
Běžné zelené trávníky jsou ekologický nesmysl. Nechte je zdivočet! 
Klasické trávníky pokrývají pětinu rozlohy měst, ale jsou si do krajnosti 
podobné. Ve Švédsku jako v Austrálii. Unifikované parametry i 
druhové složení ale při měnících se klimatických podmínkách 
neobstojí. Jak píše Science, je čas na změnu. 
  
Trávníky jsou globální fenomén. Pokud vynaložíte trochu energie, 
narazíte na ně prakticky v každém městě. Někde to jde snáze, třeba ve 
Švédsku. Tam tvoří 52 % rozlohy městské zeleně. Nebo třeba ve 
Státech, kde činí 1,9 % rozlohy celé souše. Výzkumníci ze švédské 
univerzity v Uppsale Maria Ignatieva a Marcus Hedblom spočítali, že 
trávníky pokrývají globálně 23 % plochy měst. Tedy podtrženo a 
sečteno asi tolik, kolik činí rozloha celého Španělská a Velké Británie k 
tomu. Což na první pohled vůbec nevypadá špatně. 

Trávníky jsou celkem fajn 

Umí produkovat kyslík. Sice ne tak jako les, ale pořád dost. Vážou vzdušný oxid uhličitý, fixují v sobě 
znečišťující vzduchem unášené částice, snižují odtok srážkové vody. Vodu také zadržují a filtrují, zlepšují 
zásobu podzemního rezervoáru. Snižují půdní erozi. Povšechně zlepšují kvalitu života obyvatel. Hlavně tím, že 
nabízí prostor pro rekreaci. Všechny tyhle benefity ale stojí až za jejich estetickým vlivem. Prostě jsou hezké 
na pohled. 

Trávníky jsou prostě jednička a ví to každý městský plánovač, návrhář veřejného prostoru nebo politik z 
radnice. Bohužel. Hezké sytě zelené trávníky totiž nejsou zadarmo a jejich provozní cena v současnosti, v 
kontextu klimatických změn, převyšuje jejich pozitivní environmentální bilanci. V čem je problém? V USA 
například 75 % spotřeby vody domácností plyne na zalévání trávníků. Jsou to desítky gigalitrů. A také 27 
milionů kilogramů pesticidů. 

Jsou to vlastně plantáže bez života 

Není pak divu, že splach takhle chemicky obohacené zálivky kontaminuje podzemní vodní zdroje. A údržba? 
Všechno to sekání sekačkami, přistřihování, hnojení a mulčování se také nehezky promítá do ekologické 
stopy trávníků. Také je zapotřebí přiznat, že ač zelené, mají jen pramalý význam pro nějakou živočišnou nebo 
rostlinnou diverzitu. Tvoří je jen pár druhů, jsou uniformní a homogenizované. 

Starostlivá péče zahradníků spolehlivě eliminuje možnost, že by na těchto svěžích plantážích mohlo něco 
přežít. Může za to prý historická předloha, překrásné udržované trávníky ve francouzských zahradách. 
Počínaje 17. stoletím je chtěl mít každý a dnešní prefabrikované travní směsi jsou výsledkem takové snahy. S 
ohledem na lokální požadavky trávníků golfových, fotbalových, nebo parkových, které dobře snáší 
sešlapávání. 

Návrat ke kořenům 

Ignatieva a Hedblom varují, že časy se mění. Je na čase, aby naše městské trávníky znovu zdivočely. Protože 
naše konvenční - sice na pohled hezké, ale druhově chudé – v podmínkách měnícího se klimatu neobstojí. 
Slunce je spálí na troud, při suchu je nehospodárné je zalévat. Hnojení a aplikace pesticidů je neúměrně 
prodražuje a činí pro životní prostředí závadné. Co s tím? Znovu přistoupit na lokální rozmanitost a místo 
trávníků začít propagovat porosty lučního charakteru. Rozmanité a členité. 

„Travní směsi musí začít znovu dávat smysl,“ tvrdí Hedblom. „V Austrálii, Jihoafrické republice nebo třeba 
Arizoně by se měly znovu objevit regionální trávy suchomilné, stejně jako by lokální obsádku měli preferovat 
v Anglii nebo Švédsku. Každá země má své specifické geografické, kulturní a společenské podmínky a nová 
generace trávníků by to měla odrážet.“ 
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Nová estetika, nové regionální směsi 

Jedna unifikovaná travní směs aplikovaná celosvětově je prostě špatně. „Otevírá se tím prostor pro objevení 
nové estetiky, ve které už nebude hrát prim trávník barvy zelené, ale třeba žluté, šedé nebo stříbrné,“ říká 
Ignatieva. „Složený z druhů, které jsou na dané lokalitě domácí.“ 

Autoři také tvrdí, že na změnu je nejvyšší čas. Města totiž reagují na klimatické změny se značným 
zpožděním, příznivé vlivy zeleně pro kvalitu života teprve začínají objevovat. A bylo by krokem zpět, kdyby 
teď začali jako součást nápravy propagovat univerzální travní směsi. Protože je čas vrátit se zpět k  
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