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Štruktúra prednášky 

•Úvod do problematiky pôdy 

•Živý ekosystém - pôda  

•Produkčné funkcie pôdy 

•Mimoprodukčné funkcie pôdy 

•Diskusia a záver 



Úvod 

• Pôda sprevádza život na Zemi a človek by bez 

nej na tejto planéte nemohol existovať.Čo dnes 

vlastne o pôde vieme?A ako s týmto poznaním 

nakladáme?Ako sa človek stará o pokožku našej 

matky Zeme? 



„Pôda je vzácny materiál, z ktorého 
si človek môže iba požičiavať a to, 
čo si požičia, musí do pôdy vrátiť“. 

Prof. František Duchoň (1897-1975) 



Úvod do problematiky pôdy 
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Úvod do problematiky pôdy 

Funkcie pôdy 
Hlavná úloha 

poľnohospodárov  

Pôda je základným článkom potravinového 

reťazca a súčasne substrátom pre rast rastlín 

- Zaistiť dostatok KVALITNÝCH potravínsú 

kvalitné?- Starostlivosť o krajinu - kde sú 

stromy???Starostlivosť o pôdu a jej 

rozhodujúca vlastnosť= pôdna úrodnosť 



Úvod do problematiky pôdy 

POPULAČNÉ HODINY OSN 

Od roku 1937 ubudlo v ČR viac ako 800 000 ha 
pôdy 

V ROKU 2050 BUDE DESET MILIARD ĽUDÍ - dnes je 7!!! 

MOMENTÁLNU PRODUKCIU BUDE POTREBA ZVÝŠIŤ 

O 70% PRI DENNEJ STRATE ORNEJ PÔDY 18 ha to je 

6 570 ha za rok!!!!! 



Úvod do problematiky pôdy 

Pôda je vyčerpateľný, nenahraditeľný 
av časovom horizonte niekoľkých 

generácií neobnoviteľný prírodný zdroj. 

VZNIKALA NIEKOĽKO MILIÓNOV 

ROKOV   

ZA POSLEDNÍCH 100 ROKOV VŠAK 

???? 



Úvod do problematiky pôdy 

EROZIA 

SALINIZÁCIA 

KOMPAKCIA 

KONTAMINACIA 

ZÁBORY 

DEGRADAČNÍ FAKTORY 
PŮDY 

ACIDIFIKÁCIA 

• produkcia biomasy,  

• základ poľnohospodárstva a lesníctva 

• akumulácia, transformácia a filtrácia látok a 

vodyživotné prostredie mnohých organizmov, 

• stanovište vegetácie 

• prostredie pre činnosti človeka; 

• zdroj surovín; 

• archív geologického a archeologického dedičstva. 

STRATY ORGANICKÉ HMOTY 

FUNKCIE PÔDY 



Úvod do problematiky pôdy 

Funkce půdy a jejich souvislost s atributy půdy (Blum a Santelises, 1994) 



Úvod do problematiky pôdy – 

atributy a funkcia pôdy 

Ako atribúty sa označujú charakteristiky, ktoré na rozdiel od vlastností 
nemožnoľahko a jednoznačne zmerať a kvantifikovať.Najznámejšie a 
najužívanejšie sú atribúty pôdy: 

úrodnosť, 

produktivita, 

biodiverzita, 

kvalita a zdravie pôdy, 

 

ďalej podľa niektorých autorov štruktúra pôdy a prípadne degradácia pôdy 
- ako protipól kvality pôdy. 



Úvod do problematiky pôdy 

 pôda tvorí životný priestor a základ života pre všetky suchozemské organizmy ako 

rastlinné, tak živočíšne;pôda produkuje biomasu (čo súvisí so životným priestorom pre 

organizmy, ale je to aj podstatou jej produkčnej funkcie); 

 je súčasťou a prostredím látkového kolobehu v prírode, obzvlášť kolobehu vody a živín; 

 je prostredím na výmenu tepelnej energie medzi zemou a ovzduším; 

 je prostredím pre infiltráciu, akumuláciu a retenciu vody, pre transportné procesy (infiltrácie, 

dotácie podzemných vôd), transformačné procesy (rozklad látok a syntéza iných) a 

pufrovacie a neutralizačné procesy (odolnosť voči degradácii, acidifikácii, znečisteniu). 

FUNKCIA PÔDY   1. prírodné, v ekosystémoch : 



Úvod do problematiky pôdy 

 je výrobným prostriedkom, biotopom poľnohospodárskych a lesníckych plodín, má určitú 

produkčnú funkciu a produkčný potenciál; 

 je plochou pre hospodárske a stavebné využitie, pre bývanie, infraštruktúru, rekreáciu; 

 je zdrojom neobnoviteľných surovín (štrkov, piesku, hlín, rašeliny). 

FUNKCIA PÔDY  2. užitkové (z hľadiska človeka): 



Úvod do problematiky pôdy 

 pôda je archívom dejín prírody a dejín histórie ľudstva,  

 v pôde sú zachované a konzervované zmeny klímy, vegetácie, paleontologické a 

archeologické nálezy.všetky tieto funkcie vykonáva každá pôda.  

 multifunkčnosť pôdy je teda zrejmá, ale definovať, ktorá z funkcií je pre danú pôdu a pre 

dané stanovište v danej dobe a v danej spoločnosti najdôležitejšia viac alebo menej 

významnánemusí na istom stanovisku nutne byť funkcia produkčná: môže to byť funkcia 

infiltračná (dotácia zásob nezávadných podzemných vôd) alebo funkcia ochranná 

(chránené povrchové vody), ale aj funkcia úžitková – rekreačné, stavebné, zdroje surovín. 

FUNKCIA  PÔDY  3. kultúrna: 



Úvod do problematiky pôdy 

Nízka biologická aktivita, porušený vodný a vzdušný režim 

2%

15%

15%

68%

Složení půdy - půdní frakce

organická

plynná

kapalná

minerální

Degradovaná, utužená pôda s prevahou 
minerálnej frakcie, deficit vody a vzduchu 



Úvod do problematiky pôdy 

Nízka biologická aktivita, porušený vodný a vzdušný režim 

Zdravá, štruktúrna pôda má optimálne 
zastúpenie pôdnych frakcií 



Úvod do problematiky pôdy 

Optimalizácia pôdneho prostredia je 
základom úrodnosti pôdy 

Zdravá, štruktúrna pôda má optimálne 
zastúpenie pôdnych frakcií 

Minerálnía Organická  Kvapalná  Plynná  

3 038 t 300 t 1 250 000 l 1 250 000 l 

Minerálna  Organická  Kvapalná  Plynná  

6 076 t 600 t 2 500 000 l 2 500 000 l 

50 cm 

100 cm 



Úvod do problematiky pôdy 

Optimalizácia pôdneho prostredia je 
základom úrodnosti pôdy 

Zdravá, štruktúrna pôda má optimálne 
zastúpenie pôdnych frakcií 

Obsah živin podľa Melich III ( pH 6,2 ) 

Živiny   P2O5 K2O MgO CaO  

Hodnoty namerané  
mg/kg  

56  173  527  5350  

Prístupné živiny 
kg/ha 

187  577  1 759 17 858 

Celkové množstvo živin 
kg/ha  

3 553 10 963 33 421 339 303 



Utuženie pôdy – hlavná príčina 
degradácie – akútny problém 
súčasnej poľnohospodárskej výroby 

Priebeh a dôsledky zhutňovania pôdy: 

Zhutňovanie =>Zvyšovanie objemovej hmotnosti pôdy  

  =>Ovplyvňovanie fáz pôdnej hmoty 

    =>Vplyvy na koreňové systémy rastlín 

     =>Ovplyvňovanie rastu a vývoja plodín  

     =>Znižovanie výšky a stability výnosov!!!  

 

Zhutňovanie pôdy spôsobuje nežiaduce zmeny vo všetkých3 fázach pôdnej 

hmoty (plynná, kvapalná, pevná).Zníženie výnosov v dôsledku zhutnenia pôdy 

sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí 10 - 40%. 



Utuženie pôdy – hlavná príčina 
degradácie – akútny problém 
súčasnej poľnohospodárskej výroby 
Zhutňovanie pôdy a vplyv na koreňové systémy rastlín: 

• menšia hĺbka rhizosféry 

• morfologické deformácie na koreňoch 

• špirálovitý rast koreňov 

• rast koreňov prevažne v horizontálnom smere 

• zhrubnutie koreňov menšia hmotnosť koreňovej sústavy 

• znížená fyziologická aktivita koreňovej sústavy 

 

Zhutňovanie =>Zníženie objemu pôdy využívaného rastlinou 
=>Skracovanie dĺžky koreňov, najmä vlásočnicových 
=>Zníženie príjmu vody a živín rastlinou =Priamo úmerné 
znižovanie výnosov!!! 



Utuženie pôdy – poruchy 
pôdnych procesov 
Reakcia rastlín na zhutnenie pôdy: 

 zhoršené vzchádzanie 

 horšie zapojenie a vyrovnanosť porastov 

 nižší obsah chlorofylu v listoch plodín 

 zníženie intenzity fotosyntézy 

 častejší a intenzívnejší výskyt chorôb 

 spomalený rast všetkých častí rastlín 

 vyššie zaburinenie porastov 

 nižšia odolnosť rastlín na výkyvy poveternostných faktorov 

 zvýšenie náchylnosti na vyzimovanie porastov 

 

Dobrý štruktúrny stav pôdy a dostatočný obsah organickej hmoty v pôde tvoria 
najdôležitejšiu prirodzenú ochranu pôdy pred jej zhutňovaním!!! 



Utuženie pôdy – poruchy 
pôdnych procesov 

Zmeny plynnej fázy pôdnej hmoty zhutňovaním: 

• zníženie vzdušnej kapacity pôdy zhoršenie kontinuity makropórov, najmä 

vertikálnych 

• zníženie intenzity aerácie pôdy 

• zhoršenie výmeny plynov medzi pôdou a ovzduším 

• Zníženie celkového objemu pórov o 5% predstavuje zníženie obsahu 

nekapilárnych pórov približne o 50% !!! 

 

V podpovrchových vrstvách rýchlo prevažujú anaeróbne podmienky s 

negatívnymi dôsledkami pre biologickú aktivitu pôdy a sprístupňovanie živín 

z pôdnych zásob i živín dodávaných v priemyselných hnojivách = 

využiteľnosť živín a účinnosť hnojenia klesá o 20-50 %! 



Utuženie pôdy – poruchy pôdnych 
procesov – biostimulácia Riešenie a 
výsledky pokusov 

Zvýšenie celkového objemu pórov o 5 % 
predstavuje zvýšenie objemu 
nekapilárnych pórov o 50 %. 

Zníženie priemernej objemovej hmotnosti pôdy z 1,5 
g.cm-3 na 1,35 g.cm-3 (- 10 %) zvýši obsah vlahy 
prístupnej pre rastliny o 25 % 

Poľnohospodársky výskum spol. s. r.o. Troubsko – Litobratřice 

Kontrola Neosol Akeo Explorer

2017 51,50 51,40 51,30 51,20

2018 41,90 50,90 48,10 47,80

2019 41,9 52,8 50,6 51,1
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 Fyzikálne vlastnosti pôdy - Celková pórovitosť v 
% 2017 - 2019 

2017 2018 2019

Kontrola Neosol Akeo Explorer

2017 1,27 1,28 1,28 1,28

2018 1,51 1,29 1,35 1,35

2019 1,57 1,26 1,31 1,32
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Fyzikálne vlastnosti pôdy - OHR v g.cm-3 2017 - 2019 
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Utuženie pôdy – fyzikálny stav a 
zlepšená štruktúra pôdy 
 

Zlepšenie pôdnej 

štruktúry 

Informácie o pokuse : 4/2020 Staré Město 

 

❏ 5 Ha prevádzkový pokus - Kukuřice na zrno 

 

❏ Gaiago adaptačný pokus v ČR 

 

❏ Jarná aplikácia Nutrigeo 25L/ha 

❏ 6 mesiacov po aplikacii 

❏ Metóda analýzy: Drop test 

Úbytok veľkých hrud o 15% 

Zlepšená štruktúra pôdy  



Utuženie pôdy – fyzikálny stav 
pórovitosť 
 

Informacie o pokuse :  

 

❏ Koeficient štrukturnosti, pórovitosť  

❏ Zlepšená pôdna štruktúra 

❏ Výsledky ZVT Troubsko 

Bořitov 
Hĺbka 

(cm) KS Pórovitosť 

Kontrola 0-30 0,98 45,35 

Nutrigeo 0-30 2,39 47,15 

+2% 

Pohořeli

ce  

hĺbka 

(cm) KS Pórovitosť 

Kontrola 0-30 1,23 43,8 

Nutrigeo 0-30 1,36 43,9 

Senice 

na Hané 

hĺbka 

(cm) KS Pórovitosť 

Kontrola 0-30 1,02 42,8 

Nutrigeo 0-30 1,12 45,95 

+3% 



Utuženie pôdy – fyzikálny stav a 
produkčná schopnosť pôdy 
 

Zmeny kvapalnej fázy pôdnej hmoty zhutňovaním: 

• zvýšenie kapilárnej vodivosti 

• zrýchlenie vzlínania vody a zvýšenie strát 
neproduktívnym výparom 

• zníženie rýchlosti infiltrácie vody do pôdy 

• zvýšenie povrchového odtoku vody, nárast vodnej 
erózie 

• zníženie prístupnosti pôdnej vody pre rastliny 

 

Zvýšenie objemovej hmotnosti pôdy o 1% zníži 
priepustnosť pôdy pre vodu o 5,8%!!!Zvýšenie objemovej 
hmotnosti z 1 350 na 1 500 kg.m-3 zníži obsah vlahy 
prístupnej pre rastliny o 25%!!! 



Utuženie pôdy – fyzikálny stav a 
produkčná schopnosť pôdy 
 

Zmeny kvapalnej fázy pôdnej hmoty zhutňovaním: 

Zhutňovanie =>Zníženie rýchlosti infiltrácie gravitačnej 
vody=>Rozbahňovanie povrchu a vznik mokrín =>Skrátenie 
intervalu pre agrotechnické práce a zníženie ich kvality!!! 

 

Zvýšenie kapilárnej vodivosti=>Zvýšenie neproduktívneho 
výparu pôdnej vlahy =>Strata prirodzenej ochrany pôdy 
poréznou vrstvou =>Zvýšenie strát pôdnej vlhkosti z pôdnej 
zásoby! 



Utuženie pôdy – fyzikálny stav a 
produkčná schopnosť pôdy 

Zmeny pevnej fázy pôdnej hmoty zhutňovaním: 

• deštrukcia pôdnych agregátov 

• spomalenie štruktúr otvorných procesov v pôde 

• Štruktúrotvorný proces je závislý na intenzite pôsobenia koreňových 
systémov rastlín: 

• mechanické pôsobenie rozrušením kompaktnej pôdnej hmoty  

• fyzikálno-chemické pôsobenie na stabilitu agregátov priamym 
dodávaním organickej hmoty 

• fyzikálno-chemické pôsobenie nepriamo podporovaním mikrobiálnej 
činnosti závislej na organickej hmote 

• Mikrobiálna aktivita má pre agregačný proces najväčší význam, pretože 
vytvára najcennejšie „lyofóbne“ tmelivé látky pôdnych agregátov!!! 



Súčastný stav pôd ČR a jeho 
dôsledky  

Príčinou nižších výnosových výsledkov jačmeňa jarného a jeho výnosových trendov 
možno z pohľadu porúch pôdnej úrodnosti označiť zlý fyzikálny stav, nízku kvalitu 
humusu, nízke zastúpenie horčíka na sorpčnom komplexe a porúch biologickej aktivity 
spôsobené nedostatkom ľahko rozložiteľných organických látok.V takto porušenom 
prostredí klesá účinnosť živín dodávaných v priemyselných hnojivách. Výnosová 
stabilita klesá v dôsledku väčšej závislosti pestovaného jačmeňa na počasí.V roku 1991 
bolo na 1 kg NPK vyprodukovaných 75 kg jačmeňa,v roku 2000 už len 17 kg! 

  

   Doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D, MZLU Brno,2002 



Zdroje organickej hmoty pre účely 
hnojenia 

(Rychter et al. 2001, Škarda a Římanovský 1992) 

Pozberové zbytky   50-60% 

Organické hnojivo    40-50% 
 hnojivo       97% 

hnoj, hnojovica                   92% 
Slama a zelené hnojenie   8% 

Ostatné (rašelina, kaly a pod.) 

Priemyselné  komposty          3% 



Význam pôdnych organizmov a 
koreňov rastlín - Mykorhiza 

• Symbióza húb a koreňov vyšších 
rastlín 

• Spleť vzájomne zrastajúcich 
vlákien húb 

• Získavanie vody a minerálnych 
živín 

https://www.gefafabritz.com/knowledge-area/mycorrhiza.html 



Význam pôdnych organizmov a 
koreňov rastlín 

• Tvorí pôdu - vznik pôdy (pôdotvorné procesy) 

• Tvorí humus - úrodnosť pôdy 

• Sprístupňujú živiny rastliny – výživa rastlín 



Význam úrodnosti pôdy 

ÚRODNOSŤ PÔDY 

Úroveň pôdnej úrodnosti je výsledok pôsobenia faktorov – fyzikálnych, 

chemických, biologických a klimatických 

Schopnosť pôdy poskytovať rastlinám podmienky na rast a vývoj. 

Pôda poskytuje dostatok živín, vody a vzduchu na optimálny 

životorganizmov a má schopnosť sa vyrovnávať so zmenami v 

pôdnomprostredie. 

 

A práve mikroedafón je zodpovedný za kolobeh uhlíka, energie a 

živín- na to potrebuje vodu a vzduch 



Záver 

Je potrebné vnímať našu pôdu z historického hľadiska a s 
ohľadom na budúce generácie hospodárov.  

 

K tomuto poznaniu došiel už Antoine de Saint-Exupéry, keď 
napísal: 

 

„Krajinu nededíme po predkoch, ale si ju len vypožičiavame 
od našich detí.“ 



Záver 

„PÔDA je základný a najdôležitejší výrobný prostriedok, ktorý má 

schopnosť eliminovať negatívne dopady klimatických zmien.   

Vyžaduje ale porozumenie, rešpekt a citlivú starostlivosť. Za 

zodpovednú starostlivosť sa nám môže touto svojou schopnosťou 

odvďačiť primeranými výnosmi a dosahovaním zisku z 

poľnohospodárskej výroby.“ 



• Ako by ste definovali pôdu? 

• Živá  

• Neživá 

• Čo pre Vás znamená pôdna úrodnosť? 

• Výnos 

• Pôda plná života  

• Čo znamená utuženie pôdy?   

• Pôda bez pórovitosti – bez možnosti zachytávať vodu 

• Pôda uľahnutá, ale všetko funguje a som spokojný(á) 

 

• Čo môžem urobiť pre pôdu ja?  

 

 

Kontrolní test: 
 



Záver 
Naša budoucnosť…  

máme to pre koho robiť!!!!! 
 

Pôdu máme požičanú   
od našich potomkov 



Záver 

Slovo autora na záver 

• Ivana Šindelková, Ľubomír Marhavý 

• Czech Republic, Slovak Republic  

• sindelkova@zdravapuda.cz 

• +420 605 509 918 

 

• Táto e-learningová prednáška si kládla za cieľ 
zoznámiť odborníkov v poľnohospodárstve, ktorí 
sa špecializujú na problémy spojené s 
hospodárením na pôde 

• Znalosť tejto problematiky je základom 
pochopenia klimatických zmien a teda sa stáva 
nevyhnutnou v rámci inovatívnych riešení 
hospodárenia na pôde do budúcnosti 




