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Abstrakt

Krajina severní oblasti České republiky (okresy Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) 

je dlouhodobě zatěžována povrchovou těžbou hnědého uhlí. Vzniklé antropogenní útvary jsou 

v rámci procesů rekultivací a revitalizací úspěšně začleňovány do okolní krajiny. Jedním 

z důležitých krajinných prvků, které jsou během obnovy využívány, jsou i trvalé travní 

porosty (TTP). Ty mají značný význam nejen pro pastvu dobytka, ale i pro zachování 

biodiverzity krajiny a ochranu půdy. Příspěvek se zabývá produkčními i mimoprodukčními 

funkcemi trvalých travních porostů v krajině a jejich významem v rámci trvale udržitelného 

rozvoje antropogenně zatížené krajiny. Trvalé travní porosty jsou součástí zemědělské 

krajiny, ale jejich význam je multifunkční, jelikož zajišťují nejen prostředí pro pastvu skotu, 

ale i ochranu půdy, koloběh živin, mikroklima či zachování biodiverzity. Článek zároveň 

podrobně analyzuje vývoj těchto porostů v zájmové oblasti severních Čech. V období 

největšího rozmachu těžby (1967-1990) byl v některých oblastech zaznamenán jejich prudký 

pokles a to až o 4500 ha. Od roku 1990 nastal významný nárůst TTP v nejvíce poškozených 

oblastech. V současnosti se vývoj TTP ustálil.
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Úvod

Krajinný charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a lidských 

faktorů. Cílová kvalita krajiny znamená vyjádření požadavků lidí na charakter prostředí, v 

němž žijí, formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými orgány. Ochranu krajiny 

směřujeme k zachování a udržení jejích význačných nebo charakteristických vlastností, 

utvářených přírodní konfigurací a lidskou činností a právem považovaných za její historickou 

hodnotu. Při plánování krajiny zaměřujeme cílevědomě činnosti na zvyšování její kvality a na 

její obnovu nebo tvorbu [1]. Aby mohla být krajina definována jako udržitelná a byla tak 

zachována pro budoucí generace, musí se její vývoj řídit nejen ekologickými a 

environmentálními aspekty, ale i aspekty ekonomickými a sociálními. Krajina severních 

Čech, zejména okresy Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem je již téměř 200 let 

ovlivněna intenzivní povrchovou těžbou hnědého uhlí. Z počátku bylo směřování této 

antropogenně zatížené krajiny čistě ekonomického charakteru, ale se změnou politického 



režimu a myšlení společnosti se díky rekultivačním a revitalizačním procesům postupně 

uplatňovalo hledisko ekologické a sociální. Díky tomu má toto území značný potenciál ke 

vzniku nové krajiny, která se řídí principem udržitelného rozvoje.

Aby bylo nově vzniklé území schopné se začlenit do krajiny stávající, je nutné přistupovat 

k její tvorbě s ohledem na zvyšování biologické rozmanitosti. Trvaní porosty jsou 

všestranným ekosystémem, který poskytuje různé produkty a služby užitečné pro lidstvo. 

Travní porosty podporují kvalitní vývoj hospodářských zvířat díky pastvě. Trvaní porosty 

zároveň regulují klima, zásobu vody a cyklus živin, kontrolují erozi, opylení a biodiverzitu. I 

přes mnoho pozitivních funkcí, potenciální role travních porostů jakožto zajišťovatele 

environmentální a potravinové bezpečnosti je stále podceňována [2].

Materiály a metody

Trvalé travní porosty a jejich funkce v krajině

Travní porosty, jakožto složitá smíšená a ve svém celku velice různorodá společenstva trav, 

jetelovin a dalších bylinných druhů představují důležitou složku rostlinné součásti biosféry. V 

celosvětovém měřítku jsou zároveň jedním z nejrozšířenějších biomů vůbec. Jejich plocha na 

celé zeměkouli činí téměř 30 000 000 km2, což představuje dvojnásobek plochy orné půdy. V 

ČR činí plocha travních porostů v současné době 998 tisíc ha.

Od 19. století pak v důsledku rozsáhlých sociologicko-ekonomických změn celé společnosti 

dochází i k výrazným změnám krajiny. Během dvou století probíhá rozsáhlá industrializace, 

těžba uhlí, vylidňování pohraničí, zcelování pozemků, chemizace a odvodňování zemědělské 

půdy, urbanistické změny. Rozvoj společnosti a rozsáhlé změny krajiny jsou i příčinou změn 

ve využití trvalých travních porostů. Není již důležitá jen jejich funkce produkční, ale na 

významu nabývají také funkce mimoprodukční. Travní porosty pak v narušené a nestabilní 

krajině plní funkce protierozní, vodoochranné, filtrační, protipovodňové, mikroklimatické, 

ochrany diverzity, krajinotvorné, volnočasové a estetické. Význam travních porostů tak 

vzrůstá s nutným řešením negativního dopadu civilizace na životní prostředí. V současné době 

mohou mimoprodukční funkce travních porostů nabývat na významu před jejich funkcí 

produkční. Nicméně nelze nevidět rychlý nárůst počtu obyvatel celé planety a lze 

předpokládat, že tlak na produkční využití zemědělské půdy bude neustále stoupat nejen ve 

světě, ale i v Evropě. Právě proto je jedním ze způsobů péče o půdu konzervace půdy 

zatravněním, což umožňuje rychlý návrat půdy zpět k produkci potravin. Dá se říct, že 

travním porostům přibyla funkce strategická – konzervační při ochraně a umožní zachování 

úrodnosti orné půdy

Vliv travních porostů na hydrosféru spočívá především v zadržování srážkové vody. 

Tím je zaručena zásoba podzemní vody, což má v našich podmínkách, kde jsou vodní zdroje 

omezené a z našeho území vody odtékají, mimořádný význam [3]. Dobře zapojené travní 

porosty zachycují povrchově odtékající vody z výše položené orné půdy po přívalových 



deštích, snižují rychlost proudění, podporují sedimentaci splavenin a zvyšují podíl zasáknuté 

vody do půdy [4].

Zapojený porost, hustý vegetační kryt a bohatý kořenový systém travních porostů 

zásadním způsobem ovlivňuje širokou škálu půdních vlastností. Travní porosty obohacují 

půdu o vysoké množství organické hmoty, uvolňují živiny z méně přístupných vazeb, 

obohacují půdu o symbioticky fixovaný vzdušný dusík, odebírají z půdy živiny a vodu, chrání 

půdu před vysycháním a slunečním zářením, výrazně snižují vodní i vzdušnou erozi půdy. 

Zejména ochrana před erozí je velmi důležitá [5].

Travní porosty výrazně ovlivňují výměnu plynů a koloběhy prvků v procesu fotosyntézy, 

kdy využitím oxidu uhličitého a vody uvolňují kyslík, a uhlík ukládají do biomasy. 

Prostřednictvím symbiotických bakterií na jetelovinách ovlivňují i koloběh dusíku [6].

Zásadní je vliv travních porostů na zachování biodiverzity. Přirozený luční porost se 

skládá většinou z 30–70 druhů vyšších rostlin, počet druhů mikroorganismů, nižších rostlin, 

živočichů, především pak hmyzu a fytofágních bezobratlých je zpravidla o řád vyšší. Travní 

porosty jsou tedy obrovskou zásobárnou genetických informací uložených v genotypech 

rostlinných a živočišných druhů a půdních mikroorganismů. Různé porostní typy vykazují v 

interakci s různými způsoby a intenzitou obhospodařování značné rozdíly v biodiverzitě 

rostlinných i živočišných druhů. MLÁDEK et al. [4] uvádí, že velká druhová rozmanitost 

fauny travních porostů je povětšinou důsledkem tradičních zemědělských metod, které 

udržovaly různorodé podmínky jak na úrovni krajiny, tak maloplošně. V současné době je 

tedy třeba podporovat takové způsoby obhospodařování, které by udržely mozaikovitost nejen 

na úrovni krajiny, ale i konkrétní louky nebo pastviny. 

V krajině mají trvalé travní porosty výraznou krajinotvornou funkci, která je dána

střídáním různých kultur (lesy, travní porosty, orná půda, meze, sady aj.) [5]. Neustále vzrůstá 

lidská potřeba po rekreačním využívání přírody a s ním spojený přímý kontakt člověka s 

krajinou [7]. Obhospodařované travní porosty pomáhají vytvořit pestrou obytnou kulturní 

krajinu, druhově bohatou, geneticky rozmanitou a s možností růstu a vývoje pro všechny živé 

organismy. S diverzitou pak souvisí také funkce estetická.

Přímá produkční funkce travních porostů se bezprostředně týká produkce dieteticky 

hodnotné píce i zdraví hospodářských zvířat, vysoké kvality živočišných produktů a ve svém 

důsledku i zdraví člověka. 

Mezi intenzitou využívání trvalých travních porostů v podhorských a horských oblastech 

a jejich optimálním produkčním uplatněním je kladná korelace, která je též mezi jejich 

produkčními a mimoprodukčními funkcemi. Při vhodné intenzitě využívání vzrůstá jak 

kvalita sklízené biomasy, tak také druhová pestrost a druhová diverzita porostů a zlepšují se 

rovněž další ekologické funkce travních porostů v krajině (výpar vody a teplotní gradient nad 

porostem, kvalita půdní organické hmoty, kvalita podzemních vod aj.). 



Výsledky a diskuze 

TTP jsou součástí zemědělské půdy. Zemědělská půda v modelové oblasti 

zaznamenávala významnější zabírání od roku 1967 do roku 1990, jako důsledek zvýšené 

těžební činnosti, od té doby již nebyl úbytek tak radikální a do současné doby můžeme 

hovořit o přibližně stejných meziročních hodnotách. V okrese Chomutov byl v období 

zabírání zemědělské půdy pozorován úbytek znatelnější, v porovnání s ostatními okresy v 

zájmovém území. V České republice byl trend vývoje výměry zemědělské půdy podobný jako 

v okrese Chomutov, ale k zabírání zemědělského půdního fondu dochází v ČR i do 

současnosti. Od roku 2000 kontinuálně klesá výměra zemědělské půdy v ČR o průměrně 5000 

ha ročně. Pro zájmové území je charakteristické nižší zastoupení zemědělské půdy (38 %), 

oproti celostátnímu průměru (53,4 %), přičemž nejméně zemědělské půdy v rámci modelové 

oblasti nacházíme v okrese Most (15,4 %), naopak nejvíce v okrese Chomutov (45 %). 

Ústecký kraj celkově se blíží v podílu zemědělské půdy na celkové výměře k tomu 

celorepublikovému (51,6 %). Trvalé travní porosty pokrývají 15,9 % plochy zájmového 

území. Přes 14 tisíc hektarů travních porostů se nachází v okrese Chomutov, ale největší podíl 

mají TTP v okrese Ústí nad Labem, kde celkové zaujímají 30 % okresu. Nejméně je pak 

travních porostů v okrese Most (3056 ha), kde zaujímají pouze 6,5 % území. Tento fakt je 

způsoben tím, že na území okresu Most se nachází hlavní oblasti povrchové těžby uhlí. 

V rámci celé ČR se TTP podílí 12,7 procenty z celkové výměry (Tab. 1).

Tab. 1: Struktura půdního fondu v modelové oblasti k 1.1.2017 (ha).

Okres/

území

Zeměděl. 

půda
z toho TTP

Lesní 

půda

Vodní 

plochy

Zastav. 

plochy

Ostatní 

plochy

Celková 

výměra

Chomutov 38 835 14 446 35 867 3 100 1 253 14 514 93 569

Most 13 358 3 056 16 096 984 824 15 448 46 710

Teplice 16 152 6 488 18 146 837 1 030 10 727 46 892

Ústí n.L. 18 144 12 171 12 956 1 027 905 7 441 40 474

CELK. ZÚ 86 489 36 161 83 065 5 948 4 012 48 130 227 645

ZÚ (%) 38,0 15,9 36,5 2,6 1,8 21,1 100,0

Ústecký kraj 275 109 73 297 163 166 10 409 9 352 75 818 533 854

ÚK (%) 51,5 13,7 30,6 1,9 1,8 14,2 100,0

CELK.ČR 4208374 1 003 393 2669850 165 876 132 217 710 724 7887041

ČR (%) 53,4 12,7 33,9 2,1 1,7 9,0 100,0

Zdroj: [8], vlastní propočty

Využití zemědělské půdy v modelové oblasti

Zemědělská půda v modelové oblasti je z 52 % zastoupena ornou půdou, která slouží pro 

pěstování zemědělských plodin. Na druhém místě jsou trvalé travní porosty využívané (42 %) 

zejména pro pastvu hospodářských zvířat (obr. 1). Například počet ovcí v Ústeckém kraji se 

od roku 2000 navýšil z původních 6 121 kusů až na celkový počet 16 002 kusů. Nově vzniklé 



travní porosty budou mít v modelové oblasti využití především pro pastvu. Podíl zahrad – 4 % 

a ovocných sadů – 2 % je již o poznání nižší. Chmelnice a vinice nejsou v modelové oblasti 

více zastoupeny, tvoří jen 2 % území) jelikož zde nejsou vhodné podmínky půdní ani 

klimatické podmínky (Obr. 2). Nicméně, rekultivované výsypky mají v tomto ohledu jistý 

potenciál, jelikož terén může být upraven tak, aby zde mohly být vinice více rozšířeny, a 

podpoří se tím zároveň i regionální ekonomika a atraktivnost.

Obr. 1: Pastva skotu ve Fojtovicích (okres Teplice). Zdroj: [9]

Obr. 2: Využití zemědělské půdy v modelové oblasti k 1. 1. 2017 (ha)

Zdroj: [8], vlastní propočty



Vývoj TTP v modelové oblasti

Jedním z důležitých aspektů trvalé udržitelnosti je zachování biologické rozmanitosti 

ekosystémů, ať už se jedná o přirozené či člověkem přeměněné. Louky a pastviny, dnes 

nazývané trvalé travní porosty, byly od nepaměti důležitým prvkem k zachování kulturní 

krajiny. Trvalé travní porosty pomáhají chránit biologickou rozmanitost a mohou 

představovat nemalý výdělek pro zemědělce. Jsou tedy cennými zdroji jak pro životní 

prostředí, tak pro hospodářství. V modelové oblasti, ale i v České republice nebyl loukám a 

pastvinám, do roku 1995, přikládán hlubší význam, kromě pastvy hospodářských zvířat. Větší 

důraz na ochranu životního prostředí a udržitelnost krajiny měl však za následek prudký 

nárůst výměry TTP, zejména pak v okresech Chomutov a Ústí nad Labem, kde je rozdíl oproti 

roku 1967 markantní (okres Chomutov o cca 4500 ha, okres Ústí nad Labem o 2500 ha). I do 

současnosti je zaznamenáván každoroční mírný přírůstek v řádech desítek hektarů (Obr. 3). 

V okrese Teplice došlo k mírnému poklesu výměry TTP a to o 95 ha. Stejný trend nárůstu 

výměry TTP je pozorován i v rámci celé České republiky (Obr. 4).

Obr. 3: Vývoj TTP v zájmové oblasti v období 1967–2017

Zdroj: [8]



Obr. 4: Vývoj TTP v České republice v období 1967–2017

Zdroj: [8]

Příspěvek TTP k trvalé udržitelnosti

Travní porosty jsou v našich podmínkách jedním z nejstabilnějších ekosystémů v zemědělské 

krajině a významnou složkou biosféry. Mají vysokou schopnost přemísťovat chemické prvky 

a plní zemědělské i mimoprodukční funkce, důležité pro tvorbu a ochranu krajiny a její 

biodiverzity. Produkční poslání se uplatňuje přímo jako zdroj biomasy využívané k výživě 

polygastrických zvířat nebo nepřímo jako zdroj organických látek, které se po průchodu 

zvířecím zažívacím traktem stávají ve formě animálních hnojiv prekurzory humusu. 

Mimoprodukční funkce travních porostů nabývají v posledních letech na významu především 

v souvislosti s narušováním biologických cyklů a hydrologických poměrů v krajině, poklesem 

biodiverzity a zhoršením půdních podmínek [10]. Travní porosty tak mohou např. ovlivnit 

ochranu a stabilizaci biodiverzity a genofondu rostlin, živočichů a půdních mikroorganizmů. 

Výrazný je jejich protierozní efekt, funkce biologického filtru, vytvářejí vysokou zásobu 

nadzemní a podzemní aktivní i odumřelé organické hmoty související s výraznou biologickou 

aktivitou v těchto porostech, mají schopnost vázat atmosférický dusík a některé plynné 

exhaláty, produkovat kyslík, snižovat hlučnost a prašnost, schopnost zachytit až 80 - 90 % 

srážkové vody a případně ji i dlouhodoběji zadržovat jako vodní rezervy pro suchá období. S 

tím souvisí i jejich ovlivňování klimatických podmínek formou výdeje vodních par do 

ovzduší. Mimořádně důležitá je i estetická funkce travních porostů, vyplývající z jejich 

druhové rozmanitosti, dlouhé vegetační doby a přirozeného způsobu jejich formování. 

Nejpřirozenějším a zároveň šetrným způsobem jejich využití je spásání hospodářskými 

zvířaty. Je však zapotřebí respektovat druhové zvláštnosti pasených zvířat tak, aby naopak 

nedošlo k poškození spásaných pozemků. Rovněž je nutné nezatěžovat pastviny velkým 

počtem zvířat nebo jejím dlouhodobým využíváním a po ukončení pastvy provádět následné 

agrotechnické ošetření spásaných ploch.  Kombinované využití travních porostů vhodně 

podporuje kladné a omezuje záporné působení jednostranného využívání sečením nebo 

pastvou. Vhodným střídáním pastvy a seče je možné ovlivnit složení porostů žádoucím



Závěr

Trvalé travní porosty zastávají v krajině důležité produkční a mimoprodukční funkce.  Nejen 

že jsou prostředím pro pastvu dobytka, ale zajišťují například protierozní a protipovodňovou 

ochranu území a napomáhají k udržení biologické rozmanitosti ekosystému. Krajina severních 

Čech je dlouhodobě zatížena povrchovou těžbou hnědého uhlí, ale vzniklé antropogenní 

útvary jsou vhodným prostředím pro vznik nové zemědělské krajiny v této oblasti, jejíž 

významnou součástí jsou TTP. Možnost přímo ovlivnit vývoj krajiny v rámci rozsáhlejšího 

území je možný v rámci procesů revitalizací a rekultivací. S dodržením principu trvale 

udržitelného rozvoje má antropogenně zatížené území severních Čech značný potenciál 

k vytvoření stabilní krajiny, která bude sloužit i příštím generacím.
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