
 
 

 

 

 

 

TRAINING OF FARMERS V4 IN 

TECHNIQUES FOR ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AND SOIL WATER 

MANAGEMENT 

 

PROJECT ID 22020162 

 

 

  



 
  

www.visegradfund.org   2  

ŽIVÝ EKOSYSTÉM - PŮDA - 

PRODUKČNÍ A MIMOPRODUKČNÍ FUNKCE 

 

E-learning material for the project entitled „Training of farmers V4 in 

techniques for environmental protection and soil water management” 

 

 

 

 

Ing. Ivana Šindelková 

Ing. Ľubomír Marhavý 

2021 

 

 

  



 
  

www.visegradfund.org   3  

Úvod 

 

Půda je základním výrobním prostředkem a těžko obnovitelným přírodním zdrojem. 

Přestože výživa světové populace je z více než 90 % závislá na půdě, nechováme s k 

půdě zodpovědně. Skutečností je, že 1 miliarda lidí, tedy cca 1/7 celosvětové populace 

trpí nedostatkem potravin. Souvisí to především s dostupností dostatečné rozlohy 

zemědělské půdy, protože potenciál zemědělské produkce je logicky omezený. Suché 

oblasti pokrývají 42 % pevninského povrchu Země. Probíhající klimatické změny situaci 

ještě více zhoršují. V suchých podmínkách žije až 35 % světové populace, která v 

důsledku nedostatku vody se stává stále ohroženější. Dle prognóz Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) bude muset dojít do roku 2030 k nárůstu 

rozlohy zemědělských půd ze současných 40 % na 50 % rozlohy pevninského povrchu, 

a to zřejmě na úkor lesních ekosystémů. Vstupy do půd ve formě živin se do roku 2050 

budou muset ztrojnásobit a zemědělská produkce bude muset narůst nejméně o 50 %, 

aby byla nasycena narůstající světová populace. Nutnost navýšení zemědělské produkce 

vyžaduje tak zásadní průlom, jakým byla Zelená revoluce v 60. letech minulého století a 

v příštích desetiletích je obrovskou výzvou pro všechny zainteresované skupiny včetně té 

největší, kterou tvoří konzumenti potravin, čili celá světová populace. Důsledná ochrana 

základního výrobního prostředku – půdy – je pak nutnou podmínkou, která je momentálně 

nedostačující. 

 

V České republice a na Slovensku došlo po roce 1990 k významným změnám v 

hospodaření na zemědělských půdách. Bohužel ne vždy k lepšímu. Nejaktuálnější 

negativně působící faktory můžeme konkrétně pojmenovat: 

• Orientace na ekonomicky atraktivní plodiny, vedoucí k nedodržování zásad správného 

střídání plodin (osevních postupů) 

• Úbytek živočišné výroby vedoucí k nedostatečnému přímému i nepřímému přísunu 

organické hmoty do půd 

• Nevyjasněné vlastnické vztahy (okolo 75 % rozlohy půd je v pronájmu), mezi vlastníky pak 

narůstající skupina s výměrou vlastní půdy nad 100 ha (v ČR přes 50 % vlastníků, což je 

v rámci EU výrazný nadprůměr) 

• Velké procento zornění (stále je to přes 70 %) a náchylnost půd k vodní erozi (silné 

ohrožení až na 35 % území), zvýšené technogenní zhutnění půd (více než polovina 

výměry zemědělských půd), katastrofální stav starých odvodňovacích soustav 

• Malá ochota nájemců investovat do zlepšení zemědělského půdního fondu (pozemkové 

úpravy, protierozní opatření, ozelenění krajiny, vyvážené hnojení, zlepšení uhlíkové 

bilance) 

• Přílišná orientace na dotační tituly a malý zájem o know-how a nové technologie vedoucí 

ke zlepšení stavu půd 

• Nedostatečně rozvinutý systém transferu výsledků výzkumu do zemědělské praxe 

• Slabé povědomí naší veřejnosti o půdě a jejím významu pro společnost 
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• Klimatické změny  

Protože uvedené problémy a jejich příčiny jsou známé, je nutné jejich řešení. Děje se tak 

v současné době u řady z nich, ovšem změny jsou postupné a závisí na celé řadě dalších 

okolností (změny vlastnických vztahů, průchodnost legislativních návrhů, nastavení zásad 

správné zemědělské praxe – DZES, dříve GAEC a jejich vazba na čerpání dotačních 

titulů, ale i sankciování v případě porušení v návaznosti na Cross Compliance, podpora 

živočišné výroby, obnova závlahových systémů a revitalizace starých odvodňovacích 

soustav atd.) 

 

Zakotvení ochrany půdy v právních systémech je jedním z mála nástrojů, kterými lze půdy 

relativně účinně chránit. Primárně je třeba se věnovat osvětě a výchově, která formuje 

vztah člověka k přírodě a tím pádem i k půdě. Vymezení konkrétních a vymahatelných 

nástrojů její ochrany je však nezbytnou nutností. 

 

Zemědělství je činnost, která lidstvu umožnila veškerý další civilizační pokrok. Bez něj 

bychom zůstali stále ve stádiu sběru a lovu. Zemědělství bylo součástí většiny lidstva, ale 

postupem času se tento trend měnil, až do současného stavu, kdy zejména v rozvinutých 

zemích "živí" malý počet zemědělců nezemědělskou většinu. Tento trend měl mnoho 

efektů, ale jeden z největších byl ten, že se člověk zcela odtrhl od podvědomí významu 

půdy. Lidé ztratili bezprostřední pocit, že půdu potřebují, a naopak získali pocit, že je živí 

továrny a průmysl. A tu začal vznikat průlom v podvědomí o půdě. Zemědělci se rozdělili 

do několika skupin, na ty, kteří ke svým polnosti přistupují s velkou úctou a pak na ty, kteří 

berou zemědělství jako podnikání, které slouží pouze k dosažení zisku. Půda není výrobní 

prostředek určený ke spotřebě a vyčerpání, opuštění. Půda stejně jako vzduch, plní 

mnoho funkcí, a je v zájmu státu ji odpovídajícím způsobem chránit. Půda je jedním z 

nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním zdrojem. 

Představuje významnou složku životního prostředí se širokým rozsahem funkcí a je 

základním výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví. Půda však neplní jen 

produkční funkce, ale má i neméně významné funkce mimoprodukční: akumulační, 

filtrační, asanační, transportní, transformační apod. Vznik půdy je následek tzv. 

Půdotvorných procesů, které probíhají stovky až tisíce let, během kterých prochází půda 

různými stupni vývoje. Půdní kryt vykazuje velkou šířku a rozmanitost, která vyplývá z 

pestrosti uplatnění faktorů a podmínek půdotvorných procesů. 

 

 

 

 

Půda je nenahraditelným základem výroby potravin! 
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Historicky byla půda považována převážně jen za výrobní prostředek 

v zemědělství a lesnictví, popřípadě za zdroj surovin nebo za plochu k zástavbě či jinému 

využití. V době vysoké výkonnosti zemědělství ve vyspělých zemích a při současném 

poznání globálních přírodních procesů narůstá potřeba hodnotit půdu a její funkce nejen 

z hlediska produkčních vlastností, ale z pohledu její nezastupitelné úlohy v životním 

prostředí.  

 

V jednotlivých složkách životního prostředí – vodě, půdě a vzduchu – probíhají procesy, 

které vzájemně souvisejí a které umožňují veškerý život. Jestliže si tedy v současnosti 

uvědomujeme důležitost a nezbytnost dostatku čistého vzduchu a čisté vody a činíme 

řadu opatření na jejich ochranu, nedá se totéž bohužel říci o ochraně půdy. O ní se sice 

hovoří a v řadě zemí i u nás se zavádějí nebo alespoň připravují zákony na její ochranu, 

skutečná praxe je však dosud poněkud odlišná. K půdě se společnost chová asi tak, jako 

se chovala ke vzduchu či vodě před několika desítkami let. Pod dojmem, že půdy je – 

zvláště pro zemědělství – dostatek až přebytek, dochází nejen k velkým kvantitativním 

úbytkům půdy, ale i ke kvalitativním škodám, k rozsáhlému působení degradačních vlivů, 

ať už přírodních nebo antropických. Eroze, acidifikace, zhutnění a další vyvolávají 

řetězovou reakci v interakci s vodou nebo biologickými složkami prostředí a ve svých 

důsledcích postihují člověka. 

Půda se čím dále tím více stává prostředím pro ukládání nejrůznějších odpadů. To je 

velmi krátkozraké. Půda je systém velice konzervativní, dlouhodobě se vyvíjející, většina 

změn se projevuje pomalu, ale protože půda je v přírodě vázána na stabilní místo, její 

samočisticí schopnost je mnohem menší než regenerační schopnost vody a vzduchu a 

některé degradační změny se stávají nezvratnými. V překotném vývoji společnosti se tak 

zapomíná, že půda je přírodní zdroj, který je nenahraditelný, a přitom zničitelný a prakticky 

neobnovitelný. 

Rychlost půdotvorného procesu závisí zejména na podnebí a složení mateční horniny. V 

našich zeměpisných šířkách by měl 1 cm půdy vytvořit v průměru za 100 let. Tvorba 

celého půdního profilu pak trvá až deseti tisíce let. Však jeden přívalový déšť může během 

okamžiku zničit stovky až tisíce let vývoje. "Půda je jediný neobnovitelný přírodní zdroj, 

její degradace nebo destrukce je velmi rychlá a tvorba naopak extrémně pomalá." Zdroj: 

Ucelený sborník Mezinárodní rok půdy ASZ, 2015. Od roku 2000 u nás denně zmizí přes 

18 ha půdy. Tento trend nabírá na obrátkách a v poslední době se uvádí hodnota až 25 

ha (vitejtenazemi.cz). Úbytek orné půdy v České republice z celkové plochy ČR je 11 % 

zastavěno - zabetonováno (Zdeněk Žalud 2017). Pro tento jev se vžilo označení Soil 

Sealing. Chováme s nevysvětlitelnou a neobhajitelnou netečností, nenávratně půdu 

zabíráme a poškozujeme. Toto téma není aktuální pouze pro vědce a odborných 

pracovníků, ale týká se celé naší společnosti. 
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Protože půda pokrývá značnou část hospodářsky a sociálně 

využitelného prostoru Země (a našeho státu), je nutně předmětem střetu zájmů různých 

odvětví. Nároky odvětví na prostor jsou zároveň nároky na půdu. Zachování půdy a 

ochrana jejich funkcí má potom klíčovou úlohu v ochraně životního prostředí, neboť jen v 

ekologicky stabilní krajině je možné využít podmínek přirozené produkční schopnosti půdy 

pro využití člověkem. Z tohoto pohledu je nutné zdůraznit, že i když zásadní opatření k 

ochraně půdy musí vykonávat její majitelé nebo uživatelé, je to zároveň i věc celé 

společnosti, jak to vyplývá z dvojího charakteru půdy. Je potěšitelné, že navrhovaný nový 

zákon na ochranu půdy definuje práva a povinnosti vlastníků či uživatelů a jednotlivých 

orgánů státní správy, určuje poplatky a sankce za porušení povinností i náhradu nákladů 

vyplývajících z povinnosti ochrany půdy. Musíme si tedy přát, aby nový navrhovaný zákon 

brzy vešel v účinnost a byl všemi dodržován. 

Půda je život 

Půda hraje na Zemi klíčovou roli. Často u ní používáme termín jako u lidského organismu, 

a to zdravá půda. Hlavním předpokladem optimálního fungování půdních systémů je 

zdravá - kvalitní půda, která je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím zdravotní stav rostlin i 

zdraví konzumentů potravin z těchto rostlin vyrobených. Kvalita půdy je historicky 

spojována s produktivitou zemědělských systémů. Vliv na kvalitu půdy na daném 

stanovišti má především zvolený systém pěstování rostlin umožňující projevy degradace 

půdy, zejména její utužení a eroze. Některé zavedené zemědělské systémy však 

představují riziko pro půdu, a to hlavně pro půdní úrodnost. 

 

Ruský geolog a mineralog Vasilij Vasiljevič Dokučajev definoval půdu takto: "Půda je 

přírodnin diferencované v genetické horizonty, vzniklá na rozhraní různých sfér, více nebo 

méně snadno rozpojitelné a oživená". Půdní úrodnost, je charakterizována jako schopnost 

půdy poskytovat rostlinám vhodné podmínky pro jejich růst a vývoj, což je přímo souvislé 

s dosažením výnosů v požadovaném množství a kvalitě. Je důležité si uvědomit, že půda 

je největším bohatstvím pro člověka, potažmo pro celé lidstvo, a to půda úrodná (Justus 

Von Liebig). Úrodnost půdy nelze specifikovat jedinou nebo několika vlastnostmi, ale je to 

komplex znaků, které se vzájemně ovlivňují. Úrodnost půdy závisí na faktorech, které 

hospodář nemůže ovlivnit, jsou to - mateřské hornina, klimatické podmínky a v neposlední 

řadě jsou to vláhové poměry daného stanoviště. Tímto faktorem musí každý hospodář 

přizpůsobit volbu agrotechnických zásahů (půdooochranné technologie, přímé setí), 

osevní postup, plán hnojení, integraci rostlinné a živočišné výroby a další. Tímto se 

dostáváme k rozsáhlému seznamu faktorů, které člověk, pokud chce být dobrý hospodář, 

významně ovlivňuje. 

 

Půda je jednou ze základních složek životního prostředí, nedílnou součástí 

agroekosystémů, lesních i travnatých ekosystémů a zahrnuje životní prostory pro řadu 
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organismů. Je to prostředí koloběhů vody a živin a probíhají v ní 

významné životní pochody. Bez nadsázky můžeme konstatovat, že zdravá půda je z 

hlediska významu pro člověka nezbytnou podmínkou pro nejdůležitější biochemickou 

reakci - fotosyntézu. Rostliny díky fotosyntéze produkují organickou hmotu, kterou 

využijeme jako potravinu, surovinu a část jejího vrátíme do půdy, kde je vystavena dalším 

biochemickým reakcím, který podporují půdní úrodnost. 

 

Půda prochází neustálým vývojem, během kterého na ni působí nejrůznější přírodní vlivy, 

které mohou být jak pozitivní, tak i negativní. Někdy dochází k tomu, že člověk svou 

činností zesílí působení přírodních negativních vlivů. 

Poškozená půda nemůže být zdravá, tedy ani kvalitní. Vše, co poškozuje půdu, můžeme 

zahrnout pod pojem - degradace. Mezi nejvýznamnější kvantitativní degradační faktor 

patří eroze, která je zejména zapříčiněna systémem hospodaření na půdě (rozsáhlé 

zemědělské hony - větrná eroze) a nedostatkem půdní organické hmoty a půdy. 

Nedostatek půdní organické hmoty snižuje vodní infiltrační kapacitu, což vede k tvorbě 

povrchového odtoku a vodní erozi. Vzniklá eroze dále vede k další ztrátě organické hmoty. 

Erozi půd proto můžeme nazvat jako fatální rozkladný proces, protože její důsledkem je 

nevratná ztráta ornice. 

Kvalitativní degradační faktory působí na půdu, která ještě nebyla odnesena erozí. 

Degradace fyzikálních vlastností půdy, mezi které patří (zhutnění - utužení půdy, kde 

dochází k destrukci půdní struktury - snížení pórovitosti, zvýšení objemové hmotnosti 

půdy), snížení propustnosti pro vodu a vzduch, extrémní vodní režim (sucho, přemokření). 

 

Biologická degradace půdy je zapříčiněna nedostatečným přísunem primární organické 

hmoty do půdy, jako potravy pro půdní mikroorganismy a prekurzor humusu. Nastává 

mizení půdního edafonu, díky kterému probíhá zpřístupňování živin rostlinám, 

obohacování půdy o humus, fixaci dusíku, efektu rhizobakterií, ochrany kořenů rostlin 

proti parazitům a patogenům, rozklad toxických látek. Obecně není doceněny, že ze všech 

geosféry je v půdě největší hustota organismů, které iniciují velmi intenzivní biologické 

procesy, které rozhodují o obyvatelnosti zeměkoule. 

 

Jako chemická degradace půdy se označuje zasolování, acidifikace (okyselování), 

alkalizace. Chemické vlastnosti půd jsou ovlivněny používanou agrochemií. Rezidua 

pesticidů nebo například fyziologicky kyselá hnojiva, která negativně ovlivňují pufrační 

schopnosti půdy (poškození sorpčního komplexu) - důležité vlastnosti půdy, které 

umožňují zadržovat ionty prvků a dynamicky je v případě potřeby uvolňovat do půdního 

roztoku, se kterým jsou pak snadno přijímány rostlinami. 

 

Omezit procesy degradace půdy můžeme vyhýbáním se jednoduchých osevních postupů 

využíváním leguminóz v osevních postupech jako pomoc od půdních vlastností 
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biologickou cestou, dále pak volbou vhodné agrotechniky a 

pravidelným přísunem organické hmoty do půdy. Protože půdní organická hmota může 

napomáhat zmírňovat nebo zamezovat negativním dopadem a současně zvyšovat či 

stabilizovat primární produkci plodin. 

Pro cílevědomý vývoj zemědělské techniky a její používání v praxi je třeba znát a 

zohledňovat základní vztahy a speciální požadavky zemědělské výroby na techniku. 

Zemědělstvím využívaná půda je produkt přirozeného půdotvorného procesu a vlivu člověka. 

Představuje v podstatě třísložkovou směs (pevná, tekutá a plynná složka) převážně složenou 

z minerálních a organických částic jakož i vody a vzduchu. 

 

Várallyay (1994) rozlišuje 8 typů degradace půd: 

1. eroze půdy (vodní, větrná) 

2. acidifikace půdy 

3. salinizace a alkalizace půdy 

4. degradace fyzikálních vlastností půdy (poškození struktury, utužení, slévavost povrchu) 

5. extrémní vodní režim (přemokření, zaplavení, sucho) 

6. biologická degradace (snížení obsahu a kvality organické hmoty, poškození populací 

půdních organismů) 

7. nežádoucí změny obsahu živin v půdě (vyplavování, biologická i abiotická imobilizace) 

8. snížení pufrovací schopnosti (poškození sorpčního komplexu) a znečistění půdy 

polutanty. 

 

Bylo definováno 5 hlavních mechanismů (příčin) souvisejících s lidskou činností, 

které způsobily degradaci půd 

1. odlesnění a odstranění původní vegetace (odlesnění pro zemědělské účely, 

velkoplošné komerční lesnictví, výstavba dopravních cest a sídel) 

2. nadměrné využívání půdy pro pastvu (neřízená a nadměrná pastva vede nejen k 

poškození vegetace, ale i k utužení půdy a vystavení půdy erozi) 

3. zemědělské technologie (nedostatečné nebo nadměrné používání hnojiv, používání 

znečistěné závlahové vody, používání těžké mechanizace, chybná aplikace 

agrotechnických zásahů aj.) 

4. nadměrné využívání přirozené vegetace (např. jako palivo; zbylá vegetace 

nedostatečně chrání půdu před erozí a jinými degradačními mechanismy) 

5. průmyslové technologie (zejména výroba, těžba surovin, skladování odpadů aj.). 

 

Úbytek půdní organické hmoty 

K úbytku organické hmoty v půdě, tzv. dehumifikaci dochází, pokud její ztráty výrazně 

převyšují vstupy jejích primárních zdrojů. Organická hmota, která se dostává do půdy, je 

během rozkladu v půdě akumulována jen z 10 až 30 % ve formě organického uhlíku. 

Zbytek uhlíku je mineralizován a uvolňován ve formě CO2 do ovzduší. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
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Dehumifikace může být zapříčiněna mnoha faktory. Zvýšené kypření 

a provzdušňování (aerace) půdy spolu s hlubším prooráváním spodin během intenzivního 

způsobu kultivace zpomaluje proces humifikace organických zbytků a zrychluje 

proces mineralizace. Nadměrnou aerací a následnou zvýšenou mineralizací organické 

hmoty trpí i rozorané louky a pastviny. 

Vliv na degradaci organické hmoty má i pěstování monokultur, nedostatečný přídavek 

organických hnojiv a posklizňových zbytků a jejich následná rychlá mineralizace. Hlavním 

problémem vedoucím k dehumifikaci českých polí, je nedostatečný přísun klasického 

organického hnojiva ve formě hnoje a kejdy, nebo digestátu či kompostu, který je 

způsoben především poklesem chovu hospodářských zvířat po roce 1990. Díky zvýšení 

počtu bioplynových stanic se podařilo tento trend mírně zvrátit. 

Ke zvýšení obsahu humusu naopak dochází na zatravněných půdách, které jsou bohatě 

dotovány organickými látkami z kořenového systému porostů. Dalším významným 

zdrojem organické hmoty mohou být recyklované bioodpady ve formě kompostů. Pokud 

se plně rozvine třídění bioodpadů, může se jednat o množství dosahující až milionu tun 

organického hnojiva. 

Dalšími faktory negativně ovlivňujícími obsah humusu v půdě jsou změny 

hydrotermického režimu (odvodnění, ale i závlaha) a změna způsobu využití půdy. Ke 

ztrátám dochází i během vodní a větrné eroze, která je druhým nejvýraznějším 

nebezpečím pro půdy v ČR. 

Mezi důsledky degradace organické hmoty v půdě patří zhoršení stability půdní struktury, 

kdy je půda degradována utužením, a tím je omezen i biologický život v půdě. Snížena je 

tak retenční a infiltrační schopnost půdy, což má za následek, že srážky jsou využity 

pouze z části. Pomalejší infiltrace do půdy podporuje povrchový odtok a rozvoj vodní a 

větrné eroze a půda nemá dostatek vláhy pro překonání period sucha. S tím souvisí 

následné zhoršené poutání živin, zvýšení obsahu dusičnanů v půdě a v neposlední řadě 

snížená produkční schopnost půdy. Degradovaná půda nedokáže odolávat extrémním 

výkyvům počasí, které přitom mají být s probíhajícími změnami klimatu stále častější. 

Naopak optimální obsah a kvalita organické hmoty v půdě vedou k lepšímu koloběhu 

prvků, jejich sorpci a uvolňování živin do půdního roztoku. Je podpořena biologická 

činnost a zlepšuje se fyzikální stav půdy (infiltrace a retence vody, ale i provzdušnění). 

Smutnou skutečností je, že čtyři produktivní generace zemědělců spotřebovaly polovinu 

zásoby uhlíku, který se v půdě kumuloval několik tisíciletí. Je to začátek dominového 

efektu v oblasti snižující se půdní úrodnosti kde jako hlavní příčiny můžeme označit špatný 

fyzikální stav půdy, nízkou kvalitu humusu, nízké zastoupení hořčíku v sorpčním 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humifikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monokultura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chl%C3%A9vsk%C3%BD_hn%C5%AFj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusi%C4%8Dnan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klima
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komplexu a poruchy biologické activity způsobené nedostatkem 

lehce rozložitelných organických látek. 

Ochrana půdy 

Pod pojmem ochrana půdy se rozumí celá řada technických, ekonomických a 

legislativních opatření, která jsou namířena proti zmenšování plochy půdy pokryté 

vegetací a proti zhoršování či zničení všech produkčních a ekologických funkcí půdy. 

Zásadním legislativním problémem v ochraně půdy je její dvojí charakter. Půda je zároveň 

veřejným statkem (tak jako vzduch a částečně i voda) a zároveň je majetkem ryze 

soukromým s konkrétním vlastníkem či uživatelem. Každý soukromý vlastník je nutně 

citlivý na všechna celospolečensky motivovaná opatření, která jej omezují v právu 

nakládat se svým majetkem podle vlastního rozhodnutí. Každé legislativní opatření k 

ochraně půdy se musí s tímto problémem vypořádat. Stát je v zájmu svých občanů 

oprávněn a povinen činnosti na půdě regulovat, ale musí vyřešit, jaký stupeň regulace je 

v souladu s nedotknutelností vlastnických práv. 

Jaká jsou tedy největší nebezpečí a jaké problémy je nutno v ochraně půdy v našem státě 

a v celé Evropě řešit?  

 

Jsou to: 

1. Urbanizace, tj. úplné vyřazení půdy z přírodních cyklů. Úbytky půdy v celé Evropě jsou 

hrozivé a problémem je, že největší úbytky postihují produkčně i ekologicky nejkvalitnější 

půdu. Některé úbytky půdy jsou v procesu rozvoje společnosti samozřejmě nezbytné. 

Stane-li se zemědělská půda rekreačním areálem nebo například i pískovnou s následnou 

rekultivací, neztrácí tak nutně své ekologické funkce, nebo může i nabývat funkce jiné 

(vodní nádrž). Skutečný problém nastává při zlikvidování všech funkcí půdy pod stavbami. 

Zmenšená vodní retenční schopnost krajiny, urychlení odtoku a záplavy jsou přirozeným 

důsledkem. 

 

2. Procesy vodní a větrné eroze na plochách velkých honů představují velmi vážné 

narušení ekologických a produkčních funkcí půdy. Faktem zůstává, že rozsah a intenzitu 

eroze se zatím nedaří výrazněji omezovat, i když určitého pokroku u nás bylo v poslední 

době dosaženo zatravňováním. 

 

3. Znečištění půdy z ovzduší plynnými emisemi a prachem bylo v poslední době částečně 

eliminováno. Škodlivé látky (zejména těžké kovy) a acidifikace půdy způsobené kyselými 

srážkami či spadem pevných částic působí pomalu a nenápadně, ale problémem je, že 

právě tyto škodliviny zůstávají v půdě deponované. Při současném poklesu emisí z 

průmyslu dochází k rychlému nárůstu škodlivin z dopravy, a to celoplošně, nejen v 

blízkosti hlavních silničních tahů. Tam půda a vegetace trpí navíc ještě zasolováním z 
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posypových materiálů. Znečišťování olovem kolem silnic snad bude 

přechodem na bezolovnaté benziny postupně eliminováno. 

 

4. Intenzivní zemědělská činnost je doprovázena především zvyšováním vstupů 

chemických látek. Cizorodé látky jsou vnášeny s hnojivy, ale větším nebezpečím jsou 

prostředky ochrany rostlin – pesticidy. Nedá se předpokládat, že úbytek jejich používání 

v posledních letech bude trvalého charakteru. Na druhé straně jistě neobstojí tvrzení určité 

ekologické propagandy, že právě zemědělství je jedním z největších znečišťovatelů 

životního prostředí (půdy, vody i ovzduší), ovšem značný podíl na plošném znečišťování 

půdy a splachů do vody, který je vyvolaný často nesprávným použitím těchto prostředků, 

mu upřít nelze. 

 

5. Velmi vážné nebezpečí s rychle vzrůstající tendencí představuje likvidace odpadů, a to 

jak komunálních, tak i průmyslových. Paradoxně totiž platí, že čím více bude čističek 

odpadních vod a ovzduší, tím větší bude tlak na ukládání zachycených látek do půdy 

(například problematika čistírenských kalů) s tím, že se bude zdůrazňovat jejich sporná 

hnojivá hodnota. Dochází ale i ke znehodnocování půdy v blízkosti skládek odpadů 

prosakující vodou a větrem, roznášejícím znečištění. 

 

6. Problémem v ochraně půdy, kdy na vině je sama zemědělská nebo i lesnická výroba, 

je ztužování a kompakce půdy v důsledku používání stále těžších a výkonnějších 

mechanismů. Technogenní půdní kompakce podorničních a spodinových horizontů 

omezuje účinnou hloubku půdy pro rostliny, výrazně zmenšuje retenci vody, urychluje 

odtok a zvyšuje erozi. Opět dochází k rozporu mezi zásadami ochrany funkcí půdy a 

ekonomikou výroby. Řešení je v rukou zemědělců a konstruktérů zemědělských strojů, 

bohužel je však drahé. 

 

7. Neopomenutelnou příčinou při znečišťování, degradaci až i destrukci půdy jsou různé 

ekologické havárie nejrůznějšího původu: nejčastěji ropné produkty a chemické látky, ale 

i plyny. Většinou jde o lokální záležitosti, ale tím, že se provede asanace a znečištěná či 

kontaminovaná zemina se odstraní a odveze, se problém neřeší, pouze se přesunuje na 

jiné místo. 

 

8. Rovněž lokální, ale o nic méně nebezpečný dopad na půdu a vodu a celou krajinu mají 

různé divoké skládky nejrůznějšího, často velmi nebezpečného až jedovatého odpadu. 

 

9. Takzvané staré zátěže jsou v ochraně půdy problémem obtížně řešitelným. Jde nejen 

o znečištění až i kontaminaci půdy v okolí starších (ale i nových) průmyslových závodů, 

ale velmi často jsou to pozůstatky po například důlní činnosti ze středověku – a bohužel 

často zemědělsky používané. 
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Funkce půdy 

Funkce, které půda má v přírodě a které má vzhledem k potřebám člověka, je nutno 

rozdělit v podstatě do tří skupin. 

1. Funkce přírodní, v ekosystémech: 

– půda tvoří životní prostor a základ života pro všechny suchozemské organismy jak 

rostlinné, tak živočišné; 

– půda produkuje biomasu (což souvisí s životním prostorem pro organismy, ale je to i 

podstatou její produkční funkce); 

– je součástí a prostředím látkového koloběhu v přírodě, zvláště koloběhu vody a živin; 

– je prostředím pro výměnu tepelné energie mezi zemí a ovzduším; 

– je prostředím pro infiltraci, akumulaci a retenci vody, pro transportní procesy (infiltrace, 

dotace podzemních vod), transformační procesy (rozklad látek a syntéza jiných) a 

pufrovací a neutralizační procesy (odolnost vůči degradaci, acidifikaci, znečištění). 

 

2. Funkce užitkové (z hlediska člověka): 

– je výrobním prostředkem, stanovištěm zemědělských a lesnických plodin, má určitou 

produkční funkci a produkční potenciál; 

– je plochou pro hospodářské a stavební využití, pro bydlení, infrastrukturu, rekreaci; 

– je zdrojem neobnovitelných surovin (štěrků, písku, hlín, rašeliny). 

 

3. Funkce kulturní: 

– půda je archivem dějin přírody a dějin historie lidstva, v půdě jsou zachovány a 

konzervovány změny klimatu, vegetace, paleontologické a archeologické nálezy. 

Všechny tyto funkce vykonává každá půda. Multifunkčnost půdy je tedy zřejmá, ale 

definovat, která z funkcí je pro danou půdu a pro dané stanoviště v dané době a v dané 

společnosti nejdůležitější více nebo méně významná, je problematické a záleží na 

okamžitém preferování určité funkce z hledisek potřeb člověka. Je samozřejmé, že to 

nemusí na jistém stanovišti nutně být funkce produkční: může to být funkce infiltrační 

(dotace zásob nezávadných podzemních vod) nebo funkce ochranná (chráněné 

povrchové vody), ale i funkce užitková – rekreační, stavební, zdroje surovin. Plnění jedné, 

v současné době preferované funkce neznamená, že půda nemá funkce další. V průběhu 

času se význam jednotlivých funkcí může velmi zásadně změnit. 

Pro cílevědomý vývoj zemědělské techniky a její používání v praxi je třeba znát a 

zohledňovat základní vztahy a speciální požadavky zemědělské výroby na techniku. 

Zemědělstvím využívaná půda je produkt přirozeného půdotvorného procesu a vlivu člověka. 

Představuje v podstatě třísložkovou směs (pevná, tekutá a plynná složka) převážně složenou 

z minerálních a organických částic jakož i vody a vzduchu. 
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Při dobrém strukturním složení půdy bychom měli dosáhnout v 

orničním obráběném profilu objemové zastoupení pevné složky půdy asi 40 % (černozem) až 

60 % (písčitá půda) a zastoupení vodních a vzdušných pórů 40 % až 60 %, přičemž póry by 

měly být naplněny na 50 % až 60 % vzduchem a na 50 % až 40 % vodou. Toto zastoupení 

pevné složky, pórů a jejich vyplnění vodou nebo vzduchem je dáno druhem půdy, strukturou 

půdy, ale také průjezdem techniky, průběhem počasí, přirozeným uleháním půdy a jinými 

vlivy. 

 

Narušením fyzikálních parametrů půdy, hlavně její objemové hmotnosti zhutněním a 

nepříznivou strukturou půdních agregátů s nízkou vodostálostí, a tedy tendencí k 

rozplavování způsobenou slabou biologickou aktivitou v půdě, zásobní schopnost půdy 

výrazně klesá. Je to zejména tím, že v utužené půdě se výrazně zvyšuje podíl pevné 

půdní frakce (minerální složky) na úkor frakce plynná a kapalná (obr. 2 a 3). Rovněž se 

snižuje i zachycující (retenční) schopnost pro vodu. Nestrukturálních půda mimo jiné proto 

výrazně negativně ovlivňuje hospodaření s vodou v půdním profilu nemluvě o problému 

eroze, neproduktivním výparu i prokořenění do hloubky půdního profilu. Slabá biologická 

aktivita půdy způsobuje problémy při obnovování strukturních agregátů. 
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Přehled parametrů měrné hmotnosti, vlhkosti, pórovitosti a objemové hmotnosti půdy: mc –

hmotnost vzorku (nevysušený); mv – hmotnost vody v pórech vzorky; ms – hmotnost suchého 

vzorku; mpz – hmotnost pevné složky (platí mpz = ms); Vc – celkový objem vzorku; Vp – celkový 

objem vodných a vzdušných pórů Vpz – objem pevné složky půdy; Vv, Vvz – objem (kapilární) 

vody, vzduchu; ρpz, ρv, ρvz – měrná hmotnost pevné složky, vody, vzduchu; ρr – objemová 

hmotnost (suché) půdy – redukovaná STN 731001; ρnr – objemová hmotnost (vlhké) půdy – 

neredukovaná; p – pórovitost; e – relativní pórovitost (číslo pórovitosti); wr – vlhkost půdy – 

redukovaná; wnr – vlhkost půdy – neredukovaná. 

 

 

Převaha pevné půdní frakce v degradované, utužené půdě s objemovou hmotností 

redukovanou vyšší jak 1,45 g/cm3 

2%

15%

15%
68%

Složení půdy - půdní 
frakce

organická

plynná

kapalná

minerální
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Optimální zastoupení půdních frakcí ve zdravé, strukturní půdě 

 

Narušení těchto poměrů, především nízkým zastoupením vodních a vzdušných pórů, je 

nejčastěji způsobované škodlivým pěchování půdy v různých hloubkových horizontech. 

Především tzv. hrubé póry (větší než 0,01 mm) umožňují prostup jemných kořenů rostlin. 

Nadměrné utlačování půdy v oblasti zpracovávaného profilu, pod hranicí obdělávání 

půdy, ale i v hlubších horizontech, omezuje nebo zastavuje růst kořenového systému, 

nepříznivě působí na teplotu půdy a vedení vody v půdě. Přitom škody způsobené 

pěchování půdy se často zjistí až pozdě při snížení úrody a vyžadují vysoké náklady na 

jejich odstranění. 

 

Příčiny tohoto stavu jsou různé, často nedodržením hranice průjezdnosti a 

zpracovatelnosti půdy z pohledu její vlhkosti, vysokým tlakem pojezdového ústrojí, tupými 

pracovními nástroji, neorganizovaným pohybem techniky po poli, nepoužíváním kypřicích 

zařízení za koly energetických prostředků, nevyužíváním kombinovaných strojů a další. 

 

Charakteristika stavu degradace půd v ČR 

Půda ovšem neplní jen produkční funkce, ale má i neméně významné funkce 

mimoprodukční: akumulační, filtrační, asanační, transportní, transformační apod. Vznik 

půdy je následek tzv. půdotvorných procesů, které probíhají stovky až tisíce let, během 

kterých prochází půda různými stupni vývoje. Půdní pokryv ČR vykazuje velkou šíři a 

rozmanitost, která vyplývá z pestrosti uplatnění faktorů a podmínek půdotvorných procesů 

(Vopravil, 2009). 

 

Půdy v ČR jsou více než z poloviny ohroženy vodní erozí, nejrozšířenějším typem 

degradace půd u nás. Během jedné erozní události může být spláchnuto až několik cm 
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25%

45%
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půdy a dojít tak k její nenávratné ztrátě. V případě eroze se 

k degradaci půdy přidávají ještě další negativní efekty způsobené přenosem půdního 

materiálu a dochází tak k ohrožování obecního a soukromého majetku, zanášení vodních 

toků a nádrží a zhoršování jakosti povrchových vod. Vážné projevy degradace půdy erozí 

jsou každoročně mapovány při aktualizacích bonitovaných půdně ekologických jednotek, 

což se projevuje i výrazným snížením základní ceny půdy, která má vliv na výši výběru 

daní. Podmínky pro výskyt vodní eroze jsou v ČR specifické – půdní bloky jsou v ČR 

největší v Evropě díky intenzifikaci zemědělské výroby v minulosti, ve velkém byly také 

rušeny hydrografické a krajinné prvky (rozorání mezí, zatravněných údolnic, polních cest, 

likvidace rozptýlené zeleně apod.), které zrychlené erozi účinně bránily. 

 

Eroze půdy ochuzuje zemědělské půdy o nejúrodnější část – ornici, zhoršuje fyzikálně - 

chemické vlastnosti půd, zmenšuje mocnost půdního profilu, zvyšuje štěrkovitost, snižuje 

obsah živin a humusu, poškozuje plodiny a kultury, znesnadňuje pohyb strojů po 

pozemcích a způsobuje ztráty osiv, sadby, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. 

 

Pěstované plodiny nenajdou v erodované půdě dostatečné množství živin a celková úroda 

dosahuje nižších objemů (nižší klíčivost, vymílání sadby a kořenů, zatopení níže ležících 

plodin smytými částicemi, poškození plodin atd.). Na slabě erodovaných půdách se snižují 

hektarové výnosy o 15 - 20 %, na středně erodovaných půdách o 40 - 50 % a na silně 

erodovaných půdách až o 75 %. Problém eroze nesouvisí jen s poškozením půdy, jak by 

se na první pohled zdálo, ale jsou tu i další následky týkající se transportovaného 

materiálu. V případě dlouhodobé intenzivní eroze a sedimentace na silně ohrožených 

půdách může sedimentace dosahovat mocnosti i jednotek metrů a následkem může být 

zásadní ovlivnění půdních vlastností případně i vznik nových půdních útvarů. 

Transportované půdní částice a na nich vázané látky znečišťují vodní zdroje a zanášejí 

akumulační prostory nádrží, snižují průtočnou kapacitu toků, vyvolávají zakalení 

povrchových vod, zhoršují prostředí pro vodní organismy, zvyšují náklady na úpravu vody 

a těžbu usazenin. Ze zkušeností řešitelů vyplývá, že náprava takovéto situace na vodní 

nádrži o objemu 3,5 tis m3 znamená likvidaci 1 600 m3 sedimentu, což přináší minimální 

náklady přesahující 600 000 Kč. Erozní události vznikající na zemědělské půdě v blízkosti 

intravilánu 5 obce bývají v některých případech takového rozsahu, že dochází k zapojení 

hasičských záchranných sborů. V intravilánech obcí dochází následkem erozních událostí 

zejména ke škodám na dopravní infrastruktuře. Náklady na opětovné zprovoznění 

komunikací jsou, dle sdělení zástupců obcí, v řádu desítek až stovek tisíc korun.  

 

Degradační procesy půd a důsledky jejich působení 

Abychom mohli lépe popsat dopady klimatologického sucha na půdní prostředí v aridních 

oblastech, je nutné znát stav půdy a potenciál k projevům jednotlivých degradačních 

faktorů. Především schopnost půdy infiltrovat vodu, resp. zadržet ji po dlouhou dobu, je 



 
  

www.visegradfund.org   17  

důležitým parametrem ovlivňujícím zemědělskou produkci. 

Degradací půdy, a tedy i hydrologických funkcí jsou pak znásobeny dopady klimatologicky 

extrémních suchých period.  

 

Utužení půdy v celé hloubce půdního profilu. Jedná se o půdní typ fluvizem, kde se 

zemědělský podnik snaží eliminovat utužení půdy podrýváním na hloubku 40 cm, 

ovšem vlivem nízkého zastoupení organické složky půdní a nízké biologické 

aktivity půdní se tato operace zcela míjí účinkem. 

 

Důsledky působení degradačních faktorů 

na cenu půdy 

Hodnocení vlivu některých degradačních 

faktorů na cenu půdy je obtížné. Např. při 

utužení půdy či jejím okyselení se jedná o 

stále stejný půdní typ, proto úřední cena 

půdy zůstává stejná, přestože vlastnosti 

půdy jsou zhoršeny. Jiná situace nastává u 

vodní eroze půdy, kde je možné snížení 

ceny poměrně přesně určit.  

 

Zhutňování půdy – akutní problém 

současné zemědělské výroby 

Průběh a důsledky zhutňování půdy 

Zhutňování půdy se projevuje především 

zvyšováním objemové hmotnosti půdy. 

Následně se to projeví v zastoupení 

jednotlivých fází půdní hmoty – pevné, 

kapalné a plynné. 

To má přímý dopad na rozvoj kořenového 

systému rostlin a současně ovlivňuje růst a 

vývoj plodin, rovněž tak výši a stabilitu výnosů. 

 

Snížení výnosů v důsledku zhutnění půdy se nejčastěji pohybuje v rozmezí 10 – 40 %.  

 

Zhutňování půdy a dopad na kořenové systémy rostlin: 

• menší objem a snížená aktivita rhizosféry 

• morfologické deformace na kořenech 

• spirálovitý růst kořenů 

• růst kořenů převážně v horizontálním směru 

• zhrubnutí kořenů 
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• menší hmotnost kořenové soustavy 

• snížená fyziologická aktivita kořenové soustavy 

Zhutňování půdy je příčinou snížení objemu půdy využívaného rostlinou, zkracovaní délky 

kořenů, zejména vlásečnicových a snížení příjmu vody a živin rostlinou. 

 

Reakce rostlin na zhutnění půdy: 

• zhoršené vzcházení 

• horší zapojení a vyrovnanost porostů 

• nižší obsah chlorofylu v listech plodin 

• snížení intenzity fotosyntézy 

• častější a intenzivnější výskyt chorob 

• zpomalený růst všech částí rostlin 

• vyšší zaplevelení porostů 

• nižší odolnost rostlin na výkyvy povětrnostních faktorů 

• zvýšení náchylnosti na vyzimování porostů 

Dobrý strukturní stav půdy a dostatečný obsah organické hmoty v půdě tvoří nejdůležitější 

přirozenou ochranu půdy před jejím zhutňováním! 

 

Změny plynné fáze půdní hmoty zhutňováním: 

• snížení vzdušné kapacity půdy 

• zhoršení kontinuity makropórů, zejména vertikálních 

• snížení intenzity aerace půdy 

• zhoršení výměny plynů mezi půdou a ovzduším 

 

Snížení celkového objemu pórů o 5 % představuje snížení obsahu nekapilárních pórů 

přibližně o 50 %. V podpovrchových vrstvách rychle převažují anaerobní podmínky 

s negativními důsledky pro biologickou aktivitu půdy a zpřístupňování živin z půdních 

zásob i živin dodávaných v průmyslových hnojivech. Využitelnost živin a účinnost hnojení 

následně klesá o 20 – 50 %. 

 

Změny kapalné fáze půdní hmoty zhutňováním 

Změny kapalné fáze půdní hmoty zhutňováním způsobují snížení rychlosti infiltrace 

gravitační vody, rozbahňování povrchu půdy a vznik mokřin, zkrácení časového intervalu 

pro agrotechnické práce a snížení jejich kvality. 

Dalším průvodním jevem je zvýšení kapilární vodivosti a zvýšení neproduktivního výparu 

půdní vláhy z půdní zásoby, jakož i ztráta přirozené ochrany půdy porézní vrstvou – 

snížení pružnosti a odolnosti proti negativním dopadům pojezdů těžké mechanizace. 
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Zvýšení povrchového odtoku vody pak znamená nárůst rizika vodní 

eroze půdy a následně snížení přístupnosti půdní vody pro rostliny. 

Zvýšení objemové hmotnosti půdy o 1 % sníží propustnost půdy pro vodu o 5,8 %. 

Zvýšení objemové hmotnosti z 1 350 kg.m-3 (strukturní, neutužená půda) na 1 500 kg.m-

3 (půda utužená) sníží obsah vláhy přístupné pro rostliny o 25 %. 

Výsledky z praxe 

V rámci projektu byl sledován vliv aplikace půdních biostimulantů – granulát 

NeOsol,  ExplOrer, Akeo na bázi uhličitanů vápenatých a hořečnatých s příměsí 

makroelementů (Ca, Mg, N, P, K, S, Na) a mikroelementů Fe, Zn, Mn, B, Cu, I), podle 

systému MIP – Mineral Inducer Process (Olmix Group, Francie), o vlastnostech: sušina 

98,9 %; spalitelné látky v sušině 25,0 %; pH 8,0 – 10,0; vápník (jako CaO) 28,0 %; hořčík 

(jako MgO) 15,9 % jako jedné z možností vedoucích ke zlepšení půdních vlastností při 

nedostatku organické hmoty (dále OH) v půdě.  

 

Schéma jednotlivých variant polního experimentu 

Varianta  

1 Kontrola 

2 NeOsol – stimulátor životně důležitých funkcí půdy 

3 
50 % Amofos + 50 % NeOsol – stimulátor životně důležitých funkcí 

půdy s vyšším využitím živin 

4 ExplOrer – stimulátor biologické aktivity rhizosféry 

 

Objemová hmotnost redukovaná (OHR) je přímým ukazatelem utužení půdy. U půd 

strukturních a neutužených se tato hodnota pohybuje v rozmezí 1,30-1,45 g.cm-3 

(Vopravil a kol. 2010). V prvním roce sledování 2017, nebyly naměřeny hodnoty u OHR 

a u pórovitosti významné rozdíly výchozích hodnot na kontrole a variantách s půdními 

biostimulanty. Bylo to především vlivem hloubkového kypření na 30 cm realizovaného na 

podzim roku 2016 po předplodině cukrovce. 
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Fyzikální vlastnosti půdy – Litobratřice 2017 

Varianta 
Hloubka 

(m) 

Obj. hm. 

red. 

 (g.cm-3) 

Pórovitost 

(%) 

Aktuální obsah  

Max. 

kap. 

kapacita 

Min. 

vzdušná 

kapacita 

voda vzduch 
% obj. 

% volume 

1 

0-20 1,13a 57,99 20,42 37,57 39,61 18,38 

20-40 1,39c 47,09 13,95 33,14 37,31 9,78 

Průměr 1,27 a 51,5 a 17,2a 35,4 a 38,5 a 14,1a 

2 

0-20 1,12ab 57,7 19,3 38,4 40,6 17,1 

20-40 1,44cd 45,0 16,4 28,7 34,4 10,6 

Průměr 1,28 a 51,4 a 17,9 a 33,6 a 37,5 a 13,9 a 

3 

0-20 1,12a 57,36 20,5 36,86 37,79 19,57 

20-40 1,43cde 45,25 16,1 29,15 34,54 10,71 

Průměr  1,28 a 51.3 a 18,3 a 33,0 a 36,2 a 15,4 a 

4 

0-20 1,17ab 55,31 21,04 34,27 39,76 15,54 

20-40 1,39bc 47,07 14,06 33,01 39,1 7,97 

Průměr 1,28 a 51,2 a 17,6 a 33,6 a 39,4 a 11,8 a 
Hodnoty označené stejným písmenem se při P = 0,95 významně neliší 

Hodnoty naměřené v roce 2018 již vykazují významné rozdíly. Z naměřených hodnot lze 

usoudit, že varianty s aplikovanými biostimulanty vykazovaly nižší úroveň utužení půdy, 

což dokazují hodnoty OHR. U varianty 1 byla hodnota OHR nejvyšší a nejnižší pórovitost, 

což korelovalo s ostatními sledovanými veličinami fyzikálních vlastností půdy. Nejlepší 

fyzikální vlastnosti vykazovala varianta 2 - aktivátor mineralizace a humifikace s vyšším 

využitím živin. To svědčí o velmi krátkodobém efektu podrývání, kdy na kontrolní variantě 

se zvýšila OHR v roce 2018 nad úroveň silného utužení půdy, a to na hodnotu 1,51 g.cm-

3. Podle Lhotský a kol. 2000) je limit u hlinitých půd 1,45 g.cm-3 a ten byl překročen v ornici 

i podorničí v roce 2018 u varianty 1. Na variantách s půdními biostimulanty, se udržela na 

úrovni roku 2017. S tímto trendem koresponduje i významný pokles celkové pórovitosti 

na kontrolní variantě 1.  
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Fyzikální vlastnosti půdy – Litobratřice 2018 

Varianta 
Hloubka 

(m) 

Obj. 

hm. 

red. 

(g.cm-3) 

Pórovitost 

(%) 

Aktuální obsah  

Max. 

kap. 

kapacita 

Min. 

vzdušná 

kapacita 

voda vzduch 
% obj. 

% obj. 

1 

0-20 1,49d 42,9 27,3 15,6 36,2 6,7 

20-40 1,53ed 40,9 14,8 26,1 33,6 8,0 

Průměr  1,51a 41,9a 21,1a 20,9a 34,9a 7,4a 

2 

0-20 1,31c 49,9 29,9 20,0 39,6 10,3 

20-40 1,26bc 51,9 14,5 37,4 35,8 16,1 

Průměr 1,29b 50,9b 22,2a 28,7b 37,7b 13,2b 

3 

0-20 1,30bc 50,5 24,3 26,2 37,2 13,3 

20-40 1,39bcd 46,9 14,9 31,9 39,0 9,9 

Průměr 1,35c 48,1b 19,6a 29,1b 38,1b 11,6b 

4 

0-20 1,34c 48,1 25,1 23,0 36,3 11,9 

20-40 1,36cd 47,4 17,4 30,0 38,9 8,5 

Průměr 1,35c 47,8b 21,3a 26,5b 37,6b 10,2b 
Hodnoty označené stejným písmenem se při P = 0,95 významně neliší 

 

Fyzikální vlastnosti půdy – Litobratřice 2019 

Varianta 
Hloubka 

(m) 

Obj. 

hm. 

red.  

(g.cm-

3) 

Pórovitost 

(%) 

Aktuální obsah  
Max. kap. 

kapacita 

Min. 

vzdušná 

kapacita 

voda vzduch 
% obj. 

% obj. 

1 

0-20 1,55d 40,4 25,4 13,4 34,1 5,9 

20-40 1,58e 38,8 13,6 25,2 29,1 6,0 

Průměr 1,57a 41,9a 19,5a 19,39a 31,6a 6,0a 

2 

0-20 1,29c 52,1 31,2 24,8 41,3 12,1 

20-40 1,23b 53,5 18,5 41,3 37,4 17,8 

Průměr 1,26c 52,8b 24,9b 33,0c 39,4b 15,0b 

3 

0-20 1,28bc 51,7 25,1 27,7 38,9 14,5 

20-40 1,34bc 49,4 16,2 33,2 39,0 10,1 

Průměr  1,31c 50,6b 20,7a 30,1a 39,0b 12,3b 

4 

0-20 1,32c 52,8 28,4 25,1 40,6 16,9 

20-40 1,34c 49,3 19,8 33,6 38,2 10,2 

Průměr 1,32c 51,1b 24,1b 29,4b 38,9b 13,6b 

Hodnoty označené stejným písmenem se při P = 0,95 významně neliší 
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Třetí rok sledování aplikace půdních biostimulací 2019 potvrzuje 

signifikantní rozdíly oproti kontrolní variantě. Z naměřených hodnot lze usoudit, že 

varianty s aplikovanými půdními biostimulanty vykazovaly průkazně nižší utužení půdy – 

OHR a větší pórovitost oproti variantě 1. U varianty 1 byla hodnota nejvyšší a nejnižší 

pórovitost, což korelovalo na ostatních sledovaných variantách. Nejlepší fyzikální 

vlastnosti vykazovala varianta 2 - aktivátor mineralizace a humifikace s vyšším využitím 

živin a varianta 4 - stimulátor biologické aktivity rhizosféry. Obě tyto vlastnosti významně 

ovlivňují také vzdušný režim v půdě, který přímo souvisí s intenzitou její biologické aktivity. 

Z hodnot OHR je patrné, že půdní biostimulant působí pozitivně na provzdušněnost a 

způsobuje nižší utuženost orniční vrstvy. To potvrdil i (Miller a kol. 1990), kteří ve své práci 

popisují zlepšení půdních vlastností pomocí aplikace půdních kondicionérů a dalších 

pomocných látek. 

 

Grafy barevně znázorňují, vývoj a trend změn fyzikálních vlastností OHR a celkové 

pórovitosti ve sledovaných letech 2017 - 2019. Na fyzikální vlastnosti mělo mimo jiné 

důležitý vliv zpracování půdy před začátkem projektu, nedostatek srážek a odvoz 

pšeničné slámy v balících k další spotřebě.  

Fyzikální vlastnosti půdy - OHR v g.cm-3 - Litobratřice 2017 - 2019 

 

Fyzikální vlastnosti půdy - Celková pórovitost v % - Litobratřice 2017 - 2019 
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Koeficient strukturnosti (KS). Hodnoty koeficientu strukturnosti sledované v letech 

2017 - 2019 a neměřené v jednotlivých variantách. KS je vypočítaná hodnota, kterou se 

vyjadřuje kvalita půdní struktury v pěti velikostních kategoriích na základě procentuálního 

zastoupení na celkové hmotnosti vzorku. Je to poměr mezi strukturními částicemi 

(agregáty) a zbytkem půdy v půdním profilu.  

Při hodnotách vyšších než 1,0 má půda lepší strukturu a představuje proto menší riziko 

nežádoucího zhutnění, zatímco hodnoty menší než 1,0 jsou nízké strukturní stability (Hůla 

a kol. 2010). To souvisí s kvalitním složením půdního humusu, čímž se vytváří 

agronomicky hodnotná struktura. Výsledné hodnoty naznačují, že nižší hodnoty 

strukturního koeficientu se dosahují u varianty 1. Rok 2017 ukazuje hodnoty KS na 

kontrole nad hranicí 1, což je těsně nad hranicí strukturní stability. U varianty 2, byl také 

nižší KS, z důvodu vyšší mineralizace díky aplikaci aktivátoru mineralizace v půdě (Du 

Jardin 2015). Varianta 3 - kořenový biostimulant vykazoval vysoce průkazný rozdíl oproti 

kontrole. V roce 2018 u variant (2, 3, 4) vyšel KS statisticky průkazně vyšší oproti varianta 

1. Tento stav může z hlediska dalších fyzikálních vlastností vést ke zlepšení kvality 

půdního prostředí a následně může mít pozitivní vliv na chemické vlastnosti půdy.  

Průměrné hodnoty koeficientu strukturnosti 2017 - 2019 
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Rok Varianta 

Strukturní elementy (% hmot.) 
Koeficient 

strukturnosti nad 10 

mm 

5–10 

mm 

2–5 

mm 

0.5–2 

mm 

0.25-0.5 

mm  

pod 0.25 

mm 

2017 

1 39,45 26,82 18,96 13,57 0,33 0,87 1,48 

2 34,36 28,50 22,12 13,90 0,31 0,82 1,84 

3 29,48 27,96 25,27 16,16 0,38 0,75 2,31 

4 23,72 24,43 31,19 19,76 0,36 0,55 3,12 

2018 

1 40,06 22,62 18,23 13,68 1,48 3,92 1,28 

2 28,21 22,56 23,70 19,38 2,26 3,90 2,97 

3 26,02 25,88 24,63 17,47 2,06 3,94 2,85 

4 27,56 32,63 18,41 17,66 1,21 2,53 2,92 

2019 

1 62,84 15,63 14,62 6,42 0,16 0,32 0,58 

2 43,15 24,99 21,40 9,79 0,22 0,45 1,29 

3 48,88 20,44 21,48 8,64 0,18 0,37 1,03 

4 39,79 22,47 26,35 10,41 0,33 0,36 1,47 

 

V roce 2019 bylo toto působení potvrzeno naměřenými signifikantními výsledky KS 

na variantách 2, 4 a 3. Došlo však ke zhoršení struktury oproti prvnímu roku 2017, díky 

nařízenému intenzivnímu mechanickému zásahu pro potlačení hraboše polního. 

Navzdory tomu, pomoci aplikace půdních biostimulantů patrně dochází k pozitivnímu 

ovlivnění strukturotvornosti a tvorby půdních agregátů. Autoři (Crittenden a kol. 2016) 

příspěvkem potvrzují pozitivní vliv snížené intenzity zpracování na půdní vlastnosti.  

Fyzikální vlastnosti půdy – Koeficient strukturnosti - Litobratřice 2017 - 2019 

 

V porovnání jednotlivých let došlo k signifikantním změnám ve sledovaných variantách 

půdních biostimulací proti kontrole. Změny OHR v roce 2018 byla snížena o 10.6 - 14.5 % 

u variant s aplikaci půdních biostimulantů. Rovněž v roce 2019 lze konstatovat snížení 

OHR o 16 - 20 % proti kontrole. Z uvedených výsledků v porovnání s prvním rokem 

sledování 2017 vyplývá, že aplikace půdních stimulantů pozitivně ovlivňuje základní 

fyzikální vlastnosti půdy. Naměřené výsledky obsahu Cox vyjádřené přepočtem poměrem 

C/N dokazovaly trend zlepšení půdních vlastností proti kontrole. Těmito aspekty byl 

potvrzen rostoucí trend vlivu strukturního koeficientu nad 1.0. Došlo k lepšímu zakořenění 
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polních plodin, což pozitivně ovlivnilo výnosy, které byly průkazně 

vyšší oproti kontrolní variantě. Provozní pokus jednoznačně prokázal spojitost biologické 

aktivity půdy ve vztahu k parametrům ovlivňujícím přirozenou půdní úrodnost. 

 

Další výsledky z praxe 

Firma Gaiago, sledovala biostimulant Nutrigeo. Základní funkcí půdního biostimulantu 

Nutrigeo je aktivace a rychlé navýšení půdního života zejména pak houbových složek, 

které jsou přítomny v každé půdě v podobě neaktivních spór. 

 

Zlepšená struktura půdy Staré město 

Výsledkem zvýšené půdní aktivity je zlepšená struktura půdy. Nutrigeo zvyšuje aktivitu 

půdních hub. Aktivní Mycelium prorůstá půdním profilem a vytváří mikropraskliny a 

podporuje vznik mikroagregátů. Stabilita těchto mikroagregátů je zajištěna glomalinem, 

které produkují houby a v půdě fungují jako ''půdní lepidlo''. Na slidu 5 vidíme výsledek 

pádové zkoušky /drop test/, který jasně ukazuje zlepšení půdní struktury. Při drop testu 

se rýčem výjme neporušený blok půdy 20x20x20 cm a tento se pustí z výšky 1 m na 

pevnou podložku. Jednotlivé kousky půdy se následně prosévání na 3 sítech. Vzniklé 4 

frakce /+50 mm, 25-50 mm, 11-24 mm a -11 mm/ se váží a graficky zpracují.  

Díky zlepšené struktuře půdy vidíte úbytek velkých těžko zpracovatelných hrud o 15 % a 

zvýšení množství půdy v nejmenších frakcích.  

Na fotografii vlevo dole vidíte výsledek drop testu z pokusu ve Francii bez vážení 

jednotlivých frakcí, pouze přeskládání jednotlivých frakcí vedle sebe. Výsledek zlepšení 

struktury půdy je jasně viditelný. 

 

Zlepšená struktura půdy Senice na Hané 

Výsledek droptestu z lokality Senice na Hané s ještě lepším výsledkem zlepšení struktury 

půdy. Úbytek velkých hrud o 20 %. 

 

Další výsledky z praxe 

Na třech zemědělských podnicích na Slovensku a na dvou v Maďarsku byly v letech 2012 

až 2015 založeny provozní dlouhodobé stacionární projekty za účelem ověření 

dostupných technologií vedoucích ke komplexnímu zlepšení půdních vlastností a zvýšení 

produkční schopnosti půdy. Na všech stanovištích hospodaří na těžkých půdách 

černozemního typu nebo fluvizemích. Klimaticky jsou to okrsky velmi suché a velmi teplé. 

Cílem projektu je definovat vhodné technologie pro lokální plodinové systémy vedoucí ke 

zvýšení rentability výroby. 

 

Jednoduchá analýza těchto výsledků potvrzuje skutečnost, že zlepšenou funkcí 

biologické aktivity a následně struktury půdy došlo ke: 

• snížení tahového odporu o 9,85 %  



 
  

www.visegradfund.org   26  

• snížení celkové potřeby práce přibližně o 15,5 %  

• snížení spotřeby nafty na hektar přibližně o 23 % 

 

V této souvislosti můžeme definovat soubor sekundárních přínosů spojených s lepší 

zpracovatelností půdy a to následovně: 

• snížení počtu potřebných operací přípravy půdy 

• vyšší kvalita přípravy půdy 

• vyšší denní hektarová výkonnost souprav 

• nižší hektarové náklady na přípravu a zpracování půdy 

• nižší potřeba výkonu energetického prostředku na šířku pracovního záběru 

stroje 

 

Pokud bychom otázku utužení půdy a její zpracovatelnosti měli vnímat komplexně, 

můžeme k dalším přínosům doplnit i jednodušší zabezpečení a včasnost prací v 

agrotechnickém termínu. Případně i snížení objemu vynucených investic, které musíme 

vynakládat na nákup výkonnější techniky pro zajištění stejných operací, jaké jsme v 

předchozím období vykonávali energetickými prostředky s nižším výkonem. 

 

Význam půdních organismů a kořenů rostlin 

Úzké propojení biologické aktivity půdy, kořenového systému rostlin a organicko-

minerálního komplexu, který nazýváme půda je výsledkem evoluce za 450 milionů let. 

Fotosyntéza - základní zdroj energie, kterou využívají vyšší rostliny je stará asi 2 miliardy 

let. A člověk, který je na začátku poznání předpokládá, že může tento systém řídit. Může, 

ale musí respektovat procesy díky kterým se ocitl na této planetě. Fyzika, chemie, biologie 

jsou vědy díky, kterým poznáváme, jak funguje naše prostředí, náš svět. Díky nim 

můžeme popsat už mnohé procesy, které probíhají v půdě a jsou spojeny i s jejím 

obhospodařováním. 

 

Pro správnou funkci biologického ekosystému zvaného "Půda" je třeba snížit intenzitu 

mechanického zpracování půdy, zvýšit přísun krmení organickou hmotou, vytvořit klidové 

podmínky pro práci a množení nesčetných populací a počtu organismů. Za těchto 

podmínek dokáže tento ekosystém stabilizovat strukturu půdy, zlepšit látkovou výměnu, 

zvýšit nebo udržet vodní kapacitu půdního profilu. To znamená eliminovat negativní 

projevy půdně klimatických změn, způsobených člověkem. Udržitelnou a zároveň 

ekonomicky efektivní produkci na půdě bude v budoucnu možná pouze prostřednictvím 

udržení, respektive zvýšení biologické aktivity v půdě. Mechanické řešení pro 

zabezpečení biologických potřeb, nejsou, ani nebudou efektivně. 

 

Rostlinná produkce představuje složitý systém, ale jeho dokonalé poznání je základem 

pro specifikaci a následné zajištění nejen produkčních, ale i mimoprodukčních funkcí 
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zemědělství. Efektivní zajištění těchto funkcí v rámci zemědělské 

výroby je podmíněno vznikajícími novými agrotechnickými postupy a přístupy, které 

umožňují jak dosažení požadovaných výnosů, kvality rostlinných produktů, tak i 

zachování a ochranu přírodních zdrojů. Např. pěstování meziplodinových směsí, zařazení 

půdních biostimulací představuje velmi významnou a nedílnou součást těchto nových 

agrotechnických přístupů v systémech hospodaření na orné půdě. Dlouhodobé využívání 

meziplodin umožnuje nejen zvyšovat úrodnost ve formě zachycených minerálních prvků 

v organické hmotě, ale rovněž zlepšovat strukturu půdy. Když je půda v dobrém stavu, 

úrodnost je stabilnější a rostliny tak potřebují méně mechanických a chemických vstupů.  

 

 „PŮDA je základní a nejdůležitější výrobní prostředek, který má schopnost eliminovat 

negativní dopady klimatických změn. Vyžaduje ale porozumění, respekt a citlivou péči. Za 

zodpovědnou péči se nám může touto svou schopností odvděčit přiměřenými výnosy a 

dosahováním zisku ze zemědělské výroby.“ 

 

Návrat k podstatě tedy k biologickému zpracování půdy bez zbytečného mechanického 

zásahu je nejrozumnější cestou jako ze živé půdy neudělat mrtvou půdu. Rozmanitost 

půdních organismů jejich symbióza s kořenovým systémem, citlivý přístup k výživě půdy 

a následně k výživě porostů jsou cestou nápravy. Máme řešení, které nám nabízí sama 

příroda se svými zákonitostmi. Jednoduché, efektivní, komplexní a zejména udržitelné. 

Pojďme změnit náš přístup a Inspirujme se abychom se nemuseli stydět před budoucími 

generacemi. 

 

 

Závěr 

Pro dosažení dobrého výnosu a vysoké kvality produkce polních plodin je základním 

předpokladem, aby se znovu půda oživila. Dotační tituly ukládají povinnost zemědělcům 

pečovat o zlepšování základních půdních vlastností a eliminovat dopady sucha, či 

přemokření na výši produkce nejen aplikací správné zemědělské praxe, ale uplatňovat 

všechna další dostupná řešení. Základním předpokladem je kvalitní péče o strukturu půdy 

a její biologickou aktivitu – život v půdě. Tento přístup však předpokládá celkovou změnu 

v přístupu k půdě a v současné době i technologické změny respektující aktuální půdně-

klimatické podmínky. 

 

Zlepšení stavu struktury půdy můžeme dosáhnout dotací organických hnojiv, a to nejen 

hnoje, kejdy či kompostu ale i využitím meziplodin na zelené hnojení včetně zařazení 

leguminóz do systému pěstování polních plodin. I zde však musíme brát zřetel na 

optimalizaci operací při zpracování půdy, a to co se týká hloubky kultivace tak i počtu 

operací a intenzity kypření. Posklizňové zbytky hlavních plodin, meziplodin, ale i hnůj, 
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kejda a digestát bychom měli promísit s biologicky nejaktivnější 

povrchovou vrstvou půdy, nikoliv však bezhlavě zaklopit na dno brázdy do hloubky 25-

35 cm.  

 

 

 
 
 


