Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně
Eurocomm-PR Praha
11. března 2021

Vídeňské obojživelné sekačky už zase plavou po
Dunaji
Tisíce obyvatel Vídně tráví v letních měsících čas koupáním v bočním ramenu Dunaje. To však
v uplynulých letech intenzivně zarůstá podvodními rostlinami. Magistrát proto od jara do
podzimu reguluje růst rostlin speciálními obojživelnými sekačkami. Tento týden zahájil první
letošní sečbu.
Ačkoliv při březnových teplotách na venkovní koupání myslí jen malá skupina otužilců, Vídeň už zahájila
přípravu na letní sezonu. Po zimní pauze se totiž na Starý Dunaj vrací městské obojživelné sekačky,
aby každý den od jara do podzimu sekaly podvodní rostliny. „Takzvané makrofyty jsou nezbytné pro
zachování vysoké kvality vody ve Starém Dunaji, plavci a vodáci je ale nemají v lásce,“ vysvětluje
vídeňská radní Ulli Sima, proč město před třemi lety rozšířilo flotilu obojživelných žacích strojů a zavedlo
pravidelnou a koordinovanou sečbu.
O udržení kvality vody a zamezení přerůstání podvodních rostlin se stará 15 obojživelných sekaček,
dvojice sběrných lodí a další doprovodné čluny. Veškerou činnost zařizují speciálně vyškolení
vodohospodáři z vídeňského magistrátu. Ti zaznamenali intenzivní růst podvodních rostlin v uzavřeném
rameni Dunaje v minulém desetiletí. Zatímco v roce 2012 vyvezli z Dunaje za celou sezonu přibližně
72 tun materiálu, v posledních letech pravidelně zpracovávají přes 2 000 tun. V letech 2020 a 2019
posekali 2 700 respektive 2 600 tun, v rekordním roce 2018 dokonce 3 350 tun.
Rostlinnou hmotu ze Starého Dunaje převáží magistrát do městské kompostárny, kde ji zpracovává
společně s dalším materiálem. Výsledný produkt, městský biokompost, lze poté zakoupit ve sběrných
dvorech nebo městském re-use shopu.
Foto https://www.eurocommpr.at/cz/Newsroom/Tiskove-zpravy/Videnske-obojzivelne-sekacky-uz-zase-plavou-po-Dunaji
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a
také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti
zemích střední a jihovýchodní Evropy.
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