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Téma: Vývin vybraných trávníkových druhů trav ve stresových podmínkách 

Hypotéza:  
Konkurenční schopnost jednotlivých druhů trav se mění v průběhu jejich vegetace, závisí na 

druhu, odrůdě, frekvenci a výšce sečení, hnojení a dalším ošetřování.  
Dynamika klíčení osiva trav za stresových podmínek (sucho, extrémní teploty) závisí na jejich 

úrovni a délce trvání, na druhu a stáří osiva. 
Vytrvalost a kvalita trávníku závisí na botanickém složení a tomu odpovídajícímu ošetřování 

od počátku vývinu porostu. 
Správnou low-input technologií lze trvale udržet kvalitní trávník.   

 
Anotace:  

V současných podmínkách měnícího se klimatu, potřeby šetření zdrojů vody a ekologizace 
pěstování trávníků na veřejných plochách je efektivní cestou vypracování technologie pěsto-vání 
běžných parkových a rekreačních trávníků tzv. low-input postupy. K tomu je nezbytné získat hlubší 
poznatky o tradičních i dosud méně využívaných rostlinných materiálech, jejich reakcích na stresové 
podmínky (sucho, vyšší teploty) i modifikované technologie obhospoda-řování (různá frekvence a 
výška sečí, mulčování porostů aj.), konkurenčních vztazích a vytrva-losti v porostech. 

Budou založeny laboratorní, modelové nádobové a maloparcelkové polní pokusy, ve kterých 
bude u vybraných trávníkových druhů trav sledováno jejich klíčení a vzcházení za různých 
stresových podmínek, růst, odnožování aj. v závislosti na různém ošetřování (termín první se-če, 
výška následných sečí v počátku vývinu trávníků a modifikované obhospodařování porostů v dalších 
letech vegetace). Bude hodnoceno zastoupení jednotlivých druhů (% dominance, počty odnoží na 
plochu) v porostech založených z různých směsí. V polním pokuse bude pro doplnění hodnocen 
vzhled a stav trávníků bodovou stupnicí podle metodik ÚKZUZ. 

Objasnění některých základních závislostí u nejdůležitějších travních druhů přispěje nejen k 
poznatkům o správném ošetřování trávníků a sestavování směsí pro různé využití, ale bude cenným 
podkladem pro další rozvoj vědního oboru trávníkářství.  
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