
Vztahy lučních porostů k 
prostředí 



1. Stanovištní faktory a jejich 
posuzování 

 Faktory málo či vůbec pozměnitelné lidskou činností 

 Klimatické poměry (srážky, sluneční záření, vegetace..) 

 Geologický podklad, některé vlastnosti půdy (hloubka 
aktivního půdního profilu, půdní typ..) 

 Faktory člověkem ovládnutelné nestálé 

 Vodní režim 

 Obsah humusu 

 Fyzikální vlastnosti půdy 

 Obsah přístupných živin 

 Antropicky navozené biotické faktory 



Komplexní působení jednotlivých 
stanovištních faktorů na porost 

 Je nutno brát v úvahu změny 
během roku 

 Vodní režim 

 Teplota 

 Změnám podléhají nejen 
ekologické ale i chemické faktory 



A. Půdní druh 

 Ovlivňuje fyzikální vlastnosti půdy, absorpční schopnost 
– stav živin v půdě, poměr vody a vzduchu v půdním 
profilu, teplotní režim 

 Úzký vztah s druhovým složením vyšší vegetace i s 
mikrobiologickými a biochemickými procesy 



B. Humus 

 Přímo - Kvalita humusu ve vztahu k výskytu určitých 
rostlinných druhů 

 Nepřímo – Ve větším množství ovlivňuje – dynamika 
půdní vody, půdní struktura, acidita, koloběh živin, 
sorpční komplex, makro a mikroedafon. 



Sorpční komplex 

 Půdní sorpční komplex je soubor půdních koloidů, které 
se podílejí na výměnných reakcích. Rozeznávají se u něj 
dvě funkční části:  

 aktivní část – aniontová, jde o vlastní komplex, který 
působí na volné ionty v půdním roztoku a vyvolává tak 
sorpční procesy  

 pasivní část – tvoří ji kationty, které jsou sorbované 
aktivní částí sorpčního komplexu a jsou v něm poutány 
různou silou v pořadí:  

 nejslaběji Na < K < NH4 < H < Ca < Mg< Al <Fe 
nejsilněji  

http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Sod%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Drasl%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Amoniak
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Vod%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:V%C3%A1pn%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Ho%C5%99%C4%8D%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Hlin%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:%C5%BDelezo


 Sorpční komplex je tvořen minerálními koloidy (jílové 
minerály) a organickými sloučeninami (humus). Pro 
proces sorpce je důležitý především obsah organických 
látek v sorpčním komplexu, protože organický podíl v 
komplexu má až desetkrát vyšší poutací schopnost než 
podíl minerální. 

 přímo ovlivňuje  

 sorpční kapacitu půdy  

 reakci půdy, charakter a dynamiku chemických procesů  

 pufrovitost půdy  

 nepřímo ovlivňuje  

 strukturní stav půdy  

 obdělávatelnost půdy  

 vodní a vzdušný režim  

 biologickou aktivitu půdy  

 



C. Půdní acidita (pH) 

 Podmiňuje sycení sorpčního komplexu půdy ionty  

příjem živin rostlinami 

 Ovlivňuje činnost mikroorganismů – fixace N, 
odbourávání celulózy, nitrifikace) 



Hlízková symbióza  

 především u bobovitých. Bobovité rostliny se často sázejí na 
polích za účelem zvýšení obsahu dusíku v půdě. 

 Bakteriálním symbiontem jsou hlízkové bakterie (rhizobia).  

 Bakterie a bobovité rostliny tvoří vnitrobuněčnou symbiózu. 
Rostlinné buňky obsahují váčky s bakteroidy, kterým jsou 
dodávány energeticky bohaté organické látky (např. kyselina 
jablečná) a ionty železa,  síry. Rostlina naopak přijímá 
amonný kationt (NH4)+.  

 Hlízka je orgán v kořeni, který vzhledem k vysokému obsahu 
proteinu, jenž je nezbytný při plnění funkce enzymu 
nitrogenázy, dostává růžové zbarvení.  

 hlízkové meristémy zahájí tvorbu hlízky.  

 Bakterie (nyní již bakteroidy) se následně zvětšují a mění 
tvar. 





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Nitrogen_Cycle.jpg


D. Ústojnost půdy 

 Úzce spojená s kvalitou humusu 

 Určuje kolísání acidity během roku 

 Na suchých stanovištích může ovlivnit druhové složení a 
pochody sukcese 



E. Obsah živin v půdě 

 Přístupné živin mohou mít značný vliv na druhové 
složení 

 Závisí na půdní vlhkosti, aciditě a půdní teplotě 

 V lukařství jde o nejvýrazněji působící ekologický faktor 



F. Vodní poměry 

 Nejdůležitější stanovištní faktor – obsah vody v 
rhizosféře + schopnost půdy vydávat vodu 

 Často současně působí obsah vzduchu v půdě 

 Na vodní bilanci se podílí: reliéf, stavba půdního 
profilu, půdní druh, fyzikální vlastnosti půdy, obsah 
humusu; dynamika kolísání hladiny spodní vody 





G. Půdní teplota 

 Ovlivňuje vodní režim půdy, rychlost příjmu 
živin z půdy, klíčení, rychlost růstu kořenů, 
aktivitu půdních mikroorganismů 

 Teplotní minimum a maximum 



Závěry  

 Stanovištní faktory nejsou stabilní hodnoty, ale mají 
sezónní režim 

 Mezi stanovištními faktory i mezi jejich souborem a 
porostem vládne dynamická rovnováha a soustava 
zpětných vazeb. 

 Komplex faktorů ovlivňuje porost a ten zas zpětně své 
stanoviště. 

 





2. Orografičtí činitelé 

 Určující pro výskyt typu lučního společenstva 

  nadmořská výška   průměrná teplota vzduchu,  
srážky a vlhkost,  teplotní rozdíly mezi dnem a nocí,  

počtu druhů 

 Půdy mělčí, kyselejší, kamenitější 

 Na horní hranici lesa Juncetea trifidi, horský stupeň 
Polygono-Trisetion, nížina a pahorkatina Arrhenatherion 

A. Nadmořská výška 



B. Expozice svahu (spád) 

 Jižní svahy intenzivněji a déle osluněné, teplejší, sušší, 
sníh mizí dříve, vegetační doba delší; v minerálně 
chudších oblastech vyšší pH 

 Suchomilná společenstva Festuco-Brometea, 
Arrhenatheretum elatioris 



C. Forma reliéfu 

 Makroreliéf – rozdíl 200-300 m 

 Mezoreliéf – silný vliv na na druhou skladbu přirozeného 
travinného společenstva 

 Hnojením se stanovištní rozdíly dané mezoreliéfem stírají 

 Mikroreliéf – rozdíly do 1 m 



3. Klima a luční společenstva 

 Hlavně množství srážek, jejich rozdělení; teplota 
vzduchu a půdy a jejich extrémní hodnoty. 

 Atmosférické srážky mají určující význam pro druhovou 
skladbu a vývoj porostu 

 Veliké rozdíly v průměrných srážkách u nás  pestrost 

naší flóry (v nížinách určující srážky, v horských 
oblastech teplota) 



4. Půdní faktory a luční 
společenstva 

 U lučních porostů mělké prokořenění (maximum v 
hloubce 0-10 cm, jinak dosah 80-120 cm) 

 Druhové složení – půdní druh, obsah a kvalita humusu, 
hloubka půdního profilu a jeho kamenitost, tepelné 
poměry, chemické vlastnosti 



A. Půdní druh 

 Zrnitost zeminy ovlivní druhové složení ( hlavně jílovité a 
písčité) 

 Písčité – nízká sorpce minerálních látek, nízké pH, slabá 
ústojnost, nepříznivý vodní režim. 

 Jílovité – špatná propustnost pro vodu, silná bobtnavost, 
špatná tepelná vodivost 



B. Kvalita humusu 

 Zasahuje do fyzikálních, chemických a 
biologických vlastností půdy  vliv na 

druhové složení 

 Typické smilkové porosty – rostou na 
půdách s kyselým těžko rozložitelným 
humusem 



C. Hloubka půdního profilu 

 Ovlivňuje druhovou skladbu travinných společenstev. 

 Eliminačně působí např. mělké půdy horských poloh – 
vylučují možnost růstu některých kvalitních, hluboko až 
středně hluboko kořenících trav (Arrhenatherum elatius, 
Alopecurus pratensis, Festuca pratensis), spíš nižší 
(Trifolio-Festucetum rubrae) 



D. Chemické vlastnosti půdy 

 Chemismus ovlivňuje druhové složení, výnosnost 

 Analýzy živin v půdě a chemické složení rostlin se odráží 
ve vazbě travinných společenstev k chemickým 
vlastnostem půdy. 

 Velký význam mají AL3+ a H+ (Polygono-Cirsietum 
heterophylli, Caricion fuscae…) 

 Slanomilná společenstva jsou vázána na půdy bohaté 
sodíkem (NaCl, Na2SO4) (Anthriscus sylvestris) 

 N a P Urtica dioica 

 K Molinion, Calthion 



 Schopnost půdy vyrovnávat pH po přidání roztoků 
kyselin a zásad je spjata s obsahem Ca2+, Mg2+ a 
výměnného  Al3+ a H+  

  půdy s vysokým obsahem Al+ jsou vždy kyselé a málo 

ústojné 

  půdy s vysokým obsahem Ca jsou neutrální nebo 

zásadité, se silnou ústojností, příznivé pro rozvoj půdní 
mikroflóry  větší stabilita společenstva, zpomalení 

sukcesních procesů 



E. Půdní typ 

 Zahrnují všechny dílčí ekologické faktory včetně vodního 
 koincidentní vtah mezi rostlinným společenstvem a 

půdním typem 



5. Vodní režim a travinná 
společenstva 
 Druhové složení, výnosnost 

 Zdroj půdní vláhy 

 Atmosférická voda 

 Podzemní 

 Záplavová – důležitá pro vznik mezofilních luk a pastvin 

 Do jaké míry dokáží rostliny využít půdní vláhu, záleží 
především na fyzikálních vlastnostech – půdní druh, 
obsah humusu. 

 Jako další má význam i geneticky podmíněný vývojový 
rytmus jednotlivých druhů 

 Selektivně působí poměr vody a vzduchu v horná části 
rhizosféry (stagnující či proudící voda, kvalita půdního vzduchu) 

 





 Voda v pohybu – Phalaridetum arundinaceae 

 Podmáčená rašelinná půda – Caricion rostrae, 
Phragmito-Magnocaricetea 

 Těžké podmáčené, zaplavované půdy (hlinitojílovité, 
jílovité) Caricion gracilis; slanomilné Festuco-
Puccinellietea 



 Rovněž na nezaplavovaných 
stanovištích je vodní režim 
spoluurčován půdními vlastnostmi 

 Mělké půdy – málo vláhy 
(!!humus!!) 

 Souvislost půdní vlhkost vs. 
teplotní režim  vlhké půdy 

podléhají menším teplotním 
výkyvům; záplavy (sníh) chrání 
půdní profil před promrznutím 



 Druhová skladba travinných porostů je silně ovlivněna 
vlhkostními poměry na začátku vegetačního období, kdy 
si rostliny při tvorbě nadzemní hmoty vzájemně nejvíce 
konkurují. 



ekofáze  Hydrofáze 

 Litorální fáze 

 Limózní fáze 

 Terestrická fáze 



6. Biotické faktory 

 Biotickým faktorům vděčí travinné porosty za svůj vznik 
a existenci 

 Zprvu kácení nebo vypalování lesů, nyní 
obhospodařování – kosení, pasení 

 Kosením a pasením čerpáme živiny  nutno hnojit 

 Kosení – jednorázový zásah, potíže při dorůstání 

 Pastva – výběrová – výběr druhů, sešlap, exkrementy – 
nedopasky (kosení) 



Vzájemné vztahy rostlin v lučním 
společenstvu 

 TTP se formovaly dlouhou dobu – v jejich utváření 
sehrála nemalou roli konkurenceschopnost jednotlivých 
druhů 

 Vztah rostlin – přímý či nepřímý styk v podzemních i 
nadzemních částech 



 U druhově bohatých přirozených porostů – využití 
různých hloubek půdního profilu, různých rovin v 
nadzemním prostoru 

 Uplatňuje se zde velikost a způsob utváření nadzemních 
částí rostlin (biomasa, výnosnost) – rychlost růstu prýtů 
do výšky, schopnost druhů rozšiřovat se podrůstáním 
nebo prorůstáním, jejich přetrvání, rezistence vůči 
kosení a spásání, rychlost obrůstání 



Sezónní rytmus rostlin 
(fenologie) 

 Střídání sezónních aspektů 

 Vytvářejí se vegetativní a generativní orgány 

 Uplatňují se tu endogenní faktory – dědičně fixované 
vlastnosti druhů 

 I exogenní faktory – dané vlastnostmi prostředí 

 Rozhodující jsou teplotně vlhkostní poměry na stanovišti 
a délka dne. 





Z fenologického hlediska 
rozlišujeme: 

 Druhy jarní – vytvářejí generativní 
prýty při prvním vzestupu teploty 
(Carex, Cardamine pratensis..) 

 Druhy s vrcholem vývojev létě 
(Bistorta major..) 

 Druhy kvetoucí v pozdním létě (Molinia 
coerulea, Phragmites australis..) 



 Různě dlouhá doba nutná k vytvoření zralých diaspor – 
některé druhy prodělají generativní vývoj rychle, jiné 
dozrávají až v létě;  

 Některé rostliny kvetou jedenkrát, jiné dvakrát do roka 

 Délka doby kvetení je různá 

 Střídání sezónních aspektů je stálé pro každý luční typ 
za neměnných vnějších a klimatických podmínek 

 U stabilních společenstev fixovaný sezónní rytmus se 
střídáním barevných aspektů 



 Znalost vývojového rytmu skupin druhů nám signalizuje 
vhodnou dobu seče, nejlépe na začátku květu – nárůst 
rostlinné hmoty, optimální obsah živin 



Luční společenstva jako ukazatel 
stanovištních poměrů 

 Zpětný vliv porostu na stanovištní ukazatele – průměrná 
vlhkost, stupeň kolísání vodní hladiny podzemních vod, 
obsah živin v půdě, tvrdost vody 

 Na základě znalosti ekologie lučních druhů a jejich 
vzájemných vztahů je možno: 

 Rozhodnout o vhodnosti porostního typu z hlediska 
krajinného plánování 

 Zlepšování málo výnosných luk a pastvin hnojením, 
meliorací… 

 Předpovědět efektivnost a výsledek různého způsobu 
hospodaření 

 Správná směska při výsevu 

 Rozhodnout o stupni zatížení luk 



1. Změny lučních společenstev 
podle stavu živin v půdě 

 Určité rostliny nebo jejich skupiny jsou vázané na 
zvýšený obsah živin v půdě – vápník, dusík, fosfor a 
draslík 

 Pozitivní vliv přiměřených dávek NPK na výnosnost a 
kvalitu porostu  unifikace porostu 

 Eliminujícím faktorem může být zvýšené množství 
hliníku a vodíku 



2. Luční společenstva jako 
indikátor vodního režimu 

 1. Společenstva mokřadních a bažinných luk 

 Caricion rostratae – mezotrofní stanoviště slatinného 
charakteru, přemokření půdního profilu, převaha redukčních 
pochodů v půdě 

 Caricion gracilis – eutrofní kalem bohatá zaplavovaná 
stanoviště 

 Caricion gracilis a Agropyro-Rumicion crispi – výraznější 
kolísání hladiny spodní vody 

 Caricion gracilis s vyšším zastoupením druhů vlhkých luk . 
Eutrofní zaplavovaná stanoviště 



 2. Společenstva vlhkých luk 

 Cnidion venosi - V blízké minulosti poškození záplavou 

 Cnidion venosi a Agropyro-Rumicion – kalem bohaté 
záplavy na začátku vývoje vegetace, přetvávají dlouhou 
dobu; možnost katastrofálních záplav 

 Cnidion venosi, Agropyro-Rumicion crispi a Molinion – 
záplavová voda mělčí, dříve ustupuje 

 Filipendulenion ulmariae – vyrovnané kolísání hladiny 
podzemní vody s krátkodobými záplavami, nepravidelné 
kosení 

 Molinion coeruleae – více či méně vyrovnaný až rozkolísaný 
vodní režim 

 Molinion coeruleae a Bromion erecti – v období sucha 
pokles hladiny podzemní vody, ve vlhkém období mělčí, 
krátce trvající záplavy 

 Calthenion – vyrovnaný vodní režim na eutrofních 
stanovištích 



 Společenstva čerstvě vlhkých stanovišť 

 Arrhenatherion elatioris – optimální stav vlhkosti s 
dostatečným obsahem vzduchu 



Věda to je pytel sr…., 
Málo času, spousta hraček. 
Kdo chce bádáním se mučit, 
Nezbývá nic víc, než se učit. 


