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Ekosystémové funkce 
travních porostů 



Ekosystémové služby* travních 
porostů 

Rozumíme jimi přínosy (užitek) pro člověka. Ty produkty 

(služby), které nelze prodat v rámci tržního systému (píce, 

suroviny) se nazývají externality (mimoprodukční 

funkce). Externality jsou důvodem pro vyplácení 

finančních podpor zemědělcům. Jejich hodnota je 

mnohem vyšší, než hodnota vyprodukované píce. 

*Termín ES zaveden v publikaci Millenium ecosystem assessment (2001) 



Produkční funkce travních porostů 
 
- Píce travních porostů nemůže být využívána pro přímou 

spotřebu ale až po transformaci zvířaty na tažnou sílu, maso, 
mléko, vlnu a kůže. 

- Odedávna zakládány a využívány s cílem získání píce pro 
hospodářská zvířata (přežvýkavce a koně) 

- Výnosová variabilita velmi široká; roční produkce suché píce 1,0 
až 15,0 t.ha-1 sušiny 

- Zásadní faktory prostředí určující produkci v našich podmínkách 
jsou dostupnost vody a živin 

- Kvalita píce spoluurčuje produkční potenciál porostu (živočišná 
produkce z jednotky plochy).  



Nižší produkce živočišných produktů z 1 ha je důvodem, proč je 

cena 1 kg živočišných bílkovin 5 až 10 krát vyšší, než rostlinných 

Přibližný počet lidí, které lze uživit z 1 ha orné půdy 



V suchých oblastech (do 300 mm srážek), kde zvířata spásají stepní porosty a keře, 

lze živočišnou produkcí z 1 ha uživit více lidí než z plodin na orné půdě bez 

závlahy 



Externality poskytované 
travními porosty 

1. Hydrologický význam      

2. Půdoochranný a půdotvorný význam 

3. Hygienický a klimatický význam 

4. Funkce genetického rezervoáru 

5. Krajinotvorný, rekreační, kulturní  a estetický 



Povrchové odtoky z orné půdy způsobují náhlé povodně, 
ochuzují půdu o vláhu a omezují dotaci podzemních vod 



Odtokoměrné plochy na Výzkumné 

pícninářské stanici ve Vatíně 



(po přívalovém dešti ze dne 12.5.2004, celkový úhrn 22,5 mm, doba 35 minut) 

 

Plodina 
odtok (m3/ha) 

smyv zeminy 
(t suché hmoty /ha) 

travní porost 3,4 0 

kukuřice 132,0 3,24 

brambory 102,0 4,05 

ozimá pšenice 23,5 0,30 

Srovnání povrchového odtoku: travní 
porost a kultury zemědělských plodin na orné půdě 
Výzkumná pícninářská stanice Vatín, Českomoravská vrchovina 



Povodeň z přívalového deště v obci Sloup (Moravský kras), 
nad obcí velké plochy se silážní kukuřicí 



Kukuřičné pole po přívalovém deště, okolí Humpolce, 21.6.2008 



Figure 1. Increased effective soil depth, f(rooting depth, porosity) increases 

time to peak discharge and decreases total discharge 

C. J. A. Macleod, A. Binley, S.L. Hawkins, M.W. Humphreys, L.B. Turner, W.R. Whalley and P.M. Haygarth, 2007: 
Genetically modified hydrographs: what can grass genetics do 

for temperate catchment hydrology? Hydrol. Process. 21, 2217–2221  

Existuje možnost zvýšení infiltrační schopnosti půd šlechtěním trav?  



Hydrofobnost 
půd 

Omezuje infiltraci a zvyšuje povrchový 
odtok 

 Snižuje retenci vody ve vegetační vrstvě 

 Zvyšuje vyplavování pesticidů a hnojiv 



Pod travními porosty se často 

vyskytují hydrofobní půdy 



Devastace povrchu travních porostů při pastvě 
a vlivem mechanizace 



Hydrologická funkce kvalitativní (čistící) 

Silně vyvinutý kořenový systém a biologická aktivita 

půd zajišťuje dokonalou filtraci prosakující vody. 

 

Přednosti travních porostů v porovnání s jinými 

zemědělskými plodinami:  

• Celoroční pokryv půdy a odběr živin 

• Velmi hustá kořenová soustava 

• Vysoké nároky na živiny, zejména dusík 

Travní porosty jsou biologickým filtrem a bariérou, která 
chrání povrchové i podzemní vody před znečištěním  



Kořenový systém bojínku lučního 
(L. Bláha, 2009) 



Whitmore a kol. (1992): po rozorání travního porostu z půdy úbytek 
2 000 kg N během prvních 5 let! (vrstva 0 – 250 mm) 

Koncentrace nitrátů až 450 mg l-1 NO3 – N drenážních vod první rok 
po rozorání (norma na pitnou vodu 11,3 mg l-1 NO3 – N ) 

Po 2. světové válce – Anglie – nárůst koncentrace nitrátů v pitné vodě o 40 mg l-1.  

Zvýšené hnojení nezpůsobuje zdaleka tak velké úniky 
nitrátů jako zaorávka travních porostů! 

 
Havelka (1988): vyplavování dusíku z travních porostů 
  - N0 neobhospodařovaný 17,93 kg 
  - N0 obhospodařovaný   8,72 kg 
  - N80 obhospodařovaný   8,82 kg 
  - N160 obhospodařovaný   8,77 kg 
  - N320 obhospodařovaný 17,84 kg 

 



2. Funkce půdoochranná a půdotvorná 

Travní porosty dokáží nejlépe ze všech 
zemědělských plodin chránit půdu proti 
vodní i větrné erozi. 

foto: archiv VUMOP 



Kořeny travních porostů velmi 

dobře chrání půdu před odnosem 

Odtok zeminy z kukuřičného 

pole 



První podmínka zemědělství je zachování, či lépe 
zvyšování, úrodnosti půdy 
      L.H. Bailey, 1911 

Národ se chová dobře pokud zachází s 
přírodními zdroji jako s majetkem, který musí 
být předán následující generaci ve vyšší a ne ve 
snížené hodnotě.   

      Theodore Roosevelt 

 



3. Hygienický a klimatický význam 

Ukládání uhlíku do půdy – sequestrace díky TTP až 110 t/ha 
(vrstva 0 – 20 cm) – v orné půdě je vázáno pouze cca 12 - 30 
t/ha C – zmírnění zvyšování koncentrace CO2 v atmosféře 

Minimální používání pesticidů v travních porostech 
 

Rychlý rozklad škodlivých látek díky intenzivní biologické 
aktivitě mikroorganismů 
 

-  Podle obsahu humusu v půdě (0-30 cm):  
orná půda < dočasné travní porosty < trvalé travní prosty < les 
 

Ukládání C v trvalém travním porostu trvá cca 30 let po založení: + 
520 kg/ha/rok 

Ztráta C po rozorání travního porostu: - 840 kg/ha/rok (Parente, 2011) 
 
Ztráta humusu je mnohem rychlejší než tvorba po zatravnění 



Obsah Corg se po zatravnění půdy rychle zvyšuje, 

rovnovážní stav je dosažen až po c. 30 – 40 letech (Qian a 

Follett, 2002). Radikální obnovy orbou snižují potenciál ukládání 

C do půdy. 



Větrná eroze v USA po rozorání prérií ve 30 letech 20. stol. (Dustbowl) 



4. Funkce genetického rezervoáru 

 V travních porostech mírného pásma se vyskytuje 
několik tisíc druhů cévnatých rostlin a o řád vyšší 
počet druhů hmyzu a dalších živočišných organismů.  

Žádný jiný ekosystém ve střední Evropě není 
stanovištěm tak velkého počtu druhů rostlin a 
živočichů. 

Biodiversita je nejvyšší na okrajích travních porostů, 
optimální je kombinace s řídkým lesem nebo 
extenzivními sady a malými políčky orné půdy 



Travní porosty představují ekosystém s nejvyšším počtem druhů 
rostlin a živočichů ve střední Evropě 



Na travní porosty je 
vázáno velké množství 
živočichů, zejména 
hmyzu a dalších 
členovců 

Okáč červenohnědý 

pestřenka 
a pavouk 
křížák 



Způsob obdělávání půdy ovlivňuje populace 
žížal 
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Biomasa žížal narůstá po zatravnění, klesá po rozorání 



Travní porosty představují optimální prostředí pro žížaly 

– kontinuální nabídka potravy a minimální narušování půdy  



Polopřirozená travní společenstva  80-150 druhů 
 cévnatých rostlin, desítky druhů mechorostů na 100 m2 

CHKO Bílé Karpaty - až 70 druhů na m2  

   - více než 25 druhů orchidejí 

   - několik stovek druhů hmyzu 

CHKO Žďárské vrchy   
- lučně-lesní ekosystém (více jak 50  druhů ptáků) 
- lesní ekosystém (cca 33 druhů ptáků) 
- polní ekosystém (jen 25 druhů ptáků) 



5. Krajinotvorný, rekreační  a estetický 
zejména v horských oblastech jsou TP typickým prvkem krajiny 



Během období kolektivizace byla krajina scelena do velkých lánů orné půdy 

(Vysočina), které představují ekologické riziko eroze a nepůsobí příjemně na 
lidskou psychiku 



Okrasné trávníky 
představují plochy pro 
relaxaci a duševní 
odpočinek 



Květnatá louka jako 
náhrada parterového 
trávníku (zámek Hluboká) 



Zachování tradic – regionální produkty, obnova starých staveb (např. 

malé seníky v alpských oblastech), výstavy dobytka, technologie sklizně travních 

porostů a folklorních zvláštnosti 



Travní porosty 
představovaly v 
horských 
oblastech hlavní 
možnost obživy 
pro většinu 
obyvatel. V 
nedávné minulosti 
na nich byli 
existenčně závislí. 

Foto: časopis Imaculata 


