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Vztahy ve společenstvu – konkurence, spolupráce 

• Společenstvo znamená soubor všech živých organizmů žijících 
v určitém biotopu - všech druhů rostlin, živočichů, hub a 
mikroorganizmů nacházejících se na stejném místě 

• V rámci jednotlivců i celých druhů existují různé vztahy 

• Každý organizmus je ovlivňován jinými organizmy a zároveň 
má vliv zase na ně 

• Dělení vztahů na vnitrodruhové a vztahy mezidruhové 

• Například konkurence vnitrodruhová 
znamená mezi jednotlivci stejného druhu a  
mezidruhová probíhá mezi populacemi 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symbiose.jpg> 



Vztahy ve společenstvu – konkurence 

• Konkurence znamená soupeření. Úspěch jednoho poškozuje 
druhého. Konkurence je v přírodě naprosto běžná, každý 
jedinec se snaží získat co nejvíce zdrojů živin a potravy 

• Protože zdroje jsou omezeny, nemohou vždy všichni uspět 

• Konkurence je velmi důležitým prvkem života a evoluce 

• Příklady vnitrodruhové konkurence – jedinci stejného druhu 
potřebují stejné podmínky a potravu. Například predátoři loví 
kořist a jeden je rychlejší – druhý nedostane nic 

• Rostliny bojují o vodu, půdu a světlo. Vysemení se šiška. 
Rychleji rostoucí jedinec získá více zdrojů pro sebe na úkor 
ostatních, které může i zahubit  

• Občas dojde k otevřeným střetům mezi jedinci. Někdy bojují 
přímo o zdroje, jindy chrání svá teritoria (jako například lvi) 



Vztahy ve společenstvu – konkurence 

• Mezidruhová konkurence probíhá mezi populacemi 

• Často o jeden zdroj potravy, kousek půdy či úlovek bojuje 
několik druhů najednou 

• Úspěšnost v takových situacích neovlivňuje jen přežití 
jednotlivce, ale také celého druhu 

• Například lvi a gepardi loví stejnou kořist. V případě, že by byl 
nedostatek potravy, rychlejší a lepší lovec by přežil. Pokud by 
obecně byli lepší například gepardi, lvi by neměli dostatek 
kořisti a jejich počet by klesal 

• Uhyne strom a na jeho místě začnou růst nové druhy. Ten 
druh, který bude růst rychleji, výše a vytvoří více kořenů, 
může vytlačit všechny ostatní a jako jediný uspět 

 

 

 



Vztahy ve společenstvu – spolupráce 

• Spolupráce je opakem konkurence. Je to vztah, ze kterého 
mají mít užitek všichni zúčastnění  

• Některé druhy tvoří větší uskupení – hejna, smečky, stáda 

• V těchto skupinách jedinci spolupracují. Například vlci a lvi loví 
ve smečkách, protože jsou tak mnohem úspěšnější.  Býložravci 
tvoří stáda, ve kterých se mohou lépe bránit napadení 

• Pokud dochází ke spolupráci mezi druhy, mluvíme o symbióze 

• Několik organizmů spolu žije a pozitivně se ovlivňuje. Rostliny 
poskytují nektar opylovačům (např. hmyzu), kteří roznášejí pyl 
na jiné rostliny a umožňují rozmnožení rostlin  

• Rak poustevníček žije v ulitách, na kterých  
žijí sasanky, které mají díky tomu více  
potravy a chrání raka svými žahavými rameny 

 
[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Iridescent.green.sweat.bee1.jpg > 


