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I.

Cíle metodiky

Cílem metodiky je předložit odborné veřejnosti informace o aktuálním stavu travních porostů a o
možnostech zvýšení produkce a kvality píce v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. Metodika by
měla sloužit jako jeden z nástrojů při rozhodování o potřebě radikálních obnov popřípadě o
možnosti jednoduššího a levnějšího zlepšení stavu travních porostů změnou způsobu jejich
obhospodařování.

II.

Vlastní popis metodiky

Metodika poskytuje poznatky získané vlastním výzkumem i data z literárních pramenů. Travní
porosty představují základní zdroj píce a současně i živin pro výživu koní nejen v NH Kladruby n. L.,
ale i v naprosté většině chovů koní v České republice. Podle Virkajärvi a kol. (2012) by měla travní
píce ve formě sena, siláží či pastvy tvořit minimálně 50% příjmu sušiny všech krmiv koní a u
některých kategorií představuje dokonce výhradní zdroj živin.
Metodika popisuje specifické půdní typy v NH Kladruby n. L., produkci píce v závislosti na
botanickém složení, hnojení a půdních podmínkách a hodnotí možnosti eliminace širokolistých
šťovíků. Dále je v předložené metodice popsán výskyt endofytních hub rodu Neotyphodium na
pozemcích NH Kladruby n.L., které produkují jedovaté alkaloidy v travách. Nakonec jsou zde
uvedeny specifika chování koní na pastvinách a jejich preferencí při výběru rostlin a je zde zmíněna
nebezpečnost příjmu velkého množství fruktanů v pastevní píci.

1. Úvod
V minulosti docházelo v NH Kladruby n.L. opakovaně k situacím, kdy vlastní produkce travní píce
(zejména ve formě sena) nedostačovala pro krmení koní a značné množství sena muselo být
nakupováno. To bylo dáno nejen ročníky s nedostatkem srážek, ale také nevhodným botanickým
složením luk a pastvin a absencí jejich hnojení. Situace se v posledních letech výrazně zlepšila po
radikální obnově nejméně kvalitních porostů s využitím nových intenzivních odrůd trav a jetelovin,
po aplikaci selektivních herbicidů (regulace širokolistých šťovíků a pryskyřníku prudkého) a také po
pravidelném vápnění. Radikální obnova orbou je sice nejúčinnějším prostředkem zvýšení produkce
a často i kvality píce, ale jedná se o nákladné opatření doprovázené dočasným poklesem produkce a
zejména ztrátou značného podílu půdní organické hmoty spojené se značnými emisemi CO2, ale
také rizikem úniku nitrátů do podzemních vod.
Národní hřebčín Kladruby n.L. je rozdělen na dvě základní střediska, která jsou od sebe vzdálena
přibližně 35 km. Hospodaří ve zcela odlišných půdních podmínkách. V obci Kladruby nad Labem (a
v několika sousedních obcích) převažují méně úrodné, písčité půdy a jsou zde chováni bělouši
Starokladrubského koně. Ve středisku Slatiňany jsou půdy úrodné, s dobou retenční schopností pro
vodu a jsou zde chováni Starokladrubští vraníci. Koncem roku 2017 bylo ve středisku Kladruby n. L.
evidováno 276 a ve Slatiňanech 256 koní.
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Kladruby n.L. leží v polabské nížině mezi městy Pardubice a Kolín v Pardubickém kraji. Obec patří
mezi záplavová území řeky Labe (digitální povodňový plán ČR). Průměrná úřední cena zemědělských
pozemků byla v roce 2012 10,28 kč/m2. Kladruby n.L. a okolní obce patří do zranitelné nitrátové
oblasti (podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb.), což je spojeno mj. s omezeným používáním dusíkatých
hnojiv. Nedaleká meteorologická stanice Čáslav (249 m n. m.) uvádí dlouhodobou průměrnou roční
teplotu 9,7 oC a roční úhrn srážek 495 mm. Obec Slatiňany (u Chrudimi) je vzdálená od Kladrub n.L.
40 km jihovýchodním směrem. Nadmořská výška je 267 m, průměrná roční teplota 8,2 oC a roční
úhrn srážek 576 mm.

2. Půdní poměry
Katastrální území obce Kladruby n.L. náleží do geomorfologického celku Východolabská tabule.
Jedná se o erozní kotlinu v povodí Labe, s rovinným reliéfem říčních teras a údolních niv Labe, místy
s pokryvy a přesypy navátých písků, ležící v nadmořské výšce 208 – 215 m (Kovář, 1983).
Vzhledem k blízkosti toku Labe (vzdušnou čarou c. 2 km od budov hřebčince) jsou některé
pozemky vystaveny pravidelným jarním záplavám, které se v deštivých letech opakují i v letním
období (zvýšení hladiny podzemní vody, přítok povrchových vod z okolních lesů). Půdotvorný
substrát je v Kladrubech n.L. tvořen převážně čistým křemičitým pískem, který je částečně navátý
(eolitický původ) a z části přemístěn záplavovou vodou. Vzhledem k nízké využitelné vodní kapacitě
půdy je pro produkci travní píce rozhodující rozložení srážek ve vegetačním období a úroveň hladiny
podzemní vody. Ta na většině ploch kolísá v průběhu roku (často od – 2,0 m do + 0,5 m). Pro
omezení vlivu sucha v letním období byla v minulosti (do 70. let 20. století) používána závlaha
postřikem a současně byly pozemky odvodněny.
V roce 2014 bylo na vybraných zatravněných pozemcích NH Kladruby n.L. vykopáno několik
půdních sond (Dr. V. Vlček, MENDELU) ke stanovení půdního typu, zrnitosti, hloubky humusového
horizontu a dalších půdních vlastností.
Typické půdní typy v NH Kladruby n.L. a popis jejich profilu:
1. Regozem modální (pozemek č. 9502), na hranici katastru Selmice a Kladruby n.L., vysychavá
půda, málo výnosný travní porost s dominancí kostřavy červené a lipnice luční
Ad horizont 0 – 17 cm, hlinitý písek (84,5% písek, 9,0% prach, 6,5% jíl), pHKCl = 4,86 a obsah
organické hmoty 6,40 %. Barva černá, oživení zřetelné. Retenční vodní kapacita 23,6%;
pórovitost 49,2%.
A horizont 17 – 40 cm, barva černá, slabé oživení; prokořenění slabé.
C horizont pod 40 cm, písek (97,6% písek, 0,9% prach, 1,6% jíl), šedo‐plavá barva, zcela bez
kořenů a oživení. pH/KCl 5,98 a obsah organické hmoty 0,71%.
2. Regozem oglejená (pozemek č. 9603/1), katastr Selmice, periodicky zamokřená půda, trvalý
travní porost s dominancí ovsíku vyvýšeného.
Ad 0 – 13 cm, hlinitý písek (88,6% písek, 6,6% prach a 4,8% jíl), bohaté prokořenění, slabé oživení,
pHKCl = 7,08 a obsah organické hmoty 8,60%.
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Obr. 1: Půdní profil na pozemku 1616 (k.ú. Selmice) – regozem modální na křemitém písku

Další tři hodnocené sondy v KÚ Kladruby n.L. a Selmice byly klasifikovány jako regozem
arenická (pozemek č. 8501), glej arenický s porostem skřípiny lesní a vysokých ostřic (č. 8611/2,
obr. 2) a gerozem modální (č. 1616/1, obr. 1) s nově vysetým porostem po obnově (dominance
Festulolií a bojínku lučního). Na všech půdách ve středisku Kladruby n.L. dominují v A horizontu
písčité částice (obsah 75 – 96%), díky čemuž jsou tyto půdy po poklesu hladiny podzemní vody
v letních měsících silně výsušné.
Obr. 2: Zamokřené, glejové půdy se lokálně vyskytují i daleko od vodních toků a způsobují problémy
při sklizni (18. 7. 2013, pozemek 8611/2)
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Na středisku Slatiňany byly vyhodnoceny dvě půdní sondy. Oba půdní typy byly klasifikovány
jako pseudoglej modální vytvořená na nivních sedimentech (k.ú. Trpišov, č. 7601/1 a k.ú. Licibořice,
farma Slavice, č. 8906). Tyto půdy dokáží zadržet mnohem vyšší množství vody a jejich výnosy
nejsou tolik ovlivněny výskytem sucha jako na středisku v Kladrubech. Obsah písčitých částic kolísá
v A horizontu od 23 do 35% a obsah jílu od 9,6 do 16,8%.
Půdní poměry jsou na středisku v Kladrubech značně prostorově heterogenní, což vede ke
značnému kolísání výnosů píce i botanického složení na malých vzdálenostech. Tato variabilita je
dobře patrná z leteckého snímku, který zobrazuje území severně od silnice spojující obce Kladruby
n.L. a Selmice.
Obr. 3: Prostorová proměnlivost půdních vlastností v katastrálních územích obce Selmice a Kladruby
n.L. (www.mapy.cz), červená linie označuje hranice katastrálních území

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že půdní typ i textura půd je v okolí obce Kladruby n. L.
méně příznivá pro pěstování travních porostů, než na lokalitě Slatiňany. Retenční schopnost pro
vodu a živiny je negativně ovlivněna vysokým podílem písku a uplatnění druhů tolerantních vůči
suchu je omezeno střídáním úrovně hladiny podzemní vody a dočasným zamokřením povrchu půdy.
Pokud se v letních měsících projeví období beze srážek, produkce píce ve druhém nárůstu je
minimální. Naopak po období vydatných srážek a brzy na jaře dochází k zaplavení části pozemků
podzemní vodou a ke vzniku glejových procesů v půdě spojených s nedostatkem vzduchu. V těchto
letech je možno sklízet travní porosty na některých pozemcích i třikrát ročně. Z důvodu
periodického zamokření je zemědělské využití půdy v okolí Kladrub n.L. omezeno na většině
pozemků pouze na travní porosty.
V podzimním období v letech 2014 a 2015 byly založeny pokusy s odlišným podzimním hnojením
travních porostů na pozemcích č. 9502 a 1608 v katastrálním území Selmice. V obou případech se
jednalo o dlouhodobé porosty, které byly starší, než 10 let od poslední obnovy. Smyslem pokusu
bylo ověřit, do jaké míry je možno zvýšit produkci a kvalitu těchto porostů hnojením, bez nutnosti
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použití radikální obnovy. Jako varianty bylo zvoleno hnojení kompostem v dávce 8 t.ha‐1 a
minerálním hnojivem NPK 15‐15‐15 v dávce 60 kg N v podzimním období. Kompost pocházel z firmy
Talpa Hořátev, a k jeho výrobě se využíval také koňský hnůj z NH Kladruhy n. L., jehož kvalitativní
parametry uvádí následující tabulka č. 1.

Tab. 1: Výsledky analýzy kompostu použitého pro podzimní hnojení pokusných ploch v roce 2016
Parametr
Sušina
Nt
Ca
K
Mg
P
Mn
Zn
Cu
Se

jednotka
%
%
%
%
%
%
mg kg‐1
mg kg‐1
mg kg‐1
mg kg‐1

v původní hmotě
42,9
0,95
4,10
1,00
0,30
0,65
220
179
19
10

v sušině
100
2,21
9,56
2,33
0,70
1,52
513
417
44
23

V následujících tabulkách je uveden obsah přijatelných živin v půdě pod travními porosty
s odlišným podzimním hnojením. Je zřejmé, že i nehnojené půdy jsou luxusně zásobeny fosforem a
limitujícími živinami se stávají draslík a hořčík.

Tab. 2: Obsah přijatelných živin v pokuse po třech letech rozdílného hnojení (plocha č. 9502), výluh
Mehlich III (mg.kg‐1 suché půdy)
varianta
NPK
Kompost
Nehnojeno

pHCaCl2
5,26
5,29
5,40

P
194
181
174

K
125
168
92

Ca
1508
1318
1780

Mg
54
60
49

Tab. 3: Obsah přijatelných živin v pokuse po dvou letech rozdílného hnojení (plocha č. 1608), výluh
Mehlich III (mg.kg‐1 suché půdy)
varianta
NPK
Kompost
Nehnojeno

pHCaCl2
5,26
5,37
5,31

P
230
208
219

K
138
159
148

Ca
1138
1061
1100
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Mg
64
73
69

Obr. 4: Podzimní hnojení pokusných parcel na pozemku č. 9502 (17. 10. 2014)

Dne 3. 11. 2015 byly ze zatravněných pozemků s odlišnou dobou od obnovy odebrány půdních
vzorků pro zjištění obsahu organického uhlíku a celkového dusíku. Výsledky jsou zobrazeny v tab. 4.
Tab. 4: Obsah C a N v půdách pod travními porosty v závislosti na čase od jejich obnovy (vrstva
0–20 cm)

číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ozn. pozemku
8501 (2ab)
1615 (20/A)
9607 (5)
8501 (2ab)
1616/1 (21)
8611/2 (4)
1608 (23B)
0506 (16)
8611/2 (4)

Popis porostu
2. už. rok, dominance KR
5. už. rok
3. už. rok
min. 6 už. let
2. už. rok
Starý porost k obnově
Starý druhově bohatý porost
louka k obnově
mokřina se skřípinou

9502

Starý porost k obnově, sucho

Obsah C a N (0‐20 cm) Poměr
% Cox
C/N
% Nt
0,259
2,655
10,3
0,185
1,785
9,6
0,106
2,055
19,4
0,210
2,633
12,6
0,123
1,125
9,1
0,234
4,073
17,4
0,154
2,423
15,7
0,123
1,470
12,0
0,208
3,953
19,0
0,200

3,960

19,8

Zásoba v půdě (t.ha‐1)

Nt

Cox

7,76
5,55
3,18
6,29
3,69
7,02
4,62
3,69
6,23

79,7
53,6
61,7
79,0
33,8
122,2
72,7
44,1
118,6

6,00

118,8

Z tab. 4 je zřejmé, že obsahy organického uhlíku i celkového dusíku výrazně kolísají a nejvyšších
hodnot dosahují půdy pod starými porosty, zejména při přebytku či naopak nedostatku vody.
Podobně i vysoký poměr C/N ukazuje na nízkou mikrobiální aktivitu (nad 14).
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3. Produkce píce
V současné době je veškerá píce pro potřeby hřebčína (pastva, seno i siláže) produkována na
vlastních pozemcích. Ještě v nedávné době bylo potřeba seno na zimní období dokupovat. V roce
2017 bylo v NH Kladruby n.L. evidováno 637,8 ha zemědělské půdy, z toho 310,6 ha travních
porostů na středisku v Kladrubech n.L. a 187,4 ha ve středisku ve Slatiňanech. Část orné půdy je
oseta obilninami a zbytek dočasnými travními porosty. Z travních porostů bylo v roce 2017 sklizeno
1557,4 t sena (z toho c. 2/3 lisované) a 680 t siláže ze zavadlé píce. Všechna siláž je lisována do
válcových balíků. Na části obnovovaných porostů se využívá krycí plodina (směs ovsa s peluškou),
která se silážuje na přelomu června a července. Vzhledem k vyšším nákladům na osivo této směsi, a
vzhledem k dostatečným zásobám z loňského roku, se část obnovovaných porostů vysévá bez krycí
plodiny.
K výše uvedené produkci je nutno připočítat píci spasenou a tu, která je krmena v čerstvém
stavu. Je započítávána v množství 40 kg na jednoho koně denně během pastevního období. V roce
2016 bylo takto zkrmeno na středisku Kladruby n.L. 736 t a ve Slatiňanech 720,1 t čerstvé píce.
Uvedené množství se mezi jednotlivými lety liší minimálně.
Část píce z otav je prodávána pro energetické využití (spalování méně kvalitního sena, výroba
bioplynu). V běžných letech lze na části pozemků (písčité půdy s nízkou hladinou podzemní vody)
sklidit díky nedostatku půdní vláhy pouze jednu seč. Porosty obnovené v době trvání projektu, bylo
možno sklízet dva až třikrát ročně. K tomu přispělo i pravidelné vápnění dolomitickým vápencem a
jarní hnojení ledkem amonným (v minulosti byly hnojeny většinou pouze obnovované porosty).
Dlouhodobě neobnovované porosty poskytují v prvním nárostu od konce května do poloviny
června (typické období pro senoseč) výnosy sena (měřeno na čtvercích o ploše 1 m2) od 1,75 po
4,60 t.ha‐1 při hnojení 55 kg N.ha‐1 na jaře ve formě ledku amonného s vápencem. Na
nejvýnosnějších porostech převládají kulturní trávy jako ovsík vyvýšený, psárka luční, kostřava
rákosovitá (popř. Festulolium) a bojínek luční. Naopak v nejméně výnosných porostech dominují
medyněk vlnatý, kostřava červená, úzkolistá forma lipnice luční a šťovík menší.
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Obr. 5: Nově založené porosty s dominancí ovsíku vyvýšeného dosahují koncem května výšku 160
cm (30. 5. 2013, pozemek 20A)

I při vysoké výšce některých porostů s převahou ovsíku vyvýšeného (pozemek 20A)
dosahovala produkce suché píce na počátku června 2013 pouze 2,32 t.ha‐1, protože porosty byly
řídké (výška hodnocená talířovým měřidlem byla pouze 47 cm). Naopak na starším porostu
(pozemek 23B) s dominancí kostřavy červené, řebříčku obecného, jitrocele kopinatého a svízele
povázky porost nebyl vysoký (výška zjištěná talířovým měřidlem byla pouze 34 cm), výnos suché
píce byl díky vysoké hustotě podstatně vyšší, než v předchozím případě 3,36 – 3,43 t.ha‐1. Nejvyšší
produkce píce byla zjištěna na stanovišti dobře zásobeném vodou i živinami (pozemek 69)
s dominancí psárky luční, lipnice obecné a s výskytem kerblíku lesního (3,40 – 4,60 t.ha‐1).
Nadměrná pastva (pozemek 15A) v minulosti vedla k vyššímu podílu nízkých, nekvalitních druhů
(pryskyřník plazivý, jitrocel větší) ale i vyšších plevelů (pryskyřník prudký, pcháč oset) se středně
vysokou produkcí nekvalitní píce (2,46 – 3,35 t.ha‐1) i při dostatku vláhy a živin.
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Obr. 6: Degradovaný a neproduktivní luční porost na výsušném (mezoxerofytním) stanovišti č. 9502
s dominancí šťovíku menšího, jetele rolního a kostřavy červené (26. 6. 2016)

Tab. 5: Produkce píce v závislosti na hnojení na stanovišti 9502, suchá lokalita, druhově chudá, min.
10 let bez obnovy (1. sklizeň 25. 5. 2016) – po dvouleté aplikaci.
Výnos píce (t.ha‐1)
Varianta čerstvá
suchá
NPK
7,1
2,63
kompost
10,2
3,23
kontrola
6,4
2,17

Tab. 6: Produkce píce v závislosti na hnojení na stanovišti 1608, vyšší podíl dvouděložných druhů,
min. 10 let bez obnovy (1. sklizeň 7. 6. 2017) – po dvouleté aplikaci
Výnos píce (t.ha‐1)
Varianta čerstvá
suchá
NPK
10,1
3,42
kompost
12,9
3,77
kontrola
7,8
2,56

I když kompostem hnojené varianty dosáhly nejvyšších výnosů, rozdíly mezi variantami nejsou
při hodnocení jednotlivých lokalit průkazné z důvodu značné variability mezi opakováními. Z tabulek
je patrný vysoký obsah sušiny sklízené píce (32,2 ‐ 37,0%), který je dán deficitem půdní vláhy na
písčité půdě.
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Obr. 7: Minimální produkce píce na nehnojené variantě na výsušné lokalitě (č. 9502, sklizeň
3. 6. 2015)

Při hodnocení obou lokalit a dvou let po aplikaci hnojiv se projevilo hnojení kompostem (8 t.ha‐1)
průkazným zvýšením výnosů, hnojení NPK sice zvýšilo výnos sena, ale neprůkazně.

Obr. 8: Zhodnocení efektu hnojení v průměru obou lokalit a dvou let po aplikaci hnojiv
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Obr. 9: Sklizeň lisovaného sena z obnoveného pozemku č. 8501 (10. 6. 2016)

V roce 2015 byly odebírány vzorky píce v prvním nárůstu ve dvou postupných termínech pro
zjištění dynamiky nárůstu výnosu. Vysoký nárůst výnosu byl dán příchodem vydatných srážek a
teplého počasí po období sucha a nízkých teplot.
Tab. 7: Změna výnosu sena (t.ha‐1), obsahu dusíkatých a minerálních látek (g.kg‐1 sušiny)
v průběhu 1. nárůstu v roce 2015 (doplnit čísla pozemků)

Termín sklizně
19.5.2015
3.6.2015

Psárková louka
Výnos sena Obsah NL Minerální l.
60
3,02
131
59
7,73
96

Ovsíková louka
Výnos sena Obsah NL Minerální l.
76
3,32
129
62
7,53
106

Z tabulky je patrno, že denní přírůstek výnosu sena dosáhl v tomto období 314 a 280 kg.ha‐1, což
je dáno zřejmě akumulací asimilátů v předchozím období, které díky suchu a chladnu nemohly být
dříve využity pro růst. I když se snížil obsah dusíku v píci, jeho odběr se v tomto období zvýšil z 63 na
118 kg.ha‐1, respektive z 69 na 128 kg. To odpovídá množství 3,7 resp. 3,9 kg akumulovaného dusíku
na 1 ha denně. Obsah minerálních látek je však v obou termínech velmi nízký.
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4. Kvalita píce
Obsah živin v píci z travních porostů je ovlivněna zejména botanickým složením, dostupností
živin a termínem sklizně. Při hodnocení krmiv pro koně jsou důležité následující parametry:
koncentrace energie a bílkovin, vitaminů, minerálních látek, hygienický status a obsah škodlivých
látek pocházejících z jedovatých rostlin nebo z plísní.
Fyziologie trávení přežvýkavců a koní je velmi odlišná a proto interpretace doporučení pro
přežvýkavce musí být pro koně modifikována. Nicméně vysoká korelace mezi stravitelností píce u
koní a u ovcí podporuje teorii, že vlastnosti rostlinných pletiv ovlivňují trávení koní a přežvýkavců
podobně (Särkijärvi a kol., 2012).
Koně v přírodě se živí téměř výhradně pící a tráví několik hodin denně pastvou. Loch (2003)
uvádí, že mají‐li koně k dispozici dostatek kvalitní píce, výrazně se omezí zažívací problémy, jako
jsou koliky. Krmení koní je však věda a umění současně. Mělo by být dodržováno pravidlo, aby kůň
dostal každý den alespoň 1 kg sena na 100 kg živé váhy. Dospělí koně bez fyzické námahy v dobré
kondici mohou dostávat výborné seno v dávce 2kg na 100 kg hmotnosti bez přídavku jádra.
Koně jsou býložraví nepřežvýkavci, kteří využívají pro fermentaci píce slepé a tlusté střevo
(hindgut). Podle Pagan (1998) může tlusté střevo koní zadržovat c. 80‐90 l tekutin a je domovem
miliard bakterií a nálevníků. Tyto mikroorganismy produkují enzymy, které štěpí rostlinnou
vlákninu. Tyto mikroorganismy jsou pro koně absolutně nezbytné, neboť žádní savci nedokáží tyto
enzymy vytvářet
Během vývoje rostlin v travních porostech souběžně probíhající tři nezávislé procesy, které
snižují stravitelnost píce:
1. Snižování podílu listů
2. Zvyšování podílu buněčných stěn
3. Zvýšení lignifikace buněčných stěn
Současně však dochází k nárůstu produkce píce. Stanovení optimálního termínu sklizně je tedy
kompromisem, mezi požadovanou kvalitou a výnosy píce.
Koně se v přírodě živí většinou travami s vyšším obsahem vlákniny, a podle Pagan (2012) každý
program krmení, který neposkytuje dostatečný podíl vlákniny, vede k nežádoucím fyzickým i
mentálním důsledkům. Koně, kteří jsou dlouhodobě krmeni krmivy s nízkým obsahem vlákniny, se
stávají chronickými okusovači dřeva.
S ohledem na malý objem žaludku, je důležité zajistit koním stabilní přísun krmiv. Je to důležité
jednak pro užitečné bakterie ve slepém střevě, které jsou odpovědné za fermentaci, která je
zdrojem velkého podílu energie pro koně, ale současně předchází přemnožení potenciálně
patogenních bakterií v zažívacím traktu. Pokud koním odepřeme objemná krmiva bohatá na
vlákninu, je pravděpodobné, že se na střevech vytvoří větší množství smyček, které se vzájemně
zapletou a obtočí a následkem toho vzniká vážná kolika.
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Objemná píce by měla tvořit vždy základ krmné dávky koní. Jadrná krmiva a minerální doplňky by
měly být použity pouze pro doplnění nezbytných živin, které v objemných krmivech chybí. Problém
spočívá v tom, že kvalita píce, která je zkrmována většině koní, není přesně známa. Chovatelé koní
často věnují bedlivou pozornost malým rozdílům v obsahu proteinu v jadrném krmivu, ale zřídka
hodnotí seno či pastevní píci z hlediska obsahu živin. Podle Pagan (2012) je však v některých
případech výhodné zkrmování sena ze starších porostů (vypadávající semena), neboť pro koně,
které mají mít omezený příjem živin, zajišťuje toto seno jejich dobrou pohodu a plný zažívací trakt
bez toho, že by byla zvířata překrmována energií.

Obr. 10: Ačkoliv je kostřava rákosovitá dobře přizpůsobena suchu i periodickému zaplavení a má
v NH Kladruby ideální podmínky, není zde oblíbená. Přesto ji koně v podzimním období dobře
vypásají (13. 10. 2015, Slatiňany)
V následujícím odstavci jsou popsány základní živiny stanovované při analýzách píce.
Dusíkaté látky (NL) označované také jako hrubý protein jsou stanovovány na základě celkového
obsahu dusíku podle Kjehldala (násobených koeficientem 6,25) a obsahují i látky, které nejsou
bílkoviny. Většina NL se nachází uvnitř buněk a jejich stravitelnost u koní dosahuje podle Pagan
(2012) více než 80%. Část NL, která je začleněna do buněčných stěn, je zcela nestravitelná.
Neutrálně detergentní vláknina (NDF) odpovídá celkovému obsahu buněčných stěn v píci. Je
tvořena celulózou, hemicelulózou, ligninem a nerozpustnými dusíkatými látkami (ADIN). Lignin a
ADIN představují zcela nestravitelné složky buněčných stěn. Celková stravitelnost NDF u koní se
pohybuje v rozmezí 40 – 50%. Acido detergentní vláknina (ADF) představuje NDF zbavenou
hemicelulózy. Hemicelulóza je obvykle stravitelnější než celulóza. Vláknina (popř. hrubá vláknina) je
stará metoda hodnocení píce, která nevyjadřuje podíl konkrétní buněčné struktury. Její obsah je
vždy nižší, než obsah buněčných stěn (NDF). Popel (minerální látky) představuje část píce, která
zůstává po jejím spálení při vysoké teplotě v peci. Některé prvky v popelu jsou důležité pro koně
‐ 17 ‐

(Ca, P, K, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe), jiné jsou podle Pagan (2012) považovány za nedůležité (např. Si, Al, F,
B). Obsah popela klesá s vývojem rostlin a trávy obsahují méně minerálních látek, než dvouděložné
rostliny.
Tab. 8: Kvalita píce u vybraných travních porostů na pozemcích NH Kladruby n.L. ze vzorků
odebraných 30.5. a 1.6. 2013 (průměr ze 3 opakování, obsahy živin v g.kg‐1 sušiny, výnos v suchém
stavu)
Č. pozemku
20A (3 roky po obnově)
22
23B
69
15A
seno z provozu

Popel
46
79
76
72
79
66

N-látky
94
94
105
107
127
93

Vláknina
323
270
258
247
215
321

ADF
390
349
366
332
302
376

NDF
601
521
500
496
455
623

výnos
(g/m2)

231,7
191,3
339,8
375,0
282,5
x

Z údajů v tab. 8 je zřejmé, že píce obsahuje velmi nízké koncentrace popelovin (minerálních
látek). To je způsobeno jednak vysokým podílem trav v porostech, pokročilou vývojovou fází
(kvetení většiny trav), ale také nízkou sorpcí minerálních živin (K) v písčité půdě. Na pozemku 20A,
kde byl zjištěn nejnižší obsah minerálních látek a současně nejvyšší obsah vlákniny, byla provedena
obnova před 3 lety, převládaly vysoké trávy, ovsík vyvýšený, bojínek luční, kostřava rákosovitá
(resp. Festulolium) a medyněk vlnatý, jejichž podíl tvořil 80 – 88% výnosu.
V tabulkách č. 9 a 10 jsou uvedeny výsledky analýz kvality píce po dvou letech odlišného hnojení.
Tab. 9: Kvalita píce v závislosti na hnojení na stanovišti 9502, suchá lokalita (1. nárůst 25. 5. 2016)
Varianta popel
NPK
64
kompost
66
kontrola
63

obsah živin v píci (g.kg‐1 sušiny)
NDF
N‐látky Vláknina ADF
88
339
388
612
97
333
386
583
83
341
387
595

Tab. 10: Obsah minerálních látek v píci v závislosti na hnojení na suchém stanovišti 9502, (1. nárůst
25. 5. 2016)
obsah prvku v sušině píce
P
Varianta
NPK
kompost
kontrola

Ca

K
‐1

g.kg
2,73
2,77
2,42

‐1

Mg
‐1

g.kg
g.kg
ab
18,2
4,32
a
20,7
4,62
b
16,6
5,66

Cu
‐1

‐1

g.kg
mg.kg
1,08
3,89b
1,25 4,34ab
1,13
4,56a

Zn
Mn
Se
‐1
‐1
mg.kg mg.kg
µg.kg‐1
24,42
27,18
24,64

69,20
62,68
69,36

27,7b
38,4ab
46,2a

Vzhledem ke značné variabilitě dat nebyly u většiny živin zjištěny průkazné rozdíly vlivem
hnojení. Ačkoliv byly porosty sklízeny relativně brzy, dominantní trávy (lipnice luční a kostřava
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červená) byly v plném květu a píce obsahovala vysoký podíl vlákniny a buněčných stěn. Hnojení
kompostem zvýšilo průkazně obsah draslíku, naopak minerální hnojení snížilo obsah mědi a selenu.
Tab. 11: Produkce a kvalita píce v závislosti na hnojení na živnějším stanovišti 1608, suchá lokalita,
min. 10 let bez obnovy (1. sklizeň 10. 6. 2016)
Varianta popel
NPK
62
kompost
70
kontrola
67

obsah živin v píci (g.kg sušiny)
NDF
N‐látky Vláknina ADF
120
302
333
582
125
303
321
566
114
289
317
530

SOH
809
808
817

Tab. 12: Obsah minerálních látek v píci v závislosti na hnojení na stanovišti 1608, suchá lokalita,
min. 10 let bez obnovy (1. sklizeň 10. 6. 2016)
obsah prvku v sušině píce
P
Varianta
NPK
kompost
kontrola

Ca

K
g.kg
2,21
2,07
2,25

g.kg
18,3
19,2
17,7

g.kg
4,57
4,38
4,80

Mg
g.kg
1,11
1,22
1,16

Cu
mg.kg
4,51
4,60
4,46

Zn
mg.kg
22,9
23,2
19,3

Mn
mg.kg
76,9
61,5
60,5

Se
µg.kg
42,5
24,9
40,7

4.1. Výskyt endofytních hub rodu Neotyphodium v jílku vytrvalém a v kostřavě luční

V pletivech některých druhů trav, zejména v jílku vytrvalém, kostřavě luční a v kostřavě
rákosovité, mohou žít mikroskopické houby, aniž by vyvolaly pouhým okem viditelné změny ve
vzhledu rostliny. Tyto houby, nazvané Acremonium a později přejmenované na Neotyphodium, byly
poprvé popsány až v publikaci Bacon a kol. (1977). Rostlina poskytuje houbě organické látky, vodu,
prostředí pro život a zajišťuje její šíření. Houba obvykle zvyšuje odolnost svého hostitele vůči
biotickým a abiotickým stresům. Odolnost vůči abiotickým stresům zahrnuje zvýšenou toleranci vůči
suchu díky schopnosti získávat obtížně přístupnou vodu z půdy a zvětšenému kořenovému systému,
zlepšený příjem fosforu a dalších živin (Malinowski a Beleski, 2006). Houby pronikají svými vlákny
(hyfami) sítí mezibuněčných prostor trav. Nejvíce jich nacházíme v listových pochvách, ve stéblech a
v obilkách. Endofyty nevytváří v rostlině žádné reprodukční orgány a v přírodních podmínkách se
pohlavně nerozmnožují. Přenos hub Neotyphodium na další rostliny se děje výhradně osivem, což
znamená, že probíhá po mateřské linii.
Detekce endofytů je možná pouze mikroskopicky, nejlépe z obilek nebo z listových pochev trav,
kdy lze po obarvení anilinovou (popř. trypanovou) modří pozorovat typické klkovitě zprohýbané
hyfy hub. Z pohledu chovatelů zvířat je nejvýznamnější skutečností to, že houby Neotyphodium
produkují škálu ochranných alkaloidů (Bush a kol., 1994), které jsou toxické pro hmyz a háďátka, ale
jsou také škodlivé pro hospodářská zvířata. Hospodářsky nejvýznamnější jsou tři druhy endofytů
(nemají české názvy): Neotyphodium coenophialum (v kostřavě rákosovité), N. lolii (v jílku
vytrvalém) a N. uncinatum (v k. luční a k. červené).
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Bylo zjištěno, že podíl infikovaných rostlin kostřavy rákosovité pozitivně koreluje se zatížením
pastvin a zvyšuje se v průběhu času. Vysoký podíl infikovaných rostlin spojován se selektivním
tlakem prostředí, který zvýhodňuje rostliny s endofyty (sucho, vysoké zatížení pastvin zvířaty a tlak
hmyzu). Infikované rostliny projevovaly největší toxicitu v podmínkách s vysokou teplotou vzduchu.
Zvířata, která se pásla na infikovaných porostech, dosahovala pouze minimální přírůstky, nebo
dokonce ztrácela hmotnost, nadměrně slinila, vykazovala vysokou tělesnou teplotu a rychlost
dýchání, vyhledávala stín a vodu (Rottinghaus et al., 1991). Příznaky otrav byly podobné jako
u chronického ergotismu (otrava námelem), což vedlo vědce k hledání látek podobných
ergopeptinovým alkaloidům. V roce 1986 byly skutečně identifikovány tyto alkaloidy ve vzorcích
rostlin infikovaných houbami Neotyphodium, z nichž 85‐97% tvořil ergovalin (Lyons a kol., 1986).
Značné problémy se objevují u koní. Monroe a kol., (1988) poskytli první důkaz o tom, že
endofytní houby jsou příčinou reprodukčních abnormalit u březích klisen. Spolu s nimi, Cross a kol.
(1995) zaznamenali prodlouženou dobu březosti, ztrátu mléka po porodu, úhyny hříbat i klisen,
slabá a nedovyvinutá hříbata, zadržení placenty a snížený obsah prolactinu a progesteronu v séru
klisen konzumujících infikované (E+) rostliny na pastvinách. U kontrolní skupiny koní na E‐
pastvinách se tyto problémy neprojevovaly. Při pastě ročních koní nebyly zjištěny rozdíly
v přírůstcích mezi E+ a E‐ pastvinami či senem, pokud bylo přikrmováno jádro (kukuřice). Bez jádra
však klesly přírůstky na pastvě sníženy na polovinu (0,24 vs. 0,56 kg.den‐1) (Aiken et al., 1993).
Jadrná krmiva však neměla kladný vliv na sníženou laktaci a reprodukční problémy březích klisen.
Dusíkaté hnojení výrazně zvyšuje obsah alkaloidů v píci kostřavy rákosovité. Toxický účinek se
může dramaticky zvýšit při pěstování trav v monokultuře, což ale není v Evropě (na rozdíl od USA)
běžné. Bez hnojení travních porostů ale nelze dosahovat rentabilní produkci a kvalitu píce. Ve
většině případů se pastevní porosty v USA s vysokým podílem E+ rostlin zlikvidují totálním
herbicidem a vysejí se nové porosty z osiva prostého endofytů. Po radikální obnově se však do
porostů dostávají E+ rostliny z půdní banky semen nebo nalétáváním z okolí. V evropských
podmínkách je nejjednodušší a zřejmě nejúčinnější ochranou toxikóz působených endofyty
pěstování druhově bohatých porostů, kde se případný výskyt alkaloidů zředí pící rostlin, které
endofyty nehostí. Většina šlechtitelských firem prověřuje základní množitelský materiál travních
odrůd na přítomnost endofytů, aby nedocházelo k výsevu infikovaného osiva do nově zakládaných
travních porostů.
Výskytem v ČR se zabývali Cagaš a kol. (1999, 1998, 2015). V kolekci 375 ekotypů jílku
vytrvalého, pocházejících z různých oblastí České republiky byla zjištěna u 15 % rostlin přítomnost
endofytů Neotyphodium spp. Největší množství E+ rostlin (nad 50% testovaných rostlin v porostu)
bylo nalezeno v teplých a suchých stanovištích s nižší nadmořskou výškou, zejména na jižní Moravě
(Cagaš 1999). Při analýzách těchto rostlin byl ergovalin detekován ve všech E+ ekotypech. Jeho
koncentrace kolísala od 140 po 6650 μg.kg‐1 sušiny (Cagaš et al., 1999). U v praxi oblíbených
hybridních odrůd trav rodu xFestulolium nebyla v ČR dosud přítomnost endofytů zjištěna.
V travních porostech v Národním hřebčíně v Kladrubech n.L. byla testována v rámci projektu
NAZV přítomnost E+ rostlin v letech 2014 a 2015 ( tab. 1). Přes vysoký výskyt endofytů v rostlinách
kostřavy luční je její podíl v tamních travních porostech nízký (0 – 7%) a proto by neměla mít tato
infekce významný vliv na zdraví zvířat. Vyšší podíl E+ rostlin jílku vytrvalého byl nalezen na
dlouhodobě neobnovovaných, vysoce zatěžovaných výbězích na písčité půdě (80%). Podíl jílku zde
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byl sice dominantní, ale tento porost zřejmě netvořil významnou část přijaté píce v denní krmné
dávce koní.
Tab. 13: Výsledky analýz přítomnosti endofytních hub v travních porostech v NH Kladruby (2013 a
2015):
Druh
Kostřava luční
Kostřava červená
Kostřava rákosovitá
Jílek vytrvalý

Počet analyzovaných
rostlin
42
12
5
31

Infikované E+

Bez endofytů E‐

28 (67%)
0
0
13 (42%)

14 (33%)
12 (100%)
5 (100%)
18 (58%)

V obnovených porostech nebyly zjištěny rostliny infikované endofyty, neboť šlechtitelé tyto
trávy eliminují před jejich uvolněním pro další množení. Nejvyšší podíl infikovaných rostlin byl
zjištěn ve starých lučních porostech (kostřava luční) s nedostatkem vláhy, nebo v silně zatěžovaných
pastvinách (jílek vytrvalý). Infikované rostliny byly zjištěny na následujících pozemcích: středisko
Kladruby n.L. č. 22, 37ab, 69, 70, 9602 a 7608/1; středisko Slatiňany č. 6304, 8906, 7601/01.

Ob. 11: Kostřava luční je na pozemcích NH Kladruby značně promořena endofytními houbami

Dne 18. 7. 2016 bylo odebráno 9 vzorků osiva jílku vytrvalého na polních cestách sousedících
s pastevními pozemky (jinde jílek nestihne dozrát). Z každého vzorku bylo mikroskopicky
analyzováno 50 obilek. E+ obilky byly nalezeny na pěti místech. Nejvyšší podíl infikovaných obilek
(E+ 40%) byl zjištěn na severní straně pozemku 9502, na dalším (vedle poz. č. 8605/1) bylo nalezeno
16% E+ obilek a na posledních dvou lokalitách (východní strana poz. č. 9502 a u č. 8705/6) bylo 8%
pozitivních obilek a mezi pozemky č. 7616/2 a 7615. Na ostatních lokalitách byly obilky jílků bez
známek infekce (mezi pozemky 7608/1 a 7610; u poz. č. 0610; křižovatka na Selmice u Kladrubského
hřebčína a vedle poz. č. 0506). Pro srovnání byly odebrány vzorky obilek jílku vytrvalého z polních
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cest na jižní Moravě (Židlochovice), kde byl zjištěn podíl infikovaných obilek 72% a na severní
Moravě (Jindřichov, 520 m n. m.), kde nebyly nalezeny žádné E+ obilky. Potvrzuje se tím hypotéza
Cagaše (1998), kteří zjistili zvyšující se výskyty endofytů s klesající nadmořskou výškou a přibývající
intenzitou sucha.

4.2. Specifika pastevních porostů pro koně
Koně se po miliony let vyvíjeli jako spásači se specializovaným zažívacím traktem, který je
přizpůsobený na trávení krmiv s vysokým obsahem rostlinné vlákniny. Jsou schopni zpracovat a
využít velké množství píce, aby byli schopni uspokojit své nutriční potřeby (Pagan, 1998). Většina
prací týkajících se preference příjmu jednotlivých druhů rostlin na pastvinách je soustředěna na
skot a ovce. Koně se od těchto přežvýkavců významně liší ve dvou směrech:
1. trávící systém ‐ je zcela odlišný; kůň není přežvýkavec a výrazný příjem píce s vysokou
stravitelností a vysokým obsahem fruktanů způsobuje zdravotní problémy.
2. cílem chovu koní je získat silná a zdravá zvířata schopná těžké práce či sportovního výkonu
(a ne maximálních přírůstků či produkce mléka jako u přežvýkavců).
Kůň je klasifikován jako monogastrické zvíře (s jedním žaludkem) s významným podílem post‐
gastrické fermentace nestrávených zbytků krmiv. Přední část trávícího traktu (angl. Foregut = ústní
dutina, jícen, žaludek a slepé střevo) zaujímá c. 35 – 40% kapacity zažívacího ústrojí. Pokud to
srovnáme s prasaty (60 – 65%) nebo s přežvýkavci (85 – 90%), je zde zřejmý rozdíl (Lardy a Poland,
2001). Jednou ze zvláštností zažívacího traktu koní je přítomnost velké mikrobiální populace ve
slepém střevě a v tračníku. Tyto mikroorganismy jsou odpovědné za fermentaci vlákniny a zbytků
krmiva, které nebyly stráveny při průchodu přední částí trávícího traktu. Anatomie tračníku (colon)
je spojena s přítomností několik ohybů a smyček, které se otáčí zpět, výrazně snižují rychlost
průchodu tráveniny. Ačkoliv to představuje výhodu při trávení píce, způsobuje to abnormální
průchod tráveniny náchylnost k zažívacím poruchám.
Kvalita píce nemůže být posuzována podle přírůstku živé váhy nebo podle dojivosti. Při pastvě
potřebují koně dostatek pohybu, takže se obvykle neřeší možnost zvýšení zatížení pastvin nebo
pásová pastva. Příjmem píce různých druhů trav, jetelovin a ostatních bylin při pastvě koní se
zabýval mj. Archer (1973, 1978). Metodicky jde o náročnou práci, neboť rozdíly v příjmu píce jsou
často maskovány nerovnoměrně rozmístěnými exkrementy zvířat a také nestejným vývojem
jednotlivých druhů. Jakmile je umožněno koním volně se pást, rychle vytvoří mozaikovitou
strukturu porostu – některé části jsou intenzivně vypásány (25 – 75% plochy podle zatížení p.), na
jiná místa ukládají koně exkrementy. Na této ploše se začnou objevovat druhy, jako jsou širokolisté
šťovíky, pcháč oset a kopřiva dvoudomá. Vytvoření této struktury trvá podle Archer (1973)
maximálně 6 měsíců. Pro hodnocení chutnosti jednotlivých porostů je vhodnější měření rozdílu
výšky porostu před a po pastvě, než měření času stráveného na jednotlivých pokusných parcelách.
Pokud se předložila koním posečená hmota ze tří rozdílných druhů, vždy přijímaly nejvíce tu, která
jim byla nejblíže.
Protože mladí, rostoucí koně mají zvýšenou potřebu minerálních látek v píci pro vývoj pevné
struktury kostí, měla by být při výběru druhů do pastevních směsí věnována pozornost zařazení
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dvouděložných bylin, které jsou bohatší na minerální prvky, než trávy (Hejduk, 2017). Při
experimentech zaměřených na pastevní preference preferovali koně směsi druhů před čistými
druhy. Existovala ale značná individualita ve výběru druhů mezi jednotlivými zvířaty (Archer, 1973).
Kostřava rákosovitá, která je na pastvinách obecně považována za druh nechutný pro skot, byla
v pokusech Archera (1973) spásána dobře. Mezi odrůdami jílku vytrvalého byly zjištěny výrazné
rozdíly z hlediska atraktivity pro zvířata. Pampeliška lékařská byla spásána nejlépe z vysetých bylin,
ale dobře byl vypásán i řebříček obecný a jitrocel kopinatý. Čekanka obecná byla dobře spásána,
pokud měla mladé listy a výhonky, po vytvoření květních stonků byla pomíjena. V experimentu
Archer (1978) byly rozdíly v intenzitě vypásání snadno pozorovatelné pouhým okem. Některé druhy
byly vypaseny až k zemi, zatímco jiné zůstaly nepovšimnuty. V průměru dvou let a několika období
roku byla dobře přijímána kostřava rákosovitá (špatně byla přijímána v dubnu, kdy již metala),
poháňka hřebenitá byla spásána přednostně i když prázdná místa na parcelách zarůstala jílkem
vytrvalým, překvapivě byla dobře přijímána dlouze výběžkatá kostřava červená (problémem bylo
její pomalé obrůstání). Výhodou kostřavy červené je tvorba měkkého drnu, který vytváří „polštářový
efekt“, který prospívá rostoucím kloubům a kostem mladých koní.
Koně potřebují, na rozdíl od skotu a ovcí, větší plochu pastvin, která jim umožní dostatečný
pohyb. Nicméně pokud je přidělená plocha pro pastvu příliš velká a neprovádí se pravidelné osečení
nedopasků, topping nebo se plocha nemění podle aktuálního nárůstu píce, dochází ke
znehodnocování píce pošlapáváním a k vysemenění nejméně spásaných druhů.
Na druhou stranu, koně mají přes svou značnou velikost tendenci vypásat porosty velmi nízkou
a vracejí se na intenzivně vypásané plochy, kde rostliny neustále regenerují. Zde často dochází
k obnažení holé půdy a výskytu pícninářsky nehodnotných druhů, tolerujících zhutněné půdy a
časté narušování drnu. Sem patří lipnice roční, rdesno ptačí, heřmánek terčovitý a jitrocel větší.
Pro efektivnější využití pastevních porostů, omezení tlaku parazitů je doporučována smíšená
pastva koní se skotem, popř. i ovcemi, která je praktikována v některých podnicích v ČR i v Německu
a byla v minulosti používána i v hřebčíně v Kladrubech n.L.

4.3.

Problematika fruktanů

Fruktany představují v chladných, popř. suchých, ale slunečných obdobích významnou součást
píce trav mírného pásma (C3 typ fotosyntézy). Jedná se o ve vodě rozpustné polymery fruktózy
s nízkým stupněm polymerace (obvykle do 50 jednotek). Trávy je využívají nejen jako zdroj energie,
ale i při poklesu teplot pod bod mrazu, kdy osmotickým potenciálem chrání rostlinné buňky před
poškozením. V některých případech byla zjištěna koncentrace fruktanů v nadzemních orgánech trav
až 400 g . kg‐1 sušiny. Trávy mají obecně tendenci akumulovat v píci mnohem více fruktanů, než
dvouděložné rostliny, například jeteloviny. Nejvyšší obsahy fruktanů jsou na pastvinách zjišťovány
na jaře a na podzim při poklesu teplot pod 5 oC (minimální teplota pro růst většiny C3 trav). Také
nedostatek živin (zejména dusíku), který brzdí růst trav, vede k větší kumulaci fruktanů.
Přežvýkavci dokáží efektivně využít energii z fruktanů díky bachorové mikroflóře, u koní je ale
trávící trakt uspořádán odlišně a proto zde fruktany přijaté ve větším množství mohou způsobovat
závažné zdravotní problémy. Přirozené zdroje pastvy pro koně ve stepích poskytovaly živinami
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chudou píci. Podle Ince a kol. (2013) jsou travní fruktany jen málo tráveny v žaludku a v tenkém
střevě a většina jich přechází do tlustého střeva. Při fermentaci ve tlustém střevě vzniká kyselina
mléčná a další organické kyseliny a snižuje se aktivita celulolitických mikroorganismů, které tráví
nerozpustnou vlákninu. Dochází k namnožení nežádoucích bakterií a po jejich hynutí se z nich
začnou uvolňovat toxiny, které naruší střevní stěnu. Do krve se tak dostávají látky, které aktivují
enzym odpovědný za rozpojování kopytní škáry. Dochází k poklesu kopytní kosti v rohovém pouzdře
což je doprovázeno vysokou bolestivostí a někdy i doživotními následky (Richtar, 2011). Tato nemoc
se označuje jako schvácení kopyt nebo také laminitida. Citlivost vůči fruktanům se u jednotlivých
koní značně liší. Podobné příznaky se mohou ale objevit i při nadměrném krmení jadrnými krmivy,
které se nestihnou trávit v tenkém střevě.

5. Obnovy travních porostů
S ohledem na dřívější nedostatek sena (zejména v suchých ročnících) bylo v posledních několika
letech přistoupeno k systematické radikální obnově trvalých travních porostů orbou po podzimní
aplikaci totálních herbicidů (Glyfosát). Každý rok se takto obnovilo přibližně 30 hektarů. Po uplynutí
minimálně 2 – 3 týdnů byl na pozemek rozhozen hnůj, popř. kompost v dávce 30 t/ha a travní
porost byl i s hnojem zaorán. Na jaře se na povrch aplikovalo minerální hnojení (300 kg NPK 15‐15‐
15) a vysela se travní směs buď do krycí plodiny (oves 100 kg.ha‐1 nebo oves+peluška 80+40 kg.ha‐1),
nebo jako čistosev při výsevku 35 kg.ha‐1. Po přihlédnutí k extrémním půdním podmínkám byly pro
obnovu použity travní směsi s dominancí mezirodových hybridů trav (xFestulolium krasanii) a
kostřavy rákosovité, které jsou vhodné zejména pro produkci sena. Dobře tolerují přísušky i vysokou
hladinu podzemní vody. Nejsou však oblíbené pro pastvu koní s ohledem na nízkou preferenci
zvířaty v některých obdobích roku (jaro). Byly také testovány směsi bez kostřavy rákosovité a
festucoidních hybridů, které byly nahrazeny srhou laločnatou.
Obr. 12: Nejvíce degradované pozemky na výsušných pozemcích je nutno obnovit orbou (13. 11.
2015, pozemek č. 0505)
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Starší, dlouhodobě neobnovované, travní porosty mají často nevhodné botanické složení
s dominancí medyňku vlnatého, kostřavy červené, lipnice obecné, pýru plazivého a ostřice srstnaté
(Carex hirta). Na pasených plochách je značné zastoupení jitrocele většího, pryskyřníku plazivého,
rdesna ptačího a lokálně i šťovíku tupolistého.
Na vlhčích stanovištích v blízkosti areálu hřebčince v Kladrubech n.L. směrem na Selmice se
vyskytují kvalitní dlouhodobé porosty s vysokým podílem psárky luční a dalších hodnotných trav,
které představují při zlepšeném hnojení značný potenciál produkce kvalitní píce bez potřeby
radikální obnovy.
V roce 2013 byly použity směsi od firmy Oseva Uni Choceň. Pastevní směs použitá k obnovám měla
následující složení:
Druh
Štírovník růžkatý
Jetel luční (Start)
Jílek vytrvalý (2n)
Festulolium Fojtan
Bojínek luční (Sobol)
Kostřava luční (Pronela)
Lipnice luční (Slezanka)
Celkový výsevek:

Podíl ve směsi (% váhová)
4
6
12
40
15
9
14
100

Výsevek (kg.ha‐1)
1,5
2
4
14
5
3
5
34,5 kg.ha‐1

Luční směs pro konzervaci (senáž, později seno):
Druh
Podíl ve směsi (% váhová)
Jetel luční (Tempus)
8
Štírovník růžkatý
3
Festulolium (Hykor)
36
Festulolium (Perun)
12
Bojínek luční
17
Ovsík vyvýšený
12
Lipnice luční (Slezanka)
12
Celkový výsevek:
100

Výsevek (kg.ha‐1)
3
1
12
4
6
4
4
33 kg.ha‐1

Mimo výše uvedené směsi bylo na pozemku č. 1616/1 vyseto několik experimentálních směsí se
zastoupením vojtěšky seté, vičence setého, rozdílných odrůd Festulolií a bylo použito i několik
komerčních směsí pro koně. Ačkoliv se všechny vyseté druhy v roce výsevu v porostu projevily, řada
z nich nepřežila dočasné zvýšení hladiny podzemní vody k povrchu půdy na jaře následujícího roku.
Zejména vojtěška a vičenec z porostů zcela vymizely, jetel plazivý, kostřava červená a lipnice luční,
se díky pozdnímu termínu první seče a vysoké produkci v 1. užitkovém roce také později
neprojevily.
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Obr. 13: Zakládání nového travního porostu po předchozí podzimní orbě (22. 5. 2013, pozemek
č. 1616/1)

V roce 2016 došlo na základě přání zootechniků ve středisku ve Slatiňanech k náhradě kostřavy
rákosovité a hybridů Festulolium krasanii jak v pastevních, tak i v lučních porostech srhou
laločnatou. Tento druh dobře snáší sucho a při dodržení včasné sklizně a dostatečného hnojení
produkuje velké množství kvalitní píce.
Vzhledem k tomu, že systematické obnovy málo produktivních a zaplevelených travních porostů
byly zahájeny již před c. 5 ‐6 lety, došlo k výraznému zvýšení produkce i kvality sklízené píce.
Obr. 14: Obnovený porost s vyšším podílem srhy laločnaté, jetele plazivého a štírovníku růžkatého
(10. 6. 2016, pozemek č. 0503)
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Obr. 15: Nově založený travní porost do krycí plodiny ovsa a pelušky (1. 6. 2013)

Porosty po obnovách jsou postupně zarůstány medyňkem vlnatým a na suchých, písčitých
pozemcích se objevuje stále více kostřavy červené a dalších nenáročných, ale neproduktivních
úzkolistých kostřav.
V roce 2016 byla na žádost zootechniků navržena a pro obnovy na suchých stanovištích použita
směs bez kostřavy rákosovité. Tento druh byl nahrazen srhou laločnatou, která je schopna se
vyrovnat se suchou i dočasně zamokřenou půdou. Tato směs měla následující složení:
Srha laločnatá
Kostřava luční
Bojínek luční
Ovsík vyvýšený
Lipnice luční
Jetel luční
Jetel plazivý
Štírovník plazivý
Celkový výsevek :

35%
15%
15%
15%
10%
4%
3%
3%
35 kg.ha-1

Druhá směs obsahovala vyšší podíl kostřavy rákosovité a kostřavovitého hybridu Felina. Tyto trávy
zajišťují v podmínkách hřebčína v Kladrubech dlouhodobou vytrvalost a vysokou produkci snadno
konzervovatelné píce. Ve formě sena i siláží jsou dobře přijímány. Tato směs měla následující složení
Kostřava rákosovitá
Bojínek luční
Kostřava luční
Lipnice luční

40%
10%
10%
10%
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Ovsík vyvýšený
Festulolium Felina
Štírovník růžkatý
Jetel luční

10%
14%
3%
3%

Celkový výsevek :

35 kg.ha-1

6. Botanické složení porostů
Na obnovených plochách bylo nalezeno celkově 26 druhů cévnatých rostlin, přičemž zcela
dominovaly trávy. Z kulturních trav byly nejčastěji zjišťovány následující druhy: ovsík vyvýšený,
kostřava rákosovitá (resp. Festulolium), bojínek luční, srha laločnatá, kostřava červená, kostřava
luční, lipnice luční, trojštět žlutavý a na vlhčích stanovištích psárka luční. Z planých (nevysévaných)
druhů to byl zejména medyněk vlnatý, pýr plazivý, lipnice obecná, sveřep měkký a na pastvinách
lipnice roční. Druhové složení leguminóz odpovídalo složení použitých směsí. Nejčastěji to byl jetel
plazivý, štírovník růžkatý a jetel luční. Po výsevu směsí s vojtěškou setou a vičencem setým byla
zjištěna přítomnost těchto druhů pouze v roce výsevu a zcela vymizely po zvýšení hladiny podzemní
vody v jarním období. S postupujícím časem od provedení obnovy podíl leguminóz klesal.
Z ostatních dvouděložných bylin se v obnovených porostech prosazoval zejména jitrocel kopinatý,
silenka širokolistá, rozrazil rezekvítek, šťovík tupolistý, šťovík kadeřavý, kopřiva dvoudomá,
hluchavka bílá, turanka kanadská a řebříček obecný.

Obr. 16: Při opoždění sklizni dochází k výraznému obohacení půdní banky semen o plevelné druhy –
zde medyněk vlnatý (18. 7. 2013)
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Na dlouhodobě neobnovovaných porostech bylo zjištěno celkem 72 druhů rostlin. Oproti nedávno
obnoveným porostům se zvýšil podíl dvouděložných bylin a nekulturních trav. Výrazně se zvyšuje
podíl medyňku vlnatého, byl zde zjištěn i psineček výběžkatý a veliký, chrastice rákosovitá,
z šáchorovitých ostřice srstnatá a na vývěru podzemní vody skřípina lesní. V pastevních výbězích
dominuje z trav jílek vytrvalý a lipnice roční.
Obr. 17: Medyněk vlnatý je druhem, jehož podíl se ve většině porostů v NK Kladruby n. L. postupně
zvyšuje

Naopak na výsušných stanovištích převládaly úzkolisté kostřavy (Festuca filliformis, F. ovina), ovsíř
pýřitý, sveřep měkký, šťovík menší a místy dokonce i jestřábník chlupáček. Z leguminóz byly
nejčastěji zastoupeny vikve (v. čtyřsemenná, v. ptačí, v. úzkolistá a v. chlupatá), hrachor luční, na
chudých a suchých půdách jetel pochybný a j. rolní, na pastvinách jetel plazivý. Z ostatních
dvouděložných druhů byly nejčastěji nacházeny na suchých stanovištích řebříček obecný, jitrocel
kopinatý, silenka širokolistá, kozí brada luční, kakost maličký, šťovík menší, šťovík kytkokvětý, rožec
obecný, rozrazil rezekvítek, místy i česnek ořešec a na nejvíce vyšlapaných místech na pastvinách
jitrocel větší, rdesno ptačí a heřmánek terčovitý. Na vlhčích, živinami dobře zásobených půdách se
vyskytovala ve větší míře pampeliška lékařská, bolševník obecný, svízel bílý, pryskyřník plazivý a
v menší míře i pcháč oset. Z jedovatých druhů byly nejčastější pryskyřník prudký, ocún jesenní,
vratič obecný a pryšec chvojka. Pouze na jednom pozemku (č. 0503) byl zjištěn pro koně velmi
nebezpečný druh – starček přímětník. Jeho nebezpečnost pro koně popisuje např. Hejduk (2009).
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Obr. 18: Starček přímětník je pro koně velmi nebezpečná rostlina

Druhově nejbohatší, hodnotné porosty, se nachází na přepásaných plochách v okolí zpevněného
hnojiště na středisku Selmice.

Obr. 19: Dlouhodobě neobnovovaný porost s dominancí pryskyřníku prudkého (23. 5. 2013), vlevo
Dr. M. Halling (SLU Uppsala), vpravo p. M. Suchý (agronom NH Kladruby n. L.)
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Obr. 20: Grafické zobrazení vlivu rozdílného hnojení na botanické složení lučního porostu na
vysychavém stanovišti (pozemek 9502, mnohorozměrná analýza dat Canocco, zpracoval J. Mládek)

Legenda: AchMil – řebříček obecný, ArrEla – ovsík vyvýšený, AvePub – ovsíř pýřitý, BroMol – sveřep
měkký, CapBur – kokoška pastuší tobolka, CerArv – rožec rolní, DacGlo ‐ srha laločnatá, ElyRep – pýr
plazivý, FesPra – kostřava luční, FesRub – kostřava červená, GerMol – kakost maličký,
PoaPra – lipnice luční, PotArg – mochna stříbrná, PhlPra – bojínek luční, PlaLan – jitrocel kopinatý,
RumAce – šťovík menší, SilLat – silenka širokolistá, SteGra – ptačinec trávovitý, TriArv – jetel rolní,
TriDub – jetel pochybný, TarRud – pampeliška lékařská, ValDen – kozlíček zubatý, VerArv – rozrazil
rolní, VerCha – rozrazil rezekvítek, VioArv – violka rolní.
Z grafu na obr. 20 je patrný efekt dvouleté aplikace kompostu a minerálního hnojení na
zastoupení druhů rostlin. Ačkoliv na kompostem hnojených variantách byl dosažen nejvyšší výnos
píce, byly zde podpořeny i nízké dvouděložné byliny, jako je rozrazil rezekvítek, silenka širokolistá a
ptačinec trávovitý. Na minerální NPK hnojení reagovaly lépe trávy, jako je ovsíř pýřitý, sveřep měkký
a kostřava luční. Na nehnojených plochách jsou podpořeny bobovité rostliny (vikve a jetele) a
řebříček obecný. Vzhledem k pomalým změnám rostlinných společenstev lze předpokládat větší
změny v dalších letech.

6.1.

Širokolisté šťovíky

Širokolisté šťovíky (š. tupolistý a š. kadeřavý) patří mezi nejčastější a nejobtížněji hubitelné
plevele v travních porostech. V NH Kladruby n.L. se vyskytují zejména v pastevních porostech. Jejich
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škodlivost spočívá zejména v nechutnosti pro zvířata na pastvinách, kde je nutno častěji sekat
nedopasky, aby se zabránilo jejich dalšímu šíření. Další problematickou vlastností je vysoký obsah
vody, který komplikuje konzervaci píce, zejména při sušení na seno. Je třeba také uvést problém
estetický, neboť přítomnost většího podílu širokolistých šťovíků v travních porostech působí rušivě a
nesvědčí o dobré péči hospodáře.
Širokolisté šťovíky jsou vytrvalé rostliny, které se v travních porostech šíří zejména
prostřednictvím semen. Jedna rostlina je schopna vytvořit několik tisíc semen, které jsou v půdě
schopny přečkat i několik desetiletí a čekají na svou příležitost (poškození porostu). Pokud je v půdě
dostatek živin, dokáží rychle obsadit prostor a rozrůstají se na úkor okolních druhů. Dalším běžným
způsobem šíření těchto druhů na nová stanoviště je nákup kontaminovaného osiva. Bohužel
současná platná norma na čistotu osiva trav a jetelovin je příliš benevolentní a s nákupem uznaného
osiva můžete do půdy dodat až 8.000 semen šťovíků na 1 ha. Přitom podle rakouských pramenů
(Buchgraber a Gindl, 2004) je už 2.000 jedinců těchto rostlin důvodem k plošné obnově porostů.
V ekologicky hospodařících podnicích se často řeší vysoký výskyt šťovíků mechanickou obnovou
porostů (diskování popř. orba), což vede bez předchozí aplikace herbicidů k namnožení rostlin
z fragmentů kořenů.
Obr. 21: Masivní vzcházení šťovíku tupolistého z půdní semenné banky při obnově travního porostu
(22. 5. 2013)

Vzhledem k vysokému zastoupení šťovíku tupolistého na některých obnovovaných pozemcích
(půdní semenná banka) bylo přistoupeno k herbicidnímu ošetření. Dne 29. 9. 2014 byl založen
maloparcelkový pokus na obnoveném travním porostu na pozemku 8612/1 s cílem otestovat
účinnost tři herbicidů:
1. Starane 250 EC (účinná látka fluroxypyr), dávka 1 l ha‐1
2. Refine 50 SX (ú.l. thifensulfuron‐methyl), dávka 20 g ha‐1 (spolu se smáčedlem)
3. Dicopur M750 (ú.l. MCPA), dávka 1,8 l ha‐1
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K těmto třem variantám byla ponechána neošetřená kontrola, která byla ošetřena po
vyhodnocení v jarním období tak, aby nedošlo k dalšímu rozšíření širokolistých šťovíků ze semen do
okolí.
Obr. 22: Kalamitní výskyt šťovíku tupolistého na čerstvě obnoveném travním porostu díky vysoké
zásobě semen v půdě (4. 9. 2014, pozemek č. 8612/1)

Obr. 23: Pokusná plocha pro ověření účinku podzimní aplikace herbicidů pro regulaci šťovíku
tupolistého na pozemku 8612/1 (k.ú. Kladruby n. L.), 17. 10. 2014.
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Obr. 24: Působení přípravku Refine 50 SX na šťovík tupolistý (17. 10. 2014), 3 týdny po aplikaci

Dne 19. 5. 2015 byl vyhodnocen efekt podzimní aplikace herbicidů na počet rostlin šťovíku
tupolistého na pozemku 8612/1.

Obr. 25: Vliv aplikace herbicidů na omezení počtu rostlin šťovíku tupolistého
Počet rostlin šťovíku tupolistého po podzimní aplikaci herbicidů
Současný efekt: F(3, 8)=38,608, p=,00004
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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Kontrola

Z grafu na obr. 2 vyplývá, že všechny použité herbicidy průkazně snížily počet rostlin šťovíku
oproti neošetřené kontrole. Nejvyšší účinnost prokázal herbicid Refine 50SX, který má výhodu
nízkého dávkování (20 g ha‐1), účinnosti i za teplot pod 10 oC a i nižší ceny na 1 ha.
Na provozních plochách byla na jaře aplikována směs herbicidů Starane 250EC (0,3 l ha‐1) a
Dicopur M750 (0,7 l ha‐1), která vykazovala dobrý vizuální účinek na pryskyřníky i na mladé rostliny
šťovíků. Dlouhodobá účinnost této směsi však nebyla exaktně hodnocena.

III.

Srovnání novosti postupů

Na pozemcích NH Kladruby n.L. dosud nebyly hodnoceny pedologické charakteristiky
v souvislosti s produkcí a kvalitou píce. Problematika obnov travních porostů, výběr vhodných směsí
osiv, regulace širokolistých šťovíků a detekce endofytních hub, které jsou v této metodice
popisovány, mohou být využity nejen v NH Kladruby n.L., ale i v řadě dalších chovů koní v České
republice.
Předchozí metodika (Straková a kol., 2011) je zaměřena na sestavování krmných dávek, které
vychází z analýz kvality pastevních porostů a sena.

IV.

Popis uplatnění certifikované metodiky

Metodika je zaměřena na hodnocení metod zlepšování travních porostů v NH Kladruby n. L.
pomocí hnojení a obnov. Popisuje přírodní podmínky i působení hnojení a obnov na produkci píce a
botanické složení travních porostů. Metodika však může být využita v řadě dalších podniků
zaměřených na chov koní a produkci píce z travních porostů.

V.

Ekonomické aspekty

Předpokládané ekonomické a další přínosy spočívají v eliminaci potřeby nákupu sena, popř. získání
tržeb z prodeje sena a siláží. Díky vyšší kvalitě sena je možno snížit nákup doplňkových krmiv pro
koně. Při ceně sena 2.000 kč za 1 t lisovaného sena a nárůstu výnosu obnovených a jinak zlepšených
porostů o 1,75 t.ha-1 je po odpočtení vícenákladů na obnovu a hnojení (9.000 kč.ha-1 během intervalu
6 let) dosaženo zisku 2.000 kč na 1 ha ročně.
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