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Úvod 

Klimatické změny, které s sebou přinášejí nepříznivé rozložení srážek během vegetace, patří mezi 

problémy, které se negativně promítají do finálních výsledků výroby. V souvislosti s touto změnou 

klimatu je možné očekávat nárůst četnosti extrémních projevů počasí. Jedním z extrémních 

projevů počasí je sucho, které se stává skutečnou hrozbou pro zemědělství. Rozhodující je 

intenzita, distribuce srážek a teplot. Omezujícím faktorem pro růst rostlin i následný rozklad v půdě 

v posledních letech byl nedostatek vody. Další navazující problém na půdách v České republice 

je malý přísun organické hmoty a zhutnění.  Zhutnění se zvyšuje tím, že při zpracovávání půdy 

potřebujeme stále více energie. V důsledku těchto poruch se pak výrazně zhoršují fyzikální 

vlastnosti půdy a vzniká první předpoklad zhoršení zasakování srážkové vody do půdy a jejího 

udržení v půdním profilu. Základním předpokladem optimálních fyzikálních vlastností půdy je 

intenzitní aktivita půdní biologie. V jednom gramu půdy žije až 100 miliard jedinců různých druhů 

mikroorganismů. Významně se podílejí na zvětrávání půdy a půdotvorných procesech a svojí 

enzymatickou činností rozkládají organické zbytky, uvolňují živiny do půdního roztoku a jsou 

spolutvůrci humusu. Vzhledem k degradaci půdní struktury se snižuje biologická aktivita v půdě 

a produkční schopnost půdy významně klesá. Kososalpova a kol., 2016, uvádí, že základem 

optimálních fyzikálních vlastností půdy je aktivita půdní biologie a intenzita aktivity půdního 

edafonu. Přestože fyzikální a biologické půdní vlastnosti jsou v půdním prostředí vnitřně 

propojeny, často bývají studovány zvlášť. Půda je vyvážený ekosystém, jehož výkonnost závisí 

na rovnováze biologických a chemických procesů. Přínos organické hmoty příznivě ovlivňuje 

biologické a následně fyzikální vlastnosti půdy a využitelnost živin. Mezi hlavní příčiny snižování 

biodiverzity v půdě a jejím nejbližším okolí, patří nevhodné zemědělské postupy, přemíra 

používaných pesticidů, nevyvážené hnojení průmyslovými hnojivy. Všechny tyto vlivy představují 

rizika pro vývoj půdní úrodnosti a kvalitu půdy. Nedostatek hospodářských hnojiv je v posledních 

letech problémem mnoha zemí. V České republice se jedná především o pokles počtu 

hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat. To je závažný důvod, proč zemědělci hledají 

alternativy. Cílem je zachování, respektive zvyšování obsahu organické složky půdní. Na 

pozemcích, kde se nedostává organického materiálu z posklizňových zbytků nebo z důvodu 

absence živočišné výroby a nedostatku chlévského hnoje roste význam použití pomocných 

půdních přípravků - půdních bio-stimulantů, které můžou eliminovat zmíněné nedostatky. 

V důsledku těchto poruch se pak výrazně zhoršují fyzikální vlastnosti půdy a vzniká první 

předpoklad zhoršení zasakování srážkové vody do půdy a jejího udržení v půdním profilu. Cílem 

je zachování, resp. zvyšování obsahu humusu v půdě. 

 

Z dosavadního vědeckého poznání víme, že naše planeta má přibližně 4,5 miliardy let. Stejně 

jako víme, že život se na pevninu dostal z moře asi před 450 miliony let, tedy asi 10 % z času od 

vzniku planety. Nejprve začal mikroskopickými organismy a později se vyvinul do vyšších forem 

života. Z počátku šlo zejména o rostliny a později i o živočichy. Život na pevnině však prošel i 

mnohými radikálními změnami. 

S vývojem vyšších rostlin a později s jejich odumíráním za spolupráce s mikrobiálním životem se 

čistě minerální povrch složený z hornin obohatil o organickou složku. Začala vznikat půda! 



Talajvédelmi védelmi művelési gyakorlatok a talajprofil szerkezetének javításának érdekében 
Hely és dátum 

  

www.visegradfund.org   4  

Vytvořil se nový živý ekosystém. A teď trošku z naší historie. Naši předkové vznikli nevíme kdy, 

ale víme že na zem, tedy půdu sestoupili přibližně před 40 000 lety, je to 0,009 % z času odkdy 

vznikl život na souši. Získali pevnou "půdu" pod nohama. Zpočátku sbírali, později lovili, a ještě 

později začali "domestikovat" divokou zvěř a pěstovat vybrané plodiny. Toto nastalo před přibližně 

12 000 lety, 0,3 % z času odkdy šlápli na pevnou zem. 

Nejprve pěstovali bez kypření půdy, později s kypřením pomocí primitivního dřevěného nářadí 

(některé "primitivní" kmeny dodnes) až nakonec bratranci Veverkové v roce 1827 vynalezli 

ruchadlo. Od tohoto okamžiku jsme prošli v následujících 193 letech k intenzivnímu obdělávání 

půdy. Shrnuto v čase - půdu mechanicky zpracováváme přibližně 0,005 % času od kdy vznikly 

naši předkové a pouze 0,00000043 % odkdy vznikl život na souši. 

Ukazuje se však, že cesta intenzivního zpracování půdy není cestou do budoucnosti! 

 

Pochopme půdní profil. Úzké propojení biologické aktivity půdy, kořenového systému rostlin a 

organicko-minerálního komplexu, který nazýváme půda.  Fotosyntéza, základní zdroj energie, 

kterou využívají vyšší rostliny je stará zhruba 2 miliardy let. Člověk, který je na začátku poznání, 

předpokládá, že může tento systém řídit. Může, když bude respektovat procesy díky kterým je na 

této planetě. Změny v životním prostředí, které se formovaly miliardy let, ve srovnání s pamětí 

jedné lidské generace, jsou nesrovnatelným časovým úsekem. Proto si dnes nedokážeme mnohé 

věci zdaleka představit. Člověk nevytvořil životní prostředí, ve kterém se vyvinul, člověk nevytvořil 

půdu. Chovejme se proto ke krajině a k půdě, která je její součástí jako k něčemu velmi cennému.  

Stav životního prostředí nám naznačuje nutnou potřebu změny našeho přístupu k hospodaření v 

krajině - na půdě. Je potřeba zlepšit hospodaření s vodou nejen na zemědělské půdě, ale i 

v lesích. Je potřeba adaptovat krajinu a snížit negativní dopady civilizace na životní prostředí.  

 

Ekosystém v půdě je potřeba nakrmit organickou hmotou. Když nabereme čajovou lžičku půdy, 

bude v ní tolik mikroorganismů jako je lidí na planetě Zemi. Aktivní, živý kořenový systém zásobuje 

tento bohatý mikrobiální život v půdě životodárnou energií. Synergie mezi rostlinami a půdou je 

postavena na jejich nepřetržité komunikaci v kořenové zóně. Kořeny rostlin jsou i zdrojem uhlíku, 

který je základním stavebním prvkem organické hmoty. Nasycené společenství půdních bakterií 

a hub usilovně pracují a zpřístupňují rostlinám vodu a živiny.  

 

Udržitelnou a zároveň ekonomicky efektivní zemědělskou produkci bude v budoucnu možné 

dosáhnout pouze prostřednictvím stabilizace, respektive zvýšením biologické aktivity v půdě. 

 

Pomocí půdy lze hospodařit s vodou v krajině. Proto je nutné zdůraznit, že jednou z nejhlavnějších 

funkcí půdy je zajištění koloběhu vody v krajině. Nezdravá, degradovaná půda s technogenním 

utužením a nedostatečným podílem půdní organické složky má oproti zdravé půdě až o 30 % 

sníženou schopnost infiltrace. Vláha ve strukturním půdním profilu na území ČR představuje 

zásobu 10 x více vody, než všechna jezera a vodní toky. Více než 70 % půdního fondu v ČR je v 

různém stupni degradace. Jsou známy problémy zhoršení zasakování srážkové vody do půd či 

jejího udržení v půdním profilu. Zasakování srážkové vody do půdy je hlavním zdrojem obnovy 

zásob půdní vláhy a spodních vod. Pro zajímavost 1 m3 strukturní půdy zadržuje přibližně 
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200 - 500 l vody. V přepočtu na 1 ha půdy s hloubkou půdního profilu 0,5 m, může strukturní půda 

disponovat zásobou od 1 až 2,5 mil. litrů vody. Zásobní schopnost půdy tedy výrazně klesá 

narušením fyzikálních parametrů půdy, hlavně její objemovou hmotností – zhutněním a 

nepříznivou strukturou půdních agregátů způsobenou právě slabou biologickou aktivitou v půdě.  

 

Agronomické mýty a nepřizpůsobování se pěstitelským technologiím díky změněným půdním a 

klimatickým podmínkám dnes výrazně negativně ovlivňují hospodaření na půdě. Odpovědnost 

však není primárně na počasí, vládě, EU. Jak se to mediálně snažíme prezentovat. My se 

rozhodujeme, jakou technologii budeme pro pěstování plodin používat! My si volíme svůj přístup 

k půdě a její úrodnosti! My hospodáři určujeme, v jakém objemu a s jakým nákladem budou vstupy 

do výroby. Naopak my neurčujeme, jaké bude počasí a ani neurčujeme cenu za produkci.  

V roce 2020 a podobně i v 2021přinesl na celém území ČR a SR po krátké periodě „jarního polního 

sucha“ vydatné srážky. Bohužel, díky tomu, že jsou půdy zhutněné a nestrukturní většina těchto 

srážek z polí odtekla a odnesla s sebou i nejcennější svrchní vrstvu půdy, nebo voda stojí na poli 

a čeká na vysušení sluncem. Takže obnova zásoby půdní vláhy na utužené půdě je v celku 

komplikovaná a doplnění zásob podzemní vody je stále nedostatečné. Rovněž jako konec sklizní. 

Z důvodu přemokření povrchu polí zbytečně dochází k prostojům sklízecí techniky na mnoha 

místech. Ano, prší často a kazí to sklizeň. Porosty obsychají rychle, jenom sklízecí technika 

nemůže do pole a víme proč. 

 

Jsme závislí na srážkové vodě. Když srážky přijdou, nejsme schopni je zadržet v půdním profilu. 

Nejsme připraveni je ve zdravém půdním profilu využít pro další suché dny. Proč? Protože ho 

nemáme. V půdě se po zimní sezóně vláha nachází vždy. Najdeme ji hned pod zónou půdního 

profilu, který jsme tak důkladně připravili. Setí do suchého secího lůžka však vždy následně 

požaduje srážkovou činnost. Protože v suché půdě osivo neklíčí! Půda není jen substrát, do 

kterého je třeba uložit osivo a nasypat hnojivo. Půda je komplexní vcelku komplikovaný živý 

ekosystém citlivý na změny. Pro porosty je půda životním prostorem, kde rozvíjejí svůj kořenový 

systém, komunikují s půdní mikrobiotou a je zdrojem vody a živin. Nezáleží na tom, zda jsou 

změny přírodního charakteru nebo způsobované člověkem. Každý systém má svá pravidla. Jejich 

nerespektováním dochází k porušení rovnováhy, funkce a nekomunikaci jednotlivých prvků 

systému.  

 

Problematika půdní biologie. Okem neviditelná, přitom tolik významná. Intenzita její aktivity je 

základem úspěchu všech plodinových systémů ve všech podmínkách. Půdní bakterie spolu 

s kulturními houbami svou enzymatickou činností rozkládají organické zbytky rostlin a ostatních 

organismů, uvolňují a zpřístupňují živiny z půdy a jsou zodpovědné za koloběh uhlíku v půdě. 

Následně především aerobní bakterie fungují jako půdní zdravotní policie. Zejména aktinomycety 

jsou schopné zkonzumovat veškerou biomasu včetně zárodků patogenních hub, jako jsou fuzaria.  

Aby tento systém mohl fungovat, musí být v půdě optimalizován poměr mezi půdními fázemi: 

pevnou, kapalnou, plynnou během celé vegetace. V tomto vyváženém prostředí pak nedochází 

k utužování půdy, a to i proto, že se zvyšuje a stabilizuje podíl půdní organické složky, která 

pochází z přírodních zdrojů. Taková půda má poté vysokou retenční schopnost, co se týče 
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hospodaření s vodou. Vyšší infiltrace znamená nejen větší objem srážkové vody v půdním profilu, 

ale i nižší povrchový odtok a menší riziko půdní eroze.  

Lepší půdní struktura s vyšším podílem organické hmoty zadrží vodu v půdním profilu a zabrání 

neproduktivnímu výparu. Začne se optimalizovat gravitační kapilární pohyb vody, přestane 

docházet k přemokřování půdy, tudíž nebude docházet k nevyrovnanostem mezi půdními fázemi. 

V půdě je pak v období přísušku dostatek vody pro fotosyntézu, ale i pro ochlazování rostlinných 

organismů, neboť na tuto činnost rostlina při teplotách nad 29 °C spotřebuje až 95 % z potřeby 

vody.  

 

Ke sledování vývoje půdního prostředí se často využívají pokusy, které umožňují získávat 

informace o vlivu hospodaření na koloběh živin, výnosy plodin a stav půdní úrodnosti. Výsledky 

těchto pokusů jsou využitelné nejen pro další výzkum, ale především by měly sloužit zemědělské 

praxi pro rozhodování o potřebě hnojení a dalších agrotechnických zásahů. Nejvýznamnější 

z hlediska studia pohybu živin v půdě jsou dlouhodobé pokusy díky možnosti lépe kontrolovat 

vstupy jednotlivých živin a určení vlivu různých druhů hnojiv na vzájemnou bilanci živin v půdě, 

výnosy rostlin a kvalitu produkce. Důležitou složkou pro zachování půdní úrodnosti a optimální 

využívání živin rostlinami je organická hmota, která zajišťuje postupné uvolňování těchto živin 

z méně přístupných forem na formy přístupné pro rostliny. Odpovídající množství organické hmoty 

v půdě zajišťuje její dobrý fyzikální, chemický a biologický stav. Celkem 2 - 5 % objemu z pevné 

fáze půdy připadá na organický podíl. Optimální množství humusu (organické hmoty) v půdě je 5 

%, avšak v důsledku intenzivního zemědělství je půda systematicky připravována o humus. Proto 

je potřebné, tam, kde není jiná cesta, nahrazovat alespoň částečně organickou hmotu pomocnými 

půdními přípravky. Organická hmota je taktéž důležitá pro rozvoj půdní mikroflóry, nezbytný pro 

vyváženost rozkladných procesů a tím zachování stability půdní úrodnosti.  

Za jeden z hlavních parametrů pro měření půdní kvality je považována mikrobiální respirace. 

Biologickou kvalitou půd je chápáno posouzení stavu mikrobiálních společenstev v půdě. Mají 

nezastupitelnou roli v tocích energie a živin. Jejich značný podíl je patrný na mineralizaci 

organické hmoty v půdě a v syntéze nových důležitých sloučenin. Půdní mikroflóra je 

nezastupitelná v cyklech mnohých prvků – zejména C, N, S, P. Významně se podílí na tvorbě 

humusu a má svou úlohu i v udržení půdní struktury. Stav mikrobiální složky půdy podmiňuje 

celkový stav půdy, například z hlediska kvality (zdraví) půdy.  

Mikrobiální respirace je obecný indikátor mineralizační kapacity mikrobiálního společenstva a je 

opakovaně používán jako index půdní úrodnosti. Půdní mikrobiální respirace vyjadřuje úroveň 

mineralizace organické hmoty v půdě. Vysoce koreluje s intenzitou rozkladu organické hmoty, je 

však široce variabilní a může vykazovat přirozenou fluktuaci v závislosti na environmentálních 

faktorech, především dostupnosti substrátu vlhkosti a teplotě.  

Množství mikrobiální biomasy, její aktivita a respirace půdy jsou značně závislé na fyziologických 

podmínkách mikroorganismů a na dalších faktorech jako jsou obsah vody v půdě, teplotě, pH, 

zhutnění půdy a zásobě živin. Současně ale závisí i na množství využitelného substrátu pro 

respiraci. Je tedy odrazem respirační činnosti mikroflóry a celkově dekompozice organického 

materiálu. 
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Zlepšení struktury půdy biologickými procesy. V současné době hledá zemědělská praxe 

především mechanická řešení. Veškeré snahy však v převážné většině případů končí v hloubce 

půdního profilu okolo 20 cm, kde se pak následně odehrává až 80 % komunikace mezi rostlinou 

a půdním prostředím. Negativním projevem mnohanásobné kultivace je vytváření technogenně 

utužených vrstev v hloubkách každé kultivace opakované už 2x za sebou. K tomuto 

technogennímu utužení se často přidávaná vytvoření prachové struktury na povrchu půdy což má 

ve svém důsledku vliv na snížení zasakování srážkové vody, riziko vzniku vodní či větrné eroze 

půdy ale i vytváření škraloupu, který je pak překážkou nejen pro zasakování vody ale i pro růst a 

vývoj rostlin.  

Agresivní kultivace je pak příčinou snižování obsahu organické složky půdní, humusu a potažmo 

i obsahu uhlíku vlivem intenzivního okysličení zpracovávané vrstvy půdy. 

 

Přístup ke zlepšení struktury půdy. Dobrá struktura půdy je velmi důležitým faktorem produkční 

schopnosti půdy. Současně výrazně ovlivňuje veškeré půdní vlastnosti - fyzikální, chemické a 

hlavně biologické.  Toto pak má vliv na vodní a vzdušný režim v půdě, mineralizaci a humifikaci 

organických zbytků rostlin, obsah a kvalitu humusu i vybalancování aerobních a anaerobních 

procesů. S tím úzce souvisí obsah organické složky půdní, která se skládá z biomasy veškerých 

organismů žijících v půdě od bakterií přes kulturní houby a plísně až po makroedafon a kořenový 

systém rostlin. Na zdravých půdách tato složka může činit 5-7 % z celkové půdní hmoty, což 

představuje 200 - 300 t/ha u strukturní půdy. U degradovaných, zejména utužených půd tento 

organický podíl činí méně než 100 t/ha. 

 

Kořeny rostlin ve spolupráci s mikro a makro organismy v symbióze, která se odehrává 

v komunikační zóně kořenů rostlin a půdou nazývané rhizosféra, jsou nejlepší strukturotvorný 

činitel. Zemědělská praxe si tuto skutečnost dostatečně neuvědomuje a strukturotvorný efekt 

aktivní půdní biologie nevyužívá. 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 jak co se týká hloubky kultivace tak i počtu 

operací a intenzity kypření. Posklizňové zbytky hlavních plodin, meziplodin, ale i hnůj, kejdu a 

digestát bychom měli promísit s biologicky nejaktivnější povrchovou vrstvou půdy, a ne zaklopit 

na dno brázdy do hloubky 20-25 cm. Promísením organických zbytků a hnojiv s biologicky aktivní 

půdou nastartujeme proces mineralizace, na kterém se podílejí především aerobní půdní bakterie, 

houby a plísně. V tomto prostředí pak rozklad těchto zbytků pokračuje procesem humifikace, což 

po delší časové řadě 3 – 5 let má pozitivní vliv na zvýšení obsahu humusu a jeho kvalitu.  

Především v zemědělských podnicích bez živočišné výroby se i v našich podmínkách osvědčuje 

zařazení přípravků se specifickým účinkem s obsahem organicky aktivních látek a makro i mikro 

elementů, které působí stimulačně na rozvoj půdních mikroorganismů i kořenů rostlin (Badalíková 

a kol. 2012). Aplikací půdních bio-stimulantů podpoříme nejprve rozvoj populací aerobních 

půdních bakterií, hub a plísní, které svou enzymatickou činností následně rozkládají organické 

zbytky v půdě a uvolňují živiny v přístupných formách do půdního roztoku. Jak pro svoji potřebu, 
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tak pro potřebu rostlin. Rostliny pak především svým kořenovým vlášením zásobují tyto populace 

půdních mikro i vyšších organismů energetickými látkami a odumírající kůra starších kořenů rostlin 

je i zdrojem uhlíku jako potravy pro tyto půdní organismy.  

 

Biologická aktivita půd 

Půda je komplexní ekosystém s rozmanitým společenstvím organismů. Soubor půdních 

organismů, jejichž jednotlivé skupiny jsou na sobě různě biologicky závislé, se nazývá edafon. 

Edafon je tvořen organismy různé velikosti, od mikroskopických organismů až po organismy větší 

velikosti. Edafon se dále člení na fytoedafon (rostlinné organismy) a zooedafon (živočišné 

organismy). 

Půda je místem, kde mikroorganismy v nejrozsáhlejší míře plní svou biologickou funkci, kterou v 

koloběhu látek na světě mají funkci reducentů. V této funkci jsou nezastupitelní, neboť bez 

mikrobů by koloběh látek brzy ustal a život na naší planetě by vyhasl. Půdní organismy jsou tedy 

zásadní pro cyklus života na zemi, proto je nutno jejich biologickou aktivitu a diverzitu v půdách 

zachovávat. 

Z hlediska početnosti a objemu biomasy v půdě a z hlediska ekologických funkcí je 

nejvýznamnější skupinou půdních organismů fytoedafon a z něho zejména půdní mikroflóra (tj. 

bakterie, aktionomycety, houby, řasy, sinice), které plní vcelku důležitější funkce nežli drobní 

půdní živočichové - mikrofauna (prvoci, hlístice, vířníci, želvičky apod.). Velice významné funkce 

v půdě zajišťuje také půdní makrofauna, představovaná především žížalami, velkými druhy 

půdních členovců (stonožky, mnohonožky, pavouci a hmyz) a dále měkkýši. Není pochyb o tom, 

že funkčně nejdůležitější složku makroedafonu představují žížaly. V našich půdách dosahují 

běžně kolem 1 tuny živé hmotnosti na 1 ha, což je nejvíce ze všech půdních živočichů. 

Zapracovávají organickou hmotu do půdy, jejich výměty přispívají ke tvorbě půdní struktury, v 

trávicím ústrojí obohacují pozřenou organickou hmotu a zemní částice o uhličitan vápenatý, 

mechanicky kypří a rozrušují půdní hmotu. V půdním profilu jsou velmi dobře patrné chodbičky po 

žížalách. 

Co se týče počtu, tak na 1 m2 se vyskytuje 1 - 200 tisíc jedinců makrofauny a miliardy jedinců 

mikrofauny. Na 1 ha se nachází 2 - 10 t živé půdní hmoty, což je asi 0,05- 0,5 % z hmoty půdy. 

Pozitivní role organismů v půdě spočívá zejména v dekompozici organické hmoty a transformaci 

anorganických látek, fixaci dusíku (symbiotická fixace dusíku - Rhizobium), ochraně kořenů rostlin 

proti parazitům a patogenům a rozkladu toxických látek, které se dostávají do půdy (při chemické 

ochraně rostlin, kontaminací prostředí z průmyslu apod.). Ve zdravé půdě je řada přítomných 

druhů schopna každodenně realizovat množství enzymových, fyzikálních a dalších procesů 

vedoucích ke stabilitě a odolnosti ekosystému. Pokud je půda zdravá a není ovlivněna 

nežádoucími látkami, rozmanitost mikrobiální populace je velká a počty mikroorganismů vysoké. 

Rozmanitost se výrazně snižuje, pokud je půda například znečištěna polutanty, které jsou pro 

mikroorganismy toxické. Přítomnost polutantu způsobí, že značná část druhů vymizí a přežijí jen 

ty, které jsou schopny polutant využívat jako zdroj energie pro růst a množení. Rozmanitost se v 

půdě obnovuje po vymizení polutantu, tedy po jeho spotřebování mikroorganismy. Těchto 

schopností mikroorganismů se využívá při biologickém čištění kontaminované půdy 

(bioremediace) 
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Co ovlivňuje biologickou aktivitu půd? 

Mikroby v půdě pracují bez ohledu na cíle a snahy člověka. Člověk však může jejich činnost využít 

ve svůj prospěch, dovede-li tuto činnost usměrňovat. Tak např. rozklad posklizňových zbytků 

rostlin, probíhá-li v nevhodnou dobu, může vést k dočasnému ochuzení půdy o živiny, které potom 

chybí rostlinám. Probíhá-li však v době, kdy půda je bez rostlinného pokryvu, může tak naopak 

sloužit jako proces uchovávající živiny v biomase mikrobů a chránit je tak proti vymytí z půdy. 

Řídit činnost mikrobů v půdě lze však jedině prostřednictvím faktorů vnějšího prostředí. Např. 

způsoby zpracování půdy mění obsah půdní vody, teplotu půdy, její aeraci a stupeň mísení půdy 

se zbytky pěstovaných plodin. To vše se odráží v biologické aktivitě půdy (v zastoupení půdních 

organismů a mikroorganismů, v aktivitě mikroorganismů a v aktivitě enzymů). Z tohoto důvodu je 

třeba znát jak jednotlivé faktory prostředí, tj. ekologické faktory, které působí na mikroflóru a jak 

její činnost řídí. Mezi faktory, které regulují intenzitu mikrobních pochodů patří vlhkost, teplota a 

aerace, ale také půdní zrnitost a půdní struktura. Strukturní půdy mají větší biologickou aktivitu 

než půdy nestrukturní, zejména proto, že jsou lépe provzdušněny. V zemědělských půdách je 

důležitým faktorem pro život v půdě a rozvoj edafonu především uplatňovaný systém 

hospodaření. Na organismy v zemědělsky obhospodařovaných půdách působí faktory, které 

mnohdy mají negativní efekt na jejich početnost a druhovou pestrost a tímto působí i na procesy, 

které v půdě probíhají. V této souvislosti se nejedná pouze o chemické vstupy, ale i o volbu plodin 

v osevním postupu a agrotechnické zásahy v agroekosystému. Monokulturní zemědělské 

systémy poskytují nízkou diverzitu v organických zbytcích a doprovodných organismech, které se 

zúčastní jejich rozkladu. Je známo, že kultivace lesních půd snížila početnost hub a zvýšila 

početnost bakterií. Poměr biomasy hub k bakteriální biomase se udává kolem 1:1 v obdělávaných 

půdách a kolem 3:1 v oblastech s minimálním zpracováním půdy a více jak 100:1 v lesních 

oblastech. Monokulturní systémy, zejména tam, kde jsou posklizňové zbytky odstraněny nebo 

spáleny, snižují počet žížal a jiných makroorganismů v porovnání s jejich početností na půdách s 

rotací plodin. 

 

Při zapravování rostlinných zbytků má vliv i zvolená technologie. Při minimalizovaných 

agrotechnických zásazích zůstává organická hmota při povrchu půdy, dochází k omezení 

evaporace a zvýšení vlhkosti v této vrstvě. 

Na edafon má rovněž výrazný vliv hnojení. Při srovnání hnojených a nehnojených ploch byly ve 

výzkumech zaznamenány vyšší počty organismů na plochách hnojených chlévským hnojem a 

většinou i průmyslovými hnojivy ve srovnání s nehnojenými variantami. Rozvoj edafonu je však 

limitován dávkami hnojiv. Při racionálním hnojení se může zvýšit produkce rostlin a biomasa 

kořenů, může narůstat počet primárních konzumentů a stimulována mikrobiální aktivita a 

bakteriální populace v rhizosféře a následně se mohou rozvíjet i populace jiných konzumentů. 

 

Na edafon má velký vliv i půdní reakce. Vysoká kyselost, nebo vysoká alkalita vede často k 

inhibici růstu četných běžných bakterií. Zemědělské agrotechnické zásahy, které upravují půdní 

reakci, jako je vápnění, zastavují růst většiny bakterií. Samostatným problémem je používání 

pesticidů, neboť řada z nich zabíjí i necílové organismy v půdě stejně jako cílové druhy. Jejich 
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účinek na organismy může být jak přímý, tak nepřímý. V řadě případů může mít nepřímý vliv 

pesticidů na půdní bezobratlé větší a dlouhodobější účinek než přímé efekty. 

Například je zřejmé, že žížalám prospívá minimalizace kultivačních zásahů, notill technologie, 

nepoužívání pesticidů a jiných xenobiotik, dostatečné zásobení půdy organickou hmotou ze 

vzniklé biomasy či posklizňových zbytků, příznivá půdní reakce a stálá přiměřená vlhkost půdy, s 

absencí častějšího zamokřování. 

 

A právě kořeny rostlin včetně mikroorganismů v zóně rhizosféry, ale i makroorganismů jako jsou 

jejich nejznámější představitelé žížaly, významným způsobem zlepšují strukturu půdy do hloubky 

celého půdního profilu. Exkrementy žížal jsou velmi cenným zdrojem živin a energie pro 

mikroorganismy i rostliny a jsou velmi cennými prekurzory humusu. Vytvářením chodbiček vzniká 

vertikální systém makropórů procházející z povrchu do spodních vrstev půdy. Těmito makropóry 

pak může do půdy zasakovat větší množství vody, která díky zvyšujícímu se podílu organické 

složky je v půdě lépe zadržena. Taktéž tento systém chodbiček zlepšuje aeraci půdy, což je 

dalším předpokladem rozvoje biologické aktivity půdy. Chodbičky jsou vyhledávanými prostory 

pro růst kořenů rostlin a rozvoj půdních mikroorganismů, které zde mají snazší přístup k živinám. 

Žížaly tak žijí v těsné symbióze s kořeny rostlin, půdními houbami a dalšími mikroorganismy.  

 

Na půdách v České republice můžeme nalézt až 300 jedinců žížal na metr čtvereční. Při přepočtu 

na biomasu to odpovídá 500-1000 kg/ha. Tato populace může vyprodukovat 40 t i více 

exkrementů (koprolitů) za rok, v případě jsou-li pěstovány leguminózy i několikanásobně vyšší 

objem.  

 

Strukturní půda pak umožňuje snížení počtu operací při kultivaci i redukci nutného hloubkového 

kypření či podrývání. To sebou nese i snížení spotřeby nafty, snížení potřeby tahové síly i práce 

a současně výrazné zlepšení kvality práce strojů a nářadí. Dále pak se zlepšuje přístupnost 

pozemků pro všechny druhy pojezdů v rámci agrotechnických operací včetně sklizně, což má 

v důsledku vliv i na výnos a kvalitu produkce. Snížení počtu pojezdů po pozemcích vede i ke 

snížení zhutnění půdy a odstranění zón technogenního utužení ve větších hloubkách půdního 

profilu.  

 

Fyzikální vlastnosti a návaznost na biologii v půdě  

 

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.  
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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 

 

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 významně ovlivňuje vodní režim půdy:  

1) hospodaření s atm. srážkami 

2) omezení výparu 

 

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. 

 

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. 
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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 

 

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  

 

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  

 

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! 

 

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  
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Koeficient strukturnosti (KS) je vypočítaná hodnota, kterou se vyjadřuje kvalita půdní struktury. 

Je to poměr mezi strukturními částicemi (agregáty) a zbytkem půdy v půdním profilu. Hodnoty 

koeficientu strukturnosti sledovaných v letech 2011-2015 jsou vyjádřeny v grafu. 

Průměrné hodnoty koeficientu strukturnosti po aplikaci PRP SOL 

na sledovaných variantách v letech 2011-2015 (Badalíková a kol., 2015) 

 
 

Omezme zpracování půdy mechanizací 

• 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    

 

Retenční kapacita půdního fondu ČR 

 

Zasakování (infiltrace) srážkové vody do půdy je hlavním zdrojem obnovy zásob půdní vláhy a 

spodní vody. Pro zajímavost 1 m3 strukturní půdy zadržuje přibližně 200 až 500 l vody. To 

znamená, že 1 ha strukturní půdy s hloubkou profilu 0,5 m může disponovat zásobou 1 - 2,5 mil. 

litrů vody. 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 plynné a kapalné (Graf č. 3 a 4) Rovněž se snižuje i jímací (retenční) schopnost 
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pro vodu. Nestrukturní 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.  

 

Pokud se prostor pro vodu v půdě vlivem zhutnění sníží o 10 %, pak to představuje v orničním 

horizontu 30 cm objem vody 300 000 litrů na hektar. To odpovídá 30 mm srážek, které by 

kompletně zasákly do půdy. Půdní profil je však schopen jímat vodu až do hloubky 1metru. Pak 

by snížení vodní kapacity půdy dosahovalo hodnoty 1 000 000 litrů a to odpovídá 100 mm srážek. 

Vezmeme-li v potaz tyto skutečnosti, pak vodní retenční kapacita zemědělského půdního fondu 

České republiky představuje 8 400 000 000 litrů vody. Ovšem další, v tomto případě negativní, 

skutečností je, že 70 % půd u nás je poškozeno degradací, trpí různým stupněm utužení, erozí, 

dehumifikací a ztrátou biologické aktivity. Z těchto důvodů je skutečná retenční kapacita našich 

půd snížena na 5 040 000 000 litrů. Rozdíl tedy činí 3 360 000 000 litrů. Jestliže celková spotřeba 

vody v ČR v roce 2013 činila 1 700 000 000 litrů, pak voda chybějící v půdě představuje pokrytí 

této spotřeby na období dvou let. (Vopravil, 2016)  

 

Možnosti řešení  

Při dodávání organické hmoty do půdy dle pokynu www.organickahmota.cz, rozšířením 

uplatňování půdoochranných technologií, podporou a rozšířením pěstování víceletých pícnin 

apod., lze očekávat zlepšení stavu a zvýšení retenční kapacity půdního fondu ČR z původních 5 

040 000 000 m3 vody následovně:  

 

• Do roka:  6 500 000 000 m3 vody 

• Do tří let:  6 800 000 000 m3 vody 

• Do deseti let:  7 100 000 000 m3 vody  

 

Tento odhad dopadů optimalizace hospodaření na retenční schopnost půdy vychází z výsledků 

měření realizovaných v provozních podmínkách na vybraných zemědělských podnicích v ČR. 

Pozitivní je to, že nejvyšší efekt hned po aplikaci zlepšujícího opatření je dosahován už v prvním 

roce. 

 

Hledání řešení v praxi 

Cílem praxe je najít systémové řešení, které naplňuje ošetřování půdy, zájmy a potřeby pěstitelů. 

Zabezpečit tak ochranu půdního fondu a plně respektovat podmínky ochrany životního prostředí. 

Zajistit kvalitnější produkci vedoucí k lepšímu zdravotnímu stavu plodin. Hledají se tak inovativní 

řešení, které se budou významně podílet na naplnění cílů globálního trendu – zdravá půda, zdravé 

rostliny, zdravý život. Lepší zdravotní stav kultur bude mít i vysoce pozitivní vliv na redukci 

mykotoxinů, jak v ovzduší, tak i v potravinových řetězcích.  

Metodika projektu v suché oblasti Jižní Moravy - výsledky půdních profilů 
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V následujících odstavcích popíšeme, sledování systémového řešení v praxi v suché oblasti Jižní 

Moravy. Těmito zajímavými výsledky chceme poukázat, kolik jsme schopni ušetřit půdní vláhy, 

pokud zlepšíme strukturu půdy. 

Na základě studia ortofotomap, map půdních typů a satelitních snímků, byl proveden výběr 

stanoviště v katastru obce Litobratřice patřící do klimatické oblasti VT – velmi teplá suchá 

kukuřičná výrobní oblast. Nadmořská výška 210 m. Uplatňuje se zde srážkový stín 

Českomoravské vrchoviny. Celoroční srážky na sledované lokalitě v roce 2017 byly 380 mm, z 

toho během vegetace spadlo pouze 66,2 mm. V roce 2018 byly srážky 411 mm a během vegetace 

spadlo 87 mm srážek. V roce 2019 byly srážky 487 mm a během vegetace spadlo 360 mm srážek. 

Průměrná roční teplota činí 9-10 °C, z toho ve vegetačním období 15,3 °C.  

Půdní podmínky: černozem modální na spraši, středně těžká až těžká, zrnitostně hlinitá až 

jílovitohlinitá půda, humusový horizont sahá do hloubky 40 cm, z toho je kultivováno 30 cm. 

 

Na jaře 2017 byl založen poloprovozní pokus s respektováním agrotechnických zásahů v rámci 

hospodařícího podniku. Po zasetí pšenice jarní byla provedena aplikace 150 kg/ha granulí 

půdních biostimulantů plošně průmyslovým rozmetadlem. Na podzim 2017 po zasetí pšenice 

ozimé byla provedena druhá stejná plošná aplikace půdních biostimulantů. Po pšenici ozimé byla 

zaseta řepka s následnou třetí aplikací půdních biostimulantů ve stejné dávce jako v předešlých 

letech. Na pokus byly použity i 2 varianty listových biostimulantů, které se aplikovaly v dávce 1,5 

l.ha-1, během vegetace (1x ročně) v rámci agrotechnického ošetření porostu v tank mixu 

s herbicidy. O těchto variantách bude zmíněno až v oddílu výnosy, i když i zde se sledují i půdní 

vlastnosti.  

 

V rámci projektu, který se zabývá studiem aplikace půdních biostimulantů oproti kontrole v suché 

oblasti, byl realizován v termínech 9. 11. 2017, 5. 11. 2018 a 31. 10. 2019 výkop půdních profilů. 

Toto podrobnější sledování bylo zaměřeno pouze na variantu kontrola a Neosol. Půdní 

biostimulant Neosol, byl vybrán jako strategický produkt, kdy na této a kontrolní variantě jsou 

sledovány účinky dlouhodobé změny půdních vlastností již třetím rokem.  

 

Byla zde měřena aktuální půdní vlhkost v sedmi hloubkách v pěti opakováních (vlhkoměrem Delta 

T Devices HH2 moisture meter). V roce 2017 pouze v pěti hloubkách z důvodů sucha. Současně 

byly ve dvou hloubkách v pěti opakováních 0-20 cm a 20-40 cm odebrány vzorky na stanovení 

základních fyzikálních vlastností půdy (rozbor Kopeckého válečky – objemová hmotnost, 

pórovitost, maximální kapilární kapacita, kalkulace minimální vzdušnosti).  

 

Fyzikální vlastnosti půdy 

V rámci projektu byl podrobně sledován vliv půdního biostimulantu – granulátu Neosol, 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, jako možnost 

vedoucí ke zlepšení půdních vlastností při nedostatku organické hmoty (dále OH) v půdě. 

Množství a pevnost poutání půdní vody závisí na fyzikálních, fyzikálně-mechanických a 

chemických vlastnostech půdy, na obsahu a kvalitě organické půdní složky. Hodnoty fyzikálních 
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vlastností půdy jsou uvedeny v tabulce 1. Objemová hmotnost redukovaná je přímým ukazatelem 

utužení půdy. U půd strukturních a neutužených se tato hodnota pohybuje v rozmezí 1,30-1,45 

g.cm-3. Hodnoty nad 1,45 g.cm-3 ukazují střední utužení půdy a hodnoty nad 1,5 g.cm-3 vykazují 

půdy silně utužené. (Vopravil a kol. 2010) 

Utužení půdy ovlivňuje vodní režim  

Půdní struktura je ve většině případů narušena nedostatkem organických látek, nízkou 

biologickou půdní aktivitou a značným vlivem utužení způsobeným častými pojezdy velmi těžké 

mechanizace za nevhodných vláhových podmínek. V důsledku těchto poruch se výrazně zhoršují 

fyzikální vlastnosti půdy. Vzniká první předpoklad zhoršení zasakování srážkové vody do půdy a 

jejího udržení v půdním profilu.  

 

Celková pórovitost – polní kapilární kapacita, vyjadřuje maximální množství kapilárně zavěšené 

vody, kterou půda zadrží svými kapilárními póry. Maximální kapilární vodní kapacita je 

schopnost půdy zadržovat vodu pro potřebu rostlin, ta je pak předpokladem pro vyšší 

výnos plodin. 

 

Hodnoty fyzikálních vlastností půdy jsou uvedeny v tabulce. 

 

Výchozí hodnoty v roce 2017 korespondují se založenými variantami.  V roce 2018 již lze z hodnot 

usoudit, že varianty s aplikovaným půdním biostimulantem vykazovaly nižší úroveň utužení půdy, 

což dokazují hodnoty OHR. U varianty 1 – kontrola byla vysoká hodnota OHR 1,51 g.cm-3 a nízká 

pórovitost 41,9 %, což korelovalo s ostatními sledovanými veličinami fyzikálních vlastností půdy. 

Rok 2019 potvrdil trend roku 2018, u varianty 1 - vykazoval statisticky průkazný pokles a nárůst 

OHR a pórovitosti oproti kontrolní variantě.  

 

Stanovení fyzikálních vlastností půdy Litobratřice 2017, 2018 a 2019 

2017 2018 2019 

V
a
ri

a
n

ta
 Hloubka 

půdy 

(cm) 

Objemová 

hmotnost 

red. (g.cm-

3) 

Celková 

pórovitost 

(%) 

Hloubka 

půdy 

(cm) 

Objemová 

hmotnost 

red. (g.cm-

3) 

Celková 

pórovitost 

(%) 

Hloubka 

půdy 

(cm) 

Objemová 

hmotnost 

red. (g.cm-

3) 

Celková 

pórovitost 

(%) 

K
o

n
tr

o
la

 

0-20 1,13 57,9 0-20 1,49 42,9 0-20 1,39 41,4 

20-40 1,39 47,1 20-40 1,53 40,9 20-40 1,54 39,2 

Průměr 1,27a 51,5a Průměr 1,51b 41,9a Průměr 1,46b 40,3a 

P
ů

d
n

í 

b
io

s
ti

m
u

la
n

t 0-20 1,12 57,7 0-20 1,31 49,9 0-20 1,21 58,9 

20-40 1,44 45 0-40 1,26 51,9 20-40 1,34 55,4 

Průměr 1,28a 51,4a Průměr 1,29a 50,9b Průměr 1,28a 57,15b 
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Tabulky a grafy ukazují průběh aktuálních půdních vlhkostí při odkryvu celého půdního profilu v 

prvním roce sledování 2017. Po prvním roce sledování lze již na podzim zaznamenat patrný rozdíl 

mezi kontrolní variantou a variantou s půdním biostimulantem, kdy varianta s půdním 

biostimulantem má rovnoměrnější rozložení vlhkosti a plynulost zasakování.  

Dle výpočtů můžeme konstatovat, že v roce 2017 na variantě s půdním biostimulantem, bylo navíc 

k dispozici oproti variantě kontrolní 10,9 mm srážek.  

 

 

Měření vlhkostí Litobratřice 9. 11. 2017 

 

Dále byla měřena aktuální půdní vlhkost v sedmi hloubkách v pěti opakováních (vlhkoměrem Delta 

T Devices HH2 moisture meter). V roce 2017 pouze v pěti hloubkách z důvodů sucha, kdy měření 

nebylo do větších hloubek realizovatelné. 

 

Aktuální půdní vlhkost, Litobratřice 2017, v obj. % 

 

 

Ve druhém roce sledování půdních profilů 2018 ukazují průběh aktuálních půdních vlhkostí. Na 

kontrolní variantě v povrchové vrstvě 10 cm je část vláhy z vydatných zářijových srážek 

odtranspirována stále ještě vegetující řepkou. Ve vrstvě 10-20 cm se nakumulovalo více srážek 
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 % 

Voda m3 

na 1 ha 

Ekvivalent 

srážek (mm) 

10 cm 24,94 a 24,10 a -0,84 -10,95 -1,09 

20 cm 23,86 a 26,14 b 2,29 29,72 2,97 

30 cm 25,66 a 26,46 a 0,81 10,48 1,05 

40 cm 22,53 a 26,31 b 3,77 49,04 4,90 

50 cm 11,40 a 13,76 a 13,76 30,73 3,07 

Celkem v půdním profilu 109,02 10,90 
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nad první technogenně utuženou vrstvou. Ve vrstvě 20–30 cm srážky chybí vlivem nižší retenční 

kapacity způsobené technogenním utužením projevujícím se polyedrickými půdními agregáty. Ve 

vrstvě 30-40 cm je vlhkost opět mírně vyšší podobně jako v zóně 10-20 cm; tento stav je způsoben 

rychlejším zasáknutím vody přes praskliny ve druhé utužené zóně, která zatím nebyla 

odtranspirována kořeny rostlin. 

 

Měření vlhkostí Litobratřice 5. 11. 2018 

 

Varianta s půdním biostimulantem má rovnoměrnější rozložení vlhkosti a lepší plynulost 

zasakování vody. Tvoří se zde trvalá zásoba půdní vláhy. Drobtovitá půdní struktura ve vrstvě do 

10 cm umožňuje infiltraci vody do hloubky. Hodnoty naměřené ve vrstvách 20-70 cm dokumentují 

rovnoměrnější zasakování srážek do celé hloubky půdního profilu a potvrzují tak skutečnost, že 

strukturní půda s absencí zón technogenního utužení dokáže lépe hospodařit s vláhou i v suchých 

podmínkách. Dle výpočtů můžeme konstatovat, že v roce 2018 na variantě s půdním 

biostimulantem, bylo navíc k dispozici oproti variantě kontrolní 28,2 mm srážek. 

 

Aktuální půdní vlhkost, Litobratřice 2018, v obj. % 
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10 cm 15,56 a 15,76 a 0,20 2,6 0,26 

20 cm 16,62 a 18,32 b 1,70 22,1 2,21 

30 cm 13,92 a 19,90 b 5,98 77,74 7,77 

40 cm 16,32 a 18,96 b 2,64 34,32 3,43 

50 cm 14,66 a 17,44 b 2,78 36,14 3,61 

60 cm 12,60 a 17,24 b 4,64 60,32 6,03 

70 cm 12,82 a 16,54 b 3,72 48,36 4,84 

Celkem v půdním profilu  281,58 28,16 
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V roce 2019 bylo provedeno třetí sledování půdních profilů. Rozdíly mezi variantami ukazují na 

průběh aktuálních půdních vlhkostí v půdním profilu zcela jasně. Skutečnost, že rok 2019 přinesl 

větší množství srážek oproti předešlým letům, potvrdil funkčnost sledovaného systému. Kontrolní 

varianta nedokázala tyto cenné srážky správně zadržet a využít. Potvrdilo se, že varianta s 

půdním biostimulantem dokázala díky lepší struktuře půdy, zadržet průměrně o 34,4 mm na hektar 

srážek více, něž varianta kontrolní. 

 

Měření vlhkostí Litobratřice 31. 10. 2019 

Půdní vlhkost, Litobratřice 2019, v obj. % 

 

Z hodnot je patrné, že půdní biostimulant působí pozitivně na provzdušněnost půdy díky podpoře 

půdní biologie, která tak přirozeným způsobem pracuje v půdě. To potvrdili i Miller a kol. (1990), 

kteří ve své práci popisují zlepšení půdních vlastností pomocí aplikace půdních kondicionérů a 

dalších pomocných látek. 

 

Během sledovaného provozního pokusu v oblasti suché Jižní Moravy, je z měření OHR, 

pórovitosti a aktuálních půdních vlhkostí průkazná tendence nárůstu schopnosti půdního profilu 

kumulovat větší objem srážkové vody o 314 %.  To znamená trojnásobné zlepšení oproti prvnímu 

roku sledování. Strukturní půdní profil je tak schopný zadržet dešťové srážky a lépe je využít. 
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10 cm 19,48 a 24,12 b 4,64 60,32 6,03 

20 cm 25,46 b 24,96 a -0,50 -6,50 -0,65 

30 cm 26,80 a 28,62 b 1,82 23,66 2,37 

40 cm 24,72 a 28,14 b 3,42 44,46 4,45 

50 cm 24,34 a 26,96 b 2,62 34,06 3,41 

60 cm 20,34 a 25,06 b 4,72 61,36 6,14 

70 cm 17,46 a 27,22 b 9,76 126,88 12,69 

Celkem v půdním profilu  344,24 34,40 



Talajvédelmi védelmi művelési gyakorlatok a talajprofil szerkezetének javításának érdekében 
Hely és dátum 

  

www.visegradfund.org   20  

Zejména v zóně pod 30 cm, která je méně náchylná na prosychání to umožnuje nárůst zásoby 

půdní vody pro nastávající porosty. Můžeme konstatovat, že systémová aplikace přírodního 

půdního biostimulantu tak napomáhá zabezpečit doplňování půdní zásoby vody. 

 

Porovnání varianty kontrolní (vlevo) a varianty s půdním biostimulantem 

 

 

Sledování vlivu biostimulací na výnos řepky 

Z výsledků vyplývá, že u variant s použitými biostimulanty jak půdními, tak i listovými byly výnosy 

oproti kontrole průkazně vyšší. Díky strukturnější půdě, lepší funkci kořenů (potvrzeno měřením 

kořenové aktivity a lepšímu využiti půdní vláhy a tím i živin se následně projevilo zvýšení výnosů. 

Z výše uvedených výsledků lze konstatovat, že jednotlivé varianty způsobu ošetření vedly ve 

sledovaných letech ke zlepšení tvorby a funkčnosti kořenů i přímo zvýšení množství 

výnosotvorných prvků oproti neošetřené kontrolní variantě. 
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Výnos řepky v roce 2019 v t.ha-1 

 

Je důležité zdůraznit, že i přes zvýšení výnosů oproti kontrolní variantě, nedošlo ke snížení 

olejnatosti na jednotlivých variantách. Na všech sledovaných variantách byla olejnatost 41 %.  

Olejnatost řepky závisí na počtu semen v každé šešuli, počtu šešulí na jedné rostlině a množství 

rostlin na dané ploše. V zájmu dosažení dobré kvality zrna s požadovanou olejnatostí je nutné 

maximalizovat fotosyntetickou aktivitu rostlin. A jsme zpět na začátku. Zde je velmi důležité 

založení porostu a výsevek na jednotku plochy v době nevhodných vláhových podmínek. Kdy si 

každá silnější rostlina bere na úkor slabších rostlin jak vláhu, tak živiny a dochází k nutnému 

snižování výnosů. V případě sucha při menším výsevku dostaneme sice stejný výnos, ale 

ušetříme na vstupech.  

 

Jeden z největších problémů dneška je – špatný vodní režim v půdě.  

Víme, jak zlepšit vodní režim v půdě. 

 

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. 

Je zde vidět výsledek rozkladu bavlněné látky při různých aplikačních dávkách 45 dní po aplikaci. 

Bavlněná látka je umístěna do hloubky 20 cm v každé variantě a je opět vyjmuta 45 dní po aplikaci. 

Stupeň rozkladu bavlněné látky jasně ukazuje zvýšení půdní aktivity v ošetřené variantě 

přípravkem Nutrigeo.  

 

Vodostálost půdních agregátů 

Tři poloprovozní pokusy z roku 2020 v České republice ukázaly zvýšení vodostálosti půdních 

agregátů. Byly odebrány Kopeckého válečky ve dvou hloubkách a 4 opakováních. Výsledky testů 

ukazují zvýšení vodostálosti půdních agregátů o 13 až 24 %. Jedná se o velmi dobré protierozní 

opatření. V kontextu rychle se měnících klimatických podmínek je jisté, že i zemědělství potřebuje 

Kontrola Neosol Explorer Akeo
Agropti

m
Algomel

výnos t/ha 3,50 4,30 4,60 4,50 4,30 4,20
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rychlou a účinnou odpověď na tyto změny. Půdní stimulace pomoci produktů Nutrigeo se jeví jako 

velice rychlé a účinné řešení pro moderního zemědělce. 

 

Komplexní živý ekosystém založený na produkci, tvorbě struktury půdy, zásobě živin a zásobě 

vody je spolupráce jednotlivých společenství organismů v půdě, v symbióze s přísunem 

stavebních látek, energie a výživy prostřednictvím rostlin. Aby tento systém mohl fungovat, 

potřebuje co nejvíce klidu na práci bez nadměrného narušování, obracení (orba). Častokrát 

opakované, nepřiměřené mechanické zásahy, pracně vytvořenou strukturu půdy ničí. Způsob 

kultivace půdy má vliv na management vody v půdě a její aeraci. Toto je další důležitý činitel, který 

ovlivňuje růst a vývoj rostliny a následnou kvalitu zrna. Poruchy půdní struktury a nerovnoměrný 

vláhový management se dnes již dotýkají většiny pěstovaných plodin a kultur nejen v České 

republice. Tento problém je dnes globální. Ale není neřešitelný. Je potřeba uvést půdu opět do 

její přirozené rovnováhy. Uvést celý systém hospodaření do harmonie života. Nezapomínejme, 

že i my lidé jsme součástí koloběhu života a svou činností můžeme a dokážeme mnoho změnit. 

 

 

 

Mechanicky jsme schopni ovlivňovat pouze vrchní vrstvy půdy do 30 cm. S těžkou technikou však 

nelze kalkulovat se zlepšením půdních vlastností do větší hloubky. 

 

Efektivní řešení 

Nutnost dát do pořádku základní půdní procesy je jasné, jak to ale zabezpečit není vůbec složité. 

Důležité pro výživu a hnojení všech plodin je umět efektivně využívat živiny ze zdrojů 

produkovaných na farmě, a to nejen z ekonomických důvodů. Dokonce i průmyslové dusíkaté 

hnojivo je pro rostliny přijatelné pouze v půdním roztoku (Záhora, 2017). Hlavní důvod a jeden ze 

základů systému trvale udržitelného hospodaření na půdě je, snížit chemickou zátěž půdního 

prostředí a znovu obnovit půdní biologickou aktivitu, jako základ půdní úrodnosti a rentability 

plodinových systémů. Pak se nám náš základní a nejdůležitější výrobní prostředek – PŮDA, 

odvděčí schopností eliminovat negativní dopady klimatických změn, dobrými výnosy a 

dosahováním zisků ze zemědělské výroby.  

 

V posledních letech se ve větší míře začaly používat půdní podpůrné prostředky - biostimulanty, 

které mají za úkol zlepšit mineralizaci organických zbytků rostlin, zvýšit aktivitu půdních 
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mikroorganismů, zlepšit strukturu půdy a zlepšit tak i vodní režim v půdě. Tyto přípravky mají 

význam především tam, kde se hospodaří bez živočišné výroby. Jejich dosahované výsledky 

především v průběhu posledních let tyto přínosy potvrzují. 

Najděme rezervy ukryté v půdě! Kde? V přístupu. Základním předpokladem je předcházení, 

respektive eliminace negativních dopadů klimatických podmínek, a to v kvalitní péči o strukturu 

půdy. Nemluvě o tom, že současné nestrukturní degradované půdy potřebují nejen jednu sezónu, 

ale nový systém hospodaření pro zotavení. A to chvíli trvá. Tento přístup však předpokládá změnu 

přístupu k půdě a mnohdy i technologické změny respektující aktuální půdně-klimatické 

podmínky. 

Všechny rezervy ukryté v půdě lze najít, pokud začneme půdu vnímat jako vyvážený ekosystém 

- živý organismus, jehož výkonnost závisí na rovnováze biologických a chemických procesů t. j. 

jeho zdravotního stavu. Analogicky v souvislosti s lidmi - pokud jsme zdraví, máme vyváženou 

stravu a žijeme v pohodě, podáváme i dobrý pracovní výkon. 

 

Najděme jednoduchý systém, jak uvést přirozené biologické procesy v půdě do co největší 

rovnováhy, symbiózu půda – rostlina - atmosféra, spolu s přirozenou úpravou produkovaných 

hospodářských hnojiv, aby vracela půdě její přirozenou úrodnost a systémovým přístupem 

zlepšila výsledky hospodaření, moderně označované za udržitelné. Operativní řešení 

s krátkodobým efektem jsou nám ale jaksi blíže. Intenzita opakování extrémních projevů počasí 

nás však donutí hledat řešení, která budou vycházet jednak ze šetření vláhou v půdě 

(management půdní vody) jakož i hospodaření s vodou v porostech plodin. 

 

Zásady pro obnovení půdního života a zlepšení managementu vody v půdě: 

- využívat technologie se snížením intenzity zpracování půdy, 

- udržovat vegetaci na orné půdě, nejlépe po celý rok, 

- cílovou plodinu střídat s druhově bohatou meziplodinovou směsí, 

- nadzemní biomasu meziplodin a posklizňové zbytky nejlépe nechávat na povrchu, resp. zapravit 

do 10 cm, 

- dodávat dusík do půdy přes dusík fixující rostliny, 

- podpořit půdní biologii prostřednictvím půdní biostimulace nebo zařazením meziplodin společně 

s využitím biostimulací. 

 

Perspektivní dopad a přínosy pro praxi: 

- vyšší produktivita a výměra efektivně obdělávatelné půdy pro systémy pěstování plodin, 

- snížený negativní dopad na životní prostředí prostřednictvím snížení vstupů (pesticidů, 

průmyslových hnojiv, energie a vody), 

- bohatší půdní biodiverzita pro vyšší úrodnost půdy, lepší kontrola škůdců, chorob 

a účinnější ochrana spodních i povrchových vod, 

- vyšší příjmy pro zemědělce s nižším ekonomickým rizikem, 

- zásobování trhu zdravějšími potravinami a krmivy. 
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Závěr – vize  

Mějme neustále na mysli, že Česká republika i Slovensko jsou střechou Evropy a z této střechy 

veškerá voda odtéká. Je jen a jen na nás, jak povrch této střechy upravíme, aby nám všechna 

voda neutekla za hranice. A zcela určitě to za nás ani Brusel ani populistické programy typu 

dešťovka nevyřeší. Univerzální řešení, jak hospodařit s vodou v půdě neexistuje. Potřeba zlepšit 

strukturu půdy a vodo-vzdušný režim půd, se však již stala bytostně důležitou. Bez vody to 

nepůjde, a pokud chceme udržet intenzitu zemědělské výroby, musíme začít hledat řešení, jak si 

vodu v půdě chránit. Programovatelným počasím a celoplošným zavlažováním to také určitě 

nebude. Zbývá nám tedy začít se intenzivně zajímat i o strukturní stav půdy abychom byli schopni 

odolávat extrémním projevům počasí v posledních letech. Zvládnutí problematiky šetření půdní 

vodou je základem úspěchu, protože kde je voda, tam je život. Najděme v každém z nás, ve svém 

svědomí, co je pro nás priorita, jestli se budeme řídit jen očima nebo i srdcem. Půda je naše 

největší bohatství, jak v přítomnosti, tak i v budoucnosti. 

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. 

Úctu k půdě projevovalo lidstvo už od dob nejstarších civilizací. Tehdy člověk viděl v půdě či zemi 

svůj pevný základ zakotvení a přisuzoval její stálost, trvalost, neměnnost, věrnost a byl připraven 

pro ni položit i život. 

Matka živitelka, Matka Země. S nástupem moderní doby však udělal moderní člověk z půdy 

materiál, hmotu, stavební pozemek, výrobní prostředek a zboží. Tak se z půdy - Matky Živitelky - 

dárkyně obilí, stala vratká loďka, ohrožována člověkem - nezodpovědným lodivoda. "Opustíš - li 

mě, nezahyne. Opustíš Pokud mě, zahyneš!" Viktor Dyk. 

 

 

  

 

 

 
 
 


