
• Produkční 

• Mimoprodukční  



Produkční funkce travinných porostů 
 

 Praktické důvody pro produkci krmiv na loukách a 
pastvinách – vzrůstající nároky obyvatelstva na maso, 
mléko a další produkty ŽV 

 Při minimu investované energie maximum krmiva 

 Z pastvin se získá krmivo obecně 2-3x levněji než 
z polních kultur 

 Polní kultura – vyšší výnos, ale hnojiva, herbicidy, 
pesticidy, lidská práce, mechanizace, paliva 



 V různých oblastech světa se luční porosty využívají 
různě, jsou značně rozmanité ve svých strukturách a 
funkcích 1974 

Oblast  TTP mil.ha Orná půda mil.ha Lidská populace mil. 

Celý svět 2986 1454 3756 

S. Amerika 269 236 231 

Evropa 76 98 360 

Afrika 701 189 287 

Blízký východ 182 85 182 

V. Evropa 390 279 354 

Asie a Čína 319 116 839 



Oblast  TTP tis.ha Orná půda mil.ha Lidská populace mil. 

Celý svět 29930 6987 

S. a S. 
Amerika 

7920 529 

Evropa 880 731 

Afrika 7920 1070 

Blízký východ 350 

V. Evropa 3760 191 

Asie a Čína 5330 4140 

2010-2013 



Plošné zastopení pokryvů půdy (biomů) na Zemi v %

Travní porosty 

(20,0)

Orná půda (9,98)

Lesy (24,43)

Ostatní plochy

(45,48)



Plocha a podíl trvalých travních porostů ve 
vybraných evropských zemích 

Země TTP v milionech ha % TTP ze ZP 

Francie 13,3 40,0 

Velká Británie 11,6 62,2 

Španělsko 10,8 34,3 

Německo 6,5 33,3 

Polsko 4,1 21,3 

Rakousko 2,3 56,9 

Maďarsko 1,3 19,1 

Holandsko 1,2 57,3 

Česká republika 1,0 22,7 



Zastoupení travních porostů v % ze zemědělské půdy
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 V ČR zaujímají travinné porosty různý podíl půdního 
fondu v jednotlivých přírodních oblastech 

 Odlišné ekologické podmínky stanovišť, odlišné 
druhové složení i funkce  různý produkční a 
mimoprodukční význam a ekonomickou i ekologickou 
hodnotu 

 



Charakteristika  Rozmezí  Jednotka  

Maximální živá biomasa 97-1974 g/m2 

Maximální množství stařiny 13-1268 g/m2 

Maximum opadu 107-1504 g/m2 

Maximální podzemní biomasa 139-3871 g/m2 

Poměr podzemní/nadzemní živé biomasy 0,34-31,0 

Nadzemní čistá primární produkce 126-3396 g/m2/rok 

Podzemní čistá primární produkce 18-1465 g/m2/rok 

Nadzemní čistá produkce jako % z celkové 
primární produkce 

10,4-94,1 % 



Vývoj ploch TTP v tis. ha

0

200

400

600

800

1000

1200

 1
93

5

 1
94

0

 1
94

5

 1
95

0

 1
95

5

 1
96

0

 1
96

5

 1
97

0

 1
97

5

 1
98

0

 1
98

5

 1
99

0

 1
99

5

 2
00

0

 2
00

5

 2
01

0

Rok

(t
is

. 
h

a
)

Louky Pastviny



 Z hlediska produkčního i ekologického  hnojení 
v různých klimatických a edafických podmínkách  
„ekologická výrobní hladina“ 

 Z ekologických faktorů se nejvýrazněji uplatňuje 
výživný režim půdy  hnojení N 

 Kromě intenzity hnojení jsou důležité i termíny a 
frekvence využívání TP  ty je třeba přizpůsobit 
klimatickým činitelům na stanovišti a rozhodují o 
množství a kvalitě píce 

 Význam zde má i nadmořská výška (do 800 m n. m.) 

 Expozice prakticky vliv nemá 

 pH má malý vliv (nižší úroda 5,1-6,0; vyšší 6-7) 

 



Systém diferencovaného obhospodařování 
travinných porostů  

 respektovat ekologické podmínky, zajistit optimální 
využití všech porostů 

 



 5 skupin TTP dle intenzity hnojení, využívání a 
obhospodařování. Na každém stanovišti je stupeň intenzity 
dle rozboru:  
 1. Orografických činitelů (nadmořská výška, expozice, 

svahovitost, makro- a mikroreliéf) 

 2. Klimatických faktorů (množství srážek, jejich rozdělení, 
režim teplot vzduchu a půdy apod.) 

 3. Edafických činitelů (druh a typ půdy, hloubka půdního 
profilu, vlhkostní a vzdušný režim 

 4. Pratotechnických činitelů (mechanické ošetřování a 
využívání, hnojení, atd.) 

 5. Technicko-organizačních faktorů (dopravní přístupnost, 
velikost, vzdálenost od střediska) 

 6. Ekonomických činitelů (pracovní síla, kvalifikace, 
efektivnost výrobků atd.) 

 



Jednotlivé stupně intenzity 
 SI I – převážně ovčí pastviny s produkcí 1,0-1,9 t/ha 

suché píce; trvale zamokřené louky – nedá se zde 
předpokládat velká intenzifikace 

 



 SI II – poloextenzivní louky a pastviny, 50-60 kg N; 
7,8-11,8 kg P; 8,3-12,45 kg K. Produkce suché píce je 
2,6-3,5 t/ha. Na chudších stanovištích, intenzifikace 
vždy něčím limitována 

 



 SI III – polointenzivní louky s 1-2 sečemi a dopásáním 
na podzim. Dávky živin o 20% vyšší. Produkce sena  
3,4-4,3 t/ha 

 



 SI IV – intenzivní 2-3x kosené louky s podzimním 
dopásáním a jarním předpásáním mladým dobytkem. 
Produkce je 5,6-6,7 t/ha. Dávky hnojiv dělené o 30% 
vyšší – 150 kg N, 15 kg P, 21 kg K. Příznivé podmínky 
stanoviště. Časem se zde mění floristické složení  je 
třeba je správně obhospodařovat, aby nedošlo 
k degradaci. 

 



 SI V – intenzivní louky 3-4x kosené s podzimním 
dopásáním dojnicemi a mladým dobytkem. Produkce 
je 6,7-7,9 t/ha. Hnojení – 220-240 kg N; 15,7-17,7 kg 
P+; 24,9 kg K na ha. Potřeba plochy s rovným 
povrchem na příznivém stanovišti. Zrychlení 
mineralizace, zjednodušená druhová skladba, řídnutí 
porostů. 

 



Intenzifikace  
 Vysoká úroveň zemědělství má za následek  vodní a 

větná eroze, úbytek humusu, degradace a zasolování 
půd, snižování přirozené půdní úrodnosti, splach a 
výplach živin do podzemních a povrchových vod  
eutrofizace vod 

 



Eutrofizace  
 proces obohacování vod o živiny, 

zejména dusík a fosfor. 
Rozlišujeme: 

 přirozenou eutrofizaci (jejímž 
hlavním zdrojem je výplach 
těchto živin z půdy a rozklad 
mrtvých organismů)  

 nepřirozenou, nadměrnou 
eutrofizaci způsobenou lidskou 
činností 



Průběh  
 Důsledkem je nejprve přemnožení planktonu a 

posléze, po jeho masovém odumření, nedostatek 
kyslíku ve vodě (zejména u dna, kde ho odebírá tlení 
hmoty) a následné vymírání ryb a dalších organismů, 
zejména těch žijících u dna (toxické látky pocházející 
ze sinic, dekompozitorů a rozkládající se organické 
hmoty však mohou v extrémním případě působit na 
většinu či celou rybí populaci i další organismy v 
potravním řetězci). Dostatečnému přístupu kyslíku do 
spodních vrstev brání vrstva oddělující vodu s odlišnou 
hustotou. 



Obsah živin - fáze 

 Oligotrofní období 

 Přechodné období mezi oligo- a mezotrofním 

 Počáteční fáze vysoké progresivní eutrofizace 

 Hypertrofní fáze 





Ekologické (mimoprodukční) funkce 
travinných porostů 

 

 V této situaci se jeví TTP jako velmi perspektivní 
kultury, mají spoustu produkčních i ekologických 
vlastností: 

 Schopnost produkovat rostlinnou hmotu s vysokým 
obsahem bílkovin, minerálních látek, vitamínů ad.  
výborné dietetické vlastnosti. Horní limity výnosů se 
v Evropě pohybují kolem 16 t/ha. 

 



 Schopnost symbiotické i nesymbiotické fixace 
atmosférického N  tvorba bílkovin, obohacování 
ekosystému. Velice důležitý pochod na úrovni 
mikroorganismů. 

 



 Akumulace rozmanitého 
množství minerálních 
prvků  dokonalejší 
bilance MP na vyváženém 
stanovišti. Další zdravotní 
a dietetický význam – 
produkce alkaloidů, 
éterických olejů, 
fytoncidů… 

 



 Mají význačnou zásobu aktivní živé hmoty po celý rok. 
Trvalá zásoba podzemní 45-50% a nadzemní 5%. 

 



 Odumřelá rostlinná masa  rozvoj mnoha biot 
v dekompozičním potravním řetězci, obohacení půdy 
o humus, udržení trvalých optimálních půdních 
vlastností. 

 



 Hospodářský výnos ochudí ročně ekosystém o 15-20% 
hmoty. Ostatní vstupuje do dekompozičního 
potravního řetězce (hodnota sušina 5-12 t/ha/rok) a 
přibližně stejné množství hmoty zůstává jako trvalá 
zásoba  nenahraditelná biologická funkce v krajině. 

 





 Biologicky aktivní povrch rostlinné hmoty – vypařuje 
vodu, produkuje kyslík, inaktivuje rozmanité 
civilizační škodliviny. 

 



 Vodohospodářský význam – zapojený drn má o 
10%vyšší pórovitost než orná půda  plynulý odtok, 
zásak přívalových i srážkových vod, izolační vrstva, 
biologický autoregulativ výparu vody, zajišťování 
vodních rezerv v půdě pro suchá období a tím i půdní 
úrodnosti 

 





 Protierozní význam – zatravněné 
plochy podléhají minimálně vodní a 
větrné erozi. Eroze je obzvlášť 
nebezpečná v horských polohách 
na strmých svazích s mělkým 
půdním profilem 

 



 Schopnost zachytit zdraví škodlivé látky (dusičnany, 
fosforečnany, biocidy), které se dostávají do půdy a vod 
činností člověka (odpadní vody, intenzifikace a 
koncentrace zemědělské výroby)  eutrofizace 

 



 Schopnost porostu velmi pohotově translokovat 
dusíkaté látky z nadzemních do podzemních orgánů. 

 



 Zásobárna genetických informací uložených 
v genotypech rostlin a živočichů – nejrozmanitější 
vlastnosti i adaptační mechanismy. Přirozený luční 
porost sestává z 50-70 druhů vyšších rostlin, nižší 
rostliny, mikroorganismy a živočichové o řád vyšší. 

 



 Autoregulační mechanismy v ekosystému  různé 
druhy přirozených travních porostů reagují různě na 
výkyvy vnějších podmínek  produkční standard 
kolísá v porovnání s faktory prostředí velmi málo  
homeostáze – stabilita krajiny 

 



Kromě těchto vlastností TTP, které jsou velmi dobře využitelné 
v zemědělské velkovýrobě, mají TTP ještě další ekologické 
funkce: 

1. Účinná protierozní opatření ve svažitých oblastech 
s vodní a větrnou erozí při velkohonném 
hospodaření 

2. Schopnost luk asimilovat vysoké dávky N a 
přeměňovat je v biologicky hodnotné krmivo 

3. Filtrační systémy pro splachy N a P, zvláště 
v pramenných a aluviálních oblastech 

4.  druhová diverzita,  ústojnost TP  není potřeba 
aplikovat takové množství biocidů jako na polních 
kulturách 



5. Biologické odvodnění  nemusí být tak hustá síť 
drenáží, pokud vůbec být musí 

6. Specifický půdotvorný proces  zlepšení půdní 
struktury, zvýšení organických látek v půdě 

7.  diverzita rostlinných a živočišných druhů  
zachování bohatých genofondů  významné 
uplatnění v kostře ekologické stability 

 



Kostra ekologické stability 
 Soubor ekologicky relativně stabilnějších částí krajiny.  

 Zahrnuje krajinné segmenty a liniová společenstva.  

 Segmenty jsou části krajiny vyznačující se zvýšenou 
hodnotou některých jejích složek nebo celého 
krajinného komplexu z hlediska možnosti využití 
mimoprodukčních funkcí a jsou v nich příznivé 
podmínky pro existenci zástupců přirozené 
biodiverzity dané krajiny.  



Podle velikosti se dělí na: 
 

 krajinný prvek (plocha řádově 0,001 až 0,1 km2), 

 

 krajinný celek (plocha řádově 0,1 až 1,0 km2), 

 

 krajinná oblast (plocha řádově 10 až 100 km2). 
 



Dále… 
 Liniová společenstva jsou specifickou formací trvalé 

vegetace v kulturní krajině.  

 Tvoří je bylinotravní a dřevinná vegetace, členící bloky 
agrocenóz nebo lesní monokultury a umožňující 
alespoň dočasnou existenci zástupců přirozené 
biodiverzity krajiny. 

 Vymezení kostry ekologické stability je prvním 
krokem k navržení a vytvoření ÚSES. 

 



Územní systém ekologické stability 
 

 vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
které udržují přírodní rovnováhu.  

 

 Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 



 Cílem územních systémů ekologické stability je 
zejména: 

 vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, 
ovlivňujících příznivě okolní, 

 ekologicky méně stabilní krajinu, zachování či 
znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, 

 zachování či podpoření rozmanitosti původních 
biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity). 

 



Funkční prvky ÚSES 
 

 Biocentra 

 Biokoridory 

 Interakční prvky 



Podle biogeografického významu 
rozlišujeme:  

 

 místní (lokální),  

 

 regionální a  

 

 nadregionální úroveň územního systému ekologické 
stability. 

 



Ekologicky významné segmenty krajiny se podle 
prostorově strukturních kritérií člení na:  

 

 ekologicky významné krajinné prvky,  

 ekologicky významné krajinné celky,  

 ekologicky významné krajinné oblasti,  

 ekologicky významná liniová společenstva. 

 



Plány do budoucna 
 

 Rozšíření ploch luk v oblastech ohrožených erozí 

 V oblastech při vodních zdrojích a tocích – biofiltr 

 



Jako les kategorizujeme louky na 
produkční a účelové (kategorie): 
 Louky v oblastech vodohospodářsky státně (národně) 

důležitých 

 



 Louky v bezprostředním okolí zdrojů pitné vody 

 



 Louky na silně svažitých pozemcích 

 



 Ochranné travní bariéry kolem vodotečí 

 



 Louky rekreační 

 



 Louky chráněné jako národní přírodní rezervace 

 



 Horské louky a pastviny, i pro účely sportu a turistiky 

 



Děkuji za pozornost 


