
Příklady dobré praxe

Obnova travních  
porostů

Během minulého režimu byla velká část 
těchto porostů přeměněna na ornou 
půdu, další plochy byly znehodnoceny 
hnojením, intenzivní pastvou, přísevy 
komerčních směsí trav a jetelovin nebo 
cíleným zalesňováním. I když se již poda-
řilo některé lokality obnovit, stále zůstá-
vají stovky hektarů k nápravě. Ta může 
dle místních podmínek probíhat několika 
způsoby (viz rámeček vpravo).

Většina travních porostů střední Evropy vznikla odlesněním krajiny a jejím následným 
obhospodařováním – kosením, pastvou či jejich střídáním. Vznikla tak druhově rozmanitá 
společenstva, která mají navíc i hodnotu kulturně-historickou, neboť jsou výsledkem  
působení desítek až stovek lidských pokolení. 
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Způsoby obnovy travních porostů

—  Obnova travních porostů degradovaných hnojením 
Pokud se travní porosty přestanou hnojit a jejich biomasa je pravidelně odstra-
ňována, dochází během několika let ke zvýšení počtu druhů, především bylin.

—  Obnova travních porostů ležících ladem 
Na těchto lokalitách je nutno odstranit náletové dřeviny a obnovit pravidelné 
kosení či pastvu. Postupně se i na těchto plochách obnoví druhově bohatší travní 
porost.

—  Obnova mozaikovitého managementu 
Aby rychlým pokosením rozsáhlých luk nedocházelo k likvidaci živočichů, pře-
devším bezobratlých, je žádoucí obhospodařovat travní porosty mozaikovitě jak 
v čase, tak v prostoru. 

—  Zatravňování orné půdy
Podle způsobu zatravnění rozlišujeme:
—  Spontánní sukcesi 

Samovolné zatravnění je vhodné v případech, kdy není cílem získat produkční 
travní porost v krátkém čase a kdy je kladen důraz na odolnost a přirozenost 
vzniklého porostu. Nejlépe funguje, pokud je v blízkosti zachovalá louka, ze 
které se semena rostlin mohou šířit.

—  Zatravnění komerční směsí 
Uplatňuje se především při intenzivní zemědělské výrobě. Pokud však takto 
vzniklé porosty nejsou následně hnojeny a nacházejí se v blízkosti druhově 
bohatých společenstev, jsou obohacovány lučními druhy z okolí a časem se 
mohou druhovým složením přiblížit i polopřirozeným porostům. V České 
republice jsou k zatravňování zatím jen omezeně využívány komerční druho-
vě bohaté směsi, které kromě kulturních travin a jetelovin obsahují i semena 
dalších dvouděložných. Osivo několika firem se uplatňuje především v zahrád-
kářství a sadovnictví. 

—  Zatravnění regionální druhově bohatou směsí semen 
Jde o zatravnění osivem, které pochází přímo z polopřirozených travních po-
rostů v dané oblasti. Semena mohou být získána buď z čerstvě pokosené trávy, 
nebo z usušeného sena jeho vymlácením, kombajnovou sklizní vykartáčova-
ním nebo ručním sběrem. Před procesem zatravňování je třeba na obnovova-
né ploše snížit obsah živin a omezit množství plevele v půdní semenné bance.  
Zatímco zelené seno je nutné na receptorovou plochu převézt ihned po poko-
sení, směs semen je možno skladovat a vysévat na jaře či na podzim. Obno-
vovanou lokalita je třeba následně udržovat, v prvních letech dvěma sečemi 
(brzká seč v červnu potlačuje trávy a podporuje byliny), později je možná 
i kombinace s přepasením. Další informace o metodě zatravňování a jiných 
možnostech obnovy luk najdete v publikaci Scotton M., Kirmer A. & Krautzer 
B. [eds] (2012): Praktická příručka pro ekologickou obnovu travních porostů, 
ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 128 pp.Obnovená louka v lokalitě Pechová u Hrubé 

Vrbky — Foto: Jitka Říhová

Kartáčový sběrač osiva při sklizni porostů 
v NPR Zahrady pod Hájem — Foto: Ivana 
Jongepierová

Názor projektanta

„Výsev regionální travinobylinné směsi semen 
zvýšil biodiverzitu a zrychlil následný vývoj porostu 
směrem k původním teplomilným loukám. Postup-
ně jsou tyto oseté plochy spontánně dosycovány 
dalšími lučními druhy, po 10 až 15 letech se začínají 
objevovat i chráněné druhy jako hořec křížatý, 
vemeník dvoulistý a pětiprstka žežulník.“

Projektant ZO ČSOP Bílé Karpaty



Obnova travních porostů

 Další informace na www.adaptan.net
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Projekt č. EHP-CZ02-OV-1-039-2015 je financován z fondu EHP pro období 2009–2014. 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Praktické příklady

Jedinou oblastí v České republice, kde 
je k zatravnění větších ploch orné půdy 
používána druhově bohatá směs regio-
nálních trav a bylin, je CHKO Bílé Karpaty. 
Iniciátorem tohoto postupu byla ne-
vládní organizace ZO ČSOP Bílé Karpaty 
ve Veselí nad Moravou ve spolupráci se 
Správou CHKO Bílé Karpaty a Výzkumnou 
stanicí travinářskou Zubří. 

Od roku 1999 bylo touto směsí zatrav-
něno téměř 600 hektarů orné půdy. Jed-
ná se o plochy rozptýlené po celém území 
CHKO, které jejich vlastníci nehodlali dále 
využívat jako ornou půdu nebo které bylo 
nutno zatravnit, ať už z důvodu ochrany 
přírody, nebo protierozní prevence.

Popis realizace

1993–1995
Semena běžných lučních druhů byla sbí-
rána na druhově bohatých loukách Bílých 
Karpat a množena na záhonech u několi-
ka místních zemědělců a ve VST Zubří.
 
1999–2006
Používání kombajnu ke sběru místních 
trav, zvláště sveřepu vzpřímeného.

2007+
Semena (převážně trav) sklízena kartáčo-
vým sběračem, který byl sestrojen podle 
vzoru vyvinutého britskou společností 
Emorsgate Seeds.

1999+
Byla vyseta první regionální travinobylinná 
směs. Optimální výsevek je 17–20 kg/ha.

Náklady a přínosy opatření

Náklady na zatravnění jednoho hektaru 
se pohybují kolem 20 000 Kč, z toho asi 
14 000 Kč stojí certifikované regionální 
osivo. 

Zatravnění bylo financováno z dotací 
MŽP, a sice z Programu péče o krajinu 
(národní program), z Operačního pro-
gramu pro životní prostředí a z dotací 
MZe v rámci Agroenvironmentálních 
programů.

Přínosem je vytvoření druhově boha-
tých luk, zvýšení biodiverzity, omezení 
eroze, zlepšení vzhledu krajiny i zlepšení 
kvality sena.

Obnovené Vojšické louky u Hrubé Vrbky — Foto: Ivana Jongepierová

¹ Kulturní druhy dříve přidávané podle stanoviště a následného využití lokality
2 Vzhledem k nedostatku jetelovin byl dříve dle potřeby přidáván i kulturní štírovník růžkatý, který je však 
svým mohutným vzrůstem, stejně jako jetel luční, značně odlišný od planého typu.

Trávy (nyní jen kartáčová směs) 85–90 % hm

Dříve:

Sveřep vzpřímený 30–50

Kostřava žlábkatá 5

Trojštět žlutavý1 5–10

Ovsík vyvýšený1 5–10

Poháňka hřebenitá1 5

Kostřava červená1 10–15

Medyněk vlnatý1 5

Lipnice luční1 5

Jeteloviny 3–5 % hm

Úročník bolhoj 0,5

Kozinec cizrnovitý 0,5

Hrachor širolistý 0,8

Vičenec ligrus 1

Jetel horský 0,5

Jetel červenavý 0,5

Tolice srpovitá 1

Kručinka barvířská 0,2

Bílojetel bylinný 0,2

Štírovník růžkatý2 0,5–1

Jetel luční2 0,5–1

Byliny 7–10 % hm

Řepík lékařský 0,2–0,5

Orlíček obecný 0,2

Bukvice lékařská 1–2

Zvonek klubkatý 0,05

Zvonek broskvolistý 0,05

Chrpa luční 1–2

Chrpa čekánek 1–2

Hvozdík kartouzek 0,3

Tužebník obecný 0,2

Svízel syřišťový 0,2–0,5

Třezalka tečkovaná 1–2

Chrastavec Kitaibelův 0,2–0,5

Máchelka srstnatá 0,2

Kopretina bílá 1

Jitrocel kopinatý/prostřední 0,3

Černohlávek obecný/dřípený 0,2–0,5

Řimbaba chocholičnatá 0,2

Šalvěj luční 0,2–0,5

Šalvěj přeslenitá 0,2–0,5

Základní složení semenné směsi v hmotnostních 
procentech pro obnovu společenstev svazu 
Bromion erecti v jihozápadní části Bílých Karpat


