
PODMÍNKY ZÁPOČTU 

 Účast na blokových cvičení 

 Poznávačka 

 



POVINNÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA 

 Rychnovská M. a kol. 1985. Ekologie lučních porostů. Academia 

Praha. 

 

 Moravec J. a kol. 1994. Fytocenologie. Academia Praha. 

 

 Mládek J. a kol. 2006. Pastva jako prostředek údržby trvalých 

travních porostů v chráněných územích. MŽP. 



TRAVINNÝ BIOM 

NA ZEMI 



DEFINICE BIOMU 

 představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou 

určitým typem biotických a abiotických podmínek 

(klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a 

geologickými poměry, které dávají vznik určitým 

charakteristickým typům rostlinných a živočišných 

společenstev).  

 

 Existuje několik typů členění biomů, které se v mnoha 

ohledech docela liší. 



ČLENĚNÍ DLE TISCHLERA 

 
 Vodní biomy 

 biom volného oceánu 

 biom šelfových moří 

 Pevninské biomy 

 Hylaea – tropické deštné lesy 

 Skleraea – tropické a subtropické suché lesy a lesosavany 

 Silvaea – opadavé a smíšené lesy mírného pásu 

 Tajga – severské a horské jehličnaté lesy 

 Lesotundra – přechodné pásmo mezi biomem tajgy a tundry 

 Tundra 

 Stepi 

 Pouště a polopouště 

 Litoraea – trvale nebo dočasně zaplavená území 

 



MAPA BIOMŮ NA ZEMI 



Plocha mil.km2 PP t.ha-1.rok-1 Biomasa t.ha-1 

Tropický les 14,5 39,0 670,0 

(67kg/m2/rok) 

Mangrove  0,3 10,0 300,0 

Temperátní 

stálezelený les 
3,0 15,0 300,0 

Temperátní 

opadavý les 
3,0 13,0 280,0 

Savany  22,5 17,5 65,0 

Temperátní 

travinná 

společenstva 

12,5 7,8 16,0 

Pouště  9,0 0,1 0,9 

Rašeliniště   1,5 10,0 50,0 

Ledovce  15,5 0,0 0,0 

ČISTÁ PRIMÁRNÍ PRODUKCE A BIOMASA HLAVNÍCH BIOMŮ 



PODMÍNKY EXISTENCE TRAVINNÉHO 

BIOMU 

 V mírném pásmu, kde nedostatek vody nedovolí růst lesa – na 

velké ploše nitra kontinentů 

 Uprostřed vlhkostní řady mezi pouští a tropickým deštným lesem 

 Zvláštní strukturální rysy 

 Semiaridní oblasti – 50 druhů 

 Subhumidní - přes 200 druhů 



Na Zemi 29% souše  cca ¼ biomy spjaté s výživou 

lidstva: travinný biom a zemědělské kultury 

Travinné formace – stepi (Eurasie), prérie (Severní 

Amerika), pampy (Jižní Amerika), veldy (jižní Afrika) 

 Intermediální postavení mezi lesem a pouští 



 V porostu traviny, abundantní 

byliny, polokeře – v subhumidních 

oblastech značná druhová pestrost 

 Struktura porostu složitá, vertikální 

profil mnohovrstevný 

 Horní patra vysokostébelné trávy, 

vysoké byliny 

 Nižší patro trsnaté trávy, drobnější 

byliny (květy do horního patra) 

 Potenciální produkce travinného 

biomu značná při plném využití – 

např. Evropa využívá pouhou ¼, 

Jižní Amerika 1/100 a Afrika ještě 

méně. 

 





STEP  

 travnaté oblasti mírného pásu. V těchto oblastech se 

rozkládají na celkové rozloze přes 9 mil km².  

 Stepi pokrývají rozsáhlá území v nitru Eurasie, Severní 

Ameriky. Na jižní polokouli se vyskytují v Argentině. 

 Mohelenská hadcová step je jediná step vyskytující se v 

ČR. 

 



PODNEBÍ STEPÍ 

 Vegetační období netrvá déle než čtyři měsíce.  

 Stepní půdy bývají velmi úrodné („obilnice“). 

 Rozkládají se v mírném kontinentálním klimatu  

 od subtropických pouští se odlišují výrazně studenou zimou (až -40°C)  

 zima – povrch se ochlazuje 
- chladná, suchá zima  
- nízká teplota a tlaková výše brání přílivu vlhkého vzduchu z oceánu  

 léto - horké léto – značný ohřev zemského povrchu 
- oceánský vzduch přináší na pevninu srážky 
- výpar převažuje nad srážkami  

 suchost (aridita) podnebí v létě (nedostatek srážek pro růst dřevin) a nízké 
teploty v zimně 
 způsobují 2 období vegetačního klidu ve stepích 
 v pouštích chybí voda pro růst vegetačně celoročně  



PŮDY STEPÍ 

 Husté kořeny trav dodávají potřebné živiny (humus) do půdy = 

nejúrodnější půdy – černozemě  

 pravidelné střídání vlhka a sucha  hluboký humózní horizont 

 ve vlhkém období - přemísťování živin sestupným pohybem 

vody 

 v suchém období vynáší voda živiny z pět k povrchu  

 nejdůležitější světová oblast pro pěstování obilí (zejména pšenice 

a kukuřice) = obilnice světa 

 



ŘÍČNÍ SÍŤ 

 řídká – rozkolísanost průtoků během roku  

 stepi – maximum vodnosti závisí na tání sněhu a srážkách na jaře 

a počátku léta  

 občasné toky – na některé měsíce zcela vysychají  

 

Mulan - Čína 



STEPI EURASIE Jarní step Kazachstánu 

Pouzdřanská step 

Máčka, katrán, šáter 



VÝCHODOEVROPSKÉ STEPI 

 Období vegetačního klidu je zde v zimě a v létě. Období 

vegetačního rozkvětu na jaře a na podzim. Léto bývá velmi suché 

(anabióza, estivace). Roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 

300-500 mm. Na severní hranici s geobiomem opadavého 

listnatého lesa se vytvořila přechodná lesostep. V dnešní době 

jsou lesostepi přeměněny v pole.  



STŘEDOASIJSKÉ STEPI (CELINY) 

 Zaujímají značné plochy v Kazachstánu a sahají až do Mongolska. 

Zdejší klima je extrémně kontinentální a období vegetačního klidu 

zde panuje od září až do května. V zimě sněhová pokrývka může 

chybět a tak je půda na jaře suchá a k vegetačnímu rozvoji dochází 

až v pozdním létě. Na horských hřbetech zaujímají pozici horské 

luční stepi, které s rostoucí nadmořskou výškou přecházejí v březové 

lesy a nakonec v jehličnatou tajgu. 



SEVEROAMERICKÉ STEPI (PRÉRIE) 

 Zdejší klima má subhumidní charakter. Průměrné roční 

úhrny srážek se pohybují od 500 mm v chladnějších 

oblastech až k 1000 mm v teplejších oblastech. Teplota 

srážky způsobily rozčlenění stepí na čtyři pásy. Od 

východu k západu se zde vyskytují: lesostep, 

dlouhostébelnatá prérie, smíšená prérie a 

krátkostébelnatá prérie.  



Četné požáry a kdysi velká stáda bizonů znemožňovaly uchycení 

semenáčků dřevin. Dominujícím druhem v dlouhostébelnaté prérii je až 

2 metry vysoká tráva vousatka. V přechodných smíšených prériích 

začínají vysoké traviny ustupovat travinám nízkým. Tyto prérie jsou 

využívány jako zemědělská půda. Krátkostébelnaté prérie zaujímají 

území na východním okraji Rocky Mountains. Převládá zde nízká 

„bizoní“ tráva nebo tráva „grama“. 

SEVEROAMERICKÉ STEPI (PRÉRIE) 





JIHOAMERICKÉ STEPI (PAMPY) 

 Pampa se rozkládá ve východní Argentině. Příznivější 

klimatické podmínky. V zimě se zde prakticky nevyskytují 

mrazy. Srážky jsou rovněž relativně vysoké 800-1000 mm. 

V minulosti se zde patrně vyskytovaly i lesy, ale činností 

člověka byly odstraněny. V dnešní době je pampa velmi 

hustě osídlena a využívána k zemědělství. 



STEPNÍ FAUNA 

Významnou skupinu představují: 

 dobře pohybliví kopytníci 

 drobní hlodavci 

 šelmy a draví ptáci 

 



EURASIJSKÉ STEPI 

 Z býložravců zde žije sajga tatarská, osel kulan, v minulosti kůň 

Przewalského; dále stepní svišť bobak, sysel, křeček, slepec, 

zajíc, krtek, vlk, kočka stepní neboli manul, rys karakal, orel 

stepní, sup, bažant a jeřáb. 

 



KŮŇ PRZEWALSKÉHO - KERTAG 

 Poslední předek našeho koně.  

 Na území stepí a pouští střední Asie přežíval nerušeně až do 

doby, kde zde došlo k rozvoji pastevectví. Pak jej pastevci začali 

honit a jako konkurenta svých stád dobytka vybíjet. 

 Až do poloviny 19. století o tomto divokém koni věděli jen 

mongolští kočovníci, kteří putovávali po okraji pouště Gobi. Jeho 

objevením pro světovou veřejnost začal dobrodružný lov, který 

koně Převalského přivedl na pokraj vyhubení. 



 Na konci 60. let minulého století tito koně ve volné přírodě na 

pomezí Mongolska a Číny vyhynuli. Poté začaly zoologické 

zahrady spolupracovat a usilovat o jejich navrácení zpět do 

přírody.  

 V současnosti žije ve volnosti cca 450 koní v 5-ti 

aklimatizačních stanicích v Mongolsku a Číně 

 



SEVEROAMERICKÉ PRÉRIE 

 V minulosti zde žila ohromné stáda bizonů, dnes přežívají v 

rezervacích. Dále je pro toto prostředí typický vidloroh americký, 

kojot prériový, psoun prériový, tetřívek prériový a sova zemní 

 



BIZON AMERICKÝ 

 Předchůdci dnešních bizonů se do Ameriky dostali z Asie 

přechodem přes pevninský most v místě nynějšího Beringova 

průlivu.  

 Bizon americký se vyvinul z bizona širokočelého (Bison latifrons), 

který byl mnohem mohutnější a který vyhynul před 6 000 lety. 

 Velký sudokopytník dorůstající váhy až 1500 kg a délky až 3,8 

metru. Při běhu dosahuje bizon rychlosti až 50 km/h.  



 Prérijní bizon se původně vyskytoval na Velkých pláních od 

kanadské Alberty až po Mexiko, ale žil i daleko na východ od řeky 

Mississippi. Do poloviny 19. století však všichni bizoni vyskytující 

se východně od Mississippi vyhynuli. Méně početní lesní bizoni 

obývali lesnaté horské oblasti na západě Severní Ameriky. 

 



JIHOAMERICKÉ PAMPY 

 Žijí zde mara stepní neboli zajíc pampový, jelenec quanzy, pudu 

jižní neboli jelínek pudu, nandu pampový, nandu stepní a lama 

guanako. 

 



STEPNÍ FLÓRA 

 Rozvoji vegetace brání dlouhá období sucha, přispívá vítr  

téměř žádné stromy.  

 Převažují traviny s malou listovou plochou - vousatka, kostřava, 

ostřice, atd.  

 Rostou zde také cibulovité byliny a časté bývají i širokolisté 

rostliny s hlubokým kůlovitým kořenem.  

 Rostou zde i pomeranče, banány, jablka a občas mango. 





FLÓRA NA PAMPÁCH 

 Vlhké pampy se vyznačují střední výškou porostu, s víceletými i 

jednoletými travami, s rozptýlenými bylinami a keři.  

 Louky jsou proloženy oblastí suchého lesa, i sladkovodními a 

mořskými mokřady a lagunami.  

 Ombú, rostlina ve znamení vlhkých pamp (ne strom, ale bylina), 

roste přirozeně na sever od řeky Rio de la Plata a východně od 

Paraná.  

 Před zavedením koní, skotu, ovcí Španěly v16. století, byl region 

pokryt tvrdou trávou, ale spásání zvířaty usnadnilo růst měkčím a 

zelenějším druhům trav.  

 





SAVANA  

 travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí.  

 Během roku je zde vyhraněné období dešťů a období sucha.  

 O tom, který vegetační typ převládne, rozhoduje klima a půdní 

podmínky.  

 Traviny i dřeviny mají odlišné ekologické nároky, vzájemně se 

potlačují a tím vytvářejí podstatu savany. 



Národní park Tarangire 

(Tanzanie) 



ROZDĚLENÍ SAVAN PODLE DÉLKY 

OBDOBÍ SUCHA 

 vlhké savany 

 suché savany 

 trnité savany 

 zaplavované savany 

 



VLHKÉ SAVANY 

 opakovaného kácení a vypalování tropických lesů.  

 Převládající jsou 2–4 metry vysoké traviny, s ojedinělými stromy.  

 Vlhké savany se vyskytují v Africe. Pás se táhne až do jižního 

Súdánu; v Jižní Americe  

JAM 

JAF 



 Orinocké llanos (šp. llano = rovina) jsou edaficky podmíněnou 

savanou. Llanos je pokryta asi 50 cm vysokými travinami. Stromy 

se zde vyskytují pouze v malých ostrůvcích nazývaných „matas“. 

 



 Brazilské campos se rozprostírají v Brazilské vysočině. Přechod 

mezi lesem a savanou. Campos abiertos představují savanovou 

formaci bez stromů. Vznikly v důsledku požárů v campos 

cerrados. 

 



 V oblastech guayanské náhorní plošiny se vyskytuje edaficky 

podmíněná savana. Rozkládá se v nadmořské výšce 1500 až 

2000 m n. m. Vynořuje se z deštného lesa. 

 



SUCHÉ SAVANY 

 Rozkládají se v Africe; 1–2 metry vysoké 

traviny a roztroušeně se vyskytující stromy, 

které dosahují výšky maximálně 10 metrů. 

Typickým stromem je baobab. Africké suché 

savany se využívají pro pastvu dobytka. 

 Savany vyskytující se v Austrálii se od těch 

afrických liší. Tamní blahovičníky se s 

travinami dobře snášejí.  

 



TRNITÉ SAVANY 

 Vyskytují se v aridních oblastech střídavě vlhkých tropů s 

množstvím srážek 300–400 mm za rok. V Africe jsou trnité savany 

rozšířeny na jižním okraji Sahary, dále pak v jihozápadní Africe a 

v oblasti Kalahari.  

 Dřeviny mohou v trnité savaně zcela chybět, někde se mohou 

vyskytovat akácie. Dominující vegetační formací jsou prořídlé 30–

50 cm vysoké traviny. 



ZAPLAVOVANÉ SAVANY 

 Zaplavované savany vznikají v důsledku stagnace srážkové vody 

na nepropustném podloží. Často se vyskytují v Jižní Americe, kde 

se jim říká „palmares“. Známou zaplavovanou savanou je 

Pantanal v jihozápadní Brazílii na ploše 250 000 km². V zimě 

sucho, během letního období dešťů je zcela zaplavené a má 

bažinatý charakter.  

 



TRAVINNÉ POROSTY MÍRNÉHO PÁSMA 

 Evropa leží v lesní zóně  druhotná travinná společenstva 

 Původní porosty – nad hranicí lesa, rašeliniště, močály, aluvia, 

lesostep, xerotermní společenstva 

 



TTP 

 Přirozené 

 Spontánní druhová skladba s podmínkami stanoviště 

 Polopřirozené 

 Citelný zásah člověka – živiny, pH, vodní režim, druhové složení 

 Umělé 

 Rekultivace 

 Vysoká produktivita, ale autoregulační stabilita nízká 

 Přirozené louky a pastviny mají přednost před agrocenózami – 

plní stabilizační i regenerační funkci s minimální potřebou 

dodatkové energie 

 



TTP 

 Přirozené a polopřirozené porosty – stupňování výnosů 

objemných krmiv 

 Ochrana životního prostředí, 

 Krajinotvorná funkce, 

 Rekreační funkce 



CO JE TO LOUKA? 

 Ekosystém, kde primárními producenty jsou vytrvalé mezofytní 

traviny a byliny, konzumenti se vyskytují v přirozené míře a 

dochází zde k pravidelnému exportu rostlinné biomasy pro 

hospodářské účely mimo ekosystém. 

 Louka je společenstvo vytrvalých bylinných mezofytů 

 Louka je biotop s vysokou, ne však přebytečnou zásobou vláhy, 

bez období letního sucha, půda není extrémně kyselá ani 

alkalická či zasolená. Luční porost (vytrvalé mezofilní byliny) 

zpomalí či přeruší růst v zimním období  odlišnost od stepi či 

mokřadu 

 



 Louku je těžké definovat 

 Agronomicky se nerozlišuje louka od pastviny 

 Louku nemůžeme definovat dle managementu, ale podle 

přirozených vlastností příslušného travinného porostu 

 Kosená plocha nemusí být vždy louka 



TRAVINNÉ EKOSYSTÉMY ČR 

 Porost dorůstající v našich podmínkách výšky 10 - 160 cm, 

vegetující po celé vegetační období a udržující se ve stavu 

bylinného patra samovolně, činností hospodářských zvířat nebo 

člověka.  

 Součástí travinného ekosystému je mikrofauna a makrofauna. 

 Podmínkami existence v České republiky jsou obhospodařování 

a využívání travních porostů a ekologické (klimatické a půdní) 

podmínky. 



 Travní porosty můžeme rozdělit především podle doby trvání a 

využívání na krátkodobé, dočasné a trvalé.  

 Porostová skladba krátkodobých a dočasných porostů je dána založením 

porostu, výběrem druhů a odrůd, v menší míře obhospodařováním a 

využíváním porostů a ekologickými podmínkami stanoviště. 

 U trvalých travních porostů je porostová skladba dlouhodobě a výrazně 

ovlivňována ekologickými podmínkami stanoviště. 



FUNKCE TP 

 Hlavními funkcemi v podmínkách ČR i Evropy jsou produkční a 

mimoprodukční (ekologické).  

 

 Produkční funkce je ovlivněna ekologickými podmínkami 

stanoviště, výnos v závislosti na ekologických podmínkách 2 – 

10 t sušiny na 1 ha.  

 Vedle ekologických podmínek ovlivňují produkci z travních 

porostů také způsob a intenzita obhospodařování, u našich 

travních porostů většinou v rozpětí 2 – 6 t sušiny na 1 ha a 

rok.  

 



MIMOPRODUKČNÍ FUNKCE TP 

 vodohospodářské 

 protierozní a půdoochranné, 

 atmosférické (výměny plynů, utilizace CO2, malý koloběh vody), 

 estetické, 

 funkce v ochraně genofondu a rozvíjení biodiverzity, 

 sociální,  aj. 

 



FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STAV A 

FUNKCE TRAVNÍCH EKOSYSTÉMŮ  

1. Trvale působící, neovlivnitelné   

 

 klimatické podmínky (teplota, srážky, vítr, rosa, vzdušná vlhkost, 

sluneční svit, délka dne), 

 reliéf a expozice (orografické podmínky), 

 geologický podklad, 

 půdní druh a půdní typ, 

 



2. Proměnlivé faktory,  ovlivnitelné   

 

 vodní režim, 

 výživný režim, hnojení 

 obsah humusu, 

 půdní reakce (pH), 

 biotické složky (producenti, konzumenti, dekompozitoři – půdní 

edafon aj.), využívání porostů 



SCHÉMA EKOSYSTÉMU A TOKU 

ENERGIÍ 



BIOTICKÉ SLOŽKY TRAVNÍHO 

EKOSYSTÉMU 

 Producenti – autotrofní organismy, většinou rostliny.  

 

 Konzumenti, reducenti a destruenti. Heterotrofní organismy, 

využívající energii akumulovanou autotrofními organismy.  



POPULAČNÍ STRUKTURA STANOVIŠŤ 

Ontogenetický vývoj vytrvalých trav: (A) Deschampsia caespitosa a (B) Festuca pratensis; P 

semenáček, J juvenilní rostliny, IM nevyzrálé rostliny (immature plants), V mladé rostliny (virginal 

plants), G1 až G2 generativní rostliny, SS subsenilní rostliny, S senilní rostliny. 



PODZEMNÍ BIOMASA, PŮDNÍ 

ŽIVOČICHOVÉ 

 Půdní mikroorganismy i makroorganismy označujeme 

souhrnným názvem edafon.  

 Podle velikosti lze rozdělit půdní organismy na mikrofaunu – 

velikost do 0,01 mm, mezofaunu  - 0,02 až 2 mm, makrofaunu – 

2,1 mm až 9 mm a gigafaunu – 1 cm a větší.  

 



MIKROFAUNA 

 je tvořena především půdními bakteriemi a houbami.  

 Jejich početnost v půdě je většinou obrovská – miliony až stovky 

milionů na 1 m2, životnost většinou 14 dnů až 1 měsíc.  

 



MEZOFAUNA 

 je tvořena především roztoči, pancířníky, chvostoskoky, 

hmyzenkami a drobnuškami.  

 Četnost těchto miniaturních živočichů v půdě je obrovská, na 1 m2 

se jedná o tisíce až miliony jedinců.  

 Životnost mezofauny je 1 – 3 (4) měsíce. 



MAKROFAUNA A GIGAFAUNA  

 je tvořena hlísticemi, žížalami, roupicemi, plži, mnohonožkami a 

stonožkami, stejnonožci, mravenci, brouky, larvami dvoukřídlých a 

pavoukovci.  

 Životnost makrofauny a gigafauny je většinou 2 měsíce až 3 roky 

(ojedinělě i více let), její množství a druhová pestrost jsou rovněž 

vysoké.  

 Gigafauna je dále zastoupena pavouky, hmyzem (motýli, 

blanokřídlí aj. z nichž někteří jsou významnými opylovači planých 

i kulturních rostlin), obojživelníky, plazy, ptáky a savci. 

 



TYPIČTÍ SAVCI S POTRAVNÍ VAZBOU NA 

STŘEDOEVROPSKÝ TRAVINNÝ BIOM 

 

Druh Stanoviště 

Zajíc polní Lepus europaeus Louky, pole, okraje lesů, lesy 

Hraboš polní Microtus arvalis Sušší a středně vlhké louky 

Krtek obecný Tapla europaea Louky, trávníky 

Králík divoký Oryctolagus cuniculus Louky a stepi v teplejších oblastech 

Srnec obecný Capreolus capreolus Louky, pole, okraje lesů 

Sysel polní Spermophilus citellus Louky, pole a stepi v teplejších 

oblastech 

Křeček polní Cricetus cricetus Louky, pole a stepi v teplejších 

oblastech 



EKOLOGICKÝ PŘÍNOS  

 rozklad a odbourávání odumřelé organické hmoty  

 její transformace na humusové látky (huminové kyseliny a 

fulvokyseliny)  

 působení v koloběhu (akumulaci) a zpřístupňování živin  

 zlepšování půdní struktury a propustnosti pro vodu a vzduch  

 opylení vyšších rostlin  

 roznášení diaspor  



Mějte rádi kytičky, 

Nevěšte už hlavičky. 

Mějte rádi zvířátka, 

Jaro klepe na vrátka. 

Mějte rádi sami sebe, 

Sneste si i modré z nebe. 


