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NÁVOD NA ZALOŽENÍ 
KVĚTNATÉ LOUKY 
VÝZNAM KVĚTNATÝCH LUK 

Důvodů, proč založit květnatou louku, je hned několik: 
třeba proto, že jsou hezké na pohled (při vhodné 
kombinace semen kvetou od jara do podzimu), že do 
území přináší větší druhovou rozmanitost (květin, trav, ale 
i živočichů – zejména motýlů a včel). Mají ale i praktický 
význam: ve srovnání s běžným trávníkem jsou totiž výrazně 
méně náročné na údržbu – stačí je posekat jen 1-3x za rok! 
Květnaté louky mají také protierozní význam, protože větší míra 
prokořenění půdu zpevňuje a brání jejímu odnosu.  

MÍSTA VHODNÁ PRO ZALOŽENÍ LUK 

Pro založení květnatých luk není rozhodující, jestli je vybraný pozemek slunný nebo stinný - pro obě 
varianty existují vhodné směsi semen, stačí vybrat tu správou. Ideální ale je, aby přes pozemek nevedly 
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, apod.), aby se předešlo zničení louky zejména v případě oprav 
těchto sítí. Nevhodné je také zakládat louky v kořenovém prostoru stromů, aby se při zakládání nebo 
údržbě louky předešlo případnému poškození stromu.    

JAK PŘIPRAVIT PLOCHU PRO LOUKU PŘED OSETÍM? 

Před založením louky by měl být pozemek zorán, urovnán a nakypřen hráběmi. Měl by být také zbaven 
vytrvalých plevelů a drnů původního trávníku. Po provedení těchto úprav je žádoucí ponechat pozemek 
alespoň několik týdnů v klidu (zejména kvůli stabilizaci přirozených půdních procesů, ale i k umožnění 
vyklíčení jednoletých plevelů, které ještě před vysetím směsi odstraníme). V ideálním případě se příprava 
pozemku provádí na jaře a samotný výsev louky až na podzim, nebo se naopak příprava provádí na podzim 
a louku zakládáme louku až na jaře (termín určuje druhové složení směsi, směs s letničkami vyséváme 
vždy na jaře! Jarní výsev má navíc tu nevýhodu, že semena, která potřebují projít obdobím snížených 
teplot, ta vyklíčí až o rok později). 

ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY 

Před výsevem doporučujeme směs v sáčku důkladně promíchat, aby se semena jednotlivých druhů 

rovnoměrně rozvrstvila. Jaké množství vysévat? To je velmi variabilní - od 2,5 do 20 g/m2 podle  druhového 

složení směsi (na našem workshopu jsme vysévali 5 g/m2). Semena je nejlepší vysévat na povrch půdy 

nebo do hloubky maximálně 0,5 cm, mělce zapracovat hráběmi a plochu uválet válcem. Před výsevem, po 

něm a ani v následných letech půdu nehnojíme! Osivo skladujeme na suchém temném místě v uzavřených 

obalech. Osivo nikdy nepřiséváme do stávajícího trávníku! 

KVĚTNATÁ LOUKA PO VÝSEVU 

V roce výsevu rostou hlavně trávy a v případě lučních rostlin zejména kořínky. Plného květu dosáhne louka 
postupně ve druhém až třetím roce od založení. 

 



Zdravá Praha 11 – manuál k workshopu „Jak na květnaté louky?“  

2 

 

NÁSLEDNÁ PÉČE 

V prvním roce po založení květnaté louky je nutné provést tzv. odplevelovací seč (při výšce cca 30 cm), 
díky které dojde k odstranění plevelných rostlin. U směsí s podílem letniček se odplevelovací seč 
neprovádí! První seč je nelepší provést lištovou sekačkou a ponechat vyšší strniště, aby nedošlo k vytrhání 
málo zakořenělých rostlin. V následujících letech se louka seče ve výšce minimálně 4-5 cm nad povrchem. 
Seč se provádí podle potřeby cca 1-3x ročně. Pokosenou hmotu je nutné vždy odstranit!  

KDYŽ SI NEBUDETE VĚDĚT RADY 

Pro případné dotazy kontaktujte odbor životního prostředí úřadu městské části Praha 11 (OŽP) nebo 
servisní organizaci Jihoměstskou majetkovou (JMM) a.s.  

Kontaktní osoba za JMM a.s.: Michaela Seifertová (seifertova@jihomestska.cz) 

Kontaktní osoba za OŽP: Ing. Jaroslav Nedvěd, DiS. (nedvedJ@praha11.cz) 

 

Ing. arch. Kristýna Jirsová 
koordinátorka Zdravé Prahy 11 
jirsovak@praha11.cz 
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