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Struktura přednášky

• Současný stav na půdách

• Úvod do problematiky půdní biologie

• Fyzikální vlastnosti a návaznost na biologii v půdě 

• Management vody v půdě

• Zlepšování managementu vody v půdě

• Diskuze a závěr



Půda je multifunkčním činitelem. Jednou z funkcí je zajištění koloběhu vody v krajině.
Půdní vláha na území ČR představuje 10 krát více vody než všechna naše jezera a 

vodní toky.

Změny vodního režimu v půdě jsou jedním z největších problémů dneška. 
Zastavováním území, odvodňováním a nevhodným hospodářským využíváním půdy

způsobujícím její utužování a vodní erozi.

Vodní erozí je v ČR ohroženo téměř 50% zemědělské půdy = ÚBYTEK ORNICE
Snižuje se objem půdy, která v krajině vodu zadržuje.

Úvod – současný stav



Úvod – současný stav

Půdněklimatické změny – nevyrovnanost
srážkového režimu, rozdělení srážek

Náš potenciál 200 – 500 l 
vody na 1 m3!

30%

70%



Úvod – současný stav

Změny vodního režimu v půdě jsou jedním z největších 
problémů dneška. 

Zadržme vodu v půdě ne přehradách!!



Úvod – současný stav

Zastavováním území, odvodňováním a nevhodným hospodářským 
využíváním půdy způsobujícím její utužování a vodní erozi. 

Úbytek ornice. Snižuje se mocnost půdy, která v krajině vodu zadržuje.



Snižuje se i odpar a ztrácí se efektivita nejvýkonnější přírodní klimatizační jednotky,
kterou máme ZDARMA k dispozici.

Tráva rostoucí na půdě s dostatkem organické hmoty a vody dává chladící výkon
700 W na 1 m2. 

Úvod – současný stav

Zdroj: Denik.cz

Pokud vezmeme plochu 3 km2, kterou zabírá jaderná 
elektrárna Temelín, 

chladící výkon trávy (2100 MW) je vyšší než výkon jaderné 
elektrárny (2000 MW).

Kondenzace odpařené vody zpětně vytváří teplo. 
Dochází tak k vyrovnávání teplot

mezi dnem a nocí a snižování teplotních extrémů. 
Udržení vody v krajině zamezuje vodní erozi půdy a zároveň je 

prevencí povodní a následných hospodářských škod.



Úvod – současný stav a jeho 
důsledky

Stupeň ohrožení Plocha zemědělské půdy

ha %

Bez ohrožení 180 655 4,2

Půdy náchylné 1 192 676 27,9

Půdy mírně ohrožené 1 106 743 25,9

Půdy ohrožené 771 599 18,0

Půdy silně ohrožené 429 891 10,1

Půdy nejohroženější 595 250 13,9

Každoročně z pozemků přímo ohrožených vodní erozí je v ČR splaveno 16 mil tun ornice.
Na její transport při čištění vodních zdrojů by bylo potřeba plně naložit
1 330 000 sklápěčů Tatra, které by ve třech řadách nárazník na nárazník

zaplnily dálnici Praha – Brno v obou směrech 



Současný stav a jeho důsledky 
organické složky a její struktura

• Každý rok dochází v půdě k mineralizaci humusu a tím k jeho 
úbytku

• Každá půda je charakterizována půdotvorným faktorem 
mineralizace, který odpovídá roční míře destrukce půdní 
zásoby organické hmoty

• Středně hlinité půdy s obsahem organické hmoty ve výši 2 % 
(tj. 84 t humusu v 30 cm profilu při objemové hmotnosti 1.4 
g/cm3) ztrácí každý rok 1340 kg humusu

Je potřeba intenzivně doplňovat úbytek zásob humusu a snížit 
intenzitu zpracovávání půdy!!!



Organismy žijící v půdě

Podle systematického zařazení rozlišujeme:
- Fytoedafon – zástupci rostlinné říše – bakterie, houby, řasy, aktinomycety.
- Zooedafon – zástupci živočišné říše – půdní živočichové (stonožky, žížaly)

Podle velikosti dělíme edafon na:
- Mikroedafon (menší než 0,2 mm) bakterie, sinice, řasy, většina 
hub a prvoci
- Mezoedafon (0,1–2 mm) některé houby, většina chvostoskoků, 
roztočů a menší hmyz
- Makroedafon (2–20 mm) roupice, hmyz, mnohonožky, stonožky, 
suchozemští stejnonožci, pavouci a měkkýši
- Megaedafon (> 20 mm) žížaly a obratlovci (hraboši, krtci)

Podle funkce živočichů v ekosystému:
- Producenty (rostliny, řasy),
- Konzumenty (býložravé a masožravé organismy)
- Rozkladače (chrobák, který se živí mrtvými částmi těla jiných organismů)



V půdě to žije!!!

Porovnání dvou extrakcí půdní fauny ze dvou švýcarských půd: podobné půdy (CALCISOLS), podobné 
nadmořské výšky (500 m), podobné klima (oceanické), stejná plodina (pšenice). Život v půdě …. půdy v 
konvenčním zemědělství jsou špatně vyvinuté a mají omezenou kapacitu udržet vodu a živiny /Gobat et 

al., 2003: The Living Soil/

O
rg

an
ic

ké
 z

e
m

ě
d

ě
ls

tv
í(

 2
5

 t
/h

a 
) K

o
n

ve
n

čn
í ze

m
ě

d
ě

lství ( 6
 t/h

a )



Půda má oslabenou biologii

- Půdní biologie je hladová, ničená průmyslovými hnojivy
- Neustále je rušená zemědělskou technikou
- Půdní biologie v symbióze s kořeny rostlin tvoří půdní strukturu a ideální 

podmínky pro růst následných plodin – ZADARMO

Minimalizujme zásahy do půdy!!!

Toto ničí práci půdní biologie Stačí 1 pracovní operace - NOTILL



Význam půdních organismů a 
kořenů rostlin

• 1 kráva = 500 Kg

• 1 ha půdy  - 1 kráva

• 1ha půdy – stádo 6 až 70 „krav“ pod 
půdním povrchem

• Potrava pro podzemní stádo je 
organická hmota  a kořeny rostlin

PÉČE O PODZEMNÍ STÁDO

NEZAPOMEŇME:

ORGANICKÁ HMOTA JE PRO PŮDU PALIVEM. 

S PRÁZDNOU NÁDRŽÍ DALEKO NEDOJEDE – NESMÍME JI NECHAT 
VYHLADOVĚT!!!



Půdní rovnováha a pesticidy

Pesticidy poškozují půdní organismy a narušují půdní rovnováhu

Herbicidy ničí nejen plevele, ale i půdní rostlinné mikroorganismy 
(řasy, bakterie)

Fungicidy decimují nejen původce houbových chorob, ale i 
mykorhitické houby

Akaricidy zabíjejí nejen svilušky a další takzvaně škodlivé roztoče, 
ale i roztoče žijící v půdě a na jejím povrchu a rozkládající organický 
materiál

Insekticidy hubí půdní hmyz a také dravé brouky



Současný stav a jeho důsledky 
organické složky a její struktura

Zhoršení biologické aktivity půdy

• klesající úroveň biologického života v půdě souvisí 
s nedostatkem vzduchu 

• s tím související převahy anaerobních procesů v půdním 
profilu

• důsledkem toho je nezdravé prostředí, kde organické zbytky 
jsou rozkládány plísněmi a hnilobnými procesy, což sebou 
přináší ztrátu živin i vznik nepřátelského prostředí pro rozvoj 
kořenů a následně celých rostlin 

Na půdách s minimální biologickou aktivitou 
dochází k biodegradaci organické hmoty spojené 

se ztrátou živin a uhlíku



Současný stav a jeho důsledky 
organické složky a její struktura

Snížení pórovitosti

• Nedostatek makropórů a nepoměr k pórům 
kapilárním 

• ve svém důsledku znamená zhoršení infiltrace 
vody, velký povrchový odtok a s ním souvisí i 
zvýšení rizika eroze půdy.

Paradoxně následně nestrukturní půdní profil 
velmi brzy i po silných srážkách může trpět 

nedostatkem půdní vláhy 



Současný stav a jeho důsledky 
organické složky a její struktura

Rozplavení půdních agregátů
• V biologicky málo aktivní půdě dochází k jejímu utužení

• velmi často se vytvářejí bloky s ostrými hranami už v hloubce 
12-15 cm 

• nebo se tvoří kompaktní půdní desky. 

• Utužení půdy silně limituje i rozvoj kořenů rostlin a často je 
příčinou jejich hydromorfie. 

Bez aktivního kořenového vlášení nefunguje rhizosféra a je 
minimální úroveň látkové výměny mezi rostlinou a půdou, což je 

jednou z hlavních příčin snížení výnosů!



Současný stav a jeho důsledky 
organické složky a její struktura

Ztráta drobtovité struktury
• Je důsledkem výše uvedených jevů a nejmarkantněji se 

projevuje při zpracování půdy. 

• Jednotlivé operace jsou energeticky náročnější a to 
často i o 50 %

• významně klesá kvalita zpracování půdy, povrch pole je 
hrudovitý a to má negativní vliv i na kvalitu setí, 
vzcházení a vyrovnanosti porostů 

Omezme zpracování půdy mechanizací



Současný stav a jeho důsledky 
organické složky a její struktura

Zdravá, biologicky aktivní 
půda dokáže sama zlepšit 
a udržet optimální půdní 

strukturu 



Fyzikální vlastnosti půdy

Rozdělujeme podle charakteru do tří skupin:

1) vlastnosti vyvolávané působením fyzikálních sil na pevné
půdní částice

2) vlastnosti podmíněné vztahy mezi pevnou, kapalnou a 
plynnou fází půdy

3) vlastnosti podmíněné vztahy půdy k vnějším činitelům a 
podmínkám prostředí

Lze je také členit na: 
a) základní - objemová hmotnost, měrná hmotnost
b) odvozené - pórovitost, hydrofyzikální vlastnosti, vodní, 

vzdušný a tepelný režim, struktura aj.



Fyzikální vlastnosti půdy

Objemová hmotnost půdy g.cm-3

Nejdůležitější vlastnost půdy - od ní se odvíjí ostatní fyzikální 
charakteristiky

• je hmotnost objemové jednotky půdy v neporušeném stavu (s 
póry vyplněnými momentním obsahem vody a vzduchu)

• je závislá na měrné hmotnosti půdy, na podílu pórů v půdě, 
míře zaplnění vodou

• nestálá veličina, mění se v závislosti na vlhkostních poměrech v 
půdě (objemová hmotnost vlhké půdy)

• stálejší je objemová hmotnost suché půdy - ve svrchní půdní 
vrstvě v rozmezí 1,2 - 1,5 g.cm-3, ve spodní vrstvě - 1,6 - 1,8 
g.cm-3 



Fyzikální vlastnosti půdy

Půdní pórovitost

Vyjadřuje celkový objem volných prostorů v jednotce objemu půdy 

Celková pórovitost zemědělských půd:
• ve svrchních vrstvách - 40-50 %
• ve spodních vrstvách - 30-40 %
• u půd silně humózních - 70-80 %
• u půd zamokřených (glejových) - i pod 30 %
• Z hlediska funkčního rozlišujeme půdní póry na:

1) kapilární - umožňují pohyb vody vzlínáním
2) nekapilární - vyplněné převážně vzduchem



Fyzikální vlastnosti půdy

Optimální poměr kapilárních a nekapilárních pórů

Plodiny 

Optimální poměr pórů 

kapilárních nekapilárních 

% celkové pórovitosti 

pícniny, zeleniny 75 – 85 15 – 25 

okopaniny 70 – 80 20 – 30 

obilniny 60 - 70 30 – 40 
 

 



Fyzikální vlastnosti půdy

Vodní kapacita půdy

- je schopnost půdy vodu přijímat a udržovat. Půdní voda je 
souborné označení pro veškerou vodu obsaženou v půdě
Rozeznáváme a) momentní hodnoty vlhkosti půdy (% obj.) 

b) provlhlost půdy (% hmot.)

Důležitá je dynamika půdní vody - vzlínavost, zasakování (infiltrace), 
prosakování

Zpracováním půdy významě ovlivňuje vodní režim půdy: 
1) hospodaření s atm. srážkami
2) omezení výparu



Fyzikální vlastnosti půdy

Organická složka půdy

• Půdní organickou hmotu edafon (půdní organismy), dále rostlinné a
živočišné zbytky a odumřelé buňky mikroorganismů, které jsou v
různém stádiu rozkladu a přeměny na nové látky, a konečně humusové
látky.

• Organické sloučeniny a zvláště humusové látky napomáhají tvorbě
agregátů minerálních částic, jsou zásobárnou živin pro rostliny i
mikroorganismy a zdrojem energie.

• Významně ovlivňují vodní režim půdy.



Fyzikální vlastnosti půdy

Minerální složka půdy

• Minerální podíl je tvořen nejrůznějšími anorganickými
sloučeninami a částicemi různé velikosti.

• Od velkých úlomků hornin a balvanů až po koloidní částice menší
než 0,2 μm.

• Určité zastoupení jednotlivých velikostních skupin minerálních
částic definuje texturu půdy.

• Půdní částice jsou vždy uspořádány určitým způsobem, vyskytují
se v půdě izolovaně nebo častěji tvoří společně s jinými částicemi
agregáty, které mohou mít např. tvar granulí, desek, bloků
hranolů či sloupců.

• Vzniká tak struktura půdy.



Fyzikální vlastnosti půdy

Strukturální stav humusového horizontu

Strukturální stav 
Objemová 

hmotnost suché 
půdy (g.cm-3) 

Pórovitost 
(%) 

výborný 1,2 54 

dobrý 1,2-1,4 46-54 

nevyhovující 1,4-1,6 39-46 

nestrukturní 1,6-1,8 31-39 
 

(Prax, 1995) 
 



Půda – voda - úroda

• Strukturní půda s optimálním poměrem aktivní organické složky
půdní dokáže velmi dobře hospodařit s vodou.

• Jednak dokáže absorbovat o 25-30% více srážkové vody, dále pak se
zde snižuje povrchový odtok na svazích či vytváření lagun na
rovinách.

• Velmi důležitá je však i skutečnost, že na těchto půdách je až o 30 %
nižší neproduktivní výpar. Tímto se v půdě kumuluje až o 50 % vyšší
zásoba vody, což stačí i pro delší období přísušku.

• Prokořeněním do hloubky pak je zajištěna i vysoká úroveň
biologické aktivity v půdním profilu a výrazně se zvyšuje
využitelnost živin.

• Současně se zlepšuje bilance uhlíku a celkový zdravotní stav půdy.
• Toto jsou základní předpoklady dobré úrody i kvality produkce



Možnosti řešení

Eroze půdy
Půdoochranné technologie
Setí do mulče, NoTill, StripTill

Organické složky půdy
Uvědomělé využití statkových hnojiv
Management posklizňových zbytků

Struktura půdy
Meziplodinové systémy
Minimalizační technologie
Vertical tillage

Minimální úroveň péče
Vytváření zdrojů v rámci hospodaření zemědělského podniku

Ochrana vody a hospodaření s ní
Snižování chemické zátěže, využití cestou organických zdrojů



Eroze půdy

▪ Půdoochranné technologie

▪ Setí NoTill, StripTill

Možnosti řešení

Půdoochranné technologie 
eliminují erozi až o 95 %. 

A snižují náklady!



Možnosti řešení

Organická složka půdy

▪ Uvědomělé využití hospodářských hnojiv

▪ Management posklizňových zbytků, 

meziplodinové systémy

Biodegradace OH 
spojená se ztrátou 

živin a uhlíku



Možnosti řešení

Zhutnění půdy a její struktura

▪ minimalizační technologie

▪ meziplodinové systémy

▪ půdní biostimulace



Možnosti řešení – ochrana vody a 
hospodaření s ní

Výpar vody

Zvyšuje se i odpar a ztrácí se efektivita nejvýkonnější přírodní klimatizační jednotky, 
kterou máme Zdarma k dispozici. 

PŮDA BEZ POKRYVU



Možnosti řešení – ochrana vody a 
hospodaření s ní

Takto vodu do půdy 
nedostaneme

Toto je nestrukturní, utužená půda!!! 

NESCHOPNÁ INFILTROVAT (vsakovat) 

vodu

VÝPAR VODY = SUCHO

Přívalové deště – utužená půda není 
schopna v tak krátkém časovém úseku 

tolik vody pojmout.



Možnosti řešení – ochrana vody a 
hospodaření s ní

Doplnění ztráty vody 47,5 mm ( 50% z 95 mm srážek )

Jedna cisterna 18 m3 1,8 mm srážek

Na 1 ha 26 cisteren

Na 1 000 ha 26 000 cisteren

NEREÁLNÉ – ČAS – UTUŽENÍ PŮDY – ZDROJE VODY



Možnosti řešení 
Půda – péče o půdu – půdní biostimulace

Projekt DKRVO Litobratřice, 
Zemědělský výzkum s.r.o.

Olmix Group

➢ o 25% vyšší infiltrace
➢ o 30% nižší neproduktivní výpar
➢ o 50% větší půdní zásoba vody
➢Jednoduché a účinné řešení

Voda – limitující faktor 



Možnosti řešení 
Půda – péče o půdu – půdní biostimulace –
infiltrace vody do půdy

U stanoviště ošetřeného přípravky PRP SOL a Explorer20 byla shledána kumulativní infiltrace téměř 4x 
vyšší oproti variantě hnojené Amofosem s přípravkem Explorer20. 

Rozdíly byly statisticky významné. 

Autoři měření:
Doc. Ing. Milan Kroulík, PhD 
ČZU Praha
Ing. Ivana Šindelková
Zemědělský výzkum Troubsko 



Možnosti řešení 
Půda – voda - rostlina

Prohlubování fyziologicky využitelného orničního horizontu

Expertní systém PRP TECHNOLOGIES
Hospodaření s vodou

PRP SOL – výsledky 
výzkumu a praxe

• Struktura půdy a kořenový
systém

Zdroj výsledků:
ISARA ( institut Supérieur d´Agriculture de Rhone-Alpes )
CESAR ( Centre Scientifigue Agricole Régional )
CELESTALAB ( Laboratoire d´Analyses Microbiologiques des Sols )
BIORIZE, LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D´ANALYSES DE RECHERCHE DE LAISNE 



Možnosti řešení
Půda – voda - rostlina

Chraňme zásobu uhlíku v půdě!

Expertní systém PRP TECHNOLOGIES
Hospodaření s vodou

PRP SOL – výsledky 
výzkumu a praxe

• Organická hmota v půdě



Možnosti řešení 
Půda – péče o půdu – půdní biostimulace
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Kontrola Neosol

Strukturní půda umí hospodařit se srážkami

Projekt DKRVO Litobratřice, Zemědělský výzkum s.r.o.



Možnosti řešení 
Půda – péče o půdu – půdní biostimulace

Zlepšená půdní struktura v celém profilu (2017-2020)

Kontrola Půdní biostimulant - Neosol

Projekt DKRVO 
Litobratřice, 
Zemědělský 

výzkum s.r.o.



Půda – péče o půdu – půdní 
biostimulace
Zlepšená vlhkost půdy (2017-2020)

Projekt DKRVO 
Litobratřice, 
Zemědělský 

výzkum s.r.o.

Půdní biostimulant - Neosol
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Možnosti řešení 
Půda – voda - rostlina

Zasakování silně napomohla půdní struktura a makropóry

Zlepšená půdní struktura a biologická aktivita v půdě



Možnosti řešení 
Půda – voda - rostlina

Srážková voda zasákla postupně do hloubky celého profilu

Expertní systém Olmix Group
Hospodaření s vodou

Kontrola Půdní biostimulant -
Neosol

Kontrola Půdní 
biostimulant -
Neosol



Utužení půdy – Aktivace půdních 
mikroorganismů

Kontrola

Okometrická metoda ve 
Francii

Test du slip



Utužení půdy – Aktivace půdních 
mikroorganismů



Možnosti řešení 
Utužení půdy – fyzikální stav

Vodostálost půdních 
agregátů

Informace o pokusu 

❏ Mycelium / houby produkují glomalin, který 
spojuje půdní agregáty

❏ Zvýšená biologická aktivita půdy
❏ Výsledky ZVT Troubsko

Bořitov

Hloubka 

(cm)

vodostálost 

(%)

Kontrola 0-30 55,31

Nutrigeo 0-30 79,43

+24%

Pohořelice 

hloubka 

(cm)

vodostálost 

(%)

Kontrola 0-30 27,75

Nutrigeo 0-30 37,68

+10%

Senice na 

Hané

hloubka 

(cm)

vodostálost 

(%)

Kontrola 0-30 22,81

Nutrigeo 0-30 35,35

+13%



Možnosti řešení 
Utužení půdy – fyzikální stav

Průměr vodostálost půdních agregátů



Management vody v zemědělské 
krajině

Realizovatelné opatření a možnosti pro zemědělskou půdu

Technické a technologické opatření

▪ Regulace odtoku z krajiny (odvodňovací kanály)

▪ Půdoochranné technológie (Strip Till, No Till)

▪ Management posklizňových zbytků (mulč)

Biologické opatření

▪ Biostimulanty (oživení půdního edafonu)

▪ Meziplodinové systémy (Cover crops, Catch crops)

Respektovaní přirozených zákonitostí!



Management vody v zemědělské 
krajině

Doporučení

Respektování zásad správné zemědělské praxe a 
zabezpečení důsledné ochrany půdy vůči uvedeným 

ohrožením půdy v zájmu zachování schopností a funkcí 
půdy pro sebe jako i pro budoucí generace (princip trvalé 

udržitelnosti)!!!

Respektovaní přirozených zákonitostí!



Adaptační opatření

• Nutná opatření:

• Zvýšit retenční kapacitu naší krajiny navrácením infiltrační kapacity našich půd !!!

Znamená změnu hospodaření na půdách, takže se týká v první řadě zemědělců, kterým 
potřebná opatření zvýší náklady na hospodaření a ty jim musí být kompenzovány!!!

Cíl:
Co nejvíce vody udržet v krajině. 

Ta se podle výsledků posledních studií snížila o 30 %. Jde o velmi obtížnou problematiku.



Management vody v zemědělské 
krajině

Respektovaní přirozených zákonitostí!

Současná zádržná schopnost půdy pokles o 30 % (= 4,5 miliardy m3)

Půda je biologický ekosystém!!!
Zdravá půda = strukturní a živá – biologicky aktivní!

Zdravá pôda je prirodzený rezervoár vody!!!



• Co pro Vás půda znamená?

• Zdroj financí

• Návrat k přírodě

• Co je retenční schopnost půdy?

• Schopnost půdy zadržet srážkovou vodu

• Eroze půdy při větších srážkách

• Zeptali jste se někdy co mohu udělat pro půdu já?

Kontrolní test:



Závěr – vize 

Celý tento systém by měl vést především k trvale
udržitelnému hospodaření na půdě, zastavení procesů její
degradace, snížení chemické zátěže životního prostředí i
potravinových řetězců, zlepšení biodiverzity a hospodaření
s vodou v půdě i v krajině.

Zemědělcům to umožní zlepšení využití živin, efektivnější
ochranu rostlin a udržení úrovně produkce při současném
zlepšení rentability výroby.



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 
managementem hospodaření s vodou v půdním 
profilu

• Znalost této problematiky je základem 
pochopení fungování půdního profilu a tudíž se 
stává nezbytnou pro pochopení důležitosti 
zadržení vody v krajině. 




