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  fotbalový trávník, morfologie trávy, druhy travin

  biologie

  12–15 let

 Studenti musejí umět používat optický mikroskop.

1 | SOUHRN
Tato výuková jednotka se zabývá identifikací vlastností trávy, 
která je základem vypěstování optimálního fotbalového tráv-
níku. Jaké vlastnosti musí tráva mít?

Různé druhy travin mají různé vlastnosti. Některé jsou pro fot-
balový trávník důležité, jiné nikoliv. V tomto projektu chceme 
najít ideální druh traviny pro fotbalový trávník a porovnat jeho 
morfologii s dnešními trávami na hřištích.

2 | PRVOTNÍ KONCEPCE
Různé druhy travin mají různé vlastnosti. Jaké vlastnosti jsou 
vyžadovány od trávníku na fotbalovém hřišti?

 ¡ Pevný kořenový systém zabraňuje poletování trávy.
 ¡ Formy, které rostou více horizontálně, jsou odolnější (menší 

pravděpodobnost poškození při pošlapání od kopaček).
 ¡ Menší počet průduchů zvyšuje odolnost trávy vůči suchu.

Pro tento projekt budete potřebovat:
 ¡ krabičky na CD (pro pěstování trávy, OBR. 1)
 ¡ vhodný půdní substrát
 ¡ semena (jílek vytrvalý (Lolium perenne), troskut prstnatý 

(Cynodon dactylon), lipnice roční Poa annua a jiné potenci-
álně vhodné druhy travin)

 ¡ mikroskop (pro pozorování průduchů)
 ¡ lak na nehty
 ¡ balicí páska
 ¡ ruční lupa

3 | CO STUDENTI DĚLAJÍ
3 | 1  Obecný úvod do fotbalového trávníku
Fotbalový trávník hodně trpí. Hráči po něm šlapou a poškozují 
jej při skluzech, takže je jeho povrch značně rozrytý. Je ale dů-
ležité udržet krásný zelený trávník po celý rok, zejména v nej-
vyšší soutěži a pro mezinárodní zápasy. Celosvětově existuje 
asi 8000 různých druhů travin. Ne všechny jsou však vhodné 
pro fotbalový trávník. Dvě klíčové vlastnosti pro fotbalový tráv-
ník jsou kořeny, které jsou pevně zapuštěné do půdy, a listy, 
které se při pošlapání nepoškodí. Vaším úkolem bude navrh-
nout ideální trávník pro fotbalové hřiště a porovnat jeho vlast-
nosti s travinami používanými na skutečných hřištích.

3 | 2  Navrhněte ideální fotbalový trávník
Nakreslete travinu (kořenový systém, listy, stonky), která by 
byla pro fotbal dokonalá. Zamyslete se nad následujícím:

Najděte obrázek trávy na internetu, abyste poznali obecné růs-
tové formy travin. Mějte na paměti, že tráva nesmí být příliš po-

škozena pošlapáním a měla by být pevně zapuštěna do půdy 
a splňovat i další požadované vlastnosti.

3 | 3  Vypěstujte trávu pro fotbal
Naplňte polovinu krabičky na CD substrátem a 1 cm pod povrch 
zasaďte semena. Postavte krabičku na CD na tác naplněný 2 cm 
vody (tak, aby byla půda navlhčená). Mělo by to vypadat jako 
na fotografii níže (OBR. 1). Nechte nějakou dobu růst (OBR. 2) na 
parapetu vystaveném slunečnímu světlu a pravidelně kontro-
lujte, zda má tráva dostatek vody. Použijte k tomu jílek vytrvalý, 
troskut prstnatý, lipnici roční a další druhy, které rostou před 
vaší školou nebo domovem. Každý druh by měl mít vlastní kra-
bičku a stát na stejném parapetu.

Bude nějakou chvíli trvat, než tráva vyklíčí a vyroste do vhodné 
velikosti pro studium. V tabulce níže zjistíte, jak dlouho to bude 
trvat (OBR. 2).

OBR. 2 Doba růstu
Druh Dny do vyklíčení Dny pro 

studium

Cynodon dactylon 11 Více než 30

Poa annua 5 30

Lolium perenne 4 30

3 | 4  Prostudujte stonky a listy
Vaše tráva vyrostla – výborně! Teď vytvoříte dvě kresby pro ka-
ždý druh trávy. První kresba ukáže, jak jsou stonek a listy v kra-
bičce rozložené (pro lepší pohled můžete krabičku otevřít). Na 
druhé kresbě bude stonek a listy jedné rostliny trávy.

Odpovězte na následující otázky:
 ¡ Jak je stonek dlouhý?
 ¡ V jaké vzdálenosti se objeví první list?
 ¡ Kolik listů vyrostlo?
 ¡ Jak jsou listy dlouhé? Jak jsou široké v nejširším místě?
 ¡ Jaký druh je nejblíže vaší ideální travině pro fotbalový trávník?

OBR. 1 Cynodon dactylon
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3 | 5  Prostudujte průduchy (OBR. 3)

Průduchy na spodní straně listů umožňují výměnu plynů. Když 
jsou otevřené, je přijímán oxid uhličitý a uvolňován kyslík, což 
je základem fotosyntézy. Otevřenými průduchy z rostliny také 
odchází voda. Díky tomu může voda proudit travinou, což je zá-

sadní pro přísun minerálů. Ve velkém suchu a na suchém tráv-
níku však tráva zvadne a nakonec odumře, pokud zůstanou 
průduchy otevřené. Velké množství průduchů zvyšuje objem fo-
tosyntézy, ale současně zvyšuje riziko zvadnutí. 

Spočítáte počet průduchů všech vašich travin podle následují-
cích pokynů (OBR. 4-7):

 ¡ Naneste čirý lak na nehty na spodní stranu prvního listu. 
Nechte jej uschnout. 

 ¡ Pomocí balicí pásky lak odstraňte a dejte pásku (s nanese-
ným lakem na nehty) na sklíčko (sklíčko označte). 

Dejte sklíčko pod mikroskop a zvětšete 400×. Nakreslete jeden 
průduch i s okolními buňkami. Pak zvětšete 100×, vymezte po-
vrch listu v zorném poli a spočítejte všechny průduchy, které 
vidíte. Vypočítejte počet průduchů na 1 mm2. Zopakujte pro 
všechny druhy.

Odpovězte na následující otázky:
 ¡ Jaký byl počet průduchů v zorném poli na každém druhu 

trávy?

OBR. 3 Poa annua, průduchy, 100× zvětšení

OBR. 4–7 Technika pro zjištění počtu průduchů
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 ¡ Jaký druh je nejlépe uzpůsoben pro suché klima?
 ¡ Jaký druh je nejlépe uzpůsoben pro vlhké klima?
 ¡ Jakému druhu by se nejvíce dařilo ve vaší zemi? Vysvětlete 

proč.

3 | 6  Prostudujte kořenový systém
Nyní, když tráva vyrostla, můžeme prostudovat i kořeny. První 
kresba, kterou byste měli pořídit, zachytí, jak jsou kořeny v kra-
bičce uspořádány (pro lepší pohled můžete krabičku otevřít). 
Na druhé kresbě budou kořeny jedné rostliny trávy. Opatrně 
jednu vytáhněte a pomocí manuálního objektivu ji zvětšete.

Odpovězte na následující otázky:
 ¡ Jak je kořen dlouhý?
 ¡ Kolik má kořen větvení?
 ¡ Na jaké části kořenu (horní, střední, dolní) jsou tato 

větvení?
 ¡ Jsou kořeny schopny udržet půdu pohromadě? (Zamyslete 

se nad způsobem testování této vlastnosti.)
 ¡ Jaký druh je nejblíže vaší ideální travině pro fotbalový 

trávník?

4 | ZÁVĚR
Navrhli jste ideální trávu pro fotbalový trávník a vypěstovali jste 
různé druhy travin, abyste prostudovali jejich vlastnosti. Vy-
světlete, který druh traviny nejlépe odpovídá popisu „nejlepší 
fotbalový trávník“ pro vaši zemi.

Doposud jsme předpokládali, že nejlepší trávník je monokultura, 
ale možná by byla lepší směs několika rostlin. Uveďte dva dů-
vody, proč by smíšená kultura mohla být lepší než 
monokultura.

5 | MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE
Studenti mohou spolupracovat se svými vrstevníky v různých 
zemích a porovnávat nejlepší druhy travin pro své země. Tráva, 
která je optimální pro Nizozemsko, nemusí být stejná jako nej-
vhodnější tráva pro Maďarsko. Studenti mohou zapřemýšlet 
nad tím, které faktory přispívají k dobrému růstu (světlo, vlh-
kost, teplota atd.). Na základě porovnání klimatu v zemích va-
šich partnerů se pokuste vysvětlit, proč vybrali právě příslušný 
druh traviny.
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