostlina, je zcela závislý na svých hostitelích (tj. trávách), po jejich potlaèení ustupuje z vegetace rovnì a otevírá tak prostor pro spontánní kolonizaci dalšími
druhy rostlin. Souèasnì dochází k uvolnìní ivin z odumøelé
biomasy kokrhele pro novì pøíchozí druhy. Díky bohatému
opadu na povrchu pùdy a stabilizaci pùdní struktury odumøelými koøeny trav nehrozí v mezièase pøed rozvojem dvoudìloných bylin riziko zvýšené pùdní eroze.
Pro ovìøení monosti transformace stávajících trávníkù
bylo vybráno šest lokalit podél dálnic D2, D5, D35 a D52, a
ètyøi lokality podél silnic I. tøídy I/7 a I/52 (tab. 1 a obr. 3). Pøi
výbìru jsme zohledòovali nìkolik hledisek:
(a) rovnomìrnou distribuci lokalit v ÈR podél význaèných
komunikací procházejících v blízkosti zvláštì chránìných území v Èechách a na Moravì,
(b) poadavek homogenního vysokého travního porostu
s dominancí trav o výmìøe zhruba 1 000 m2,
(c) šíøku svahu alespoò 5 metrù,
(d) svaitost plochy maximálnì 1:1,5, co je 33°, resp. 67 %,

Kokrhel luštinec – semenáèky v polovinì dubna, dospìlé kvetoucí rostliny v polovinì èervna a napojení poloparazita (kokrhele) na koøen trávy
(øez pøísavkou fotografovaný pod mikroskopem)
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(e) pokrytí rozmanitých expozic svahù, hloubek a úivností
pùdního substrátu a
(f) dostupnost lokality osobním automobilem pro pravidelný monitoring hmyzu a vegetace.
Tab. 1 Seznam lokalit, kde probíhá transformace stávajících
trávníkù na nízkoproduktivní pomocí kokrhele
Kód v mapì

Katastr

Komunikace

1

Dolní Újezd

D35

2

Louny

I/7

3

Slaný

I/7

4

Lodìnice

D5

5

Rudná u Prahy

D5

6

Sobotovice

D52

7

Pasohlávky

I/52

8

Perná

I/52

9

Hustopeèe

D2

10

Bluèina

D2

TECHNOLOGIE ZATRAVNÌNÍ NOVÌ BUDOVANÝCH
SVAHÙ
U novì budovaných svahù komunikací plánujeme testovat výsev nízkoproduktivních trávobylinných smìsí, které se ji nìkolik let pouívají v jiných evropských zemí (napøíklad ve
Velké Británii nebo Rakousku, obr. 5). Vytvoøení druhovì bohatých smìsí, které by splòovaly technické podmínky zatravòování (zejména rychlé zapojení porostu jako prevenci eroze)
a bylo je tak mono vysévat na svahy v blízkosti zvláštì chránìných území, je u nìkolik let pøáním správcù komunikací i orgánù ochrany pøírody.

Obr. 5

Obr. 3

Mapa umístìní lokalit na podkladì sítì dálnic a silnic I. tøídy
v krajském èlenìní ÈR

První zkušenosti z letošního monitoringu experimentù
(obr. 4) ukazují, e svahy podél dálnic oseté kokrhelem ve vìtšinì pøípadù produkují výraznì menší mnoství biomasy a
k jejich údrbì bude do budoucna staèit sekání, resp. mulèování jednou roènì.

Obr. 4
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Svah dálnice D35 u Dolního Újezdu: porost v síti se podaøilo ji
prvním rokem pøemìnit kokrhelem na nízký a øídký porost

Svah s nízkoproduktivní trávobylinnou smìsí (dálnice A5 v Rakousku u obce Schrick)

POZITIVA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO PODPORU
BIODIVERZITY A STABILIZAÈNÍCH FUNKCÍ
KRAJINY
Navrené zpùsoby zaloení travních porostù stejnì jako pøevedení stávajících travních porostù prostøednictvím výsevu
kokrhele vedou ke vzniku druhovì rozmanitìjší a na biomasu
chudší vegetace. Kromì vlastní úspory pøi údrbì vegetace se
ale nabízí i další pozitivní vlivy, a to posílení ekologických
funkcí krajiny. Klíèová je v daném ohledu podpora biodiverzity. Velmi dùleitá se jeví napøíklad podpora hospodáøsky významných skupin hmyzu, kterými jsou opylovaèi nebo
pøirození nepøátelé škùdcù zemìdìlských plodin. Biologicky
zaloené pásy vegetace v okolí komunikací jsou pøínosné také
pro ochranu pøírody. Do jisté míry mohou kompenzovat ztrátu pøírodních hodnot v územích dotèených výstavbou a provozem na pozemních komunikacích.
Jak dokumentují studie provedené v západní a severní Evropì, USA nebo Velké Británii, vegetaènì vhodnì zaloené okraje komunikací pøedstavují významná refugia pro
specializované skupiny bezobratlých. Ty z volné krajiny kvapem mizí. Ztráta biologické rozmanitosti a oslabení ekologických funkcí krajiny jsou u nás patrné dlouhodobì (zhruba od
50. let 20. stol.). Nejproblematiètìjší je situace v tradièních zemìdìlských regionech (napø. Polabí, Haná), kde hmyz v podstatì nemá jinou alternativu pro zaloení ivotaschopných
populací ne jsou rùzné typy industriálních ploch (vèetnì
okrajù komunikací). I v Èesku pozorujeme, e nìkteré druhy
ohroených motýlù se vyskytují na svazích silnic a mnohdy se
jim tu dokonce i daøí, zatímco ve vzdálenìjším okolí tyto druhy ji lokálnì vymøely.
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Doprovodná vegetace podél komunikací mùe vytváøet
nejen vhodná stanovištì pro výskyt a vývoj øady druhù. Vzhledem k liniovému charakteru a lemovým porostùm mají komunikace s doprovodnou trávobylinnou vegetací i další
pozitivní efekt na biodiverzitu. Druhy bezobratlých vyuívají
svahy dálnic a silnic k volnému šíøení krajinou. Díky komunikacím dochází k propojení populací v blízkých biocentrech a
sniuje se tak riziko jejich zániku. Bez pestrých vegetaèních
pásù by druhy biocenter pøeívaly v izolovaných podmínkách
a byly by tak náchylnìjší k vymøení. Lze se proto domnívat, e
vhodnì zaloené nebo výsevem kokrhele transformované porosty v okolí cest mohou pøispìt k ekostabilizaèním funkcím
v krajinì a souèasnì budou podporovat druhovou rozmanitost vèetnì významných ekosystémových skupin hmyzu (opylovaèi, parazitoidi, rozkladaèi). To je celospoleèensky velmi
významný pozitivní dopad, protoe napøíklad pìstitelé ovoce
v øadì „odpøírodnìných“ regionù ji dnes musí kadoroènì
nakupovat kolonie èmelákù pro opylování svých stromù. Nepøímé dopady nových technologií vegetaèních úprav dálnièních a silnièních svahù se tak jeví jako perspektivní øešení
podpory biodiverzity i ekosystémových funkcí v krajinì.
DÙSLEDKY NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO FINANÈNÍ
NÁKLADY NA ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRBU
TRAVNATÝCH POROSTÙ
Výsledkem projektu by mìla být ucelená technologie, která
umoní vytvoøit na svazích pozemních komunikací trávobylinná spoleèenstva, která budou produkovat výraznì niší objem biomasy. Kromì podpory biodiverzity lze tedy
pøedpokládat i finanèní úspory pøi následné údrbì svahù.
V tab. 2 je uveden modelový propoèet nákladù na 1 km dálnice se zatravnìnými svahy délky 12 m po obou stranách (tj.
24 000 m2). Náklady na zakládání a ošetøování trávníkù vycházejí z ceníku OTSKP-SPK (oborový tøídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací, Ministerstvo
dopravy, expertní ceny 2016).
Tabulka 2 prezentuje celkové náklady na zaloení rùzných
typù trávníkù a na dosev kokrhele do stávajících porostù, které v sobì zahrnují jak cenu osiva, tak práce spojené s daným
typem zásahu. U bìných travních smìsí jsou dnes náklady na
osivo 1–2 Kè/m2 (pøi souèasné cenì 50–100 Kè/kg osiva a doporuèovaném výsevu 20 g/m2). Náklady na osivo nízkoproduktivní trávobylinné smìsi jsou ve srovnání se standardní
travní smìsí zhruba 8krát vyšší, a sice 8–15 Kè/m2 (pøi souèasné cenì 800–1 500 Kè/kg osiva a doporuèovaném výsevu
10 g/m2). Pøi aplikaci kokrhele do stávajících porostù by náklady na nákup samotného osiva pøedstavovaly pouze
0,2 Kè/m2, protoe cena osiva by se do budoucna mohla pohybovat kolem 100 Kè/kg a na 1 m2 je tøeba vysít 2 g. Pøi modelovém výpoètu celkových cen pøedpokládáme zaloení trávníku
na novì budovaných svazích metodou hydroosevu. Celková
cena dle ceníku pak zahrnuje dodání travní smìsi, hydroosev
na ornici vèetnì všech komponentù, zalévání a první posekání. Pøi výsevu trávobylinné smìsi je celková cena zakládání
stanovena expertním odhadem (je o 7–14 Kè/m2 vyšší díky
vyšší cenì osiva, viz výše) a jsou do ní zapoèítány náklady na
srovnatelnou metodu výsevu i následná ošetøení porostu. Pøi
úpravì svahù stávajících trávníkù kokrhelem je v odhadované
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cenì zapoèítáno posekání trávníku, vyhrabání a odvezení staøiny a ruèní výsev semen kokrhele.
Tab. 2 Modelový propoèet nákladù pro zakládání trávníkù nebo
jejich transformaci
Typ ošetøení
Bìná travní smìs: novì budované svahy, hydroosev
Nízkoproduktivní trávobylinná smìs: novì budované svahy, hydroosev
Úprava trávníku výsevem
kokrhele: stávající svahy,
ruèní výsev

Zaloení trávníku
(Kè/m2)

Cena za realizaci
trávníku na 24 000 m2
(Kè)

17,(dle OTSKP-SPK)

408 000,-

24,- a 31,(odhad)

576 000,a 744 000,-

7,(odhad)

168 000,-

Pøi porovnání cen zakládání trávníkù (tab. 2) a zváení nákladù na jejich budoucí údrbu (tab. 3) lze oèekávat návratnost vyšší poèáteèní investice do nízkoproduktivních trávníkù
v horizontu cca 2–4 let. Obdobnì poèáteèní náklady na transformaci vysokého hustého trávníku kokrhelem na nízký a øídký (nízkoproduktivní) by se mìly ekonomicky vrátit do 2 let.
Návratnost spoèívá ve sníených nákladech na údrbu (sekání, resp. mulèování) travní vegetace. Pøi délce provozovaných
dálnic 1 210,2 km a délce silnic I. tøídy 5 810,7 km (stav
k 1. 1. 2016) se jedná o nemalou poloku.
Tab. 3 Modelový propoèet nákladù údrby travnatých porostù
Sekání/
mulèování

Cena
Kè/m2

Cena Kè/rok údrby
trávníku o výmìøe
24 000 m2

Bìná travní smìs

2–3krát roènì

4,-

192 000,- a 288 000,-

Nízkoproduktivní
trávobylinná smìs

1krát roènì

4,-

96 000,-

Stávající trávník transformovaný kokrhelem

1krát roènì

4,-

96 000,-

Druh smìsi/trávníku

ZÁVÌR
Souèasná praxe zatravòování svahù dálnièních, resp. silnièních tìles není pøíliš uspokojivá jak z hlediska následné
údrby, tak z hlediska podpory spoleèensky významných skupin hmyzu jako jsou opylovaèi. Pøedstavená technologie
transformace stávajících produktivních porostù trav na nízké
a øídké porosty bylin pomocí výsevu kokrhele by po patøièném nìkolikaletém testování na široké škále stanoviš mohla
pomoci údrbì ušetøit znaèné finanèní prostøedky díky niší
potøebì sekání. Podobnì zatravòování svahù na novì budovaných komunikacích s vyuitím draších trávobylinných smìsí,
které se ji pomìrnì bìnì vyuívá napøíklad v Rakousku èi
Velké Británii, se ukazuje ekonomicky rentabilní pøi zváení
nákladù na budoucí údrbu. Podpora rùstu bylin na úkor trav
nebo jejich pøímý výsev jsou navíc zcela klíèové pro pøeívání
opylovaèù, protoe motýli, vèely i èmeláci potøebují nektar
z jejich kvìtù jako zdroj potravy. Okraje komunikací pøedstavují v dnešní intenzivnì zemìdìlsky obhospodaøované krajinì
pro opylovaèe velmi významné útoèištì a pøi šíøení bylin na
další úseky mohou z nových technologií díky podpoøe opylovaèù profitovat také sadaøi nebo zelináøi, kteøí hmyz nutnì po-
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tøebují k opylení svých plodin. V øadì regionù je toti
poèetnost hmyzu natolik nízká, e do ovocných sadù se musí
kadoroènì nakupovat komerènì produkované kolonie èmelákù.
Rozšíøení nových technologií si ještì vyádá dlouhodobé trpìlivé vysvìtlování širší veøejnosti. O to se snaíme propagací

formou letákù distribuovaných na èerpací stanice (letáky:
„Dálnice, šance pro pøírodu“ a „Jak mùe s údrbou trávníkù
podél dálnic pomoci kokrhel“), ale i detailním informacemi
o prùbìhu testování technologií na modelových lokalitách,
které
zveøejòujeme
na
webových
stránkách
www.motylidalnice.cz.

Lektorský komentáø
Èlánek pøedstavuje nový pøístup k provádìní vegetaèních úprav kolem komunikací. Omezení výsadeb je zdùvodòováno vysokými náklady na kácení
vysázených døevin. V souèasné dobì však nejvìtší náklady pøedstavuje kácení náletù na svazích, které nebyly v minulosti sekány (napø. z dùvodu nepøístupnosti pro sekaèky, nedostatku mechanizace nebo financí, atd.). Výsadby keøù na svazích pùsobí jako prevence náletù stromù, které lze tìko odstraòovat a pøedstavují bezpeènostní riziko. Zásadním dùvodem pro omezení výsadeb je zmìna legislativy týkající se kácení stromù a keøù. Pøedpisy se
natolik zpøísnily, e bez sloitého „papírování“ nelze provádìt ani výchovné zásahy (napø. probírky), nato pak kácení. Problémem je také ukládání náhradní výsadby vèetnì pìstební péèe na 5 let, co jsou vysoké náklady. Proto je nezbytné, aby stromy byly vysazovány na koneènou vzdálenost a
nevyadovaly probírky. Zakládání nízkoprodukèních trávníkù s pøímìsí bylin je velmi dobré východisko s ekonomickým i ekologickým pøínosem. Problémem však bude realizace, která vyaduje kvalitní provedení a dodrování osevní smìsi. Ve výbìrových øízeních je tlak na nejniší cenu, která vede
k nedodrování technologických postupù a zámìnì osevní smìsi za co nejlevnìjší tak, jak je to v souèasnosti.
Pro posouzení monosti biologické transformace stávajících porostù bude potøeba delšího pozorování. Dùleité bude, jaké dvoudìloné byliny
se v porostech objeví a zda nepøeváí neádoucí plevele.
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