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Úvod

•Půda provází život na Zemi a člověk by bez ní na této 
planetě nemohl existovat. 

•Co dnes vlastně o půdě víme? 

•A jak s tímto poznáním nakládáme? 

• Jak se člověk stará o pokožku naší matky Země?.



Závěr

„Půda je vzácný materiál,  ze kterého si 
člověk může pouze vypůjčovat a to, co si 

vypůjčí, musí do půdy vrátit“. 

Prof. František Duchoň (1897-1975)



Úvod do problematiky půdy
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Úvod do problematiky půdy

Funkce půdy

Hlavní úkol zemědělců

Půda je základním článkem potravního řetězce a 
současně substrátem pro růst rostlin

- Zajistit dostatek KVALITNÍCH potravin 
jsou kvalitní?

- Péče o krajinu – kde jsou stromy???
- Péče o půdu a její rozhodující vlastnost 

= půdní úrodnost



Úvod do problematiky půdy

POPULAČNÍ HODINY OSN

Od roku 1937 ubylo v ČR více než 800 000 ha půdy

V ROCE 2050 BUDE DESET MILIARD LIDÍ - dnes je 7!!!

MOMENTÁLNÍ PRODUKCI BUDE POTŘEBA ZVÝŠIT O 70% PŘI 
DENNÍ ZTÁTĚ ORNÉ PŮDY 18 ha to je  6 570 ha za rok!!!!!



Úvod do problematiky půdy

Půda je vyčerpatelný, nenahraditelný a v 
časovém horizontu  několika generací 

neobnovitelný přírodní zdroj.

VZNIKALA NĚKOLIK MILIÓNŮ LET 

ZA POSLEDNÍCH 100 LET VŠAK ????



Úvod do problematiky půdy

EROZE

SALINIZACE

KOMPAKCE

KONTAMINACE

ZÁBORY

DEGRADAČNÍ FAKTORY PŮDY

ACIDIFIKACE

• produkce biomasy, základ zemědělství a lesnictví

• akumulace, transformace a filtrace látek a vody

• životní prostředí mnoha organismů, stanoviště 

vegetace

• prostředí pro činnosti člověka;

• zdroj surovin;

• archiv geologického a archeologického dědictví.

ZTRÁTY ORGANICKÉ HMOTY

FUNKCE PŮDY



Úvod do problematiky půdy

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



Úvod do problematiky půdy – atributy a 
funkce půdy

Jako atributy se označují charakteristiky, které na rozdíl od vlastností nelze

snadno a jednoznačně změřit a kvantifikovat.

Nejznámější a nejužívanější jsou atributy půdy: 

✓úrodnost, 

✓produktivita, 

✓biodiverzita, 

✓kvalita a zdraví půdy, 

✓dále podle některých autorů struktura půdy a případně degradace půdy  
- jako protipól kvality půdy. 



Úvod do problematiky půdy

✓ 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).

FUNKCE PŮDY 1. přírodní, v ekosystémech:



Úvod do problematiky půdy

✓ 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).

FUNKCE PŮDY 2. užitkové (z hlediska člověka):



Úvod do problematiky půdy

✓ 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

✓ 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. 

FUNKCE PŮDY 3. kulturní:



Úvod do problematiky půdy

Nízká biologická aktivita, porušený vodní a vzdušný režim

2%

15%

15%

68%

Složení půdy - půdní frakce

organická

plynná

kapalná

minerální

Degradovaná, utužená půda s převahou 
minerální frakce, deficit vody a vzduchu



Úvod do problematiky půdy

Intenzivní biologická aktivita, optimální vodní a vzdušný režim

Zdravá, strukturní půda má optimální 
zastoupení půdních frakcí



Úvod do problematiky půdy

Optimalizace půdního prostředí je 
základem úrodnosti půdy

Zdravá, strukturní půda má optimální 
zastoupení půdních frakcí

Minerální Organická Kapalná Plynná 

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

Minerální Organická Kapalná Plynná 

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

50 cm

100 cm



Úvod do problematiky půdy

Optimalizace půdního prostředí je 
základem úrodnosti půdy

Zdravá, strukturní půda má optimální 
zastoupení půdních frakcí

Obsah živin dle Melich III ( pH 6,2 )

Živiny P2O5 K2O MgO CaO 

Hodnoty naměřené 
mg/kg 

56 173 527 5350 

Přístupné živiny
kg/ha

187 577 1 759 17 858

Celkové množství živin
kg/ha 

3 553 10 963 33 421 339 303



Utužení půdy – hlavní příčina 
degradace – akutní problém současné 
zemědělské výroby

Průběh a důsledky zhutňování půdy:

Zhutňování =>

Zvyšování objemové hmotnosti půdy =>

Ovlivňování fází půdní hmoty =>

Vlivy na kořenové systémy rostlin =>

Ovlivňování růstu a vývoje plodin =>

Snižování výše a stability výnosů!!!

Zhutňování půdy způsobuje nežádoucí změny ve všech

3 fázích půdní hmoty (plynná, kapalná, pevná).

Snížení výnosů v důsledku zhutnění půdy se nejčastěji

pohybuje v rozmezí 10 – 40%. 



Utužení půdy – hlavní příčina degradace –
akutní problém současné zemědělské 
výroby
Zhutňování půdy a dopad na kořenové systémy rostlin:

• menší hloubka rhizosféry

• morfologické deformace na kořenech

• spirálovitý růst kořenů

• růst kořenů převážně v horizontálním směru

• zhrubnutí kořenů

• menší hmotnost kořenové soustavy

• snížená fyziologická aktivita kořenové soustavy

Zhutňování =>

Snížení objemu půdy využívaného rostlinou=>

Zkracovaní délky kořenů, zejména vlásečnicových =>

Snížení příjmu vody a živin rostlinou=

Přímo úměrné snižování výnosů!!!



Utužení půdy – poruchy půdních 
procesů
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!!!



Utužení půdy – poruchy půdních 
procesů

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 klesá o 20-50 %!



Utužení půdy – poruchy půdních 
procesů – biostimulace 
Řešení a výsledky pokusů

Zvýšení celkového objemu pórů o 5 % 
představuje zvýšení objemu nekapilárních 
pórů o 50 %.

Snížení průměrné objemové hmotnosti půdy z 1,5 
g.cm-3 na 1,35 g.cm-3 (- 10 %) zvýší obsah vláhy 
přístupné pro rostliny o 25 %

Zemědělský výzkum 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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Fyzikální vlastnosti půdy - Celková pórovitost 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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Fyzikální vlastnosti půdy - OHR v g.cm-3 2017 - 2019
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Utužení půdy – fyzikální stav a zlepšená 
struktura půdy

Zlepšení půdní struktury

Informace o pokusu : 4/2020 Staré Město

❏ 5 Ha poloprovozní pokus - Kukuřice na zrno

❏ Gaiago adaptační pokus v ČR

❏ Jarní aplikace Nutrigeo 25L/ha
❏ 6 měsíců po aplikaci
❏ Metoda analýzy: Drop test

Úbytek velkých hrud o 15%

Zlepšená struktura půdy



Utužení půdy – fyzikální stav pórovitost

Informace o pokusu : 

❏ Koeficient strukturnosti, pórovitost 
❏ Zlepšená půdní struktura
❏ Výsledky ZVT Troubsko

Bořitov
Hloubka 

(cm) KS Pórovitost

Kontrola 0-30 0,98 45,35

Nutrigeo 0-30 2,39 47,15

+2%

Pohořeli

ce 

hloubka 

(cm) KS Pórovitost

Kontrola 0-30 1,23 43,8

Nutrigeo 0-30 1,36 43,9

Senice 

na Hané

hloubka 

(cm) KS Pórovitost

Kontrola 0-30 1,02 42,8

Nutrigeo 0-30 1,12 45,95

+3%



Utužení půdy – fyzikální stav a 
produkční schopnost půdy

Změny kapalné fáze půdní hmoty zhutňováním:

• zvýšení kapilární vodivosti

• zrychlení vzlínání vody a zvýšení ztrát neproduktivním výparem

• snížení rychlosti infiltrace vody do půdy

• zvýšení povrchového odtoku vody, nárůst vodní eroze

• 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 na 1 500 kg.m-3 sníží obsah 
vláhy přístupné pro rostliny o 25%!!!



Utužení půdy – fyzikální stav a 
produkční schopnost půdy

Změny kapalné fáze půdní hmoty zhutňováním:

Zhutňování =>

Snížení rychlosti infiltrace gravitační vody=>

Rozbahňování povrchu a vznik mokřin=>

Zkrácení intervalu pro agrotechnické práce a snížení jejich  kvality!!!

Zvýšení kapilární vodivosti=>

Zvýšení neproduktivního výparu půdní vláhy =>

Ztráta přirozené ochrany půdy porézní vrstvou =>

Zvýšení ztrát půdní vlhkosti z půdní zásoby!!!



Utužení půdy – fyzikální stav a 
produkční schopnost půdy

Změny pevné fáze půdní hmoty zhutňováním:

• destrukce půdních agregátů

• zpomalení strukturotvorných procesů v půdě

Strukturotvorný proces je závislý na intenzitě působení kořenových systémů rostlin:

▪ mechanické působení rozrušením kompaktní půdnej hmoty

▪ fyzikálně-chemické působení na stabilitu agregátů přímým dodáváním 
organické hmoty

▪ fyzikálně-chemické působení nepřímo podporováním mikrobiální činnosti 
závislé na organické hmotě

Mikrobiální aktivita má pro agregační proces největší význam, protože vytváří 
nejcennější „lyofobní“ tmelivé látky půdních agregátů!!!



Význam půdních organismů a život 
v půdě

Živé organismy   - Jeden gram půdy obsahuje 1 až 10 miliónů jedinců různých druhů
mikroorganismů.

- významně se podílejí na zvětrávání půdy a na půdotvorných procesech

Úbytek druhů - Druhová rozmanitost, neboli biodiverzita, je vlastnost půdy, která je
důležitá pro její funkci i úrodnost.

- Půdy se sníženou biodiverzitou jsou více zranitelné vůči
kontaminaci půdy a acidifikaci. 

- Ke ztrátám biodiverzity dochází nevhodnými zemědělskými postupy,
používáním chemických přípravků na ochranu rostlin

Kvůli intenzifikaci zemědělství u nás došlo zejména v první polovině 20. století k 
úbytku populací (až o 80 %)

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=zvetravani_biologicke&site=puda
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=kontaminace_pudy&site=puda
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=okyselovani_pudy&site=puda
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=jak_ovlivnuje_vyuzivani_pudy_biodiverzitu&site=puda
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=slovnik&id=265


Současný stav půd ČR a jeho 
důsledky 

Příčinou nižších výnosových výsledků ječmene jarního a jeho výnosových trendů lze z
pohledu poruch půdní úrodnosti označit špatný fyzikální stav, nízkou kvalitu humusu,
nízké zastoupení hořčíku na sorpčním komplexu a poruch biologické aktivity způsobené
nedostatkem lehce rozložitelných organických látek.

V takto porušeném prostředí klesá účinnost živin dodávaných v průmyslových
hnojivech. Výnosová stabilita klesá v důsledku větší závislosti pěstovaného ječmene na
počasí.

V roce 1991 bylo na 1 kg NPK vyprodukováno 75 kg ječmene,

v roce 2000 už jen 17 kg!!!

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



Zdroje organické hmoty pro hnojivé 
účely

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

Posklizňové zbytky 50-60%

Organická hnojiva 40-50%
Statková hnojiva 97%
Stájová hnojiva: hnůj, kejda 92%
Sláma a zelené hnojení 8%

Ostatní (rašelina, čistírenské kaly, apod.)

Průmyslové komposty 3%



Význam půdních organismů a 
kořenů rostlin - Mykorhiza

• Symbióza hub a kořenů vyšších rostlin

• Spleť vzájemně srůstajících vláken hub

• Získávání vody a minerálních živin

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



Význam půdních organismů a 
kořenů rostlin

• Tvoří půdu – vznik půdy (půdotvorné procesy)

• Tvoří humus – úrodnost půdy

• Zpřístupňují živiny rostliny – výživa rostlin



Význam půdní úrodnosti

ÚRODNOST PŮDY

Úroveň půdní úrodnosti je výsledek působení faktorů –
fyzikálních, chemických, biologických a klimatických

Schopnost půdy poskytovat rostlinám podmínky pro růst a vývoj.

Půda poskytuje dostatek živin, vody a vzduchu pro optimální život
organismů a má schopnost se vyrovnávat se změnami v půdním
prostředí.

A právě mikroedafon je zodpovědný za koloběh uhlíku, energie a živin
- k tomu potřebuje vodu a vzduch 



Závěr

Je potřeba vnímat naši půdu z historického hlediska a s 
ohledem na budoucí generace hospodářů.

K tomuto poznání došel již Antoine de Saint- Exupéry, když 
napsal: 

„Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme 
od našich dětí.“



Závěr

„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.“



• Jak by jste definovali půdu?

• Živá

• Neživá

• Co pro Vás znamená půdní úrodnost?

• Výnos

• Půda plná života

• Co znamená utužení půdy?

• Půda bez pórovitosti – bez možnosti poutat vodu

• Půda ulehlá, ale vše funguje a jsem spokojený(á)

• Co mohu udělat pro půdu já?

Kontrolní test:



Závěr
Naše budoucnost… 
máme to pro koho 

dělat!!!!!

Půdu máme půjčenou 
od našich potomků



Závěr

Slovo autora přednášky na závěr

• Ivana Šindelková, Ľubomír Marhavý

• Czech Republic, Slovak Republic 

• sindelkova@zdravapuda.cz

• +420 605 509 918

• Tato e-learningová přednáška si kladla za cíl 
seznámit odborníky v zemědělství, kteří se 
specializují na problémy spojené s  
hospodařením na půdě 

• Znalost této problematiky je základem 
pochopení klimatických změn a tudíž se stává 
nezbytnou v rámci inovativních řešeních 
hospodaření na půdě do budoucnosti




