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V Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle 

Parlamentu ČR, byla dne 24.11. 2008 v rám-

ci programu Obnova venkova oceněna

1. místem moravská obec Mořice, která 

v celostátní soutěži Vesnice roku získala 

Zelenou stuhu. Obec tak postoupila jako 

český reprezentant do evropské soutěže 

Entente Florale, protože prokázala příkladný 

a odpovědný vztah k obnově a tvorbě veřej-

ných prostranství a krajinného rámce obce.

Dne 7. září 2005 udělil v Klatovech Svaz za-

kládání a údržby zeleně 3. místo v soutěži 

o nejzdařilejší sadovnické dílo roku Lokál-

nímu biocentru Močidla, které bylo vytvo-

řeno na 40 000 m² nedaleko obce Mořice. 

A toto biocentrum získalo také Cenu děka-

na Zahradnické fakulty v Lednici za vzor-

nou spolupráci odborníků a občanů.

Proto se dnes INSPIRACE vrací do Mořic. 

„Mokroš“, jak občané od začátku biocentru 

přátelsky říkají, nejenom obnovil přirozené 

společenství rostlin a živočichů, ale také 

prohloubil vztah lidí ke krajině, která je je-

jich domovem. Ten kus zvelebené krajiny 

přijali občané Mořic jako součást své Hané.

Vraťme se ke šťastnému začátku

V Mořicích musely být kvůli výstavbě dál-

nice provedeny komplexní pozemkové 

úpravy (KPÚ). Pozemkový úřad v Prostějo-

vě zadal zpracování návrhu pozemkových 

úprav Agroprojektu PSO, spol. s r.o. Brno 

a následně u stejné fi rmy zajistil zpracová-

ní realizační dokumentace podstatné části 

„společných zařízení KPÚ“ – cest, protie-

rozních a vodohospodářských opatření 

a prvků ÚSES, mezi nimi i projekt LBC 9b 

– Močidla. Podnikavý starosta z Mořic Ja-

roslav Knap a cílevědomé zastupitelstvo 

dokázali dobře využít prostředků, kterými 

investor stavby dálnice kompenzuje zásahy 

do krajiny a přírody. V obci chtěli především 

nové a lepší cesty, zeleň do bezlesé krajiny 

a hlavně rybník. Pro všechno byly vyčleně-

ny potřebné pozemky. Jen pro rybník se 

zatím nenašel vhodný zdroj dobré vody 

na správném místě, a proto pro něj nebyl 

pozemkovou úpravou vymezen žádný po-

zemek. Na zamokřené a obtížně obděláva-

telné ploše mezi Mořickým potokem a od-

lehčovacím kanálem byla sice vyčleněna 

dostatečně velká plocha pro biocentrum, 

ale voda z potoka dál teče mimo něj, pro-

tože se nedá plně ochránit proti znečištění 

vodami z dálničních příkopů. Zato se dalo 

na ploše biocentra nově vytvořit vhodné 

prostředí pro celou škálu společenstev. 

Na uměle navršeném valu se našlo místo 

pro doubravu, na zamokřené ploše v pů-

vodní úrovni polí pro topolový luh s vrba-

mi. Na podstatné části biocentra jsou lou-

ky. Na půdě s normálním vodním režimem 

jsou kosené louky využitelné i pro volný 

pohyb a rekreaci lidí. Tam, kde je vody víc 

a kde občas stoupá i nad povrch půdy, 

jsou podmáčené louky a mokřady. V umě-

le vytvořené sníženině bývá během roku 

i větší dočasná vodní plocha. V době sucha 

vysychá mokřad a pro zachování vodních 

společenstev zbývají jen malé, také uměle 

vytvořené hlubší a bezodtoké tůně. 

Záměrem autora projektu bylo dát šan-

ci k záchraně původních společenstev. 

Do přírody však patří i lidé. Stačí, když se 

v ni budou chovat tiše a nebudou ji naduží-

vat. Zákaz vstupu není vždy tím nejlepším 

řešením. Lidé mohou volit mezi pohybem 

po pěšinách, po louce nebo po koseném 

trávníku mezi pásy keřů se skupinami stro-

mů. Od vstupu do mokřadu je odradí bah-

no a spleť rostlin, od toho, aby rušili zvěř je 

odradí husté křoví a vysoké porosty bylin 

a rákosí. K odpočinku slouží jednoduché 

lavice a průlezky. Tak to bylo navrženo a re-

alizováno dobrými fi rmami pod dohledem 

poučeného investora, pod péčí starosty, 

zastupitelů a občanů obce Mořice. Lidé se 

naučili užívat biocentrum po svém a našli 

čas a prostředky na udržování svého „Mok-

roše“. Po vzoru jiných zde zřídili kus naučné 

stezky s informační tabulí, vyhlídkovým al-

tánem a mostkem nad mokřadem. Pomohli 

jim v tom také prostějovští ochránci přírody. 

Mokroš žije s dětmi i jejich rodiči a pomáhá 

ve výchově všech generací a dává pestrost 

života do fádnosti kukuřičných lánů. 

Cena děkana zahradnické fakulty MZLU 

v Lednici pro autora projektu Ing. Davi-

da Mikoláška a jeho kolegy (Ing Daniela 

Doubravu, Ing. Petra Doležala a další od-

borníky) z brněnského Agroprojektu PSO 

s.r.o., ocenění SZÚZ 3. místem za nejlépe 

realizované sadovnické dílo v roce 2005 

a udělení „Zelené stuhy“ obci Mořice v roce 

2008 vzbuzuje samozřejmě zvědavost.

Zahradní architektka Ing. Radmila Fingerová 

byla v Mořicích dvakrát: poprvé jako členka 

PROČ SE NÁM TADY DOBŘE ŽIJE

Naučná stezka vznikla 
ve spolupráci s Regionálním sdružením 
Iris ČSOP v Prostějově

Na „Mokroši“ se v zimě také bruslí

Obr. 1 – detail vlasových kořenů prorůstajících skrze a okolo 
hydroabsorbentů kopolymerů v písčité kořenové zóně

Obr. 2 – zkušební parcely 
na golfovém hřišti Waregem

Půdní kondicioner speciálně vyvinutý pro 
trávníky, jehož základem je původní slože-
ní TerraCottemu Universal ovšem s novými 
komponenty k dalšímu zvýšení růstu trav-
ního drnu a tudíž k optimalizaci výkonu 
produktu viz graf.

Vývoj
Složení a množství růstových prekurzorů 
(0,25 %) je stejné jako v původním výrobku. 
Tento malý, avšak nepostradatelný prvek 
hraje klíčovou roli během počáteční fáze 
růstu. Aktivuje prodlužování a dělení koře-
nových  buněk, podporuje růst listů a bio-
masy a podněcuje k rychlejšímu růstu koře-
nů do hloubky, kde je přítomno více vody. 
To napomáhá ujmutí semenáčků po vysetí, 
ale také travnímu drnu k rychlejšímu a pev-
nějšímu kontaktu s podložím.

V porovnání s původním TerraCottemem 
se množství hydroabsorbentů kopoly-
merů mírně zmenšilo (31 % místo 39,5 %). 
Nicméně aplikační dávka nového TerraCot-
tem® Turf je 120 g/m2 namísto původních 
100 g/m2 (obojí do hloubky 20 cm) a tak 
celkové množství polymerů na m2 zůstalo 
stejné. Hydroabsorbenty kopolymerů ab-
sorbují a ukládají vodu v kořenové zóně, 
která by se běžně odpařila nebo odtekla. 
Tímto optimalizuje vodní zdroje a snižuje 
objem a frekvenci nezbytného zavlažování 
až o 50 %. Skrze vlasové kořeny rostlin je 
pak uskladněná voda k dispozici rostlinám 
podle jejich potřeby a to po mnohem delší 
časové období (obr. 1). 

www.terracottem.cz

TerraCottem® Turf obsahuje 8 % pečlivě 
vybraných hnojiv NPK s hořčíkem. Část vý-
zkumu byla prováděna v golfovém klubu 
Waregem v Belgii, kde bylo hodnoceno ně-
kolik druhů hnojiv na velké zkušební parce-
le. Obdobné pokusy byly provedeny také 
v kontejnerech. Monitorováno bylo klíčení, 
ujímavost semenáčků, barva a růst kořenů. 
Hnojivo 20-5-83 dosáhlo nejlepších výsled-
ků. Novou přísadou výrobku jsou huminové 
kyseliny (18,75 %). Huminové kyseliny jsou 
tvořeny během rozkladu organických mate-
riálů.  Nacházejí se v půdě také jako přírodní 
produkt, ale jejich obsah je v písčité kořenové 
zóně sportovního trávníku značně omezen. 
Mají mnoho výhod: zlepšují půdní strukturu, 
zvyšují vodní retenční kapacitu a odolnost 
vůči stresu ze sucha, zvýšená bio dostup-
nost makro a mikroelemnetů, schopnost 
přeměnit částice do takové podoby, kterou 
mohou být přijímány rostlinami, zvýšená 
mikrobiologická aktivita atd. Jejich aplikace 
v kombinaci s hnojivy vede k výrazně lepší-
mu růstu trávníku. Různé huminové kyseliny 
byli testovány jak na parcelách v golfovém 
klubu Waregem tak i v laboratořích v plasto-
vých válcích, kde bylo snadné monitorování 
jejich efektu na kořenový růst. V neposlední 
řadě byl nahrazen minerální přepravní ma-
teriál láva zeolitem (42 %), přesněji klinop-
tilolitem. Původním záměrem přepravního 
materiálu v TerraCottemu bylo homogenní 
rozložení složek výrobku, které je velmi důle-
žité pro jeho funkčnost, přepravu a aplikaci. 
Ale zeolit může nabídnout mnohem víc. Je to 
100% přírodní vulkanický minerál se struktu-
rou trojrozměrné medové plástve, která dává 
velkou vnitřní plochu a výsledkem je vyšší 
vodní retenční kapacita a CEC (kationtová 
výměnná kapacita). CEC vyjadřuje množství 
iontů, které je půda schopna poutat. Čím vět-
ší množství, tím vyšší je fertilita. Hodnota CEC 
zeolitů může dosahovat 150–180 meq/100 g. 
Pro porovnání: písčitá půda má obecně hod-
notu CEC mezi 0–3 meq/100 g a jílovitá půda 
průměrně 30 meq/100 g. Písčitá kořenová 
zóna sportovního trávníku má jednak níz-
kou retenční kapacitu a nedostatečnou CEC. 

Vývojové oddělení TerraCottemu testovalo 
více než 50 vzorků zeolitů, aby mohlo vybrat 
ty nejlepší dostupné na mezinárodním trhu. 
TerraCottem® Universal má vysoké CEC (díky 
hydroabsorbentům kopolymerů – jejich CEC 
je 400 meq/100 g), ale CEC TerraCottemu Turf 
je ještě vyšší. 

Výhody
Nejkvalitnější sportovní trávníky v mírných 
klimatech jsou budovány na písčitých koře-
nových vrstvách. Důvodem je klima. Fotbal 
se hraje zejména když je chladno, když je 
minimální nebo žádný růst trávy a žádné 
odpařování. Nadměrné srážky musí být 
eliminovány pomocí dobré drenážní pod-
vrstvy. Z tohoto důvodu je kořenová vrst-
va písčitá. Jednou z výhod písku je, že není 
náchylný ke zhutňování a proto má větší 
odolnost při hře. Nicméně stinnou stránkou 
písčité vrchní vrstvy je nízká vodní retenční 
kapacita a CEC. Proto je obtížnější (obzvlášť 
v období sucha) udržet trávník v perfekt-
ním stavu.

TerraCottem® Tuf byl vyvinut zejména 
pro řešení těchto záležitostí:
• Hydroabsorbenty kopolymerů (a v menší 

míře i minerální přepravní materiál zeo-
lit) zvyšují vodní retenční kapacitu vrch-
ní vrstvy, zvyšují odolnost travního drnu 
stresu ze sucha a umožňují úsporu vody.
• Vlhčí vrchní vrstva vede k rychlejšímu 

a lepšímu klíčení travního semene nebo 
v rychlejšímu zapojení kořenů travního 
koberce po jeho položení.
• Růstové prekurzory podporují silnější růst 

kořenů a tím i lepší trávník.
• Zeolit zvyšuje CEC. Spolu s hydroabsor-

benty kopolymerů také omezuje vyplavo-
vání živin.
• Huminové kyseliny zvyšují příjem živin 

a v synergetickém efektu s kopolymery 
a zeolitem stimulují mikrobiologickou 
aktivitu.
• A konečně pečlivě vybraná hnojiva udržují 

zdravý travní drn vysokého standardu.
Text: Davy Ottevaere

TerraCottem® Turf

TerraCottem® TURF

 Hydroabsorbenty kopolymerů 
 Hnojivo – NPK hnojivo s hořčíkem
 Přepravní materiál – Zeolit (Klinoptilolit 95 %)
 Růstové prekurzory
 Huminové kyseliny

31 %
8 %

42 %
0,25 %

18,75 %

TerraCottem® Universal

 Hydroabsorbenty kopolymerů 
  Hnojivo (směs rychle rozpustných,  

potahovaných a syntetických hnojiv)
 Růstové prekurzory
 Přepravní materiál – Láva (vulkanická hornina) 

39,5 %
10,5 %
0,25 %

49,75 %


