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Abstrakt 
 

Mnoho studií ukazuje, že velcí býložravci mohou mít zásadní vliv na složení 

vegetace. Zavedením celoroční pastvy s nízkou intenzitou spásání vede rostlinné ekology 

k domněnce, že selektivní pastva býložravců vytvoří mozaiku společenstev s rozdílnou 

strukturou a druhovým složením. Očekává se, že tato mozaika nakonec zaručí vysoký 

stupeň biodiverzity. Pastva se proto jeví jako vhodný prostředek k údržbě travnatých 

porostů. Významná je také schopnost herbivorů ovlivňovat vegetaci prostřednictvím 

endozoochorie. 

 V předkládané práci jsem se pokusila zjistit, jaké mají koně dietní preference ve 

vztahu k rostlinným druhům a jaké rostlinné druhy mohou šířit prostřednictvím 

endozoochorie. Tyto poznatky jsem porovnala se skladbou pastveních a lučních porostů 

na zkoumané lokalitě v Malenicích a Hoslovicích. Za účelem zjištění druhové preference 

jsem vytyčila na pastvině plošky, na nichž jsem zaznamenala údaje o vegetaci před pastvu 

a v časových intervalech v průběhu pastvy. Dále jsem zjišťovala množství klíčivých semen 

a druhové složení semenáčků v trusu, který jsem nechala klíčit. Abych porovnala 

druhového složení pasených a sečených luk na dané lokalitě jsem zhotovila 

fytocenologické snímky z pastvin a luk. 

 Na zkoumané lokalitě byla prokázána vyšší diverzita pastvin než luk. V pokusech 

na selektivitu pastvy bylo zjištěno, že koně dávají přednost druhům s větší pokryvností 

a četností, ovšem při výběru hrají důležitou roli i jiné faktory jako obsah jedovatých látek, 

stáří či chutnost rostliny. Kůň se také ukázal jako významný faktor pro šíření semen 

prostřednictvím endozoochorie, kdy jsem mezi 702 semenáčky nalezla 28 rostlinných 

druhů. Počet semenáčků průkazně koreloval s pokryvností druhu na pastvině ovšem 

neprokázala se závislost na četnosti ani míře okusu daného druhu. 

 

 
Klíčová slova: selektivita pastvy koní, pastevní chování, šíření semen, trus koní,  
endozoochorie, pastviny  
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Abstrakt 
 

Many studies show that large herbivores can have an important impact on the 

composition of vegetation. With the establishment of a year round, low density grazing 

regime, plant ecologists and nature managers expect that through selective grazing, 

herbivores will create a mosaic of different vegetation communities varying in structure and 

plant species composition. It is believed that such a mosaic in the end will guarantee 

a high degree of biodiversity. Grazing will, therefore, seem to be a suitable means to 

maintain grass.  Also important is the ability of herbivores affect vegetation through 

endozoochory. 

In this thesis I have tried to find out what species of diet horses prefer regarding to 

plant species and what plant species they can spread through out endozoochory. I have 

compared this knowledge with the composition of pasture and meadow vegetation at the 

researched locality in Malenice and Hoslovice. With the purpose of finding out the 

preferences I established spots where I registered data on vegetation before pasture and 

the time intervals during the pasture. Afterwards, I researched the amount of sprouts and 

the composition of seedlings in excrements that I let germinate. I had to create 

phytocenologic shots from the pastures and meadows to compare the species of 

composition of grazed and mowed meadows at the locality. 

 At the monitored locality there has been proved a higher diversity of pastures than 

meadows. During the experiments for the selection of pastures it has been proved that 

horses prefer species with higher coverity and frequency, however, for the choice there 

have been important factors such as toxic substances, age or taste of the plant. The horse 

has been shown as an important factor for spreading the seedlings through out 

endozoochory, during which I found 28 plant species out of 702 seedlings. The amount of 

seedlings conclusively correlates with coverity of the species at pastures, however, it has 

not been proved that there would be any relation between the frequency and the amount 

of grazing of the given species. 

 
 
Key words: diet selection, grazing behaviour, seed dispersal, horse dung, endozoochory,  
pasture 
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1.Úvod 

 

Travinná společenstva, louky a pastviny, jsou dnes samozřejmou součástí 

středoevropské krajiny, vyznačující se vysokou druhovou diversitou. Na jejich vzniku se 

výrazně podílel člověk a jeho aktivity (Rychnovská 1985). Jeho vlivem došlo v minulosti 

k zastavení šíření lesa a tím k zachování druhů i společenstev, ale i k dalšímu šíření 

těchto druhů a postupné obohacování těchto společenstev novými imigranty (Ložek 2004).  

Pokud by nedošlo k žádnému zásahu člověka, přirozeně by se v nížinách střední a 

západní Evropy, vzhledem k mírnému podnebí, vyskytovaly listnaté lesy (Vera 2000). Tato 

sukcesní teorie říká, že za určitých klimatických podmínek se na holé půdě vyvine určité 

charakteristické rostlinné společenstvo. Konečné sukcesní stádium je ovládáno největšími 

a nejvyššími rostlinami, které jsou schopny prospívat v převládajících klimatických 

podmínkách, protože nejvyšší rostliny jsou vždy nejlepšími konkurenty o světlo. Pokud 

jsou těmito rostlinami stromy, pak konečné sukcesní stádium je les (Vera 2000). 

 Aby bylo zachováno bezlesí i nadále, musíme tento biotop účinně 

obhospodařovávat. Jedním ze způsobů je pasení (Čížek a Konvička 2006). Ačkoliv od 

konce 18. století docházelo k postupnému omezování pastvy, které vyvrcholilo v druhé 

polovině 20. století, (Čížek a Konvička 2006), v posledních dvou desetiletích znovu 

dochází k obnově pastevního obhospodařování, a je proto třeba zjistit, co se na 

takovýchto územích děje. Jak se ukazuje, velcí herbivoři dokáží zastavit sukcesní vývoj 

rostlinného společenstva směrem k lesu a zachovat tak trvalý travnatý porost (Vera 2000).   

Zavedením pastvy můžeme dosáhnout (současně) různých cílů (Hejcman a kol. 

2004): zamezit sukcesi dřevin, zpřístupnit živiny pro málo produktivní (oligotrofní) porosty, 

odstranit živiny a biomasu z eutrofizujících se stanovišť nebo podpořit pastevní druhy 

rostlin. Obecně vliv herbivorů na vegetaci spočívá v několika mechanismech: okusování, 

sešlap, narušování půdního povrchu či obohacování půdy o živiny mění podmínky na 

stanovišti a tím nesporně ovlivňuje rostlinnou vegetaci (McClaran a Cole 1993). Důležitý 

faktor je také šíření rostlinných druhů pomocí endozoochorie a epizoochorie (Cosyns 

a Hoffmann 2005) nebo ovlivňování druhového složení díky selektivitě (Dumont 2007). 

Význam jednotlivých faktorů či výsledná podoba daného vlivu se liší podle druhu 

herbivora. 

Koně jsou stejně jako ostatní pasoucí se býložravci rostlinní predátoři. Oproti jiným 

herbivorům však mají svá specifika, vegetaci okusuje mělce, poměrně hodně se během 
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pastvy pohybuje a tím více zatěžuje pastevní plochu, kálí na jedno místo a je vysoce 

selektivní spásač. Unikátní postavení koní mezi býložravci spatřuji v tom, že kůň se díky 

člověku velmi mnoho pohybuje na nejrůznější vzdálenosti. Stáda koní se přehánějí z jedné 

ohrady do druhé  (kratší vzdálenosti), koně se svými jezdci putují krajinou po koňských 

stezkách i mimo ně při vyjížďkách a vícedenních vandrech (střední vzdálenosti) a také se 

koně přepravují auty i na velmi dlouhé vzdálenosti. Vzhledem ke svým tělesným 

dispozicím tak mohou koně sloužit jako významný vektor pro šíření semen (Cosyns a kol. 

2005). Semena mohou ulpět v kopytech koní či na jejich srsti, nejvýznamnější se však jeví 

přenos semen prostřednictvím trusu. Koně mají ve svém trávicím traktu skrytá semena 

nejrůznějších rostlinných druhů. Je třeba si uvědomit, že nejen zelená pastva, ale i seno je 

zdrojem mnoha diaspor (Campbell a Gibson 2001) Vzhledem k velké migraci tak koně 

mohou představovat významný vektor i pro šíření nepůvodních či invazních druhů (Törn 

a kol. 2010; Wells a Lauenroth 2007). 

Chov koní v České republice neustále vzrůstá, podle informací z Ústřední evidence 

koní ČR bylo v republice k 31. 12. 2010 evidováno celkem 73 932 koní (Hladová 2011). 

Jezdci na koních jezdí na mnohadenní vandry nejen po České republice, ale i do 

sousedních zemí. Vzhledem k zájmu o sportovní koně se stále více koní dováží ze 

zahraničí a čeští koně naopak cestují na mezinárodní jezdecké soutěže. Jako příklad, že 

je tato mezistátní migrace vysoká, bych uvedla chov plemene American Quarter Horse. 

Jak uvádí CZQHA (Czech Quarter Horse Association), první kůň plemene Quarter Horse 

byl do ČR dovezen v roce 1993. V roce 2000 u nás bylo již 140 těchto koní, do poloviny 

května 2011 (poslední  dostupný aktuální údaj) narostl jejich počet více než desetkrát, 

neboť koní plemene Quarter Horse je v ČR téměř 1600!  

Lepší porozumění, jak koně spásají travnaté porosty, pomůže určit dopad těchto 

herbivorů na rostlinné druhy, odhalit změny v rostlinném společenstvu a porozumět jim 

(Dumont, 1995). Pokud budeme vědět, které druhy se mohou šířit prostřednictvím koní 

a jak významný je tento typ šíření pro jednotlivé druhy, můžeme například upravit pastevní 

management a zabránit tak šíření plevelných druhů (Pötsch a kol. 2001). Stejně tak se 

můžeme správnými opatřeními vyvarovat zavlečení či šíření nepůvodních popř. invazních 

druhů (Törn a kol. 2010) 
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1.1 Travinné ekosystémy 

1.1.1 Louky a pastviny 

Rostlinná společenstva (fytocenózy) luk a pastvin se výrazně odlišují od rostlinných 

společenstev pravidelně obdělávaných půd (agrofytocenózy), jejichž výrazné změny 

v druhovém složení rostlin jsou ovlivňovány především činností člověka, používáním tzv. 

agrotechnických zásahů, které ovlivňují fyzikální, chemické i biologické vlastnosti půdy. 

(Hron a Zejbrlík, 1979). 

Louky a pastviny jsou polopřirozená travinná společenstva, která se vykytují 

roztroušeně po celém území ČR od nížin do hor a která patří na území našeho státu mezi 

nejrozšířenější biotopy bezlesí. Velkoplošně jsou vázány na oblasti s extenzivním 

způsobem zemědělského hospodaření. Jejich výskyt je podmíněn především činiteli, kteří 

blokují přirozený vývoj vegetace (sukcesi) a udržují louky a pastviny v travinobylinných 

společenstvech. V optimálním případě jsou těmito činiteli sečení, pastva nebo jejich 

kombinace. Na výskyt louky mají vliv i další faktory jako úživnost půdy, její vlhkost a pod.  

(Mládek 2003).  

Louky a pastviny představují široké rozpětí různých společenstev, která jsou 

důležitou krajinotvornou součástí české krajiny, zdrojem druhové rozmanitosti a útočištěm 

mnoha ohrožených druhů organismů. Louky a pastviny sice společně patří mezi rostlinná 

travinná společenstva, jsou však považovány za dva vyhraněné typy trvalého travního 

porostu, které se zásadně liší jak strukturou, druhovou skladbou, tak například 

prokořeněním půdy (Mládek a Hejcman 2006). 

Louky jsou víceleté nebo vytrvalé kultury zemědělské půdy charakterizované 

rostlinným společenstvem kulturních víceletých či vytrvalých trav, jetelovin a ostatních 

bylin, zařazených obvykle mezi luční plevele. Na loukách nalezneme zejména rostliny 

vyššího vzrůstu, jejichž společenstva jsou formována hlavně konkurencí o světlo (Mládek 

a Hejcman 2006), záleží samozřejmě také na jejich produktivitě, u luk, které mají 

produktivitu nízkou, nehraje světlo tak významnou roli jako u luk eutrofizovaných. Hlavním 

produktem luk je píce, zkrmovaná buď přímo v zeleném stavu, sušená (seno), nebo 

konzervovaná (siláž) jako zásoba pro zimní období. Po kosení zůstává na loukách strniště, 

které nezakrývá celý půdní povrch. Pro některé typy luk je charakteristické přepásání 

druhé nebo třetí seče (tzv. otavy) v podzimních měsících. Takto kombinovaně využívané 

porosty nejdříve sečené a následně spásané se označují jako přepásané louky (Mládek 

a Hejcman 2006). 
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Pastviny tvoří  na rozdíl od porostů lučních víceleté pícniny vhodné především ke 

spásání. Druhové složení porostu je ovlivňováno nízkým ukusováním rostlin, 

sešlapáváním drnu, hnojením výkaly pasoucích se zvířat, nerovnoměrným spásáním 

porostu apod.  Na rozdíl od luk je tedy pastevní povrch pravidelně narušován a také 

hnojen (nedochází k oligotrofizaci), z výkalů se uvolňují živiny snadno dostupné pro 

rostliny. Pastevní společenstvo je tvořeno nízkým porostem, který vytváří síť vytvořenou 

propletenými přízemními částmi rostlin, takže prakticky pokrývá celý povrch půdy.   

Pastvu snáší lépe nízké trávy, jako je: Lolium perenne, Festuca pratensis, Festuca 

rubra, Poa pratensis, Poa trivialis, Cynosurus cristatus, Agrostis capillaris, ale také hustě 

trsnaté a tuhé hůře poživatelné druhy trav, kterým se dobytek většinou vyhýbá: 

Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Danthonia decumbens. Výrazné zastoupení mají 

vytrvalé byliny s přízemní růžicí: Plantago major, Alchemilla spp., Leontodon hispidus, 

Hypochaeris radicata, Bellis perennis; byliny s plazivými nadzemními výběžky: Prunella 

vulgaris, Trifolium repens, Stellaria graminea, Lysimachia nummularia, i další byliny 

snášející časté narušováni půdního povrchu: Achillea millefolium, Carum carvi, Euphrasia 

rostkoviana, Potentilla anserina. Typicky se na pastvinách vyskytují skupinky trnitých bylin: 

Cirsium spp., Carduus spp., Eryngium campestre, Ononis spinosa; kterým se dobytek 

vyhýbá pro možného poranění citlivých pysků, keře: Crataegus spp., Rosa spp., Prunus 

spp., Juniperus spp. jsou na pastvinách také časté. Úspěšně zde přežívají rostliny 

jedovaté, z nichž k nejznámějším patří Colchicum autumnale a Senecio jacobaea, nebo 

pro dobytek málo chutné rostliny, které výrazně přečnívají okolní pasený porost: Rumex 

spp., Calamagrostis epigejos. Mechové patro díky silně zapojenému porostu často chybí 

nebo je velmi chudé (Chytrý a kol. 2001). 

 

Nutno podotknout, že v šumavské krajině, kde jsem prováděla studii, převažují 

(vysledováno z vlastní praxe) právě přepásané louky. Je, zejména některé roky, 

ekonomicky nevýhodné sušit řídké otavy, a proto dávají zemědělci přednost podzimnímu 

přepasení. Moje studie však bude probíhat na tzv. pravých pastvinách, tedy loukách 

spásaných koňmi více jak 15 let. 
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1.1.2 Udržování trvalých travních porostů 

 

Louky a pastviny jsou dobrým příkladem biotopu, který je extrémně citlivý na 

způsob obhospodařování. Nevyhovujícím managementem může být během několika let 

skoro zničen. Pokud ponecháme původně obhospodařovanou louku ladem, druhově 

bohaté travní společenstvo se pomalu mění na degradující druhově chudý porost 

s vysokými bylinami a trávami schopnými konkurovat o světlo a živiny. Nejsou-li přítomny 

disturbance v podobě sečení, pastvy a pod., vysoké druhy trav a bylin přerostou ostatní 

druhy, které následně především důsledkem nedostatku světla ustupují. V mnoha 

případech neudržované rozsáhlé louky a pastviny zarůstají keři a stromy a mění se 

přírodní cestou na les. Z důvodů zvýšené produkce semen může chybějící defoliační 

management přispět k rozšíření nepůvodních nebo invazních druhů (Gaisler a kol. 2004). 

Důležitost obhospodařovávání travních porostů je tedy nesporná. Obvykle se travní 

porosty udržují sečením, pasením, mulčováním nebo jejich kombinací.  

 

Sekání a mulčování 

Výsledky studií (např. Gaisler a kol. 2006) ukazují, že sekání a mulčování má 

pozitivní vliv na rozmanitost druhů v porovnání s absencí jakéhokoliv managementu 

obhospodařování a to z důvodu potlačení dominantních druhů defoliací, má však 

i negativní vlivy. Na vývoji vegetace luk a pastvin má však vysokou důležitost období, ve 

kterém je mulčování prováděno, a také četnost, s jakou je prováděno (Gaisler a kol. 2004), 

jeho nevýhodou je nesnášenlivost některých druhů rostlin vůči dlouhodobějšímu překrytí 

biomasou. Dlouhodobým kosením a sklizní sena z oligotrofních společenstev zase 

dochází k postupnému ochuzování stanoviště, které se může projevit v byť 

dlouhodobém časovém horizontu snižováním druhové diversity (Hejcman a kol. 2002). 

Jako nejvýhodnější se tedy jeví pastevní obhospodařování.  

 

Pastva a pastevní systémy 

Pastvou můžeme zamezit sukcesi dřevin, zpřístupnit živiny pro oligotrofní porosty, 

nebo naopak odstranit živiny a biomasu z eutrofizujících stanovišť. Narušení půdního 

povrchu pastvou vede k podpoře druhů, jejichž přežívání je závislé na generativní produkci 

(Hejcman a kol. 2002). Aby měla pastva skutečně pozitivní dopad, musíme ji provádět 

promyšleně s ohledem na možná rizika. Například velmi svažitý terén není vhodný spásat 
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těžkými býložravci jako skotem či koňmi, protože mohou vznikat vyšlapané chodníky (tzv. 

prtě) a hrozit půdní eroze. V tomto případě je vhodnější využít ovce, či kozy. (Pavlů 

a kol., 2006) Důležitá je také intenzita pastvy, pastviny, které jsou spásány nadměrně, jsou 

naopak typické nízkým počtem přítomných druhů a v pozdním létě vysokým podílem jetele 

plazivého (Chytrý a kol. 2001), intenzita pastvy ovlivňuje též množství nedopasků a šíření 

pastevních plevelů (Hejcman a kol. 2004) Je známo, že případný negativní dopad závisí 

na charakteru půdy a citlivosti vegetace (Newsome a kol. 2004). 

V současnosti používané pastevní systémy můžeme rozdělit na dvě základní 

skupiny, a to na rotační a kontinuální, které představují dva protipóly v pastevním 

obhospodařování. (Pavlů a kol. 2006). Rotační pastva je definována jako pasení dvou 

a více pastvin, kde se střídá doba pasení s dobou obrůstání. Kontinuální pastva je 

charakterizována nepřetržitým pasením dobytka na jedné travnaté ploše během roku nebo 

pastevní sezony. 

 

 

1.1.3 Hlavní faktory působící na pastvinách 

 

Druhové složení a charakter rostlinných společenstev polopřirozených luk 

obhospodařovaných pastvou je ovlivněno mnoha faktory. Jedním z nich jsou disturbance: 

býložravci pravidelně zkracují travní porost, sešlapávají ho, mění dostupnost zdrojů jako 

světla, živin; mají vliv na dominantní rostlinné druhy, na rostlinné rozmnožování apod. 

Dalším vlivem je schopnost býložravců  transportovat diaspory prostřednictvím 

enozoochore či epizoochore (Cosyns a kol. 2005) a v neposlední řadě hraje při utváření 

pastevních společenstev roli specifické pastevní chování herbivora (Dumont 1995). 

Na pastvinách samozřejmě působí také stejné ekologické faktory jako na loukách. 

Trvale působící (neovlivnitelné) faktory jsou klimatické (srážky, teploty aj.) a stanovištní 

(orografické), tj. půdní druh, mateční hornina aj.. Půdní poměry, především obsah živin 

a geologický podklad významně ovlivňují kvalitu porostu. Proměnlivě působící 

(ovlivnitelné) faktory jsou obsah humusu, půdní reakce a biotické prvky ekosystému 

(zásahy člověka, činnost edafonu) (Pulkrábek a kol. 2004). 
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1.2  Vliv pastvy koní a jiných býložravců na pastevně využívané travní 

porosty  

 

1.2.1 Disturbance a její význam pro druhovou diverzitu 

 

Teoretické a praktické studie zdůrazňují důležitost disturbancí při podpoře 

a udřžování diverzity v rostlinném společenstvu. Disturbance, které zahrnují především 

sešlap a redukci biomasy, způsobují změny v dostupnosti zdrojů a mohou následně vést 

k posunu ve složení a struktuře společenstva. Nepravidelnost ve výskytu disturbancí bývá 

často spojována s vysvětlením pozitivního dopadu na druhovou diverzitu. Tato 

heterogenita zpravidla vede k mozaikovité struktuře, kde se jednotlivá místa liší druhovým 

složením (Marion a kol. 2010). Nejsprávnější vyhodnocování vlivu disturbancí na diverzitu 

rostlinných společenstev proto vyžaduje rozlišovat mezi vlivem disturbance uvnitř malých 

ploch a pak na celkovou mozaiku - jak se jednotlivé menší plochy liší z hlediska druhové 

skladby v rámci jedné velké plochy. 

Pastva představuje jeden z nejrozšířenějších původců disturbancí v agro-

ekosystémech. Jak hlásí mnohé studie, pastva podporuje druhovou rozmanitost, speciálné 

pak v systémech s nízkou až střední intenzitou pastvy (Marion a kol. 2010, Pavlů a kol. 

2007). Herbivorie ovlivňuje rostlinnou komunitu především odstraňováním biomasy,  

sešlapem a vstupem dusíku do půdy prostřednictvím výkalů, tím ovlivňuje prostorovou 

heterogenitu, především dostupnost světla, obsah živin v půdě, množství biomasy 

a konkurenční vztahy (Isselstein a Pavlů 2003). Pastva má vliv na dominantní rostlinné 

druhy i na rozmnožování a transport diaspor (Cosyns a kol. 2005). Zavedením celoroční 

pastvy s nízkou intenzitou spásání vede rostlinné ekology a přírodní manažery 

k domněnce, že selektivní pastva býložravců vytvoří mozaiku společenstev s rozdílnou 

strukturou a druhovým složením. Očekává se, že taková mozaika nakonec zaručí vysoký 

stupeň biodiverzity. Avšak zda je tato domněnka správná, není možné říci, dokud nebude 

zcela vyřešena otázka role býložravců při rozšiřování a  skladbě  rostlinných druhů. 

(Cosyns a kol. 2005). 

 

Přerušení pastvy má za následek významné změny ve výšce porostu, což společně 

přináší i výrazné změny v druhovém složení vegetace, přičemž hlavní změny se 



15 

odehrávají již v prvních dvou letech po přerušení pastvy. Výška rostliny je jednoduchý 

vegetativní znak vysvětlující druhovou reakci na ukončení pastvy. Vysoké druhy mají lepší 

schopnost konkurovat o světlo, ale současně jsou mnohem citlivější na časté spásání či 

kosení. To znamená, že při přerušení pastvy se významně zvyšuje hojnost vysokých 

vytrvalých trav jako Holcus mollis, Dactylis glomerata, Elitrigia repens a Alopecurus 

pragensia, z vegetace naopak mizí např. Trifolium repens, Lolium perenne či Poa spp. 

Jejich vymizení je pravděpodobně odpovědí na vysoké zastínění. Po přerušení pastvy 

nebylo zaznamenáno objevení žádného nového druhu. (Pavlů a kol. 2005).  Při 

opětovném zavedení pastvy se dá očekávat posun od vysokých k nízkým rostlinným 

druhům na celé lokalitě, který předpovídá změnu složení lučního společenstva. Snížení 

výšky porostu dříve neobhospodařované louky přepásáním umožní rozšíření druhů hojně 

se vyskytujících na málo produktivních místech podléhajících častým disturbancím (Pavlů 

a kol. 2007).  

Intenzivní pastva stimuluje obrůstání rostlin zastoupených v porostu, protože staré 

a mrtvé listy nestíní listům mladým. Pouze některé rostliny jsou dobře přizpůsobeny 

kontinuálnímu spásání (například jetel plazivý či jílek vytrvalý) a pro svůj další vývoj nutně 

nepotřebují období klidu. Defoliační tolerantní druhy se většinou vyskytují na intenzivně 

pasených porostech a jsou základem vysévaných pastevních směsí. Vlivem častého 

a nízkého spásání se porost mění ve prospěch druhů s přízemním rozložením 

asimilačních orgánů. (Lolium perenne, Trifolium repens, Taraxacum officinale, Veronica 

chamaedrys, Alchemilla spp. apod.) (Pavlů a kol. 2005b) 

Pasoucí se zvířata mohou ovlivnit také drobný reliéf pastviny, výraznější bude tento 

jev u těžších velkých býložravců, mezi které patří právě kůň. Svým pohybem může dát 

vznik malým neosídleným ploškám („gaps“). Tyto plošky mají význam především v 

travinobylinných společenstvech s vyšší produkcí biomasy, tzn. i s výraznější kompeticí. 

Velikost volné plošky významně ovlivňuje druhové složení porostu, který na jejím místě 

vznikne. Přirozeně vzniká řada volných plošek různých velikostí, které relativně rychle 

zase mizí. Narušení půdního povrchu kopyty vytváří příležitost pro vzcházení semen ze 

semenné banky (Čiháková 2004). 
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1.2.2 Kůň jako druh herbivora 

 

Každý druh herbivora má svá specifika, odlišnou tělesnou hmotnost, odlišné 

pastevní chování, jiné druhové preference, to může vést k odlišné rostlinné skladbě, 

diverzitě a heterogenitě (Bakker a kol. 2006). Srovnávací studie mezi koněm a jinými 

býložravci jsou velmi sporadické. Marion a kol. 2010 provedli srovnání mezi koněm 

a krávou. Kůň a kráva jsou si do značné míry, podobní ať už tělesnou hmotností, tak 

i podobným výběrem stravy, liší se ovšem v trávicím systému, v morfologii huby a zubů a 

to může vést k odlišnému pastevnímu chování (Rook a kol. 2004).  

Pokus založený na spásání srovnatelných ploch oběma druhy herbivora ukázala, že 

koně spásli více typů vegetace  než krávy a na kratší výšku, plochy se lišily i mírou 

spasení různých druhů. Například koně spásli obecně méně dvouděložných rostlin než 

krávy (Marion a kol. 2010), což potvrdil i fakt, že na pastvině spásané koňmi bylo 

zaznamenáno více dvouděložných než na pastvině spásané skotem. Krávy oproti koním 

kálely poměrně rovnoměrně po celé ploše pastviny. Fakt, že koně kálejí na stejná místa, 

má za následek zvýšený přísun dusíku do určitých míst, v kombinaci s nízkou nebo 

žádnou mírou spasení (koně se vyhýbají pokáleným místům), to přispívá k dominanci na 

dusík náročnějších druhů trav, což bylo pozorováno Marionem také.  

Jak ukazuje Loucougaray a kol. (2004), pastva více druhů herbivorů na jednom 

travnatém porostu může mít na některé druhy násobící, na jiné naopak kompenzační 

efekt. Pokud budeme znát preference jednotlivých druhů býložravců, můžeme utvořit 

management na míru jakémukoliv typu rostlinné vegetace. 

 

1.2.3 Pastevní charakteristika koně 

 

Kůň selektivně vybírá určité rostliny nebo jejich části, stává se, že některé plochy 

spásá obzvlášť intenzivně, díky svým citlivým pyskům a zubům může dokonce ukousnout 

i drobné kořínky, což má za následek dočasné snížení regenerační schopnosti vybraných 

pastevních druhů. Naopak méně chutné rostliny zůstávají nedotčené a mají prostor se 

šířit. To vytváří typický obraz koňské pastviny, kdy vidíme na jedné straně extrémně 

vypasené plochy na straně druhé místa nedotčená (Meyer a Coenen, 2002). Tento trend 

je také podporován charakteristickým vyměšovacím chováním koní, kdy ukládají trus 

a moč pouze na určitých místech. Takto kontaminované plochy nejsou ani později 
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spásány a silně se zaplevelují. Zajímavé je, že jsou zde rozdíly mezi klisnami, hřebci 

a valachy. Během další defekace se hřebci či valaši obvykle vykálejí na totéž místo nebo 

v jeho blízkém okolí (přeznačkovávají), zatímco klisny mají sklony se vykálet na periferii, 

a tak rozšířit kontaminované místo (Meyer a Coenen, 2002).  

Kůň při pasení zachytává porost pysky a odhryzává těsně u půdního povrchu, což 

znamená, že kůň je mělký spásač a zaměřuje se na spodní část porostu podobně jako 

ovce (Pavlů a Hejcman, 2006). Při pastvě je výrazně selektivnější ve srovnání se skotem 

(pozn.: skot je generalista, což znamená, že porost spásá výrazně méně výběrově), čímž 

je dán základ ke vzniku výrazné ostrůvkovité struktury porostu. Podobně jako u ostatních 

býložravců selektivita spásání klesá se vzrůstající intenzitou pastvy a délkou pastevní 

sezóny. Tím, že si koně vybírají rostliny, které spásají, ovlivňují dynamiku porostu. Některé 

druhy mohou být vytlačeny, jiné se pastvě přizpůsobí nejčastěji tvorbou přízemních růžic 

nebo plazivých oddenků (Berg et al., 1997).  

 
 

V zimních měsících a při velice intenzivní pastvě jsou koně schopni spásat i dřeviny 

(Putman et al.,1987). Protože se koně při pobytu na pastvině více pohybují, měli bychom 

volit nižší zatížení pozemků než např. u skotu, aby nedocházelo k poškození drnu. Mají-li 

možnost, dávají přednost pastvě suchých míst a mokřinám se vyhýbají. (Hejcman a kol. 

2004). Výhodou koní je dobrá manipulace v neznámém terénu (dobře se přehánějí na 

nové pastviny) a jejich velká citlivost k elektrickému proudu (lépe respektují elektrický 

ohradník a méně utíkají, existují však i výjimky ☺, pozn. autorky). 

 
 
 
1.2.4 Metody sledování vlivu pastvy pastevní porosty 

 

 Stanovení trendů vývoje vegetace na pastvinách pod vlivem různého typu 

a intenzity hospodaření vyžaduje dlouhodobý monitoring. Tyto změny rostlinných 

společenstev na stanovištích můžeme prakticky zachytit čtyřmi skupinami metod (Mládek 

2003). Můžeme opakovaně sledovat trvalé plochy, vzájemně porovnávat různě stará 

a srovnatelná stádia, můžeme vytvořit zpětnou rekonstrukci nebo matematicky modelovat. 

Ve studiích, které zde cituji, jsem se setkala s prvními dvěma metodami, tyto metody 

považuji současně za jediné vhodné pro daný účel. 
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 Analýzy prostorové variability pastvinné vegetace se snaží na základě vzájemného 

porovnávání fytocenologických snímků z různě obhospodařovaných pastvin (současný + 

historický management) zhodnotit vliv pastvy na travinobylinná společenstva širšího 

území. Tento přístup využili např. Slavíková a Krajčovič (1996, 1998) v CHKO-BR Poľana 

při řešení projektu IUCN týkajícího se obhospodařování trvalých travních porostů, jeho 

součástí bylo hodnocení současného stavu rostlinných společenstev pod vlivem pastvy.  

Metoda sledování změn travinobylinné vegetace v čase po zavedení pastvy na 

lokalitu spočívá v založení většího množství trvalých ploch o malé velikosti (např. 1 m2), na 

kterých sledujeme vývoj vegetace v čase pod vlivem pastvy. Hlavní výhoda spočívá 

v možnosti zachytit celou škálu rostlinných společenstev na pastvině. Nezbytné je sledovat 

kromě pasených ploch ještě plochy kontrolní (nepasené), (např. umístění klecí na 

studovanou pastvinu, Čiháková 2004), máme tak možnost studovat vliv pastvy odfiltrovaný 

od přirozených sukcesních trendů. Ještě hlouběji jde ve svých studiích Pavlů a kol. (2007), 

který vliv pastvy zkoumá na pěti různě obhospodařovaných plochách – plocha 

neudržovaná, spásaná intenzivní a extenzivní nepřetržitou pastvou a plocha nejprve 

posekaná a poté intenzivně spásaná a plocha nejprve posekaná a následně extenzivně 

spásaná.  Vzhledem k časové náročnosti lze takto ovšem sledovat pouze jeden nebo 

několik málo typů vegetace. A navíc pro možnou determinaci vývojových trendů 

doporučují  Wallis de Vries a kol. (1998), aby byl monitoring prováděn nejméně v průběhu 

5 – 10 let. Je tedy jasné, že projekt trvající méně jak pět let neumožňuje zjistit všechny 

změny, které nastanou se zavedením pastvy. Tuto metodu můžeme také „obrátit“, tedy 

sledovat lokality, ve kterých došlo k přerušení pastvy (např. Pavlů a kol. 2005).  

 

 Studie, založené na výše zmíněných metodách, hledají odpovědi na následující 

otázky: Má pastva vliv na druhovou diversitu a na výšku porostu? Můžeme předpovědět 

reakci rostlinných druhů na přerušení/zavedení pastvy podle jejich výšky? Klesá pestrost 

vegetace, která není nijak obhospodařovaná?  
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1.3 Dietní preference herbivorů 

 

 Preferenci můžeme definovat jako výběr určitých komponent porostu zvířaty, která 

mají možnost volného výběru. Při pastvě si herbivoři vybírají určité části porostu spíše než 

jiné (Dumont 1997), jejich rozhodnutí, co spást a co ne, je alespoň částečně dáno snahou 

maximalizovat jejich energetickou bilanci, ale kvalita vegetace je extrémně variabilní, 

zvířata si mohou vybírat specifické živiny nebo se vyhýbat rostlinám, které obsahují toxiny. 

Chemické složení zkonzumovaných rostlin však bohužel zdaleka zcela nevysvětluje 

zrakové, čichové či chuťové podněty býložravců, jelikož velkou roli hraje také jejich 

schopnost poučit se z důsledků předchozí volby (Provenza 1995). 

Pasoucí se zvířata jsou často konfrontována s prostorovou a časovou heterogenitou 

uvnitř vegetace, která je k dispozici ke spásání, a proto se musí rozhodovat, kde a kdy se 

pást (Naujeck a kol. 2005). Výběr stravy je tedy ovlivňován mnoha faktory, kromě 

zmíněných nutričních požadavků a obsahu toxických sloučenin v rostlinách je to též 

dostupností pastvy, sociálními vztahy či predačním riskem. Výběr správné potravy je 

kompromisem mezi výdaji a užitkem a  má krátkodobý a dlouhodobý účinek na fitness 

zvířete (Krebs a Davis, 1997).  

 

 

1.3.1 Vlastnosti trav a bylin ovlivňující druhovou selektivitu 

 

Druhové složení travních porostů, stejně jako podnebí, půda a hnojení má velký vliv 

na nutriční hodnotu a chuť zeleného krmiva z pastvin a luk (Meyer a Coenen, 2002).  

S chutností úzce souvisí stravitelnost píce, která závisí na vývojovém stádiu rostliny 

v době spásání. U trav a jetelovin se obvykle do fáze kvetení snižuje pomalu, pak nastává 

rychlý pokles. Dalším známým jevem je, že se stravitelnost postupně snižuje během 

stárnutí rostlin. (Pavlů, Hejduk a kol. 2006). 

Traviny jsou hlavní složkou biomasy travních porostů, a proto tvoří kvantitativní 

složku potravy. Podle jejich užitné hodnoty je Meyer a Coenen (2002) rozdělují na dvě 

skupiny – vysoké trávy (Ober-Gräser) a nízké trávy (Unter-Gräser). První skupina se 

vyznačuje vysokými stébly s květenstvími s relativně nízkým podílem listů, zatímco druhou 

skupinu tvoří trávy s kratšími stonky a více listy, a proto mají nižší obsah vlákniny a vyšší 

stravitelnost.  
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K méně chutným a stravitelným trávám patří Deschampsia cespitosa, Molinia 

caerulea, Nardus stricta, Phragmites communis a nízkou oblibu mají také ostřice (Carex 

spp.), sítiny (Juncus spp.) a třtiny (Calamagrostis spp.), které bývají zařazovány mezi 

graminoidy. Tyto druhy mají vysoký podíl vlákniny a vzhledem ke tomu, že neslouží ani 

jako dobrý zdroj minerálů, nejsou příliš oblíbené. Důvodem malé obliby určitých rostlinných 

druhů je i fakt, že některé druhy jsou takzvaně „ostré“, např. třtiny obsahují ve svých 

pletivech vysoké množství křemíku ve formě křemene což tuto „ostrost“ způsobuje. 

U býložravců s citlivými pysky, jazykem a dásněmi, jako je kůň, může mít pastva těchto 

komponent za následek drobná poranění citlivých pysků, jazyka a dásní. Jeteloviny 

poskytují dobrý zdroj proteinů a vápníku (Singer a kol. 2004), oblíbenost mezi jednotlivými 

druhy se však také může lišit. Jak uvádí Singger a kol. (2004) méně oblíbený bývá 

u velkých herbivorů Trifolium pratense, který díky svému parazitu často obsahuje 

mykotoxin slaframin, který způsobuje nadměrné slinění. 

Byliny nemají obecně příliš velký význam z hlediska množství biomasy, ovšem jsou 

často chutné a velmi bohaté na bílkoviny, vápník a hořčík a jiné stopové prvky. K bylinám 

se střední až dobrou výživnou hodnotou patří smetánka lékařská, řebříček obecný bedrník 

velký, jitrocel kopinatý, krvavec velký a šťovík kyselý. Jsou však vhodné tehdy, 

nevyskytují-li se v zeleném stavu v příliš velkém množství. Slabou krmnou hodnotu mají 

Bellis perennis, Leucanthemum spp., Cerastium spp., Centaurea spp. a Ranunculus 

repens (Meyer a Coenen, 2002). 

V píci druhově bohatých porostů hraje také velkou roli přítomnost různých 

„antinutričních látek“, které výrazně omezují stravitelnost (Pavlů, Hejduk a kol. 2006). Patří 

mezi ně obrovská škála fenolických sloučenin, dále alkaloidy, terpeny, saponiny, organické 

kyseliny (např. kyselina šťavelová) a anorganické látky (např. křemičitany Nardus stricta). 

Existuje řada planých druhů rostlin, které sice vykazují relativně vysoký obsah dusíkatých 

látek a nízký obsah vlákniny, ale přesto mají nízkou stravitelnot (např. u Rumex spp. je 

stravitelnost píce snižována vysokým obsahem kyseliny šťavelové). Přestože vysoký 

obsah antinutričních látek v píci z travních porostů snižuje její stravitelnost, na druhou 

stranu může při vhodném zastoupení určitých bylin zlepšit zdravotní stav zvířat a jejich 

odolnost proti chorobám. 

Také v mnoha jiných studiích bylo ukázáno (Dumont a kol. 2002; Garcia a kol. 2003 

), že býložravci mají schopnost selektivně spásat luční komponenty, které mají lepší 

kvalitu, zajímavé jsou však i další faktory. Hejcman  (2008) se svými kolegy při studiu ovcí 

zaznamenal při výběru stravy sezónní i meziroční změny ve výběru stravy. Na jaře ovce 
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spásaly i přes širokou rozmanitost nízký počet druhů, v pozdějším jaře preferovaly druhy 

upřednostňované během předchozího podzimu. Změna ve výběru stravy byla 

pravděpodobně způsobena zkušenostmi zvířat, ovce neměly žádnou zkušenost 

s horskými druhy, a proto preferovaly druhy, které spásaly předchozích šest měsíců 

v nížině. Vliv předchozí zkušenosti na preferenci některých druhů zaznamenal též Ramons 

a Tennessen (1992). Další zaznamenané změny ve stravě byly způsobeny eliminací 

upřednostňovaných druhů. Ovce preferují pastvu na nejvyšších částech pastvy 

pravděpodobně v důsledku antipredačního chování, nikoli kvůli vyššímu výskytu 

upřednostňovaných rostlinných druhů nebo přítomnosti místa s vodou nebo se solným 

lizem.  

Na ovcích byl zaznamenán i vliv dalšího faktoru, a to výšky a hustoty porostu. 

Newman a kol. (1995) zjistili, že ovce více navštěvovaly nižší hustší porost než vysoký 

a řídký. Jejich model ukazuje, že ideální je kompromis mezi výškou a pokrytím. Stejné 

chování bylo pozorováno i u ovcí a skotu (Naujeck a Hill, 2003). Zdá se, že tento trend 

převládá u všech druhů herbivorů bez ohledu na jejich velikost těla či styl pasení. 

 

1.3.2 Specifika koní 

 

Studie zabývající se pastevním chováním a dietními preferencemi koní (Archer 

1973; Loucougaray a kol. 2004; Naujeck a kol. 2005; Marion a kol. 2010) ukazují, že koně 

jsou výrazně selektivní spásači vzhledem k druhovému složení i vzhledem k jiným 

faktorům ovlivňujícím výběr stravy. Meyer a Coenen (2002) uvádějí, že chutnými jsou pro 

koně Festuca rubra, Festuca arundinacea, kříženci mezi Lolium perenne a Lolium 

multiflorum a Cynosurus cristatus, kdežto Alopecrurus pratensis, Phleum pratense, 

Dactylis glomerata, Festuca pratensis, druhy Bromus spp. a Elytrigia spp. nejsou tolik 

oblíbeny. Průměrnou chuťovou hodnotu má Poa pratensis, Lolium perenne a Agrostis 

cappilaris. Z jetelovin mají koně v oblibě Trifolium repens, kdežto Trifolium pratense 

nepreferují (Meyer a Coenen, 2002).  Co se týče bylin, obliba u koní je dána jednak jejich 

výživovou hodnotou a jednak obsahem důležitých minerálních prvků (Fe, Mn, Zn, Ca), 

koně si je následně vybírají podle aktuální potřeby. Mezi druhy, kterým se koně vyhýbají 

patří Genista spp., Ononis spp., Erica spp., Rumex crispus a jedovaté druhy jako 

Ranunculus spp. a Equisetum palustre, Adonis spp., Colchicum autumnale, Pteridium 

aquilinum, Hypericum perforatum. 
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Studie pastevního chování koní (Naujeck a kol. 2005) ukázala, že se koně chovají 

jako selektivní spásači, pokud mají na výběr ke spasení různé plochy s rozdílnou výškou 

porostu. Tento výběr specifické výšky v různorodém prostředí má vliv na velikost sousta 

a tím na množství rostlin sežraných koněm. (Naujeck a kol. 2005). Při Naujeckovo pokusu 

s koňmi byla experimentální louka rozdělena na síť čtverců se čtyřmi výškami porostu – 

3,6; 5,3; 8,2 a 15,5 cm. Koně navštěvovali plochy s výškou menší než 7 cm pouze krátce, 

zatímco plochy s vyšší výškou byly vybírány výrazně častěji. Na každém z čtverců trávil 

kůň pouze několik málo minut, častěji se ovšem vracel do vyššího porostu. Motivace, která 

vede k těmto častým přesunům, není zcela jasná, může ovšem souviset s nespokojeností 

nebo zkoumavým chováním. Tato strategie dovoluje neustálou obnovu vegetace 

a současně takové chování pravděpodobně utváří ucelený obraz prostředí, který je pro 

býložravce velmi důležitý (Naujeck a kol. 2005).   

 

 

1.3.3 Metody zkoumání dietních preferencí  

 

Metody zkoumání výběru stravy u býložravců se mohou rozdělit do dvou typů. 

Jednak jsou to metody přímo spojené se zvířaty, jako analýza fekálií a obsahu žaludku 

nebo jícnu a přímé pozorování pasoucích se zvířat, nebo jsou to metody založené na 

vegetaci samotné, např.: měření výšky porostu, sbírání biomasy spásaných ploch a 

nespásaných kontrolách nebo přímé  odhadnutí škod způsobených ukousnutím určitého 

rostlinného druhu na pastvině. Přímé sledování pasoucích se zvířat, sbírání biomasy a 

odhad změn způsobených pastvou jsou metody umožňující přesné určení výběru stravy 

v druhově bohatých porostech utvořených mnoha rostlinnými druhy. (Hejcman a kol. 

2008).  

 Pro zkoumání druhové preference jsou také vhodné plochy, na kterých vysejeme 

pásy porostu vždy s jedním rostlinným druhem. Na takto připravených plochách můžou být 

druhové preference zkoumány dvěma cestami: 1. jako celkový příjem z každého typu 

prostu nebo 2. jako část celkového času stráveného na každém typu porostu. Druhá cesta 

je výhodná vzhledem k menšímu ovlivnění při odečítání rozdílu mezi mírou spasení 

každého porostu (Newman et al, 1994). Nevýhodou tohoto pokusu je poměrně náročná 

příprava takovýchto ploch.  
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Pokusy zkoumající vliv výšky porostu, hustoty porostu či jiné vlastnosti nesouvisející 

s druhovou preferencí jsou obvykle prováděny na jednodruhových plochách. Nejčastěji je 

tímto druhem jílek (Newman et al, 1995; Naujeck a kol., 2005), který je dobře konzumován 

bez ohledu na druh herbivora. 

Při zkoumání těchto dietních preferencí si musíme uvědomit, že umístěním zvířat 

na ohrazenou pastvinu omezíme jejich absolutní možnost volby, a tím můžeme ovlivnit 

pastevní chování, které má na výběr stravy velký vliv. Může se proto stát, že na některé 

pastvině si herbivor vybírá přednostně jiný rostlinný druh, než na jiné, přestože se 

vyskytuje ve srovnatelné míře. Tento jev nazývá Dumont (1995) jako vegetační omezení a 

omezení chování (orig. Begavioural and vegetation constraints). 

 

 

 

1.4  Šíření semen býložravci 

 

Rozšiřování rostlinných semen v prostoru má velký dopad na populace, 

společenstva a biologii ekosystému, a byl proto tématem mnoha nedávných studií (Soons 

a Ozinga, 2005, Quinn a kol. 2010). Běžně se rostliny rozšiřují více způsoby podle 

konkrétních podmínek. Mohou produkovat dokonce různé typy semen a plodů určené 

k odlišným způsobům rozšiřování. K šíření semen v prostoru dochází přímým spadem 

vlastních semen, větrem, zvířaty, vodou nebo vlastními silami. Každý z těchto způsobů je 

unikátní a v přírodě nepostradatelný. 

Podle Cosyns a kol. (2005) je šíření semen býložravými savci důležitý disperzní 

mechanismus pro významnou část rostlinných druhů zejména polopřirozených travních 

společenstev. Předpokládá se, že dokonce polovina všech rostlinných druhů má 

rozumnou šanci být rozšiřovaná endozoochorií, a proto příspěvek tohoto mechanismu 

bude pravděpodobně velmi důležitý. Důležitými roznašeči semen prostřednictvím 

endozoochorie jsou kopytnatci a ostatní přežvýkavci (Pakeman a kol. 2002, Cosyns a kol. 

2005).   

Ukazuje se, že nejen uvnitř různorodé krajiny, ale také v jiných částech 

degradované a vysoce fragmentované polopřírodní evropské krajině mohou hrát velcí 

býložravci důležitou roli roznašečů semen při šíření semen mezi izolovanými lokalitami 

srovnatelných prostředí. Několik autorů proto navrhlo zpětnou introdukci hospodářských 
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zvířat do přírodních rezervací a chráněných území za účelem zvýšení druhového bohatství 

vysoce chudých lokalit uvnitř dobře definované krajiny. Proto by pastva druhově bohatých 

míst měla předcházet pastvě míst druhově chudých a to se stejným stádem jedinců 

(Cosyns a kol. 2005). 

 

 

1.4.1 Zoochorie u koní  

 

Koně mohou šířit semena dvěma způsoby zoochorie – epizoochorií 

a endozoochorií. 

Epizoochorie je způsob rozšiřování rostlin, jejichž semena mají povrch 

uzpůsobený ke snadnému zachycování v srsti zvířat (případně na oděvu člověka). Většina 

semen takto rozšiřovaných je opatřena výrůstky v podobě ostnů a háčků (Geum urbanum i 

G. rivale, Agrimonia euptatoria, některé druhy čeledi Apiaceae). Dobrými roznašeči semen 

jsou savci opatření hustou chundelatou srstí.  

U koní či krav nehraje tento způsob tak významnou roli jako například u ovcí, které 

mohou ve své vlně přenášet dokonce srovnatelné množství semen jako ve svých 

exkrementech (Mouissie a kol. 2005), ovce  mají navíc oproti koním svoji srst lepkavou 

a mastnou. Rozmístění semen v srsti je dáno jejich strukturou semenného povrchu a také 

výškou, v jaké jsou semena na rostlině (Fischer a kol. 1996). 

 
Endozoochorie je rozšiřování semen průchodem zažívacím traktem zvířete. 

Semeno může být sežráno s plodem, dochází ke strávení pouze dužnatého oplodí 

a semeno opustí přirozenou cestou organismus (např. ptáci), nebo je sežráno spolu 

s vegetativní částí rostliny – býložravci.  

 

Býložravci ve spásaných porostech rozšiřují endozoochorií opravdu značné 

množství druhů (61 druhů z celkového počtu 85 reprezentovaných ve vegetaci 

zaznamenal Moussie a kol., 2005; 37 z 57 Pakeman a kol., 1998; 106 druhů 

odpovídajících 21,4% všech druhů zjištěných na dané lokalitě Cosynsem a Hoffmannem, 

2005). To může mít významný efekt na dynamiku a druhové bohatství daného ekosystému 

(Pekeman, 2002). Šíření semen prostřednictvím exkrementů pasoucích se zvířat 

poskytuje významnou pomoc při ekologickém obnovování rostlinných společenstev 

(Mouissie a kol., 2005) a stalo se důležitým mechanismem v rostlinné ekologii a přírodním 
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managementu zvláště ve fragmentované krajině Evropy (Bakker a Berendse, 1999). Velcí 

býložravci hrají důležitou roli při propojování původních lokalit obsahující cílové druhy 

rostlin s obnovovanými místy přírodního prostředí. Mohou být ovšem také hrozbou při 

invazi plevelů, trav nebo exotických druhů rostlin.  

Disperzní efekt velkých býložravců je významný i proto, že jsou schopni roznášet 

semena na dlouhé vzdálenosti, což se ukazuje jako důležitý faktor v již zmíněné 

fragmentované krajině. Vzdálenost souvisí s dobou setrvání potravy v zažívacím traktu 

(skot - 71 hodin, ovce průměrně - 41 hodin, koně - 30 – 31 hodin, Cosyns a kol. 2005). 

Přestože všudypřítomný disperzní vektor je vítr, mnoha rostlinným druhům umožňuje šířit 

se maximálně několik desítek metrů od mateřské rostliny. Naproti tomu velcí býložravci 

mohou velké množství semen mnoha rostlinných druhů přenést až několik kilometrů 

(Mouissie, 2004). Pozitivní vztah  mezi semeny vyklíčenými z trusu a semeny 

přenášenými větrem uvedl ve své studii Pakeman a kol. (2002), stejný vztah byl nalezen 

i pro epizoochorii. Nadměrná intensita pastvy může mít na šíření semen pravděpodobně 

také protichůdný efekt, protože investice do semen je redukována kvůli ztrátě zdroje nebo 

poškození meristémů aktivitou pasoucích se zvířat (Brathen a kol. 2007). 

 

 

1.4.2 Množství klíčivých semen v trusu koní ve srovnání s jinými býložravci 

 

Trus býložravců je důležitý vektor pro rozšiřování semen rostlin a to jak z hlediska 

množství semen, tak z hlediska počtu zapojených druhů jednoděložných i dvouděložných 

rostlin (Mouissie a kol. 2005) Konkrétně Mouissie 2005 uvádí, že jedna kráva rozšíří 

přibližně 2,6 mil semen za rok, poník 0,5 mil a ovce 40 000 semen za rok. Cosyns a kol. 

(2005), který porovnává ve své studii koně a skot, uvádí, že jedinci obou druhů mohou 

rozšířit během sezony až 1,2 mil semen. Výsledky těchto studií dokazují  důležitost 

endozoochorie velkých býložravců ve spásaných ekosystémech po celém světě. Pokud 

srovnáváme hustotu klíčivých semen v trusu mezi jednotlivými druhy zvířat, nejvyšší byla 

nalezena u skotu, zatímco hustota semen v exkrementech poníka a ovce byla velmi 

podobná. (Mouissie a kol. 2005). Cosyns a kol. 2005 pozoroval přinejmenším stejnou 

hustotu objevených semenáčků nebo vyšší u skotu než u koní na všech zkoumaných 

lokalitách. U obou býložravců obsahoval trus značné množství rostlinných druhů (kůň 43, 

skot 40), které bylo i u všech tří druhů, které studoval Moussie, porovnatelné. Nejběžnější 
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zastoupená čeleď byla čeleď Poaceae následovaná čeleděmi Juncaceae, 

Caryophyllaceae, Ericaceae  a ostatními rostlinnými čeleděmi včetně Plantaginaceae, 

Ranunculaceae a Scrophulariaceae.  

Hojnost a druhová bohatost klíčivých semen v trusu volně se pasoucích koní závisí 

na hojnosti rostlinných druhů v dané  oblasti (pokrytí), na složení stravy a charakteristice 

semen. Obsah klíčivých semen v trusu koní, kteří se pasou na odlišných místech, je 

ovlivněn charakteristikou dané oblasti a souhlasí se skladbou druhového bohatství mezi 

místy, současně je u všech plemen koní pozitivní vztah s druhovou pokryvností. Pozitivní 

vztah byl nalezen mezi relativní hustotou semen a jejich dlouhověkostí. Délka, šířka 

a hmotnost významně negativně souvisí s hustotou v trusu, zatímco rozdíly ve tvaru 

semen neukázaly žádný významný vztah (Cosyns a Hoffmann, 2005). Druhy, které klíčí 

z trusu, jsou tedy charakterizovány malou velikostí a jsou schopny formovat trvalou 

semennou banku (Pakeman a kol. 2002). 

Zda si semeno ponechá svoji životaschopnost po průchodu trávicím traktem, 

významně závisí jak na rostlinném, tak na živočišném druhu. To může vyplývat ze složité 

interakce mezi chováním zvířete (žvýkání, způsob trávení) a charakteristikou semene 

(Cosyns a kol. 2005). Cosynsův pokus s 19 rostlinnými druhy ukázal, že po průchodu 

trávicím traktem mají semena mnohem nižší klíčivost,  než semena zasetá přímo na hnůj 

nebo do holé půdy. Některým druhům však průchod trávicím traktem vyloženě prospívá. 

Endozoochoricky může být přenášeno mnohem více rostlin, než se původně myslelo 

(Pakeman a kol. 2002). Ve studii Brathenové bylo ukázáno, že v trávicím traktu velkých 

býložravců mohou přežít také diaspory kapradin. V trusu sobů, na kterých bylo pozorování 

prováděno, měly cévnaté výtrusné rostliny dokonce výrazně vyšší zastoupení než cévnaté 

semenné rostliny (Brathen a kol. 2007). 

Mouissie také porovnával kolonizaci jednotlivých hromádek trusu, sledoval, jak jsou 

schopné jednotlivé rostliny osidlovat takto vytvořené volné plochy. Zjistil, že tato 

kolonizace pozitivně závisí na počtu a zásobě semen, které jsou ve vegetaci k disposici. 

co je ovšem zajímavé, nenalezl žádný semenáček rostoucí na trusu ovcí. Tento jev může 

být vysvětlen vyšším obsahem sušiny (30%) a tudíž nižším obsahem vody v porovnání 

s koňmi (20% sušiny). Semena rostliny rostoucí na půdách bohatých na živiny jsou trusem 

poníků a skotu rozšiřována větší měrou než semena rostlin rostoucích na půdách na živiny 

chudých. Možným vysvětlením je větší chutnost porostu rostoucího na dobře úživných 

půdách a tím vyšší pravděpodobnost sežrání (Mouissie a kol. 2005). 

 



27 

1.4.3 Koně jako vektor pro šíření nepůvodních a invazních druhů 

 

Na problematiku šíření nepůvodních a invazních druhů prostřednictvím koňské 

turistiky upozorňují mnohé studie ( Newsome a kol. 2004, Wells a Lauentroth 2007, Törn 

a kol. 2010). Rekreační ježdění na koních krajinou představuje potenciální hrozbu pro 

původní vegetaci, jelikož se mohou zavléct do oblasti cizí druhy. Koně mohou žrát seno, 

které obsahuje semena trav a bylin, které patří mezi rychle rostoucí ruderální druhy. 

Semena klíčící z koňského trusu proto mohou mít výhodu nad původními druhy (Campbell 

a Gibson 2001). Disturbance způsobené sešlapáváním mohou později podpořit šíření 

nepůvodních druhů. Toto nebezpečí je nutné brát v úvahu především v případě, že koňské 

trasy vedou přes chráněná území, která jsou k těmto ruderálním či plevelným druhům 

citlivá (Törn a kol. 2010). 

Jak již bylo zmíněno, velcí býložravci včetně koně mohou hrát významnou roli při 

šíření semen na dlouhé vzdálenosti (Cosyns a kol. 2005). Sweeting a Morris 1990, kteří ve 

svém experimentu nakrmili koně směsí semen se známými druhy, zjistili, že během 

průchodu trávicím traktem mnoho druhů neztratí prakticky vůbec životaschopnost nebo je 

procento ztráty životaschopnosti velmi nízké. Navíc zaznamenali, že největší množství 

přenesených semen je během třetího až čtvrtého dne a některé druhy byly přeneseny 

dokonce až desátý den po konzumaci. To je doba, za kterou ujde kůň až stovky kilometrů.  

 

 

1.5  Cíle práce 

Svojí diplomovou prací bych chtěla přispět k pochopení pastevní problematiky koní, 

pomoci osvětlit, jaká je druhová preference koní při pastvě, jak významný je kůň vektor při 

šíření semen pro jednotlivé rostlinné druhy a jaký je jeho vliv na trvalé travní porosty. Sběr 

dat jsem volila tak, aby bylo možné zodpovědět na tyto otázky: 

 

� Jaký je rozdíl v druhovém složení pastvin a sečených luk na zkoumané lokalitě? 

� Jaké druhy rostlin se mohou přenášet trusem koní a jak důležitý je tento 

mechanismus šíření pro rostlinné druhy?  

� Jak dalece jsou koně při pastvě selektivní a jakým druhům rostlin dávají přednost? 

� Zda existují vztahy mezi výskytem druhu na pastvině spásané koňmi, selektivitou 

koní a obsahem klíčivých semen v trusu koní a jaké tyto vztahy jsou. 
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Za účelem zjištění rozdílů v druhovém složení sečených a pasených travnatých 

porostů na zkoumané lokalitě jsem pořídila fytocenologické snímky z pastvin spásaných 

koňmi a z luk nacházejících se v jejich těsné blízkosti. Ze stejných pastvin jsem odebírala 

trus koní, který jsem nechala klíčit ve skleníku a určovala druh a počet vyklíčených 

semenáčků. Pro zhodnocení selektivity pastvy byly na vybrané pastvině a spásané louce 

vytyčeny plošky, na nichž byly zaznamenány údaje o vegetaci před pastvou a následně 

údaje o okusu jednotlivých druhů v určitých časových intervalech od zahájení pastvy. 

Získaná data jsem propojila a podívala se, zda existují vztahy mezi získanými daty. 
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2. Studovaná lokalita 

 

V podhůří Šumavy se rozkládá velké množství luk, které jsou v naprosté většině 

případů udržovány buď sečí (sušení sena, otavy) nebo pasením. Setkáme se zde s oběma 

používanými pastevními systémy, a to rotační pastvou a tak kontinuální pastvou. Často 

vidíme také kombinaci, kdy se na louce během června usuší seno a zbytek vegetační 

sezóny je louka spásána. Plochy jsou spásány především skotem a koňmi, částečně také 

lesní zvěří, která zde nachází obživu zejména v době, kdy je louka nechána po spasení 

znovu obrůst. 

 

 

Mapa č.1: Situační mapa lokalit v kontextu ČR: Ve studii zahrnuji tri lokality, v okolí obce 

Malenice (M1), v Hoslovice (M2) a Slupenec (M3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2 

M1 

M3 
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Mapa č.2: Lokalita Malenice nad Volyňkou (M1) 

 

 

Obr. 1: Geologická mapa Malenic a okolí. Podloží této lokality je velmi pestré. Zde zkoumané louky 

a pastviny leží hlavně na hornině migmatit (růžová), částečně může zasahovat krystalický vápenec (modrá), 

syenitový porfyr (tmavě růžová) a písčito-hlinité až hlinito-písčité sedimenty  (okrová) (podle 

www.geology.cz). 
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Malenice nad Volyňkou (viz.mapa č.2), nadmořská výška 483 m, 49° 7' s.š. 13° 

52' v.d., roční úhrn srážek 600 – 700 mm, průměrná roční teplota 7,1 – 8 °C (údaje 

ČHMÚ). Můžeme ji považovat za hlavní výzkumnou oblast, jelikož jsem zde na několika 

loukách a pastvinách provedla jak srovnávací studii luk a pastvin, tak odběry trusu pro 

pokus s obsahem životaschopných semen v něm a také pokus na selektivitu pastvy koní. 

V době studie zde byly pastviny využívány rotačním pastevním systémem a spásány 

7 koňmi: 4 plemene QH, jedním huculem, arabem a teplokrevníkem (encyklopedie plemen 

koní www.horses-online.cz) 

 

Druhá lokalita se nachází na okraji obce Hoslovice (M2), nadmořská výška 618 

m.n.m., 49° 11´ s.š., 13° 46´ v.d. (viz mapa č.3), roční úhrn srážek 600 – 700 mm, 

průměrná roční teplota 7,1 – 8 °C (údaje ČHMÚ), leží asi 15 km od Malenic. Pastvina zde 

je využívána kontinuálně a spásána 20 koňmi převážně teplokrevného typu.  

 

Mapa č.3: Lokalita Hoslovice (M2) 
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Obr.2: Geologická mapa Hoslovic a okolí. Zkoumané louky a pastviny v Hoslovicích leží stejně 

jako v Malenicích na hornině migmatit (růžová) , částečně může zasahovat písčito-hlinitý až hlinito-písčitý 

sedimenty patřící kvarterní geologické oblasti (www.geology.cz). 

 

 

Vegetační typ 

Na základě fytocenologického snímkování luk a pastvin v Malenicích a Hoslovicích 

mohu zařadit společenstva do třídy Molinio-Arrhenatheretea (Chytrý a kol. 2001), převažují  

fytocenologické jednotky Arrhenatherion a Cynosurion. Kromě běžných trav Trisetum 

flavescens, Festuca rubra, Poa pratensis, či Holcus lanatus je přítomna řada 

dvouděložných nápadně kvetoucích druhů jako je Campanula patula, Hypericum 

perforatum, Ranunculus bulbosus, Ran. acris, Dianthus deltoides a Rhinanthus minor (jen 

Hoslovice) dále pak Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Lolium perenne, Plantago 

lanceolata či Trifolium repens. 

 

Třetí lokalita která byla zahrnuta do srovnávací studie mezi loukou a pastvinou je 

v okolí Slupence (M3), části Českého Krumlova. Pastvina je spásána rotačně, data zde 

sbíral analogickým způsobem Michal Bartoš, který mi je poskytl k analýze společně 

s mými (popis lokality viz. Bartoš 2011). 
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3. Sběr dat a jejich zpracování 

 

3.1 Srovnání druhového složení louky a pastviny 

 

Odlišnosti v druhovém složení luk a pastvin pomocí fytocenologických snímků byly 

zkoumány na třech lokalitách, v Malenicích, Hoslovicích a Slupenci. Snímky ze všech 

lokalit byly odečteny v sezoně 2009 a 2010, počty viz tabulka 1. Fytocenologické snímky 

měly standardní rozměr 1 m x 1 m a byly přibližně rovnoměrně rozmístěny po ploše 

travnatého porostu. Navíc jsem měla dispozici pro analýzu a srovnání snímky od Michaela 

Bartoše (sběr dat viz Bartoš 2011). Na každé louce či pastvině bylo sebráno obvykle 

10 snímků. 

 

Tabulka 1: Počty snímků na lokalitách v roce 2009 a 2010. 

lokalita Malenice Hoslovice Slupenec 
pastvina louka pastvina louka pastvina louka počet snímků 

celkem 25 22 10 10 60 120 

rok 2009 15 10 - - - - 

rok 2010 10 12 10 10 60 120 
 

Zaznamenáno bylo vždy druhové složení bylinného patra a juvenilních dřevin 

a odhadnutá procentuelní pokryvnost každého druhu ve čtverci, v případě dat ze Slupence 

byla místo procentuelní pokryvnosti zaznamenána odhadnutá pokryvnost podle 

devítičlenné Braun-Blanquetově stupnice (r = vzácně, + = do 1 %, 1 = 1-5 %, 2m = 5-8 %, 

2a = 8-18 %, 2b = 18-25 %, 3 = 25-50 %, 4 = 50-75 %, 5 = 75-100 %) (Westhoff, van der 

Maarel, 1978). Záznamy byly převedeny do elektronické podoby v programu Microsoft 

Office Excel 2003. Nomenklatura byla sjednocena podle Kubát a kol. (2002). V analýzách 

byla použita jako kategoriální proměnná  „typ současného hospodaření“ s hodnotami 

louka, nebo pastvina. 

Po úpravách v programu  MS Excel byla s vegetačními daty z fytocenologických 

snímků provedena unimodální analýza CCA v programu CANOCO for Windows 4.5 (Ter 

Braak, Šmilauer 2002). V tomto programu bylo zjišťováno, zda se od sebe průkazně liší 

druhové složení pastvin a luk. Vysvětlující proměnnou byl typ současného hospodaření – 

pastvina / louka. V analýze byla snížena váha vzácných druhů. Hodnoty pokryvnosti byly pro 

účely analýz transformovány podle van der Maarela (1978).  Vzhledem k tomu, že první 

dvě uvedené lokality souvisí i s dalšími experimenty, provedla jsem nejprve jejich analýzu 

odděleně. Následně byla provedena analýza dat ze všech lokalit dohromady. 
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3.2 Množství klíčivých semen v trusu koní  

 

Vzorky trusu byly odebírány v sezonách 2009 a 2010. V roce 2009 byly odebírány 

po celou vegetační sezonu od května do října a to vždy na začátku každého měsíce. 

Každý měsíc bylo odebráno 6 hromádek trusu, z každé hromádky byly utvořeny dvě misky 

(190 g ± 20 g trusu / misku). Aby se zamezilo kontaminaci semeny, byl vzorek odebrán 

krátce po defekaci, spodní vrstva ve styku se zemí byla ponechána bez dalšího 

zpracování, stejně tak vrstva ve styku se vzduchem. Odebraný vzorek trusu byl ručně 

rozmělněn tak, aby nedošlo k poškození semen, ale usnadnilo se jejich klíčení. Následně 

bylo 12 nádob s perforovaným dnem a vrstvou sterilního písku naplněno vždy 150 ml (190 

g)  trusu ve vrstvě 4 – 5 cm a umístěno do skleníku. Aby se zabránilo vyschnutí vzorků, 

byly pravidelně každý den zalévány vodou z podzemního vrtu. Jelikož se jedná o vodu 

z úzkého vrtu z hloubky 13 m, její kontaminace semeny byla považována za velmi 

nepravděpodobnou, navíc byla každý měsíc společně s 12 kelímky s trusem umístěn vždy 

1 kelímek pouze s pískem jako kontrola.  

Počítání vyklíčených semenáčků bylo prováděno průběžně v pravidelných 

intervalech (první měsíc  po 10 dnech, později 1-2krát do měsíce podle vývoje v miskách) 

od sběru až do prosince a následně pak další rok od dubna do července, kdy byl pokus 

ukončen) První rostlinky byly pozorovány již na konci prvního týdne od sběru a jednalo se 

převážně o jednoděložné druhy, dvouděložné druhy se objevovaly zpravidla později.   

V roce 2010 byl na základě zkušenosti z předchozího roku proveden odběr trusu 

pouze v měsíci říjnu, protože to byl měsíc s největším množstvím vyklíčených semenáčků 

v předchozím roce. Odběr byl proveden na dvou místech od dvou různých stád koní. Obě 

stáda se pásla v Malenicích, jedno u řeky Volyňky, druhé na spásané louce (S1) v areálu 

místního ranče. Tentokrát však bylo odebráno ve stejný dnen po deseti hromádkách trusu, 

celkem tedy 40 kelímků se vzorky trusu. Dále byla manipulace se vzorky stejná jako 

v předchozím roce. 

 Z odečtů jsem vytvořila datový soubor, ve kterém je zaznamenán počet vyklíčených 

semenáčků jednotlivých druhů za měsíc, danou sezonu, celkem. Získala jsem celkový 

počet vyklíčených semenáčků, počet jednoděložných a dvouděložných v jednotlivých 

obdobích, ne všechny z těchto semenáčků byly vzhledem k časnému uhynutí určeny. 

U určených druhů jsem utvořila pořadí jejich četnosti (tabulka 4). Data z tabulky jsem 

využila pro porovnání s daty ze selektivity a daty s druhovým složením pastvy, odkud byly 

vzorky trusu odebrány (pokud byly k dispozici). 
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3.3 Selektivita pastvy koní 

 

Tento pokus byl prováděn opět v Malenicích a to v měsíci červnu a říjnu v roce 

2010. V ohradě bylo plastovými víčky zatlučenými hřebíkem do země vytyčeno 12 čtverců 

o rozměru 0,5 m x 0,5 m. Z těchto čtverců byly před pastvou (myšleno před vpuštěním 

stáda do ohrady) odečteny metodikou výše popsanou fytocenologické snímky se 

zaznamenáním druhů a jejich pokryvností. Následně byl zaznamenán okus druhů pomocí 

stupnice 0-1-2 (neokousán-okousán málo-okousán hodně) po 2, 5 a 10 dnech pastvy.  

Míra okusu je brána jako úbytek biomasy daného druhu. Kategorie 0 – neokousán, 

znamená, že daný druh byl bez známek okusu, kategorie 1- okousán málo, říká, že 

v daném snímku bylo okousáno maximálně 35 % biomasy druhu, kategorie 2 – okousán 

hodně, tudíž znamená, že daný druh byl okousán více jak z 35 %.   

Získaná data jsem zpracovávala, vytvořila datový soubor a zavedla dvě proměnné - 

průměrný okus a doba okusu. 

 

 Průměrný okus je vypočten jako součet množství okusu. Průměrný okus O 

nabývá hodnot 0-2, pokud by měl druh průměrný okus 2, znamenalo by to, že byl daný 

druh vždy okousán na maximální hodnotu 2 (tedy dle stupnice 0-1-2 byl ve všech 

odečtech vždy okousán hodně). Hodnota průměrného okusu 2 je tedy 100 %, pokud 

bychom průměrný okus vyjádřili v procentech. 

 

zyx

zy
O

++

+
=

21
 

x... počet záznamů 0 – nežere;  y... počet záznamů 1 – žere málo; z... počet záznamů 2 – žere hodně 

     

Doba okusu je průměrná hodnota dnů, kdy byl okus druhu maximální. V případě, 

že byl okus druhů stejný po všechny tři odečty (tedy po 2, 5 i 10ti dnech), brala jsem 

maximální okus v prvním odečtu.  

 

n

zyx
D

1052 ++
=  

x... počet maximálního okusu 2.den; y... počet maximálních okusů 5.den; z... počet maximálních okusů 

10.den; n... počet čtverců, ve kterých se daný druh vyskytoval 
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Závislost těchto dvou veličin jsem vnesla do grafu (doba okusu jako závislá 

proměnná). Získala jsem tak přehled, který druh je konzumován brzy a hodně a naopak 

který druh je konzumován pozdě a málo. Do grafu nebyly zaneseny druhy, které se 

vyskytovaly pouze v jednom z dvanácti čtverců. 

 

Zjištěné údaje o okusu jsem propojila s údaji o zastoupení těchto rostlin ve 

fytocenologických snímcích a s údaji z klíčivostních pokusů: 

 

 

3.4 Vztahy mezi druhovým složením luk a pastvin, množstvím klíčivých 

semen v trusu koní a selektivitou pastvy koní  

 

3.4.1 Vztah selektivity a množství klíčivých semen v trusu koní 

Vzorky trusu pro pokus na množství klíčivých semen v trusu koní byly v červnu 2009 

odebrány z pastviny P2, na téže pastvině proběhl v červnu 2010 pokus na selektivitu koní. 

V říjnu 2010 byl trus koní odebrán z přepásané louky S1, v té samé době probíhal pokus 

na selektivitu koní. Před pokusem na selektivitu byly odečteny fytocenologické snímky 

(metodika viz výše), z těchto snímků jsem vypočetla průměrnou pokryvnost pro každý druh 

a také jeho četnost a společně s údaji o okusu jednotlivých druhů jsem tyto veličiny 

porovnala s množstvím a druhovým složením vyklíčených semenáčků.  

V programu SPSS (SPSS Inc. 11.5.1) jsem zkoumala průkaznost korelace mezi 

průměrným okusem a celkovým množství semenáčků, což bylo analyzováno pomocí 

lineární regrese. Kvalita regresního modelu byla testována pomocí ANOVA testu. 

 

 

3.4.2 Vztah mezi množstvím klíčivých semen v trusu koní a fytocenologickými 

snímky 

Vzorky trusu jsem v měsíci červnu, červenci, září a říjnu odebrala z týchž pastvin, ze 

kterých mám zaznamenány fytocenologické snímky, proto mohu provést porovnání 

druhového složení na pastvině s vyklíčenými semenáčky. Na pastvině P1 jsem provedla 

dva odběry trusu a to v červenci a říjnu, na pastvině P2 jsem odebrala trus v červnu a září. 

Z fytocenologických snímků jsem vypočítala pro každý druh průměrnou pokryvnost 
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a četnost výskytu ve snímcích (resp. relativní četnost v %). Tyto dvě veličiny jsem 

porovnala s druhovým složením a množstvím vyklíčených semenáčků v daném měsíci 

sběru. Jelikož jsem semenáčky ostřic určila pouze do rodu Carex spp., sloučila jsem pro 

účely srovnání určené druhy ze snímků také do jednoho rodu. Na pastvině P1 jsem v roce 

2009 odečetla 22 snímků, na pastvině P2 12 snímků v roce 2010.  

V programu SPSS (SPSS Inc. 11.5.1) jsem zkoumala průkaznost korelace mezi 

průměrnou pokryvností a četností (v %) daného druhu ve snímcích z pastvin (P1 – P3) 

a celkovým počtem vyklíčených semenáčků, což bylo analyzováno pomocí lineární 

regrese. Kvalita regresního modelu byla testována pomocí ANOVA testu. 

 

 

3.4.3 Vztah mezi fytocenologickými snímky a selektivitou 

 

Data ze selektivity koní v červnu byla sebrána na pastvině P2, na téže pastvině byly 

odečteny fytocenologické snímky. Provedla jsem porovnání četnosti a pokryvnosti 

jednotlivých druhů na pastvině P2 a na srovnávací louce L2 s průměrným okusem druhu 

na pastvině P2.  

V programu SPSS (SPSS Inc. 11.5.1) jsem zkoumala průkaznost korelace mezi 

průměrnou pokryvností a četností (v %) daného druhu ve snímcích z pastvin (P1 – P3) 

a průměrným okusem, což bylo analyzováno pomocí lineární regrese. Kvalita regresního 

modelu byla testována pomocí ANOVA testu. 

 

 

3.4.4 Porovnání fytocenologickými snímků z pastvin (P1 – P3) a  luk (L1 - L3) 

s okusem druhů a jejich klíčivostí z trusu koní 

 

V tomto vyhodnocení jsem spočetla průměrnou pokryvnost a četnost (v %) daného 

druhu na všech pastvinách (P1 - P3) dohromady, totéž jsem spočítala pro všechny druhy 

vyskytující se ve snímcích ze srovnávacích luk (L1 - L3). Pro lepší srovnání jsem spočítala 

koeficient četnosti druhu na pastvinách, což je četnost druhu (vyjádřená v %) na pastvině 

ku četnosti druhu na pastvině + na louce (vyjádřený v %). Viz graf 9 v příloze. Tyto veličiny 

jsem porovnala s průměrným okusem druhu zaznamenaným během obou pokusů na 

selektivitu, současně jsem do srovnání zahrnula počty semenáčků vyklíčených ze všech 

vzorků trusu během odběrů z let 2009 a 2010. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že jsem zahrnula pouze druhy, o nichž mám informaci 

o okusu. Nezahrnula jsem druhy, které se vyskytovaly pouze v jednom z vytyčených 

čtverců pro zkoumání okusu v součtu obou měsíců, a mám pro ně pouze jednu hodnotu 

pro okus. Také jsem neporovnávala druhy, které se vyskytovaly ve fytocenologických 

snímcích z louky a pastviny dohromady pouze jedenkrát. Pokud se daný druh vyskytoval 

v záznamech o okusu jak v červnu tak říjnu, průměrný okus byla průměrná hodnota 

z průměrných okusů v těchto dvou měsících. 
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4. Výsledky 

 

4.1 Srovnání druhového složení luk a pastvin 

 

Na travnatých porostech v Malenicích (M1) a Hoslovicích (M2) bylo celkem 

zaznamenáno 139 druhů, 57 z nich se vyskytovalo pouze na pastvinách a 17 se 

vyskytovalo pouze na loukách. Pokud vyřadíme druhy, které se vyskytovaly pouze 

jedenkrát a jejich výskyt ve snímcích, ať už z pastviny nebo louky, může být náhodný, 

zbývá nám 31 druhů preferujících pouze pastviny a 8 druhů zaznamenaných pouze na 

loukách. Mezi druhy vyskytujícími se pouze ve snímcích z pastvin (P1 – P3) mají nejvyšší 

četnost Alchemilla vulgaris agg, Pimpinella saxifraga, Carex caryophyllea, Dianthus 

deltoides a Hieracium pilosella, na snímcích z luk (L1 – L3) to jsou Rhinanthus major 

a minor, Artemisia vulgaris a Rumex acetosa, který jsem ovšem na pastvinách při 

pochůzkách zaznamenala též, ale neobjevil se v žádném ze snímků. 

 Při porovnání průměrné procentuelní pokryvnosti jednotlivých druhů ve snímcích 

z pastvin (P1 - P3) a luk (L1 – L3), zjistíme, že nejhojnějšími druhy na pastvině jsou 

Trifolium repens (14,1 %), Plantago lanceolata (10,5 %) a Achillea millefolium agg. (9,3 

%), dále pak Poa pratensis, Trifolum dubium, Lolium perenne, Stellaria graminea 

a Taraxacum officinale. Na louce mají nejvyšší průměrnou pokryvnost Taraxacum 

officinale (13,7 %), Trisetum flavescens (8,9 %) a  Trifolium dubium (8,5 %), dále pak 

Plantago lanceolata, Holcus lanatus, Trifolium campestre, Alopecurus pratensis a Dactylis 

pratensis.  Mezi 25 druhy s nejvyšší průměrnou pokryvností je na pastvinách větší 

zastoupení dvouděložných rostlin než na louce (porovnej tabulka 2 a tabulka 3 v  říloze). 

Vyšší zastoupení jednoděložných druhů na loukách oproti pastvinám vyšlo i v porovnání 

četnosti výskytu druhů. 

 

 

Variabilita vysvětlená typem travnatého porostu 

 

Analýza v programu Canoco for Windows 4.5 ukázala, že na mých lokalitách M1 

a M2 průkazně vysvětluje typ travnatého porostu (louka / pastvina) 4,0 % variability 

(p = 0,002;  kovariáta lokalita a rok sběru) (graf č.1). Mezi druhy preferující pastvinu na 

těchto lokalitách patří např. Cynosurus cristatus, Lathyrus pratensis, Prunella vulgaris, 
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Plantago major či Bellis perennis. Na lokalitě M3 (data od Michala Bartoše) vysvětluje typ 

travnatého porostu 4,8 % variability (p = 0,002, bez kovariát) (graf č.2).  Mezi druhy 

preferující pastvinu na lokalitě M3 se vyskytuje stejně jako na lokalitách M1 a M2 

Cynosurus cristatus, Plantago major a Lolium perenne, rozdíl je například ve výskytu 

druhu Festuca pratensis, která na lokalitě ve Slupenci (M3) upřednostňuje pastviny, 

zatímco v Malenicích a Hoslovicích (M1 a M2) louku. Dianthus deltoides je naopak ve 

Slupenci (M3) charakteristický pro louky, zatímco na mých lokalitách (M1 a M2) se 

vyskytuje spíše na pastvinách stejně jako Dactylis glomerata. Unimodální přímá analýza 

fytocenologických snímků ze všech lokalit dohromady (M1 – M3) (graf č.3) ukázala, že typ 

travnatého porostu vysvětluje 2,6 % variability (p = 0,002, kovariáta lokalita a rok sběru). 

 

 

Graf č.1: Analýza CCA: Lokalita Malenice (M1) + Hoslovice (M2) 

 Louka / pastvina vysvětluje 4,0 % variability (p = 0,002); kovariáta lokalita a rok sběru 
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Pozn: Seznam použitých zkratek viz. příloha 8.2 
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Graf č.2: Analýza CCA: Lokalita Slupenec (M3) 

 Vysvětleno 4,8 % variability (p = 0,002; bez kovariát) 
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Graf č.3: Analýza CCA: Všechny lokality dohromady (M1+M2+M3) 

 Vysvětleno 2,6 % variability (p = 0,002, kovariáta lokalita a rok sběru) 
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4.2 Množství klíčivých semen v trusu koní 

 

Pokusy, které zjišťovaly množství klíčivých semen v trusu koní probíhaly během tří 

let: 2009 – 2011. Ze vzorků sebraných během celé vegetační sezony 2009 vyklíčilo 

celkem 654 semenáčků, 507 bylo určeno a zařazeno do 27 druhů. V průměru vyklíčilo 

v každé misce 9 semenáčků, počet kolísal od 0 až do 48 kusů. V 1 litr trusu tedy 

v průměru obsahoval 60 ks klíčivých semen. 

 

4.2.1 Počty vyklíčených semenáčků 

 

Druhově i početně nejbohatší měsíc byl říjen, kdy se objevilo celkem 379 

semenáčků, v 274 určených se objevilo 21 druhů, nejméně klíčních rostlinek se objevilo 

v květnovém a červnovém odběru. Pokud porovnáme klíčivost semen na jaře a na podzim, 

pak množství semenáčků na podzim, tedy v roce odběru semenáčků, je větší v odběrech 

v květnu až srpnu, v září a říjnu výrazně početně i druhově převažuje jarní období. Jako 

možné vysvětlení můžeme brát to, že semena sebraná v září a říjnu nemají tolik času na 

vyklíčení než začne zima a s tím spojený vegetační klid.  

 

Graf č.4 : Počet semenáčků vyklíčených z jednotlivých odběrů trusu během sezony 2009 
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Srovnáním podílu jednoděložných a dvouděložných druhů zjistíme, že největší 

procento jednoděložných rostlin vyklíčilo na podzim i na jaře z odběru v srpnu, nejméně 

pak z květnového odběru. Co se týče absolutního počtu semenáčků, celkem vyklíčilo 531 

dvouděložných, z toho určené semenáčky patřily do 21 druhů a 123 jednoděložných 

náležící 6-ti druhům. Větší množství jednoděložných druhů vyklíčilo s výjimkou měsíce září 

již na podzim. 

 

Graf č.5: Počet určených druhů vyklíčených z jednotlivých odběrů během sezony 2009 na jaře a 

na podzim 
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Z trusu sebraného v roce 2010 vyklíčilo v porovnání s předchozím rokem výrazně 

méně semenáčků – 68 jedinců, určeno bylo 52 jedinců osmi druhů. Na podzim 2010 

vyklíčilo celkem 17 semenáčků, 6 dvouděložných a 11 jednoděložných;  z trusu sebraného 

na přepásané louce S1 na ranči pouze  9 jednoděložných, z přepásané louky u řeky 

6 dvouděložných a 2 jednoděložné. Na jaře 2011 se objevilo 51 klíčních rostlin, 

4 jednoděložné a 47 dvouděložných; z přepásané louky na ranči 32 semenáčků 

(4 jednoděložné, 28 dvouděložných), trus z přepásané louky u řeky poskytl 19 semenáčků, 

všechny patřící dvouděložným rostlinám. I přes nižší celkový počet klíčních rostlin je 

patrný obdobný trend jako v předchozím roce. Více dvouděložných semenáčků se objevilo 

na jaře v následujícím roce po sběru. Jednoděložné semenáčky se výrazně častěji 
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objevovaly již na podzim, tedy krátce po odběru vzorků trusu. Trus z přepásané louky (S1) 

na ranči obsahoval více klíčivých semen (13,7  ks/l) než trus odebraný od stáda pasoucího 

se u řeky (9 ks/l). 

 

 

4.2.2 Druhové složení vyklíčených semenáčků  

 

V trusu sebraném v průběhu sezony 2009 se objevilo devět druhů v počtu deseti a 

více kusů. Nejčastěji vyklíčenými druhy jsou Trifolium repens, Plantago major, Plantago 

laceolata, Poa pratensis, Cerastium holosteoides a Lolium perenne. V trusu odebraném 

v roce 2010 se mezi určenými semenáčky nejčastěji objevoval druh Plantago major 

a Plantago laceolata, následovaný dvěma jednoděložnými druhy Poa pratensis a Trisetum 

flavescens. První tři zmíněné druhy se objevily v trusu z obou pastvin, tři druhy jetelů 

(Trifolium repens, pratense a media) byly pouze ve vzorcích z louky u řeky, naopak druh 

Bellis perennis a Trisetum flavescens vyklíčil pouze z trusu odebraného na ranči. Rozdíly 

mezi lokalitami jsou tedy patrné.  

 

 

Tabulka 4: Celkový počet druhů vyklíčených za oba roky 

 

Vyklíčený druh 
Počet 

semenáčků 
Vyklíčený druh 

Počet 
semenáčků 

Trifolium repens 126 Carex sp. 6 
Plantago major 123 Dactylis glomerata 6 
Plantago lanceolata 75 Rumex acetosa 6 
Poa pratensis 48 Trifolim dubium 6 
Trifolium pratense 20 Ranunculus bulbosus 5 
Cerastium holosteoides 19 Medicago lupulina 5 
Lolium perenne 17 Trisetum flavescens 5 
Veronica chamaedrys 13 Festuca pratensis 4 
Achillea millefolium 12 Festuca rubra 4 
Bellis perennis 9 Geranium pusillum 4 
Stellaria graminea 9 Ranunculus acris 4 
Veronica arvensis 9 Trifolum medium 4 
Taraxacum officinale 8 Rumex obtusifolius 3 

Galium album 7 Lotus corniculatus 2 
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Celkově lze říci, že výrazně nejúspěšnější čeledi využívající k šíření svých semen 

trávicí trakt koní jsou dvě, a to Fabaceae  zastoupena 6 druhy (Trifolium repens, T.dubium, 

T.pratense, T.medium, Medicago lupulina, Lotus corniculatus) a Plantaginaceae 

zastoupena 4 druhy (Plagntago major, Plantago lanceolata, Veronica chamaedris 

a Veronica arvensis), jejichž semenáčky zaujímají více jak polovinu z celkového počtu 

vyklíčených rostlinek a 64 % z celkového množství dvouděložných. Nejhojnějším 

jednoděložným druhem je Poa pratensis (35 % z celkového počtu jednoděložných) 

a Lolium perenne (12 % z celkového počtu jednoděložných) (viz. tabulka 4). 

 

 

4.3 Selektivita pastvy koní 

 

V experimentu zkoumajícím selektivitu koní, resp. oblíbenost jednotlivých 

rostlinných druhů byly zaznamenány údaje o celkem 52 druzích, 36 druhů bylo 

zaznamenáno v červnu, 33 druhů v říjnu, z toho 18 druhů bylo shodných v obou měsících 

a 9 druhů se vyskytovalo pouze v jediném z odečítaných čtverců.  

U 17 druhů byl průměrný okus větší nebo roven 1 a můžeme je považovat u koní za 

oblíbené a často okusované. V rozmezí hodnot 0,5 až 1 se vyskytuje také 17 druhů, které 

jsem zařadila mezi druhy středně oblíbené a středně spásané druhy s hodnotou okusu 

menší než 0,5 považuji za neoblíbené a málo nebo vůbec spásané.  

 

Z grafu č.6 vyčteme, že nejdříve a nejvíce spásané druhy v červnu jsou 

z dvouděložných Lathyrus pratensis, Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Trifolium 

repens a ostatní druhy Trifolium, z jednoděložných Bromus mollis, Dactylis glomerata, 

těsně následovány ostatními druhy trav zaznamenaných ve snímcích. Nejméně spásané, 

resp. nedotčené druhy byly Hypericum perforatum, Rumex obtusifolius a kvetoucí části 

Ranunculus bulbosus. V říjnu (graf č.7) byla nejoblíbenějším druhem Dactylis glomerata, 

z dvouděložných pak Trifolium repens, Taraxacum officinale a Plantago lanceolata. 

Naopak druh Hypericum perforatum byl stejně jako v červnu bez známek okusu. 

Porovnáním okusu na druzích vyskytujících se v obou měsících (graf č.8) zjistíme, 

že preference druhů je obdobná, resp. v červnu byly tytéž druhy spásané o něco méně 

často a později, než tomu bylo v říjnu. Od tohoto trendu se výrazně odchylují dva druhy 

a to Trisetum flavescens a Lolium perenne. 
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Z pozorování také vyplývá, že koně rozlišují nejen mezi druhy, ale i mezi částmi 

téhož druhu. Výrazně odlišnou preferenci jsem zaznamenala mezi kvetoucími částmi 

rostliny jejími listy. Například u druhu Achillea milllefolium byly květy spásány pouze 

výjimečně, dokonce jsem v jednom z označených čtverců našla ukousnuté a následně 

vyplivnuté květenství tohoto řebříčku. U druhu Ranunculus bulbosus  jsem dokonce žádné 

známky okusu na kvetoucích částech rostlin, zatímco listy byť v nevelké míře sežrány 

byly. Jak uvádí Patočka a Frynta (2011), kvetoucí rostliny pryskyřníku obsahují větší 

množství jedovatých alkaloidů než nekvetoucí, to pravděpodobně v tomto případě 

vysvětluje preferenční rozdíl koní. 

 

 

Graf č.6: Okus jednotlivých druhů v závislosti na době okusu v měsíci červnu 
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Pozn.: Seznam zkratek viz.příloha 8.2 
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Graf č.7: Okus jednotlivých druhů v závislosti na době okusu v měsíci říjnu 
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Pozn.: Seznam zkratek viz. příloha 8.2 

Graf č.8.: Porovnání průměrného okusu druhů v červnu a říjnu 
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4.4 Vztahy mezi druhovým složením luk a pastvin, množstvím klíčivých 

semen v trusu koní a selektivitou pastvy koní v rámci zkoumané lokality 

 

4.4.1 Vztah selektivity a množství klíčivých semen v trusu koní 

 

Z červnového odběru trusu vyklíčilo ze vzorků z pastviny P2 21 semenáčků osmi 

druhů, šest z nich se vyskytuje v záznamech z červnového pokusu na selektivitu. Nejvíce 

semenáčků (5 ks) patří druhu Ranunculus bulbosus, což byl druh velmi málo spásaný, 

dokonce nebyl zaznamenán žádný okus na kvetoucích částech jedince, okousány byly 

pouze listy tohoto pryskyřníku. Je patrné, že přesto, že se koně tomuto jedovatému druhu 

vyhýbají, společně s listy či okolními druhy mohou spást jeho semena a účinně je 

roznášet. Ostatních pět vyklíčených druhů – Dactylis glomerata, Poa pratensis, Lolium 

perenne, Taraxacum officinale a Stellaria graminea - patřilo do první poloviny nejčasněji 

spásaných druhů a všechny druhy měly zaznamenán maximální okus 2, tedy okousán 

hodně. Při porovnání s četností těchto druhů ve snímcích odečtených před započetím 

pastvy zjistíme, že Dactylis glomerata, Poa pratensis i Taraxacum officinale jsou druhy, 

které se vyskytují ve více jak polovině snímků, Stellaria graminea na 5 z 12 snímků 

a Ranunculus byl zaznamenán ve 3 snímcích. Festuca pratensis a Bellis perennis nebyly 

zaznamenány v pokusu na selektivitu, oba druhy se ovšem na dané pastvině vyskytovaly. 

Říjnový sběr trusu na přepásané louce S1 poskytl 41 semenáčků, 33 určených 

semenáčků náleželo 5 druhům. Největší počet semenáčků (18 ks) náleželo druhu 

Plantago major, tento druh bohužel nebyl zaznamenán v říjnovém pokusu na selektivitu, 

na dané pastvině se ovšem vyskytoval a hojně, ale pouze v určitých místech (více 

v diskusi). Další tři vyklíčené druhy – Plantago lanceolata, Poa pratensis a Bellis perennis - 

byly všechny v první třetině nejčastěji spásaných druhů a všechny měly vícekrát 

zaznamenán maximální okus 2. Poslední vyklíčený druh Trisetum flavescens byl druh 

okusovaný poměrně málo a pozdě v porovnání s jinými druhy (viz selektivita), byl ovšem 

podle pozorování nejvýraznější kvetoucí resp. plodící trávou v porostu a také měl společně 

s Plantago lanceolata nejvyšší (12 z 12 snímků) zaznamenanou četnost. Při odečítání 

okusu na tomto druhu Trisetum flavescens jsem také několikrát zaznamenala ukousnutou 

pouze horní část fertilních stébel se semeny, naopak žloutnoucí listy byly okusovány málo. 

Vysokou četnost (9 z 12 snímků) měla také Bellis perennis, zatímco Poa pratensis měla 

v vytyčených čtvercích četnost nízkou (pouze ve 2 z 12 snímků). Nejvíce spásaný druh 
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Dactylis glomerata se mezi semenáčky neobjevil, což se dalo očekávat, jelikož jsem při 

pochůzkách po pastvině nezaznamenala žádného plodícího jedince tohoto druhu.  

Test korelace mezi průměrným okusem a počtem vyklíčených semenáčků pomocí 

ANOVA testu nevyšla průkazně ani pro jeden měsíc ani pro průměrný okus vypočtený 

z obou měsíců a celkový počet vyklíčených semenáčků. 

 

 

4.4.2 Vztah mezi množstvím klíčivých semen v trusu koní a fytocenologickými 

snímky 

 

Snímky z pastviny P1 a trus odebraný na téže pastvině 

 

Ve fytocenologických snímcích z pastviny P1 jsem zaznamenala celkem 120 

rostlinných druhů. Ve vyklíčených semenáčcích se v trusu odebraném v červenci objevilo 

12 z nich, v trusu z října 19 z nich a ještě navíc dva druhy (Bellis perennis a Trifolium 

medium), které jsem ve snímcích nezaznamenala. Nejvíce vyklíčených semenáčků v obou 

měsících náleželo druhu Trifolium repens, tento druh měl současně nejvyšší pokryvnost 

a také druhou nejvyšší četnost mezi všemi druhy ve snímcích z pastviny. Nejčetnějším 

druhem s druhou nejvyšší průměrnou pokryvností byl druh Plantago lanceolata, který tvořil 

téměř čtvrtinu určených semenáčků (66 ks) v měsíci říjnu a objevil se i v červenci (1ks). 

V obou měsících se mezi semenáčky objevila poměrně hojně v porostu zastoupená 

a četná Veronica chamaedrys a také druhy Taraxacum officinale a Cerastium 

holosteoides. Pětici nejčastěji se vyskytujících druhů doplňují Poa pratensis, Achillea 

millefolium a Trifolium dubium, všechny tyto druhy také vyklíčily z trusu, ale pouze 

v říjnového odběru. 

 

Snímky z pastviny P2 a trus odebraný na téže pastvině 

 

Na pastvině P2 bylo zaznamenáno 71 druhů. Necelá třetina těchto druhů vyklíčila 

ze vzorků odebraných v červnu či září také z trusu, navíc se v trusu objevily tři druhy, které 

ve snímcích z pastviny zaznamenány nebyly. Jedná se ovšem o druhy, které se mohou na 

pastvině často vyskytovat (Festuca pratensis, Geranium pusillum a Medicago lupulina), 

a proto pravděpodobně pouze nebyly zachyceny ve snímcích. Osm z devíti druhů 

s nejvyšší pokryvností i vysokou četností výskytu vyklíčilo alespoň v jednom z měsíců. 



50 

Nejvíce semenáčků patřilo v září druhu Poa pratensis (14 ks) a Trifolum repens (13 ks), 

v červnu druhu Ranunculus bulbosus (5 ks),  což byl druh zaznamenaný pouze v jediném 

snímku. Stejně jako na pastvině P1 se pouze jedenkrát ve snímku vyskytoval také Rumex 

obtusifolius, který vyklíčil ze zářijového (2 ks) i říjnového (1 ks) odběru. 

 

 

Snímky ze všech pastvin (P1 – P3) a celkové množství semenáčků 

 Průkazná (sig. 0,003) se ukázala závislost počtu semenáčků na průměrné 

pokryvnosti daného druhu na pastvinách (graf č.9). Výrazně vyčnívajícím druhem, který 

má ve snímcích z pastvin malou průměrnou pokryvnost, ale vyklíčilo velké množství 

semenáčků, je Plantago major. Závislost počtu semenáčků na četnosti druhu není 

průkazná. 

 

 

Graf č.9: Závislost počtu semenáčků vyklíčených z trusu na průměrné pokryvnosti na pastvině 
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4.4.3 Vztah mezi fytocenologickými snímky a selektivitou 

 

Snímky z pastviny P2 a okus zaznamenaný na téže pastvině 

 

 Nejokousanějšími druhy v měsíci červnu byly na pastvině P2 Poa annua a Lathyrus 

pratense. Oba druhy se vyskytují pouze ve fytocenologických snímcích z pastviny P2, 

nikoli však na srovnávací louce L2. Nejčetnější druh na pastvině P2 byla Stellaria 

graminea, tento druh měl na pastvině osmou nejvyšší pokryvnost a patřil mezi středně 

okousané druhy (okus 40 %), oproti výskytu na pastvině je tento druh výrazně méně 

zastoupen na louce, má jak nízkou pokryvnost (0,5 %), tak četnost (na 2 z 12 snímků). 

Trifolium repens je druh s nejvyšší průměrnou pokryvností na pastvině P2 a má i vysokou 

četnost, objevuje se v 75 % snímků, patří také k často okousávaným druhům 

s maximálním okusem 2, na srovnávací louce se ovšem vyskytuje zřídka a má i malou 

pokryvnost, naopak na srovnávací louce L2 má nejvyšší průměrnou pokryvnost jiný druh 

jetele a to Trifolium dubium, který je na pastvině zastoupen stejně četně jako Trifolium 

repens, ale má oproti němu méně než poloviční pokryvnost. Třetí nejčastěji okousaný druh 

je Dactylis gomerata, tento druh má výrazně vyšší četnost a trojnásobně vyšší průměrnou 

pokryvnost na louce oproti pastvině. Druhou nejvyšší průměrnou pokryvnost (10,6 %) 

a více jak 90 % četnost výskytu ve snímcích z louky má Holcus lanatus, tento druh má na 

pastvině výrazně nižší četnost (v 16,7% snímků) a také 5krát nižší průměrnou pokryvnost, 

jelikož nebyl tento druh zaznamenán v žádném vytyčeném čtverci pro pokus na selektivitu, 

není známá hodnota průměrného okusu pro tento druh. 

 

  

Snímky ze všech pastvin (P1 – P3) a průměrný okus druhu  

 

ANOVA test ukázal, že průměrný okus průkazně koreluje (sig. 0,014) s pokryvností 

(graf č.10) i četností (sig. 0,005; graf č.11) daného druhu ve snímcích z pastvin. To 

znamená, že čím má druh vyšší četnost a pokryvnost, tím více bývá spásán. Korelace 

mezi četností druhu na pastvině je ještě užší než pro pokryvnost. 
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Graf č.10: Závislost průměrného okusu na průměrné pokryvnosti druhu na pastvině 
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Graf č.11: Závislost průměrného okusu na četnosti druhu na pastvině 
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Pokud se podíváme blíže na graf č. 10, zjistíme, že jsou druhy, které se výrazněji 

odchylují od trendu. Euphorbia cyparissias je méně spásaným druhem, než by se 

vzhledem k četnosti dalo očekávat. Na druhou stranu Dactylis glomerata, Bromus mollis 

a Lathyrus pratesis jsou druhy spásané výrazně více, než by odpovídalo jejich pokryvnosti. 

Obdobný trend vykazují tytéž druhy i ve vztahu k četnosti, více spásaným druhem, než by 

odpovídalo jeho četnosti, je také Bellis perennis.  

 

 

4.4.4 Porovnání fytocenologickými snímků z pastvin (P1 – P3) a  luk (L1 - L3) 

s průměrným okusem druhů a jejich klíčivostí z trusu koní 

 

Z koeficientu četnosti druhu na pastvině je patrné, že jsou druhy, které jsou na 

mnou studovaných travnatých porostech charakteristické pro pastviny a naopak druhy 

charakteristické pro louky (graf 9). Šest druhů, o kterých mám záznam o okusu, se 

vyskytuje pouze ve snímcích z pastviny. Pimpinella saxifraga a Ranunculus bulbosus jsou 

velmi málo okusované druhy, Ranunculus byl však oproti druhu Pimpinella nalezen mezi 

semenáčky vyklíčenými z trusu a má nižší průměrnou pokryvnost. Druhy Dianthus 

deltoides, Carex caryophyllea, Capsella bursa-pastoris, které byly zaznamenány pouze ve 

snímcích z pastvin, patří mezi středně oblíbené a středně okusované druhy. Výjimku tvoří 

Bellis perennis, která, ačkoliv se vyskytovala pouze na snímcích z pastvin, patří mezi 

oblíbený a často okusovaný druh, vyskytuje se však mezi semenáčky vyklíčenými z trusu 

koní. 6krát vyšší zastoupení má ve snímcich z pastvin Galium album, které patří opět do 

středně oblíbených druhů s průměrným okusem a také se vyskytoval mezi vyklíčenými 

semenáčky. Geranium pratense, Luzula campestris a Euphorbia cyparissias jsou ve 

snímcích z pastviny přibližně 3krát častější než ve snímcích z louky, první dva druhy jsou 

koňmi středně okusované, Euphorbia je velmi málo okusovaný a neoblíbený druh. Z výše 

uvedeného si můžeme všimnout jistého trendu a to, že žádný z prvních deseti druhů 

výrazně častěji se vyskytujících ve snímcích z pastvin nepatří s jedinou výjimkou mezi 

hodně spásané druhy. 

V 80 % snímků z pastvin se vyskytovala Achillea millefolium, je to druh s nejvyšší 

frekvencí výskytu ve snímcích z pastvin, má v nich také dvojnásobnou četnost oproti 

loukám (v 38 % snímků z luk) a více jak trojnásobně vyšší průměrnou pokryvnost. Listy 

tohoto druhu jsou u koní středně oblíbené, kvetoucí resp.plodící části rostlin bývají velmi 
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málo spásané, a tudíž málo oblíbené, přesto se semena dostávají do trávicího traktu 

a mohou se šířit trusem koní, což dokazuje relativně výskyt vyklíčených semenáčků 

z trusu. Podobný trend vykazuje i další vysoce zastoupený druh na pastvinách a to 

Stellaria graminea, vyskytující se na více jak 50 % snímků oproti 18 % na louce a mající 

také více jak trojnásobně vyšší průměrnou pokryvnost ve snímcích z pastvin. Tento druh 

můžeme opět zařadit mezi středně okusované druhy, a stejně jako výše uvedený řebříček 

může být tento druh efektivně roznášen trusem koní. 

Bromus mollis, Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Taraxacum officinale, Festuca 

rubra a Phleum pratense jsou ve větší či menší míře zastoupeny častěji ve snímcích z luk 

a všechny patří mezi oblíbené a hodně spásané druhy. S výjimkou Knautia arvensis mají 

též vyšší pokryvnost ve snímcích z luk.  

Jak bylo zmíněno v odstavci věnovaném množství klíčivých semen v trusu koní, 

nejvíce vyklíčených semenáčků patřilo druhům Trifolium repens, Plantago major, Plantago 

lanceolata a Poa pratensis, všechny tyto druhy jsou u koní podle mých výsledků velmi 

oblíbeny. Trifolium repens přesto, že je hodně spásaný druh, má mírně vyšší četnost 

a výrazně vyšší průměrnou pokryvnost ve snímcích z pastviny. Podobně je na tom i Poa 

pratensis a Plantago major. Plantago lanceolata má sice vyšší četnost ve snímcích 

z louky, průměrná pokryvnost je však vyšší stejně jako u ostatních druhů na pastvině. 
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5. Diskuse 
 
5.1 Srovnání druhového složení louky a pastviny 

 

Na loukách a pastvinách v Malenicích (M1) a Hoslovicích (M2) bylo ve 

fytocenologických snímcích zaznamenáno celkem 139 druhů,  výrazně více druhů 

obsahoval pastevní porost a to 122 druhů ku 82 druhům na loukách. Mezi druhy 

zastoupenými pouze pastvině byly Alchemilla vulgaris agg, Pimpinella saxifraga, Carex 

caryophyllea, Dianthus deltoides a Hieracium pilosella, pouze na louce byl zaznamenán 

například Rhinanthus major, Rhinanthus  minor a Artemisia vulgaris. 4,0 % variability 

průkazně vysvětlil v CCA analýze typ travnatého porostu, tedy louka či pastvina. Vzhledem 

k tomu, že za další významný faktor jsem považovala vlhkost. Zahrnula jsem do další CCA 

analýzy jako kovariátu vlhkost vypočtenou pomocí Elenbergových hodnot pro vlhkost pro 

každý druh. Procento vysvětlené variability pomocí typu travnatého porostu vzrostlo na 

4,2 % (p = 0,002). Mezi druhy preferující pastvinu patřily Cynosurus cristatus, Plantago 

major a Lolium perenne, tytéž druhy preferovaly pastvinu na lokalitě M3 ve Slupenci.  

Jak uvádí Mládek a Hejcman (2006) pastevní porosty upřednostňují druhy, které 

jsou určitými vlastnostmi přizpůsobené okusu a sešlapávání. To je v souladu s mým 

zjištěním. Na pastvinách jsem potvrdila výskyt nízkostébelných trav Cynosurus cristatus, 

Lolium perenne či Poa pratensis, dále jsem zaznamenala vytrvalé byliny s přízemní růžicí 

jako Plantago major, Alchemilla vulgaris agg, Hieratium pillosela či Bellis perenis. Hojné 

zastoupení na mých pastvinách měly byliny s plazivými nadzemními výběžky Trifolium 

repens a Stellaria graminea a také další byliny snášející narušování povrchu Achillea 

millefolium agg. Všechny tyto druhy jsou charakteristické pro poháňkové pastviny (svaz 

Cynosurium) (Chytrý a kol. 2001). Na pastvinách jsem potvrdila také výskyt jedovatých 

druhů Ranunculus spp., které jsou obvykle při pastvě opomíjeny. Jako typicky luční druhy 

jsem zaznamenala například Anthoxanthum odoratum a Crepis biennis, oba tyto druhy 

jsou podle Katalogu biotopů ČR charakteristické pro ovsíkové louky (svaz Arrhenatherion). 

 

Pro srovnání druhového složení louky a pastviny jsem měla k dispozici tři pastviny, 

k nimž jsem vybrala srovnávací sečené louky. I po přidání dalších snímků Michala Bartoše 

z 12 luk a 6 pastvin je tento počet nízký, proto nelze předpokládat, že rozdíl v druhovém 

složení je dán pouze pastvou, naopak je pravděpodobné, že zde hraje roli mnoho dalších 

abiotických i biotických faktorů. Pastviny obecně mohou být zakládány na místech 
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ekologicky odlišných od luk, například horší přístupnost pro sekání, menší produktivita 

a pod. Zjištěné výsledky však popisují rozdíl mezi loukami či pastvinami, ať je jejich 

příčinou cokoliv, což považuji za přínosné a myslím si, že má smysl, podívat se, jak se 

druhové složení mezi pastvinami a loukami na dané lokalitě liší a porovnat toto druhové 

složení s výsledky dalších pokusů na klíčivost a selektivitu. Fytocenologického snímkování 

tedy nebylo provedeno pouze pro srovnání mezi loukou a pastvinou, ale bylo významné 

pro zjištění druhového složení na konkrétní pastvině, na které se pásli koně, jejichž trus 

byl sbírán pro zjištění množství klíčivých semen a druhového složení semenáčků v trusu 

koní a na které byl následně proveden pokus na selektivitu. 

Vhodným pokusem pro zjištění přímého vlivu pastvy na druhové složení by bylo 

například vytyčení trvalých ploch zakrytých kovovými klecemi, tento design však není příliš 

vhodný pro pastvu koní vhledem k riziku zranění zvířat a také velké pravděpodobnosti 

posunu těchto klecí koňmi samotnými. Tento pokus by bylo také nutné provádět 

dlouhodobě, aby byly v kontrolních plochách nějaké změny zaznamenány (Šlechtová, 

2008; Mayerová, 2009), trvání praktické části diplomové práce (cca 3 roky) je na toto příliš 

krátké. 

   

 

5.2 Množství klíčivých semen a druhové složení semenáčků v trusu koní 

 

 Trus pro zjištění obsahu klíčivých semen v trusu koní byl odebírán ve dvou 

vegetačních sezonách. Abych zjistila časový průběh výskytu životaschopných semen, 

odebírala jsem trus během celé vegetační sezony 2009. Pro kvantitativní zjištění množství 

semen a rozdílů mezi  dvěma stády na dvou různých pastvinách byl proveden odběr 

v sezoně 2010 a to pouze v říjnu. Tento měsíc byl totiž v předchozím roce nejbohatší na 

množství vyklíčených semenáčků i druhů.  

Největší počet vyklíčených semenáčků náležel druhům Trifolium repens, Plantago 

lanceolata, Plantago major a Poa pratensis. Všechny tyto druhy patřily mezi nejhojnější 

i ve studii (Cosyns a Hoffamnn 2005), který zaznamenal mezi vyklíčenými semenáčky 

i většinu ostatních mnou nalezených druhů nebo druhy náležící do stejného rodu, např. 

Veronica spp., Rumex spp., Galium spp., Ranunculus spp. či Rumex spp. Mezi druhy, 

které Cosyns a Hoffmann (2005) nenalezli, patřila Achillea millefolum agg., její schopnost 
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šířit se prostřednictvím  trusu koní však potvrdil Törn a kol. (2010), výskyt Dactylis 

glomerata v trusu zaznamenal např. Wells a Lauenroth (2007). 

Stejně jako mnohé jiné studie jsem potvrdila, že trávicím traktem koní může projít 

velké množství semen a velké množství klíčivých semen se může objevit i v jejich trusu 

(Vallentine, 1990). Ačkoli jsou trávy hlavní složkou potravy koní, byliny a keře jsou také 

důležitou součástí jejich jídelníčku. Během mého pokusu jsem zaznamenala 28 druhů 

vyklíčených semenáčků. Tento počet je vyšší než například ve studii Törn a kol. (2010), 

kterým vyklíčilo 15 druhů, nebo Wells a Lauenroth (2007), kterým se ve vzorcích trusu 

objevilo 20 druhů semenáčků, naopak některé studie zaznamenaly vyšší počet, 35 druhů  

Mousie a kol (2005), 90 a 67 druhů Cosyns a kol. (2005) a 106 druhů našli ve vzorcích 

trusu během pokusů na klíčivost Cosyns a Hoffmann (2005). Počty druhů však závisí na 

celkovém objemu trusu, který nechávali autoři klíčit, tím pádem je také rozdílný celkový 

počet vyklíčených semenáčků. Graf č.12 ukazuje závislost počtu druhů na celkovém počtu 

semenáčků. Dá se očekávat, že s větším počtem semenáčků poroste i počet druhů, horní 

hranicí počtu druhů je počet druhů vyskytující se ve vegetaci. Mnou zjištěný počet druhů 

(viz červený bod v grafu č.12) naprosto odpovídá počtu vyklíčených semenáčků. 

 

Graf č. 12: Porovnání počtu druhů a množství semenáčků vyklíčených z trusu koní pro 

různé studie – červený bod představuje moji studii   
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Rozmanitý počet druhů a vůbec počet vyklíčených semenáčků závisí na mnoha 

faktorech, závisí na podmínkách, ve kterých pokus probíhal, na množství druhů, které se 

mohly potenciálně do trusu dostat. Počet vyklíčených semenáčků samozřejmě zaleží také 

na množství semen, které daný rostlinný druh vyprodukuje, nebo na podílu semen, které 

sežere kůň, tento podíl se odvíjí od pokryvnosti a četnosti druhu na pastvině či na 

oblíbenosti daného druhu u koní a v neposlední řadě závisí počet semenáčků také na 

schopnosti již sežraných semen přežít v trávicím traktu. Větší semena mohou být 

například s větší pravděpodobností rozdrcena během spásání, některé druhy mohou být 

citlivější na natrávení než jiné apod. Některá semena mohou zůstat životaschopná 

v trávicím traktu až dva měsíce (Janzen 1982), největší procento semen však projde 

zažívacím traktem do 48 hodin po konzumaci (Törn a kol. 2010). 

Na studovaných pastvinách jsem celkem zaznamenala téměř 150 druhů, které 

mohly být potencionálně roznášeny trusem koní, ovšem zdaleka ne všechny druhy v době 

odběru trusu poskytovaly zralá semena, a tudíž přesto, že byly hojně spásané, semena 

nemohla být v trusu obsažena.  

 

Jak uvádím ve výsledcích, v roce 2010 vyklíčilo v porovnání s předchozími dvěma 

lety z trusu odebraného v témže měsíci výrazně méně semenáčků i druhů. Tento fakt 

může mít několik důvodů, mohla být vegetace jiného stáří než v předchozích letech, 

a vyskytovalo se proto menší množství zralých semen, které mohly být koňmi sežrány 

a následně šířeny, jednak to byl rok, který měl dle mého pozorování teplotně příznivý 

podzim, avšak velmi náhle se počasí změnilo a začalo mrznout. Mohlo se tak stát, že část 

semenáčků vzhledem k příznivému počasí začala klíčit, ale záhy zmrzla (skleník nebyl 

vyhřívaný). K částečnému pomrznutí naklíčených semen mohlo samozřejmě dojít 

i v předchozích letech, ale ne v takové míře, jelikož jsem nezaznamenala tak výrazný 

teplotní skok. 

Obsah klíčivých semen v trusu sebraném v průběhu celé sezony 2009 ukázal, že 

počet semenáčků a druhů  závisí na době odběru. Vyklíčené semenáčky z trusu 

sebraného na dvou různých pastvinách od různých stád v říjnu 2010 zase ukázaly, že 

množství i druhové složení klíčních rostlin závisí na daném travnatém porostu, přestože 

obě pastviny byly relativně blízko u sebe a dal by se předpokládat podobný trend. 

K tomuto závěru došel např. Cosyns a kol. (2005), který také provedl odběr ze dvou 

různých lokalit ve stejnou dobu. Svoji roli může hrát také různá dietní preference 

jednotlivých stád či jedinců. 
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Mnohé studie uvádí, že mezi semenáčky vyklíčenými z trusu jsou více zastoupené 

druhy, které profitují z vysokého obsahu živin (Landsberg a kol. 2001). Dominanci druhů 

typických pro prostředí bohaté na živiny pozoroval častěji mezi semenáčky také Mouissie 

a kol. (2005). Vysoké množství živin během klíčení může mít za následek, že v pokusech 

prováděných v miskách ve skleníku může být odlišné druhové složení, než by tomu bylo 

v přirozených podmínkách na pastvině. Na pastvině dle mých pozorování dochází často 

k rozptýlení hromádek trusu do porostu a tím k snížení koncentrace živin.  

Počet mnou zaznamenaných vyklíčených druhů mohlo být ve skutečnosti vyšší, 

jelikož část semenáčků zahynula dříve, než je bylo možno určit. V žádné studii, se kterou 

jsem se setkala, nebyl tento jev zmíněn, přesto je vysoce nepravděpodobné, že by 

všechny semenáčky přežily. Právě výše zmíněná vysoká koncentrace živin mohla 

způsobit tento časný úhyn. Nejvyšší počet neurčených semenáčků jsem zaznamenala na 

podzim u odběrů v září a říjnu,  kdy může hrát roli počasí. Semenáčky ve skleníku sice 

stihly vyklíčit, ale noční teploty a přízemní mrazíky mohly způsobit jejich náhlý úhyn. 

  

Sběr trusu byl prováděn tak, aby bylo maximálně minimalizováno riziko 

kontaminace semeny. Po vzoru Cosynse a kol. (2005) jsem odebírala trus krátce po 

defekaci, bez zpracování jsem ponechala spodní vrstvu ve styku se zemí, oproti vzoru 

jsem nechala bez zpracování i vrstvu trusu ve styku se vzduchem. Sběr trusu byl 

proveden vždy na začátku každého měsíce od května do října. Musíme brát v úvahu, že 

některé druhy mohly plodit zrovna v období, během kterého nebyl odběr proveden, a proto 

mohly být některé druhy ztraceny. 

 Misky s trusem byly po celou dobu pokusu umístěny ve skleníku, který nebyl 

vyhříván, proto může mít počasí vliv na průběh klíčení, na množství semenáčků i na 

druhové složení. Avšak tím, že není vyhřívaný, se může přiblížit více skutečným 

podmínkám na pastvině, například některé druhy jsou schopny vyklíčit až po té, co 

přemrznou, k čemuž by ve vyhřívaném skleníku nikdy nedošlo. Experiment je založen na 

tom, že umístění vzorků ve skleníku poskytne vhodné podmínky pro většinu rostlinných 

druhů. Podmínky pro klíčení se však mohou mezi druhy lišit, proto srovnání frekvence 

různých rostlinných druhů může být tímto faktem zkresleno (Cosyns a Hoffmann 2005). 

Musíme brát v úvahu, že skutečné množství semen schopných vyklíčit z trusu koní může 

být ve skutečnosti vyšší. Možné zkreslení výsledků může být způsobeno také 

podmínkami, ve kterých trus klíčil (Cosyns a Hoffmann 2005).  
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Při každém sběru jsem umístila do skleníku společně s miskami s trusem i misku 

pouze se sterilním pískem, která sloužila jako kontrola případné kontaminace. Ke 

kontaminaci mohlo dojít ve skleníku během zalévání, proto bylo pravidelné zalévání 

prováděno vodou z úzkého vrtu, kde je pravděpodobnost kontaminace minimální. Ke 

kontaminaci skutečně došlo, a to otevřeným oknem skleníku, kterým do misek nalétala 

ochmýřená semena Salix caprea, která také hojně vzklíčila. Jejich skutečný výskyt v trusu 

je však vysoce nepravděpodobný. 

 

Celkově považuji celý design pokusu za velmi vyhovující, protože jsem se s ním 

setkala v řadě výše zmíněných studiích zabývajících se touto problematikou, navíc jsem 

experiment provedla na zkoušku již v roce 2008 jako součást svojí bakalářské práce 

(Třeštíková 2009). Vzhledem k velkému počtu vyklíčených semenáčků, jsem považovala 

provedení za vhodné a provedla jen malé úpravy. Oproti zkušebnímu pokusu jsem 

zmenšila výšku vrstvy trusu a do poloviny nádoby dala vrstvu sterilního písku, aby mohly 

semenáčky snáze prorůst. Také jsem doufala, že tím snížím úhyn semenáčků, které 

budou moci zakořenit v tomto substrátu, který nemá tak vysokou koncentraci živin. 

Procento uhynulých semenáčků před možným určením však zůstalo prakticky stejné.  

 

 

5.3 Selektivita pastvy koní 

 

Mnoho studií prokázalo, že koně během pastvy selektivně vybírají určité rostliny 

(Singer a kol. 2004, Cosyns a kol. 2001, Meyer a Coenen 2002, Fleurance a kol. 2001). 

Na selektivní výběr působí mnoho vlivů, velkou roli hraje nutriční hodnota (Fleurance a kol. 

2001). Koně se stejně jako jiní býložravci snaží vybírat sousta s vyšší energetickou 

hodnotou, pasou se raději na mladších rostlinách než na starších, mladší rostliny jsou 

kromě vyšší nutriční hodnoty také chutnější a stravitelnější, jak je známo stravitelnost se 

postupně snižuje během stárnutí rostlin. (Pavlů, Hejduk a kol. 2006). V mém pokusu to 

bylo dobře patrné například u druhu Trisetum flavescens, který byl výrazně méně 

preferován právě v době, kdy odkvetl a plodil. Lathyrus pratensis, který byl nejvíce 

spásaným druhem, má velmi vysokou nutriční hodnotu a díky své vysoké krmné hodnotě 

je oblíbenou složkou v píci (Pavlů 2009). 
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 Koně si vybírají častěji hustší porosty oproti řidším, roli hraje i výška, koně vybírají 

raději vyšší porosty  proti nízkým (Naujeck a kol. 2005). Důležitým faktorem je obsah látek 

v rostlině, koně se přednostně vyhýbají rostlinám jedovatým, v mém experimentu se 

vyhýbali  druhům jako Hypericum perforatum, či Ranunculus spp. Newman a kol. 1994 

například vysledovali také odlišné preference téhož druhu během dne. Ovce konzumovaly 

více jetele a méně trávy ráno než večer, u krav však pozoroval konstantní výběr během 

celého dne. 

Při porovnání okusu druhů v červnu a říjnu jsem zjistila, že téže druhy byly v červnu 

spásané méně často a později než v říjnu. Tento rozdíl může být kompenzován spásáním 

jiných druhů, které se vyskytovaly pouze na jedné z pastvin. Další důvod mohla být různá 

rozloha zkoumané pastviny, na větší pastvině by stejný počet koní spásl za stejnou dobu 

na stejně velkých pokusných plochách méně biomasy, jelikož na jednotku plochy připadá 

menší počet koní. Rozloha však byla ve skutečnosti větší u pastviny v říjnu a proto by se 

dal očekávat spíše opačný trend. Jako možné vysvětlení tohoto posunu by mohlo být také 

různé množství biomasy na jednotce plochy, což bylo skutečně pozorováno, jelikož porost 

na pastvině v červnu byl ve srovnání s říjnem vyšší a hustší a mohl a pravděpodobně byl 

jedním z důvodů, proč byly stejné druhy na zkoumaných plochách spaseny méně než 

v říjnu. Od tohoto trendu se odchylovaly pouze dva druhy a to Trisetum flavescens 

a Lolium perenne. Rozdíl v preferenci u Trisetum flavescens je pravděpodobně dán 

fenologickým stádiem, v říjnu totiž bylo Trisetum na první pohled jedinou odkvetlou trávou, 

která již vykazovala známky žloutnutí, a tudíž byla pro koně výrazně méně chutná 

a oblíbená než například nekvetoucí svěže zelená Dactylis glomerata, která byla v daném 

měsíci velmi preferována. Fakt, že Trifolium flavescens bývá ve stáří při pastvě opomíjen, 

uvádí také Pavlů (2009). 

U Lolium perenne nebyl tento rozdíl na první pohled patrný, což ovšem neznamená, 

že se chutnost v jednotlivých obdobích nemůže lišit. Důvodem může být také výrazný 

rozdíl v pokryvnosti daného druhu ve zkoumaných čtvercích, který nebyl u ostatních druhů 

tak markantní a nesehrál tak významnou roli. To by potvrdil výsledek analýzy, že na míru 

okusu má průkazný vliv pokryvnost druhu.  

 

Použitá metoda pro zkoumání selektivity pastvy koní patří mezi metody založené na 

vegetaci samotné, kdy se přímo odhadují škody způsobené ukousnutím určitého 

rostlinného druhu na pastvině (Hejcman a kol. 2008). Abych co nejpřesněji mohla míru 

ukousnutí odhadnout, provedla jsem vytyčení čtverců před pastvou a odečetla 
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fytocenologické snímky před pastvou s odhadnutou procentuelní pokryvností. Snáze se mi 

potom míra okusu zařazovala do mnou utvořených kategorií, okousán hodně – okousán 

málo – neokousán. Rozlišit hranici, kdy je daný druh okousán málo nebo hodně může být 

sporné, proto jsem tuto hranici nastavila a to na 35 %. Podle sledování míry okusu 

v terénu se mi zdála jako vhodná přibližná třetina okousání biomasy. Pokud byla míra 

okusu na daném druhu na hranici, podívala jsem se na okus tohoto druhu do okolí 

vytyčeného čtverce a podle toho se rozhodla. Také fakt, že  byla míra okusování 

posuzována pouze jedním člověkem, tedy mnou, je prováděna pro všechny druhy stejně 

a můžeme vzájemné porovnání okusu jednotlivých druhů považovat v tomto ohledu jako 

srovnatelné. 

 

 
 

5.4 Vztahy mezi druhovým složením luk a pastvin, množstvím klíčivých 

semen v trusu koní a selektivitou pastvy koní v rámci zkoumané lokality 

 

5.4.1 Vztah selektivity a množství klíčivých semen v trusu koní 

 

Dalo by se předpokládat, že oblíbené druhy, které jsou intenzivně spásány budou 

také s větší pravděpodobností roznášeny trusem koní, ale jen za předpokladu, že si 

semena ponechají životaschopnost i po průchodu trávicím traktem. Skutečně jsem 

zaznamenala druhy, které patřily mezi oblíbené a následně se objevily i mezi vyklíčenými 

semenáčky – Plantago lanceolata, Trifolium repens, Poa pratensis. Pokud se ovšem na 

věc podíváme z druhé strany, druhy, které jsou intenzivně spásány, nemusí mít čas 

vykvést a utvořit semena, jelikož mohou být spaseny dříve – Knautia arvensis či Phleum 

pratensis byly druhy často spásané, přesto se v trusu neobjevily. Tím se naopak do 

výhody dostávají druhy, které u koní oblíbené příliš nejsou a mají čas vykvést 

a vyprodukovat dostatek semen, tato semena se následně rozptýlí do okolního porostu 

a s ním mohou být spasena. S tímto příkladem jsem se setkala hned u několika druhů, 

Rumex obtusifolius či Rumex acetosa nebývá prakticky spásán, přesto se objevil mezi 

vyklíčenými semenáčky. Stejně tak Ranunculus bulbosus a Ranunculus acris bývají druhy 

při pastvě koní spíše opomíjeny, přesto se semenáčky těchto druhů objevily mezi 

vyklíčenými. Zatímco u rodu Rumex není pro koně obtížné se jeho rostlinám vyhýbat, 
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u rodu Ranunculus se dle pozorování častěji stávalo, i přes snahu koně vyhnout se jeho 

listům či květům, že část byla sežrána. 

Zjištění, že Rumex obtusifolius se může přenášet prostřednictvím trusu koní, je 

poměrně významné, jelikož podle mnoha studií (Potsch a Krautzer 2006; Geisler a kol. 

2010) je právě tento šťovík problematickým a rozšířeným plevelným druhem trvalých 

travnatých porostů v mnoha evropských zemích (Křišťálová a kol. 2010). Jeho šíření 

napomáhá i fakt, že jedna rostlina dokáže za rok vyprodukovat 5–7 tisíc semen schopných 

vyklíčeni. Tato semena si v zemi udrží klíčivost až 80 let (Potsch a Krautzer 2006). Ideální 

podmínky pro klíčení a růst šťovíku jsou mezery mezi rostlinami nebo nevyrovnaná 

a zvýšená koncentrace živin. To by potvrzovalo, proč jsem rostliny pozorovala právě 

v místech, kam chodili koně kálet, nebo na místech, která byla intenzivně sešlapávaná, 

např. kolem balíku sena. Pro účinný boj s Rumex obtusifolius je důležité pravidelně na 

pastvinách sekat nedopasky, aby nedocházelo k vysemenění těchto rostlin (Potsch 

a Krautzer 2006). 

 

 

5.4.2 Vztah mezi množstvím klíčivých semen v trusu koní a fytocenologickými 

snímky 

 

Ukázalo se, že průkazně koreluje počet vyklíčených semenáčků s pokryvností 

druhů na pastvině. Myslím si, že tento fakt můžeme vysvětlit pomocí množství semen, 

resp. čím více je daného druhu na pastvině, tím více vyprodukuje semen a současně se 

zvyšuje pravděpodobnost, že kůň tato vyprodukovaná semena spase.  

Podle výsledků analýzy se od tohoto trendu odchyluje druh Plantago major, tento 

druh měl velmi nízkou pokryvnost ve snímcích z pastvin. Důvodem je pravděpodobně to, 

že Plantago major se vyskytuje na pastvinách velmi hojně, ale pouze lokálně a to na 

místech, která jsou extrémně sešlapávaná. Prakticky souvislý porost se vykytuje v okolí 

nádrží s vodou nebo na místech, kde byly přes zimu koně krmeni nebo v okolí východů 

z pastvin. Semena, jsou u Plantago major (i u ostatních druhů Plantago spp.) dominantní 

forma reprodukce, jediná rostlina může vyprodukovat až 14 tisíc semen (Samuelsen 

2000). Hlavní faktor pro šíření semen je vítr, semena mohou proto být rozptylována ze 

svých lokálních stanovišť do celé pastviny, čímž se zvyšuje pravděpodobnost spasení. 

Jako druhý hlavní faktor pro šíření semen tohoto druhu uvádí Samuelsen (2000) právě 

zoochorii. 
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5.4.3 Vztah mezi fytocenologickými snímky a selektivitou 

 

Zjistila jsem, že pro zkoumané druhy průkazně platí, že čím má druh vyšší četnost 

a pokryvnost v travnatém porostu, tím více bývá spásán. Některé druhy se od tohoto 

trendu odchylují, jsou jimi Euphorbia cyparissias; Dactylis glomerata, Bromus mollis 

a Lathyrus pratesis. Obdobný trend vykazují tytéž druhy i ve vztahu k četnosti. 

Dumont (1995) uvádí jako jedno z kritérií pro výběr stravy u býložravců snahu 

maximalizovat energetickou bilanci. Z toho důvodu si myslím, že aby koně získali pastvou 

dostatečné množství energie, nemůžou si dovolit vybírat z pastvy pouze málo pokryvné 

nebo četné druhy, byť nutričně bohaté, protože by trávili velké množství času jejich 

hledáním a neuspokojili své nutriční požadavky. Musí proto spásat druhy, které jim 

poskytnou dostatečné množství biomasy. To ovšem neznamená, že při pastvě nejsou 

selektivní. Euphrobia cyparissias je příkladem druhu, který by měl být vzhledem ke své 

pokryvnosti více spásán, obsahuje však kyselinu euphorbiovou, její anhydrid a další 

jedovaté látky, které způsobují, že jej koně při pastvě opomíjejí. Naopak druhy Dactylis 

glomerata, Bromus mollis, Lathyrus pratensis jsou během pastvy více vyhledávané 

a spásané, než by se očekávalo vzhledem k jejich pokryvnosti a četnosti. Vysvětlení 

podává Meyer a Coenen (2002), který uvádí, že Dactylis spp. a Bromus spp. jsou druhy 

pro koně velmi chutné, a proto vyhledávané. Vysokou nutriční hodnotu má Lathyrus 

pratensis a Dactylis glomerata (Pavlů 2009), proto mohou být koňmi více vyhledávané.  

 

 

5.4.4 Porovnání fytocenologickými snímků z pastvin (P1 – P3) a  luk (L1-L3) 

s průměrným okusem druhů a jejich klíčivostí z trusu koní 

 

Při komplexním porovnání průměrné pokryvnosti druhů ve snímcích z pastvin a luk 

s průměrným okusem a počtem vyklíčených semenáčků jsem přišla na zajímavou úvahu. 

Pokud pomineme všechny ostatní faktory způsobující rozdíly mezi druhovým složením luk 

a pastvin a ponecháme pouze intenzitu spásání (průměrný okus) a schopnost šíření 

daného druhu trusem koní (počet semenáčků), můžeme najít důvod, proč daný druh 

upřednostňuje právě daný druh porostu.  Existují druhy, které se vyskytují častěji nebo 

mají vyšší průměrnou pokryvnost na pastvině než na louce. To může být dáno jednak tím, 

že je koně nežerou, nebo tím, že se na pastvině šíří více než na louce a to prostřednictvím 

trusu koní či epizoochorně.  
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Trifolum repens, Plantago lanceolata,  Poa pratensis či Stellaria graminea mají 

společného jmenovatele, jsou to druhy, které jsou u koní oblíbené a tudíž hodně spásané, 

dalo by se proto předpokládat, že se budou hojněji vyskytovat na loukách, to jsem ovšem 

nepozorovala. Všechny tyto druhy však hojně vyklíčily mezi semenáčky, což může 

kompenzovat jejich vysokou míru spásání. Jsou sice hodně spásány, ale také jsou ve 

velké míře koňmi šířeny, proto zůstávají více na pastvinách. Ranunculus spp. je u koní 

málo oblíben, a tudíž málo spásán, navíc může být šířen jejich trusem, což může vysvětlit 

znovu vyšší výskyt na pastvině. Stejně Achillea millefolium je středně spásaná a navíc se 

může šířit trusem, a proto je jí více na pastvině. Dactylis glomerata či Taraxacum officinale 

jsou hojnější na louce, můžeme si to vysvětlit vysokou oblibou u koní, kterou tentokrát 

nedostatečně kompenzuje šíření trusem, u obou druhů byla pozorována velká 

obliba mladých rostlin, což může mít za následek, že jen malé části populace daného 

druhu se podaří vykvést a vyprodukovat semena.  
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6. Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem zkoumala selektivitu koní při pastvě, zjišťovala, jaké 

množství semen a jaké druhové složení semnáčků obsahuje trus koní. Současně jsem se 

podívala, jaký jí rozdíl mezi druhovou diverzitou pastvin spásaných koňmi a sečenými 

loukami na zkoumané lokalitě a zda složení pastvin má souvislost s druhovou selektvitou 

a endozoochorií. 

 Výsledky mojí práce ukazují, že pastviny jsou na zkoumané lokalitě výrazně 

druhově bohatší a obsahují vzhledem k četnosti i pokryvnosti více dvouděložných rostlin 

než louky. Část variability mezi fytocenologickými snímky z luk a pastvin, vysvětlil 

průkazně typ travnatého porostu, tedy louka a pastvina.  

Potvrdila jsem selektivní chování koní a zjistila, že míra okusu druhu závisí na jeho 

pokryvnosti a četnosti na pastvině a že při výběru potravy hrají u koní roli i další faktory 

jako obsah jedovatých látek v rostlinách, jejich chutnost, stáří či nutriční hodnota. Zjistila 

jsem, že koně hrají významnou roli při šíření semen, které účinně roznášejí 

prostřednictvím trusu. Našla jsem celkem 28 druhů, které se mohou endozoochorií šířit, 

a zjistila, že počet vyklíčených semenáčků závisí na četnosti daného druhu na pastvině, 

nikoli však na míře jeho okusu. Zdá se proto, že koně spásají semena daného druhu nejen 

při konzumaci jeho samotného, ale i s ostatní biomasou. Tak se stává, že i u koní málo 

oblíbené druhy jako Rumex obtusifolius, Ranunculus bulbosus či Ranunculus acris jsou 

nalézány mezi vyklíčenými semenáčky. Z tohoto důvodu roste důležitost péče o pastevní 

porost, především včasné sečení nedopasků, abychom zabránili šíření plevelných či 

nežádoucích druhů.  

  Doufám, že svojí prací přispěji k rozšíření poznatků o koních a jejich vlivu na 

vegetaci a inspiruji k dalšímu zkoumání tohoto zajímavého tématu. 
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Příloha 8.1: Fotomapy s vyznačením hranic pastvin a luk 

 Mapa č.1: Letecký snímek lokality v Malenicích 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa č.2: Letecký snímek lokality v Hoslovicích 

 

Vysvětlivky k popiskům v mapě:  

Červená P1, P2, P3: pastviny 

Modrá L1, L2, L3: srovnávací sečené louky 

Žlutá S1: přepásaná louka 



76 

Příloha 8.2: Seznam druhů zaznamenaných v obou typech fytocenologických 

snímků a jejich zkratky použité v grafech a tabulkách 

název druhu zkratka název druhu zkratka 
Aegopodium podagraria Aeg_pod Lolium multiflorum Lol_mul 
Agrostis canina Agr_can Lolium perenne Lol_per 
Agrostis capillaris Agr_cap Lotus corniculatus Lot_cor 
Agrostis stolonifera Agr_sto Luzula campestris Luz_cam 
Achillea millefolium Ach_mil Lychnis flos-cuculi Lyc_flo 
Achillea millefolium agg. Ach_mil Malus sylvestris Mal_syl 
Achillea millefolium květ Ach_mil_kv Malva moschata Mal_mos 
Achillea millefolium list Ach_mil_li Matricaria discoidea Mat_dis 
Ajuga reptans Aju_rep Matricaria species Mat_spe 
Alchemilla monticola Alc_mon Medicago lupulina Med_lup 
Alchemilla vulgaris Alc_vul Mentha arvensis Men_arv 
Alopecurus pratensis Alo_pra Myosotis arvensis Myo_arv 
Angelica sylvestris Ang_syl Myosotis nemorosa Myo_nem 
Anthoxanthum odoratum Ant_odo Myosotis palustris agg. Myo_pal 
Anthriscus sylvestris Ant_syl Myosotis stricta Myo_str 
Aphanes arvensis Aph_arv Myosotis sylvatica Myo_syl 
Arabis glabra Ara_gla Myosoton aquaticum Myo_aqu 
Arctium tomentosum Arc_tom Pastinaca sativa Pas_sat 
Arenaria serpyllifolia Are_ser Phleum pratense Phl_pra 
Arrhenatherum elatius Arr_ela Pimpinella saxifraga Pim_sax 
Artemisia vulgaris Art_vul Pinus sylvestris juv. Pin_syl 
Artemisia vulgaris Art_vul Plantago lanceolata Pla_lan 
Astragalus glycyphyllos Ast_gly Plantago major Pla_maj 
Avenula pubescens Ave_pub Plantago media Pla_med 
Bellis perennis Bel_per Poa angustifolia Poa_ang 
Betula pendula juv. Bet_pen Poa annua Poa_ann 
Bromus erectus Bro_ere Poa palustris Poa_pal 
Bromus erectus agg. Bro_ere Poa pratensis Poa_pra 
Bromus mollis Bro_mol Poa trivialis Poa_tri 
Campanula patula Cam_pat Polygala comosa Pol_com 
Campanula rapunculoides Cam_rap Polygala vulgaris Pol_vul 
Campanula rotundifolia Cam_rot Polygonum aviculare Pol_avi 
Capsella bursa-pastoris Cap_bur Potentilla anserina Pot_ans 
Carex caryophyllea Car_car Potentilla argentea Pot_arg 
Carex hirta Car_hir Potentilla reptans Pot_rep 
Carex leporina Car_lep Potentilla tabernaemontani Pot_tab 
Carex muricata Car_mur Prunella vulgaris Pru_vul 
Carex pilulifera Car_pil Prunus species Pru_spe 
Carex sp. Car_sp. Prunus spinosa Pru_spi 
Centaurea jacea Cen_jac Quercus juv. Que_juv 
Centaurea scabiosa Cen_sca Ranunculus acris Ran_acr 
Cerastium arvense Cer_arv Ranunculus bulbosus Ran_bul 
Cerastium holosteoides Cer_hol Ranunculus bulbosus květ Ran_bul_kv 
Cichorium intybus Cic_int Ranunculus bulbosus list Ran_bul_li 
Cirsium arvense Cir_arv Ranunculus repens Ran_rep 
Cirsium palustre Cir_pal Rhinanthus major Rhi_maj 
Cirsium vulgare Cir_vul Rhinanthus minor Rhi_min 
Clinopodium vulgare Cli_vul Roegneria canina Roe_can 
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název druhu zkratka název druhu zkratka 
Convolvulus arvensis Con_arv Rosa canina agg. Ros_can 
Crataegus media Cra_med Rubus cesium Rub_ces 
Crepis biennis Cre_bie Rubus fruticosus agg. Rub_fru 
Cynosurus cristatus Cyn_cri Rumex acetosa Rum_ace 
Dactylis glomerata Dac_glo Rumex acetosa Rum_ace 
Daucus carota Dau_car Rumex acetosella Rum_ace 
Deschampsia cespitosa Des_ces Rumex obtusifolius Rum_obt 
Dianthus deltoides Dia_del Rumex species Rum_spe 
Echium vulgare Ech_vul Sanguisorba minor San_min 
Elymus repens Ely_rep Sanguisorba officinalis San_off 
Euphorbia cyparissias Eup_cyp Scleranthus perennis Scl_per 
Festuca brevipila Fes_bre Securigera varia Sec_var 
Festuca ovina Fes_ovi Sedum acre Sed_acr 
Festuca pratensis Fes_pra Selinum carvifolia Sel_car 
Festuca rubra Fes_rub Senecio jacobaea Sen_jac 
Filipendula ulmaria Fil_ulm Silene vulgaris Sil_vul 
Fraxinus excelsior Fra_exc Stachys palustris Sta_pal 
Galeopsis pubescens Gal_pub Stellaria graminea Ste_gra 
Galium album Gal_alb Stellaria media Ste_med 
Galium aparine Gal_apa Symphytum officinale Sym_off 
Galium mollugo Gal_mol Tanacetum corymbosum Tan_cor 
Galium verum Gal_ver Tanacetum vulgare Tan_vul 
Genista tinctoria Gen_tin Taraxacum officinale Tar_off 
Geranium pratense Ger_pra Thymus sp. Thy_sp. 
Geranium pusillum Ger_pus Tragopogon pratensis Tra_pra 
Geum urbanum Geu_urb Trifolium arvense Tri_arv 
Glechoma hederacea Gle_hed Trifolium aureum Tri_aur 
Helianthemum nummularium Hel_num Trifolium campestre Tri_cam 
Heracleum sphondylium Her_sph Trifolium dubium Tri_dub 
Hieracium caespitosum Hie_cae Trifolium hybridum Tri_hyb 
Hieracium pillosella Hie_pil Trifolium medium Tri_med 
Hieracium sabaudum Hie_sab Trifolium montanum Tri_mon 
Holcus lanatus Hol_lan Trifolium pratense Tri_pra 
Holcus mollis Hol_mol Trifolium repens Tri_rep 
Hylotelephium jullianum Hyl_jul Trifolium species Tri_spe 
Hypericum maculatum Hyp_mac Trisetum flavescens Tri_fla 
Hypericum perforatum Hyp_per Tussilago farfara Tus_far 
Hypochaeris radicata Hyp_rad Urtica dioica Urt_dio 
Chenopodium album Che_alb Verbascum thapsus Ver_tha 
Chenopodium glaucum Che_gla Veronica arvensis Ver_arv 
Juncus conglomeratus Jun_con Veronica chamaedrys Ver_cha 
Knautia arvensis Kna_arv Veronica officinalis Ver_off 
Koeleria pyramidata Koe_pyr Veronica serpillifolia Ver_ser 
Lamium album Lam_alb Vicia angustifolia Vic_ang 
Lamium maculatum Lam_mac Vicia cracca Vic_cra 
Lathyrus pratensis Lat_pra Vicia hirsuta Vic_hir 
Leontodon autumnalis Leo_aut Vicia tetrasperma Vic_tet 
Leontodon hispidus Leo_his Vicia villosa Vic_vil 
Leucanthemum ircutianum Leu_irc Viola arvensis Vio_arv 

Linaria vulgaris agg. Lin_vul     
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Příloha 8.3 : Přehled analýz 

 

1. Analýza CCA: fytocenologické snímky z pastvin P1-P3 a luk L1-L3 

Použito 67 snímků, p-hodnota 0,002; kategoriální proměnná pastvina/louka, kovariáty: 

lokalita a rok sběru 

 

 

 

2. Analýza CCA: Fytocenologické snímky z pastvin P1-P3 a luk L1-L3 

Použito 67 snímků, p-hodnota 0,002; kategoriální proměnná pastvina/louka, kovariáty: 

lokalita, rok sběru, vlhkost  

 

 

 

3. Analýza CCA: Snímky Michala Bartoše 

Použito 180 snímků, p-hodnota 0,002; kategoriální proměnná pastvina/louka, bez 

kovariát 
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4. Analýza CCA: Všechny snímky z luk a pastvin ze všech lokalit dohromady 

Použito 247 snímků, p-hodnota 0,002; kategoriální proměnná pastvina/louka, kovariáty: 

lokalita, rok sběru 

 

 

 

 

 

5. ANOVA test pro průměrnou pokryvnost druhu ve snímcích z P1-P3 a průměrný 

okus 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regressio
n 

54.194 1 54.194 6.596 .014(a) 

Residual 328.657 40 8.216     

1 

Total 382.851 41       

a  Predictors: (Constant), okus 
b  Dependent Variable: pokr 

 

6. ANOVA test pro četnost druhu ve snímcích z P1-P3 a průměrný okus 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regressio
n 

3637.319 1 3637.319 8.778 .005(a) 

Residual 16574.149 40 414.354     

1 

Total 20211.467 41       

a  Predictors: (Constant), okus 
b  Dependent Variable: cetnost 
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7. ANOVA test pro průměrnou pokryvnost druhu snímcích z P1-P3 a počet 

semenáčků 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regressio
n 

9301.699 1 9301.699 10.975 .003(a) 

Residual 20340.455 24 847.519     

1 

Total 29642.154 25       

a  Predictors: (Constant), pokr 
b  Dependent Variable: sem 

 

 

8. ANOVA test pro četnost druhu ve snímcích z P1-P3 a počet semenáčků 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regressio
n 

3259.321 1 3259.321 2.965 .098(a) 

Residual 26382.833 24 1099.285     

1 

Total 29642.154 25       

a  Predictors: (Constant), cetn 
b  Dependent Variable: sem 
 

 

9. ANOVA test pro průměrný okus a počet semenáčků 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regressio
n 

3519.189 1 3519.189 2.769 .113(a) 

Residual 24150.811 19 1271.095     

1 

Total 27670.000 20       

a  Predictors: (Constant), okus 
b  Dependent Variable: klic 
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Příloha 8.4: Zastoupení nejhojnějších druhů na pastvině a na louce 

 

Tabulka 2 : Procentuální zastoupení 25 nejhojnějších druhů na pastvině a jejich průměrná 

pokryvnost na louce 

 

  
druh 

Pokryvnost 
pastvina 

[ %] 

Pokryvnost 
louka 
[ %] 

1 Trifolium repens 14,06 3,38 

2 Plantago lanceolata 10,52 7,91 

3 Achillea millefolium agg. 9,31 2,28 

4 Poa pratensis 7,40 6,09 

5 Trifolium dubium 5,26 8,38 

6 Lolium prerenne 4,60 1,06 

7 Stellaria graminea 4,54 1,16 

8 Taraxacum officinale agg. 4,37 13,72 

9 Trifolium pratense 3,86 0,66 

10 Arrenatherum elatius 3,80 2,13 

11 Holcus lanatus 3,80 7,56 

12 Festuca brevipila 3,71 0,00 

13 Daktylis glomerata 3,06 6,38 

14 Lotus corniculatus 2,94 1,82 

15 Trisetum flavescens 2,94 8,97 

16 Ranunculus acris 2,66 0,16 

17 Phleum pratense 2,52 3,41 

18 Euphorbia cyparissias 2,49 0,01 

19 Festuca rubra 2,46 2,56 

20 Trifolium campestre 2,43 7,13 

21 Trifolium arvense 2,00 0,03 

22 Cerastium holosteoides 1,91 2,13 

23 Hieracium pillosella 1,89 0,00 

24 Festuca pratensis 1,89 3,22 

25 Veronica chamaedrys 1,78 0,85 
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Tabulka 3 : Procentuální zastoupení 25 nejhojnějších druhů na louce a jejich průměrná 

pokryvnost na pastvině 

  
druh 

Pokryvnost 
louka 
[ %] 

Pokryvnost 
pastvina 

[ %] 

1 Taraxacum officinale agg. 13,72 4,37 

2 Trisetum flavescens 8,97 2,94 

3 Trifolium dubium 8,38 5,26 

4 Plantago lanceolata 7,91 10,52 

5 Holcus lanatus 7,56 3,80 

6 Trifolium campestre 7,13 2,43 

7 Alopecurus pratensis 6,44 1,17 

8 Dactylis glomerata 6,38 3,06 

9 Poa pratensis 6,09 7,40 

10 Agrostis capillaris 3,59 0,57 

11 Phleum pratense 3,41 2,52 

12 Trifolium repens 3,38 14,06 

13 Poa trivialis 3,28 1,60 

14 Festuca pratensis 3,22 1,89 

15 Festuca rubra 2,56 2,46 

16 Achillea millefolium agg.  2,28 9,31 

17 Cerastium holosteoides 2,13 1,91 

18 Arrenatherum elatius 2,13 3,80 

19 Anthoxanthum odoratum 2,06 0,03 

20 Lotus corniculatus 1,82 2,94 

21 Thymus sp. 1,56 1,74 

22 Medicago lupulina 1,25 0,29 

23 Stellaria graminea 1,16 4,54 

24 Lolium prerenne 1,06 4,60 

25 Rhinanthus major 0,97 0,00 
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Příloha 8.5: Tabulka (5) pro porovnávání pokryvnosti, četnosti, okusu druhu a počtu 

vyklíčených semenáčků pro druhy se záznamem o okusu. 

 

Druh 

Průměrná 
pokryvnost 

na 
pastvině 

[%]  

Průměrná 
pokryvnost 
na louce 

[%] 

Četnost na 
pastvině [%] 

Četnost na 
louce [%] 

Průměrný 
okus 

Počet 
vyklíčených 
semenáčků 

Achillea millefolium  9,31 2,281 80,00 37,50   12 
Achillea millefolium- květy         0,12   
Achillea millefolium- listy         0,86   
Arrenatherum elatius 3,80 2,125 45,71 34,38 1,11   
Bellis perennis 1,46 0,000 14,29 0,00 1,20 9 
Bromus mollis 0,37 0,753 14,29 25,00 1,47   
Capsella bursa-pastoris 0,03 0,000 5,71 0,00 0,67   
Carex caryophyllea 1,63 0,000 17,14 0,00 0,67 6 
Cerastium holosteoides 1,91 2,128 48,57 53,13 0,93 19 
Crepis biennis 0,29 0,013 11,43 12,50 1,00   
Dactylis glomerata 3,06 6,375 34,29 62,50 1,47 6 
Dianthus deltoides 1,32 0,000 17,14 0,00 0,78   
Euphorbia cyparissias 2,49 0,006 20,00 6,25 0,11   
Festuca pratensis 1,89 3,22 22,86     4 
Festuca rubra 2,46 2,563 17,14 25,00 1,05 4 
Galium album 0,77 0,031 20,00 3,13 0,88 7 
Geranium pratense 0,20 0,031 11,43 3,13 0,67   
Geranium pusillum         0,44 4 
Helianthemum nummularium 0,35 0,003 8,57 3,13 0,40   
Hypericum perforatum 0,03 0,016 5,71 15,63 0,00   
Knautia arvensis 0,21 0,050 17,14 21,88 1,13   
Lathyrus pratensis 1,14 0,003 8,57 3,13 1,50   
Lolium prerenne 4,60 1,063 42,86 25,00 0,88 17 
Lotus corniculatus 2,94 1,816 37,14 28,13 0,89 2 
Luzula campestris 1,09 0,625 20,00 6,25 0,67   
Matricaria discoidea 0,003 0,000 2,86 0,00 0,33   
Medicago lupulina 0,29 1,25 2,86 9,38   5 
Phleum pratense 2,52 3,406 37,14 43,75 1,00   
Pimpinella saxifraga 0,92 0,000 20,00 0,00 0,25   
Plantago lanceolata 10,52 7,906 80,00 90,63 1,14 75 
Plantago major 0,89 0,063 11,43 6,25 1,10 123 
Poa pratensis 7,40 6,094 71,43 53,13 1,17 48 
Poa trivialis 1,60 3,281 17,14 15,63 1,15   
Potentilla argentea 0,00 0,006 2,86 6,25 0,33   
Potentilla tabernaemontani 0,86 0,066 20,00 9,38 1,00   
Ranunculus acris 2,66 0,16 20,00 3,13   4 
Ranunculus bulbosus 0,09 0,000 8,57 0,00   5 
Ranunculus bulbosus - list         0,43   
Ranunculus bulbosus- květ         0,00   
Rumex acetosa 0,00 0,01 0,00 9,38   6 
Rumex obtusifolius 0,00 0,003 2,86 3,13 0,00 3 
Sanguisorba officinalis 0,06 0,044 5,71 15,63 0,50   
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Druh 

Průměrná 
pokryvnost 

na 
pastvině 

[%]  

Průměrná 
pokryvnost 
na louce 

[%] 

Četnost na 
pastvině [%] 

Četnost na 
louce [%] 

Průměrný 
okus 

Počet 
vyklíčených 
semenáčků 

Stellaria graminea 4,54 1,159 51,43 18,75 0,80 9 
Taraxacum officinale 4,37 13,719 54,29 90,63 1,12 8 
Trifolium dubium 5,26 8,38 57,14 68,75   6 
Trifolium medium 0,17 0,19 5,71 6,25   4 
Trifolium pratense 3,86 0,656 62,86 37,50 1,13 20 
Trifolium repens 14,06 3,378 71,43 59,38 1,14 126 
Trisetum flavescens 2,94 8,969 45,71 68,75 0,72 5 
Veronica arvensis 1,23 0,672 34,29 43,75 0,53 9 
Veronica chamaedrys 1,78 0,850 28,57 18,75 0,92 13 

Vicia angustifolia 0,17 0,109 20,00 25,00 0,67   

 

 


