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Stanoviště:
Pole, vinice, rumiště, cesty, podél železnice, městská zástavba. Lehké, dosta
tečně vlhké půdy.

Výskyt:
Nížiny až pahorkatiny, nejvíce v teplých oblastech.

Význam a biologické vlastnosti:
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se 
semeny. Jedna rostlina vytvoří až 2 000 obilek. Po dozrání jsou semena různě 
dormantní. Semena klíčí až při vyšších teplotách od konce května až do 
konce léta. Vzchází dobře z hloubky 2–5 cm. Rozšiřuje se osivem, statkovými 
hnojivy, substráty, balíčkovanou sadbou apod. 

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–60 cm
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b é r  z e l e n ý
(Setaria viridis (L.) P. B.)

1

2



Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé nebo kolénkatě vystoupavé, hlad
ké, pod lichoklasem drsné, ve spodní části často 
rozvětvené.
List: Čepele tuhé, až 30 cm dlouhé, drsné, listové pochvy draslavé, na okra
jích chlupaté, místo jazýčků chloupky. 

Generativní orgány: 
Květenství: Lichoklasy válcovité, přímé, husté, štětinaté, 10 cm dlouhé, zelené 
nebo purpurové, vřeteno lichoklasu zakryté klásky. Klásky vyrůstají v paždí 
neopadavých štětin. Štětiny 5–10 mm dlouhé, zelené, později žluté; jejich 
zoubky směřují vzhůru, proto je lichoklas na dotyk zdola nahoru hladký. 
Plevy a pluchy bez osin.
Termín květu: VII–IX
Plod: Obilka vejčitého tvaru, zašpičatělá, lesklá, bělavá až žlutohnědá. 
Délka obilky: 1,7–2,2 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 4,20 g
Počet obilek v 1 g = 238
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b O j í n e k  h l í z n at ý
(Phleum bertolonii DC.)

Stanoviště:
Suché louky, pastviny, úhory, světlé lesy.

Výskyt:
Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odli
šuje obtížně. Je suchomilnější. Okrajově se šlechtí pro nezemědělské využití. 
Vytváří nízký hustý drn odolný vůči sešlapávání. V zimě si udržuje zelenou 
barvu listů, zahajuje růst brzy na jaře. Odrůdy jsou určeny zejména pro hřiš
ťové trávníky se zimním provozem.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 10–80 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Tenké, tuhé, vystoupavé, na bázi cibulka
tě ztlustlé.
List: Čepele šedozelené až zelené, na okrajích poněkud drsné. Listové pochvy 
hladké, oblé, poněkud nadmuté. Jazýček špičatý. 

Generativní orgány: 
Květenství: Lichoklas úzce válcovitý, 1–10 cm dlouhý, velmi hustý, plevy krát
ce osinkaté, pluchy bez osin.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka vejčitého tvaru, bělavá až béžová s lesklým povrchem.
Délka obilky: 1,4–2 mm 
Šířka obilky: 0,6–1 mm
HTS 0,4–0,59 g 
Počet obilek v 1 g = 2500
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b O j í n e k  l u č n í
(Phleum pratense L.)

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze, vlhčí, výživné 
a těžší půdy. Na stanovištní podmínky 
je nenáročný.

Výskyt:
Nížiny až hory. 

Význam a biologické vlastnosti:
Bojínek luční je významný kulturní 
pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a pěstuje v řadě 
odrůd vhodných pro luční i pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje 
v dočasných a trvalých jetelotravních porostech. Poskytuje kvalitní píci. 
Dobře snáší dlouho ležící sníh, holomrazy a chladné klima. Část populace 
bojínku lučního je jarního charakteru a metá i do dalších sečí.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý volně trsnatý druh. 
Výška rostliny: 30–120 cm

5

6



3

Vegetativní orgány: 
Stéblo: Statné, přímé nebo kolénkatě vystoupa
vé, hladké, na bázi hlíznatě ztlustlé. 
List: Čepele drsné, listové pochvy hladké, později hnědavé, jazýček střední, 
tupý, po stranách s vystouplými zoubky, vernace stočená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lichoklasy husté, válcovité, 5–20 cm dlouhé. Plevy krátce osinaté, 
na kýlu brvité, pluchy lysé. 
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka vejčitého tvaru, mírně zašpičatělá, bělavá, velmi často vypadá
vající z pluch. Osivo je směsí pluchatých a nahých obilek.
Délka obilky: 1,4–2,2 mm
Šířka obilky: 0,7–1,2 mm
HTS 0,4–0,6 g
Počet obilek v 1 g = 2000–2500
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C h r a s t i C e  r á kO s O v i tá
(Phalaris arundinacea L.)

Stanoviště:
Břehy vod, příkopy, mokré louky, lužní lesy, rákosiny.

Výskyt:
Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Chrastice rákosovitá, druh mimořádně náročný na vodu a živiny, se často 
vyskytuje v souvislých porostech na zamokřených loukách, v inundačních 
oblastech podél vodních toků apod. V některých státech je předmětem 
šlechtění a využívá se jako významný vysoce produkční pícní druh. Ve ven
kovských zahradách se často pěstuje okrasná pestrolistá forma s bílozele
ným panašováním (var. picta L.), která zplaňuje kolem vodních nádrží. 
V praxi je využívána pro sadovnické výsadby v zamokřených lokalitách.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalá mohutná tráva vytvářející dlouhé podzemní 
výběžky.
Výška rostliny: 80–250 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Statné, tuhé, přímé, hladké, lesklé.
List: Čepele široké, hladké, zespodu a na okrajích drsné. Pochvy listů hladké, 
nenafouklé. Jazýček dlouhý, tupý, později roztřepený. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty vzpřímené, husté, 5–25 cm dlouhé, úzké, laločnaté, často 
načervenalé, v době květu rozložené. Klásky lesklé, na konci větví nahlouče
né. Plevy a pluchy bez osin.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka pluchatá, žlutohnědá až hnědá, lesklá.
Délka obilky: 1,7 mm
Šířka obilky: 1,2 mm
HTS 0,76 g
Počet semen v 1 g = 1300



C h u n d e l k a  m e t l i C e
(Apera spica-venti (L.) P. B.)

Stanoviště:
Výživné orné půdy vlhčí i vysýchavé, meze, úhory, rumiště.

Výskyt:
Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obilovi
ny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu. Dnes není výjimkou ani v jar
ních obilovinách. Rozmnožuje se generativně. Jedna rostlina vytváří až 
12 000 obilek.

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý, volně trsnatý druh převážně ozimého cha
rakteru. 
Výška rostliny: 30–100 cm
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, hladké, lesklé.
List: Čepele lysé, na svrchní straně drsné a na spodní hladké. Listová pochva 
lysá, zelená nebo purpurová. Jazýček až 6 mm dlouhý, zašpičatělý, roztřepe
ný. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata bohatá, jehlancovitá, 20–30 cm dlouhá, 5–18 cm široká, řídká, 
zelenavá až purpurová, větévky laty tenké, drsné, vlnkovitě zprohýbané. 
Termín květu: VI–VII
Plod: Pluchatá, ostře zašpičatělá obilka hnědé barvy. Plucha kopinatá, dlou
ze osinatá. Obilky dobře klíčí, mají krátkou dormanci, vzcházejí i za nepřízni
vých podmínek. Obilky většinou dozrávají na poli ještě před sklizní plodi
ny.
Délka obilky: 2–3 mm
Šířka obilky: 0,5 mm
HTS 0,02 g
Počet obilek v 1 g = 50 000
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j e ž at k a  k u ř í  n O h a
(Echinochloa crus-galli (L.) P. B.)

Stanoviště:
Pole, rumiště, bahnité náplavy, lehké písčité až vlhké humózní půdy.

Výskyt:
Nížiny až pahorkatiny. Nejhojněji se vyskytuje v teplejších oblastech.

Význam a biologické vlastnosti:
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v okopaninách, kukuřici 
a zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám. Významně zaple
veluje pozdně jarní zásevy trávníků. Koncem léta zastavuje růst a během 
podzimu z porostu vymizí.

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý, trsnatý a pozdně jarní druh.
Výška rostliny: 30–100 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Silné, přímé nebo vystoupavé, hladké, kolénka chlupatá.
List: Čepele listů bez žeber, s bělavým proužkem uprostřed, roztroušeně 
chlupaté až lysé, na okrajích drsné. Pochvy listů jsou lysé nebo skoro lysé, 
hladké. Jazýček nahrazen věnečkem jemných chloupků. 

Generativní orgány: 
Květenství: Lata je dlouhá 5–10 cm, přímá nebo mírně převislá, složená 
z několika hroznovitě uspořádaných lichoklasů. Klásky jsou zelené nebo 
nafialovělé.
Termín květu: VIII–X
Plod: Pluchatá okrouhlá až vejčitá obilka, která je na svrchní straně vypouklá, 
na vnitřní straně zploštělá, šedá, lesklá. Obilky bývají uzavřeny ve třech 
nestejných, matných, žebernatých, pluchatých plevách, z nichž dvě jsou 
ukončeny hrotem a třetí je dlouze osinatá.
Délka obilky: 2 mm
Šířka obilky: 1,5 mm
HTS 1,9 g
Počet obilek v 1 g = 526
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j í l e k  m n O h O k v ě t ý
(Lolium multiflorum Lamk.)

Stanoviště:
Kulturní vysévaný, u nás nepůvodní druh, který zplaňuje. Výživné půdy, 
meze, rumiště. 

Výskyt:
Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné 
půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje 
vysoké výnosy velmi kvalitní píce. Zvláště jeho jednoletá forma nachází vyu
žití i jako strnisková meziplodina. Je vyšlechtěna celá řada odrůd na diploid
ní i tetraploidní úrovni. Je náročný na živiny, vláhu a teplo. Je citlivý na holo
mrazy, nesnáší vysokou hladinu podzemní vody. Pod sněhovou pokrývkou 
trpí plísní sněžnou. Ve šlechtění trav je významným zdrojem genetického 
materiálu pro mezirodovou hybridizaci (Lolium x Festuca).

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý až dvouletý, za příznivých podmínek i více
letý volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–100 cm
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo vystoupavé, lysé, pod lichoklasem drsné.
List: Listové čepele široké, světle zelené, na líci žebrované, na rubu lesklé, 
lysé. Listové pochvy mírně drsné. Jazýček krátký, ouška dlouhá. Vernace sto
čená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lichoklasy až 30 cm dlouhé, zploštělé, často převislé. Vřeteno eso
vitě zprohýbané. Klásky osinaté, přitisklé úzkou stranou k vřetenu.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Pluchatá obilka vejčitého tvaru, hnědá, lesklá. Osina je na špici pluchy, 
stopečka plochá protáhlá, barva pluchy je žlutá. 
Délka obilky: 5 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 4,2 g
Počet semen v 1 g = 450
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j í l e k  v y t r va lý
(Lolium perenne L.)

Stanoviště:
Louky a pastviny, sešlapávaná místa, okraje cest, ruderální plochy, vlhké 
a výživné půdy. 

Výskyt:
Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných 
pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním. Je jedním z nejkvalitnějších 
víceletých pícních druhů trav a současně patří mezi základní trávníkové druhy 
se stovkami vyšlechtěných odrůd na diploidní i tetraploidní úrovni. Vyžaduje 
časté sečení, jinak omezuje odnožování, hůře obrůstá a porost řídne. Píce je 
velmi kvalitní a s vysokým obsahem vodorozpustných cukrů. V příznivých 
oblastech je zelený i během zimy. Nesnáší dlouhodobější zastínění. Na písči
tých půdách je náchylný k vymrzání. V období sucha dochází k odumírání 
listů, rychle však regeneruje. U nás je napadán plísní sněžnou a rzí travní.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 10–60 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé nebo vystoupavé, hladké, lysé, v kolénkách rýhované.
List: Listové čepele sytě zelené, lysé, na svrchní straně výrazně rýhované, na 
spodní straně hladké a silně lesklé. Přízemní listové pochvy načervenalé. 
Krátká ouška, jazýček tupý. Vernace složená.

Generativní orgány: 
Květenství: Štíhlý dvouřadý zploštělý lichoklas dlouhý 3–20 cm, vřeteno je 
zprohýbané, klásky přitisklé úzkou stranou k vřetenu, bezosinné.
Termín květu: V–IX
Plod: Pluchatá obilka nahoře tupá nebo slabě zašpičatělá, stopečka má tvar 
obdélníku a odspodu se stejnoměrně rozšiřuje. Plucha je slabě klenutá, bez
osinná.
Délka obilky: 5–7 mm
Šířka obilky: 1,5–2 mm
HTS 1,6–2 (2,7) g
Počet obilek v 1 g = 500
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kO s t ř ava  č e r v e n á
(Festuca rubra L.)

Stanoviště:
Široká stanovištní amplituda, od suchých nížinných luk po vlhké horské louky a pastviny.

Výskyt:
Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s blízce příbuznými, obtížně identifikovatelný
mi taxony. Je velmi přizpůsobivá a hojně zastoupená v různých typech travních porostů. 
Šlechtí se především pro trávníkové a doplňkově pro pícninářské využití, a to ve třech mor
fologicky odlišných formách: trsnaté, krátce výběžkaté a dlouze výběžkaté. Trsnaté a krát
ce výběžkaté odrůdy jsou základem nejjemnějších okrasných trávníků, nejkvalitnější odrů
dy se používají též na golfová jamkoviště. Výběžkaté trávníkové odrůdy se uplatňují více 
v užitkových a krajinných trávnících, zejména na chudších a sušších stanovištích. Poměrně 
dobře přežívá sucho a horko a lze ji dobře využít i na částečně zastíněných stanovištích. 
V nehnojených extenzivně využívaných porostech často zcela převládá. Snáší časté a nízké 
kosení, hůře snáší větší zatížení. Pro pícninářství má největší význam dlouze výběžkatá 
forma. Odrůdy se uplatňují v extenzívně obhospodařovaných trvalých lučních i pastev
ních porostech na extrémnějších stanovištích (ve vyšších polohách, chudších půdách); 
zaplňují v nich spodní patro porostu a zvyšují stabilitu drnu. Kvalita píce je průměrná. 

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý trsnatý druh ozimého charakteru vytvářející krátké 
i dlouhé podzemní výběžky.
Výška rostliny: 20–100 cm
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Tuhé, přímé, hladké.
List: Listové čepele přízemních listů štětinovité, hluboce rýhované, u stébelných listů 
většinou ploché. Listové pochvy hladké, uzavřené, u dolních listů načervenalé, později 
vláknitě rozpadavé; Místo oušek jsou na přechodu listové pochvy a listové čepele 
naznačeny jen malé výstupky, jazýček je zakrnělý. Vernace složená.

Generativní orgány: 
Květenství: Nafialovělá, vzpřímená lata. Spodní větévky laty nesou vždy jednu kratší pří
osní větvičku. Klásky štíhlé, 4–6květé, osinaté.
Termín květu: V–VII
Plod: Obilka pluchatá, štíhlá. Plucha je ostře zašpičatělá, osinatá, osinka je dlouhá asi 
1–2 mm. Stopečka válcovitá, hustě chlupatá, nahoře „talířovitá“, žlutá až žlutozelená.
upatá, HTS těžko oddělit od pluch.
Krátce výběžkatá forma: Délka obilky: 4,6–7 mm, šířka obilky: 0,8–1,5 mm,  
HTS 0,9–1,4 g, počet obilek v 1 g = 800–1000.
Dlouze výběžkatá forma: Délka obilky: 4–6 mm, šířka obilky: 1 mm, 
HTS 0,8–0,9 g, počet obilek v 1 g = 1000–1200.
Trsnatá forma: Délka obilky: 4 mm, šířka obilky: 1 mm, 
HTS 1 g, počet semen v 1 g = 1000.
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kO s t ř ava  l u č n í
(Festuca pratensis Huds.)

Stanoviště:
Louky, pastviny, nezemědělská půda. Roste na všech typech půd. 

Výskyt:
Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a past
vin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s celou řadou vyšlechtěných 
odrůd. Je komponentem travních a jetelotravních směsí pro dočasné louky 
a pastviny. Je využívána i při zakládání trvalých travních porostů, kde zajiš
ťuje produkci v prvních třech letech. Poskytuje kvalitní píci. Snáší i drsné kli
matické podmínky. Nesnáší vysoké dávky dusíku, dobře ale využívá nižší 
dávky organických hnojiv. Nevýhodou je malá vytrvalost a nízká konkurenč
ní schopnost vůči plevelům a jiným travám, zejména při vyšší úrovni hnoje
ní. Ve šlechtění trav je zdrojem genetického materiálu pro mezirodovou 
hybridizaci (Lolium x Festuca).

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 40–100 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé až obloukovitě vystoupavé, hladké. 
List: Čepele ploché, na povrchu žebrované, téměř hladké, naspodu lesklé. 
Listové pochvy až k bázi otevřené, hladké, u přízemních listů hnědavé, vlák
nitě rozpadavé. Jazýček krátký, tupě zoubkovaný, zašpičatělá dlouhá ouška. 
Vernace stočená. Ve sterilním stavu se podobá Lolium multiflorum.

Generativní orgány: 
Květenství: Laty vzpřímené, často převislé, v nejspodnějším větvení laty jsou 
dvě nestejné větve, delší s 4–6 klásky, slabší s 1–3 klásky. Vřeteno i větévky 
laty jsou hladké. Klásky se skládají z 5–8 kvítků. Pluchy nemají osinu.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je válcovitá, se zašpičatělou pluchou, žlutavě šedá, nervy jsou 
zřetelnější jen k vrcholu, střední zřetelné až k bázi. Stopečka válcovitá, dlou
há 2 mm, částečně odstálá, po celé délce stejně silná, na konci se často talí
řovitě rozšiřuje. 
Délka obilky: 5–7 mm
Šířka obilky: 1,3–1,6 mm
HTS 1,8–2,3 g.
Počet semen v 1 g = 500
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kO s t ř ava  O v č í
(Festuca ovina L.)

Stanoviště:
Suché pastviny, světlé lesy, lesní lemy, písčiny. 

Výskyt:
Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s blízce příbuznými, obtížně identi
fikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných 
trávnících a acidofilních lesích. Šlechtí a využívá se okrajově pro ozeleňování 
suchých stanovišť. Uplatňuje se hlavně v okrasných a parkových trávnících, 
střešních zahradách, na zastíněných lokalitách pod stromy a jako méně 
vzrůstná doplňková komponenta do směsí pro extenzivně obhospodařova
né krajinné trávníky na chudších půdách, trávníky podél komunikací apod. 
Má nízké nároky na hnojení. Na podzim si dlouho uchovává zelené zbarvení. 
Nesnáší časté, ani příliš nízké kosení. Je méně odolná vůči zátěži.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–60 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé nebo obloukovitě vystoupavé, tenké, pod latou drsné.
List: Čepele svinuté, štětinovité až vláskovité, živě až šedě zelené, někdy 
s modrozeleným nádechem. Listové pochvy otevřené, jen u báze srostlé, 
často pýřité. Nápadný je přechod otevřené pochvy v úzkou štětinovitou 
čepel. Jazýček nezřetelný. Malá ouška. Vernace složená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata je chudá, stažená až 12 cm dlouhá, s jednotlivě přisedajícími 
drsnými větévkami. Klásky jsou zelené až nafialovělé, osinaté.
Termín květu: V–VII
Plod: Žlutohnědá vejčitá obilka, v horní části zašpičatělá. Plucha vybíhá 
v krátkou osinu.
Délka obilky: 4–6 mm
Šířka obilky: 0,7–1,4 mm
HTS 0,4–0,7 (1) g
Počet obilek v 1 g = 1500–2000
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kO s t ř ava  r á kO s O v i tá
(Festuca arundinacea Schreber.)

Stanoviště:
Vlhké louky, příkopy, okraje komunikací, vlhké, výživné, těžké půdy. Dobře snáší vyšší 
pH, nevyhovují jí kyselé půdy. 

Výskyt:
Nížiny až podhůří, ve vyšších polohách roste výjimečně. 

Význam a biologické vlastnosti:
Kostřava rákosovitá není v našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí 
zejména vlhké louky a je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na sla
ných půdách s vyšší hodnotou pH. Zpočátku byla šlechtěna a využívána pouze jako 
vysoce produkční pícní tráva, jejíž pícninářskou hodnotu však poněkud snižuje drsnost 
a tvrdost píce a obsah nežádoucích toxických alkaloidů. V pastevních směsích musí být 
vysévána jako dominantní druh. Při nízkém zastoupení zůstává často nespásána. Na 
podzim netrpí zahníváním listů a lze ji proto využít pro prodloužení pastvy na podzim. 
Je vhodná pro stanoviště s vysokou hladinou podzemní vody. Vzhledem k vysoké 
adaptabilitě druhu vůči různým nepříznivým faktorům se uplatňuje v hrubších, ne pří
liš nízko kosených zatěžovaných trávnících (dostihové dráhy, výběhy, letištní a parko
vací plochy), v užitkových trávnících veřejné zeleně, v extenzivních trávnících krajinné
ho charakteru na výsušných i mokrých stanovištích a k zatravňování meziřadí ovocných 
sadů a vinic. Při méně častém kosení vytváří vystoupavé trsy. Jemnější trávníkové odrů
dy se stále častěji uplatňují v hřišťových trávnících. Ve šlechtění trav je významným 
zdrojem genetického materiálu pro mezirodovou hybridizaci (Lolium x Festuca).
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Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, trsnatý druh s krátkými podzemními výběžky.
Výška rostliny: 60–150 cm

Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé, mohutné, s vystouplými kolénky, většinou hladké, pouze pod latou 
drsné.
List: Listové čepele tuhé, drsné, na horní straně zřetelně rýhované, na rubu lesklé. Lis
tové pochvy otevřené, u přízemních listů drsné a bělavé. Jazýček vytváří pouze úzký 
lem. Ouška na okraji brvitá, na konci zaokrouhlená. Vernace stočená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata bohatá, až 40 cm dlouhá, v horní části převislá, i po odkvětu rozložená. 
Vřeteno a větve laty drsné. V nejspodnějším větvení laty jsou dvě až tři stejné větévky 
s 5–15 klásky. Klásky podlouhlé vejčité, pluchy osinaté.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je nejširší uprostřed nebo v dolní polovině, okraje plušky jsou zakryty záhy
by pluchy.
Délka obilky: 7–8–(9) mm
Šířka obilky: 1,2–1,5 mm
HTS 2,4–2,8 g
Počet obilek v 1g = 390–450
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l i p n i C e  b a h e n n í
(Poa palustris L.)

Stanoviště:
Mokré louky, příkopy, břehy vod. 

Výskyt:
Nížiny až podhůří. 

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s dostatkem vláhy a živin; 
snese však i zamokření a přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena 
do sortimentu kulturních trav, i když se šlechtí jen okrajově. Patří k doplňko
vým travním druhům pěstovaným jak v lučních, tak pastevních porostech. 
V nově zakládaných lučních porostech postupně zaplňuje prázdná místa, 
která vznikla po ústupu málo vytrvalých druhů. Lze ji využít do směsí s jete
lovinami. Je jarního charakteru a metá i v dalších sečích.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 120 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Plodná i sterilní stébla jsou většinou hladká a bohatě olistěná.
List: Zelený až šedozelený. V úžlabí pochev často chomáčky listů. Pochvy 
listů hladké, pochvy horních listů jsou kratší než čepele. Jazýček dlouhý, 
zašpičatělý.

Generativní orgány: 
Květenství: Laty jemné, bohaté, úzce jehlancovité s drobnými klásky, pluchy 
na špičce s malou žlutou skvrnou.
Termín květu: VI–VII
Plod: Zlatavě žluté elipčité obilky z obou stran zašpičatělé. Plucha tupá, kýl
natá, žlutá až bělavá, na bázi ochmýřená.
Šířka obilky: 0,5 mm
Délka obilky: 1 mm
HTS 0,14–0,19 g
Počet semen v 1 g = 6000
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l i p n i C e  h a j n í
(Poa nemoralis L.)

Stanoviště:
Světlé listnaté a smíšené lesy a háje, křoviny, paseky (subsp. nemoralis), ale 
i v teplejších oblastech i suché stráně, skalnaté a kamenité svahy, zdi, okraje 
lesů (subsp. rigidula). 

Výskyt:
Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, 
neutrální až slabě kyselé půdy. Šlechtěné odrůdy se uplatňují především 
v extenzivních parkových trávnících na zastíněných stanovištích, kde vynik
nou zejména v monokultuře. Tvoří zde zapojené, ale řidší porosty, nesnáše
jící časté sešlapávání a kosení. 

Popis
Charakteristika růstu: Víceletý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–80 cm

28

29



14

Vegetativní orgány: 
Stéblo: Středně vysoké, tenké, bohatě olistěné. Vystoupavá kolénka často 
temně zbarvená.
List: Čepele ploché až svinuté, tmavozelené. Čepel nejvyššího listu od stébla 
kolmo odstálá, delší nebo stejně dlouhá jako listová pochva. Jazýček velmi 
krátký, uťatý. Vernace složená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata je řídká, jemná, rozkladitá, po odkvětu úzce stažená a pře
vislá.
Termín květu: V–VI
Plod: Obilky žluté, drobné z obou stran zašpičatělé. Pluchy kopinaté, kýlnaté, 
na kýlech a bázi chlupaté. Tenká dlouhá stopečka zasahuje téměř do polo
viny pluchy. 
Délka obilky: 2,5–3 mm
Šířka obilky: 0,5–0,8 mm
HTS 0,23 g
Počet obilek v 1g = 4300–5500
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l i p n i C e  l u č n í
(Poa pratensis L.)

Stanoviště: 
Vlhké, výživné půdy, louky, pastviny, okraje cest, příkopy, svahy, travnaté stráně, rumiš
tě, řídké listnaté lesy. Je nenáročná na stanoviště, ale nedaří se jí v zastíněných polo
hách. 

Výskyt:
Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a pastevních porostů. Je šlechtěna 
a pěstována ve velkém počtu odrůd. Má velmi pomalý počáteční vývoj, od třetího užit
kového roku je konkurenčně silná. V travních porostech zaplňuje prázdná místa po 
odumření méně vytrvalých druhů a snižuje tak mezerovitost a nebezpečí zaplevelení. 
Nenahraditelná je na svažitých pastvinách, kde zabraňuje mechanickému poškozování 
a následné degradaci porostů. Je nedílnou součástí většiny hřišťových a rekreačních 
trávníků, kde výrazně zvyšuje jejich odolnost vůči mechanické zátěži. Je citlivá na listo
vé rzi v podzimním období, které snižují kvalitu píce a vizuální aspekt trávníků. Snáší 
kosení až na výšku 1 cm. Při vyšší zátěži vyžaduje vyšší dávky živin dusíku, fosforu 
a draslíku. Období sucha snáší s částečným odumřením listů, při dostatku vláhy však 
rychle obrůstá.
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Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh vytvářející dlouhé podzemní výběžky.
Výška rostliny: 30–120 cm

Vegetativní orgány: 
Stéblo: Okrouhlé nebo velmi slabě smáčknuté. Na bázi s větším počtem odumřelých 
pochev.
List: Čepele listů zelené (v různé intenzitě a odstínech zbarvení), ploché, vzácněji někte
ré svinuté, neojíněné, kápovitě zakončené se dvěma rýhami podél středního nervu. 
Čepel horního listu kratší než listová pochva. Jazýček krátký, límcovitý. Ouška nejsou 
vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány: 
Květenství: Laty jehlancovité, bohaté; klásky zelené řidčeji nafialovělé. 
Termín květu: V–VIII
Plod: Obilka je zašpičatělá, plucha na bázi dlouze chlupatá, stopečka dosahuje do ¼ 
délky pluch.
Délka obilky: 2,3–3,2 mm
Šířka obilky: 0,6–1 mm
HTS 0,26–0,35 g
Počet obilek v 1 g = 3300–5000
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l i p n i C e  n í z k á
(Poa supina Schrader.)

Stanoviště:
Vlhké lesní cesty, cesty v lukách a nivách.

Výskyt:
Podhůří až hory, vzácně nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a vyu
žívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokali
tách. Velmi dobře snáší i mechanickou zátěž. Snadno se přizpůsobí i chlad
nějším podmínkám ve vyšších polohách. Při nedostatku vláhy z porostu 
ustupuje.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, výběžkatý druh, velmi podobný lipnici roční. 
Výška rostliny: 5–15 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé nebo krátce vystoupavé.
List: Čepele listů ploché, měkké až mírně tuhé, tmavozelené až zelené. Jazý
ček krátký, kratší než u lipnice roční.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata často stažená, až 4 cm dlouhá. Klásky jsou fialově naběhlé 
a žlutavě skvrnité, nahloučené na koncích větévek.
Termín květu: IV–V ve vyšších polohách VI–VIII
Plod: Zašpičatělá, žlutá obilka. Pluchy s nestejně dlouhými stopečkami.
Délka obilky: 2–3,7 mm
Šířka obilky: 0,7 mm
HTS 0,3 g
Počet obilek v 1 g = 4000
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l i p n i C e  O b e C n á
(Poa trivialis L.)

Stanoviště:
Vlhčí louky a příkopy, mokřady, lužní lesy, břehy vodních toků a nádrží.

Výskyt:
Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice obecná je hojně rozšířený, spíše plevelný druh, který svým výskytem 
signalizuje vyšší vlhkost půdy. Okrajově se šlechtí a využívá pro rychlé oze
lenění vlhkých stanovišť, i zastíněných, a v zahraničí rovněž pro přísevy spor
tovních trávníků. Při nedostatku vláhy povrchově zasychá a narušuje celkový 
aspekt trávníku. Šíří se nadzemními výběžky a přispívá k „plstnatění“ trávní
ku. Kvalita píce je průměrná. 

Popis:
Charakteristika růstu: Víceletý druh s různě dlouhými nadzemními zakořeňu
jícími výběžky.
Výška rostliny: 30–100 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé nebo vystoupavé, tenké, hladké, 
pod latou drsné. 
List: Čepele rýhované, později ploché, na spodní 
straně lesklé, zašpičatělé bez kápovitého zakončení. Čepel nejhořejšího listu 
zpravidla kratší nebo stejně dlouhá jako pochva. Listové pochvy drsné. Jazý
ček velmi dlouhý, zašpičatělý. 

Generativní orgány: 
Květenství: Laty až 30 cm dlouhé, řídké, jehlancovité, větévky laty drsné. Klás
ky často s fialovým nádechem.
Termín květu: V–VII
Plod: Zašpičatělá hnědožlutá, obilka. Pluchy bělavé, na bázi chlupaté, s ten
kými krátkými stopečkami.
Délka obilky: 2,2–2,6 mm
Šířka obilky: 0,5–0,7 mm
HTS 0,11–0,2 g
Počet obilek v 1 g = 4600–5000
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l i p n i C e  r O č n í
(Poa annua L.)

Stanoviště:
Podél komunikací, pole zahrady, rumiště, úhory, okolí sídlišť. Veškeré typy 
půd.

Výskyt:
Nížiny až subalpínský stupeň. Celé území ČR.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice roční je plevelný druh vyskytující se hojně především na silně sešla
pávaných místech. Vyznačuje se velkou plasticitou. V pícních porostech 
nemá její výskyt zásadní vliv na produkční charakteristiky. V trávnících půso
bí díky značné rozmnožovací schopnosti rychlé zaplevelení a celkovou 
degradaci trávníku. Její mělký kořenový systém omezuje mechanickou zatí
žitelnost hřišťových trávníků. Nedostatkem vláhy strádá podstatně více než 
většina ostatních travních druhů.

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý (subsp. annua) až vytrvalý druh (subsp. 
mutabilis).
Výška rostliny: 5–15 (25) 
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé až vystoupavé, lysé; stébla v trsu často kruhovitě rozložená.
List: Čepele měkké, světle zelené, lysé, mají dvojrýžku. Listové pochvy kýlna
té, slabě smáčknuté a hladké. Jazýček krátký do 1 mm, uťatý, u horního listu 
delší,zašpičatělý..

Generativní orgány: 
Květenství: Lata je řídká, jehlancovité, až 10 cm dlouhá. Klásky zelené až nafi
alovělé.
Termín květu: Kvete celoročně.
Plod: Obilky jsou kopinaté, hnědavé. Mají jemně rýhovanou pluchu s blani
tým okrajem,
Délka obilky: 2,5–3,5 mm
Šířka obilky: 0,8 mm
HTS 0,16 g
Počet obilek v 1 g = 2500–3000
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l i p n i C e  s m á č k n u tá
(Poa compressa L.)

Stanoviště:
Cesty, náspy, rumiště, zídky. Je nenáročná na živiny a velmi suchovzdorná.

Výskyt:
Nížiny až hory. 

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice smáčknutá je pionýrský druh, který roste i ve velmi špatných pod
mínkách mělkých a chudých půd. Je okrajově šlechtěna a využívá se do kra
jinných směsí pro dálniční svahy, při rekultivacích a zatravňování exponova
ných, výsušných, svažitých terénů, případně střešních zahrad. Nesnáší časté 
a nízké sekání trávníku. Její konkurenční schopnost je velmi slabá.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh vytvářející dlouhé podzemní výběžky.
Výška rostliny: 10–90 cm

38

39
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Tuhé, přímé až kolénkatě vystoupavé, 
modrozelené až šedozelené, slabě lesklé, bočně 
smáčknuté.
List: Listové čepele šedozelené, krátké 2–12 cm, pozvolna zašpičatělé. Pochvy 
listů smáčknuté a bělající?. Jazýček přízemních listů je krátký, tupý, u stébel
ných listů delší.

Generativní orgány: 
Květenství: Laty úzce vejčité 1,5–10 cm dlouhé, chudokvěté, jednostranné, 
s krátkými a přímo odstálými větvemi. Klásky eliptické, nafialovělé a smáčk
nuté, bez osin.
Termín květu: VI–VII
Plod: Žlutá vejčitá obilka, stopečka dosahuje do poloviny pluchy.
Délka obilky: 2–2,5 mm
Šířka obilky: 0,5 mm
HTS 0,18 g
Počet obilek v 1g = 5000–6500
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m e dy n ě k  v l n at ý
(Holcus lanatus L.)

Stanoviště:
Vlhké lesní lemy, paseky a louky, preferuje vlhčí stanoviště, na výživu je 
nenáročný.

Výskyt:
Pahorkatiny až hory, v nížinách pouze vzácně.

Význam a biologické vlastnosti:
Medyněk vlnatý, ekologicky velmi plastický druh, patří k travám nejvíce 
zastoupeným v našich lučním porostech. Okrajově se šlechtí a je využíván 
především pro extenzivní krajinné trávníky. Uplatnění nachází ve směsích 
pro rychlé ozelenění, jako doplněk do trávníkových melioračních směsí pro 
revitalizaci devastovaných ploch a do krajinných druhově bohatých travních 
porostů. Nesnáší příliš časté sekání. Skotem není přijímán. Výjimečně se pěs
tuje okrasný pestrolistý zahradnický kultivar s šedobílým a zeleným panašo
váním.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–100 cm

40
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé nebo z poléhavé báze vystoupavé, 
tenké, pýřitě chlupaté.
List: Čepele listů měkce chlupaté, šedozelené 
nebo bělavě zelené. Listové pochvy oblé, chlupaté. Jazýček střední, zoubka
tý. Vernace stočená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata podlouhle oválná 5–20 cm dlouhá, pouze v době květu 
volně rozložená jinak hustě stažená, vzpřímená nebo nící, bělavá, bledě 
zelená nebo narůžovělá až s purpurovým nádechem. 
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka hnědá vejčitá, plucha bělavá až hnědá, lesklá s krátkou osinou.
Délka obilky: 2–2,5 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 0,71 g
Počet semen v 1 g = 3000
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m e t l i C e  t r s n atá
(Deschampsia cespitosa (L.) P. B.)

Stanoviště:
Louky, pastviny, příkopy, aluvia potoků, olšiny, prameniště, málo využívané 
a neošetřované louky a pastviny. Roste na vlhčích až zamokřených, často 
i zastíněných stanovištích. Je nenáročná na výživu. 

Výskyt:
Nížiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Metlice trsnatá, častý komponent našich přirozených travních porostů, je 
přizpůsobená různé kombinaci ekologických faktorů. Okrajově se šlechtí pro 
nezemědělské využití a její odrůdy se používají do parkových, hřišťových 
a krajinných trávníků, zejména na zastíněných plochách. Po seči se řezné 
plochy listových čepelí snadno třepí a konce listů zasychají. Při nižším seče
ní (pod 3 cm) působí nevzhledně. Je odolná vůči plísni sněžné, bývá napa
dána rzivostí. Může být pěstována i jako solitéra; v okrasných školkách jsou 
prodávány zahradnické kultivary s různým zbarvením laty.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–120 cm

42
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Štíhlé, tuhé, přímé, hladké.
List: Čepele hrubé, špičaté, hluboce rýhované, silně drsné; v době velkého 
sucha se čepele svinují. Listové pochvy slabě drsné, jazýček úzký, špičatý, 
velmi dlouhý, ouška nejsou vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata velká, úzce jehlanovitá, 10–50 cm dlouhá, vzpřímená, otevře
ná, zelenavá nebo zlatavě stříbřitá se slabě purpurovým nádechem, větve 
velmi tenké a drsné.
Termín květu: VI–IX
Plod: Obilka osinatá, plucha na vrcholu zoubkovaná, s přímou, nízko nasaze
nou osinou, stejně dlouhou jako plucha, na bázi štětinatou, květní stopka 
sahá do 1/3–1/2 pluchy, bíle chlupatá.
Délka obilky: 2,5–3,5 mm
Šířka obilky: 0,7 mm, 
HTS 0,24–0,3 g
Počet obilek v 1 g = 4200
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m e t l i č k a  k ř i v O l a k á
(Avenella flexuosa (L.) Drejer)

Stanoviště:
Světlé, nejčastěji jehličnaté lesy, paseky, vřesoviště. Dobře snáší polostín. 
Preferuje živinami chudé půdy.

Výskyt:
Nížiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Metlička křivolaká je indikátorem kyselých půd se zhoršeným rozkladem 
humusu. V zastíněném podrostu acidofilních lesů tvoří často souvislé poros
ty sterilních trsů s dlouhými listy, které přezimují částečně v zeleném stavu 
a umožňují tak zimní pastvu zvěře. Dominuje v druhově chudých alpínských 
trávnících, osidluje paseky a bývá součástí krátkostébelných druhově bohat
ších luk a pastvin především ve vyšších polohách. Zlatožlutý zahradnický 
kultivar se pěstuje v okrasných zahradách ve vřesovištích a před skupinami 
stromů.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–70 cm

44
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé nebo na bázi zakřivené, pevné, 
tenké, hladké, lesklé, po odkvětu na slunném 
stanovišti načervenalé.
List: Čepele štětinovité, tuhé. Listové pochvy na hřbetní straně okrouhlé, 
směrem vzhůru drsné. Jazýček protáhlý, obvykle rozeklaný. 

Generativní orgány: 
Květenství: Lata velmi řídká, za květu otevřená, až 15 cm dlouhá a 10 cm širo
ká, lesklá, na suchých místech červenofialová. Vřeteno i větévky laty charak
teristicky křivolaké.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je podlouhlá, žlutohnědá, matná, s mírně kolénkatou osinou 
delší než plucha, na bázi s několika bílými chloupky.
Délka obilky: 2–3 mm
Šířka obilky: 0,5–0,7 mm
HTS 0,49 g
Počet obilek v1 g = 2041
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O v e s  h l u C h ý
(Avena fatua L.)

Stanoviště:
Těžší vlhké půdy s dostatkem živin, pole, rumiště, úhory.

Výskyt:
Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Oves hluchý je agresivní plevelný druh zejména v teplejších oblastech, pře
našeč chorob obilnin a hostitel škůdců. Svým výskytem zapleveluje obilniny, 
luskoviny, kukuřici a okopaniny.

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletá časně jarní tráva, trsnatá nebo jednotlivě 
rostoucí.
Výška rostliny: 40–130 cm

46
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Silné, přímé nebo na bázi slabě ohnuté.
List: Čepele hladké nebo jen mírně drsné. Pochvy spodních listů řídce chlu
paté a směrem vzhůru lysé. Jazýček tupý, blanitý, zoubkatý, později roztře
pený. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace stočená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata je 40 cm dlouhá a řídká, všestranná. Větve lat dlouhé, široce 
rozložené, drsné. 
Termín květu: VI–VIII
Plod: Pluchatá jemně chlupatá obilka, protáhle kopinatá, na bázi s podkovo
vitou jizvou. Osina je dlouhá, tuhá, zalomená, dole spirálovitě stočená. Plu
chy na bázi dlouze chlupaté.
Délka obilky: 12–20 mm
Šířka obilky: 2,5–3,5 mm
HTS 15,9 g
Počet obilek v 1 g = 63
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O v s í k  v y v ýš e n ý
(Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl )

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze, lesní lemy, náspy, okraje komunikací. Proniká do přiroze
ných travnatých a křovinatých strání a stepí.

Výskyt:
Nížiny až podhorské oblasti.

Význam a biologické vlastnosti:
Ovsík vyvýšený je typickým představitelem úrodných mezofilních ovsíkových luk, 
jedněch z nejrozšířenějších lučních biotopů u nás. Šlechtí se jako pícní druh pro 
luční využití. Poskytuje vysoké výnosy poměrně kvalitní píce. Pro pastviny není 
vhodný, neboť nesnáší sešlapávání. V intenzivně sklízených porostech vydrží 
maximálně 5 let. Pokud má možnost vysemenit, stává se brzy v porostu domi
nantním druhem. Je převážně jarního charakteru a metá i do dalších sečí. Zejmé
na v květnatých loukách a v pozdě mulčovaných porostech může potlačit ostatní 
druhy. V zahradách se často pěstuje pestrolistá zelenobíle panašovaná forma–o
vsík vyvýšený hlíznatý (subsp. bulbosum) s podzemními článkovanými ztlustlými 
oddenky.

Popis:
Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 50–150 cm

48
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, hladké nebo pouze na kolénkách slabě chlupaté.
List: Čepele ploché, nevýrazně žebrované, na líci velmi řídce chlupaté nebo až 
zcela lysé, na okraji a na svrchní straně mírně drsné. Listové pochvy slabě drsné, 
většinou lysé. Jazýček střední, obloukovitý, zoubkovaný. Vernace stočená.

Generativní orgány: 
Květenství: Laty podlouhle kopinaté až 30 cm dlouhé, vzpřímené nebo převislé, 
řídké nebo hustě stažené, za květu všestranně rozkladitá, leskle zelené až se sla
bým purpurovým nádechem.
Termín květu: VI–IX
Plod: Pluchatá obilka je slámově žlutá, s tmavou, kolénkatě zahnutou, zakrouce
nou osinou. Na bázi obilky je svazeček chloupků; rovněž stopka je krátce chlu
patá. 
Délka obilky: 5–8 mm
Šířka obilky: 1,5–1,8 mm
HTS 2,8–3,6 g
Počet semen v 1 g = 420 
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O v s í ř  p ý ř i t ý
(Avenula pubescens (Huds.) Dum.)

Stanoviště:
Suché až vlhké louky, pastviny, meze, křovinaté stráně, okraje lesů. Preferuje 
chudší vápenaté a vysychavé půdy.

Výskyt:
Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Ovsíř pýřitý je vzhledem ke své ekologické přizpůsobivosti komponentem 
velmi rozdílných travních společenstev, nejčastěji mezofilních druhově 
bohatých luk s převahou ovsíku vyvýšeného.

Popis :
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh s krátkými podzemními 
výběžky.
Výška rostliny: 30–100 cm

50
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé nebo od báze obloukovitě vystoupavé, hladké.
List: Čepele s dvojrýžkou, odstále chlupaté, řidčeji lysé. Listové pochvy dol
ních listů smáčknuté, hustě chlupaté. Jazýček podlouhle trojúhelníkovitý. 
Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty vzpřímené nebo slabě převislé, až 20 cm dlouhé. Klásky 
s nápadnými fialovými proužky na pluchách.
Termín květu: V–VII
Plod: Zašpičatělá obilka s dlouhou, kolénkatou a zkroucenou osinou vybíha
jící z pluchy na zadní straně obilky. Plucha na bázi výrazně bíle chlupatá.
Délka obilky: 6–8 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 2,6 g
Počet obilek v 1 g = 385
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p O h á ň k a  h ř e b e n i tá
(Cynosurus cristatus L.)

Stanoviště:
Sušší až vlhké louky, pastviny, meze.

Výskyt:
Nížiny až horské oblasti.

Význam a biologické vlastnosti:
Poháňka hřebenitá je typický druh krátkostébelných nízkoproduktivních při
rozených pastevních i lučních porostů. Šlechtí se okrajově a využívá se 
zejména pro extenzivní pastviny s nízkou úrovní výživy ve vyšších polohách. 
Na vlhčích stanovištích ji lze použít do hřišťových a rekreačních trávníků. Má 
nižší konkurenční schopnost. Její růst je pomalý. Je vhodným komponentem 
druhově pestrých společenstev extenzívních krajinných trávníků.

Popis:
Charakteristika růstu: Víceletý až vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–60 cm

52
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Tenké, hladké, tuhé, nevětvené.
List: Čepele stébelných listů jsou ploché, tence zašpičatělé, na svrchní straně 
jemně rýhované a ke špičce drsné, na spodní straně hladké. Listové pochvy 
hladké, téměř srostlé. Jazýček velmi krátký, ouška nejsou vyvinuta. Vernace 
složená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata je klasovitě stažená asi 5–10 cm dlouhá, složená ze dvou řad 
kratičce stopkatých klásků. Každý fertilní klásek přisedá ke sterilnímu klásku, 
jehož prázdné ostnitě zašpičatělé plevy tvoří charakteristický hřebínek.
Termín květu: VI–VII
Plod: Žlutá až žlutohnědá obilka, elipčitého tvaru. Plucha vybíhá v kratičkou 
osinu. 
Délka obilky: 3–6 mm
Šířka obilky: 0,5–1,2 mm
HTS 0,4–0,5 g
Počet obilek v 1 g = 1900–2200
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p s á r k a  l u č n í
(Alopecurus pratensis L.)

Stanoviště:
Vlhké a výživné půdy. Lépe jí vyhovují těžší půdy, ale vyskytuje se také na 
rašelinných půdách. 

Výskyt:
Nížiny až hory, subalpínské pásmo.

Význam a biologické vlastnosti:
Psárka luční je dominantní druh čerstvě vlhkých zaplavovaných aluviálních 
luk. Je ukazatelem vlhkosti a výživnosti půdy. Při dostatku vláhy a živin 
dokáže vytlačit ostatní druhy z porostu. Patří ke kulturním velmi výnosným 
travám vysoké výživné hodnoty. Je vhodná do směsí pro zakládání a obno
vu vlhčích luk. Obtížně se vysévá. Je velmi raná, ještě i v době květu si zacho
vává poměrně dobrou kvalitu píce. V zahradnictví se příležitostně uplatňuje 
barevný žlutozelený kultivar ve skupinách rostlin podobných stanovištních 
nároků.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, krátce výběžkatý druh.
Výška rostliny: 30–120 cm

54
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo na bázi obloukovitě vystou
pavé, hladké, snadno poléhavé. 
List: Čepele lysé, slabě drsné. Listové pochvy ote
vřené, mírně nafouklé. Jazýček dlouhý, límečkovitý, okraj rovný nebo mírně 
pilovitý. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace stočená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lichoklas, válcovitý, hustý, hebký.
Termín květu: V–VI
Plod: Plochá, podlouhle vejčitá, žlutavá obilka zůstává obalená osinatou plu
chou i plevami. Plevy jsou do středu srostlé, na kýlu hustě brvité. Osina 
přímá nebo mírně zahnutá.
Délka obilky: 5–6 mm 
Šířka obilky: 2,0–2,5 mm
HTS 0,7–1 g 
Počet obilek v 1 g = 1300
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p s i n e č e k  O b e C n ý
(Agrostis capillaris L.)

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze, okraje cest, světlé lesy. 

Výskyt:
Nížiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Psineček obecný patří k našim nejrozšířenějším travním druhům zejména 
krátkostébelných lučních porostů ve vyšších polohách. Vyšlechtěné odrůdy 
jsou určeny pro nezemědělské využití. Je častým komponentem okrasných 
a golfových trávníků a velmi dobře se uplatňuje i v druhově pestrých spole
čenstvech extenzivních krajinných trávníků. V intenzivních trávnících vyža
duje dostatečnou závlahu. Při dostatku vláhy a zvýšené úrovni výživy potla
čuje jiné druhy. Velmi dobře snáší nízké kosení. Na jaře později obrůstá. Je 
poměrně citlivý vůči houbovým chorobám. 

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh, tvoří husté až volné trsy, krátké pod
zemní a zřídka i nadzemní výběžky.
Výška rostliny: 10–80 cm
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Tenké, přímé nebo kolénkatě vystoupavé, 
v kolénkách rozvětvené, hladké, pod květen
stvím drsné.
List: Šedozelený, lysý, jemně žebrovaný. Jazýček krátký, uťatý. Ouška nejsou 
vyvinuta. Vernace stočená.

Generativní orgány: 
Květenství: Laty vejčité, až 20 cm dlouhé, s červenofialovým nádechem. 
Větve laty řídce štětinkaté, i po odkvětu odstávají. 
Termín květu: VI–VIII
Plod: Medově žlutá, lesklá obilka. Pluchy jemně průsvitné, zakončené jedno
duchou špičkou, nemá stopečku. 
Délka obilky: 1,5–1,8 mm
Šířka obilky: 0,3–0,4 mm
HTS 0,1 g
Počet obilek v 1g = 14 000–20 000
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p s i n e č e k  p s í
(Agrostis canina L.)

Stanoviště:
Vlhké louky, pastviny, prameniště, rašeliniště.

Výskyt:
Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Psineček psí je indikátorem stanoviště s přebytkem vláhy a nedostatkem 
živin. Je doplňkovým travním druhem, který je šlechtěn pro trávníkové 
účely. V posledních letech se začíná prosazovat jako alternativa k psinečku 
výběžkatému při využití pro golfová jamkoviště a intenzivně ošetřované 
okrasné trávníky, v nichž snáší velmi nízké kosení. Zůstává zelený i v letním 
období.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh. Vytváří volné trsy s dlouhými nadzem
ními jemně olistěnými výběžky.
Výška rostliny: 10–70 cm
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo kolénkatě vystoupavé, hladké.
List: Velmi úzký, šedozelený, lysý, měkký. Jazýček dlouhý, zašpičatělý. Ouška 
nejsou vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty jemné, vejčité, s drsnými větévkami, během květu rozpro
střené, po odkvětu stažené.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Vejčitá obilka, osina vybíhá z pluchy na zadní straně obilky. Plucha 
žlutá až bělavá.
Šířka obilky: 0,3–0,5 mm
Délka obilky: 1–1,5 mm
HTS 0,06 g
Počet semen v 1 g = 18 000



30

p s i n e č e k  v e l i k ý
(Agrostis gigantea Roth.)

Stanoviště:
Okraje lesů, polí, cest, příkopy, louky, rumiště. Nejvíce mu vyhovují vlhké 
lokality.

Výskyt:
Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Psineček veliký patří do sortimentu starších pícních trav. V produkčním 
zemědělství jsou jeho odrůdy využívány omezeně v trvalých lučních poros
tech v drsnějších podmínkách a na vlhčích stanovištích. Je odolný vůči sešla
pávání a spásání a dobře obrůstá. Kvalita píce je průměrná. Využívá se také 
do směsí pro extenzivní krajinné trávníky na vlhkých lokalitách.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh, vytvářející kratší podzemní výběžky.
Výška rostliny: 40–130 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Silné, přímé.
List: Vzpřímený, kopinatý, líc čepele rýhovaný. Jazýček je dlouhý, špičatý, roz
třepený, ouška nejsou vyvinuta. Vernace stočená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata široce trojúhelníkovitá nebo podlouhlá, obvykle širší než 
5 cm, často hnědofialová, i po odkvětu rozložená. Větévky v dolní části laty 
v hustých všestranných přeslenech; větévky laty i stopky klásků hustě krátce 
štětinkaté.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka velmi drobná, žlutá, lesklá. Pluchy jemně průsvitné, zakončené 
špičkou. 
Délka obilky: 1–2 mm 
Šířka obilky: 0,5 mm
HTS 0,1 g
Počet obilek v 1 g = 10 000



31

p s i n e č e k  v ý b ě ž k at ý
(Agrostis stolonifera L.)

Stanoviště:
Vlhké louky, pastviny, prameniště, příkopy, břehy. Vyhovují mu půdy dobře 
zásobené vláhou a slunné polohy. 

Výskyt:
Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Psineček výběžkatý je šlechtěn a využíván pro trávníkové účely. Velmi dobře 
snáší nízké kosení (i pod 5 mm), a proto je vhodný pro osetí jamkovišť gol
fových hřišť a také pro některé typy okrasných trávníků. Má pomalý počá
teční vývoj, ale později je schopen rychle vyplnit mezery a rozšířit se na 
velké plochy. 

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh tvořící nadzemní olistěné výběžky.
Výška rostliny: 10–80 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé nebo obloukovitě vystoupavé, poléhavé, v kolénkách zakoře
ňující.
List: Šedozelený, lysý, kopinatý, na líci výrazně žebrovaný; jazýček dlouhý, 
špičatý někdy roztřepený, ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata úzce trojúhelníkovitá, po odkvětu stažená. 
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka velmi drobná, medově žlutá. Pluchy jemně průsvitné, zakonče
né špičkou, nemá stopečku. 
Délka obilky: 1,5–2 mm
Šířka obilky: 0,3–0,5 mm
HTS 0,5 g
Počet obilek v 1 g = 12 000–20 000



32

p ý r  p l a z i v ý
(Elytrigia repens (L.) Nevski)

Stanoviště:
Pole, zahrady, rumiště. Veškeré typy půd, zvláště stanoviště s vysokou záso
bou živin hlavně dusíku. 

Výskyt:
Celé území ČR, nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Pýr plazivý je obtížný plevel s vysokou konkurenční schopností. Na stanoviš
ti se množí jak generativně, tak rozrůstajícími se podzemními výběžky. Vyža
duje kyprou vzdušnou půdu, na zhutněných půdách postupně ustupuje. Při 
spásání mladé obrůstající píce má přijatelnou kvalitu, starší píce má kvalitu 
podprůměrnou. V seně je zastoupení do 15 % přijatelné. Oddenky obsahují 
řadu významných látek (cukry včetně inulinu, silice, kyselinu křemičitou, 
minerální látky) a sušená droga Radix graminis se využívá ve farmacii.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, výběžkatý druh vytvářející článkovité pod
zemní oddenky.
Výška rostliny: 30–150 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé, na bázi příležitostně zakřivené, hladké.
List: Čepele listu krátce chlupaté, na líci mírně drsné, matně zelené a často 
ojíněné. Listové pochvy horních listů lysé, přízemních chlupaté. Jazýček 
krátký, blanitý. Ouška brvitá, dlouhá, objímající stéblo. Vernace stočená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lichoklas 10 cm dlouhý, složený z 15–20 klásků, postavených 
k vřetenu širší stranou.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Pluchaté obilky jsou šedobílé až nažloutlé. Pluchy jsou podélně žilko
vané, v obrysu úzce kopinaté, obvykle s rovnou osinou. Pluška je kratší, na 
okraji vroubkovaná. Pastopečka na bázi obilky je kyjovitá.
Délka obilky: 7 mm
Šířka obilky: 2 mm
HTS 2,5 g
Počet semen v 1 g = 400



33

r O s i č k a  k r vavá
(Digitaria sanquinalis (L.) Scop.)

Stanoviště:
Písčitá pole, úhory, zahrady, železnice, dlažba chodníků.

Výskyt:
Nížiny až pahorkatiny, z teplejších oblastí ČR se postupně šíří.

Význam:
Rosička krvavá je úporný plevel. Na orné půdě zapleveluje především kuku
řici, cukrovou řepu a polní zeleniny. Obilky jsou významným zdrojem potra
vy pro ptáky. Dříve se pěstovala jako obilnina.

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–80 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Poléhavá, rozvětvená, kořenující stébla. Kolénka chlupatá nebo lysá.
List: Čepele na okrajích drsné, chlupaté nebo téměř lysé. Listové pochvy hus
těji nebo řidčeji chlupaté. Jazýček tupě uťatý. Celá rostlina s purpurovým 
nádechem

Generativní orgány: 
Květenství: Lichoklasy hroznovité po 4–10 ve svazcích na koncích stébel, 
5–15 cm dlouhé, tenké, rozprostřené.
Termín květu: VII–X
Plod: Drobná zašpičatělá obilka, plucha rýhovaná bezosinná, stopečku 
nemá.
Délka obilky: 4 mm
Šířka obilky: 1–1,5 mm
HTS 0,48 g
Počet obilek v 1 g = 2083



34

s m ě l e k  j e h l a n CO v i t ý
(Koeleria pyramidata (Lamk.) P. B.)

Stanoviště:
Mírně suché louky, pastviny, lesní okraje, světlé lesy.

Výskyt:
Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Smělek jehlancovitý je druh nízkých polostepních pastvin a luk. Pokud je 
jeho osivo k dispozici, přidává se do druhově bohatých směsí pro krajinné 
trávníky na sušších stanovištích.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–100 cm
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Tuhé, vzpřímené, pod latou pýřité.
List: Čepel plochá, výrazně žebrovaná, lysá, jen 
u báze na okraji dlouze brvitá. Listové pochvy 
lysé, někdy nejspodnější krátce chlupaté. Jazýček velmi krátký.

Generativní orgány:
Květenství: Laty poměrně velké, vzpřímené, jehlancovité, ve spodní části 
laločnaté, stříbřitě zelené nebo purpurové, lesklé.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je hnědá, velmi drobná. Plucha je bělavá na bázi chlupatá s krát
kou stopečkou.
Délka obilky: 6–8 mm
Šířka obilky: 1–1,5 mm
HTS 0,53 g
Počet obilek v 1 g = 1887



35

s m ě l e k  š t í h lý
(Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.)

Stanoviště:
Suché skalnaté stráně, stepní svahy, písčiny.

Výskyt:
Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Smělek štíhlý je typický komponent stepních trávníků. Doplňkově je šlech
těn a využíván jako trávníkový druh do okrasných, rekreačních i krajinných 
trávníků na výsušných lokalitách a půdách s alkalickou reakcí. Snáší běžnou 
zátěž i nízké kosení.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–50 cm

70

71



35

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo vystoupavé, štíhlé, olistěné 
pouze v dolní části.
List: Čepele velmi úzké, hluboce rýhované, sivě 
zelené, většinou svinuté, na okraji bez brv, na ploše většinou hustě chlupaté. 
Listové pochvy chlupaté. Jazýček velmi krátký.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata podlouhle oválná, lesklá, hustá a téměř válcovitá.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilky špičaté, lesklé, světle žluté. Plevy i pluchy lysé, bez osin.
Délka obilky: 3,9–5 mm
Šířka obilky: 0,9–1,1 mm
HTS 0,28
Počet obilek v 1 g = 3600



36

s m i l k a  t u h á
(Nardus stricta L.)

Stanoviště:
Pastviny, louky, vřesoviště, lesní cesty, horské hole, okraje rašelinišť. 

Výskyt:
Pahorkatiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Smilka tuhá je typickým a dominantním druhem horských nízkých trávníků, 
v nichž je konkurenčně velmi silná. Při intenzivnějším hnojení, zvláště dusí
kem, se její zastoupení v porostu velmi rychle snižuje. Kvalita píce je pod
průměrná. Její výskyt v porostu indikuje chudé mělké půdy.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh, s charakteristickým růs
tem výběžků v hustých řadách.
Výška rostliny: 10–30 cm
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, tenké, tuhé, na bázi lysé nahoře 
drsné pouze s jedním kolénkem.
List: Štětinovitý, šedozelený, většinou pouze pří
zemní. Listové pochvy hladké, tuhé, smáčknuté a lesklé. Jazýček velmi krát
ký, tupý.

Generativní orgány: 
Květenství: Lichoklasy přímé, jednostranné, 3–8 cm dlouhé, tenké, šedozele
né nebo s purpurovým nádechem, na špičce protažené v 10 mm dlouhou 
štětinu.
Termín květu: V–VI
Plod: Podlouhlá zašpičatělá obilka. Osina vybíhá z pluchy na zadní straně 
obilky. Plucha na okrajích jemně pilovitá.
Délka obilky: 9 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 0,4–0,5 g
Počet obilek v 1 g = 2500



37

s r h a  l a lO č n atá
(Dactylis glomerata L.)

Stanoviště:
Louky, pastviny, lesní lemy. Dobře snáší sušší podmínky i polostín.

Výskyt:
Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Srha laločnatá patří k nejstarším kulturním, pícninářsky velmi výnosným tra
vám. Má vysokou konkurenční schopnost. Vyznačuje se rychlým jarním růs
tem. Po seči velmi dobře obrůstá. Vzhledem k ranosti a rychlému snižování 
kvality píce po vymetání není příliš vhodná do druhově bohatších pastev
ních porostů ve směsi s jinými travami, ani do směsí s jetelem lučním. Kvali
ta píce je výborná, ale pouze v případě včasné sklizně. Stárnoucí porost zví
řata nepřijímají, což vede ke vzniku většího podílu nedopasků.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 50–100 cm
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Mohutné, přímé.
List: Šedozelený, pochvy listů výrazně smáčknu
té. Jazýček je dlouhý, zoubkovaný a většinou 
roztřepený. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata trojúhelníkovitá s téměř vzpřímeným vrcholem a větévkami 
téměř kolmo odstávajícími s hustě nahloučenými klásky.
Termín květu: V–VII
Plod: Obilka je trojhranná, zahnutá, žlutavá, na vrcholu obyčejně tmavší, až 
nafialovělá, zašpičatělá. Plucha až pětižeberná, s krátkou šavlovitě zahnutou 
osinou. 
Délka obilky: 4,5–6,3 mm 
Šířka obilky: 0,8 –1,5 mm
HTS 0,7–1,3 g
Počet semen v 1 g = 950



38

s t r d i v k a  b r v i tá
(Melica ciliata L.)

Stanoviště:
Skalnaté a kamenité suché stráně, zpevněné sutě, křoviny, vápnité půdy.

Výskyt:
Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Strdivka brvitá je druh skalních stepí, vyskytující se u nás roztroušeně v tep
lých oblastech. Je velmi dekorativní a využívaná příležitostně i jako okrasná 
tráva na exponovaných stanovištích (stepní partie, suché zídky).

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–70 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Vzpřímené, tuhé, pod květenstvím drsné.
List: Šedozelený, čepele tuhé, za sucha stočené. 
Spodní listové pochvy lysé. Jazýček tupý. Ouška 
nejsou vyvinuta. 

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklasy vzpřímené až 8 cm dlouhé, řídké, vřeteno klásky neú
plně zakryté.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka soudkovitého tvaru. Plucha na okrajích hustě brvitá. Stopečka 
sahá do poloviny pluchy.
Délka obilky: 5–6 mm
Šířka obilky: 2–2,5 mm
HTS 0,1 g
Počet obilek v 1 g = 10 000



39

s t r d i v k a  n i C í
(Melica nutans L.)

Stanoviště:
Lesy, křoviny, paseky.

Výskyt:
Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Strdivka nicí je velmi rozšířený travní druh zastoupený ve většině smíšených 
lesních společenstev.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, řídce trsnatý druh s dlouhými tenkými oddenky.
Výška rostliny: 30–60 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Tenké, přímé, pod květenstvím drsné.
List: Jasně zelený, listové pochvy drsné, bazální 
často s purpurovým nádechem. Jazýček hnědý, 
velmi krátký. Ouška nejsou vyvinuta. 

Generativní orgány: 
Květenství: Hroznovité laty až 10 cm dlouhé, jednostranné, přímé, většinou 
pouze slabě obloukovitě převislé. Klásky hnědavé nebo červenavě purpuro
vé.
Termín květu: V–VI
Plod: Vejčitá obilka, tmavě hnědá, lesklá. Pluchy kožovité, zelenavé.
Délka obilky: 3 mm
Šířka obilky: 2 mm
HTS 0,9 g
Počet obilek v 1 g = 1020 



40

s v e ř e p  b e z b r a n n ý
(Bromus inermis Leysser)

Stanoviště:
Suché náspy komunikací, haldy, rumiště. Je náročný na živiny. Nesnáší zhut
něné půdy.

Výskyt:
Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Sveřep bezbranný je v zahraničí ceněný jako vysoce výnosná pícní tráva 
i jako druh pro stabilizaci půd ohrožených erozí. V prvním užitkovém roce se 
pomalu vyvíjí, ale dobře obrůstá. Je velmi odolný vůči suchu. Vyžaduje vyšší 
teploty během vegetace. Po vymetání se rychle snižuje jeho krmná hodno
ta. Vzhledem k převaze stébelných výhonků není příliš vhodný pro pastvu. 
I v sušších oblastech zaručuje vysoké výnosy píce, která však má nižší stravi
telnost. Dlouhé obilky mohou způsobit problémy při výsevu. Existují i okras
né zahradnické kultivary s panašovanými listy.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh vytvářející dlouhé podzemní výběžky.
Výška rostliny: 30–100 cm
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Velká tvorba sterilních stébelných výhonů.
List: Čepele lysé, na líci rýhované, drsné v 1/3 zaškrcené. Listové pochvy 
srostlé, lysé. Jazýček krátký, uťatý, zoubkovaný, bělavý až zelenavý. Ouška 
nejsou vyvinuta. 

Generativní orgány: 
Květenství: Jednostranná lata 10–15 cm dlouhá, převislé prašníky. Klásky 
podlouhlé, zelené nebo šedě fialové.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je bezosinná nebo jen s krátkou osinkou, tmavě hnědá.
Délka obilky: 7–9 mm
Šířka obilky: 2–2,5 mm 
HTS 4,57 g
Počet semen v 1 g = 300



41

s v e ř e p  m ě k k ý
(Bromus hordeaceus L.)

Stanoviště:
Rumiště, okraje cest, pole, louky, lehčí až středně těžké půdy. Často se vysky
tuje kolem lidských obydlí, v mezerovitých a řídkých porostech, na nezemě
dělské půdě, dále v sadech, vinicích, ale i na orné půdě.

Výskyt:
Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
V posledních letech se rozšíření sveřepu měkkého jako plevelného druhu 
postupně zvyšuje. Vzhledem k jeho rychlému vývoji se konkurenčně prosa
dí i v hustých obilninách. Poskytuje málo píce s nízkou výživnou hodnotou. 
Obilky mohou poškodit trávicí ústrojí zvířat. 

Popis:
Charakteristika růstu: Jedno až dvouletý druh s řídkými trsy.
Výška rostliny: 10–80 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Lysé s plstnatými kolénky.
List: Čepel řídce chlupatá šedozelená. Listové pochvy vrchních listů sameto
vě chlupaté. Jazýček krátký a slabě roztřepený. Ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata hustá, vzpřímená, větve laty jemně chlupaté, klásky vejčité, 
stopky klásků kratší než klásek..
Termín květu: V–VIII
Plod: Obilka je hnědá, zploštělá. Plucha je na okrajích blanitá vybíhající 
v krátkou osinu.
Délka obilky: 7–9 mm
Šířka obilky: 2–3 mm
HTS 3,3 g
Počet semen v 1 g = 300
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s v e ř e p  v z p ř í m e n ý
(Bromus erectus Huds.)

Stanoviště:
Suché i dočasně vlhké louky, pastviny, křovinaté stráně.

Výskyt:
Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Sveřep vzpřímený je dominantní druh druhově bohatých širokolistých 
porostů stepního charakteru na vápenitých půdách. Poskytuje hrubší píci 
o průměrné nutriční hodnotě, po seči málo obrůstá. Pro ekologické zatrav
ňování v teplých oblastech naší republiky je nepostradatelný, i když se na 
semeno množí zatím jen okrajově. V zahraničí je využíván pro zatravňování 
velmi suchých strání a železničních náspů i jako pícnina. 

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 40–90 cm
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, většinou lysé.
List: Čepel šedozelená, u dolních listů úzká až 
štětinovitě složená, u horních listů plochá, na líci 
řídce dlouze chlupatá. Listové pochvy uzavřené, hustě chlupaté. Jazýček je 
krátký, uťatý, ouška nejsou vyvinuta. 

Generativní orgány: 
Květenství: Lata přímá, stažená, málo větvená 15–25 cm dlouhá, klásky štíhlé, 
načervenalé či nafialovělé.
Termín květu: V–IX
Plod: Úzká, člunkovitá obilka. Plucha se 4–5 mm dlouhou osinou.
Délka obilky: 8–11 mm 
Šířka obilky: 1,2 mm
HTS 5 g
Počet semen v 1 g = 200
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t O m k a  v O n n á
(Anthoxanthum odoratum L.)

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze, trávníky, hole, kamenité svahy.

Výskyt:
Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Tomka vonná, hojný druh krátkostébelných porostů chudších stanovišť, 
patří mezi nejranější travní druhy. Je vhodným komponentem do trávníko
vých směsí pro extenzivní krajinné trávníky. Obsahuje kumarin, který je 
zdrojem typické vůně sena.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, trsnatý druh. 
Výška rostliny: 15–50 cm
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Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, tenké, hladké, tuhé a nevětvené.
List: Čepele ploché, téměř lysé. Listové pochvy 
na konci vousatě chlupaté. Jazýček dlouhý, 
tupý.

Generativní orgány: 
Květenství: Laty klasovité, silně stažené, podlouhle oválné, 1–10 cm dlouhé, 
zelené nebo purpurové.
Termín květu: V–VI
Plod: Špičatá hnědá obilka s lesklým povrchem. Plucha se zahnutou osi
nou.
Délka obilky: 2–2,5 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 0,57 g
Počet obilek v 1 g = 1754
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t r O j š t ě t  ž l u tav ý
(Trisetum flavescens (L.) P. B.)

Stanoviště:
Louky, pastviny, úhory.

Výskyt:
Nížiny až horské oblasti.

Význam a biologické vlastnosti:
Trojštět žlutavý snáší ekologicky drsnější podmínky. Je typickým zástupcem 
druhově pestrých horských trojštětových i mezofilních ovsíkových luk. 
Šlechtěné odrůdy se uplatní se v podhorských a horských trvalých kultur
ních loukách a pastvinách. Při vysokém zastoupení v porostu způsobuje 
v alpských zemích tzv. kalcinózu skotu. Je převážně jarního charakteru 
a metá i do dalších sečí. Díky kolénkatě zahnutým osinám má sklony k vytvá
ření „shluků“ obilek, což v praxi značně komplikuje strojní výsev. 

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–80 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Tenké, nevětvené, přímé. Kolénka chlupa
tá, horní kolénka nezakrytá listovou pochvou.
List: Čepele zelené, úzce zašpičatělé. Listové 
čepele i pochvy hustě pokryty velmi krátkými, jemnými chloupky. Jazýček 
krátký pilovitý. 

Generativní orgány: 
Květenství: Laty vzpřímené nebo převislé, jen za květu rozkladité, 5–15 cm 
dlouhé, oválné, žlutavě lesklé nebo slabě purpurové.
Termín květu: V–VI
Plod: Zlatožlutá, ochmýřená, velmi lehká obilka s kolénkatě zahnutou osi
nou. 
Délka obilky: 4–5 mm
Šířka obilky: 1–1,5 mm
HTS 0,27 g
Počet semen v 1 g = 2500
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t ř e s l i C e  p r O s t ř e d n í
(Briza media L.)

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze.

Výskyt:
Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Třeslice prostřední je indikátorem velmi chudých stanovišť. Je častým dru
hem chudých luk i pastvin, ale pro pícní využití nemá velký význam. Posky
tuje nízkou produkci píce podprůměrné nutriční hodnoty. Využívá se jako 
komponent směsí pro druhově bohaté krajinné trávníky. V sadovnictví se 
uplatňuje jako okrasná tráva v zahradách přírodního charakteru. Květenství 
je vhodné pro sušení a slouží jako floristický materiál. 

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh s krátkými podzemními 
výběžky.
Výška rostliny: 20–50 cm
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Vegetativní orgány: 
Stéblo: Přímé, tenké, hladké.
List: Čepele lysé, hladké, na okrajích drsné. Listo
vé pochvy uzavřené, hladké. Jazýček krátký, 
tupý, uťatý. Ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány: 
Květenství: Lata přímá, rozkladitě větvená, dolní větévky po dvou. Klásky srd
covité, zploštělé, na dlouhých stopkách nící, nafialovělé.
Termín květu: V–VII
Plod: Drobná plochá, zlatožlutá obilka s mírně zprohýbaným povrchem, bez
osinná. 
Délka obilky: 1–1,5 mm
Šířka obilky: 0,5 mm
HTS 0,53 g
Počet obilek v 1 g = 1887
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vá l e č k a  p r a p O ř i tá
(Brachypodium pinnatum (L.) P. B.)

Stanoviště:
Křovinaté stráně, světlé lesy a jejich okraje, jílovité půdy, suchá stanoviště.

Výskyt:
Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Válečka prapořitá je dominantním druhem druhově bohatých širokolistých 
suchých stepních trávníků a častým druhem bylinných lesních lemů. Díky 
hluboko uloženým výběžkům velmi dobře snáší sucho a je schopna regene
race i po případných lesních požárech.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh, který pomocí pozemních výběžků 
vytváří husté skupiny.
Výška rostliny: 60–100 cm

92

93



46

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tuhé, přímé a lysé.
List: Čepele tuhé, žlutozelené, na okrajích nepravidelně chlupaté, na rubu 
drsné. Pochvy listů jsou většinou lysé. Jazýček uťatý. 

Generativní orgány: 
Květenství: Lichoklasy trvale vzpřímené, klásky smáčknuté.
Termín květu: VI–VII
Plod: Člunkovitá obilka. Plucha krátce chlupatá vybíhající v krátkou osinu.
Délka obilky: 9 mm
Šířka obilky: 1,5–2 mm
HTS 3,64 g
Počet semen v 1 g = 800
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