
 

Pastevní chov zvířat v podmínkách 
cross compliance 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.,      
Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., 

Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc., Ing. Pavel Ryant, Ph.D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRNO 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kolektiv autorů: 
 Dr. Ing. Zdeněk Havlíček 
 Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. 
 Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. 
 Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. 
 Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. 
 Ing. Pavel Ryant, Ph.D. 
 
 
 
 
V publikaci bylo využito výsledků Výzkumného záměru MSM 6215648905 
„Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich 
adaptace na změnu klimatu“ uděleného Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky. 
 
 
Dále bylo využito výsledků Projektu PD521/06/P253 „Struktura, kvalita a hygiena 
biomasy trav na konci vegetačního období”. 
 
 
Publikace byla vypracována s využitím výsledků projektu č.2E06036 Poradenské 
centrum na MZLU v Brně – MŠMT NPV II. 
 
 
 
 
Oponovali: Ing. Josef Dvořák  
  Ing. Antonín Krása, CSc. 
 
 
 
Doporučená citace:  
Havlíček, Z., Skládanka, J., Doležal, P., Chládek, G., Veselý, P., Ryant, P.: 
Pastevné chov zvířat v podmínkách cross compliance, 1. vyd. Brno: MZLU 
v Brně, 2008, 82 s. ISBN 978-80-7375-237-8 
 
 
ISBN: 978-80-7375-237-8 
 
 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
Zemědělská 1, 613 00 Brno 



 
 

2008 
 
 
Obsah 
 
I.  Cíl metodiky 4 
II. Vlastní popis metodiky 5 
1.0    Problematika cross-compliance 5 
2.0    Pastevní porosty 7 
2.1       Druhová skladba pastevních porostů  7 
2.2       Ošetřování pastevních porostů 13 
2.2.1          Hnojení 13 
2.2.2          Přísevy 23 
2.2.3          Ostatní 26 
2.3       Produkce a kvalita píce 26 
3.0    Zásady konzervace (silážování) trvalých travních porostů  27 
4.0    Výživa krav bez tržní produkce mléka 38 
4.1    Pastevní systémy 42 
5.0    Pastva ovcí 44 
6.0    Smíšená pastva 53 
7.0    Zdravotní problematika pasených zvířat 58 
8.0    Prodloužení pastevního období 64 
8.1       Druhová skladba 65 
8.2       Příprava a ošetřování porostu 65 
8.3       Kvalita píce 69 
8.4       Zoohygienická nezávadnost píce 77 

III. Srovnání novosti postupů 79 
IV. Popis uplatnění metodiky 79 
V. Seznam použité související literatury 80 
VI. Seznam publikací, které předcházely metodice 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

I. Cíl metodiky 
 

Autorský kolektiv si vzal za úkol reagovat metodickou příručkou na dotazy 
vystupujícími z provozů pastvin, které jsou v různých lokalitách spojeny 
především s chovem skotu bez tržní produkce mléka a s chovem ovcí. Svým 
obsahem reaguje na požadavky nejen z pohledu fytotechnického (zabezpečení 
kvalitních pastevních porostů – druhová skladba pastevních porostů, vhodné 
pastevní porosty využívané skotem, vhodné pastevní porosty využívané ovcemi, 
ošetřování pastevních porostů), zootechnického (chov skotu bez tržní produkce 
mléka, chov ovcí, organizace pastvy), ale i veterinárního (zdravotní problematika 
pasených zvířat). Součástí metodiky jsou i mnohé originální výsledky informující 
o možnosti prodloužení pastevního období. Tato problematika se většinou 
označuje jako tzv. 
zimní pastva, pro 
kterou je nutno 
přizpůsobit vhodný 
výběr trav. Náplní 
metodiky je i 
hygienická kontrola 
píce na konci 
vegetačního období. 
Svým obsahem tedy 
předložená publikace 
propojuje poznatky z 
rostlinné výroby, 
živočišné výroby, 
stejně jako ochrany krajiny, které jsou hodnoceny podle požadavků cross 
compliance. 

Cílem metodiky je poskytnout uživatelům metodickou příručku, která 
napomůže k efektivnímu využití zdrojů v agrárním sektoru a optimalizaci 
hospodaření v krajině, s důrazem na environmentální aspekty a welfare zvířat. 
Pozornost je soustředěna na využívání travních porostů pro pastvu krav bez tržní 
produkce mléka a ovcí. Metodika by měla odpovědět na otázky vztahující se 
k problematice druhové skladby travních porostů, ošetřování travních porostů, 
pastvy krav bez tržní produkce mléka, pastvy ovcí, smíšené pastvy, zoohygieny na 
pastvinách a možnosti prodloužení pastveního období s ohledem na hygienu 
vegetábilií. 

Metodika by svým obsahem měla přispět k dosažení cílů stanovených 
Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského 
prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu 
životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského 
hospodaření. 
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II. Vlastní popis metodiky 
 
1.0 Problematika cross-compliance 

Zemědělská činnost prodělává již několik let dynamické změny. Po období 
restitucí, transformací a privatizací došlo výrazným změnám na úrovni trhu 
a obchodování zemědělských komodit. Na tuto skutečnost muselo reagovat mnoho 
zemědělských subjektů, které musely změnit celý podnikatelský plán.  

V oblasti chovu skotu došlo k výrazným poklesům mléčných plemen. 
Podobně tomu bylo u ovcí, kdy početní stavy chovaných zvířat poklesly, nebo byl 
chov převeden z vlnařských plemen na plemena masná. Chov masných plemen 
ovcí, či skotu se významně uplatňuje především v méně příznivých oblastech. 
Tento stav je možno vnímat jako odraz jiného vnímání funkce zemědělství jako 
takového. Dříve hlavní, produkční funkce zemědělství často přechází do ústraní 
a je nahrazena funkcí enviromentální, které jsou podporovány národními platbami 
Top-Up a platbami z EAFRD, plnící mimo jiné i funkci sociální. Cílem těchto 
podpor a doporučení je zajištění šetrného hospodaření v krajině a její údržbu se 
zachováním venkovského prostoru. 

V současné době dochází k implementaci evropské legislativy do 
legislativy národní. Na úrovni zemědělství jde o 19 evropských nařízení 
(Směrnic), které jsou křížově propojeny s dotační politikou a jsou obecně 
nazývány cross-compliance. Jeho aktivace nastoupí od 1. ledna 2009. Z hlediska 
obsahu se jedná o velké množství materiálu, který se dotýkají oblastí od ochrany 
volně žijícího ptactva, ochrany podzemních vod, ale i zajištění bezpečných 
a kvalitních potravin. Živočišné výroby se týkají směrnice k požadavkům na chov 
jednotlivých druhů zvířat. Nedílnou součástí jsou i materiály podílející se na 
prevenci, tlumení a eradikaci některých významných onemocnění.  

Cross compliance je možno vysvětlit jako podmíněnost poskytnutí finanční 
podpory při dodržení definovaných standardů a zákonných požadavků na 
hospodaření. Jedná se ve své podstatě o politický nástroj, který byl vyvinutý za 
účelem zdůraznění zájmů ochrany životního prostředí v rámci zemědělské výroby. 
V konečném důsledku to znamená navýšení podpory pro účely ochrany a obnovy 
ekologické stability zemědělské krajiny a financování programů na zlepšení 
úrovně péče o hospodářská zvířata. Cross compliance od farmářů vyžaduje 
naplňování základních ekologických standardů. V opačném případě přichází 
nebezpečí snížení, či vyloučení ze systému poskytování zemědělských dotací, tedy 
prostředků přiznaných podle zásad společné zemědělské politiky. 

Cross-compliance obsahuje tři zásadní prvky.  
Prvním aspektem je shoda s 19 evropskými normami, pokrývajícími oblasti 

životního prostředí, nezávadnosti potravin, správného zacházení s hospodářskými 
zvířaty a rostlinolékařství. Tyto zákonné požadavky na hospodaření (SMR – 
statutory management requirements) jsou sadou právních předpisů komunitárního 
práva (práva Evropské unie), které jsou již převážně delší dobu v platnosti 
(19 předpisů EU dle přílohy III nařízení (ES) č. 1782/2003). Cross-compliance 
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garantuje, že farmář v rámci čerpání zemědělských dotací tyto právní normy beze 
zbytku dodržuje. 

Druhým aspektem cross-compliance je požadavek, aby farmář jako 
podmínku k obdržení dotací SPS, ale i SAPS, udržoval své pozemky ve stavu 
dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC). Členské státy 
mohly na národní úrovni v rámci právního rámce EU uplatňovat náplň a indikátory 
tohoto dobrého stavu, stejně jako minimální nároky na shodu s dobrými 
zemědělskými a environmentálními podmínkami. Česká republika společně 
s dalšími novými členy, kteří aplikují SAPS, začala dobré zemědělské 
a environmentální podmínky aplikovat již od roku 2004. 

Třetím prvkem, který se bezprostředně dotýká obsahu předložené 
metodiky, je zachování výměry ploch trvalých travních porostů na úrovni 
k 1. 5. 2004 (NČS dle výměry trvalých travních pastvin z roku 2005). Tento bod 
má právní základ také v čl. 5 NR 1782/2003, kde se za trvalý travní porost 
považují plochy, které jsou využívány k pěstování trávy nebo jiné zelené píce. 
Není brán ohled na skutečnost, zda jsou uměle oseté nebo vzniklé přirozeným 
způsobem (vysemenění). Dále nesmí být po dobu minimálně pěti let součástí 
systému střídání plodin zemědělského podniku (čl. 2 NK 795/2004). 

Do dobrého zemědělského a environmentálního stavu bývá zařazována 
I problematika stálých pastvin jako tzv. specifický standard. Standard je specifický 
v tom, že udržování výměry stálých pastvin je povinností členského státu. 
Zemědělců se týkají až opatření přijatá při větším poklesu výměry stálých pastvin 
na území členského státu nebo regionu. 

V České republice proběhla deklarace stálých pastvin v roce 2005 
v žádostech o platbu SAPS, TOP-UP a LFA v příloze č. 1 žádosti (deklarace ploch 
pro SAPS a TOP-UP). Stálá pastvina se označovala jako kultura T – SP. Rok 2005 
je pro nové členské státy EU referenčním rokem, ke kterému se bude posuzovat 
každoroční deklarace výměry stálých pastvin. Referenční poměr stálých pastvin je 
dán poměrem deklarované výměry stálých pastvin v žádostech pro konkrétní rok 
a výměrou zemědělské půdy deklarované v žádostech v roce 2005. 

Stálá pastvina je v ČR definována jako plocha se souvislým porostem 
travin nebo jiných bylin, vyskytujících se na přírodních loukách, nebo pastvinách, 
nebo obvykle přítomných ve směsích osiv pro louky či pastviny v České republice, 
přičemž porost mohl vzniknout přirozeně nebo osevem Tyto plochy nesměly být 
minimálně po dobu pěti let a více zahrnuty do střídání plodin. Žádnou roli nehraje 
to, zda je travní porost na ploše stálé pastviny využíván k pastvě zvířat, či nikoli. 
Cílem udržování výměry stálých pastvin je udržet výměru ekologicky cenných 
travních porostů. Poměr stálých pastvin a užívané zemědělské půdy (každoročně 
deklarovaných v žádostech žadateli) nesmí poklesnout na národní nebo regionální 
úrovni o více než 10 %). Dochází-li k poklesu, je povinností členského státu 
přijmout opatření, které zabrání dalšímu poklesu (povolení ke přeměně stálých 
pastvin, popř. opětovné zasetí rozoraných stálých pastvin. 
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2.0 Pastevní porosty 
2.1 Druhová skladba pastevních porostů  

Pastevní porost je tvořený nízkým a hustým drnem, který je odolný vůči 
sešlapu a časté defoliaci. Přízemní části rostlin zakrývají prakticky celou plochu. 
Základní složkou pastevního porostu jsou trávy. Kromě hustého drnu vytvářejí 
také hustou síť svazčitých kořenů, který výrazně zvyšují odolnost půdy proti erozi. 
K méně hodnotným druhů jsou řazeny hustě trsnaté trávy. Vytvářejí malý objem 
píce podřadné kvality. Typická je jejich vytrvalost a odolnost vůči nepříznivým 
klimatickým podmínkám. Na pastvinách se můžeme často setkat s metlicí trsnatou. 
Při pastvě ovcí se rozšiřuje smilka tuhá. Vysoká produkce píce je charakteristická 
pro volně trsnaté trávy. Některé druhy volně trsnatých trav ustupují z porostu, 
pokud je u nich omezená možnost vysemeňování. Z pastevního porostu může po    
4 – 6 letech ustoupit ovsík vyvýšený, bojínek luční nebo kostřava luční. Některé 
druhy volně trsnatých trav se v porostu udrží více než 10 let i bez možnosti 
vysemeňování. Vytrvalým druhem v pastevních porostech je srha laločnatá nebo 
trojštět žlutavý. Mezi vytrvalé druhy v pastevních porostech patří také jílek 
vytrvalý, ale jeho výskyt je limitován náchylností k vymrzání a houbovými 
chorobami. Významným komponentem pastevních porostů jsou výběžkaté druhy 
trav. Vyznačují se pomalým počátečním vývinem, ale jejich nesporný přínos je 
v zaplňování prázdných míst a tím snižování mezerovitosti porostu. Velmi dobře 
snášejí časté využívání. Mezi tyto druhy patří lipnice luční, psárka luční, kostřava 
rákosovitá nebo kostřava červená. Neodmyslitelnou součástí pastevní porostů jsou 
jeteloviny. Díky symbióze s hlízkovými bakteriemi fixují vzdušný dusík.  

Podle HRABĚTE 
a BUCHGRABERA 

(2004) je na 1 % 
dominance jetelovin 
v travním porostu zisk 
3 kg N. Jeteloviny mají 
vysoký obsah dusíkatých 
látek (NL) a vysokou 
stravitelnost. Typickým 
zástupcem v pastevních 
porostech je jetel 
plazivý, který zvyšuje 
nutriční hodnotu 
a chutnost pastevní píce.  
 

 
Nicméně vysoký podíl jetele plazivého v krmné dávce může vést ke zdravotním 
problémům u pasených zvířat. Nepříznivý účinek na zdravotní stav má díky 
vysokému zastoupení kyanogenních gylkosidů (linamarin a lotaustralin) 
a sekundárních metabolitů s estrogenní aktivitou (kumestany a isoflavony). 
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Samozřejmou součástí pastevních porostů bývají byliny, ale jejich podíl se snižuje 
při vyšší intenzitě využívání a hnojení. V pastevních porostech bývá zastoupena 
zejména pampeliška lékařská, která velmi dobře snáší pastevní exploataci. 

Jednotlivé druhy v travních porostech je možné dělit podle různých kritérií. 
Liší se svými nároky na ekologické podmínky stanoviště a svojí krmnou hodnotou. 
Odlišnosti jsou také v míře exploatace, kterou jsou jednotlivé druhy schopny 
snášet. Intenzivní využívání snáší nejenom druhy výběžkaté (lipnice luční), ale 
také druhy trsnaté (jílek vytrvalý). Pro některé druhy jetelovin je limitujícím 
faktorem dostatek světla. Jetel plazivý nebo štírovník růžkatý se hůře uplatňují ve 
vysokých lučních porostech, ale daří se jim v nízkém pastevním porostu. 

Základ hodnocení druhů podle krmné hodnoty vytvořil KLAPP et al. 
(1953). Plnohodnotné druhy mají Kh = 8. Jedná se o kulturní druhy trav 
a jetelovin, mezi které se řadí bojínek luční, lipnice luční, jílek vytrvalý nebo jetel 
plazivý. Mezi hodnotné druhy (Kh = 6 – 7) patří srha laločnatá, psárka luční nebo 
jitrocel kopinatý. Méně hodnotné druhy (Kh = 4 – 5) reprezentuje kostřava 
červená, kontryhel obecný, řebříček obecný nebo pampeliška lékařská. Mezi 
velmi málo hodnotné až méně hodnotné druhy (Kh = 1 – 3) patří tomka vonná 
nebo kohoutek luční. Škodlivé až bezcenné druhy (Kh=0) reprezentují šťovík 
kadeřavý, šťovík alpský a šťovík tupolistý. Jedovaté druhy mají krmnou hodnotu -
1. Jako mírně jedovaté můžeme označit pryskyřník plazivý nebo třezalku 
tečkovanou. Mezi smrtelně jedovaté druhy patří starček přímětník. 

Pro charakteristiku vlhkostních a výživných poměrů stanoviště je 
používána Ellenbergova metoda (ELLENBERG, 1974). Základem této metody 
jsou indikační hodnoty lučních rostlin vzhledem k různým faktorům, přičemž se 
vychází z procentuálního zastoupení všech rostlin vyskytujících se na analyzované 
ploše. Indikační hodnoty rostlin jsou dány čísly, která vyjadřují jejich ekologické 
chování ve společenstvu (RYCHNOVSKÁ et al., 1987). Tato čísla označujeme 
čísla dusíku (tab. 1) a jako čísla vody (tab. 2). 

 
Tab. 1 Ekologické nároky lučních rostlin na živiny podle Ellenberga 
Číslo 
dusíku 
(N) 

Charakteristika 

1 Ukazatele stanovišť s nízkou zásobou přijatelných živin 
2 Ukazatele stanovišť s malou zásobou přijatelných živin 
3 Ukazatele stanovišť se střední zásobou přijatelných živin 
4 Ukazatele stanovišť s optimálním výživným režimem  
5 Ukazatele stanovišť s vysokou zásobou živin až nadbytkem živin 
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Tab. 2 Ekologické nároky lučních rostlin na vodu podle Ellenberga 
(RYCHNOVSKÁ et al., 1987) 

Číslo 
vody 
(H) 

Charakteristika 

1 Ukazatele vyprahlých stanovišť; druhy omezené na suché půdy, bývají 
také na půdách často vysýchavých 

2 Přechod mezi H1 a H3 
3 Ukazatele sucha; na suchých půdách hojněji než na půdách čerstvě 

vlhkých; chybějí na vlhkých půdách 
4 Přechod mezi H3 a H5 
5 Ukazatele čerstvě vlhkých stanovišť; výskyt zejména na středně vlhkých 

půdách; na mokrých a častěji vysýchavých půdách chybějí 
6 Přechod mezi H5 a H7 
7 Ukazatele vlhkých stanovišť; dobře provlhčené, ale nikoliv mokré půdy 
8 Přechod mezi H7 a H9 
9 Ukazatele mokra; často přemokřené a málo provzdušněné půdy 
10 Vodní nebo pobřežní rostliny schopné snášet dlouhodobý pokles hladiny 
11 Vodní rostliny kořenící pod vodou a vyčnívající nad její povrch nebo 

vzplývající 
12 Vodní rostliny stále nebo skoro trvale ponořené pod vodou 

 
Z hlediska vláhového režimu můžeme stanoviště rozdělit na xerofytní, 

mezoxerofytní, mezofytní, mezohygrofytní, hygrofytní. Vybrané druhy trav, 
jetelovin a bylin s označením čísla vody jako indikátoru vláhového režimu 
stanoviště a s doplněním krmné hodnoty a odolnosti k pastvě jsou v tab. 3. 

Xerofytní stanoviště najdeme na vysýchavých jižních svazích. Odkázané 
jsou na atmosferické srážky. Vyskytují se zde stepní a polostepní druhy (úzkolisté 
kostřavy, kavyly, mačka ladní, pryšec chvojka). Tyto porosty najdeme v kukuřičné 
výrobní oblasti nebo řepařské výrobní oblasti. Vhodné jsou pro extenzivní pastvu 
ovcí z jara. Výnos kolem 1,3 t.ha-1 sena.  

Mezoxerofytní stanoviště jsou také odkázané na atmosferické srážky, ale 
roční úhrn srážek je zde kolem 700 mm. Nedostatek vláhy působí negativně 
zejména v letních měsících. Vyskytují se zde úzkolisté kostřavy, ovsík vyvýšený 
nebo trojštět žlutavý. Využívají se jako luční nebo pastevní porosty. Výnos je 
kolem 2,2 t.ha-1 sena. Efektivní je jarní hnojení. 

Mezofytní stanoviště mají optimální stav vodního režimu. Hladina spodní 
vody je podle půdního druhu od 40 cm (lehké půdy) do 80 cm (těžké půdy). 
Vyskytují se zde kvalitní pícní trávy (jílek vytrvalý, lipnice luční) a jeteloviny 
(jetel plazivý). Využívají se jako luční nebo pastevní porosty. Výnos je kolem 
3,0 t.ha-1 sena. Hnojení je efektivní. 

Mezohygrofytní stanoviště jsou mírně zamokřené. Na jaře a na podzim je 
hladina spodní vody ke kořenové zóně trav. Na půdách bohatších na živiny roste 
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psárka luční nebo chrastice rákosovitá. Porosty jsou vhodné pro luční využití. Na 
chudších půdách bývá ostřice, sítiny, metlice trsnatá nebo přeslička bahenní. Na 
nehnojených stanovištích je dosahován výnos kolem 3,3 t.ha-1 sena. 

Hygrofytní stanoviště mají celoroční přebytek vláhy a nedostatek vzduchu. 
Chybí zde kulturní trávy a jeteloviny. Nejsou vhodné k pastvě.  

V rámci soustavy Natura 2000 je možná jednorázová pastva extenzivních 
plemen skotu v rákosinách eutrofních stojatých vod, slanomilných rákosinách 
a ostřicových porostech a ve vegetaci jednoletých slanomilných trav.  

Podle výživného režimu je možné stanoviště rozdělit na oligotrofní, 
mezooligotrofní, mezotrofní, mezoeutrofní a eutrofní. Vybrané druhy trav, 
jetelovin a bylin s označením čísla dusíku jako indikátoru výživného režimu 
stanoviště a s doplněním krmné hodnoty a odolnosti k pastvě jsou v tab. 4. 

Oligotrofní půdy se vyznačují velmi nízkou zásobou přijatelných živin. 
Neuplatňují se zde kulturní trávy a jeteloviny. Jsou zde převážně nenáročné trávy 
(smilka tuhá, kostřava ovčí, metlička křivolaká) a byliny (vřes obecný). Výnos zde 
je kolem 1,2 t.ha-1 sena. Porosty se využívají zejména k pastvě. Účinnost 
dodávaných živin je nízká. Efektivní je košárování, které vede ke zvýšení 
mikrobiální aktivity. 

Mezooligotrofní půdy se vyznačují malou zásobou přístupných živin. 
Kulturní trávy zde mají nízkou vitalitu. Uplatňuje se zde zejména kostřava 
červená. Z dalších druhů trav psineček tenký, poháňka hřebenitá, medyněk vlnatý. 
Z jetelovin zde najdeme štírovník růžkatý a z bylin mateřídoušky. Na těchto 
stanovištích bývají květnaté louky, mohou se přepásat. Výnos bývá kolem 2,2 t.ha-

1 sena. V případě přítomnosti kulturních druhů může být efektivní hnojení. 
Mezotrofní půdy mají střední zásobu přijatelných živin.  Daří se zde 

kulturním druhům trav (kostřava červená, lipnice luční, kostřava luční, trojštět 
žlutavý) a jetelovin (jetel luční, jetel plazivý). Z bylin bývá zastoupen jitrocel větší 
nebo kontryhel obecný. Porosty je možné využívat jako louky nebo jako pastviny. 
Výnos bývá kolem 3,2 t.ha-1 sena. Výnosy je možné zvýšit hnojením. 

Mezoeutrofní půdy mají optimální výživný režim pro vysoké trávy (psárka 
luční nebo srha laločnatá). Porosty využívány jako louky. Na sušších stanovištích 
se dají využít pro pastvu. Výnos sena bývá kolem 5,3 t.ha-1. Hnojení bývá vysoce 
efektivní. 

Eutrofní půdy mají vysokou zásobu živin. Jedná se o travní porosty po 
vyšších dávkách statkových hnojiv. V půdě bývá často nadbytek draslíku. Vysoký 
obsah draslíku bývá také v píci. Porosty tvoří psárka luční nebo srha říznačka. 
Z bylin se často objevuje kakost luční, kopřiva dvoudomá a šťovíky. 
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Tab. 3 Číslo vody, odolnost k pastvě a krmná hodnota vybraných druhů trav, 
jetelovin a bylin 
Druh  Číslo vody Odolnost k pastvě Krmná hodnota 
Trávy 
Chrastice rákosovitá 9 - 5 
Psineček výběžkatý 8 0 7 
Metlice trsnatá 7 0 3 
Bojínek luční 6 + 6 
Psárka luční 6 + 7 
Pýr plazivý 6 - 6 
Kostřava luční 5 0 8 
Jílek vytrvalý 4 + 8 
Kostřava červená 4 + 4 – 5 
Lipnice luční 4 + 8 
Ovsík vyvýšený 4 - 7 
Psineček tenký 4 0 5 
Srha laločnatá 4 + 7 
Trojštět žlutavý 4 + 7 (4) 
Kostřava ovčí 3 - 3 
Jeteloviny 
Jetel zvrhlý 7 - 6 
Hrachor luční 6 - 7 
Jetel luční 4 - 7 
Jetel plazivý 4 + 8 
Čičorka pestrá 3 0 -1 
Štírovník růžkatý 3 + 7 
Vičenec ligrus 2 - 7 
Byliny 
Šťovík kadeřavý 8 0 0 
Kohoutek luční 7 - 2 
Krvavec toten 7 0 5 
Pryskyřník plazivý 7 0 -1 
Řeřišnice luční 7 - -1 
Pryskyřník prudký 6 - -1 
Rdesno hadí kořen 6 - 4 
Šťovík tupolistý 6 0 0 
Šťovík kyselý 5 0 4 
Jitrocel kopinatý 4 0 6 
Kakost luční 4 - 2 
Kontryhel obecný 4 0 5 
Kopretina bílá 4 - 2 
Pampeliška lékařská 4 + 5 
Řebříček obecný 4 0 5 
Kopretina vratič 3 - 0 
Starček přímětník 3 0 -1 
Mateřídouška obecná 2 0 1 
+ pastva podporuje výskyt .... 0 indiferentní .... – pastva je potlačuje 
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Tab. 4 Číslo dusíku, odolnost k pastvě a krmná hodnota vybraných druhů trav, 
jetelovin a bylin 
Druh  Číslo dusíku Odolnost k pastvě Krmná hodnota 
Trávy 
Chrastice rákosovitá 5 - 5 
Jílek vytrvalý 5 + 8 
Ovsík vyvýšený 5 - 7 
Psárka luční 5 + 7 
Pýr plazivý 5 - 6 
Srha laločnatá 5 + 7 
Bojínek luční 4 + 6 
Kostřava luční 4 0 8 
Lipnice luční 4 + 8 
Psineček výběžkatý 4 0 7 
Trojštět žlutavý 4 + 7 (4) 
Kostřava červená 3 + 4 – 5 
Kostřava ovčí 3 - 3 
Metlice trsnatá 3 0 3 
Psineček tenký 3 0 5 
Jeteloviny 
Jetel plazivý 4 + 8 
Hrachor luční 3 - 7 
Jetel luční 3 - 7 
Jetel zvrhlý 3 - 6 
Štírovník růžkatý 2 + 7 
Vičenec ligrus 2 - 7 
Čičorka pestrá 1 0 -1 
Byliny 
Pampeliška lékařská 5 + 5 
Šťovík kadeřavý 5 0 0 
Šťovík tupolistý 5 0 0 
Kakost luční 4 - 2 
Pryskyřník plazivý 4 0 -1 
Řebříček obecný 4 0 5 
Jitrocel kopinatý 3 0 6 
Kohoutek luční 3 - 2 
Kontryhel obecný 3 0 5 
Krvavec toten 3 0 5 
Pryskyřník prudký 3 - -1 
Rdesno hadí kořen 3 - 4 
Řeřišnice luční 3 - -1 
Šťovík kyselý 3 0 4 
Kopretina bílá 2 - 2 
Kopretina vratič 2 - 0 
Starček přímětník 2 0 -1 
Mateřídouška obecná 1 0 1 
+ pastva podporuje výskyt .... 0 indiferentní .... – pastva je potlačuje 
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2.2 Ošetřování pastevních porostů 
2.2.1 Hnojení  

Území České republiky leží v oblasti přechodného středoevropského 
klimatu, kde se roční produkce sušiny píce z travních porostů pohybuje zhruba od 
0,5 do 15 t.ha-1 v závislosti na podmínkách prostředí. Faktory ovlivňující správný 
růst a vývoj travních porostů na pastvinách lze rozdělit na neovlivnitelné a cíleně 
ovlivnitelné. K neovlivnitelným patří především klimatické a stanovištní 
podmínky (např. srážky, půdní druh, mateční hornina apod.). Proměnlivé faktory 
(vodní a živinný režim, obsah humusu, půdní reakce aj.) můžeme určitým 
způsobem cílevědomě ovlivňovat. 

Většinu proměnlivých faktorů lze optimalizovat hnojením. Primárním 
kritériem při rozhodování by mělo být zabezpečení potřeby živin travního porostu, 
resp. navrácení živin odebraných sklizenou či spasenou pící (viz obr. 1). Odběr 
živin je značně závislý na stanovišti, způsobu využívání (tab. 5), botanickém 
složení porostu (tab. 6) a množství sklizené píce.  Při produkci 7 t sena z 1 hektaru 
odebere potom travní porost přibližně 130 – 150 kg dusíku, 25 – 30 kg fosforu, 
 150 – 180 kg draslíku, 40 – 60 kg vápníku a 15 – 25 kg hořčíku.    

 

Tab. 5 Odběr živin trvalým travním porostem podle způsobu využívání 

Způsob 
využívání 

Odběr živin v kg na 1 t suché píce 

N P K Ca Mg 

Sečný* 16,0 – 22,0 2,5 – 3,0 18,0 – 25,0 5,0 – 8,0 1,5 – 3,0 
Pastevní** 25,0 – 28,0 3,2 – 3,6 23,0 – 28,0 6,0 – 8,0 2,0 – 3,5 
*  - 2 – 3 seče, 1. ve fázi metání 
** - 4 – 5 pastevních cyklů, do počátku sloupkování (bez návratu živin exkrementy) 
 

Tab. 6 Výnosy píce a množství živin odstraněných při sečném využívání 
vybraných společenstev nehnojených travních porostů 

 Výnos sušiny 
(t.ha-1) 

N  
(kg. ha-1) 

P  
(kg. ha-1) 

K  
(kg. ha-1) 

Ca  
(kg. ha-1) 

Mg  
(kg. ha-1) 

Ovsíkové louky 3-5 90-150 9-15 75-125 24-40 8,3-13,8 

Trojštětové louky 2-5 60-150 6-15 50-125 16-40 5,5-13,8 

Poháňkové pastviny 3-6 90-180 9-18 75-150 24-50 8,3-15,0 

Tužebníková lada 6-10 180-300 24-40 150-225 48-80 16,5-27,5 

Smilkové trávníky 0,5-1,5 10-25 0,1-0,3 70,5-22,5 1-3 0,8-2,3 

Širokolisté suché 
trávníky 0,6-1,2 12-24 0,1-0,3 9-18 3,6-9,6 1,7-3,3 
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  Kromě odběru se do celkové potřeby živin promítá také jejich vyplavení, 
ztráty denitrifikací, popř. imobilizace živin v organické hmotě (viz obr. 1). 

 

Obr. 1 Zjednodušené schéma koloběhu živin na pastvině 

 
  Pro produkci píce a její kvalitu jsou nejvýznamnějšími živinami dusík, 
fosfor, draslík, vápník, hořčík, popř. síra. Jejich průměrné obsahy ve srovnání 
s požadavky skotu uvádí tabulka 7. 

 

Tab. 7 Průměrný obsah vybraných minerálních živin v sušině píce travních 
porostů, vhodný obsah a poměry pro skot 

Minerální 
živina 

Průměrný obsah živiny 
v sušině píce (%) 

Požadavky skotu 

Obsah živiny Poměr živin 

Fosfor (P) 0,30 0,35 P : Ca = 1 : 1,5-2,0 

Draslík (K) 2,00 0,50 (0,20-1,00) (Ca + Mg) : K = 1 : max. 2,2 

Vápník (Ca) 0,70 0,50-0,70  

Hořčík (Mg) 0,20 0,20  

Síra (S) 0,25 0,25  

Sodík (Na) 0,08 0,15 (Ca + Mg) : (Na + K) = 1 : max. 2,2 

Dusík (N) 
2,00 při dvou až třísečném využití 

2,80 při pastvě do počátku sloupkování trav 
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Úhrada odčerpaných živin  
Hlavní podíl na navracení živin odebraných sklizněmi či pastvou travních 

porostů by mělo tvořit hnojení statkovými, popř. minerálními hnojivy. 
  Významnou část potřebného dusíku mohou zabezpečit také hlízkové 
bakterie při symbiotické fixaci vzdušného dusíku na kořenech vikvovitých rostlin. 
Určitá část dusíku může být dodána také nesymbiotickou fixací, tj. mykorrhizou 
hub a trav v porostu (cca 10 kg N.ha-1). 
  Potřeby rostlin jsou částečně saturovány také živinami uvolněnými 
mineralizací odumřelé fytomasy (stařina, kořeny) a rozkladem těl dekompozitorů. 
Přibližně 10 - 15 kg N je k dispozici ve formě atmosférických spadů a určitý podíl 
draslíku může být uvolňován zvětráváním půdního substrátu. 

 

Hnojení statkovými hnojivy  
 Pro travní porosty jsou vhodná zejména tekutá statková hnojiva – tedy 
močůvka a kejda. Je vhodné střídat jejich použití na jednotlivé pozemky 
a vyvarovat se jednostranného a často opakovaného hnojení stejného pozemku 
jedním hnojivem. 

Pro luční porosty je využívána močůvka, kterou je možné aplikovat 
prakticky během celého roku s výjimkou období, kdy je půda přesycená vodou, 
pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlá do hloubky více než 8 cm 
(zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb.). Nejúčinnější je jarní močůvkování, při 
kterém jsou ztráty amoniakálního dusíku do ovzduší nejnižší. Dávky se pohybují 
od 20 do 70 t.ha-1. Močůvka jako dusíkato-draselné hnojivo je schopna při vyšších 
dávkách uhradit veškerou potřebu dusíku a draslíku, takže v minerální formě 
postačuje doplňovat pouze fosfor, případně hořčík. Časté močůvkování vede k 
rozšiřování ruderálních plevelů (kerblík, bolševník, šťovíky) a degradaci porostu, 
proto se doporučuje provádět je ve 2 - 3 letých intervalech. 
 Kejdu je nejvhodnější aplikovat v jarním období, podzimní a letní aplikace 
jsou méně účinné. Dávkování kejdy se řídí požadovanou dávkou dusíku a draslíku. 
Vhodné dávky se pohybují v rozmezí 20 - 60 t.ha-1. Pro omezení ztrát 
amoniakálního dusíku a zabránění vytvoření souvislé vrstvy kejdy na porostu je 
nejvhodnější použít ke hnojení novější typy aplikátorů s diskovým rozřezávacím 
ústrojím, které umožňuje zapravit kejdu pod travní drn. 

 U pastevních porostů je třeba počítat s tím, že část živin je navracena zpět 
exkrementy zvířat. Návratnost živin je rozdílná v závislosti na způsobu pasení, 
druhu a kategorii zvířat a při 100% pastevním využití se pohybuje od 70 do 90 %. 
Předpokladem vyššího využití živin z exkrementů je důsledná pratotechnika – 
zvláště rozhrnování výkalů. Vzhledem k často nestejnoměrnému rozdělení výkalů 
a k značným plynným ztrátám dusíku, je jeho využití porostem obecně nižší. 

Hnojení pastvin statkovými hnojivy je obdobné jako u lučních porostů. Na 
pastvinách je vhodné močůvku a kejdu používat ředěné nebo se závlahou. 
Produkce biomasy, která následuje po aplikaci vyšších dávek stájových hnojiv, je 
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vhodné sklízet sečením. Počítá-li se se zahájením pastvy časně na jaře, je třeba 
kejdu aplikovat na podzim - porost na jaře dříve (10 - 14 dnů) obrůstá. V ostatních 
případech je nutné dodržovat odstup mezi hnojením a pastvou minimálně  
4 - 5 týdnů. Je-li pastvina hnojena košárováním, je zapotřebí provádět dohnojování 
fosforem. 

Zejména v alpských zemích je doporučován ke hnojení trvalých travních 
porostů také chlévský hnůj, resp. kompost z chlévské mrvy (mrva : zemina  
8 -10:1). Doporučené dávky a termíny aplikace uvádí tabulka 8. 

 
Tab. 8 Doporučená doba aplikace a dávky chlévského hnoje a kompostu pro louky 
a pastviny 

Statkové 
hnojivo Porost 

Dávka v t.ha-1 

jaro léto podzim 

Chlévský hnůj 
luční 15 - 20 

pastevní - - 10 - 15 

Kompost 
luční 10 - (15) 10 - (15) (10) - 15 

pastevní 10 - (15) 10 - (15) (10) - 15 

 
 Při aplikaci chlévského hnoje (jehož charakteristika je uvedená v tabulce 
9), nebo kompostu na jaře je třeba zajistit rovnoměrné rozvrstvení pomocí lučního 
smyku. Kompostovaná chlévská mrva má výhodu, že neznečisťuje píci a může být 
proto používána nejen na jaře, ale také po jednotlivých sklizních. 

 

Tab. 9 Průměrné složení čerstvého hnoje v %  

 Sušina Org. 
látky 

Celk. 
dusík Fosfor Draslík Vápník Hořčík 

Skot 24,0 17,0 0,48 0,11 0,51 0,37 0,08 

Ovce 25,0 20,0 0,85 0,14 0,66 0,25 0,12 

  

Hnojení minerálními hnojivy 
 Pokud nemáme k dispozici dostatek statkových hnojiv, je nutné 
exportované živiny navracet ve formě minerální. 



17 
 

Hnojení dusíkem 
Dusík je pro travní porosty nejvýznamnější živinou, která výrazně 

ovlivňuje výnosovou úroveň. Podporuje dlouživý růst, zvyšuje počet odnoží, a tím 
hustotu porostu. Nepřímo tak snižuje podíl jetelovin a podporuje vzrůstné druhy 
trav. Dostatečný přísun dusíku zvyšuje obsah bílkovin v píci a snižuje obsah 
rozpustných sacharidů. Výše těchto kvantitativních a kvalitativních změn závisí na 
aplikovaném množství dusíku. Stanovení dávky dusíku k travním porostům závisí 
především na produkční schopnosti příslušného porostu. Její konkrétní výši udává 
tabulka 10. 

 

Tab. 10 Základní normativy dusíku pro trvalé travní porosty 

Produkční schopnost 
(výnos sena t.ha-1) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Dávka N (kg.ha-1) 20 40 60 80 100 120 140 160 

  
Při volbě dávky je třeba nezapomínat také na to, že významným zdrojem 

dusíku je jetelovinová složka porostu, na jejíchž kořenech je fixován vzdušný 
dusík. Obecně platí, že 1 % zastoupení těchto rostlin v porostu nahradí 3 kg dusíku 
v minerálním hnojivu. 
 Dávky dusíku nad 80 kg.ha-1 je třeba aplikovat děleně k jednotlivým sečím. 
Vzhledem k tomu, že minerální dusík je nejvíce využíván v 1. seči, aplikuje se k ní 
při dvousečném využití 60 - 70 % roční dávky, při třísečném využití 50 – 60 %. 

Při stanovení dávky dusíku pro pastviny je třeba brát v úvahu množství 
dusíku vracejícího se na pastvinu exkrementy zvířat. Při celosezónní pastvě lze 
počítat s využitelným množstvím cca 60 – 100 kg dusíku na hektar. Základní 
dávka dusíku pro intenzívně využívané pastviny se pohybuje od 100 do 160 kg.ha-

1 a konkrétní výši lze stanovit podle produkční schopnosti pastviny obdobně jako 
u lučního porostu. Pro zabezpečení vyrovnaného nárůstu píce během celého 
pastevního období a zamezení kumulace nitrátů v píci je třeba dusíkem hnojit 
diferencovaně k jednotlivým pastevním cyklům. Největší účinnost má dusík 
dodaný na počátku jarního obrůstání, kdy vitalita porostu je největší. Průměrná 
dávka pro jeden pastevní cyklus se pohybuje v rozmezí 30 - 60 kg.ha-1 N. Při 
vyšších dávkách hrozí hromadění nitrátového dusíku v píci, obsah nad 0,25 % 
znamená pro skot nebezpečí. Ke kumulaci přispívají podmínky nepříznivé pro růst 
jako sucho, vyšší teploty aj. Maximální hodnoty jsou dosaženy asi 10 -14 dnů po 
dusíkatém hnojení a do 25 - 30 dnů obsah rychle klesá. Proto by se měl porost 
spásat nejdříve za 3 - 4 týdny po hnojení minerálními dusíkatými hnojivy. 
Orientační dávky a jejich rozdělení uvádí tabulka 11. 
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Tab. 11 Doporučené dávky dusíku pro travní porosty a jejich rozdělení 

Výnos 
suché píce 
(t.ha-1) 

Celková 
potřeba N 
(kg.ha-1) 

Louky Pastviny 

Jaro Po  
1. seči Jaro Po 1. 

pastvě Po 2. pastvě 

4 40 40 - 40 40 - 

5 80 60 20 50 30 - 

6 120 80 40 60 40 20 

7 160 100 60 80 50 30 

 Z forem dusíkatých hnojiv lze využívat hlavně ledky, např. dusičnan 
amonný nebo na kyselejších půdách ledek amonný s vápencem, resp. ledek 
vápenatý, a dále DAM-390, hnojivo zvláště vhodné pro pastviny z důvodu 
rovnoměrné aplikace. Méně vhodný je fyziologicky kyselý síran amonný. 
Účinnost močoviny je rozdílná v závislosti na vláhových podmínkách; neprobíhá-
li její rozklad za dostatku vláhy v půdě (časné jaro), má zpravidla za následek 
vyšší ztráty dusíku a pomalejší účinnost. 

 

Hnojení fosforem, draslíkem a hořčíkem 
 Fosfor zvyšuje využití ostatních živin travním porostem, podporuje 
zastoupení jetelovin v porostu a zlepšuje kvalitu píce. Na silně kyselých půdách je 
často vázán chemickou sorpcí, proto je třeba v těchto případech zvyšovat jeho 
přístupnost vápněním. Jeteloviny a byliny mají vyšší obsah fosforu než trávy, 
proto zásahy, které zvyšují podíl těchto komponentů v porostu, nepřímo zvyšují 
obsah fosforu v píci. 

Přestože jsou travní porosty náročné na draslík, jeho nedostatkem zpravidla 
netrpí, neboť tuto živinu je schopen si snadno opatřovat především travní 
komponent z půdní zásoby. Výrazný vliv má draslík na kvalitu píce, v níž se může 
hromadit v množství převyšujícím potřeby hospodářských zvířat. Při současném 
poklesu příjmu antagonistických dvojmocných kationtů (vápníku a hořčíku) tak 
může docházet k nežádoucímu nárůstu hodnot tetanického poměru K:(Ca+Mg), 
který se projevuje metabolickými a reprodukčními chorobami zvířat. 

Dávky fosforu, draslíku a hořčíku se stanoví podle odebraného množství 
živin (tab. 1) plánovaným výnosem (odběrový normativ v kg živiny na 1 tunu sena 
vynásobíme plánovaným výnosem v tunách) a výsledek se upraví podle množství 
živin dodaných ve statkových hnojivech a zásoby živin v půdě zjištěné v rámci 
Agrochemického zkoušení půd (AZP) - viz tabulka 12. 
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Tab. 12 Hnojení fosforem, draslíkem a hořčíkem podle výsledků AZP 

Živina 
Hnojení podle zásoby živin v půdě 

Nízká (N) Vyhovující (VH) Dobrá (D) Vysoká a velmi 
vysoká (V+VV) 

Fosfor Odběrový 
normativ 

+ 50% 

Odběrový normativ 

+ 25% 
Odběrový 
normativ Nehnojit Draslík 

Hořčík 

 

Agrochemické zkoušení půd se provádí jednou za 6 let na všech pozemcích 
zemědělského půdního fondu a výsledky může každý hospodář získat na základě 
žádosti v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském (více informací 
na www.ukzuz.cz). 

Při střední zásobenosti půdy (kategorie vyhovující a dobrá) dosahují dávky 
fosforu průměrné výše 10 - 30 kg.ha-1 (v P2O5 30 - 60 kg.ha-1) a dávky draslíku 
výše 40 - 80 kg.ha-1 (v K2O 50 - 100 kg.ha-1). Hořčíkem je třeba hnojit hlavně při 
jeho nízké zásobě v půdě v dávce 20 - 30 kg Mg na hektar (v MgO 30 - 50 kg.ha-

1). Pro zjednodušené určení dávky fosforu, draslíku a hořčíku lze využít tabulek 
13, 14 a 15. 

 

Tab. 13 Hodnocení obsahu přijatelného fosforu v půdách trvalých travních porostů 
(Mehlich III) a doporučené každoroční dávky fosforu v kg P na ha (Vaněk et al., 
2002) 

Obsah mg P.kg-1 
Doporučená dávka kg P.ha-1 při výnosové 
úrovni t sena.ha-1 

4 6 8 

Nízký do 25 19 30 39 

Vyhovující 26 - 50 11 20 29 

Dobrý 51 - 90 - 11 20 

Vysoký 91 - 150 - - 11 

Velmi vysoký nad 150 - - - 

 

http://www.ukzuz.cz)
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Tab. 14 Hodnocení obsahu přijatelného draslíku v půdách trvalých travních 
porostů (Mehlich III) a doporučené každoroční dávky draslíku v kg K na ha 
(Vaněk et al., 2002) 

Obsah 

Půda Doporučená dávka kg 
K.ha-1 při výnosové 
úrovni t sena.ha-1 lehká Střední těžká 

mg K.kg-1 4 6 8 

Nízký do 70 do 80 do 110 70 104 133 

Vyhovující 71 - 150 81 – 160 111 - 210 42 75 100 

Dobrý 151 - 240 161 - 250 211 - 300 - 42 58 

Vysoký 241 - 350 251 – 400 301 - 470 - - 42 

Velmi 
vysoký nad 350 nad 400 nad 470 - - - 

 

Tab. 15 Hodnocení obsahu přijatelného hořčíku v půdách trvalých travních porostů 
(Mehlich III) a doporučené každoroční dávky hořčíku v kg Mg na ha (Vaněk et al., 
2002) 

Obsah 

Půda Doporučená dávka kg Mg.ha-1 
při výnosové úrovni t sena.ha-1 lehká Střední těžká 

mg Mg.kg-1 4 6 8 

Nízký do 60 do 85 do 120 12 18 24 

Vyhovující 61 - 90 86 – 130 121 - 170 9 13 18 

Dobrý 91 - 145 131 – 170 171 - 230 - 9 13 

Vysoký 146 - 220 171 – 245 231 - 310 - - - 

Velmi vysoký nad 220 nad 245 nad 310 - - - 

 

 Fosforečná hnojiva lze aplikovat do zásoby na 2-3 roky, draselná je vhodné 
aplikovat každoročně, nejlépe po 1. seči, nehrozí-li nebezpečí nadměrné kumulace 
draslíku v píci, i na podzim nebo na jaře. Vhodným fosforečným hnojivem je 
superfosfát nebo amofos, z draselných hnojiv draselná sůl, kamex a kainit. 
Aplikaci draselných hnojiv na pastviny je vhodné provádět až po druhém 
pastevním cyklu. Hořčík lze dodávat dolomitickými vápenci, ledkem amonným 
s dolomitem, kainitem a kamexem, v případě akutní deficience kieseritem 
a hořkou solí.  
 Pastevní porosty, u nichž je spásána mladší píce s vyšší koncentrací živin, 
je důležité hnojit draselnými a eventuálně hořečnatými hnojivy tak, aby poměr 
kationtů K:(Ca+Mg) výrazně nepřesáhl hodnoty 2,5-2,8, při nichž již lze u zvířat 
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očekávat projevy pastevní tetanie. Prakticky to znamená provádět aplikaci 
vhodných dávek draselných hnojiv v období s nižší příjmovou schopností porostu 
vzhledem k biologickému charakteru trav a vláhovým podmínkám, 
tj. až po druhém pastevním cyklu. 
 V poslední době se stává aktuální také potřeba síry jako rostlinné živiny, 
a to díky rapidnímu poklesu atmosférických depozic síry v minulých 15 letech. 
Síra je základní stavebním prvkem dvou esenciálních aminokyselin (methionin, 
cystein) nezbytných pro syntézu bílkovin a významnou roli hraje také v odolnosti 
rostlin proti chorobám. Hnojení trvalých travních porostů sírou je již podrobně 
propracováno v západoevropských zemích. 

 

Vápnění 
 Kromě obsahu rostlinám přístupných živin v půdě je součástí výsledků 
Agrochemického zkoušení půd také hodnota výměnné půdní reakce (pH) 
a na jejím základě je doporučena potřeba vápnění. Optimální hodnota pH se u 
lučních a pastevních porostů pohybuje v rozmezí 5,0 - 6,5. Na půdách s nižší 
hodnotou půdní reakce je třeba vápnit – viz tabulka 16. Vápnění se provádí ve 
4 - 6letých intervalech, přičemž delší interval se volí na půdách těžších a při nižší 
potřebě vápnění. Na lehčích půdách je vhodnějším zdrojem vápníku mletý 
vápenec, u kterého je třeba dbát pro dosažení vyšší účinnosti na jemné rozemletí, 
na těžších půdách i pálené vápno. Samotné vápnění zpravidla přechodně zvýší 
výnosy v prvních dvou až třech letech v důsledku zvýšené mobilizace živin 
mineralizací půdní organické hmoty, zvýšením rozpustnosti fosfátů, případně 
vytěsněním živin (zejména K) ze sorpčního komplexu. Bylo také prokázáno 
zvýšené vyplavování nitrátů, vápníku a jiných živin do podzemních vod v 1. a 2. 
roce po aplikaci vápenatých hmot. V praxi běžné podzimní vápnění se zdá z tohoto 
hlediska neopodstatněné, naopak lze doporučit aplikaci vápenatých hmot nejlépe 
na jaře, aby uvolněné živiny byly využity v době jarního intenzívního růstu a 
během celého vegetačního období. Podobně i vápnění starého drnu před jeho 
likvidací je méně účelné, lépe vápnit rok před obnovou nebo později na již 
založený porost. K vápnění používáme mletý vápenec (CaCO3) nebo pálené vápno 
(CaO). 
Tab. 16 Potřeba vápnění trvalých travních porostů 

lehká půda Středně těžká půda těžká půda 

pH t CaO.ha-1 pH t CaO.ha-1 pH t CaO.ha-1 

do 4,5 0,50 do 4,5 0,70 do 4,5 0,90 

4,6 – 5,0 0,30 4,6 – 5,0 0,50 4,6 – 5,0 0,70 
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Hnojení a platná legislativa 
 Pro používání statkových a minerálních hnojiv na trvalých travních 
porostech platí určitá omezení z hlediska časového rozpětí možné aplikace během 
roku, z pohledu maximální možné dávky, skladování statkových hnojiv apod. 
Právně závazné jsou požadavky uvedené v zákonu o hnojivech č. 156/1998 Sb. 
včetně příslušných vyhlášek MZe ve znění pozdějších novelizací a nařízení vlády 
č. 103/2003, kterým byla implementována do naší legislativy tzv. nitrátová 
směrnice Evropské unie (91/676/EHS) o ochraně vod před znečištěním 
způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů. Praktickou příručkou pro 
zemědělce jsou potom tzv. Zásady správné zemědělské praxe zaměřené na ochranu 
vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. 

 V rámci České republiky byly vymezeny tzv. zranitelné oblasti, které 
dohromady tvoří necelých 50 % území (viz obrázek 2). V těchto oblastech je 
v určitých obdobích zakázáno používání dusíkatých hnojivých látek (viz tab. 17). 

 

Obr. 2 Mapa zranitelných oblastí 

 

Z hlediska dávek nesmí množství celkového dusíku aplikovaného ročně na 
zemědělskou půdu v organických a organominerálních hnojivech a ve statkových 
hnojivech v průměru zemědělského podniku překročit 170 kg.ha-1, při započtení 
zemědělské půdy vhodné k aplikaci. U pastvin se do tohoto limitu započítávají 
i exkrementy zvířat. 
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Tab. 17 Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na trvalých travních 
porostech 

Pozemek s plodinou nebo připravený pro 
založení porostu plodiny Typy hnojiv a období zákazu hnojení 

plodina Klimatický region Hnojiva s rychle 
uvolnitelným dusíkem* 

Minerální 
dusíkatá hnojiva 

Travní (jetelotravní) 
porosty na orné půdě, 
TTP 

0-5 15. 11. – 31. 1. 1. 10. – 28. 2. 

6-9 5. 11. – 28. 2. 15. 9. – 15. 3. 

* statková hnojiva jako kejda, močůvka, hnojůvka, silážní šťávy, drůbeží trus s 
nebo bez podestýlky a organická a organominerální hnojiva, kde je poměr C:N<10 
 
 Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva je stanovena vyhláškou 
MZe č. 274/1998 Sb. ve znění pozdějších novel. Z hlediska nitrátové směrnice 
musí být dostatečná pro uskladnění statkových hnojiv v období zákazu hnojení 
(tab. 17) a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdněklimatické podmínky 
zranitelné oblasti a pěstované plodiny. Nově by měla být skladovací kapacita u 
všech statkových hnojiv prodloužena na 6 měsíců. Platnost tohoto opatření je však 
odložena od 1. 1. 2014. 
 Trvalé travní porosty se vyskytují často na svažitých pozemcích. Pro svahy 
se sklonitostí nad 7° je celková jednorázová dávka dusíkatých hnojivých látek 
omezena na 80 kg celkového dusíku na hektar. Na pastvinách nesmí současně dojít 
k nevratnému poškození drnu a rozbahnění povrchu ani v případě celoročního 
pobytu zvířat.  

Na pozemcích přímo sousedících s útvary povrchových vod je třeba 
udržovat ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry. Na 
půdách se sklonitostí nad 7° se musí v šíři nejméně 25 m od břehové čáry zachovat 
ochranný pás, kde nebudou aplikována tekutá statková hnojiva s rychle 
uvolnitelným dusíkem. Obě omezení se nevztahují na výkaly a moč zanechané při 
pastvě na trvalých travních porostech. 
 Plnění zásad správné zemědělské praxe je založeno na principu 
dobrovolnosti, povinné je ve zranitelných oblastech (obr. 2), ovšem často bývá 
jejich plnění podmínkou pro získání finančních prostředků z dotačních titulů. 
 
 
2.2.2 Přísevy  

Při obnově travních porostů můžeme zvolit radikální způsob obnovy, tj. 
zaorání nekulturního porostu a následnou úpravu stanovištních podmínek nebo 
přesev, resp. přísev. Cílem obnovy je zvýšení výnosů a kvality travního porostu. 
Pod pojmem přesev se rozumí rozsívání vhodného osiva na více nebo méně 
mezerovitý drn, přičemž se půda nezpracovává nebo se zpracovává jen povrchově 



24 
 

(HRABĚ et al., 2004). Povrchovým zpracováním se rozumí vláčení. Přesev je 
nejvhodnější provést na jaře právě po vláčení nebo smykování. Na půdách dobře 
zásobených vodou se může provádět také v létě. Pro přesev je vhodný jílek 
vytrvalý (Lolium perenne), který vzchází do 5 dnů, rychle zapojuje prázdná místa 
v porostu a lépe se uplatňuje v konkurenci stávajícího travního drnu. Výsevní 
množství je 20 kg.ha-1. Jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum) je možné využít 
pro přesev míst, která byla výrazně poškozena v důsledku vysokého zatížení 
zvířaty (místa pro přikrmování, napájení). Díky rychlému vývoji využije 
naakumulované živiny (NH4-N-) na těchto stanovištích (OPITZ VON 
BOBERFELD,1998).

 
Přísev se provádí speciálními stroji. Nejvhodnějším termínem je opět jaro. 
V závislosti na povětrnostních podmínkách v daném roce (zejména dostatku 
srážek) je možné přísevy provádět v průběhu celého vegetačního období až do 
poloviny září. Před provedením přísevu je třeba travní porosty posekat a veškerou 
posečenou biomasu z travní plochy odklidit. Před přísevem není vhodné hnojení, 
aby se nezvyšovala konkurence stávajícího travního drnu. Původní travní drn se 
částečně naruší a bezprostředně navazuje zapravení osiva. Stroje vytvářejí v drnu 
úzké štěrbiny pomocí disku či radličky nebo jsou rotačními stroji frézovány širší 
brázdy. Využití pásových přísevů zvyšuje úspěšnost založení porostu. Úspěšnost 
pásových přísevů se pohybuje v suchých letech nad 60 % a ve vlhkých nad 85 %. 
Úspěšnost mělkých povrchových přísevů je od 15 do 30 % (POZDÍŠEK et al., 
2004). Čím vyšší je narušení původního travního drnu, tím vyšší je 
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pravděpodobnost úspěšného přísevu. Pro přísev je možné využít nejenom jílek 
vytrvalý (Lolium perenne), ale také druhy s pomalejším vývojem, jako je lipnice 
luční (Poa pratensis). Přisévat můžeme také jeteloviny. Výsevní množství závisí 
na použitém stroji a může se pohybovat od 20 do 35 kg.ha-1. Podle HOCHBERGA 
(1994) se efekt přísevu u trvalých travních porostů projeví plně od 3. užitkového 
roku. Produkce se zvyšuje o 0,8 – 1,2 t.ha-1. 

Ve Výzkumné pícninářské stanici AF MZLU v Brně byl na 
Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce 553 m proveden v roce 2000 přísev 
kostřavy rákosovité (odrůda Kora) a festucoidního hybridu (odrůda Felina) do 
polopřirozeného travního porostu. Přísev byl proveden pásovým secím strojem. 
Šířka frézovaných brázd byla 20 cm a hloubka 15 cm. Cílem přísevu bylo zvýšit 
kvalitu píce zejména na konci vegetačního období. Ke zvýšení kvality píce 
v podzimních měsících měla přispět právě kostřava rákosovitá a festucoidní hybrid 
(viz kapitola 8). Obr. 3 zachycuje změny podílu kostřavy rákosovité ve sklizené 
píci z června a listopadu v letech 2001 až 2004. Zřejmé bylo plynulé zvyšování 
podílu kostřavy rákosovité od prvního až do čtvrtého užitkového roku. Kostřava 
rákosovitá patří k výběžkatým druhům s pomalým počátečním vývinem. Vyšší 
podíl kostřavy rákosovité byl spíše ve sklizené píci z listopadu než z června. Cílem 
přísevu bylo zvýšit kvalitu porostu zejména koncem vegetačního období. Na obr. 4 
je podíl festucoidního hybridu ve sklizené píci z června a listopadu v letech 2001 
až 2004. Také zde je vidět postupné zvyšování podílu festulolium od prvního 
užitkového roku, s vrcholem ve třetím užitkovém roce. 

 

Obr. 3 Podíl přisévané kostřavy rákosovité (přísev proveden v roce 2000) ve 
sklizené píci z června a listopadu v letech 2001 – 2004  

 
 

y = 2,5087x2 + 6,3306x + 9,1688
R2 = 0,9896

y = -1,9736x2 + 21,176x - 21,348
R2 = 0,7533

0,0

10,0
20,0

30,0
40,0

50,0

60,0
70,0

80,0

2001 2002 2003 2004

%

červen listopad Polynomický (listopad) Polynomický (červen)



26 
 

Obr. 4 Podíl přisévaného festucoidního hybridu (přísev proveden v roce 2000) 
ve sklizené píci z června a listopadu v letech 2001 – 2004  

 
 
2.2.3 Ostatní  

Smykování je důležité zejména na jaře. Urovnává se povrch půdy, 
rozhrnují se výkaly.  

Válení obecně zvyšuje kapilární vodivost. Pozitivní účinky má na písčitých 
půdách. Na jílovitých půdách jsou účinky spíše negativní. Snižuje se provzdušnění 
půdy. Významné je zvláště u nově založených travních porostů. U starších 
porostů, zejména u pastvin, dochází vlivem pravidelné zátěže k postupnému 
utužení půdy. Válení by pouze přispívalo k dalšímu utužení a vedlo by k podpoře 
méně produkčních druhů, jako je jitrocel větší nebo sedmikráska chudobka.  

Vláčení u travních porostů je spíše škodlivé. Dochází pouze k nepatrnému 
prokypření povrchové vrstvy půdy. Poškozovány jsou odnožovací uzliny 
kulturních trav. Naopak odnožovací uzliny méně hodnotných trav (metlice trsnatá) 
zůstávají takřka nepoškozené. K nepatrnému zvýšení výnosů může vláčení přispět 
na jaře u degradovaných travních porostů (JANČOVIČ et al., 2003). Vláčení je 
možné spojit s přísevem. 

 
2.3 Produkce a kvalita píce  

Produkce vytrvalých pícních trav záleží na vlastnostech druhu, konkurenci, 
povětrnostních podmínkách, způsobu a četnosti využití a také na zásobení vodou 
a živinami. Trávy mají mělký kořenový systém, a proto jsou velmi citlivé na 
průběh počasí, zejména na množství a rozdělení dešťových srážek. Produkce 
biomasy je na začátku vegetačního období menší, potom se prudce zvyšuje 
a vrcholu dosahuje v květnu. Následně postupně klesá. V závislosti na 
povětrnostních podmínkách dochází koncem léta k dalšímu zvýšení tempa růstu, 
ovšem pouze v případě, že je odpovídající vlhkost, jinak je růst v pozdním létě 
minimální.  
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Rozdílná výživná hodnota travních porostů je dána heterogenním 
zastoupením jetelovin, trav a bylin. Podle ZEMANA et al. (2006) má z 300 druhů 
trav přímý hospodářský význam jen asi 30 druhů. Botanická struktura ovlivňuje 
stravitelnost a koncentraci vlákniny a energie. Objektivní pohled na kvalitu píce 
podávají chemické rozbory (OPITZ VON BOBERFELD et al., 2003). Chemické 
složení se značně mění podle histologické a morfologické stavby rostliny. 
Celulózová pletiva jsou téměř kompletně stravitelná, zatímco lignifikovaná pletiva 
a kutikula jsou téměř nestravitelné (MÍKA et al., 1997). 

Procesem stárnutí se mění chutnost, stravitelnost a množství přijatého 
krmiva. Obecně platí, že u trav se stářím snižuje množství a kvalita bílkovin, klesá 
stravitelnost, obsah sacharidů a tím i energie a výrazně se zvyšuje obsah vlákniny. 
Nositeli živin jsou zejména listy. U jednotlivých druhů stářím klesá podíl listů 
a listových pochev a zvyšuje se podíl stébel. U porostu srhy laločnaté klesá podíl 
listů ze 67 % na počátku sloupkování na 20 % po odkvětu. Klesá také stravitelnost 
listů ze 79 % na 66 %. Podobně u jílku vytrvalého klesá podíl listů ze 70 % na 11 
% a stravitelnost listů z 83 % na 79 % (TERRY a TILLEY in BRUINENBERG et 
al., 2002). Zhoršení kvality je dáno zvyšováním obsahu vlákniny, resp. NDF 
a ADF. Obsah ADF se za den zvyšuje cca o 0,2 %. Nejvyšší nárůst je na jaře 
(0,4 %). Na podzim je kolem 0,1 %. Komponenty ADF mají vztah ke 
stravitelnosti, resp. obsahu energie (OPITZ VON BOBERFELD, 1994). Kvalitu 
píce ovlivňuje také hnojení. Po aplikaci PK hnojiv je u polopřirozeného travního 
porostu tendence ke snižování obsahu NEL (HOLÚBEK a HOLÚBEKOVÁ, 
2002). O kvalitě píce rozhoduje také podíl živých a mrtvých listů. Tato 
problematika je aktuální zejména u travních porostů využívaných koncem 
vegetačního období (viz kapitola 8). 
 
 
3.0 Zásady konzervace (silážování) trvalých travních porostů  
 

Konzervace krmiv silážováním patří k jedněm z nejstarších činností 
člověka, neboť již ve starém Egyptě znali způsob jak uchovat čirok a kukuřici 
v udusaném stavu. O silážování krmiv jsou dochovány také zprávy ze staré Číny, 
z římských kolonií, Španělska, ale také z Mexika od Aztéků. Tato technologie byla 
v průběhu několika staletí, zejména však v posledních 30 letech 20. století nejen 
vědecky podložena a objasněna, ale dále také neustále zdokonalována.  

O silážování bylo již napsáno mnoho stovek prací a v rámci osvětové 
činnosti bylo věnováno této jedné z nejstarších lidské technologie mnoho úsilí. I 
přes současný vědecko-technický pokrok v této disciplině (nové sklizňové linky, 
nová silážní aditiva, nové pícní odrůdy či hybridy, dokonalé aplikační systémy aj.) 
v posledních 30 letech, nemůžeme ani dnes na základě řady analýz zcela 
jednoznačně konstatovat, že nelze na této technologii již nic zlepšovat, nebo že 
bylo již vše vyřešeno. V řadě zemědělských podniků lze nalézt důkazy, že i přes 
velkou pozornost ze strany prvovýroby určité problémy v kvalitě konzervovaných 
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krmiv stále existují a musí se jim věnovat maximální pozornost i nyní, máme-li 
obstát v silné konkurenci a chce-li být zemědělský subjekt v oblasti živočišné 
výroby alespoň částečně ziskový. Výsledná krmná hodnota je zvláště důležitá 
uvědomíme-li si, že silážemi se dnes uhrazuje více než 90 % sušiny z objemných 
krmiv v krmné dávce skotu. Tato metoda konzervace musí dále zabránit 
dietetickým změnám zejména hlubokého rozkladu bílkovin na volné 
aminokyseliny, amoniak, biogenní aminy a další N komponenty, včetně ztrátě 
energie. Účinná konzervace, má-li splnit očekávané cíle, musí současně také 
zajistit dobou aerobní stabilitu siláží a vysokou hygienickou jakost.  
Zásada 1:  „Kvalitní objemná krmiva, hodnotné siláže jsou klíčovým faktorem – 
předpokladem užitkovosti a zdraví zvířat a tím i ekonomické efektivnosti podniku“. 
 

Silážování představuje celkem složitý biologický a mikrobiální proces, při 
kterém jsou za anaerobních podmínek přeměňovány činností bakterií mléčného 
kvašení vodorozpustné rostlinné sacharidy (glukóza, fruktóza, fruktozany, 
sacharóza) a částečně i škrob, na konzervující kyselinu mléčnou, oxid uhličitý 
a těkavé mastné kyseliny, za současného poklesu hodnoty pH. Rychlá acidifikace 
silážované biomasy je důležitá nejen z hlediska snížení respiračních zrát, ale 
zejména z důvodu inhibice nežádoucí a pro bakterie mléčného kvašení konkurující 
epifytní mikroflóry. Z technologického hlediska je důležité, aby byly vytvořeny 
rychle optimální podmínky pro zdárnou přeměnu rostlinných zkvasitelných 
sacharidů na konzervující kyselinu mléčnou (rychlé a intenzivní dusání, zakrytí 
a vytvoření anaerobního prostředí). Jen tímto opatřením lze vytvořit předpoklady 
pro minimalizaci fermentačních a skladovacích ztrát při přípravě kvalitní a stabilní 
siláže. 
 Z uvedeného je zřejmé, že výsledná kvalita konzervovaného krmiva je výslednicí 
celé řady vnitřních (druh píce, obsah a složení sušiny, zejména množství sacharidů 
a látek s pufrujícím účinkem), ale také vnějších faktorů (technické, technologicko-
organizační, agrotechnické, půdně klimatické či povětrnostní a jiné).  
K důležitým faktorům patří vedle obsahu sušiny zejména obsah sacharidů, které, 
největší měrou ovlivňují vlastní silážovatelnost krmiv. Míra silážovatelnosti je 
definována jako kvocient sacharidů (S) a pufrační kapacity (PK) a nazývá se S/PK 
kvocient. 
S/PK – kvocient = obsah sacharidů (g*kg-1 sušiny)*10/pufrační kapacita 
(g kyseliny mléčné*kg-1 sušiny). Silážovatelnost může být vyjádřena také 
koeficientem fermentace (KF), který je rovněž ovlivněn obsahem sacharidů 
a sušiny (KF = 8*obsah vodorozpustných sacharidů/PK  + obsah sušiny). Pícniny, 
které mají KF > 45 % jsou lehce silážovatelné, při KF < 45 % patří k obtížně 
silážovatelným pícninám a pícniny s KF < 35 % jsou těžce silážovatelné. 
Silážovatelnost travních porostů je negativně ovlivněna použitím vysokých dávek 
N-hnojiv, zejména u trav, které se vyznačují vysokou afinitou k dusíkatému 
hnojení. Ukazuje se, že vyšší dávky dusíku zhoršují nejen silážovatelnost pícnin 
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vlivem  nižšího obsahu  sacharidů, ale vedou i k vyšší produkci kyseliny máselné 
a amoniaku v silážích,  tedy  k  horšímu  průběhu fermentačního procesu.  
 
Tab. 18 Vliv N–hnojení na silážovatelnost Jílku (Jitral) 
 Hnojení–N         NL  Sacharidy         Sacharidy/NL        
Index 
 kg.ha-1                         g*kg-1 sušiny            % 
 
      0      124,3   175,8    1,41        100 
    50      166,1   133,8    0,81         57,45 
   100      211,4    91,9    0,43        30,50 
 
Travní porosty hnojené vysokými dávkami N jsou proto vždy jen průměrně 
silážovatelné, a to i při sušině nad 30 %, protože trávy ve srovnání s jetelovinami 
více využívají N–hnojiva v půdě (BARANČIC, 1980) a tím zvyšují pufrační 
kapacitu. 
 
Tab. 19 Vliv hnojení (kg N/ha) na chemické složení silážovaného bojínku lučního 
(Phleum pratense) a silážovatelnost (Jaakkola Seija et al., 1999) 

Ukazatel (g.kg-1 sušiny) 
Hnojení – N (kg N/ha) 

0 50 100 150 

Sušina 286 274 244 250 

N–látky 92 138 149 170 

Vodorozpustné sacharidy 135 83 55 51 

Rozpustný N 393 299 336 349 

Dusičnany < 0,2 0,3 3,9 4,8 

Popeloviny 54 64 67 67 

Pufrační kapacita (meq/kg sušiny) 239 297 321 304 

                                      
Optimální obsah sacharidů tvoří tak první předpoklad úspěšné konzervace. 

Většinou se doporučuje, aby minimální koncentrace sacharidů v silážované hmotě 
pro optimální fermentaci byla větší než 2-3 %, resp. v 1 kg sušiny větší než  
15-20 %. Trvalé travní porosty se od sebe liší obsahem sacharidů, jestliže 
jeteloviny obsahují 5-12 % sacharidů v 1 kg sušiny (vojtěška 3-5 %, jetel luční  
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10-12 %), travní porosty v rozmezí 8-22 % v 1 kg sušiny (v průměru 14-16 %). 
Mezirodové hybridy loliodního typu obsahují vyšší koncentraci sacharidů 
a vyznačují se proto i snadnější silážovatelností. Silážovatelnost lze zlepšit vedle 
úpravy obsahu sušiny zavadáním, také aplikací silážního aditiva. S pozdější 
vegetačním stadiem než je optimální dochází zpravidla ke snížení obsahu 
sacharidů a tím ke zhoršení silážovatelnosti. 
 Při hledání možností jak zkvalitnit silážní proces a výslednou kvalitu siláží je 
nezbytné komplexně zaměřit pozornost pravidlům následujících okruhů: 

o Agrotechnicko-technické faktory  
o Technologicko-technické (organizační) faktory sklizně, plnění, podmínky 

skladování a odběru 
o Vlivy týkající se vlastního fermentačního procesu, které mohou kvalitu 

nejen fermentačního procesu významně zlepšit, ale i zhoršit výslednou 
kvalitu siláže. 

     Konzervací píce silážováním se musí zajistit nejen prodloužení doby 
skladování krmiva, aniž by došlo ke spontánním a nežádoucím mechanickým, 
biochemickým a mikrobiálním změnám, ale také k uchování výsledné výživné 
hodnoty.  

Při výrobě siláží musíme mít na zřeteli nejen kvalitu fermentačního 
procesu, ale také především krmivářské požadavky na obsah živin.  

Kvalitní travní siláže se vyznačují obecně:  

• vysokou koncentrací energie (stadium sklizně, úprava pokosu 
zavadáním, druh píce, vhodná konzervace) 

• nízkou ztrátou sušiny (obsah sušiny při sklizni, počet operaci při 
zavadání, druh píce, průběh fermentace) 

• čistotou (nízký obsah popelovin < 10 % v 1 kg sušiny, stupeň 
znečistění, úroveň agrotechniky, výška strniště atd.) 

• vysokou kvalitou řezanky (délka a kvalita řezanky, těsný vztah k 
úrovni a schopnostem dusání, ovlivnění kvasného procesu, rizika 
zahřívání a také vliv na zdraví bachorového metabolismu) 

• vysokou kvalitou fermentačního procesu (obsah sušiny, přídavek 
silážních aditiv, technické normy při plnění, doba silážování, 
anaerobní podmínky, způsoby odběru, volba sklizňové technologie) 

• dobrou aerobní stabilitou 
• vysokou hygienickou kvalitou a dietetickou nezávadností.   

Vzhledem k průběhu sklizně je možno konstatovat, že nejčastější chyby při 
silážování pícnin v praxi jsou způsobeny zpravidla z následujících důvodů: 

ü z částečné neznalosti problematiky změn během fermentace 
a možných dalších vlivů na výslednou kvalitu siláží 

ü podceněním některých technologických požadavků (obsah sušiny, 
volba silážního aditiva, dusání, zakrývání aj.) 
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ü organizačně-technickými (vybrané sklizňové linky, kapacita skladů, 
sladění kapacit sklizně, dusání a skladování) 

ü nepříznivým průběhem počasí 
ü vzájemnou kombinací více faktorů (nejčastější výskyt) 
ü ekonomickými-nerozumné snižování nákladů na úkor 

technologických a technických požadavků (vysoké ceny za aditiva, 
fólie ▬►nezakrývání, snížení počtu vrstev fólie u balíkovaných 
siláží, neobracení, ale i čekání na větší výnos hmoty atd.). 

  
Vliv termínu a způsobu sklizně na kvalitu travní siláže  

Nejčastějším prohřeškem při výrobě fermentovaných krmiv je sklizeň píce 
v nesprávném vegetačním stadiu. Přitom je všeobecně známá skutečnost, že 
vysoce stravitelné pícniny s vysokou koncentrací energie by měly být sklízeny 
v optimálním vegetačním stadiu (podle druhu pícnin) s ohledem na rychlost 
lignifikace pletiv. Pozdní sklizeň se podílí na celkové ztrátě stravitelnosti až ze 
30 %. U kvalitních siláží by neměl obsah vlákniny přesáhnout hodnotu 24 % 
v sušině, proto je třeba sklízet travní porosty co nejčasněji. Z tohoto pohledu 
bychom měli sekat trávy již na počátku metání (popř. před metáním), zatímco 
jeteloviny na počátku květu, jetelotrávy podle stadia dominantního druhu. Největší 
obsah minerálních látek je ve fázi metání. Pícniny z těchto porostů jsou 
perspektivním zdrojem krmiv a jsou využívány nejen pro přímé krmení, pastvu, 
ale i pro konzervaci. Doba mezi ideálním termínem ke sklizni a přestárlým travním 
porostem je relativně krátká, cca 10–12 dnů.  

Zcela nevhodným termínem sklizně trav je sečení ve stadiu kvetení, kdy 
obsah vlákniny často převyšuje hodnotu 25-30 % a stravitelnost organické hmoty 
klesá na hodnotu 60 % a méně.  Jednotlivé trávy se také významně liší celkovým 
obsahem sacharidů (tím i silážovatelností). Platí zásada, že trávy s nižší krmnou 
hodnotou mají zpravidla i nižší koncentraci sacharidů, bílkovin a v komplexu 
vlákniny vyšší podíl ligninu. Mladší porosty mají také vyšší obsahy živin včetně 
proteinů a sacharidů. U siláží ze starších porostů nedochází k tak bouřlivé 
fermentaci, ale hůře se dusají. Z technologického hlediska je zvláště významný 
rozdíl v obsahu sacharidů, který, jak je patrné, má klesající tendenci a má vždy 
negativní dopad na výslednou konzervaci.  

Z důvodu snížení ztrát při polních operacích při úpravě pokosu se 
doporučuje vždy krátkodobé zavadání (24-36 hodin) a tím i prevence velkých ztrát 
sacharidů prodýcháním nebo vyplavením. Efektivním zavadáním se současně řeší 
i nedostatek sacharidů v sušině pícnin, tedy zlepšuje se silážovatelnost. Trávy se 
z důvodu nižšího obsahu dusíkatých látek silážují obecně snadněji než jeteloviny, 
které mají více pufrujících látek (NL, popelovin, Ca, K). Kontaminace pícnin 
hlínou, nahnilé, píce s výskytem rzí nebo fyziologicky odumřelé části rostlin stejně 
jako intenzivně hnojené porosty vždy zhoršují kvalitu fermentace.  

Pastevní zralost pícnin bývá dosažena, když u nich nejvyšší pícniny 
dosahují průměrné výšky růstu od 18-25 cm. nejvyšší produktivita pastvin je 
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zaznamenávána zpravidla na konci května a začátkem června.  V závislosti na 
technice a organizaci pastvy lze část pastevního porostu efektivně využít pro 
konzervaci silážováním nebo sušením. Na druhé straně je nutné upozornit, že 
z neudržovaných a extenzivních pastevních porostů lze zpravidla získat píci jen 
horší kvality s vyšším obsahem vlákniny (včetně frakcí ADF, NDF). 
Zásada 2: Pozdější sklizeň znamená silný pokles stravitelnosti, snížený příjem 
krmiva, pokles užitkovosti, vysokou koncentraci vlákniny, pokles výživné hodnoty 
siláží, kterou nelze ničím napravit! 
 
Konzervační efekt sušiny a faktor zavadání, aneb jak racionalizovat 
konzervaci 

Obsah sušiny je jeden z nejdůležitějších technologických faktorů, kterým 
lze výrazně ovlivnit nejen vlastní průběh fermentačního procesu, ale i výslednou 
kvalitu siláží. Praxí je dostatečně ověřeno, že u víceletých pícnin v závislosti na 
obsahu N-látek je účinné a rychlé zavadání na optimální obsah sušiny nezbytné, 
při kterém se jednak neuvolňují buněčné šťávy a při kterém se redukuje činnost 
nežádoucí, konkurenční mikroflóry (klostridie, hnilobné bakterie). Často se lze 
v praxi setkat se silážemi s  velmi  nízkým o bsahem  sušiny  (okolo  24 %), ke 
kterým navíc ve snaze o zlepšení fermentace, jsou aplikována biologická aditiva, 
pochopitelně bez konzervačního efektu, Pícniny s nízkým obsahem sušiny jsou 
zpravidla všechny velmi těžce až obtížně silážovatelné, za současného velmi 
bouřlivého průběhu fermentace a siláže se vyznačují vysokou molární koncentrací 
kvasných kyselin, vysokou kyselostí, velkými ztrátami sušiny, energie a živin 
v důsledku odtoku silážních šťáv. Zkrmování takovýchto hluboce prokvašených 
siláží je u skotu příčinou acidóz bachorového obsahu, poklesu užitkovosti, 
sníženého příjmu a využití živin, omezení vstřebávání Ca atd. Výjimkou ale nejsou 
také siláže, které mají obsah sušiny vyšší než 50 %, a vzhledem k tomu, že při této 
sušině má jen pouze asi 10 % z bakterií mléčného kvašení (pokud nejde 
o specifické osmoresistentní kmeny) schopnost už jen částečně metabolizovat 
rostlinné sacharidy na fermentační produkty, ovšem ve velmi menším množství. 
Takovéto „senáže“ jsou nejen velmi nestabilní, mají vysokou hodnotu pH, 
zahřívají se, zpravidla mají i vyšší obsah kyseliny octové a nízkou koncentraci 
kyseliny mléčné. Tyto „senáže“ bývají velmi často mikrobiálně kontaminovány 
plísněmi, neboť stupeň udusání bývá velmi nízký (hmotnost 1m 3 siláže bývá 
menší než 500 kg).  

Způsob a doba zavadání jsou technologicky velmi významné, neboť 
v silážované píci umožňuje při optimálních podmínkách:  

- zavadlý porost na obsah sušiny 30-45 % zvyšuje jistotu konzervačního 
efektu  

- zlepšuje ekonomiku výroby, neboť se převáží méně vody v krmivu 
- zvířata přijímají siláže ze zavadlé píce ochotněji a více, než ze šťavnaté 

hmoty. 
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Podmínkou úspěchu je, aby zavadáním byl získán homogenní silážovaný 
materiál s vyrovnaným obsahem sušiny, tedy ne hmota na povrchu přeschlá a na 
zemi již zahnívající, resp. zapařená a mikrobiálně znehodnocená. Pro 
homogennost rostlinné biomasy je nutné volit vhodné (pro travní porosty prstové) 
mačkače, ale také způsob pokosu a obracení řádků. Při dlouhodobém zavadání 
dochází k revolučním změnám nejen v obsahu živin (ztráty respirační, rozklad 
bílkovin a cukrů), ale i ve složení epifytní mikroflóry, zejména ve prospěch 
divokých skupin bakterií, kvasinek, plísní, ale také hnilobných bakterií, zatímco 
výrazně klesá počet žádoucích bakterií mléčného kvašení.  

V silážích připravených z pícnin s nedostatečným obsahem vodorozpustných 
sacharidů a s nižším obsahem sušiny převládá vždy heterofermentativní typ 
kvašení s větším zastoupením kyseliny octové a máselné provázené větší ztrátou 
sušiny a využitelné energie siláže. Podíl dostupné vody v píci má výrazný vliv na 
mikroorganismy a jejich životaschopnost také v závislosti na kritické hodnotě pH, 
která je zpravidla kritériem stability siláží.  
 
 
Tab. 20 Vliv zvýšení sušiny jílku italského zavadáním na fermentační  proces  

Charakteristika Nezavadlý Zavadlý 
 1 den 2 dny 

Sušina (g/kg) 159 336 469 
pH 3,7 4,1 4,9 
NH3-N/N celkový (%) 6,9 5,9 4,3 
VRS (g/kg sušiny) 17 117 164 
KM (g/kg sušiny) 121 54 17 
KO (g/kg sušiny) 36 21 12 
KMá (g/kg sušiny) 10 0 0 
Σ kyselin (g/kg sušiny) 167 75 29 
VRS ... vodorozpustné sacharidy; KM ... kyselina mléčná; KO ... kyselina octová; 
KMá ... kyselina máselná;  
 
Zásada 3: Příliš silné zavadnutí pícnin přináší více škody než užitku, neboť 
způsobuje technologické problémy s dusáním, redukuje průběh kvasného procesu, 
je příčinou zahřívání s vysokými ztrátami sušiny a živin a energie. Vyšší je také  
aerobní nestabilita a riziko mikrobiálního znehodnocení. Nepříznivé jsou také 
technologicky nízké obsahy sušiny,v důsledku ztrát odtokem silážních tekutin.  
Důležitým faktorem je také skutečnost, že s rostoucím obsahem sušiny musí být 
s ohledem k fermentačnímu procesu současně zkracována také délka řezanky.  
 
Silážovat jen zdravou a čistou travní biomasu  
 Platí zásada, že jen ze zdravé pícniny lze při dodržení technologické kázně 
a postupu připravit kvalitní siláž. Nelze očekávat, že při silážování krmiv 
mikrobiálně narušených (vysoká koncentrace kvasinek nebo plísní, které jsou 
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výraznými konkurenty bakteriím mléčného kvašení), ale navíc působí zdravotně 
nepříznivě, resp. jsou příčinou zahřívání a destabilizace již hotových siláží, se 
podaří vyrobit z krmivářského, nebo dietetického hlediska kvalitní siláž, a to ani 
při použití běžných stimulačních silážních aditiv. Nelze počítat ani s úspěšným 
fermentačním procesem u silážované píce kontaminované hlínou (vysoký obsah 
sporotvorných klostridií), které mohou v rámci svého koloběhu přečkat 
i v silážích, zejména v těch, kde je nízká úroveň acidifikace a mohou svým 
negativním podílem nejen ovlivnit vlastní kvasný proces, ale dostat se i do mléka. 
Také vysoké zastoupení plevelných druhů rostlin výrazně zhoršuje průběh 
a kvalitu fermentačního procesu za vzniku nevhodného poměru fermentačních 
produktů. 
 
Zásada 4: Jen ze zdravého krmiva, dobře udusaného a zakrytého lze připravit 
kvalitní siláž. 

 
Požadavek na rychlost silážování a plnění   

K technickým požadavkům patří také rychlost plnění a silážování, 
s dostatečnou denní naskladňovací kapacitou, resp. organizační zvládnutí 
sklizňové, přepravní a dusací techniky. Je znám technologický požadavek pro 
denní plnění silážních žlabů s celkovým denním přírůstkem udusané hmoty vyšší 
než 30, resp. 50 cm. Proto technologie silážování do vaků, kdy lisovaná hmota je 
ve vaku neprodyšně uzavřena zpravidla již do 6 hodin, dává lepší předpoklady na 
výslednou kvalitu siláží, než při silážování ve žlabu za dobu delší než 3, resp. 
5 dnů. Častým problémem, se kterým se potýká řada podniků po redukci početního 
stavu skotu, je otázka využití velkokapacitních žlabů, která si často vyžaduje další 
konstrukční úpravy. Dlouhodobé vystavení nezakryté plochy u čerstvě 
naskladněné a mnohdy nedokonale udusané a provzdušněné píce vede 
k nežádoucím vlivům na kvalitu fermentace, včetně výskytu nežádoucí mikroflóry. 
Přes noc by měl být silážní žlab byť provizorně zakryt a omezen nežádoucí vliv 
vzduchu, resp. omezit zahřívání píce. Při delší přestávce v silážování (např. vlivem 
nepříznivého počasí), by zakrytí žlabu mělo být samozřejmostí, mají-li 
v naskladněné hmotě nastoupit žádané anaerobní procesy.  

 
Zásada 5: Kapacita silážního skladu, výkonnost dusacích linek determinuje dobu 
silážování, nikoliv výkon sklízecích řezaček. 

Je proto důležité si uvědomit, že silážní proces je procesem anaerobním 
a zbytkový vzduch v silážním prostoru, resp. v silážované hmotě, blokuje rozvoj 
žádoucích bakterií mléčného kvašení a cenné rostlinné sacharidy jsou bez efektu 
spalovány jinými skupinami mikroorganismů za současného vzniku jejich 
metabolitů. 
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Požadavek rovnoměrného rozvrstvení a důkladného dusání a zakrytí 
Pečlivost v rovnoměrném rozvrstvení naskladňované píce, souvisí nejen 

s celkovou kapacitou linky, obsahem sušiny, ale také s požadavkem na dokonalé 
dusání. Důkladné dusání je nejdůležitější technologický faktor, zabezpečující 
vhodné prostředí pro činnost bakterií mléčného kvašení. Při nedokonalém dusání 
dochází nejen k uchování vysoké koncentrace vzduchu a následně také k silnému 
zahřívání naskladněné hmoty, pomnožení aerobních mikroorganismů, zejména 
plísní s vysokým rizikem tvorby toxinů, vysokým ztrátám energie, špatnému 
(heterofermentativnímu) typu kvašení. Pouze dokonalým udusáním se dosáhne 
úspěšného vytěsnění vzduchu ze sila a zkrátí se první aerobní fáze kvašení. 
S dokonalým udusáním silážované hmoty je spojena také rychlost okyselení 
a množství vyprodukované kyseliny mléčné. Důležitým prvkem z praktického 
hlediska je především rovnoměrné dusání již od samého počátku, neboť zvýšené 
dusání až ve vyšších vrstvách nezajistí očekávaný efekt. Důležitou skutečností je 
nejen doba dusání, ale také hmotnost a síla (7-10 kN/m2 plochy), resp. minimálně 
5 přejezdů těžkým dusacím strojem (v přepočtu asi 4-6 min./t hmoty). 

 
Zásada 6: Vzduch se musí ze silážovaného materiálu dostat co nejdříve ven 
 

  
Silážní aditiva-technologická nezbytnost vždy, nebo jen za určitých 
podmínek? 
 Používání vhodných silážních aditiv je nejen technologickou koncovkou, 
pojistkou pro zdárný fermentační proces, které mají udělat z „dobrých“ siláží ještě 
lepší, s menším stupněm rozkladu bílkovin a s příznivějším poměrem kvasných 
kyselin. Zároveň je důležité zdůraznit, že žádný, ani ten nejlepší konzervační 
přípravek nemůže nahrazovat nebo eliminovat nedostatky v technologickém 
postupu, ve kvalitě silážované píce, nebo v nedostatečném stupni dusání. Za 
důležité považujeme upozornit, že biologická aditiva, stejně jako chemické 
konzervační prostředky je třeba aplikovat rovnoměrně a v plné dávce, doporučené 
technologickým návodem. Strategii a volbu daného silážního prostředku je nutné 
podřídit povaze a složení silážované hmoty, obsahu sušiny a koncentraci živin. Za 
důležité také považujeme prokázaný fakt, že neexistuje všemocný jeden 
univerzální prostředek na všechna krmiva, od bílkovinných až po šrotované vlhké 
zrniny. Řada prací také potvrdila fakt, že je velmi obtížné současně řešit kvalitu 
primární fermentace a zároveň řešit problém posílení aerobní stability, neboť 
fermentační proces je pouze jedním z mnoha faktorů, které stabilitu ovlivňují. 
Domníváme se dále, že není rozumné stavět do konkurenčních poloh skupinu 
chemických konzervačních látek (inhibitorů fermentace) a skupinu biologických 
aditiv (stimulátorů fermentace), ať inokulantů nebo probioticko-enzymatických 
preparátů. Každá skupina má své technologické přednosti především ve vazbě na 
obsah a složení sušiny, tím i na konzervační jistotu a hygienickou kvalitu, ale také 
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z pohledu skladovatelnosti, antimikrobiální aktivity, ale v neposlední míře 
i z pohledu ekonomiky.  
 
Zásada 7: Silážní prostředky nemohou nahradit technologickou kázeň při 
silážování, ale mohou zlepšit fermentační proces, stabilitu siláží popř. hygienický 
stav.  
 
Význam důkladného vzduchotěsného zakrytí sila   
 Na důkladné vypuzení vzduchu dusáním musí v technologickém postupu 
navazovat pečlivé zakrytí žlabu pro vzduch neprostupnou fólií. V dnešní době je 
doporučován systém zakrytí pomocí dvou fólií, první smršťovací, která je vně 
kryta pevnější, popř. je dále zatížena panely nebo pásy, k zamezení vlivu 
poréznosti zejména u siláží s vyšším obsahem sušiny. Pro vytvoření anaerobního 
prostředí je proto vzduchotěsné zakrytí sila zcela nezbytné. Ke zlepšení hygienické 
kvality siláží se často doporučuje také aplikace organických kyselin (směs 
mravenčí a propionové) pod fólii před samotným zakrytím. Častá argumentace 
o vysokých nákladech na fólii k zakrývání žlabů je šetření na nesprávném místě, 
neboť ztráty v důsledku nezakrytí sila vlivem nezkrmitelného množství siláže 
mnohokrát převyšují náklady na fólii.  
 
Zásada 8: Vzduch do siláže nepatří a chceme-li vyrobit siláž s vysokou 
hygienickou kvalitou, je nutné ji chránit před kontaktem se vzduchem 
 
Kdy a jak zkrmovat siláže 
 Siláže se mohou začít zkrmovat až po ukončení vlastní fermentace a po 
vyzrání, tj. po vyrovnání poměru mezi jednotlivými kvasnými produkty. Po 
otevření, resp. před vlastním zkrmováním siláže, každý rozumný chovatel nechá 
provést odběr a rozbor siláže nejen na obsah kvasných kyselin a kvalitu 
fermentačního procesu, ale také na stanovení výživné hodnoty siláže, pro 
nezbytnou optimalizaci krmné dávky podle skutečného obsahu živin. Při zařazení 
nových siláží do krmných dávek je vhodné připomenout, že inokulace siláží, resp. 
přídavek probioticko-enzymatických aditiv zrychluje průběh fermentačního 
procesu a tím i včasnější možný termín k zahájení zkrmování (udává se doba 
minimálně 3 týdny). Naproti tomu konzervace píce pomocí chemických látek, 
vede k pomalejšímu průběhu fermentace a doba vyzrávání siláží vyžaduje delší 
období, cca 7-8 týdnů. Nedoporučuje se zkrmovat siláže nevyzrálé (předčasně), ani 
hluboce prokvašené bez předchozí úpravy, neboť působí dieteticky velmi 
nepříznivě.  
Zásada 9: Každý rozumný chovatel musí mít k dispozici takové množství kvalitních 
siláží, aby nebyl nucen riskovat se zkrmováním nových a nevyzrálých siláží. 
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Pamatovat na způsob a množství denního odběru – že nemá praktický 
význam? 
 Při odběru travních siláží ke krmení je třeba zdůraznit, že řezná plocha, 
resp. stěna žlabu musí být kompaktní a celistvá! V každém případě se musíme 
vyvarovat toho, aby došlo k nežádoucímu provzdušnění uložené siláže, neboť 
aktivizujeme latentní hybernáty - především kvasinky, které patří k hlavním 
původcům zahřívání siláží a tím následného aerobního kažení. Také denní 
množství odebírané vrstvy musí být přizpůsobeno nejen venkovní teplotě (v zimě 
stačí 10-15 cm, v letním období se zpravidla doporučuje odběr v hloubce vrstvy 
více než 20-30 cm. Nejlepší výsledky jsou dosahovány s blokovým vyřezávačem. 
Neměl by být používán drapák, který uloženou hmotu nejvíce načechrá 
a provzdušní a vystaví negativnímu vlivu kyslíku. Toto je zvláště důležité v letním 
období. Záleží také na stupni udusání, obsahu sušiny a koncentraci živin, které do 
značné míry rovněž ovlivní citlivost k aerobním změnám. Siláže, obsahující 
vysoký počet kvasinek (nad 100 tisíc/1 g) budou velmi citlivé k zahřívání 
a aerobní oxidaci. Aerobně znehodnocené siláže působí nejen dietetické potíže, ale 
jsou příčinou nutričních a ekonomických ztrát.  
Zásada 10: Aerobní stabilitu siláží lze zlepšit dokonalým odběrem, minimalizací 
velikosti styčné plochy, ale také úrovní technologických preventivních opatření již 
při samotném silážování. 

 
Tab. 21 Vliv rozdílného vegetačního stádia a seče travních hybridů na 
obsah živin v sušině původní hmoty 
   Sušina Obsah živin v g v 1 kg sušiny 

  Tráva Seč Fáze g/kg N-látky tuk vláknina popel BNLV OH cukry 

  BEČVA 1. seč 1. fáze 173,4 165,7 35,7 228,1 103,8 466,7 896,2 119,4 
  2. fáze 229,8 132,2 30,1 243,3 87,5 506,9 912,5 217,7 

 2. seč 1. fáze 194,6 192,9 33,9 255,3 108,7 409,2 891,3 - 

  2. fáze 205,0 126,5 28,6 285,7 90,6 468,6 909,4 - 

  FELINA 1. seč 1. fáze 191,2 169,2 28,5 286,2 107,7 408,4 892,3 72,2 
  2. fáze 238,2 142,5 23,6 308,2 94,5 431,2 905,5 152,9 

 2. seč 1. fáze 217,4 178,9 29,0 250,2 118,4 423,5 881,6 - 

  2. fáze 213,5 149,4 25,0 268,7 101,9 455,0 898,1 - 

  PERUN 1. seč 1. fáze 167,3 168,5 36,8 245,3 116,6 432,8 883,4 106,7 

  2. fáze 183,6 111,1 27,0 284,9 86,1 490,9 913,9 80,8 
 2. seč 1. fáze 198,6 212,8 36,7 255,4 120,9 374,2 879,1 - 
  2. fáze 211,6 125,3 29,9 298,9 103,5 442,4 896,5 - 

 



38 
 

Jak zlepšit silážní proces u travních siláží?  
Výživnou hodnotu a hygienickou jakost travních siláží lze zlepšit, pokud:   

Ø Sklízíme píci včas a ve správném vegetačním stadiu a s optimálním 
výnosem stravitelných živin a energie 

Ø Rychle zavadneme travní pícniny na optimální obsah sušiny  
(35 - 45 %), čímž reguluje jistotu správného průběhu fermentace  

Ø Silážujeme pouze čistou, zdravou, mikrobiálně a chemicky 
nekontaminovanou píci, bez toxických druhů nebo s výskytem rostlin 
bohatých na alkaloidy 

Ø Usilujeme o omezení vlivu povětrnostních podmínek i při 
naskladňování do sila 

Ø Volbou správné sklizňové techniky silážovanou hmotu s ohledem 
k obsahu sušiny důkladně pořežeme na optimální délku řezanky  
(30 – 50 mm), rovnoměrně rozvrstvíme a zajistíme důkladné udusání, 
čímž usměrníme správný průběh fermentačního procesu 

Ø Maximálně zkrátíme dobu silážování 
Ø Usměrníme fermentační proces pomocí vhodných silážních aditiv   
Ø Silážní žlab (silo) důkladně vzduchotěsně uzavřeme, slisované balíky 

hmoty necháme obalit bezprostředně po slisování dostatečným počtem 
vrstev folie    

Ø Dbáme na dostatečné vyzrání siláží před vlastním krmením 
Ø Dbáme o správný způsob a denní množství odběru siláží a omezujeme 

nežádoucí druhotné kvašení. 
 
 
4.0 Výživa krav bez tržní produkce mléka 

Největší vliv na výsledky chovu krav bez tržní produkce mléka má výživa. 
Cílem by mělo být poskytnout zvířatům co nejlepší pastevní píci v průběhu 
vegetačního období a velmi dobrou konzervovanou píci v zimním období 
(BAUER et al., 1997). Nejdůležitějším faktorem krmení krav je optimální dotace 
energie. Užitkovost, zdraví a plodnost jsou zajišťovány také potřebným množstvím 
dusíkatých látek, minerálních látek a vitamínů. Výrazný deficit energie snižuje 
produkci mléka, zvyšuje riziko onemocnění a negativně může ovlivnit plodnost. 
Přebytek energie vede ke ztučnění a má za následek zvýšení počtu těžkých porodů 
(STEINWIEDDER, 2002). 

První otelení by mělo být asi ve věku 2 let. Jalovice se tedy připouštějí ve 
věku 15 až 16 měsíců a při živé hmotnosti 400 kg. Při horším vývoji zvířat 
následkem horší kvality píce se musí připouštění odložit do doby dosažení 
odpovídající hmotnosti. Krávy se musí využívat v zásadě tak dlouho, jak jsou 
způsobilé k chovu a jak jsou zdravé (BAUER et al., 1997). Průměrná délky 
využívání krav bez tržní produkce mléka by měla činit nejméně 6 až 7 let. Ve 
většině zemí s tradičním chovem krav bez tržní produkce mléka je telení koncem 
zimy nebo časně na jaře. Pastva je přitom důležitým zdrojem píce a minerálních 
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látek a tyto se z větší části využívají na laktaci, částečně pro tvorbu rezervních 
látek a pro tvorbu přírůstků. Zimní telení (leden až březen) je pro krávy přirozené 
a dosáhne se nejlepšího vývoje telat (BAUER et al., 1997). Také pro zvládnutí 
větší pracovní náročnosti je výhodnější porody soustředit do zimního období 
(POZDÍŠEK a BJELKA, 2002). Klady a zápory telení vrůzných ročních obdobích 
jsou na obr. 5 a obr. 6. V první třetině laktace při normálním průběhu laktační 
křivky dávají krávy dostatek mléka pro telata ze zimní krmné dávky založené na 
dobrých konzervovaných krmivech (BAUER et al., 1997). Po otelení je třeba 
zajistit příjem živin na úroveň asi 10 kg mléka, které zajistí dostatečnou výživu 
telat v období mléčné výživy. Při využití výhradně objemných krmiv to 
předpokládá obsah NEL 5,6 – 5,9 MJ.kg-1 sušiny a obsah PDI 72 – 75 g.kg-1 
sušiny. U extenzivnějších plemen je možné vystačit s krmivem o obsahu NEL  
5,1 – 5,5 MJ.kg-1 sušiny. Při použití objemných krmiv s nižší koncentrací živin je 
třeba kravám na počátku laktace přikrmovat odpovídající množství jadrných 
krmiv, asi 1 – 1,5 kg na krávu a den (POZDÍŠEK a BJELKA, 2002). Podle 
STEINWIEDDERA (2002) je vhodné v prvních 2 až 3 týdnech po otelení zabránit 
rychlému a vysokému růstu produkce mléka. Tu je dobré udržet na úrovni  
6 až 8 kg (max. 10 kg). Redukovanou výživou, s malým snížením spotřeby 
energie, tak zabráníme nebezpečí vzniku zánětů vemene a také průjmovým 
onemocněním telat. Fázi redukovaného krmení je nezbytné ukončit nejpozději po 
třech týdnech. Působením vysokého a dlouhého nedokrmení by mohlo dojít 
k negativnímu ovlivnění perzistence laktace, zdraví a následné plodnosti. 
Uprostřed období sání postačují matkám dobrá objemná krmiva (pastva). Krávy 
nesmí snižovat hmotnost a současně je třeba zabránit vyšším hmotnostním 
přírůstkům. Obsah NEL se má pohybovat v rozmezí 5,3 – 5,6 MJ.kg-1 sušiny. 
Extenzivnějším plemenům, resp. kravám s nižší užitkovostí stačí krmiva 
s obsahem NEL 4,8 – 5,3 MJ.kg-1 sušiny (STEINWIEDDER, 2002). Začátkem 
pastvy nastává opětovný vzestup mléčné užitkovosti. Dobře vyvinutá telata mohou 
potom velmi dobře využívat nejenom mléko, ale také mladou píci bohatou na 
živiny (BAUER et al., 1997). V této souvislosti je také třeba zmínit, že obsah 
vlákniny v krmné dávce by neměl poklesnout pod 18 %. Velmi mladý pastevní 
porost na jaře (ale také na podzim) vykazuje špatnou strukturální účinnost. U 
výhradně pasených zvířat to může způsobit trávící potíže, objevují se průjmy. 
V těchto případech je třeba dokrmovat seno, siláže ze zavadlé píce nebo krmnou 
slámu (STEINWIEDDER, 2002). Při využívání nehnojených pastvin je třeba 
počítat se zabezpečením dostatečné minerální výživy podle požadavků zvířat. Tato 
problematika je řešena použitím lyzů, které je třeba v průběhu roku odměňovat. 
Počátkem pastvy je třeba zvýšená dotace hořčíku. Celoročně je třeba zajistit dotaci 
sodíku (POZDÍŠEK a BJELKA, 2002). V době stání na sucho musí být přiměřená 
výživa, aby v důsledku nadbytečného  příjmu živin nedošlo k nežádoucímu 
přibírání, zvláště v oblasti pánevní (BAUER et al., 1997). Je třeba využít 
dieteticky nezávadná objemná krmiva s nižší koncentrací živin (POZDÍŠEK 
a BJELKA, 2002).  
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Při kontinuálním telení se musí zimní, jarní, letní a podzimní telení 
posuzovat odděleně a podle toho zohlednit krmnou dávku. Nabídka píce a s tím 
související zásobení živinami je pro každou situaci rozdílná (BAUER et al., 1997). 
Pokud není zajištěno sezónní telení je třeba mít k dispozici základní krmivo 
s obsahem NEL 5,3 – 5,5 MJ.kg-1 sušiny. Žádoucí je maximálně vyrovnané stádo 
krav. Vyselektovat je třeba zvířata s příliš vysokou nebo nízkou užitkovostí nebo 
s dlouhým obdobím stání na sucho (STEINWIEDDER, 2002). 

Často se přehlíží skutečnost, že krávy se na pastvině pohybují a pastevní 
píci aktivně vyhledávají. S tím souvisí zvýšená potřeba energie na pohyb. Během 
pastvy krav bez tržní produkce mléka je proto třeba brát zřetel na tuto energetickou 
potřebu a započítat tyto energetické náklady. 
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Obr. 5 Klady telení v různých ročních obdobích 

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Období menšího pracovního nasazení Hygienické podmínky při 

otelení

Kontrola při telení ve stáji Menší zdravotní problémy u 
telat

Nejlepší přizpůsobení 
na nárůst potřeby 
krmiva; pokud není 
dostatečná produkce 
pastevního porostu 
jsou telata odstavena 

Ještě jednou se zvedne mléčná užitkovost 
po začátku pastevního období

Nejnižší nároky na stáj a 
hygienu

Vysoká váha při 
odstavu

Dobře realizovatelné krmení telat jádrem 
před přemístěním do stáje

Menší potřeba 
konzervovaných krmiv

Není potřebná příprava stáda na 
pastvu

Odstav v létě (období 
grilování)

Uzavřené stádo už od 
stáje

Jateční zralost před 
Vánocemi (velká 
poptávka)Vysoké zatížení

Klady teleni

 
 
 
Obr. 6 Zápory telení v různých ročních obdobích 

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Otelení v nejchladnějším 
období roku (vysoké 
nebezpečí onemocnění 
u telat)

Špatné využití pastevního porostu telaty Potřeba připravit stádo 
na pastvu

Vysoké požadavky na 
stájové prostory a 
hygienu

Potřeba konzervovaných 
krmiv v zimě

Zhoršená možnost kontroly 
při telení

Eventuelní příliš vysoká 
mléčná užitkovost při otelení

Telata narozená na pastvině 
jsou více plachá a dosahuje se 
zpravidla nižší váhy při 

odstavu

Zápory telení
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4.1 Pastevní systémy 
Oplůtková pastva 

Tato forma organizace pastvy vyžaduje asi 6 až 10 oplůtků. Pokud je to 
možné, jsou blízko u sebe, aby byly krátké naháněcí cesty a menší potřeba času 
pro přehánění stáda. Pro krávu s teletem je potřeba asi 0,3 ha souvislé pastevní 
plochy. Doba spásání oplůtku je od 4 do 6 dnů (BAUER et al., 1997). Optimální 
výška pastevního porostu je při tomto systému 15 cm. Porost vyšší než 20 cm má 
tendenci metat. V tab. 22 je uvedena doporučená výška porostu pro jednotlivé 
druhy a kategorie zvířat. Hustota 
porostu je při oplůtkové pastvě 
5 000 až 15 000 odnoží na 1 m2. 
V době intenzivního růstu 
pastevního porostu v květnu a 
červnu mají být získány 
přibližně dvě třetiny potřebného 
zimního krmení. Z druhého a 
třetího nárůstu má být získána 
zbývající třetí třetina potřebného 
krmení pro zimní období. 
V pozdním létě a na podzim se 
celá plocha využívá pro pastvu. 
Celkově se počítá s 4 až 
maximálně 5 pastevními cykly (nárůsty) za rok. Pro hnojení se využívají zejména 
statková hnojiva. Průmyslová hnojiva se doporučuje nasazovat pouze při naléhavé 
potřebě (suché období nebo jiné extremní půdní či klimatické poměry). Ošetřením 
oplůtků po skončení pastvy je možné docílit zvýšení výnosů v následujícím 
pastvením období. Manipulace se stádem a rozdělování pastvy na oplůtky zvyšuje 
potřebu pracovního času a také nároky na materiál. Z tohoto pohledu je oplůtkový 
systém časově a materiálově náročnější než honová pastva. 
 
Honová pastva 

Honová pastva je kombinací pastvy oplůtkové a volné. Pastevní plocha je 
rozdělena na 2 až 3 oplůtky (hony). V závislosti na intenzitě růstu travního porostu 
je možné počátkem vegetačního období získat dostatek konzervované píce pro 
zimní období. Zároveň je po celé pastevní období pro zvířata k dispozici nejenom 
obrůstající mladá tráva, ale také porost ve starší vývojové fázi. Kravám bez tržní 
produkce mléka a telatům to umožňuje vyrovnané, přežvýkavcům odpovídající 
a potřebu pokrývající zásobení živinami po celé pastvení období (BAUER et al., 
1997). Případné vysoké zatížení ve spojení s hnojením statkovými hnojivy, 
nebo doplněním dusíku prostřednictvím průmyslových hnojiv, může negativně 
ovlivnit botanické složení travního porostu. Vzhledem k tomu je dobré každé  
2 až 3 roky provádět analýzu obsahu živin v půdě a na základě jejich výsledků 
upravit plány hnojení. 
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Volná pastva 
Zvířata mají pastvení plochu k dispozici po celé vegetační období a nejsou 

tudíž přeháněna z pastviny na pastvinu. Prostřednictvím vysokého pastevního 
tlaku je vegetace vystavena enormnímu zatížení (BAUER et al., 1997). Zvířata 
mají možnost neomezené selektivity. Spásají oblíbené druhy a tím ponechávají 
plevelné a méně hodnotné rostliny. Porost prakticky nemá období klidu a tak 
nemůže nahromadit potřebné množství rezervních látek (HOLÚBEK et al., 2007). 
Botanické složení travního porostu je možné pozitivně ovlivnit sníženým 
zatížením (BAUER et al., 1997). Volná pastva patří k extenzivním způsobům 
chovu. Na porosty nejsou aplikována průmyslová hnojiva a omezeny jsou 
mechanické zásahy. Jakmile musíme vkládat do organizace pastvy výrazné 
investice, přestává být pastva vyloženě extenzivní. Vyloženě extenzivní volná 
pastva bývá zpravidla provozována na prériích Severní Ameriky nebo na pampách 
Jižní Ameriky (RAIS, 1995). 

Aby byl tento systém pro chov krav bez tržní produkce mléka ve střední 
Evropě rentabilní a aby jejich potřeba živin mohla být pokryta z pastvy, musí být 
během vegetace pastvina přihnojena dusíkem (BAUER et al., 1997). Ten se 
projevuje sice pozitivním působením na růst a tím na vysoký výnos pastviny, ale 
škodí druhové diverzitě. Díky tomuto umělému zvyšování užitkovosti se redukuje 
původní druhová diverzita na úroveň 40 % (BAUER et al., 1997). Nehnojené 
pastviny vykazují po několika letech spásání známky nedostatku minerálů. 
Zvířatům je třeba poskytovat lyzy s hořčíkem a také lyzy pro doplnění sodíku 
(POZDÍŠEK a BJELKA, 2002). 
 
Systém „Vollweide“ 

Pastvina je zatěžována po celou pastevní sezónu, ale zvířata mají 
k dispozici pouze tolik pastvy, kolik jsou schopny za den přijmout. Jinými slovy, 
denně musí dorůst tolik píce, kolik krávy přijímají (STEINWIDDER, 2005). 
Výška pastevního porostu je na jaře udržována na úrovni 6 - 7 cm a v létě 7 - 8 cm. 
Výšku porostu je možné regulovat změnou zatížení, případně posečením 
nespasených míst na výšku 10 cm (topen). Posečená hmota zůstává na ploše jako 
zdroj živin. Posečení nespasených míst je třeba provést včas, aby se zabránilo 
metání trav a podpořil se vegetativní růst (odnožování). V době intenzivního růstu 
travního porostu na jaře se část píce využívá ke konzervaci. Při systému 
"Vollweide" se kvalita píce pohybuje v průběhu celého vegetačního období na 
vysoké úrovni. V průměru porost obsahuje 6,8 MJ.kg-1 sušiny NEL a 221 g.kg-1 
sušiny NL (THOMET et al., 2004). Neustálým přepásáním se vytvoří hustý travní 
drn s krátkými odnožemi trav. Hustota odnoží dosahuje 20 000 – 30 000 na 1 m2 
(HOLÚBEK et al., 2007). Přisévat je možné jílek vytrvalý nebo lipnici luční. 
Možné je dodatkové hnojení statkovými hnojivy (STEINWIDDER, 2005). 
Uvedený systém je možné úspěšně aplikovat také při pastvě dojnic. 
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Tab. 22 Doporučená výška porostu v cm (FRAME, 1992 in HOLÚBEK et al., 
2007) 
Druh zvířat nebo kategorie Výška porostu (cm) 
Krávy v laktaci 7 − 10 
Vykrmovaný dobytek 7 – 10 
Krávy bez tržní produkce mléka s telaty 7 – 9 
Ovce dojené 4 – 6 
Bahnice s jehňaty 4 – 6 
Vykrmované ovce nebo jehňata na 
podzim 

6 – 8 

Ovce mimo laktaci 3 – 4 
 
 
5.0 Pastva ovcí 

Jednou z  výborných vlastností ovcí, kterou se liší od ostatních druhů 
hospodářských zvířat, je jejich velká přizpůsobivost k pastevnímu chovu. Pastva je 
pro ně základním krmivem a jejich biologické vlastnosti jim umožňují nalézat si 
dostatek potravy i na takových pastvinách, které mohou jiné druhy hospodářských 
zvířat využívat jen s omezením. Ovce spásají větší počet druhů rostlin než skot 
a koně a mohou spásat i velmi nízké porosty. 

Ovce jsou chovány různými způsoby v závislosti na chovateli, přírodních 
podmínkách stanoviště a plemeni.  V podstatě se jedná o tři základní systémy 
chovu: 
1) Ovce chované celoročně ve stáji – pastevní areál bezprostředně navazuje na 

stáj. Ovce se denně pouštějí na pastvu a na noc se zahánějí do stáje nebo 
výběhu. Případně je jim zelená píce dovážena. Tento systém je náročnější na 
organizaci. Využívá se hlavně v nížinných oblastech a u jemnovlnných plemen 
ovcí. 

2) Ovce ustájené pouze v zimním období – ovce se na počátku pastevního období 
vyženou na pastvu, kde jsou až do jeho ukončení. Všechny úkony se provádějí 
na pastvinách. Pouze bahnění probíhá ve většině případů ve stáji. Pastevní areál 
nemusí navazovat na stáj. Tento způsob je hojně využíván v užitkových 
chovech a v klimaticky horších oblastech.  

3) Ovce chované celoročně venku – v tomto systému ovce jsou zcela bez ustájení. 
V zimním období jsou krmeny přímo na pastvině (zimovišti). Bahnění se 
plánuje až na pozdější období, kdy jsou lepší klimatické podmínky. Pro tento 
způsob chovu se hodí jen některá plemena jako např. Romney Marsh nebo 
Suffolk. Jedná se o extenzivní způsob chovu, který je velmi náročný na péči 
v období bahnění.        

 Začlenění pastvy do systému chovu je ve značné míře závislé na jeho 
zaměření. To znamená, jestli se jedná o produkční chovy, u nichž je na prvním 
místě dosažená užitkovost, nebo zda jde o chovy, u nichž se ve zvýšené míře 
využívá i sekundární role pastvy a v nichž chovatel získává podstatnou část příjmů 
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z dotačních titulů zaměřených - obecně řečeno - na údržbu krajiny. Pastva ovcí při 
této formě chovu má svá specifika, s kterými není řada chovatelů, ale i pracovníků 
kteří se ochraně krajiny profesionálně věnují, obeznámena. Proto jsme se zaměřili 
na doplnění obecných zásad pastvy ovcí i o poznatky získané při pastvě prioritně 
zaměřené na údržbu krajiny. 

Před zahájením pastvy je třeba respektovat skutečnost, že přechod ze 
zimního krmení na pastvu je výraznou změnou ve výživě zvířat a proto je třeba 
zvířata na ni připravit. V přechodném období je třeba vedle pozvolného přechodu 
na jiný typ výživy zajistit i zootechnické opatření zahrnující především ošetření 
paznehtů a odčervení stáda. Přechod ze zimního krmení na jarní pastevní porosty 
musí být pozvolný (1-2 týdny). Z krmné dávky se postupně vyřazují šťavnatá 
krmiva a postupně se prodlužuje pobyt na pastvině (z 1-2 hodin na celodenní 
pastvu). Zvířata se postupným prodlužováním pobytu na pastvině otužují 
a přizpůsobují daným klimatickým podmínkám. Navíc se zvyšuje i chodivost 
stáda. Ovce na změnu krmné dávky reagují velmi výrazně a bez patřičné 
přechodné periody odmítají žrát i některá jinak vhodná krmiva. Preference na 
pastvě může být totiž ovlivněna víc návykem než druhem spásaného porostu.  

V podmínkách ČR je možno počítat se 4-5 pastevními cykly za rok. Mezi 
cykly je třeba zajistit klidové období nezbytné pro obrůst porostů. V květnu je 
třeba počítat s periodou o délce 16-20 dní, v červnu 20-25 dní, v červenci 25-32 
dní, v srpnu 28-37 dní, v září 35-40 dní a v říjnu nad 45 dní. Při stanovení zatížení 
pastviny je třeba vycházet z potřeby živin paseného druhu a kategorie, z výnosu 
pastviny, techniky krmení a s ní spojenou výší nedopasků, respektive 
i s doplňkovým využitím pastevních porostů (kosení části pastvin v jarních 
měsících). V dané souvislosti je třeba zohledňovat i dynamiku výnosu pastevního 
porostu v průběhu roku. Pokud se bere úrodnost pastviny dosažené v květnu za 
100 %, pak tvoří výnos v červnu zhruba 90-100 %, v červenci 70 %, v srpnu 50 % 
a v září 40 %. Pokud je pastevní porost jediným zdrojem živin pro pasená zvířata, 
pak je nutno na pokles produkce porostů reagovat buď redukcí počtu zvířat na 
jednotku pasené plochy, nebo naopak rozšířením pastevní plochy. V daných 
souvislostech je možno vycházet z toho, že bahnice přijímají 5-7 (10) kg 
pastevního porostu a výše nedopasků se může řádově pohybovat v rozmezí od  
10 do 40 %.  

Ve státech, kde je vyspělý systém pasení s dlouholetou tradicí, dospěli k 
uplatňování progresivních způsobů pasení s důrazem na výšku spásaného porostu 
a regulaci zatížení pastviny. Podíl fotosyntézy a hrubé tkáňové produkce je 
nejblíže maximu u vyššího porostu (15-20 cm), ale při vysokých ztrátách 
způsobených odumíráním rostlinné tkáně. Hrubá produkce je sice vysoká, ale čistá 
produkce je redukována vysokým podílem odumírajících rostlin, a proto celkové 
množství spasené travní hmoty je malé. Naproti tomu u nízkého porostu (3-6 cm) 
je fotosyntéza a hrubá produkce tkání redukována, ale nedochází k vysokým 
ztrátám odumíráním rostlinné biomasy, a proto může být spasen větší podíl 
listových tkání. 
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Z hlediska pastevní techniky je možno použít několik variant. Při volné 
pastvě se zvířata pasou volně a sama si vybírají pastevní porost. To může vést 
k selektivnímu vypásání rostlinných druhů. To bývá v podmínkách intenzivního 
hospodaření zpravidla hodnoceno negativně, protože napomáhá šíření plevelných 
druhů. Naopak při využití pastvy pro údržbu krajiny může napomoci ke zvýšení 
biodiverzity, resp. i k jejímu snížení, pokud je cílem pastvy redukce druhů, které 
jsou v přepásaném biotopu nepůvodní. Tak například po pěti letech pastvy v NPR 
Mohelenská hadcová step bylo zjištěno, že se na sledovaných plochách zvýšila 
druhová diverzita ale s tím, že se na ní podílely především druhy zastoupené 
v porostu roztroušeně, velmi roztroušeně, vzácně, respektive zcela ojediněle 
(stupeň pokryvnosti 3, 2, 1 a +). Jednalo se tedy o druhy, které nemají (pokud 
nejsou toxické) pro výživu zvířat praktický význam. Z hodnocených druhů (s 5% 
a vyšším podílem) měla naprostá většina podřadnou (51,7 %) nebo nízkou až 
střední (17,2 %) nutriční hodnotu. Zůstalo tedy skutečností, že z pohledu výživy 
zvířat se tedy jedná o nekvalitní porosty. Podstatné bylo zjištění, že relativní 
zastoupení těchto nejméně hodnotných zástupců v porostech se po pěti letech 
pastvy v podstatě nezměnilo. Nepotvrdil se tak předpoklad, že pastva na této 
lokalitě povede ke snížení nutriční hodnoty spásaných porostů, resp. i ke zvýšení 
výskytu škodlivých až toxických druhů. Zastoupení částečně škodlivých druhů 
představovalo v letech 1997 a 2001 21,2 % oproti 23,1 %. Výrazné zvýšení bylo 
zjištěno pouze u alergenních druhů (24,24 % oproti 46,2 %). Naopak se potvrdil 
předpoklad, že selektivní pastvy vytlačí z přepásané plochy hodnotnější druhy, 
které jsou pro biotop stepi nepůvodní. U druhů s výbornou krmnou hodnotou to 
byl ústup lipnice luční. Její místo v této skupině zaujal řebříček chlumní. Obdobná 
situace byla zaznamenána u psárky luční řazené mezi druhy s dobrou krmnou 
hodnotou. Nově byl ve skupině s velmi dobrou krmnou hodnotou zaznamenán 
výskyt pýru plazivého. Jeho přínos pro nutriční hodnotu spásaného porostu je však 
třeba posuzovat s rezervou. Jeho zastoupení v porostu, vyjádřené jako vertikální 
projekce jejich nadzemních orgánů na analyzovanou plochu, bylo v rozpětí  
5-25 %. Ale jeho podíl na spasené hmotě byl výrazně nižší. 

Nevýhodou volné pastvy je i skutečnost, že porost v průběhu pastevního 
období neprochází klidovým obdobím, což vede k snížení jeho výnosů, ale na 
druhé straně umožňuje soustavné obnovování listové hmoty, která má vyšší 
nutriční hodnotu. V současné době je obzvlášť významné, že se vyznačuje 
vysokou produktivitou práce.  Volná pastva se zpravidla realizuje při použití 
dočasného oplocení (nejvhodnější pomocí elektrických ohradníků), nebo trvalého 
oplocení. Za volnou pastvu se považuje i pastva ovcí pomocí ovčáckého psa. 
V tomto případě však do výběru porostů a do časového spektra pastvy v průběhu 
dne výrazně zasahuje pastevec. Pastevec také významně ovlivňuje i délku pastvy 
v průběhu dne. Na rozdíl od celodenního pobytu zvířat na oplocené pastvině se 
totiž v případě pastvy pomocí ovčáckého psa vždy jedná o pastvu časově 
omezenou.  
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Pastvu v chráněných 
oblastech je možno 
realizovat jak s pomocí 
elektrického ohradníku, tak i 
s pomocí ovčáckého psa. Při 
redukci porostů V NPR 
Mohelenská hadcová step 
byla v letech 1997-2003 
aplikována volná pastva 
s pomocí elektrického 
ohradníku a od roku 2004 je 
na této lokalitě realizována 
hlídaná pastva s ovčáckým psem. Jak jsme zjistili, z hlediska chovatele jsou pro 
volbu techniky pastvy zpravidla prioritní provozní podmínky bez ohledu na statut 
ochrany pasené lokality. Management chráněných území má však, oproti klasické 
pastvě, svá specifika, která spočívají především v tom, že je nutné volit takovou 
techniku, která zajistí selektivní přepasení stanovených ploch. Při hodnocení vazby 
zvířat na stanovištní podmínky byla například první perioda pastvy na dané 
lokalitě v roce 1997 specifická tím, že území pastvy zahrnující stepní porosty bylo 
rozšířeno směrem do sousedního pole s extenzívní travní směskou (na skutečnou 
hranici rezervace). Ovce pak ve sledovaném období ohrazenou plochu přepásaly 
výrazně selektivně. 50,31 % pastvy připadalo na rozšířenou plochu sousedního 
pole (650 x 10 m) a jen necelá polovina na zájmové území stepi. Proto bylo nutné 
následně elektrický ohradník přemístit na hranici stepních porostů. Pastevní 
technika přijatelná z hlediska ochrany paseného biotopu však musí také 
respektovat i požadavky zvířat. A to jak z pohledu zajištění jejich nutričních 
požadavků, tak i z hlediska „pohody“ zvířat. Pro splnění obou požadavků je 
zpravidla rozhodující stanovení optimální pastevního zatížení přepásané plochy. 

Regeneraci pastevních porostů umožňuje honová pastva. Na honu, na které se 
rozdělí pastevní plocha, se ovce pasou řádově 10-20 dní. Poté se pastva přeruší 
a porost se nechá zregenerovat v délce, která musí zohlednit výše uvedenou 
dynamiku výnosu pastevního porostu v průběhu roku. Za progresivní způsob 
pastevní techniky se považuje oplůtková pastva. Může se provádět jako 
kontinuální – jednoplůtková, dvojoplůtková s rotací respektující výše uvedená 
klidová období pro obrůst pastevních porostů v průběhu vegetačního období 
a víceoplůtková s rotací zpravidla v 6-8 oplůtcích. Na rozdíl od honové pastvy by 
měla být doba spásání oplůtku s rotací co nejkratší. Za optimum se považuje 1 den, 
za maximum 3-6 dnů.  

Při celodenní pastvě by zvířata neměla být rušena. Sama si optimálně volí 
období aktivity a odpočinku v závislosti na dostupnosti pastevního porostu (jeho 
výnosu a kvalitě) a klimatických podmínkách. Ovce se jako ostatní přežvýkavci 
pasou nesouvisle. Jejich přirozená pastevní aktivita začíná v časných ranních 
hodinách, různě intenzívní bývá (v závislosti na počasí) i během odpoledne a v 
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pozdějším odpoledni a nejvyšší bývá večer (zvláště v horkých letních dnech). Za 
klidného počasí ovce končí odpolední pastvu mnohem později a ranní zahajují 
dříve než za nevhodného počasí. Ovce se pasou i v noci a v ranních hodinách před 
úsvitem. Jiná situace nastává při časově omezené pastvě. Při ní je třeba ovcím 
zajistit dostatečně dlouhou dobu, aby mohly přijmout požadované množství 
krmiva (minimálně 4-6 hodin/den). Přitom je třeba pamatovat na to, že délka 
pastvy (příjem porostu) není konstantní, ale je ovlivňována řadou faktorů. Jedním 
z nich je například forma pastvy. Bylo zjištěno, že časově omezená pastva bahnic 
(8 hodinová) vykázala oproti celodenní kratší periodu pasení (-14 %), snížený 
příjem sušiny na kus.den

-1 (-20 %) a kratší dobu přežvykování (-20 %). Ovce také 
reagují na snížení potravní nabídky (např. při vysokém zatížení pastviny) 
omezením období odpočinku a prodloužením doby příjmu krmiva. Délka příjmu 
může být ovlivněna i fenologickou fází. Vyšší porosty ovce přijímají delší dobu. 
Tak například u jednoletých ovcí  bylo zaznamenáno prodloužení délky pasení (P 
< 0,001) v závislosti na výšce porostů (7, 11 a 18 cm) z 43 % na 63 % a 87 %.  

Skot spásá raději šťavnatější pastevní porost z přiměřeně vlhkých stanovišť, 
kdežto ovce vyžadují biotopy vyloženě sušší. Jak již bylo řečeno, specifikum ovcí 
je i v tom, že v pastevním porostu přijímají daleko větší druhové spektrum než 
skot. To výrazně snižuje nutnost dalších zásahů na pasené ploše. Ovce se pasou 
stupňovitě, tj. na stejném místě si vybírají porosty postupně od nejkvalitnějších k 
nejhorším, až do jejich celkového spasení, zpravidla až na úroveň drnu. Při 
rozdílnosti porostu na různých místech pastviny si ovce samy regulují příjem píce 
s různým obsahem sušiny a vlákniny. V průběhu trvalého pobytu na pastvině 
spásají i některé rostliny, které při tradiční pastvě obvykle vynechávají - snižuje se 
tím podíl nedopasků. Pro uplatnění chuťových vlastností má velký význam způsob 
pastvy. Při volné, nijak neomezované pastvě se projevy chuťové vybíravosti 
stupňují a naopak při řízené volné pastvě se projevují na nižší úrovni. Při dávkové 
pastvě ovce vypásají travní a jiné porosty téměř systematicky, přitom přebíhají 
z jednoho konce na druhý, obdobně jako při konzumaci krmiv ze žlabů a jeslí. 
Mezi méně chuťově vybavené ovce patří zušlechtěná a žírná plemena. Jemnovlnné 
ovce jsou skromnější a spásají v letním období i suché pastviny, masná plemena 
potřebují kvalitnější šťavnatá krmiva. Ovce jsou schopny si na pastvě pamatovat 
rozmístění preferovaných míst a vracet se na ně. Bez ohledu na výšku pastevního 
porostu ovce pronikají do pastevního porostu a spásají listovou plochu. Hladové 
ovce spásají porost až na kořen, později po nasycení spásají porost ve větší výšce. 
Kvetoucí stébla zpravidla odmítají. Ovce nežerou rostliny které jsou pichlavé 
a dřevnaté. Vyhýbají se i méně chutným rostlinám. Na lesních pastvinách 
s oblibou konzumují houby.  

Při stanovení zatížení pastviny je třeba vycházet z potřeby živin paseného 
druhu a kategorie, z nutriční hodnoty porostů a jejich výnosu, techniky pastvy a sní 
spojené výše nedopasků, respektive i z doplňkového využití pastevních porostů na 
výrobu konzervované píce pro zimní období. Přitom je třeba zohledňovat i výše 
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uvedenou dynamiku výnosu pastevního porostu. Pro orientační výpočet zatížení 
pastviny je možné vycházet z výnosu pastevního porostu a jeho denní potřeby: 

 
             VP - nedopasky 
PZ =  ------------------------ 

                   DPP x délka pastvy 
 
PZ   = počet zvířat (ks . ha pastviny –1), 
VP   = výnos pastviny (kg . ha-1), 
nedopasky  = hmotnost nespaseného porostu (kg . ha-1), 
DPP   = denní příjem porostu (kg . kus-1), 
délka pastvy  = ve dnech. 
 
Při stanovení zatížení pastviny však nejde jen o množství přijatého porostu, 

ale i o jeho nutriční hodnotu. V dané souvislosti je třeba se zaměřit na obsah živin 
a energie ve spásaném porostu pro možnost posouzení úrovně výživy, resp. pro 
sestavení a dávkování minerálních doplňků zpravidla podávaných ve formě lizů. 
V daném případě je možno vycházet ze vztahu: 
 

                                                                ŽKD 
       Počet zvířat na ha =  --------------------------------------------- 
                                          potřeba živin (energie) na kus.den-1 
                    ∑ vyprodukovaných živin (ha) – živiny nedopasků (ha)1) 
       ŽKD =  -------------------------------------------------------------------- 
                                                 dny obrůstu2) 

 
ŽKD    = živiny (energie) krmné dávky, 
potřeba živin (energie)  = normovaná potřeba. 
1) Má přímý vztah k úrovni zatížení lokality a k formě využití porostů. 
2) Při volné pastvě dny obrůstu = krmné dny. 

 
Zohlednit úroveň výživy je možné provést i na základě metody vycházející 

z denního příjmu porostu, pokud je stanovena nutriční hodnota 1 kg pastevního 
porostu a současně znám požadavek dané kategorie na obsah živin a energie v 1 kg 
pastevního porostu. To ale platí jen v případě, kdy skutečný příjem pastevního 
porostu je v souladu s předpokládaným příjmem. Výpočet zatížení pastviny se 
může principiálně lišit v závislosti na účelu pastvy. Produkční chovy si kladou za 
cíl maximální využití pastviny s minimálním podílem nedopasků. Naproti tomu při 
pastvě, které se přednostně uplatňuje její sekundární role – údržba krajiny – je 
předem určeno jako podíl nedopasků by měl na pasené ploše zůstat. Zpravidla to 
souvisí se snahou ovlivnit botanické složení porostů na přepásaném biotopu. 
Optimální zatížení pasené plochy je tak základem úspěšného managementu pastvy.  
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V chráněných oblastech je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících 
zatížení pastviny volba vhodné kategorie ovcí. V podmínkách NPR Mohelenská 
hadcová step se v delším časovém horizontu potvrdila správnost preference méně 
náročných kategorií pro pastvu na stepi. Jako ideální je možno i nadále pro tento 
účel pokládat kategorie jalových bahnic. Ty jsou nejméně náročné z hlediska 
nutriční hodnoty spásaných porostů i z hlediska ošetřování, což je pro organizaci 
pastvy v chráněných oblastech důležitým prvkem, protože management těchto 
lokalit zpravidla omezuje pohyb lidí na pasených plochách. Na základě 
etologických sledování se potvrdil i předpoklad, že problematickou skupinou 
budou mladší kategorie. Problémy s touto kategorií nastaly jak při volné pastvě 
s použitím elektrického ohradníku, tak i při pastvě s pomocí ovčáckého psa. Při 
použití ohradníků byly problémy s tím, že jej jehňata nerespektovala a unikala na 
sousední plochy. Jehňata mají tendenci ke specifickému chování i při pastvě 
s pomocí ovčáckého psa, čímž přispívají k rozdělení stáda při pastvě a výrazně 
zhoršují jeho ovladatelnost. A to je dost významný faktor, protože pastevec by měl 
nejen vědět kde má v chráněné oblasti pást, ale současně by měl být schopen tento 
záměr usměrněním pohybu stáda i realizovat.  
 Ovce se do značné míry přizpůsobují ostatním domácím zvířatům. 
Adaptace na jiné druhy vyžaduje určité návykové období. To bylo potvrzeno při 
hodnocení funkčnosti spojení koz a ovcí s hovězím dobytkem pro jejich ochranu 
před dravou zvěří. Bez návyku nebylo smíšené stádo soudržné a do 10 dní byly 
všechny kozy a ovce zabité. Naopak po dostatečné adaptaci (14 dní) bylo stádo 
sourodé a nedošlo u něho prakticky k žádným ztrátám s výjimkou nejslabšího kusu 
- 1 nejmenší kozy). Při společné pastvě ovcí s kozami se jednotlivé druhy zásluhou 
různého způsobu pastvy a selektivity příjmu pastevního porostu vhodně doplňují. 
Společně lze umístit ovce a kozy nejlépe v poměru 4:2, respektive 5:1. Při 
společné pastvě s ovcemi se kozy pohybují na pastvině rozptýleně, dosah jejich 
pohybu je větší než o ovcí, ale chovají se pospolitěji než při samostatné pastvě. 
Absence adaptačního období při realizaci smíšené pastvy se negativně projevila 
i při pastvě v NPR Mohelenská hadcová step.   
Z hlediska cílů ochrany biotopu mohelenské stepi bylo v rámci obnovené pastvy 
vždy uvažováno o pastvě ovcí. Ta je historicky doložena i dobovými fotografiemi 
z přelomu dvacátých a třicátých let. Po zahájení pastvy ovcí na biotopu stepi byla 
zvažována i možnost využít pro redukci porostů na plošině stepi smíšenou pastvu 
ovcí a koz. Ta byla poprvé realizována v roce 1999. Protože však nebyla předem 
dobře připravena, nebyla realizována v původně zamýšleném rozsahu. Základní 
chybou bylo právě výše zmíněné opominutí nutnosti adaptace obou druhů před 
vyhnáním na pastvu. Ze tří koz přiřazených ke stádu ovcí hned první den dvě 
nepřiměřeně zareagovaly na přítomnost volně puštěného psa a utekly z pastviny 
přes elektrické oplocení. Nakonec u stáda zůstala do konce pastevního období jen 
jedna koza, čímž nebyl zachován optimální poměr ve stádě. Ale i z dílčích 
výsledků vyplynulo, že smíšená pastva ovcí a koz by byla pro biotop mohelenské 
stepi optimální variantou. 
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 Z technického zařízení pastvin je prioritní, pokud není aplikována pastva 
pomocí ovčáckého psa, oplocení pastvin. Podle charakteru chovu, lokality 
a v návaznosti na to průběhu pastvy je možno aplikovat buď trvalé, nebo dočasné 
oplocení.  Jako trvalé oplocení lze využít vše, co udrží pasené stádo na pasené 
lokalitě s tím, že nesmí ohrožovat pasená zvířata (zdravotní stav, welfare, 
užitkovost). Při tom je vhodné volit dostupný místní materiál, který zaručí 
životnost hrazení v řádu desítek let. V lokalitách ve kterých se předpokládá, že 
bude pastva realizována v kratších časových periodách a ve kterých se případně 
v jednotlivých letech mění přepásané plochy, je lepší volit dočasné oplocení. 
Použití dočasné oplocení je také vyžadováno v chráněných lokalitách, ve kterých 
pastva ovcí plní především svoji sekundární roli – udržení, respektive obnovení 
biodiverzity. Použití pevného a přenosného oplocení je možno také kombinovat. 

Pokud jsou na pastvině 
zachovány přirozené úkryty, není 
zpravidla nezbytné pro ovce 
budovat přístřešky. Pokud však 
mají zvířata přístřešky 
vybudované, zpravidla je využívají 
k dennímu i nočnímu odpočinku. 
Chráněná území se vyznačují 
specifickými podmínkami nejen 
z hlediska ochrany těchto biotopů, 
ale i z hlediska chovu zvířat. Plán 
péče vypracovaný pro tato území zpravidla omezuje použití klasického vybavení 
pastevních areálů. Přesto je třeba i při přepásání těchto biotopů respektovat 
základní požadavky zde chovaných zvířat a v návaznosti na posouzení konkrétních 
podmínek je třeba zajistit odpovídající podmínky pro napájení a odpočinek zvířat. 
Pro Mohelenskou hadcovou step je příznačná vysoká návštěvnost této lokality 
spojená s výjimečnými klimatickými podmínkami. K specifikům stepi v letním 
období patří vysoké teploty. Proto je třeba při volné pastvě na stepi zajistit ovcím 
úkryt před sluncem ale i před návštěvníky. V dané souvislosti byla zvolena 
kombinace přirozených a umělých úkrytů a to tak, aby zvýšená frekvence výskytu 
zvířat na těchto plochách co nejméně poškodila biotop stepi. To je při pastvě 
v chráněných oblastech nezanedbatelný faktor. Ze sledování na mohelenské stepi 
například vyplynulo, že ze 43,54 % připadajících z denní aktivity zvířat na 
odpočinek trávily ovce z podstatné části v "noční ohradě". 

Při přepásání lokalit, na kterých je možno očekávat vyšší teploty, je třeba 
zohledňovat i vliv teplot na chování zvířat. Hodnocení uvedených vazeb bude 
obzvláště významné při pastvě v chráněných oblastech, protože tyto mohou 
významně ovlivnit metodiku pastvy na daných biotopech a následně i požadovaný 
efekt, který by měl být na těchto lokalitách pastvou zajištěn. Z námi dosažených 
výsledků vyplývá, že největší vypovídací hodnotu, ve vztahu venkovní teplota - 
chování zvířat, mají hodnoty naměřené na slunci. 
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Ovce na pastvě musí mít zajištěn i zdroj pitné vody a odpovídající minerální 
doplněk (liz). Liz musí být umístěn na vyvýšeném místě, aby ho ovce mohly 
pohodlně přijímat a nedošlo k jeho znečištění, resp. znehodnocení na zemi. 
Zpravidla se zavěšuje pomocí provazu, umísťuje se na trn, nebo se používají 
předměty na pastvině  - rozsochy stromů. Příjem vody je závislý zejména na druhu 
a množství přijatých krmiv, mléčné užitkovosti, ročním období, teplotě a vlhkosti 
vzduchu, pohybu a výživném stavu. Ovce pijí raději tekoucí vodu než vodu 
stojatou. Pro napájení se používají zpravidla umělé zdroje – voda z cisteren 
vybavených napáječkami nebo aplikovaná do koryt. Základním předpokladem je, 
že přirozené i umělé zdroje vody musí zpevněné plochy, z kterých ovce pijí. 
Rozbahněné plochy u napajedla jsou rizikovým faktorem z hlediska zdravotního 
ohrožení ovcí (parazitózy, onemocnění paznehtů). Ovce se takovým místům 
povědomě vyhýbají, což může v krajních případech vést i k tomu, že nepřijímají 
optimální množství vody. Případně vyhledávají příležitostné vodní zdroje, které 
jsou zpravidla ze zoo-veterinárního hlediska rizikové. Nezanedbatelná je 
skutečnost, že takto mohou ovce získat nežádoucí návyky, kterých se těžko 
zbavují. 

Při jarní pastvě pijí ovce méně, jen 1 x, při letních vysokých teplotách je 
třeba je napájet 3 x. V ovčíně, kde je voda k dispozici ad libitně, pijí ovce 
v průběhu dne 3-6 x. Rozpětí hodnot uvádějících denní potřebu napájecí vody u 
ovcí je podle jednotlivých pramenů velice variabilní. V průměru je možno počítat 
s tím, že dospělá ovce při pastevním typu výživy spotřebuje denně od 2 do 6 l 
vody. Při pastevním chovu je spotřeba vody nižší (1-3 l na kus.den-1) než při 
stájovém chovu, u kterého je třeba počítat, zejména při krmení senem a jinými 
suchými krmivy, se spotřebou 5-6 l napájecí vody na kus.den-1).  

 Vzhledem k tomu, že pastva ovcí zaměřená prioritně na údržbu krajiny se 
významně rozšiřuje měli by mít pracovníci ochrany přírody i chovatelé ovcí mít na 
paměti, že pastva zvířat v chráněných lokalitách by nikdy neměla být samoúčelná. 
Vždy by měla plnit dílčí cíle dané plánem péče pro daný biotop v daném časovém 
horizontu. Rozhodující role pastvy na těchto lokalitách již vyplývá z výše 
uvedeného textu a podstatné je, že stanovené dílčí cíle by měly být plněny 
efektivně (mimo jiné i ve vztahu k vynaloženým finančním prostředkům) a vždy 
by měly být realizovány v souladu s požadavky plánu péče. V návaznost na výše 
uvedené body je třeba si uvědomit, že praktické zajištění požadovaných cílů má 
vždy svá pozitiva ale i negativa podle zvolené techniky pastvy. Z hlediska kontroly 
ale platí, že pastvu s využitím elektrického ohradníku je vždy možno lépe 
kontrolovat a usměrňovat, než pastvu realizovanou s pomocí pastevců 
a pasteveckých psů. Při této formě pastvy se víc projevuje lidský faktor a proto 
daleko víc záleží na pracovnících ochrany přírody aby našly odpovídající formu 
řízení a kontroly probíhající pastvy. Osobně se domnívám, že při hlídané pastvě by 
naprostou samozřejmostí mělo být proškolení pastevců před zahájením pastvy 
a vedení pastevního deníku v jejím průběhu. 
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6.0 Smíšená pastva 
Význam smíšené pastvy 
 Smíšenou, nebo také společnou, pastvou rozumíme pastvu více druhů 
hospodářských zvířat na stejném stanovišti.  
 Kdysi byla na našem venkově vícedruhová pastva provozována běžně, 
téměř na každém obecním pastvisku a to ve složení od koní, přes ovce, skot, kozy 
až po husy. S rozvíjející se specializací zemědělských činností, pod neustálým 
tlakem na jejich intenzifikaci i šlechtěním zvířat na jednostrannou užitkovost byla 
později doporučována a praktikována především pastva jednoho druhu 
hospodářských zvířat, často dokonce jedné věkové kategorie. Jako mnoho jiných 
věcí, vrací se k nám smíšená pastva více živočišných druhů ze zemědělsky 
pokročilejšího zahraničí, které se k využívání historicky prověřených praktik, ale 
v novém kabátě uchýlilo již dříve a s úspěchem je zařadilo především do systémů 
se šetrnějšími dopady na hospodaření v krajině (Žižlavská a Horák 1998). 
 Za přednost společné pastvy lze považovat zjednodušení chovu. Při vhodné 
volbě společně pasených zvířat a vhodné organizaci pastvy lze také racionálněji 
využívat pastvu a tím ve svých konečných důsledcích také zlepšit rentabilitu 
chovaných zvířat. Společná pastva může být organizována vzájemně mezi 
jednotlivými kategoriemi zvířat jako časově společná, nebo časově následná 
(Žižlavský 2007). 

Chovatelé sportovních koní využívají běžně služeb ovcí a jejich schopnosti 
udržovat trávník na závodištích a ve výbězích. Na jiných místech se pomocí skotu 
a ovcí potlačuje nežádoucí keřový nálet. Ti nejpokročilejší pak dovedou pomocí 
smíšené pastvy udržovat krajové ekosystémy v žádoucím stavu a proporcích 
(Žižlavská a Horák 1998).  

V podmínkách ČR je v současné době nejvíce prozkoumána a používána 
společná pastva skotu a ovcí. Z tohoto důvodu bude tato kapitola pojednávat 
zejména o ní. 
  
Organizace pastvy 
 Za hlavní výhody společné pastvy skotu a ovcí považují Žižlavská a Horák 
(1998) zejména 
1. účinnější využívání pastevního porostu 
2. příznivé ovlivnění botanické skladby porostu 
3. odčervovací program obvyklý v systémech jednodruhové pastvy 
4. vyšší flexibilitu v poskytování tržních produktů během roku 
 Systémy společné pastvy mohou být uplatňovány v různé podobě. Dobu 
sezónního telení a bahnění je třeba podřídit době zahájení pastevní sezóny 
a dynamice nárůstu a výnosové kapacitě v dané pastevní lokalitě. V našich 
podmínkách jde obecně o zimní telení krav a jalovic a jarní bahnění bahnic 
a jehnic. Důležité je počáteční zatížení pastviny vhodným počtem zvířat. Celkově 
bude toto zatížení podřízeno „úživnosti“ pastviny. Významný je přitom poměr 
počtu skotu a ovcí, který by měl být početně 1 : 2-3. To znamená, že k jedné krávě 
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s teletem přidělíme 2-3 bahnice s jehňaty. Předpokládaný hmotnostní poměr pak 
bude záviset na použitých plemenech a činit cca 4 : 1 ve prospěch skotu. Je vhodné 
na pastvině umístit nejprve ovce a po krátké době k nim následně přiřadit skot. 
Pastevní sezóna by měla být podle místních podmínek zahájena co nejdříve na jaře 
a ukončena co nejdéle na podzim. Se snižující se úživností pastviny v průběhu 
vegetace jsou z pastviny postupně odsunována jatečná jehňata a případně dle 
potřeby odchovaná telata (Žižlavský 2007). 

Vlivem plemen na parametry užitkovosti společně pasených masných krav 
s ovcemi se podrobně zabývali Horák et al. (1998 b). Autoři konstatují, že 
přírůstek živé hmotnosti pasených krav nebyl statisticky průkazně ovlivněn jejich 
plemennou příslušností. Výraznější vliv plemene však zjistili u telat, kde bylo 
pořadí plemen podle přírůstku živé hmotnosti následující: 1. české strakaté  - C, 2. 
charolais - Ch., 3. plavé akvitánské - BA, 4. aberdeen argus - AA, 5. hereford - He, 
6. limusin – Li, 7. piemontese – Pi. Obdobně se plemenná příslušnost promítla do 
užitkovosti jalovic kde bylo pořadí podle přírůstku živé hmotnosti následující:  
1. He, 2. Li, 3. C, 4. BA, 5. Ch, 6. AA 7. Pi. Vicefaktorová analýza variance 
potvrdila zejména významnou odlišnost jalovic plemene piemontese. Jak však 
autoři konstatují, vzhledem k malé početnosti pokusných skupin mají výše 
uvedené výsledky pouze orientační charakter. Na rozdíl od přírůstku krav byl 
přírůstek u bahnic v pastevním období významně ovlivněn genotypem zvířat. 
Nejvyšších přírůstků dosáhlo plemeno kent, poněkud nižších pak kříženci plemene 
booroola s plemenem charolais  a nejnižších čistokrevná plemena booroola 
a charolais. Na základě celkového hodnocení autoři konstatují, že se efekt společné 
pastvy krav s telaty a jalovicemi v odchovu a bahnic s jehňaty v žádném 
rozhodujícím ukazateli vývoje živé hmotnosti zvířat neprojevil záporně. 

Na základě výsledků svých pokusných sledování navrhuje Žižlavský 
(2007) následující variantu produkčního systému smíšené pastvy skotu a ovcí 
(Tab. 23). 
 
Tab. 23 Produkční systém smíšené pastvy ovcí a skotu 
Ukazatel Měrná  

jednotka 
Druh zvířat 
skot ovce 

Délka pastevního období dnů 185 185 
Hmotnostní podíl zvířat na začátku pastvy % 78 - 82 18 - 22 
Průměrný věk mláďat na počátku pastvy dnů 110 - 120  30 - 35 
Průměrný věk mláďat při odsunu z pastvy dnů 180 - 300 130 - 160 
Počet telat, jehňat odchovaných na 1 plemenici ks/rok 0,95 1,32 
Průměrný denní přírůstek hmotnosti mladých 
zvířat na pastvě 

kg/den 0,90 0,24 

Roční tržba produkce zvířat na 1 plemenici    
     - z brakovaných plemenic kg 105,0 14,0 
     - mladých mláďat kg 320,0 46,0 

 
 Příznivý vliv společné pastvy skotu a ovcí na jejich produkční ukazatele se 
projevuje nejen v průbu vlastní pastvy, ale také v následném zimním období. 
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Horák et al. (1998 a) sledovali vybrané ukazatele reprodukce a růstu zvířat 
v zimním období následujícím po sezónách smíšené pastvy skotu a ovcí. Ty 
prokázaly statisticky neprůkazné zlepšení ukazatelů plodnosti vyjádřené 
procentem zabřezávání plemenic a inseminačním indexem. Ztráta porodem činila 
u krav 9 % a u bahnic 17 % z předporodní hmotnosti. V prvním měsíci kojení 
představoval úbytek hmotnosti kojících krav 0,6 % a u bahnic 2,2 % poporodní 
hmotnosti. Přírůstek u telat se pohyboval v rozmezí 0,771 – 1,071 kg/ks/den a u 
jehňat 0,200-0,242 kg/ks/den. Rozdíly v přírůstcích  u telat posouzené v souladu 
s termínem jejich narození a jejich plemennou příslušností nebyly statisticky 
průkazné. U jalovic se projevilo statisticky významné zvýšení přírůstků hmotnosti 
po zařazení kukuřičné siláže do objemné krmné dávky. U jehňat se projevil 
statisticky významný vliv pastevní sezony ve prospěch smíšené pastvy a počtu 
odchovaných jehňat. 
 
Požadavky zvířat 

Pastevní porost je při vhodném zatížení a hmotnostním poměru skotu 
a ovcí dokonaleji spásán a také lépe obrůstá. Má-li být smíšená pastva co 
nejefektivnější, musí vytvářet předpoklady k využívání kvalitního jarního porostu 
pro růst mladých zvířat a to jak podporou mléčné produkce matek, tak přímým 
konzumem mláďaty.  
 Pastevní charakteristiky skotu a ovcí jsou podle Pavlů a Hejcmana. (2006a) 
následující. 
 
Skot  
- pastevní generalista (není selektivní spásač, tj. není vybíravý) 
- spásá porost na výšku větší než 3 – 5 cm 
- porost zachytává jazykem (při nízkém porostu pysky) a uškubne 
- spásá dobře i vysoký porost 
- vyhýbá se pokáleným místům 
- většinou respektuje elektrické oplocení 
- dobrá manipulaci i v neznámém terénu 

 
Ovce 
- selektivní spásač 
- spásá porost na výšku kolem 2 – 3 cm 
- porost ukusuje 
- mělký spásač – tj. zaměřuje se na spodní část porostu 
- při pastvě vzrostlejší vegetace se výrazně vyhýbá kvetoucím travám 
- nevyhýbá se pokáleným místům ani po skotu (větší riziko přenosu vnitřních  
  parazitů) 
- spásá i dřeviny 
- většinou nerespektuje elektrické oplocení (vlna je výborný izolant, lépe pokud se  
   vyženou na pastvinu ostříhané, pak elektrický ohradník respektují i po nárůstu  



56 
 

   vlny) 
- nutná zvýšená pozornost v době porodů 
- špatná manipulace, v neznámém terénu je pro přehánění nutné použít ovčácké   
  psy 
- menší riziko půdní eroze, protože působí na půdu nižším tlakem než skot nebo     
   kůň 

 
Pokud je smíšená pastva skotu a ovcí provozovány systematicky a jsou li 

dodržovány její zásady, spolupodílí se také na změnách botanické struktury 
porostu směrem lépe vyhovujícím požadavkům zvířat. Na tuto problematiku 
upozorňují Chládek et al. (2003). Autoři uvádějí, že původně orná půda 
okrajového zájmu s porostem vojtěškotrávy v druhém užitkovém roce, byla 
v předjaří prvního roku sledování podseta travní směsí ve složení (jílek vytrvalý, 
festukoidní hybrid, kostřava červená, srha laločnatá). Takto ošetřený porost byl 
spásán přífaremní smíšenou pastvou skotu a ovcí. Změny botanického složení 
pastevního porostu během tříletého sledování bylo možné charakterizovat jako 
trvalé snižování podílu původního jetelotravního porostu a zvyšování podílu 
vysokých travin z dosevu při stagnaci podílu ostatních bylin.   

 
 

Zdravotní problematika smíšené pastvy 
Jedním z důvodů proč nebyla v minulosti šířeji uplatňována společná 

pastva skotu a ovcí byl názor, že při tomto způsobu pastvy může dojít ve zvýšené 
míře k přenosu parazitóz.  

Sledování parazitóz při společné pastvě ovcí a skotu prováděli Chroust et 
al. (1998) v letech 1995 až 1997 u stáda krav, jalovic a telat masných plemen 
a jejich kříženců (28 kusů) a stáda bahnic, jehnic a jehňat se zaměřením rovněž na 
masnou produkci (50 až 70 kusů). Výsledky vyšetřování v jednotlivých letech 
prokázaly prudký nárůst infekce gastrointestinálními nematody (GIN) 
a tasemnicemi u jehňat, jehnic i bahnic již od prvého měsíce pastvy. Za účelem 
tlumení těchto infekcí byla prováděna dehelmintizace koncem druhého měsíce 
pastvy a na podzim a u bahnic rovněž před vyhnáním na pastvu. Maximální 
hodnoty GIN u jehňat v roce 1995 dosahovaly EPG 550 a do roku 1997 poklesly 
na 180, u bahnic a jehnic pokleslo EPG z 200 na 90. Rovněž hodnoty prevalence 
Moniezia spp., které u jehňat v roce 1995 dosáhly maxima 59 %, poklesly v roce 
1997 na 25 %, u bahnic a jehnic z 25 na 7 %. U skotu dosahovaly v roce 1995 
hodnoty EPG u GIN maxima 75 a do roku 1997 poklesly na EPG 30. 
Dehelmintizace skotu byla prováděna pouze před a po ustájení. Na základě 
srovnání dosavadních výsledků při sledování ovcí a skotu při samostatné pastvě je 
možno konstatovat, že při společné pastvě se intenzita i prevalence 
gatrointestináních helmintóz snižuje. 

Rovněž Žižlavský (2007) konstatuje, že na základě výsledků svých 
sledování a v souladu s výsledky ze zahraničí se intenzita i prevalence 
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gastrointestinálních helmintóz ve srovnání jednodruhové pasty se u společné 
pastvy nezvyšuje. S tím souvisí také doporučení, že při společné pastvě skotu 
a ovcí postačuje běžná prevence tlumení parazitóz jako při pastvě jednodruhové 
odvislé od stanoviště. Doporučuje proto u ovcí preventivní odčervení před 
počátkem a na konci pastevního období, u jehňat pak v 90 až 100 dnech pastvy. 
U skotu je dostačující ošetření před pastvou. 

Hlavní příčinu nejvážnějších zdravotních problémů chovů je nutno vidět ve 
velmi těsné provázanosti pastviny na volně žijící přežvýkavce (jelení a srnčí zvěř) 
se společným výskytem značného množství parazitárních druhů. Při dobrém 
managementu pastvy (střídání oplůtků, střídání pasených druhů), ošetření půdy 
a pastvin (vysekání nedopaskú, rozvláčení výkalů) se ustálí koexistence zvířat 
a parazitů. Jestliže se v chovu objeví parazitóza, je to signálem problému 
s krmením, managementem pastvin nebo půdy. 
 
Technická zařízení na pastvinách 
 I když pastva zvířat představuje většinou extenzívní systém s cílem 
minimalizovat potřebu lidské práce, je nutné pomocí technických zařízení na 
pastvinách zajistit zejména jejich životní potřeby. Do těchto technických zařízení 
je obvykle zahrnováno oplocení, náhonové cesty, manipulační ohrady, napajedla, 
zimoviště, příkrmiště a pastevní přístřešky. 
Oplocení: musí zajistit pobyt zvířat na určené ploše bez možnosti jejího 
svévolného opuštění. Je budováno buď jako stabilní, nebo přenosné. Stabilní 
oplocení tvoří jednak vertikální části, tj. kůly obvykle dřevěné či betonové. 
Horizontální prvky jsou tvořeny buď tyčovinou, nebo dráty. V žádném případě 
nesmí být použit ostnatý drát. Přenosné oplocení je tvořeno především elektrickým 
ohradníkem. Platí zásada, že na ohradník si mají zvířata zvyknout ještě před 
pastvou. Nejlépe v zimovišti. Rovněž je vhodné horní linii ohradníku zvýraznit, 
například textilní páskou. Při již zmíněné společné pastvě skotu a ovcí musí výšky 
jednotlivých horizontálních prvků ohrazení respektovat požadavky obou 
opasených druhů, jak ostatně vyplývá ze schémat uváděných Pavlů a Hejcmanem 
(2006b). 
Náhonové cesty: musí být budovány v odpovídající šířce pro skot, protože ten je 
svými rozměry určující. Doporučuje se šířka nejméně 3 m. Při stanovování jejich 
tras je důležité mít na paměti značný tlak na půdu, který vytváří při svém pohybu 
skot, aby nedocházelo k nežádoucí erozi. 
Manipulační ohrady: zajišťují možnost manipulace se zvířaty. Tato je nutná jednak 
při provádění veterinárních zákroků, či oddělování zvířat. 
Napajedla: musí zajišťovat paseným zvířatům nepřetržitý přístup k vodě. Spotřeba 
vody zejména pasenými kravami je značně vysoká a může s ohledem na 
klimatické podmínky a kvalitu pastevního porostu přesáhnout i 100 l na kus a den. 
Vhodný je buď dostatečně vydatný a nezávadný přírodní zdroj vody přímo na 
pastvině, nebo odpovídající množství vody v cisterně vybavené napáječkami. 
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Zimoviště: zajišťuje zvířatům ustájení přes zimu a jeho konstrukce je odvislá od 
požadavků zvířat. Méně náročná a extenzívnější plemena vyžadují podstatně 
jednodušší péči, zatímco u intenzivněji rostoucích plemen je potřeba těmto 
zařízením věnovat větší pozornost. 
Příkrmiště: Jsou to nejlépe zpevněné plochy na pastvině sloužící k podávání 
doplňkových krmiv zvířatům. Při společné pastvě skotu a ovcí slouží zejména 
k příkrmu objemnými krmivy na začátku a na konci pastvy. Ideální je použít 
konzervovaná krmiva 
sklizená z pasených ploch. 
Cílem pastvy je dosáhnou 
maximum produkce 
zejména z pastevních 
porostů proto dřívější 
systémy doplňkových 
granulovaných slamnatých 
krmiv doplněných melasou 
se jeví býti překonány. 
Vhodné je použití 
minerálních lizů. Zde je možné poskytnout větší nabídku a ponechat zvířatům 
možnost volby s tím že je možné předpokládat určitý preferenční spontánní příjem 
(Chládek a Zapletal 2007). 

Se stoupajícím významem ekologických aspektů pastvy se objevují některé 
další požadavky na to, co by mělo být na pastvině zajištěno. Například Matějková 
(2001) doporučuje do každého pastevního areálu zaplotit trvale zamokřenou 
plochu sloužící jako kaliště, které vyžadují zvířata zejména v horkých dnech. To 
proto, že se kaliště může stát atraktivní botanickou lokalitou. 
 
 
7.0 Zdravotní problematika pasených zvířat 

Jedním ze záladních pilířů úspěšného a ekonomicky prosperujícího chovu 
je dobrý zdravotní stav zvířat. Souhrn opatření, která směřují k omezení rizika 
průniku patogenních i podmíněně patogenních agens na farmu označujeme jako 
biosecurita. Na úrovni farmy ji tedy musíme chápat jako celý zooveterinární 
komplex opatření, který pro mnohé představuje až příliš vysoké požadavky. Na 
prvním místě se vždy uvádí uzavřený obrat stáda, izolace nově nakoupených 
zvířat, využití diagnostických a vakcinačních programů pro zajištění dobrého 
zdravotního stavu zvířat. V případě chovu zvířat pastevním způsobem je tedy plné 
zajištění tohoto předpokladu minimálně problematické, neboť se nevyhneme 
přímému, či nepřímému kontaktu s volně žijícími organismy, které můžeme 
posuzovat jako vektory různých infekčních onemocnění (klíšťata, hmyz, hlodavci, 
ptactvo apod.).  Z hlediska komplexního hodnocení zdravotního stavu zvířat lze i 
přes určitá rizika vyzdvihnout hlavní přednosti, které Kroupová et. al. (2001) 
shrnuli do tabulky (Tab. 24 ) s převažujícími pozitivními efekty. 
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Tab. 24: Přednosti a rizika pastevních systémů 
Uplatnění Přednosti Rizika 
Zdravotní ↑kvalita rohoviny, 

↑dlouhověkost, 
↑plodnost, harmonický 
rozvoj orgánů, ↑ztučnění, 
↑projevy pohlavních funkcí, 
↑termoregulační kapacita, 
↑vit. D 

poranění končetin, svalová 
dystrofie, 
pastevní tetanie, parazitární 
onemocnění, 
infekční keratokonjuktivitida, 
uštknutí, bodavý hmyz 

Ekologickopratotechnické ↓spotřeba pohonných hmot 
druhově bohaté trvalé travní 
porosty fixace  NO3, PO4, 
vzdušného N, humusu, 
retence vody, ↓eroze, 
autoregulativní evaporace, 
regulace živinového režimu 
↑pícninářsky a dieteticky 
cenné trávy a byliny, 
↓rozrůstání metlice trsnaté 

nerozvláčené výkaly 
rozmnožení šťovíků 
rozbahnění, vyšlapování cest, 
↑eroze 
preference botanických druhů 

 
V úzkém vztahu s kvalitou pastevní píce se můžeme setkat 

s metabolickými poruchami, které jsou často spojeny s karencí mikroprvků. Ty u 
skotu, stejně jako u dalších živočišných druhů, negativně ovlivňují zdraví, 
produkci i reprodukci. U přežvýkavců je saturace mikroprvky určována především 
geografickou lokalitou, neboť ta primárně ovlivňuje přívod těchto živin do jejich 
organismu. Existuje zde jednoznačná vazba půda - rostlina - zvíře, určující stupeň 
zásobení daným prvkem.  

V mnoha případech se otázkou těchto prvků nezabývají pouze chovatelé, 
neboť je zde přímá návaznost na výživu, ale I zdravotní stav lidí. Příkladem může 
být selén, jehož obsahh v půdě celosvětově podléhá značné variabilitě. 
V posledních letech se potvrzuje, že také Českou republiku lze zařadit mezi oblasti 
s deficitem selenu u zvířat i lidí. Selen (spolu s vitaminem E) patří mezi základní 
esenciální nutriční složky, jejichž hlavní funkcí je ochrana buněk a tkání před 
oxidativním poškozením. Spolu s dalšími nutričními složkami mají za úkol 
udržovat nízké tkáňové koncentrace reaktivních forem kyslíku, které jsou pro 
organismus v řadě situací prospěšné, ale uplatňují se také v etiopatogenezi mnoha 
onemocnění a patologických procesů. Selen je součástí neenzymových, ale 
i enzymových ochranných systémů proti reaktivním formám kyslíku. Jeho hlavní 
fyziologická funkce je zprostředkovávána pomocí glutathionperoxidázy (GSH-Px), 
jíž je selen integrální součástí. Základní funkcí GSH-Px je odstraňování nadbytku 
H2O2 z cytoplazmy buněk.10 Dalším selenoproteinem je iodothyronin deiodináza 
(ID) regulující konverzi tyroxinu (T4) na biologicky aktivní formu hormonu štítné 
žlázy 3,3´,5-trijodotyronin (T3). Aktivace hormonů štítné žlázy je potřebná, aby 
organismus dosahoval dobrých růstových schopností a byl dostatečně adaptabilní 
vůči chladu.  
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Hlavní klinickou známkou deficience selenu u nově narozených 
přežvýkavců je onemocnění příčně pruhované svaloviny označované jako nutriční 
svalová myodystrofie (nemoc bílých svalů). K hlavním příznakům u novorozených 
telat patří poruchy sání v důsledku dystrofických změn svaloviny jazyka a rychlé 
úhyny. Příznaky se ale mohou objevovat až u telat a jehňat ve stáří 1 – 4 měsíců. 
Nemoc je charakterizována celkovou slabostí, strnulostí a degenerací svalů. 
K propuknutí klinických příznaků dochází většinou po zvýšené fyzické zátěži. 

Na základě velkého množství již dříve uvedených funkcí selenu 
v organismu - především ovlivňování termoregulace v časném postnatálním 
období, vliv na složení a kvalitu kolostra, rozvoj a funkce imunitního systému, vliv 
na hormony štítné žlázy, obrana buněk před působením reaktivních forem kyslíku 
- je zřejmý velký význam selenu pro udržování dobrého zdravotního stavu telat. 
Díky velkému množství biologických funkcí, do kterých selen zasahuje, se 
nedostatek selénu dává do souvislosti se zvýšenou nemocností telat, respektive 
zvýšenou vnímavostí k infekčním onemocněním především respiratorního 
a gastrointestinálního aparátu. 

Další metabolickou chorobou, která postihuje všechny plemena a kategorie 
skotu je pastevní tetanie. Bývá spojována s pastvou na mladém porostu, avšak 
příčinou je především nedostatek Mg (hořčíku) v mladém pastevním porostu. 
Mluvíme tedy o hypomagnezii, která je způsobena nedostatečným přívodem, či 
sníženou resorbcí v trávicím traktu. Nedostatek hořčíku bývá velmi často 
doprovázen i nedostatkem Ca (vápníku) a narušením poměru v zastoupení mezi 
Na, K, Ca a Mg. Příčinou je velmi často pastva přežvýkavců na mladých 
pastevních porostech a plochách, kde bylo uskutečňováno hnojení draselnými 
a dusíkatými hnojivy. Mladý porost je charakteristický zejména vysokým obsahem 
N-látek a draslíku, kteří mají vliv na sníženou resorbci hořčíku. Opačný efekt má 
sodík.  
U akutního průběhu jsou charakteristické velmi silné křeče svalstva (střídání 
křečových stavů s nekřečovými), apatičnost zvířat a svalový třes. Zvířata mají 
velmi často špatné a nekoordinované pohyby s častými pády (u rozvinuté formy). 
Pro chronickou formu je velmi typická plachost, nežravost, někdy i agresivita, 
nekoordinová chůze a pohyby, špatné trávení aj.  Léčba se provádí aplikací 
praparátů s Mg a Ca, většinou ve formě infuse. Prevencí je dostupnost minerálních 
lizů s optimálním obsahem makro a mikroprvků. 

Při spásání květnatých luk, především v chráněných územích se můžeme 
setkat se zastoupením různých rostlin obsahujících fotosenzibilní látky. Tyto pak 
vyvolávají do několika dnů fotosenzibilní onemocnění, které lze charakterizovat 
jako zcitlivění povrchových vrstev nepigmentované a srstí nechráněné kůže 
a sliznic zářením určité vlnové délky. Nejčastěji jsou postižena zvířata při 
zkrmování jedovatých rostlin, plesnivého krmiva, při podání některých léčiv, či 
kongenitálních onemocněních. Tvorba těchto fotoaktivních látek také může být 
důsledkem invazních (parazitárních), či infekčních onemocnění. Fotosenzibilní 
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látky, přítomné v dostatečném množství v kůži, mohou při vystavení světlu 
způsobovat dermatitidu. 

Fotosenzibilita může být označována jako primární, kdy jsou látky 
přijímány krmivem. Dále může nastat chybná syntéza pigmentu způsobená 
abnormálním metabolismem. Jedná se o spontánní výskyt, který je zřídkavý 
a omezený na dvě geneticky podmíněné poruchy při tvorbě hemu. Poruchou jater 
pak může být tzv.fotosenzibilita nepatogenní, kde fototoxické agens představuje 
fyloerytrín, který je tvořen mikrobiální činností bachoru. Pokud nedojde k poruše 
jater, absorbovaný fyloerytrín je úspěšně vychytáván a v kožní cirkulaci 
nedosahuje fotosenzibilizujících hladin. K ostatním příčinám patří i plesnivé 
krmivo, některé otravy, či metabolity bakterií, či parazitů (leptospiróza, 
motoličnatost). 
 
Přirozené fotosenzibilní látky: 

- Hypericín, pseudohypericín (krev sv. Jana) – Třezalka tečkovaná 
(Hypericium perforatum) – stabilní pigment obsažený v listu, stonku a květu, 
přetrvává i při sušení. Akční spektrum viditelného světla 500-600 nm. Mléko koz 
a krav, které spasou větší množství třezalky, se hypericinem barví do růžova, takže 
bývá podezření na přítomnost krve. 

- Fagopyrín – toxický derivát hypericínu v semenech a suchých rostlinách 
pohanky (Fagopyrum sagittatum) 

- Furnokumariny – stovky vyšších rostlin, především čeledí Apiaceae 
(okoličnaté, miřikovité) a Rutacea (routovité). Podobné účinky může mít petržel, 
celer a mrkev, které jsou infikované houbou Sclerotinia sclerotiorum. 

- stejné účinky pak mohou vyvolat sulfátová léčiva, tetracykliny, 
chlorpromazin, chlordiazepoxid, tiazidová diuretika, furosemid, rozin, erytrozin, 
furosemid, bengálská červeň, metylénová modř 
 
 Mimo neinfekčních onemocnění, mezi které můžeme mimo uvedené 
zařadit další metabolická, či různá orgánová onemocnění musí chovatelé provádět 
preventivní opatření, zahrnující především vakcinační programy. 

K těm patří infekční keratokonjuktivitida.  Jedná se o akutní nakažlivé 
onemocnění oka skotu charakterizováno katarálním zánětem spojivky oka, které 
přechází do hnisavé formy a tvorby abscesů a vředů rohovky. Toto onemocnění se 
v minulosti vyskytovalo u mladého dobytka na jaře, v současné době se s ním 
můžeme setkat po celé léto. Všeobecně se za původce označuje Moraxella bovis, 
která je přenášena hmyzem. Náchylnost rohovky k tomuto onemocnění zvyšuje 
především infračervené záření, kterému jsou zvířata na pasvině vystavena. To 
vyvolá v první fázi zvýšený slzotok a tím přiláká velké množství much. Proto by 
na každé pastvině měl být přirozený kryt, či přístřešek, který umožní především 
v poledních hodinách ochranu proti tomuto záření. Preventivním a účinným se jeví 
být proti tomuto onemocnění vakcinace, která se dvakrát opakuje a měla by být 
provedena minimálně 6 týdnů před očekávaným vývojem hmyzu do dospělosti. 
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Další chorobou, o které se často hovoří jako o importované, je 
paratuberkulóza, neboť se většina ohnisek se nachází v dovezených stádech. Při 
vazném způsobu chovu skotu, který byl u nás v minulosti nejrozšířenějším, však 
nebyla tak velká příležitost šíření tohoto onemocnění jako při systému volného 
ustájení nebo pastevním systému. Většina stád skotu v ČR je však na tuto nákazu 
neprošetřena. Zdrojem nákazy bývá zpravidla trus nemocných zvířat, 
kontaminované krmivo (zejména mlezivo a mléko infikovaných zvířat), stelivo, 
stájové prostředí, výběhy, napájecí voda nebo pastviny. Vnímavost hostitelů k 
onemocnění zvyšuje deficitní výživa a nevhodné zoohygienické podmínky. Zvířata 
se zpravidla nakazí perorálně, nejčastěji ve stáří do 3 měsíců, kdy jsou k infekci 
nejvnímavější. Pro tuto chorobu je charakteristická dlouhá inkubační doba a 
možnost latentního průběhu bez klinických příznaků, při současném vylučování 
původců do prostředí. Klinicky se nákaza projevuje neléčitelným průjmem, jehož 
intenzita se při progresívním průběhu nákazy zhoršuje. Ten následně způsobuje 
dehydrataci organismu, vyhublost zvířat a jejich úhyn. Zákeřnější je průběh 
latentní, kdy zvířata nemají klinické příznaky vůbec nebo se průjmy dostavují 
střídavě, ale zvíře vylučuje původce (Mycobakterium avium – paratuberculosis) do 
prostředí. To se stává zdrojem nákazy pro ostatní zvířata. K přímé infekci dochází 
nejčastěji u narozených telat, která do stáří dvou měsíců jsou k nákaze 
nejvnímavější. K rozšíření nákazy přispívá zejména pastevní způsob chovu, kdy 
zamořené pastviny jsou i několik let zdrojem nákazy. Pro chovatele je důležité 
sledovat klinický stav zvířat, zda-li při běžném krmení některá nemají průjem. Ta, 
u nichž je průjem neléčitelný nebo zvířata hubnoucí, je potřeba ze stáda 
neprodleně vyřadit. Patologicko-anatomicky se zjišťuje proliferativní zánět jejuna, 
ilea a u pokročilé formy i jiných částí střeva (slepé střevo a další), provázený 
místním překrvením, zesílením a zvrásněním sliznice. Korespondující mízní uzliny 
střevní jsou zvětšené s hyperplazií kůry, prostoupené lymfatickou tekutinou. 
Někdy se mohou vyskytnout, zejména u malých přežvýkavců např. ovcí, koz, 
muflonů a jelenů ložiskové tuberkuloidní změny v mízních uzlinách střevních, 
parenchymu jater, příp. v dalších orgánech. 

V posledních letech se můžeme setkat s katarální horečkou ovcí, která byla 
v roce 2006 poprvé diagnostikována na 4 nizozemských farmách nedaleko hranic s 
Německem a Belgií. V roce 2007 byl tento sérotyp 8 katarální horečky ovcí 
diagnostikován v Belgii, Německu, Španělsku, Francii, Velké Británii, Itálii, 
Lucembursku, Nizozemí, Švýcarsku a Dánsku, v roce 2008 pak i v České 
republice. Z tohoto důvodu probíhá v České republice v okruhu 150 km od 
ohniska vakcinace, která je plně hrazena státem. 
 Katarální horečka ovcí je infekčním onemocněním přežvýkavců, které není 
přenosné na člověka. Původcem katarální horečky ovcí je virus (BTV), Orbivirus, 
který patří mezi Reoviridae. V současné době je známo 24 zřetelně 
rozpoznatelných  sérotypů  BTV1 až BTV24. V jižních částech  Evropy byl zjištěn 
výskyt sérotypů  BTV1, 2, 4, 9 a 16.  V současné době  se šíří v Evropě sérotyp 8 
(BTV-8), který nebyl nikdy předtím v Evropě zjištěn. Sérotyp BTV-8 bývá 
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obvykle diagnostikován v Keni, v Nigerii, v Jižní Africe, v jižní a v centrální části 
Ameriky. Tento virus vyvolává klinické projevy onemocnění u ovcí a i u skotu. 
Přenašečem viru je tiplík rodu Culicoides. K onemocnění jsou vnímaví 
přežvýkavci. Infekční perioda (viremie) u infikovaných zvířat je až 60 dnů. 
Protilátky je možné detekovat za 7 až 14 dní po nakažení  a jsou většinou přítomné 
do konce života zvířete. U skotu mohou být klinické příznaky nevýrazné, a proto 
se stává významným zdrojem viru  a hraje významnou roli v jeho přenášení. Tento 
sérotyp BTV-8 se vyznačuje schopností způsobit u skotu  projevy  klinických 
příznaků.  Onemocnění se projevuje vesikulárními (puchýřky) a ulcerózními 
(vředy) změnami v dutině ústní a jako vesikulární  a ulcerativní  dermatitida (zánět 
kůže), dále koronitida (otok a zčervenání kůže v oblasti přechodu rohoviny 
paznehtů a kůže), lakrimace (slzení), salivace (slinění). Zaznamenána bývá také 
nižší produkce mléka.  

U ovcí jsou příznaky výraznější (zvláště u jehňat). Průběh může být 
perakutní až chronický. V případě perakutního průběhu ovce uhyne za 7 - 9 dní od 
nakažení, a to důsledkem prudkého plicního edému, z nozder vytéká pěnovitý 
sekret a dochází k udušení. U chronického průběhu může ovce také uhynout 
během 3 až 5 týdnů od nakažení, a to vlivem následných bakteriálních komplikací, 
které způsobují hlavně pasterely a následkem  celkovému vyčerpání organizmu. 
Mírný průběh se obvykle v poslední fázi chronického stádia onemocnění 
zvýrazňuje a urychluje. Virus poškozuje cévní endotel a tím se vytvářejí v krevním 
řečišti sraženiny, důsledkem toho vzniká kongesce (městnání krve), edém (otok), 
hemoragie (krvácení), zánět a nekróza (odumření tkáně). Inkubační doba je u ovcí 
4 – 6 dní. Prvním příznakem po uplynutí inkubační doby je stoupající tělesná 
teplota,  40,5 až 42°C. Za dva dny od počátku zvýšené teploty dochází k otokům 
pysků, nozder, líce, víček a mezisaničí, někdy také uší. Dále ke kongesci dutiny 
ústní, nosní, spojivky a v oblasti paznehtů. Z nozder vytéká zvýšené množství 
sekretu, který se později stává mukopurulentní (sore muzzle – hnisavá tlama). 
Zvířata jsou apatická. Protože je dutina ústní značně bolestivá, ovce při přijímání 
potravy drží krmení chvíli v tlamě bez žvýkání a to proto, aby došlo k provlhčení 
a tím k změkčení krmiva. Při žvýkání může docházet k výtoku pěny z koutků 
pysků. Na sliznici dutiny ústní a nozder jsou vidět drobné krváceniny. Tam, kde 
dochází ke tření zubů o jazyk  a sliznice pysků je možné zjistit ulcerace. Může 
dojít k otoku jazyka, který se stane cyanotickým (blue tongue) a k jeho vyčnívání z 
dutiny ústní. Zvířata se pohybují obtížně důsledkem zánětlivých změn v oblasti 
paznehtů, kde můžeme pozorovat červeno-fialový oteklý pás na rozhraní rohoviny 
a kůže. 
 Stále častěji se diskutuje o bovinním virovém průjmu, tzv. slizniční 
chorobě (BVD – MD), která patří k produkčním chorobám, podílejících se na 
významných ztrátách v produkci mléka a masa. Možná proto se u této choroby 
odhadují ekonomické škody, které způsobuje. Nákaza se klinicky projevuje řadou 
příznaků, zejména zánětem sliznic ať už dýchacího, zažívacího aparátu i spojivek. 
Způsobuje průjmová onemocnění i katary dýchacích cest. Známý je letální 
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hemoragický syndrom u mladého skotu, kdy narušené sliznice krvácejí. 
Nejzávažnější z hlediska chovatelského uplatnění zvířat jsou infekce, ke kterým 
dochází v průběhu gravidity. Pokud se plod nakazí v druhé polovině březosti, 
vesměs nastává jeho odumření a následuje zmetání. Pokud však dojde k nakažení v 
první třetině březosti, plod neodumírá, kráva nezmetá a tele donosí. Narozený 
jedinec se stává perzistentním vylučovatelem viru do prostředí. Principem při 
ozdravování je proto vyhledávání těchto zvířat s jejich následným vyřazením z 
další reprodukce.  
 
 
8.0 Prodloužení pastevního období 

Pobyt zvířat mimo stáj je přirozený nejenom v průběhu vegetačního 
období, ale také na podzim a v zimě. Celoroční pobyt zvířat na pastvinách je 
naprosto běžná forma chovu na australském nebo americkém kontinentě, ale 
neznámý není ani v Evropě. 

Jednou z možností zimního chobu je ustájení zvířat v ohradě nastlané 
slámou. Krmnou dávku tvoří pouze konzervovaná krmiva. Zatížení je 3,5 až  
4 DJ.ha-1. Rizikem je vysoká koncentrace sloučenin fosforu, draslíku a amoniaku 
v půdě. Z tohoto důvodu je třeba zajistit rotaci ohrady v průběhu zimy 
a dostatečnou podestýlku. Na jaře po odklizení slámy je třeba provézt přísev druhů 
s rychlým vývojem, jako je jílek mnohokvětý nebo brukvovité pícniny. 

Jinou možností je ustájení zvířat v oplůtku na orné půdě. Koncem 
vegetačního období je zde zdrojem krmiva výdrol obilí, zbytky strniště nebo 
meziplodiny. Jako meziplodiny je možné využít brukvovité pícniny nebo jílek 
mnohokvětý. Nezbytné je také přikrmování konzervovaným krmivem. 

Zvířata je možné také ponechat na trvalých travních porostech (pastvinách) 
až do počátku zimy, případně přes celou zimu. Pozdě na podzim a při mírné zimě 
mohou využívat narostlou pastevní píci. Opět je nezbytné přikrmování 
konzervovanými krmivy. Při teplotách nad 0 oC může dojít k poškození travního 
drnu, ale nedochází k ovlivnění výnosů v následujícím roce. Závažné poškození je 
na místech, kde se zvířata přikrmují a kde se nastýlá sláma. V půdě zde dochází 
k nadměrné akumulaci živin. Regeneraci travního drnu a snížení rizika 
vyplavování nitrátů a dalších sloučenin do spodních vod je možné provést 
přísevem (přesevem) jílku vytrvalého a na zvlášť poškozených místech přísevem 
jílku mnohokvětého. Na možnost provozování „zimní pastvy“ má bezprostřední 
vliv půda. Podmáčení terénu a sešlap vede k poškození travního drnu. 
V souvislosti s tím může dojít také k poškození paznehtů zvířat. Půdy by měly být 
lehké nebo středně těžké, které nejsou ovlivněny podzemní vodou. Nejlepší 
předpoklad pro zimní pastvu mají rankery a rendziny s horizontem Ah – C nebo 
písčité hnědé půdy s horizontem Ah – Bv – C. Vyloučit je třeba půdy těžké 
s vysokým obsahem jílu. Patří sem pelosoly, pseudogleje a gleje, které mají 
vysokou hladinu spodní vody. Zimní pastva by neměla být provozována na 
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svazích se sklonem nad 7o. Při rychlém tání sněhu na jaře by mohlo dojít ke 
kontaminaci povrchových vod splavováním naředěných výkalů.  

 
8.1 Druhová skladba 

Vhodné druhy pro zimní pastvu by měly odolávat sešlapu, vytvářet pevný 
drn a mít vysokou regenerační schopnost. Navíc by měly mít schopnost obrůstat 
při nízkých teplotách a být odolné vůči mrazu. Základem pro zvýšenou odolnost 
proti mrazu je vybavení biomebrán fosfolipidy stabilními v chladu a zvýšení 
koncentrace nízkomolekulárních membránových molekul, které snižují bod 
tuhnutí, koncentraci toxických iontů a z elektrolytu vytlačují strukturní proteiny. 
Výraznou roli hrají uhlohydráty, které jsou získávány z rezervních zdrojů nebo 
z pokračující fotosyntézy. Zimovzdornější jsou v tomto směru trávy než 
jeteloviny. Listy trav využívaných pro prodloužení pastevního období by měly mít 
vzpřímený růst. Díky tomu je rychlejší schopnost vysychání a tím snížené riziko 
hnití. Vhodné jsou zejména druhy s vyšším podílem listů ve druhé polovině 
vegetačního období, které jsou navíc dlouhodobě zelené. V tomto směru je velmi 
dobrým druhem pro prodloužení pastevního období kostřava rákosovitá. Jedná se o 
tolerantní dlouhodobě zelený druh, který se pro pícninářské účely využívá hlavně 
na severoamerickém kontinentě. Vzpřímený růst umožňuje listům rychlejší 
vysoušení, čímž se zpomaluje proces hnití. V průběhu vegetačního období dávají 
zvířata při pastvě přednost jemnějším druhům, zatímco tužší listy kostřavy 
rákosovité spásají až následně. Z tohoto důvodu se doporučuje letní biomasa 
kostřavy rákosovité ke konzervaci. Naproti tomu na podzim dávají zvířata 
přednost zeleným listům kostřavy rákosovité, zatímco odumřelým stéblům 
ostatních trav se vyhýbají. Velmi kvalitní trávou s vysokým obsahem 
vodorozpustných cukrů je jílek vytrvalý, který bývá běžnou součástí intenzivně 
využívaných pastevních porostů. Zvířata jílek velmi ráda spásají, ale podzim je 
velmi často napadán houbovými chorobami, které jsou za příznivých podmínek 
schopny produkovat mykotoxiny. Navíc je omezena jeho vytrvalost, protože 
kromě citlivosti vůči chorobám je také náchylný k vymrzání. Kombinaci vysoké 
kvality rodu Lolium a zimovzdornosti rodu Festuca poskytují mezirodové hybridy. 
Vyznačují se bohatým olistěním, vysokou produkcí a vytrvalostí. Loloidní hybridy 
vznikly křížením jílku mnohokvětého a kostřavy luční. Festucoidní hybridy 
vznikly křížením kostřavy rákosovité a jílku mnohokvětého. Pro využívání 
koncem vegetačního období jsou lépe adaptování festucoidní hybridy. Mezi druhy 
vhodné pro využití koncem vegetačního období může patřit také srha laločnatá. 
Kvalita srhy laločnaté klesá při překročení termínu sklizně v 1. seči, ale díky 
ozimému charakteru vytváří v další seči především listové výhony a možnosti 
využití jsou širší.  

 
8.2 Příprava a ošetřování porostu 

Travní porost je na prodloužení pastevního období vhodné připravit. 
Příprava porostu spočívá zejména v různě dlouhém šetření pře plánovaným 
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podzimním využitím. Podle stupně šetření porostu před zimou se ve Velké Británii 
rozlišovalo mezi termíny „rouen“ (šetření porostu po první seči) a „fog“ (šetření 
porostu přes celé vegetační období). V současnosti se uplatňuje také šetření 
porostu od srpna, pro které se používá termín „foggage“ (ACHILLES et al., 2002). 
V příznivých klimatických podmínkách je možné ještě kratší šetření porostu, kdy 
je pastva provozována až do konce září (počátku října), po té je přerušena a před 
plánovaným podzimním, resp. zimním využíváním je porost ponechán v klidu asi 
30 dnů (HENNESSY et al., 2006). Včasné šetření porostu je obvykle na úkor nižší 
kvality pastevní píce koncem vegetačního období, zejména když se vytvoří větší 
množství květenství. 

Při pobytu zvířat na pastvinách v zimním období je potřeba zpravidla 
v období jara provést regeneraci travního drnu. K odstranění nerovností je 
nezbytné smykování pastevní plochy, které je dobré při větším poškození drnu 
opakovat. Při odstraňování nerovností by se mělo upustit od válení pastvin, 
protože to přispěje pouze k dalšímu nežádoucímu zhutnění půdy a v souvislosti 
s tím by byla narušena kvalita píce a produkce. Přímo na smykování pastvin by 
měl navazovat přísev (přesev). Vliv pastvy pozdě na podzim a v zimě na produkci 
travního porostu v následujícím jarním období je variabilní. Záleží zejména na 
délce využívání přes zimní období a také na povětrnostních podmínkách. Určité 
dopady na produkci následující 1. seče můžou nastat při pobytu zvířat na pastvině 
až do časného jara.  
 
Produkce biomasy koncem vegetačního období 
 Výška výnosů na podzim a v zimě je v prvé řadě závislá na délce šetření 
pastevního porostu před zimou. Porost šetřený od června má na podzim a v zimě 
vyšší produkci biomasy. Naopak travní porost šetřený až od srpna má nižší 
produkci biomasy, ale vyšší kvalitu. U jílku vytrvalého má četnost využití v létě 
jen nepatrný význam pro podzimní a zimní výnosy. Naopak kostřavě rákosovité 
prospívá spíše méně časté využití, které by se mělo konat alespoň dvakrát do roka.  

 V průběhu podzimu a zimy dochází k postupnému rozkladu listů a tím také 
ke snižování produkce. Nejprve dochází k odumírání a rozkladu jemnolistých 
druhů, jako je jílek vytrvalý. Naopak druhy s hrubými listy odumírají a rozkládají 
se jen pozvolna. Mezi tyto druhy patří kostřava rákosovitá a její kříženci. 

 Výnos sušiny u polopřirozeného travního porostu na podzim a v zimě jsou 
na obr. 7. Polopřirozený travní porost tvořila převážně kostřava červená (23 %), 
smetanka lékařská (15%), srha laločnatá (12 %), psineček výběžkatý (11 %), 
trojštět žlutavý (10 %), lipnice luční (7%) a bojínek luční (7 %). Výnosy sušiny 
byly vysoce průkazně (P<0,01) ovlivněny délkou šetření před plánovaným 
podzimním a zimním využitím (termínem přípravné seče) a vysoce průkazně 
(P<0,01) také termínem podzimního, resp. zimního využití (hlavním využitím). 
Delší šetření travního porostu (přípravná seč v červnu) se odrazilo na vyšší 
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produkci koncem vegetačního období (1,60 t.ha-1). Kratší šetření travního porostu 
(poslední seč v polovině srpna) znamenalo nižší výnosy na podzim a v zimě  
(0,54 t.ha-1). Přípravná seč ovlivnila výnosy zejména v listopadu. V prosinci 
a lednu nebyl výrazný rozdíl mezi porosty s přípravnou sečí počátkem července 
a v polovině srpna. V důsledku odumírání listů se od listopadu do ledna snížila 
produkce z 2,28 na 1,14 t.ha-1 (porosty s přípravnou sečí v červnu) a z 1,24 na  
0,64 t.ha-1 (porosty s přípravnou sečí v srpnu). Časné přerušení pastvy v létě, resp. 
delší šetření travního porostu před plánovaným využitím v zimě vede k vyšší 
produkci píce na konci vegetačního období. 
 

Obr. 7 Výnosy sušiny (t.ha-1) u polopřirozeného travního porostu v závislosti na 
přípravné seči a termínu hlavního využití na podzim a v zimě, průměr let 2000 - 
2004 
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 Také výnosy u monokultury (výsev 20 kg.ha-1) festulolium (Felina), srhy 
laločnaté (Vega) a ovsíku vyvýšeného (Median), (obr. 8) potvrzují výše uvedené 
závěry. Nicméně je zřejmé, že v průběhu podzimu se produkce výrazně snižovala 
zejména u porostů s přípravnou sečí v červnu. Porosty s pozdějším termínem 
přípravné seče v červenci měly od října do prosince vyrovnanou produkci sušiny. 
Přitom vyšší produkce byla u porostů ovsíku vyvýšeného. 
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Zdrojem píce na konci vegetačního období mohou být také meziplodiny. 
Jako letní meziplodiny byly v následujícím experimentu využity řepka ozimá 
(Akela a Liratop), (výsev 12 kg.ha-1), řepka jarní pastevní (Sparta a Orly), (výsev 
12 kg.ha-1), řepka jarní sečná (Peranova a Liforum), (výsev 12 kg.ha-1), vodnice 
(Agressa a Siloganova), (výsev 1,5 kg.ha-1), jílek jednoletý (Andy a Livet), (výsev 
50 kg.ha-1) a jílek mnohokvětý (Fabio a Zorro), (výsev 50 kg.ha-1). Meziplodiny 
byly vysety v 31. kalendářním týdnu roku 2004. Sklízeny byly postupně ve 42.  
kalendářním týdnu (říjen), 46. kalendářním týdnu (listopad) a 50. kalendářním 
týdnu (prosinec). Narozdíl od trvalých travních porostů nedošlo u meziplodin na 
podzim k výraznému snižování produkce (obr. 9). Průkazně nejvyšší (P<0,05) 
výnosy sušiny byly u jílků, zejména u jílku jednoletého. Pohybovaly se od 3 do 5 
t.ha-1 sušiny. Výnosy sušiny u brukvovitých pícnin byly kolem 1 t.ha-1 sušiny. 
Nízké výnosy sušiny brukvovitých byly dány vysokým obsahem vody ve sklizené 
píci (> 90 %). 
 
Obr. 8 Výnosy sušiny (t.ha-1) vytrvalých trav v závislosti na přípravné seči a 
termínu hlavního využití na konci vegetačního období, průměr let 2005 - 2007 
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Obr. 9 Výnosy sušiny (t.ha-1) u meziplodin na konci vegetačního období v roce 
2004 
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8.3 Kvalita píce 
 Obsah NL se v listopadu pohyboval mezi 10 a 14 % (Obr. 10). Nejvyšší byl 
u porostů s posledním termínem přípravné seče v srpnu, nejnižší naopak u porostů 
s přípravnou sečí v červnu. Průkazný (P<0,05) vliv přípravné seče na obsah NL 
byl v listopadu. V prosinci a lednu již přípravná seč obsah NL výrazně 
neovlivňuje. V těchto termínech se obsah NL pohyboval mezi 10 a 11 %. Průkazně 
(P<0,05) se obsah NL snížil mezi listopadem a prosincem. Ovšem z obr. 10 je 
zřejmé, že při přípravné seči v červnu byl obsah NL v průběhu zimy vyrovnaný. 
Průkazný (P<0,05) pokles obsahu NL mezi listopadem a prosincem byl u porostů 
s posledním termínem přípravné seče v červenci nebo srpnu. Podobné změny jako 
u NL nastaly také u stravitelnosti OH (obr. 11) a obsahu NEL (obr. 12). SOH 
a obsah NEL v píci z polopřirozeného travního porostu klesali zejména v listopadu 
a prosinci na úroveň slámy. Přitom u pastviny jako dostatečného doplňku výživy 
přežvýkavců na podzim a v zimě by měla být SOH nejméně 50 % (COLLINS 
a BALASKO, 1981). Díky znečištění vzorků při sklizni byl ve vzorcích vysoký 
obsah popelovin, ktrerý do značné míry ovlivnil odhad hodnot SOH a NEL. 
Dosažené výsledky ale potvrzují závěry WOLFA (2002), že travní porost šetřený 
od června má na podzim vyšší produkci, ale jeho kvalita je nižší. Naopak travní 
porost, který byl využíván až do srpna, má na podzim nižší výnosy, ale vyšší 
kvalitu 
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Obr. 10 Obsah NL (%) u polopřirozeného travního porostu v závislosti na 
přípravné seči a termínu hlavního využití na podzim a v zimě, průměr let 2000 - 
2003 
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Obr. 11 Stravitelnost OH (%) u polopřirozeného travního porostu v závislosti na 
přípravné seči a termínu hlavního využití na podzim a v zimě, průměr let 2000 - 
2003 
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Obr. 12 Obsah NEL (MJ.kg-1 sušiny) u polopřirozeného travního porostu 
v závislosti na přípravné seči a termínu hlavního využití na podzim a v zimě, 
průměr let 2000 - 2003 
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 Obsah NL u vytrvalých trav se na konci vegetačního období pohyboval od 
6,5 do 12 % (obr. 13). Zřejmý byl opět průkazný vliv (P<0,05) přípravné seče na 
obsah NL koncem vegetačního období. Podobně jako u polopřirozeného travního 
porostu jsou změny obsahu NL v průběhu podzimu patrné zejména u porostů 
s přípravnou sečí koncem července. Travní porosty s přípravnou sečí v červnu mají 
na konci vegetačního období vyrovnaný obsah NL. V prosinci se u porostů 
s různým termínem přípravné seče obsah NL vyrovnával. Ze sledovaných druhů 
trav byl průkazně (P<0,05) vyšší obsah NL zjištěn u srhy laločnaté a ovsíku 
vyvýšeného než u festulolium. Podobné závěry, nižší obsah NL u kostřavy 
rákosovité ve srovnání se srhou laločnatou, najdeme také v zahraniční literatuře 
(ARCHER a DECKER, 1977). Stejně jako obsah NL ovlivnila přípravná seč 
a termín hlavního využití SOH (obr. 14) a obsah NEL (obr. 15). SOH byla u 
sledovaných trav mezi 64 a 82 %. Výrazný rozdíl ve srovnání s polopřirozeným 
travním porostem může být dán nejenom druhovou skladbou, ale také použitou 
metodou. U polopřirozeného travního porostu byla stravitelnost odhadnuta po 
inkubaci vzorku v bachorové šťávě (24 hod), zatímco u vytrvalých trav pepsin-
celulázovou metodou (48 hod). Podle OPITZE VON BOBERFELDA et al. (2003) 
je in vitro metoda s použitím bachorové šťávy jediná spolehlivá metoda k odhadu 
obsahu netto energie laktace v píci ze zimní pastvy. S výsledky SOH 
korespondoval zjištěný obsah NEL. Na základě SOH a obsahu NEL se sledované 
druhy jevily jako vhodné pro prodloužení pastevního období. Při hodnocení 
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obsahu vlákniny je zřejmé, že se její obsah v průběhu podzimu zvyšoval (obr. 16). 
U všech sledovaných druhů byl zřejmý průkazný vliv (P<0,05) přípravné seče a to 
ve všech termínech hlavního využití. Termín hlavního využití ovlivnil obsah 
vlákniny zejména u festulolium, které mělo průkazně (P<0,05) nejnižší obsah 
vlákniny. Rozdíly mezi druhy jsou zřejmé zejména u porostů s přípravnou sečí 
v červnu. 

 Obecně je kvalita píce koncem vegetačního období ovlivněna podílem 
živých a mrtvých listů. Změny v kvalitě píce koncem vegetačního období nastávají 
díky zvyšování podílu senescentního materiálu. Proteiny v mrtvých listech jsou ve 
srovnání s jinými látkami odolnější k vyluhování (TAYLOR a TEMPLETON, 
1976). V zelené hmotě je nižší obsah NDF než v mrtvé hmotě (ARCHER 
a DECKER, 1977). YANG et al. (1998) uvádí, že pro kvalitu mrtvého materiálu 
jsou rozhodující povětrnostní podmínky, neboť obsažené látky, které se 
nepřesunuly do zásobních orgánů, podléhají po odumření pletiv odbourávání 
prostřednictvím mikroorganismů. Pokles obsahu cukrů také souvisí se zvyšováním 
podílu odumřelé hmoty. Cukry jsou snadno prodýchávány a translokovány 
z odumírajících listů a vyplavovány z mrtvých listů (OCUMPAUGH 
a MATCHES, 1977). 

 

Obr. 13 Obsah NL (%) u vytrvalých trav v závislosti na přípravné seči a termínu 
hlavního využití na konci vegetačního období, průměr let 2005 - 2007 
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Obr. 14 SOH (%) u vytrvalých trav v závislosti na přípravné seči a termínu 
hlavního využití na konci vegetačního období, průměr let 2005 - 2007 
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Obr. 15 Obsah NEL (MJ.kg-1 sušiny) u vytrvalých trav v závislosti na přípravné 
seči a termínu hlavního využití na konci vegetačního období, průměr let 2005 - 
2007 
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Obr. 16 Obsah vlákniny (%) u vytrvalých trav v závislosti na přípravné seči 
a termínu hlavního využití na konci vegetačního období, průměr let 2005 - 2007 
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Stejně jako u trvalých travních porostů byla také u meziplodin kvalita píce 
ovlivněna obsahem NL (obr. 17). Jílky měly průkazně (P<0,05) nižší obsah NL 
než sledované brukvovité pícniny. Přesto byl obsah NL u jílků pěstovaných jako 
meziplodiny vyšší než u vytrvalých trav festulolium, srhy laločnaté a ovsíku 
vyvýšeného. V prosinci došlo ve srovnání se sklizní v říjnu a listopadu 
k průkaznému (P<0,05) poklesu obsahu NL, který ovlivnily hlavně brukvovité 
pícniny. Naopak u jílků byl v jednotlivých termínech sklizně vyrovnaný obsah NL. 
SOH u meziplodin byla stanovena in vitro v bachorové šťávě. V říjnu byla 
nejvyšší u jílků a nejnižší u vodnice. Obecně se SOH v průběhu podzimu 
zvyšovala (obr. 18). Tato skutečnost platila nejenom pro brukvovité pícniny, ale 
také pro jílky. Jak bylo uvedeno výše, tak u trvalých travních porostů se SOH 
v průběhu podzimu, zvláště v prosinci, naopak snižovala. Porost jílků se na 
podzim nacházel ve fázi odnožování a nevytvářel stébelné výhony. Nedošlo 
k jednoznačnému poklesu stravitelnosti, na které v souvislosti se stářím porostu 
upozorňuje ZEMAN et al. (2006). Mladý porost jílku vysetý v červenci nebyl 
ovlivněn ani výraznou senescencí nebo hnitím, jako tomu bylo u vytrvalých trav. 
Vzhledem k tomu, že mrtvý materiál souvisí s poklesem obsahu cukrů a pokles 
obsahu cukrů je v souladu se SOH (OCUMPAUGH a MATCHES, 1977) je 
zřejmé, že porosty meziplodin obsahovaly velmi málo senescentní hmoty a 
převažoval zde živý materiál. Přes výše uvedené skutečnosti byla průměrná SOH 
meziplodin srovnatelná s průměrnou SOH vytrvalých trav na konci vegetačního 
období, ale pro stanovení stravitelnosti byly použity různé metody. 
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Degradovatelnost ligninu je lepší v bachorové šťávě než při celulázovém testu 
(OPITZ VON BOBERFELD et al., 2003). Vliv meziplodiny a termínu sklizně na 
obsah NEL (obr. 19) byl srovnatelný s vlivem těchto faktorů na SOH. Nejnižší 
obsah NEL byl u vodnice, nejvyšší naopak u jílků. Zvýšení obsahu NEL mezi 
říjnem a listopadem u brukvovitých pícnin může být dáno mrazuvzdorností těchto 
plodin. ECHTERNACHT (2004) uvádí vzestup obsahu energie v průběhu zimy 
zejména u řepky jarní. U rostlin mírného pásu je možné měřit fotosyntézu při  
0 až -3 °C, růst se přitom zastavuje již při 5 °C (PROCHÁZKA et al., 2001). Při 
vyšším slunečním záření je vysoká asimilace. Za současného chladného počasí 
dochází k obohacení o nestrukturální uhlohydráty (THOMAS a NORRIS, 1983). 
Sněhová pokrývka chrání rostliny před nízkými teplotami a větrem, ale rostliny 
jsou zároveň vystaveny tlaku sněhu a nemají dostatek světla. Jílky jsou při sněhové 
pokrývce kompletně skryty pod sněhem, zatímco u brukvovitých pícnin je míra 
jejich pokrytí sněhem závislá na délce stonků. Delší stonky u brukvovitých mohou 
mít pozitivní vliv na kvalitu píce.  
 
Obr. 17 Obsah NL (%) u meziplodin v závislosti na termínu sklizně koncem 
vegetačního období v roce 2004 
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Obr. 18 SOH (%) u meziplodin v závislosti na termínu sklizně koncem 
vegetačního období v roce 2004 
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Obr. 19 Obsah NEL (MJ.kg-1 sušiny) u meziplodin v závislosti na termínu sklizně 
koncem vegetačního období v roce 2004 
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8.4 Zoohygienická nezávadnost píce 
Ergosterol patří mezi hlavní steroly produkované nižšími i vyššími 

houbami. Jeho výskyt v jiných organismech je velmi omezený, pouze v některých 
bakteriích a kvasinkách byly nalezeny zanedbatelné koncentrace ergosterolu 
v sušině. Díky tomuto specifickému výskytu je prakticky možné spojit nález 
tohoto sterolu s přítomností plísní ve zkoumaném vzorku (MARIN et al., 2007). 
Přítomnost plísní zvyšuje riziko kontaminace píce mykotoxiny. V biomase 
z travních porostů mohou být na podzim detekovány zearalenon a ochratoxin 
A (OPITZ VON BOBERFELD a WOLF, 2002). Obsah ergosterolu nekoreluje 
s obsahem zearalenonu (OPITZ VON BOBERFELD, 1996, LASER et al., 2003). 
Zvýšená tvorba zearalenonu je za chladnějšího a zároveň vlhčího počasí.  

Na obsah ergosterolu měl vliv termín přípravné seče a termín hlavního 
využití. U staršího porostu (přípravná seč v červnu) vyššího vzrůstu a bohatšího na 
senescentní materiál byl na konci vegetačního období vyšší obsah ergosterolu než 
u porostu fyziologicky mladšího (přípravná seč červenec nebo srpen). V průběhu 
podzimu se obsah ergosterolu zvyšoval (obr. 20). U vytrvalých trav je zřejmý 
průkazně (P<0,05) nižší obsah ergosterolu u festulolium než u srhy laločnaté, resp. 
ovsíku vyvýšeného (obr. 21). Vysoký obsah ergosterolu u srhy laločnaté byl 
přesto, že tento druh obsahuje Si a podle LEUSCHE a BUCHENAUERA (1988) 
snižuje SiO2 napadení rostlin patogenními houbami. Na druhou stranu jsou podle 
KALAČE a MÍKY (1997) mezi odrůdami srhy laločnaté významné rozdíly 
v počtu trichomů na 1 mm. Z hodnocených meziplodin byl nejvyšší obsah 
ergosterolu u jílků (obr. 22). Přesto lze zjištěné obsahy ergosterolu u jílku 
jednoletého a jílku mnohokvětého považovat za velmi nízký a to s ohledme na 
srovnání s trvalými travními porosty. Nízký obsah ergosterolu u brukvovitých 
pícnin může mít souvislost s obsaženými glukosinoláty. KALAČ a MÍKA (1997) 
nebo MITHEN (2001) uvádí, že štěpné produkty glukosinolátů působí toxicky 
proti patogenům a saprofytickým houbám. 
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Obr. 20 Obsah ergosterolu (mg.kg-1 sušiny) u polopřirozeného travního porostu 
v závislosti na přípravné seči a termínu hlavního využití na podzim a v zimě, 
průměr let 2000 - 2003 
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Obr. 21 Obsah ergosterolu (mg.kg-1 sušiny) u vytrvalých trav v závislosti na 
přípravné seči a termínu hlavního využití na konci vegetačního období, průměr let 
2005 - 2007 
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Obr. 22 Obsah ergosterolu (mg.kg-1 sušiny) u meziplodin v závislosti na termínu 
sklizně koncem vegetačního období v roce 2004 
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III. Srovnání novosti postupů 
 Metodika popisným způsobem rozšiřuje dosavadní publikace týkající se 
druhové skladby travních porostů, chovu krav bez tržní produkce mléka, chovu 
ovcí a welfare zvířat. V návaznosti na otázku kvality píce je uvedena problematika 
konzervace píce travních porostů silážováním, s uvedením nových výsledků 
získaných v rámci grantu MSM 6215648905. Nově pojednává o smíšené pastvě 
skotu a ovcí s návodem na organizaci pastvy a zdravotní problematiku smíšené 
pastvy. Významnou součástí předložené metodiky je problematika prodloužení 
pastevního období (zimní pastvy). Doporuční pro druhovou skladbu, stejně jako 
návod pro přípravu travního porostu za účelem využití na konci vegetačního 
období se opírá o původní výsledky získané v klimatických podmínkách České 
republiky v rámci grantu PD521/06/P253. 
 
 
IV. Popis uplatnění metodiky 
 Metodická příručka je určena zemědělským poradcům, pracovníkům ve 
státní správě a managementu zemědělských podniků bez ohledu na jejich velikost 
a zařízení, kterých se přímo dotýká. 
 Metodika bude uplatněna v zemědělské prvovýrobě, zejména v podnicích 
s pastvou krav bez tržní produkce mléka a ovcí v LFA oblastech České republiky. 
Vychází z požadavků Poradenského centra MZLU v Brně, které reaguje na časté 
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dotazy zemědělské praxe týkající se  předkládaného obsahu této metodiky. Pro 
svoji činnost na poli pastevního chovu zvířat využije všech principů uplatněné 
metodiky. 
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