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SOIl, clImAte chANge ANd cIvIlIZAtION
Winfried e. h. Blum

Institute of Soil Research, Department of Forest- and Soil Sciences,
University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Peter-Jordan-Str. 82, 

1190 Vienna, Austria

The impact of climate change on the provision of goods and services by soil and its 
impact on civilisation are discussed. A short introduction into the historical development 
of civilisation explains the relationship nature-human society on a world-wide level 
during the last 10,000 years. 

Based on this, different scenarios of climate change, especially referring to changes in 
precipitation and annual mean temperatures are given, explaining what climate change 
means for the provision of surface and ground water, for the development of biodiversity, 
especially soil biodiversity, the impact on human health and the impact on the food chain 
and food security. For this, different scenarios for agro-ecosystems are discussed. 

Through climate change, the provision of goods and services for civilisation changes 
tremendously. The impact of these changes will be very different for specific world 
regions. Adverse impacts are expected mainly regarding water resources for agricultural 
production (by irrigation), the generation of energy and industrial production, rain fed 
agriculture, biodiversity (in and above the soil), human health and living conditions 
for humans in specific world regions, and adverse feedback processes between soil and 
atmosphere, accelerating climate change. Possible causes of climate change derive from 
world views on the relationship between humans and nature, questionable economic and 
social theories and the increasing globalisation of decisions regarding the production 
and marketing of agricultural-biological commodities, without considering regional-
local ecological, social and economic conditions. Any mitigation of climate change and 
its impacts will have to be based on a re-orientation of world views and consequently 
adequate reactions by the world economy, by establishing new economic rules and 
steering operations.
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fOreSt SOIlS – chAlleNgeS fOr future 
SuStAINABle fOreSt mANAgemeNt

franz makeshin 
Institute of Soil Science and Site Ecology, Dresden University of Technology, Tharandt, Germany

Forest soils were subjected to considerable changes in the past. There beside forest 
cover and management, atmospheric impacts played a major role. Within immissions, 
acid impacts, sulphur and nitrogen, and in some regions also alkaline fly ash inputs 
changed especially top soil conditions and matter turnover. New challenges arise now 
from the strong pressure to economize forest management resulting in compactions of 
forest soils, long-term effects of changing forest cover and by possible effects of climate 
change by affected water and nutrient status and. The presentation will deal with these 
effects considering the demand for up-scaling and regionalization for a sustainable 
forest management planning.

SOIlS, eNvIrONmeNtAl AWAreNeSS ANd 
ecOlOgIcAl fOOtPrINt

carmelo dazzi
University of Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo, Italy

Soil carries out its functions in tune with the laws of universe, behaving as an open 
system that develops exchanging matter and energy with the external environment. 
Altogether, the pedogenetic processes produce, for almost all the soils, changes of the 
entropy with a negative sign determining a well defined soils organization. This is the 
pedodiversity that allow the soils to fulfill fundamental functions for the human society 
not only concretely, because they satisfy needs and material necessities of the man but 
also abstractly, satisfying intellectual activities or spiritual well-being. 

Problems for the soils rose together with the development of the industrial era and 
they proportionally widens, growing to excess, with the development of the technology 
and the needs of man. In many cases the man’s pressure on the soils has been of such 
intensity to transform the pedological order, than for the soils represent the rule, in 
the pedological chaos, and therefore in the cancellation of the pedodiversity. European 
live in a part of the world, where the rapid changes are redesigning the landscape 
like never before modifying the quality of the territories and environments. But the 
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soil resources even at planetary level cannot continue to supply goods and services 
without exceeding the thresholds of soil resilience. At planetary level, mankind has 
begun to exceed the supporting ability of the planet at the end of the 80´s of the past 
century and, in 2000 it was consuming 20 % more the Earth could not concur. In 
other words, this means that to satisfy our needs, we undermine the soil productivity 
and consume more landscape and resources overcoming the sustainable level. Clearly 
man social and economic development cannot be arrested but, it must happen in the 
respect of the environment and of its resources. It is clear that we need choices that must 
involved technicians and politicians and that they must absolutely rest on the concept 
of sustainable development.

geOStAtIStIcAl reSeArch Of SOIl 
heterOgeNeIty fOr PrecISe AgrIculture

v. v. medvedev1, m. I. Shevchuk2, N. I. Zinchuk3

1National Scientific Center „Institute for Soil Science and Agrochemistry after name 
A. N. Sokolovsky“, Kharkiv, Ukraine

2Polissia Experimental Station of NSC „Institute for Soil Science and Agrochemistry after name 
A. N. Sokolovsky“, Lutsk, Ukraine

3Volyn Technological Center of Soil Fertility Protection and Production quality, Lutsk, Ukraine 
A. N. Sokolovsky, Kharkiv, Ukraine

Heterogeneity – known property of a soil cover. It is shown at all hierarchical levels 
– from continent and then it is soil of various zones up to a soil section and then it is 
anisotropism as change of properties depending on a vector. Because of significant 
difficulties of its studying parameters of heterogeneity of agricultural fields remain 
practically not known and consequently there is no opportunity to differentiate 
technology of agricultural crops growing even there where in it there is an obvious 
need. But about 60-70 years of last century with the appearance of a geostatistical method 
the relation to it began to vary (Webster et al. , 1990). Now with distribution to many 
countries of precise agriculture (Moore, 2002) it is necessary to expect strengthening 
of attention to studying heterogeneity. 

The purpose, objects and methods of work was to describe heterogeneity of a field 
by means of geostatistical parameters (a dispersion, variograms, autocorrelation 
function, spectral density of a dispersion, etc.) and to prove of it delimitation on separate 
management units for the subsequent differentiation of agro-technology. Inspection 
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of soil-agrochemical parameters, accounts of a crop of a winter wheat and selection 
of soil-vegetative samples are lead on separate plots (at the rate of 1 plot in the size 
5 × 5 m on 0,5 hectares), incorporated in a field of a crop rotation (Lutsk district, Volyn 
region, ukraine). 

Results of researches: histograms of distribution almost all investigated parameters 
were close to normal, variograms – mainly spherical type with clearly expressed threshold 
of a dispersion, radius of correlation and the minimal nugget-effect. Geostatistical 
parameters have shown high variability of a crop and the majority of morphological 
properties of sections, physical and, especially, soil agrochemical properties in a field. 
Authentic autocorrelation function with high frequency of periodic fluctuations on small 
distances (probably, within the limits of an elementary soil area or polypedon), fading 
at achievement of distance between points of approbation about 150-250 m, is allowed 
to delimit a field on separate sites – parcels and management units. Parcels determine 
constant borders which can be used at new system of land tenure, management units 
– temporary borders for specification of entering of mineral fertilizers and conducting 
the differentiated tillage. using a krigging – map with the put borders between separate 
sites of a field, their area, and also the additional information on presence of resources 
for purchase of soft and hard (technical) ware and the market information on current 
and predicted demand for agricultural production develop the feasibility report on 
precise agriculture. 

Results of geostatistical research of spatial heterogeneity of soil and agrochemical 
properties and wheat productivity are used for field’s delimitation on separate sites and 
substantiations of exact ways of fertilizers and tillage implementation.

Moore M. The Role of “Fieldstar system” and technology information for modern Agriculture. Proceedings 
of National Agro-university “Mechanization of Agricultural production”, vol. 11, Kyiv, 2002, pp. 98-102. 
Webster R., Oliver M. A. Spatial dependence in statistical methods in soil and resource survey. Oxford 
university Press. 1990, pp. 307.
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NANOScIeNce – SOIl ScIeNce – AStrOScIeNce:
SO WhAt IS SOIl ANd Where dId It cOme frOm?

Zdeněk k. filip
Institute of Chemical Technology, Prague, Technicka 3-5, 166028 Prague, Czech Republic/Germany

Since several years, an interest in nanoscience is permanently growing among 
scientists and also in general public. This phenomenon takes place in spite of the fact 
that as a term nanoscience by itself gives rather less sense. Only in colloquial way, this 
term could be accepted as quasi scientific background for technologies in which different 
natural or artificial nano-sized particles become effectively involved. In soil, both mineral 
and organic nanoparticles naturally appear, and they participate in reactions governing 
the soil-forming process, and physicochemical characteristics of soil. Similarly, in stellar 
environments basic physicochemical reactions occur at a nanoscale, and regularly they 
result in products highly resembling to those known from soils. Thus, soil science and 
astroscience undoubtedly consist many common features which might open quite a novel 
and unexpected view on the origin of soil on our planet Earth.

rOutINe ANAlySIS Of SOIlS
AS A BASIS fOr SOIl mONItOrINg

georg dersch, Andreas Baumgarten
AGES, Spargelfeldstrasse 191, 1226 Vienna, Austria

For several decades, soil routine analysis has been the basis for nutrient management 
of agricultural systems in Austria. From 1991 on, data have been collected and compiled 
for further statistical analysis. The results show, that, despite of the randomness of the 
soil sampling, the development of certain soil characteristics can be shown on the level of 
small production areas. Thus, the effectiveness of a seven year program for the promotion 
of ecologically sound production of agricultural products could be evaluated. Based 
on these results, a concept for monitoring certain soil characteristics in connection to 
changing production systems or environmental characteristics is developed.
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NeW treNdS IN the cONcePt Of SOIl 
INfOrmAtION ANd mONItOrINg SyStemS

györgy várallyay
Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry (RISSAC) 

of the Hungarian Academy of Sciences, Hungary

The maintenance of the favourable and desirable multifunctionality of soils, 
sustainable soil management, nature and water conservation require permanent 
information on soils and soil processes. In the last years special attention has been 
paid to the characterization of the sensitivity/susceptibility/vulnerability of soils to 
various natural and human-induced stresses (e. g. SOVEuR, Eu Thematic Strategy on 
Soil Protection). During the last seventy years a large amount of soil information has 
accumulated in Hungary. All available data have been organized into a soil information 
system and later into the AGROTOPO agro-topographical database. 

For the systematic („continuous“ or regular) registration of the changes in soil 
properties three monitoring systems were established:

Soil fertility monitoring system (AIIR) (basic soil properties of the 0-30 cm soil 
layer in three year cycles: 1978-1981; 1982-1985; 1986-1989). 
Microelement survey: the „total” and „soluble“ content of 20 elements determined 
in the 0-30, 30-60, 60-90 cm soil layers. Only one cycle: 1987-1989. 
Soil Information and Monitoring System (TIM): 1200 „representative“ observa-
tion points; 800 points on agricultural land, 200 points in forests and 200 points 
in environmentally threatened „hot spot” regions. 1-, 3 or 6-year cycle, depending 
on the changeability of soil properties. 

The properly organized hierarchic soil databases and monitoring systems represent 
comprehensive scientific basis of the various level Plans of Action for sustainable land 
use and soil management. They give opportunities for the spatial quantification and 
comprehensive analysis – modelling – evaluation of soil properties, pedotransfer 
functions and soil processes.

•

•

•
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eurOPeAN SOIl dAtA ceNtre (eSdAc)
ANd eu themAtIc StrAtegy 

fOr SOIl PrOtectION

Beata houšková, luca montanarella and mark van liedekerke
European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment & Sustainability, 

JRC TP 280 Ispra (VA), Italy

In present time soil should be considered as integral part of the environment. To 
think about soil as the mean for agricultural production and civil engineering or even 
dumping side for the wastes, is not possible any more. The protection of air and water 
has much longer tradition than protection of soil. Only during the last 2-3 years the 
coherent approach to soil protection was introduced in the political agenda in Europe 
and became one of the thematic strategies to be developed within the European 
Community’s 6th Environment Action Programme. Preservation of all soil functions 
and their natural behaviour must be the key in soil protection efforts. In September 
2006, the European Commission adopted a comprehensive Eu strategy, specifically 
dedicated to soil protection. It consists of a Communication from the Commission to 
the other European Institutions, a proposal for a framework Directive (a European law), 
and an Impact Assessment. From this, it is clear that the collection of various types of 
soil related policy-relevant data at European level is an issue of importance. European 
soil data Centre (ESDAC) was created to fulfill these data needs. The main contributor 
of soil data to the ESDAC will be European Soil Bureau Network (ESBN).

SOIl SeAlINg ANd reclAmAtION – 
chAlleNgeS fOr the SOcIety Of tOdAy

Othmar Nestroy
Institute of Applied Geosciences, University of Technology,

Rechbauerstrasse 12, 8010 Graz, Austria

Six main risks are threatening the soils: decline in organic matter, compaction, sealing, 
salinisation, erosion, contamination. Among these, sealing is a factor that should not be 
underestimated. Sealing reduces the productivity of the soil. Its problem begin with the 
definition of this term, as a distinction must be made between full sealing and various 
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degrees of partial sealing, As a rule, estimated values are available to deal with this 
phenomenon, and these will be the subject to be discussed by Austria, Germany, Bavaria 
and Switzerland. The great numbers of new ballast, gravel and loam pits that are being 
opened to answer the demand for building material for urban expansion in developing 
countries are resulting in increased problems. On the other hand, de-sealing in increasingly 
being practiced in the form of re-cultivation in former mining areas and on waste piles 
and dumps, as well as re-vegetation on the concrete roofs if underground car parks. 

The author attempts to present this complex of questions from both the qualitative 
and quantitative viewpoints – in order to stimulate well-founded discussion.

SuStAINABle rurAl develOPmeNt
ANd SOIl PrOtectION IN POlANd

Piotr Skłodowski, Anna Bielska
Department Soil Science and Soil Conservation, Warsaw University of Technology, 

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warsaw, Poland

The quality of Polish soils belongs to the poorest in Europe. The potential production 
pre hectare of Polish soils has been equal a 0,6 ha potential of arable lands in the European 
union. It is why so important is the management of soil resources in the context of proper 
functioning of ecosystems and protection of high productivity soils. 

Formally soil protection law has existed in Poland from 1972 year. Detailed legal 
regulations are contained in the Act on protection of arable and forest land. Firstly, the 
rule concerning utilization of the best soil for agricultural purpose was formulated.

Chemical analyses of our soils have been showed the decrease (10-20 %) of organic 
carbon content during last 30 years. This is as a result of significant decrease in the volume 
of manure production and its supply, as well as elimination the leguminous crops from 
rotation. The maintenance the level of humus in the soils becomes an important task for the 
polish agriculture.

Extremely dangerous for the potential production of polish soils is the high level of 
their acidity. More then 25 % of all the soils are considered strong acidified soils and 
nearly 40 % – acidified soils. 

The obtained results indicate that our soils characterize of the natural content heavy metals 
(degree 0 – that is noncontaminated soils) and contribute in 78,3 % to the total area of Polish 
soils and these with only slightly increased content of heavy metals (degree 1 of contamination) 
– make 18,6 %. Such a situation allows for the production of high quality agricultural crops.
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SekcIA I.  Pôdny informačný systém 

vo väzbe na klasifikáciu, mapovanie, 

modelovanie a pedometriku

Sekce I. Půdní informační systém 

ve vazbě na klasifikaci, mapování, 

modelování a pedometriku

SectION I Soil information system 

in relation to classification, mapping, 

modelling and pedometrics
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SOIl INfOrmAtION SyStem 
IN the cZech rePuBlIc – StAte Of Art

josef kozák, jan Němeček
Czech University of Life Sciences, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Czech Republic

GIS o půdě (PuGIS) v komplexní formě, zajišťující jak prostorové tak semantické 
informace, perspektivně i programy na zpracování obou uvedených částí, pedotrans-
ferové funkce a praktické interpretace, je v této podobě zpracováván v měřítku 1:250 
000. Volba tohoto měřítka je dána propojením na mezinárodní spolupráci v rámci Eu, 
ústící ve vypracování EuSIS. PuGIS zahrnuje výsledky systematických průzkumů půd 
(KPP, lesnická typologie). 

Nejpropracovanější je geometrická část PuGIS. Vychází z transformace mapy aso-
ciací půdních forem v měřítku 1:200 000 do nového klasifikačního systému (1:250 000). 
Obsahuje 16 700 polygonů. Na mapě jsou označeny dominanty asociací (v tabulce jejich 
rozlohy) kliknutím – na polygon se objeví doprovodné a akcesorické komponenty. Na 
tuto mapu navazuje geomorfologicko-půdní mapa v systému SOTER, která je kom-
binaci půdního pokryvu s geomorfologickými jednotami, vyvozenými z DTM – a to 
z hypsometrie, členitosti území a sklonitosti. Jedná se o vrstvy GIS, ze kterých bylo 
odvozeno 12 geomorfologických regionů, v kombinaci s významnými substrátovými 
a půdními jednotkami. 

Další generalizace spočívá ve vymezení geomorfologicko-půdních megaregionů. 
Principem generalizace je vytváření velkých celků (polygonů) půdně-geomorfologických 
jednotek. Celkové množství typů těchto megaregionů je 15. 

Samostatně byly vymezeny z půdních vlastností obsah humusu v ornicích a v profilu 
(v kombinaci s kvalitou), nasycenost sorpčního komplexu v horizontu B. Zastoupeny 
jsou i klimatické regiony, rekonstrukční mapa vegetace. Na část prostorových informací 
GIS navazuje semantická část. Zahrnuje 3 500 půdních profilů analyzovaných podle 
souboru výběrových sond, kontrolovaných vedoucími pracovníky a obsaženými ve zprá-
vách KPP. V 320 sondách byly stanoveny další vlastnosti: kvalita humusu, volné oxidy 
Fe2Al3, výměnné kationy, efektivní kationtová kapacita, zastoupení jílových minerálů 
a základní typy vlastností. 
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INfOrmAtIZácIA údAjOv kOmPlexNéhO 
PrIeSkumu POľNOhOSPOdárSkych Pôd 

SlOveNSkA

rastislav Skalský, martin Saksa, Stanislav Bleho, Ivana kováčiková
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10,  

827 13 Bratislava, Slovenská republika

V roku 2003 sa v rámci Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy zahájili 
aktivity spojené s informatizáciou výsledkov Komplexného prieskumu poľnohospo-
dárskych pôd Slovenska. V období od roku 2003-2005 bol definovaný všeobecný kon-
ceptuálny rámec pre digitalizáciu vybraných mapových a textových výstupov pôdneho 
prieskumu. Bola navrhnutá účelová geografická databáza – Georeferencovaná databáza 
poľnohospodárskych pôd Slovenska, ktorá predstavuje prostriedok organizácie a ar-
chivácie digitálnych údajov pre potreby ich ďalšieho spracovávania pomocou moder-
ných informačných technológií. V tomto období boli rovnako definované aj základné 
metodické postupy a organizačné pravidlá pre zabezpečenie transformácie údajov do 
digitálnej formy. 

Vytvorené metodické postupy boli testované na vybraných územiach a od roku 
2005 sú úspešne aplikované pri systematickej digitalizácii podkladov v rámci územia 
Slovenska. V príspevku sa zaoberáme prehľadným popisom východísk, metodických 
postupov a organizačných pravidiel pre digitalizáciu údajov a pozornosť venujeme aj 
charakteristike výsledkov ich aplikácie v podmienkach Slovenska. Tiež sa snažíme iden-
tifikovať a zdôvodniť potenciály a limity aplikácie údajov Komplexného prieskumu 
poľnohospodárskych pôd Slovenska pre riešenie otázok základného pôdoznaleckého 
a pôdno-geografického výskumu, či aplikovaného výskumu v oblasti hodnotenia kvality 
pôdy a poľnohospodárskej krajiny. Naznačené sú niektoré možné smery ďalšieho rozvoja 
poznatkov získaných počas pôdneho prieskumu.
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vArIABIlItA vyBrANých vlAStNOStí
leSNích Půd ve vZtAhu

k jedNOtkám leSNIcké tyPOlOgIe

jaromír macků
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, Vrázova 1, 

638 00 Brno, Česká republika

Jednotky Taxonomického klasifikačního systému půd čR (Němeček a kol., 2001) 
mají v lesním společenstvu (ve smyslu přírodní potenciální vegetace) rozdílné vlastnosti. 
Tato hypotéza vyplývá jednak z charakteristik lesních typů (Oblastní typologické elabo-
ráty – OTE, ÚHÚL, 2005) a z analýz vlastností půdních typů v různých typologických 
jednotkách. Princip hodnocení vlastností lesních půd naráží na mnoho nejasností. 
Hodnotíme-li půdní vlastnosti zjištěné podle konkrétních fyzikálně chemických analýz 
půdních profilů pouze vztažené na taxonomickou klasifikační půdní jednotku, jedná 
se vždy o omezenou vypovídací schopnost. Vlastní dopad takovýchto výstupů zname-
ná přenesení této topické dimenze do chorické – areálové. Podrobnější výsledky pak 
vyplynuly z analýz sorpčního komplexu a obsahu Cox na lesních půdách. V lesním 
ekosystému jsou na prvním místě půdní vlastnosti až teprve potom jejich vazba na 
klasifikační jednotky půdních typů či jejich asociací. 

Z uvedené skutečnosti pak vyplývá, že jednotka půdního půdní typu a subtypu sama 
o sobě bez bližší charakteristiky klimatu, expozice, n. m. v. , jako hodnotící jednotka je 
pro komplexní hodnocení půdních vlastností nevyhovující. 

Klasifikační půdní jednotku je proto nutné ošetřit vazbou na jednotku ekosystémo-
vou. Na jaké hierarchické úrovni bude záleží na požadavcích stran vypovídací schopnosti, 
t. j. na úrovni lesního typu či souboru lesních typů (SLT) a vyšších nadstavbových jed-
notek, např. agregovaných ekologických řad a sdružených LVS. Jde o využití tzv. systé-
mového efektu umožňující dostatečnou a přehlednou precizaci přírodních podmínek 
pro rámec půdních klasifikačních jednotek. Práce dokumentuje zpracování databáze 
Národní inventarizace lesů (NIL) s výstupy zastoupení lesních půd dle LVS a ekologic-
kých řad. K takto ošetřeným jednotkám je pak vztažena mocnost nadložního humusu 
a jeho formy, v minerálním povrchovém horizontu obsah Cox, celkový N a pH.
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mONItOrINg A hOdNOceNí PrOdukčNíhO 
POteNcIálu ZemědělSkých Půd

jan váchal, radka váchalová
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta v Českých Budějovicích, Studentská 13, 

370 05 České Budějovice, Česká republika

Představena je nová metoda k vymezení a hodnocení Celkového produkčního poten-
ciálu zemědělských půd CPPzp. Navrženy jsou nové pedologické vrstvy GIS, z hlediska 
potřeby vymezení degradačních parametrů u hlavních půdních představitelů pro násled-
nou limitaci produkčního potenciálu (delimitační parametr, blokační a homogenizační 
parametr, hydromorfizmus, degradace půdní struktura a stavby, erozní ohroženost, 
skeletovitost, infiltrační schopnost půd). 

Teoretickým základem pro výpočet CPPzp je definice produkčních a environmen-
tálních funkcí v zemědělské krajině, návrh metodického postupu pro výpočet uvede-
ných funkcí a konstrukce výpočtových vzorců, včetně stanovení bodového rozpětí pro 
jednotlivá čísla kódu BPEJ, resp. HPJ. u produkční funkce byly nově navrženy opravné 
koeficienty pro deficitní parametry, u výpočtu environmentální funkce jsou navrženy 
opravné environmentální parametry. 

Výstupem navrženého postupu je stanovení tzv. rajonizačních vzorů sestávající sta-
noveného rozpětí pro produkční funkci a z rozpětí určené pro environmentální funkce 
zemědělských půd (produkce biomasy, filtrační funkce, akumulační funkce, transformač-
ní funkce, pufrační, transportní funkce, biologická základna, genová rezerva, asanační 
funkce půda jako historické médium, zdroj surovin, prostor pro lidskou aktivitu). 

Za účelem objektivního posouzení nově navrhovaného metodického postupu i vlast-
ního alegoritmu výpočtu, bylo přistoupeno k praktickému ověření v marginální oblasti 
Šumava – Zdíkovsko. Využitelnost získaných údajů lze předpokládat mimo již uvedené 
oblasti dále při monitoringu půdních vlastností, v oblasti zúrodňování půdního fondu, 
v ochraně přírodních zdrojů a kultivaci krajiny, při projektování pozemkový úprav 
a v neposlední řadě v oblasti subvenční a dotační politiky z pohledu její objektivizace 
a stanovení priorit řešení.



25

výPOvedNé hOdNOty PôdNych
A PôdNO-ekOlOgIckých jedNOtIek 

Pre mOdelOvANIe udržAteľNých SúStAv 
využívANIA Pôdy A krAjINy NA SlOveNSku

michal džatko
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Gagarinova 10, 

827 13 Bratislava, Slovenská republika

Je známe, že preukaznosť výsledkov hodnotenia produkčného potenciálu a tým aj 
modelovania udržateľných sústav využívania pôd a krajiny je podmienená predovšetkým 
výpovednou hodnotou tých zložiek územia, ktoré boli, resp. sú objektom hodnotenia. 
Jednostranná interpretácia tézy, že „pôda je funkciou všetkých dynamicky sa meniacich 
faktorov prostredia“ často zvádza k nie vždy správnemu názoru, že vlastnosti a produkčný 
potenciál pôd sú v priamom vzťahu s vlastnosťami genetických pôdnych jednotiek. 

Vďaka nevšednej zhode názorov a snáh o aplikáciu holistického chápania a hodnote-
nia vzťahov v krajine, vznikli v rokoch 1970-1975 Sústavy pôdno-ekologických jednotiek 
čiech a Slovenska, ktoré sú dnes veľmi rešpektovaným východiskovým podkladom 
nielen pre „bonitáciu“, ale aj pre širší súbor hodnotení poľnohospodárskych pôd a kra-
jiny nielen na topickej, ale aj na regionálnej úrovni. Výsledky hodnotenia potenciálu 
poľnohospodárskeho využitia regionálnych jednotiek Slovenska poskytujú relevantné 
podklady aj pre riešenie socio-ekonomických aspektov rozvoja prírodných regiónov. 
Finálnym výsledkom riešenia je integrovaný súbor údajov o vlastnostiach a produkčných 
potenciáloch pôd a územných celkov, ktoré sú podkladom aj pre riešenia ekologických 
a ekonomických aspektov ochrany a udržateľného využívania zdrojov pôdy a krajiny. 
Prvoradým zámerom príspevku nie je len prezentácia základných metodických postu-
pov a výsledkov hodnotenia poľnohospodárskych pôd Slovenska, ale aj snaha iniciovať 
a možno aj usmerniť diskusiu „ako ďalej?“ aj v zdokonaľovaní výpovedných hodnôt 
pôdnych a pôdno-ekologických jednotiek pre modelovanie vyžívania pôdy, krajiny 
a územných celkov. 

V kontexte snáh (nielen) Prof. Ruellana (2000) povýšiť klasifikáciu pôd na úroveň 
„klasifikácie pedologických systémov“, vynára sa aj pre nás otázka, či a do akej miery 
je výpovedná hodnota pôdno-ekologických jednotiek dostatočná aj pre „klasifikáciu 
pedologických systémov“.
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klASIfIkácIA A mAPOvANIe Pôd,
INfOrmAčNý SyStém O PôdAch vO väZBe

NA INfOrmAčNú SPOlOčNOSť

Bohdan juráni
Katedra pedológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 

Mlynská dolina, pavilón B2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika

V Lisabone, na zasadnutí Európskej rady v dňoch 23.-24. 3. 2000 si predstavitelia 
štátov Eu stanovili ambiciózny cieľ – stať sa najkonkurencieschopnejšou a najdyna-
mickejšou znalostnou ekonomikou sveta. Približne v tom istom čase, na Ministerskej 
konferencii vo Varšave, v dňoch 11.-12. 5. 2000 krajiny strednej a východnej Európy 
uznali strategický cieľ, stanovený vtedajšími štátmi Eu v Lisabone za svoj. Vstupom 
týchto štátov do Eu sa tieto ciele stali záväznými. 

Informačná spoločnosť je víziou novej, modernej spoločnosti, v ktorej informácie 
majú prioritný význam. Jej vznik umožňujú informačné a komunikačné technológie, 
umožňujúcu rýchlu tvorbu a prenos informácií a poznatkov do technologických a so-
ciálnych procesov. Tým s mení charakter spoločnosti z industriálnej na informačnú. 
Prekážky, vyplávajúce z času a vzdialeností sú odstránené sieťami na prenos informá-
cií. 

Informatizácia spoločnosti je proces prechodu na informačnú spoločnosť, t. j. zavá-
dzanie a využívanie informačných technológií do všetkých procesov a tým efektívnejšie 
využívanie zdrojov, výrobných prostriedkov a ľudského potenciálu. 

Znalostná ekonomika je ekonomika, využívajúca schopnosť ekonomických subjektov 
vytvárať pridanú hodnotu vďaka zužitkovaniu získaných vedomostí a zručností a ich 
ďalšie rozvíjanie. Vo vyspelých krajinách prispievajú „vysoké technológie“ (high-tech) 
20-50 % do ekonomického rastu. 

Klasifikácia pôd, mapovanie pôd a informačný systém o pôdach sú tiež význam-
nými oblasťami, ktoré vďaka transformácii a uspôsobeniu pre informačné technológie 
významným spôsobom prispievajú ku rozbehnutiu mechanizmu „znalostnej ekono-
miky“. Ich prínos už zdaleka nie je len pre oblasť poľnohospodárstva a lesníctva, ale 
tiež pre oblasť životného prostredia a kvalitu života obyvateľstva. Príspevok prináša 
opis súčasného stavu pedologickej problematiky vo vzťahu k budovaniu informačnej 
spoločnosti a naznačuje najdôležitejšie úlohy v oblasti klasifikácie pôd, mapovania pôd 
a informačného systému o pôdach pre najbližšiu budúcnosť.
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ZhOdNOteNIe PôdNej eróZIe v kONkrétNOm 
POvOdí využItím gIS techNOlógIe

ján Styk, Boris Pálka
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálne pracovisko Banská Bystrica, 

Mládežnícka 36, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika

Záujmovú lokalitu (povodie Neresnice s rozlohou 14 147 ha) sme zhodnotili (využi-
tím Geografického informačného systému) z pohľadu zastúpenia poľnohospodárskych 
pôd ovplyvnených vodnou eróziou. GIS poskytuje možnosti kombinovať prístupné 
dáta týkajúce sa eróznych faktorov za účelom generovať mapy potenciálnej a aktuálnej 
pôdnej erózie (senzitivita a náchylnosť pôdy na eróziu). V prostredí GIS sme použili 
empirický model univerzálnej rovnice straty pôdnej hmoty (uSLE) modifikovaný pre 
zhodnotenie pôdnej erózie v lokálnej mierke. 

Vygenerovali sme digitálne vrstvy eróznych faktorov (faktor eróznej účinnosti dažďa, 
faktor erodovateľnosti pôdy, faktor dĺžky a sklonu svahu, faktor ochranného vplyvu 
vegetačného krytu), ktoré sú podstatné pri tvorbe záverečných máp eróznej ohrozenosti 
poľnohospodárskych pôd. 

Na základe zhodnotenia záujmovej lokality môžeme konštatovať, že približne 37,5 % 
výmery poľnohospodárskej pôdy je potenciálne ohrozené pôdnou eróziou rôznej inten-
zity (kategórie erodovanosti od nízkej až po extrémnu). Rozšírenie poľnohospodárskych 
pôd ohrozených potenciálnou pôdnou eróziou je vo veľkej miere funkciou reliéfu záuj-
mového územia (v tomto prípade sa jedná o členitý pahorkatinový reliéf). 

Výmera poľnohospodárskej pôdy aktuálne ohrozenej eróziou je v tu výrazne nižšia 
(iba 1,4 % výmery PPF). Veľká časť záujmového územia je lokalizovaná v jeho podhor-
ských častiach kde prevládajú relatívne strmé svahy, ktoré sú nevhodné pre pestovanie 
bežných poľnohospodárskych plodín. Prevládajú trvalé trávne porasty, ktoré sú charak-
teristické veľmi dobrým protieróznym účinkom.
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techNOgeNNí kOmPAkce Půdy
PřI mINImálNím ZPrAcOváNí v růZNých 

PůdNě-klImAtIckých POdmíNkách

jan horáček, P. liebhard, rostislav ledvina, jiří Stach, 
věra čechová, jiřina hřebečková

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra AEK, Studentská 13, 
370 05 České Budějovice, Česká republika

Nadměrná technogenní kompakce limituje nejen produkční, ale i mimoprodukční 
funkce zemědělsky využívaných půd, a tím ohrožuje setrvalost hospodaření. Kompakce 
půdy byla zjišťována po 10ti letém uplatňování bezorebné technologie (MT) v porov-
nání s konvenčním zpracováním (CT) v rozdílných půdně klimatických podmínkách 
u černozemě (CE) v Gross Enzersdorfu a kambizemě (KM) ve Studené. Hodnoty obje-
mové hmotnosti redukované (Or) a penetrometrického odporu půdy korespondovaly 
především s hloubkou zpracování půdy. Or v černozemi je relativně nízká a příznivější 
do hloubky 0,25 m v CT variantě oproti MT (1,27 g. cm-3). V hloubce 0,25-0,35 m náh-
le v CT variantě vzrůstá na 1,37 g. cm-3 a v hloubce pod 0,4 m klesá na nižší hodnoty 
než na povrchu. Or v MT variantě černozemě je do hloubky 0,25 m vyšší než v CT 
(1,29 g. cm-3), ale v hloubce 0,25-0,5 m jsou všechny hodnoty nižší než v CT. Kambizem 
vykazuje vyšší hodnoty Or v celém vyšetřovaném profilu než černozem. Hodnoty Or 
jsou příznivější u CT varianty do hloubky < 0,25 m. V hloubce > 0,25 m jsou hodnoty 
Or naopak mírně příznivější v MT variantě. Na žádném z obou stanovišť nebyla zjistěna 
nadměrná kompakce vzhledem k zrnitostnímu složení půdy. Měření penetrometrického 
odporu půdy koresponduje s objektivněji stanovenými hodnotami Or u obou stanovišť 
v odpovídajících si hloubkách jen částečně.
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využItí PůdNíhO INfOrmAčNíhO SyStému 
PugIS PrO mOdelOváNí trANSPOrtu 

PeStIcIdů v Půdách

martin kočárek, radka kodešová, josef kozák
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha, Česká republika

V průběhu tří let byla sledována mobilita a perzistence herbicidu (chlortoluronu) v 
půdě. V roce 2004 byly experimenty provedeny na následujících půdách: šedozem modál-
ní (čáslav), hnědozem modální (Hněvčeves), hnědozem modální (Kostelec nad Orlicí), 
kambizem modální (Humpolec) a kambizem dystrická (Vysoké nad Jizerou). V letech 
2005 a 2006 byly experimenty zopakovány na půdních typech šedozem modální (čáslav), 
hnědozem modální (Hněvčeves), kambizem modální (Humpolec) a kambizem dystrická 
(Vysoké nad Jizerou). Získaná data byla využita pro verifikaci matematického modelu BPS 
(Kozák a Vacek, 1996), který simuluje transport pesticidů po jejich aplikaci v půdě. Tento 
model pro simulace využívá databázi půdního informačního systému PuGIS (Kozák at al, 
1996) a pedotransferová funkce a pravidla (Kozák and Vacek, 2000). Verifikace modelu 
spočívala jak ve srovnání experimentálně stanovených půdních vlastností s daty v půdní 
databázi a daty předpovězenými pomocí pedotransferových funkcí a pravidel, tak ve 
srovnání pozorované a modelované distribuce chlorotoluron v půdě.

ANdOZeme NeSOPečNých OBlAStí 
NA SlOveNSku

rudolf Šály
Emeritný profesor, Kimovská 10, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Andozeme sa nevyskytujú na Slovensku len v oblastiach neogénneho vulkanizmu, 
kde ich výskyt bol viacerými pôdoznalcami dokumentovaný. Vedľa súvislých, plošne 
rozsiahlych oblastí, nachádzame ostrovčeky andezitových hornín v susedných pohoriach, 
kde sa láva, tufy – aglomeráty dostali pri sopečnej činnosti na zemský povrch. Pri würm-
skej soliflukcii zeminy z týchto hornín tiekli po svahoch a vytvorili substráty, z ktorých 
sa vyvinuli kypré humózne pôdy výrazne sa líšiace od susedných pôd. V práci analyzu-
jeme a popisujeme andozeme Muránskej planiny, ktoré vo výškach 1200-1400 m tvoria 
podstatne priaznivejšie prostredie pre smrečiny ako vápence či rubefikované íly.
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SekcIA II.  Pôdne zdroje, funkcie pôd 

a trvalo (ne)udržateľný rozvoj

Sekce II. Půdní zdroje, funkce půd 

a trvale (ne)udržitelný rozvoj  

SectION II Soil resources, soil functions 

and (non)sustainable development
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PôdNy uhlík: krItIcký PArAmeter 
udržAteľNéhO vývOjA Pôd

Pavol Bielek
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Gagarinova 10, 

827 13 Bratislava, Slovenská republika

Pôdna organická hmota je signifikantným znakom kvantity a kvality pôdneho telesa 
a jeho matérie. Funkčnosť pôdneho systému je esenciálne spojená s obsahom pôd-
nej organickej hmoty a prioritne závisí od jej kvality. Základnou stavebnou jednotkou 
pôdnej organickej hmoty je uhlík, pôvodne pochádzajúci z ovzdušia. Bilancie kvantity 
pôdnej organickej hmoty sú výsledkom vstupov a výstupov C/CO2 medzi pôdou a ovzdu-
ším. Bilancie kvality pôdnej organickej hmoty sa formujú zložitejšími mechanizmami. 
Deviácie obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty kreujú zmeny v stabilite/labilite 
prírodného prostredia. Súčasné intenzívne využívanie pôdy deprimuje kvantitu i kva-
litu pôdnej organickej hmoty s nežiaducimi následkami. Ochrana pôdnej organickej 
hmoty je vlastne ochranou pôdy. Na Slovensku citeľne absentujú programy na podporu 
ochrany pôdnej organickej hmoty. Prevaha intenzít strát uhlíka z pôdy (do ovzdušia) 
je dominantne prezentovaná ako následok konverzie nepoľnohospodárskych pôd na 
poľnohospodárske územia, nesprávneho využívania trávnych porastov, neoprávneného 
odvodňovania pôdy a mokradí, znižovania výmery lesných ekosystémov, intenzifikácie 
v poľnohospodárstve a lesníctve, a. i. Opatrenia pre zvýšenú sequestráciu atmosférického 
uhlíka do pôdy možno prezentovať nasledovne: znižovaním emisií CO2 z pôdy, zmenou 
štruktúry využívania pôdy (území), zlepšeným manažmentom území, a. i. Týmito opat-
reniami možno dosiahnuť účinok sequestrácie vo výške 0,4-0,8 Pg C ročne (Cole 1996), 
resp. 0,125-0,237 Pg C za rok (Sampson a Scholes, 2000). Ekonomické efekty sequestrácie 
uhlíka do pôdy sú nesporné a to vo všetkých odvetviach ekonomicky využívajúcich 
pôdu ako prírodný zdroj. Nesporné sú aj ekologické a ekosociálne prínosy. Empiricky 
odhadnuté náklady na sequestráciu 1 t uhlíka do pôdy predstavujú 10-25 uSD. Efekty 
z týchto nákladov sú nesporne vyššie. Možnosti akcelerovanej sequestrácie uhlíka v EÚ 
naznačuje Európsky program klimatických zmien (ECCP, 2000) a iné dokumenty z ná-
sledne konaných zásadných podujatí k tejto téme. Z nich možno upozorniť na konštato-
vanie, že reálny potenciál zvýšenia sequestrácie na území Eu 15 môže dosahovať 60-70 
Mt CO2 za rok, čo je asi 2 % z ročných emisií CO2 antropického pôvodu. Na Slovensku 
zatiaľ chýba zásadný dokument (program) pre podporu sequestrácie atmosférického 
CO2 do pôdy. Tento reálny potenciál je dokonca málo (skôr vôbec) podporovaný aj 
v agroenvironmentálnom programe SR (Plán rozvoja vidieka). Odborná verejnosť by 
mala otvorenejšie vstupovať aj do tejto témy.
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je SOučASNé využíváNí krAjINy
A Půdy udržItelNé?

Bořivoj Šarapatka1, marek Bednář1, Pavel Novák2

1Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc, Česká republika
2Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. , Žabovřeská 250,  

156 27 Praha 5 – Zbraslav, Česká republika

V odborné literatuře nacházíme stále více údajů o udržitelnosti využití krajiny a půdy, 
a to od lokálního až po globální hledisko. Předložený příspěvek představuje degradaci 
půd z celosvětového hlediska, na kterém se podílí zemědělství spolu s pastvou z více než 
60 %. Nejvýraznějším je přitom ohrožení půd erozí, kdy vodní eroze představuje více než 
polovinu degradačního tlaku, větrná eroze pak necelou třetinu ze všech degradačních 
vlivů. Pokud vyhodnotíme údaje z Evropy, pak celkové škody na půdě se odhadují na 38 
mld. EuR ročně (zejména eroze, kontaminace a ztráta organické hmoty). I v našem státě 
byla v řadě výzkumných projektů hodnocena degradace půdy, na které se výrazně podílí 
rovněž vodní eroze. V naší práci jsme se pokusili určit oblasti, a to tvorbou výsledného 
degradačního modelu, který syntetizuje jednotlivé typy degradace. Značně ohrožená 
území jsou zároveň zemědělsky produkčními oblastmi, do nichž nejsou směřovány 
dotace v rámci agroenvironmentálních opatření v rámci HRDP, resp. EAFRD. Výzkumně 
i v praxi bude z komplexnějšího pohledu nutné detailněji hodnotit vliv zemědělství na 
životní prostředí prostřednictvím indikátorů, včetně těch souvisejících s půdní kvalitou 
a bude nutné navrhnout příslušná opatření (agro-envi). Vedle krajinných úprav půjde 
ve vlastní zemědělské praxi např. o rozšíření půdoochranných technologií.

SOučASNý StAv v OchrANě Půdy v čr
václav kuráž

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Česká republika

V minulém roce byla dokončena příprava Směrnice Eu týkající se ochrany půd. 
Přestože jistě při jejím dalším projednávání dojde k řadě úprav a změn, snahu Eu chránit 
půdní fond je nutno považovat za pozitivní faktor. členské státy Eu budou následně 
muset tuto Směrnici zahrnout do národní legislativy. 

Podle mého názoru není v současné době u nás půda dostatečně chráněna. Na jedné 
straně statistická data, která v posledních letech prokazují úbytek zemědělské půdy cca 
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1 000 ha za rok nejsou alarmující, nicméně některým záborům zemědělské půdy bylo 
možno zabránit. Stále se u nás upřednostňuje výstavba na „zelené louce“, investorům 
jsou nabízeny takovéto lokality jako průmyslové zóny a navíc jsou na tyto investice nabí-
zeny investiční pobídky. Neexistuje databáze nevyužitých ploch (brownfields, výsypek, 
skládek apod. ) a proto takovéto plochy nejsou využívány. 

Z výše uvedených důvodů považuji za nezbytné v co nejkratší době:
zrušit investiční pobídky pro výstavbu na „zelených loukách“
zvýšit ochranu zemědělských (hlavně nejkvalitnějších) půd
zpracovat „Národní strategii revitalizace brownfields“
zvýšit odvody za zábor zemědělské půdy 
v případě vyjmutí ze zemědělského půdního fondu zajistit ochranu dalších (hlav-
ně ekologických) funkcí půdy.

•
•
•
•
•

POchOPeNIe PríčIN degrAdácIe Pôdy
AkO výchOdISkO Pre efektívNu OchrANu 

A dlhOdOBé využívANIe 
tOhtO PrírOdNéhO ZdrOjA

radoslav Bujnovský
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, Gagarinova 10, 

827 13 Bratislava, Slovenská republika

Pôdu, podobne ako ostatné prírodné zdroje, má človek k dispozícii pre zabezpečenie 
harmonického života. uvedený prírodný zdroj by mal zostať k dispozícii v rovnakej resp. 
vhodnej kvalite aj pre nasledujúce generácie. Napriek tomu súčasný stav kvality pôdy je 
vzdialený od požadovanej reality. Bezprostredné príčiny degradácie pôdy sú často viditeľné 
a priťahujú pozornosť pôdoznalcov, ako aj expertov pre tvorbu politík. K nim patria:

nedostatočné rešpektovanie zásad správnej poľnohospodárskej praxe a prislú-
chajúcej legislatívy
dlhodobé uprednostňovanie významu produkčnej funkcie pred ostatnými eko-
logickými
nedostatok využiteľných informácií o ochrane pôdy v jednotlivých hospodár-
skych sektoroch
nedostatočné povedomie širokej verejnosti vzhľadom k ochrane pôdy ako prí-
rodného zdroja

•

•

•

•
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hospodárske aktivity ovplyvňujúce kvalitu pôdy nielen v priemyselných a urbán-
nych oblastiach, ale aj v sektore poľnohospodárstva a lesníctva
budovanie infraštruktúry, priemyselných podnikov a parkov pre zabezpečovanie 
trvalého ekonomického rastu
nepochopenie podstaty vlastníckych vzťahov v pôde. 

Za bezprostrednými príčinami degradácie pôdy možno nájsť hlbšie príčiny, úzko 
spojené s myslením a aktivitami človeka. uprednostňovanie hospodárskych záujmov 
pred ekologickými, súkromných a skupinových pred celospoločenskými, krátkodobých 
ziskov pred dlhodobými, podporovaním nadmernej spotreby ako aj trvalej potreby 
ekonomického rastu jednotlivcov a účelových skupín – to všetko sú skryté hybné sily 
degradácie pôdy a životného prostredia, ktoré treba brať do úvahy pri zabezpečovaní 
trvalo udržateľného využívania pôdy. 

Akékoľvek príčiny degradácie pôdy a krajiny sú výsledkom aktivít človeka. človek 
doteraz usilovne menil stav životného prostredia, čo sa odzrkadlilo v degradácii pôdy 
a ostatných prírodných zdrojov. Je najvyšší čas zahájiť pozitívne zmeny človeka samot-
ného.

•

•

•

fuNkce leSA Z POhledu SetrvAléhO
leSNíhO hOSPOdářStví

emil klimo
Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně, Zemědělská 3, 

613 00 Brno, Česká republika

Pozornost věnovaná funkci půdy v lesním hospodářství sa značně zpožďovala 
za pozorností, která byla vénovaná např. produkci dřevní hmoty, popř. ochraně lesa 
a dalším. Proto i vznik institucí, které se této otázke věnovaly, následoval o dost později 
za institucemi, které se věnovaly půdám zemědělským. Až zpětně lesnická pedologie 
osvětluje zejména důsledky způsobu lesního hospodářství na půdní vlastnosti a půdní 
procesy z hlediska historie antropogenního vlivu na vývoj lesních půd. Z tohoto pohle-
du byla a je diskutována otázka důsledků změn druhového složení lesních porostů, 
regulace vodních toků a z toho vyplývající změny vodního režimu v lužních lesích, 
vliv emisií, s tím spojená otázka acidifikace lesních půd, problematika deficitu a pře-
bytku dusíku ve výživě lesních porostů, ekologické důsledky holosečné obnovy lesních 
porostů, atd. 



35

Současný trend nové orientace lesního hospodářství z hlediska jeho multifunkčnosti 
a setrvalosti má za cíl harmonizovat funkci půdy jako součást ekosystému s převahou 
působení prírodních faktorů. Mezi aktuální záměry v tomto směru patrí i transformace 
rozsáhlých smrkových monokultur mimo svůj přirozený areál na lesy bližší přírodě.

PrOtIeróZNe fuNkcIe leSA 
v čeSkej rePuBlIke A SlOveNSkej rePuBlIke

rudolf midriak
Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Oddelenie regionálnych výskumov, 

Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Lesy plnia protierózne (pôdoochranné) funkcie najmä voči vodnej erózii, vetrovej 
erózii a za určitých podmienok aj voči zosúvaniu pôdy. Protierózne funkcie lesa sú v tom-
to príspevku vyjadrené na báze protieróznych funkčných potenciálov lesných porastov 
obidvoch republík – českej republiky a Slovenskej republiky. Protierózny potenciál lesa, 
odvodený z intenzity potenciálnej erózie pôdy vplyvom povrchového odtoku, je v čR 
na 46,6 % rozlohy lesného pôdneho fondu (LPF) priemerný, na 43,9 % nízky a na 9,5 % 
plochy vysoký. Priemerný možný odnos pôdy z LPF v čR je 1,54 mm za rok. Najvyšší 
potenciál voči vodnej erózii tu majú stanovištia lesov v geomorfologických celkoch 
Moravskoslezské Beskydy, Rožňovská brázda a Jablunkovská brázda. 

V SR prevláda silný potenciál na 35,1 % a stredný potenciál sa vyskytuje na 35,0 % 
plochy LPF. Priemerné potenciálne erózne straty tu hrozia vo výške 2,63 mm za rok. Na 
Slovensku je najviac ohrozená lesná pôda vodno-eróznymi procesmi vo Veľkej Fatre, 
v Nízkych Tatrách a v Starohorských vrchoch. Protideflačnú funkciu lesa odvodzujeme 
z rozlohy najviac ohrozených oblastí. Táto funkcia lesa vystupuje v čR výrazne na 0,4 % 
LPF a na Slovensku na 2,1 % LPF. Napokon protizosuvný funkčný potenciál lesa (na 
základe rozlohy zosunmi najviac ohrozovaných území) sa v čR týka 3,3 % rozlohy LPF 
a na Slovensku 6,2 % rozlohy LPF.
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hydrOPedOlOgIcAl cycleS IN SOIlS
uNder fOreSt StANdS Of SlOvAkIA

ladislav tužinský
Technical University in Zvolen, Faculty of Forestry, T. G. Masaryka 24,  

960 53 Zvolen, Slovak Republic

Hydropedological cycles were analyzed in the topsoil (0-20 cm) and in the 
physiological profile of soil (0-100 cm). In lowland and hill areas, the semiaridic moisture 
interval (soil moisture between WP – wilting point and point of diminished availability 
– PDA) is the predominant interval in the topsoil, whereas the semiuvidic interval (point 
of diminished availability – maximal capillary capacity MCC) was most frequently 
observed in the physiological profile. In mountain areas, the semiuvidic interval occurs 
generally for a short time after long warm periods without precipitations, while in the 
other periods; water supply fluctuates within the moisture interval (MCC-WP), with 
the most frequent semiuvidic moisture interval and a sufficient supply of water available 
for plants.

deNZItA BukOvých POrAStOv 
AkO NáStrOj regulácIe hydrIckých 
A eNvIrONmeNtálNych fuNkcIí Pôd

viliam Pichler, juraj gregor, juraj Bebej, erika gömoryová, jozef capuliak, 
marián homolák

Technická univerzita vo Zvolene, Katedra prírodného prostredia, T. G. Masaryka 24,  
960 53 Zvolen, Slovenská republika

Práca prezentuje nové poznatky o účinkoch redukcie zakmenenia bukových poras-
tov na dynamiku zásob pôdnej vody na výškovom tranzekte od cca 480 do 1150 m n. 
m, t. j. v pásme, ktoré je rozhodujúce z hľadiska lesníckej výroby. Zaoberá sa pôdnou 
vodou, ktorá môže byť využitá zostávajúcim porastom, odtiecť alebo zotrvať v pôde, čím 
sa zníži retenčná kapacita pôdneho krytu a tým aj schopnosť tlmiť odtokové špičky vo 
vodných tokoch. V nadväznosti na to kvalitatívne a semi-kvantitatívne charakterizuje 
prevládajúce procesy transportu vody a prináša experimentálne poznatky o tom, ako 
na ne vplýva denzita porastov. Berie na zreteľ aj dôsledky pre akumuláciu a transfor-
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máciu látok, najmä rozpustného organického uhlíka, v pôdnom profile. Spoločným 
menovateľom uskutočnených experimentov a pozorovaní bola analýza dopadov zmeny 
zakmenenia na viaceré kľúčové regulačné účinky lesných pôd. Zmeny denzity porastov 
sú dôsledkom mnohých lesníckych opatrení.

dyNAmIkA vlhkOStI mŕtvehO drevA AkO 
kOmPONeNt vOdNej BIlANcIe leSNých 

ekOSyStémOv

veronika jaloviarová, viliam Pichler, juraj gregor, erika gömoryová, 
jozef capuliak, marián homolák 

Technická univerzita vo Zvolene, Katedra prírodného prostredia, T. G. Masaryka 24, 
960 53 Zvolen, Slovenská republika

Práca prezentuje výsledky štúdia dynamiky vlhkosti mŕtveho dreva v prirodzených 
lesoch s rôznym drevinovým zložením na výškovom tranzekte od 200 do 1600 m n. m. 
Merania sa uskutočnili na stabilizovaných výskumných plochách metódou TDR. Na 
základe výsledkov meraní bola zhodnotená dynamika vlhkosti v závislosti od stupňov 
rozkladu a hrúbky mŕtveho dreva, ako aj vplyvu zrážok a interakcie mŕtveho dreva 
a pôdy. Zistené priemerné vlhkosti boli intenzitno-kapacitným prepočtom konvertované 
na zásoby vody v mŕtvom dreve ich vplyv na vodnú bilanciu lesných ekosystémov. 
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SekcIA III.  Antropogénne vplyvy na pôdu, ich vývoj, 

dopady a monitoring

Sekce III. Antropogenní vlivy na půdu, jejich vývoj, 

dopady a monitoring 

SectION III Anthropogenic influence on soils, 

its development, impact and monitoring 
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výZNAm urBáNNych (ANtrOPOgéNNych) Pôd 
A Ich ImPlemeNtácIA

v PláNOvAcích PrOceSOch

jaroslava Sobocká
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Gagarinova 10, 

827 13 Bratislava, Slovenská republika

Funkcie pôd v urbánnom ekosystéme sa môžu v priebehu veľmi krátkej histórie 
meniť veľmi rýchle. Výsledkom bývajú silne zmenené pôdy so stopami ich historického 
využívania. Ekologické funkcie urbánnych pôd môžu silne degradovať v dôsledku in-
tenzívnych priemyselno-urbanizačných aktivít, environmentálne funkcie sú zase oveľa 
rôznorodejšie – multifunkčné. Samotná kvalita urbánnych pôd závisí od jej využitia 
v urbanizovanom priestore, t. j. funkčné využitie krajiny je dominantným faktorom 
vývoja týchto pôd. 

Je definovaných niekoľko nových termínov výskumu urbánnych pôd: urbánny pedon, 
urbánny pedotop, urbánny ekosystém, pedo-urbánny komplex. 

Funkcie urbánnych pôd sú odlišné od funkcií v poľnohospodárskej či lesnej kraji-
ne. Hodnotia sa: ako základňa pre život a životné prostredie človeka, ako základňa pre 
život rastlinných a živočíšnych organizmov, ako komponent prírodnej a hydrologickej 
rovnováhy, ako komponent živinového cyklu, ako filtračné, pufračné a transformačné 
médium, ako archív prírody a kultúry, ako priestor pre poľnohospodársku a lesnú pro-
dukciu biomasy, ako médium pre infiltráciu, retenciu a prúdenie vody, ako regulačné 
teleso klímy s chladiacim efektom. Kritériá hodnotenia kvality pôdy a rešpektovanie ich 
pôdnych funkcií nie sú implementované do riadiacich a plánovacích procesov, hlav-
ne tých ktoré riešia problematiku životného prostredia v mestách. Podobne súvisiace 
legislatívno-právne opatrenia nerešpektujú multifunkcionalitu urbánnych pôd, čo je 
zrejme úloha pre budúcnosť. 
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AcIdIfIkAce A ZNečIŠtěNí leSNích Půd 
v OBlAStI SleZSkých BeSkyd

luboš Borůvka, lenka Pavlů, Ondřej drábek, Antonín Nikodem 
Katedra pedologie a geologie, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 

165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

česká část Slezských Beskyd představuje vzhledem ke své poloze v blízkosti průmys-
lových oblastí území s vysokou atmosférickou depozicí rizikových látek a tedy zvýšeným 
nebezpečím znečištění a acidifikace. Cílem této studie zadané MZe čR bylo posoudit 
půdní podmínky oblasti. Byly odebrány vzorky jednotlivých horizontů půdních profilů 
na 25 místech a byly u nich stanoveny základní půdní charakteristiky, obsahy přístupných 
živin (P, K, Ca, Mg), vybraných rizikových prvků (Cd, Pb, Zn, Cu a Mn) a výměnných 
(potenciálně toxických) forem hliníku. Bylo zjištěno, že severní až severozápadní část 
území je kontaminovaná těžkými kovy, zejména olovem, pravděpodobně v důsledku 
průmyslové, hutní a těžební činnosti v nedalekém Třinci a na Ostravsku. Většina kovů 
antropogenního původu je ale zadržena v nadložních organických horizontech. Depozice 
ovlivnila příznivě obsah bazických složek (Ca a Mg) v půdě. Pod bukovými porosty byly 
ve srovnání se smrkovými zjištěny vyšší hodnoty pH, kvalitnější organická hmota, vyšší 
obsahy Ca, Mg, K, Zn a Mn a nižší obsahy výměnného Al. Ve srovnání s čistými smr-
kovými porosty se projevily příznivěji i smíšené smrkobukové a smrkojedlové porosty, 
i když rozdíly nebyly většinou statisticky průkazné.

vývOj A mOžNOStI hOdNOceNí 
ANtrOPOgeNNí Zátěže Půd rIZIkOvýmI 

látkAmI v čr

radim vácha, markéta vysloužilová, viera horváthová, jarmila čechmánková, 
Petr kuba

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, v. v. i. , Žabovřeská 250, 
156 27 Praha 5 – Zbraslav, Česká republika

Příspěvek se zabývá vyhodnocením zátěže půd rizikovými prvky a perzistentními 
organickými polutanty v zemědělských půdách čR na základě dlouhodobého sledování 
ve VÚMOP, možností rozlišení antropogenní zátěže od zátěže geogenní u rizikových 
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prvků chemickými metodami a možnostmi hodnocení antropogenní zátěže půd rizi-
kovými látkami z hlediska rizika jejich výskytu ve vztahu k potravnímu řetězci a vlivu 
na ekosystém. uvádí nejvýznamnější způsoby antropogenní zátěže půd rizikovými 
látkami v čR a zabývá se legislativními možnostmi z hlediska omezení vstupu riziko-
vých látek do půd a omezení negativního vlivu již zatížených půd na kvalitu prostředí 
a zemědělské produkce.

hOdNOceNí ekOSyStémOvých A ZdrAvOtNích 
rIZIk kONtAmINOvANých Půd –

metOdy A PříPAdOvé StudIe v čr

milan Sáňka, Pavel čupr
Masarykova universita, Kamenice 126/3, 625 00 Brno, Česká republika

Kontaminace půd je jedním ze tří hlavních negativních faktorů, které byly specifiko-
vány v rámci práce tzv. „Advisory forum“, skupiny odborníků pro přípravu legislativy v 
ochraně půdy v zemích Eu. Problematika kontaminace byla také popsána v dokumentu 
„Towards a Thematic Strategy for Soil Protection“. V návrhu Směrnice o ochraně půdy 
Eu je prevenci kontaminace, identifikaci ohrožených oblastí a nápravným opatřením 
věnován celý jeden oddíl. Příspěvek uvádí hlavní postupy pro hodnocení ekosystémo-
vých a zdravotních rizik kontaminovaných půd. Metody rizikové analýzy jsou popsány 
v obecné poloze s poukazováním v jednotlivých částech na problematiku hodnocení 
půdy. Zvlášť je pojednáno o hodnocení ekologických rizik a zdravotních rizik. V návaz-
nosti jsou popsány konkrétní postupy a výsledky hodnocení rizik třech případových 
studií: I. kontaminace půd Kutnohorska arzénem, II. kontaminace půd Novojičínska 
rtutí a III. hodnocení rizik vyplývajících z používání fosforečných hnojiv s obsahem 
kadmia v čR.
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PrOBlémy ANtrOPIZácIe Pôd
Zoltán Bedrna

Katedra pedológie PRIFUK, Mlynská dolina, pavilón B2, 
842 15 Bratislava, Slovenská republika

Klasifikácia antropogénnych pôd nie je doriešená ani na medzinárodnej, ani na ná-
rodných úrovniach. Okrem kultizeme a antrozeme by bol vhodný pre naše podmienky 
pôdny typ degradozem. 

Antropogénna pôda je prírodný typ pôdy, lebo človek je súčasť prírody. Zemina v 
kontajneri ale nie je pôdou. Hranica medzi pôdou a nepôdou na urbanizovanom území 
spočíva v uplatnení definície pôdy, kedy zemina, hornina, budovy, voda nemajú vstvy 
a horizonty, funkcie a vlastnosti pôdy. Problémy s mapovaním v urbanizovanom území 
spočívajú v zaradení do nepôdy chodníkov, budov, ciest, kúpalísk, vodojemov apod. 

Rozdiely mestskej a vidieckej antropizácie pôd spočívajú vo väčšom zastúpení an-
trozemí v mestách a kultizemí na dedine. Vhodným prostredím riešenia antropizácie 
pôdy sú konferencie poriadané Katedrou pedológie Prírodovedeckej fakulty univerzity 
Komenského a Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave od roku 
1994, v počte osem.

dlOuhOdOBý vývOj krAjINy: využItí 
chArAkteru A vlAStNOStí Půd v důSledku 

ZměN POlItIckých A ekONOmIckých POměrů

Pavel Novák, jiří Obršlík, jitka lagová
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. , Žabovřeská 250,  

156 27 Praha 5 – Zbraslav, Česká republika

Během posledních šedesáti roků došlo v našem státě k několika významným 
změnám politických a ekonomických poměrů. Ve svých důsledcích se každá z těchto 
změn odrazila v utváření krajiny, v užití půdy, v hospodaření na ní a ve vlastnostech 
a charakteristikách půdy samé. Dlouhodobý vývoj krajiny, užití půdy i hospodaření 
nebylo samozřejmě stejný ve všech oblastech republiky. K jakému vývoji došlo, pod 
jakými tlaky a s jakými důsledky, je prezentováno na dvou regionech odlišných 
přírodně, užitím půdy, charakterem zemědělství i socio-ekonomickými poměry 
obyvatelstva. 
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První hodnocené území (160 ha, Strážný, okres Prachatice) leží v zemědělsky dosti 
extrémních podmínkách chladné, horské oblasti Šumavy v nadm. výšce 800-980 m, 
s půdami typu kambizemí, pseudoglejů až glejů a rašelin. Druhou lokalitou (2 280 ha) je 
zemědělsky intenzivně využívaná oblast v členitém reliéfu Kyjovské pahorkatiny v nadm. 
výšce 200-300 m, s černozeměmi na spraši v různých stadiích erozní degradace. 

Vyhodnocení vývoje krajiny, využití a stavu půdy bylo provedeno v kontextu s poli-
tickými změnami pro: 

užití půdy ve zvláštním zřetelem na dlouhodobý vývoj vztahu mezi lesní a země-
dělskou půdou; 
vývoj organizace půdního fondu; 
proces degradace půdy včetně zamokření a eroze; 
zhodnocení úprav k zúrodnění půdy (odvodnění, výstavba teras); 
síť cest; 
degradační změny půdního pokryvu; 
charakter osídlení a jeho vliv na půdu a krajinu; 
další specifické charakteristiky každé lokality. 

Konfrontace dlouhodobého vývoje obou lokalit byla důsledkem politických a eko-
nomických změn. Byla provedena vyhodnocením leteckých fotografií z let 1938-2004 
a doplňujícím terénním průzkumem. Byly zhodnoceny změny půdního pokryvu a vlast-
ností půd. Každé časové období je charakterizováno nejdůležitějšími dopady na utváření 
krajiny, využití půdy a na změny charakteru půd. Komentováno je kritické posouzení 
současného stavu jako výsledek tohoto vývoje.

•

•
•
•
•
•
•
•
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PrIrOdZeNá vArIABIlItA ZlOžeNIA: 
OBOhAteNIe A PrOBlémy hOdNOteNIA 

kONtAmINácIe Pôd SlOveNSkA

ján čurlík
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, Svätoplukova 24,  

902 01 Pezinok, Slovenská republika

V príspevku sa rozoberajú problémy geochemickej diferenciácie a variability che-
mického zloženia, hodnotenia fónových obsahov a povrchového antropogénneho obo-
hatenia pôd. 

Na základe systematického geochemického výskumu a mapovania sú prezentované 
fónové hodnoty potenciálne toxických stopových prvkov pre pôdy Slovenska a ich po-
rovnanie s najnovšími európskymi údajmi. Fónové obsahy tvoria základ porovnávacích 
štúdii pôd vo svete, ale aj posudzovania stupňa kontaminácie pôd na podklade environ-
mentálnych kritérií kvality (limitov). Na základe týchto údajov sa kriticky poukazuje na 
nedostatky súčasnej legislatívy pri posudzovaní stupňa kontaminácie pôd.

BIOSOIl – evrOPSký PrOjekt mONItOrINgu 
leSNích Půd – PrůBěh v čr

vít Šrámek, lucie vortelová
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. , Strnady 136,  

252 02 Jíloviště, Česká republika

Evropská komise v současné době v rámci programu Forest Focus financuje rozsáhlý 
demonstrační projekt monitoringu lesních půd BIOSIOIL (2005-2008). Navazuje na půd-
ní šetření prováděné v rámci projektu ICP Forests v polovině devadesátých let dvacátého 
století. Projekt by měl na evropské úrovni zodpovědět několik základních otázek:

Lze detekovat změny v půdním prostředí za posledních deset let?
Jsou tyto změny statisticky signifikantní?
Lze je vztáhnout k dalším faktorům sledovaným v rámci programu Forest Focus, 
případně v dalších programech (EMEP, CarbonEuro)?
Lze současný manuál projektu ICP Forests pro odběry půdy úspěšně použít na 
evropské úrovni? 

–
–
–

–
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Jsou výsledky jednotlivých typů analýz dobře reprodukovatelné?
Mohou být srovnávány výsledky získané v jednotlivých zemích?
Budou výsledky relevantní v evropském kontextu?
Lze výsledky interpretovat na širší evropské úrovni?
Lze na základě použité sítě ustanovit dlouhodobý evropský informační systém 
o (lesních) půdách?

Kromě těchto základních otázek můžou získaná data přispět ještě k řešení řady 
dalších vědeckých a environmentálních problémů. V čR představuje program popis 
půdních profilů, odběr a analýzu vzorků na 146 plochách systematického monitoringu 
a na 8 plochách intenzivního monitoringu lesních ekosystémů. Na monitorovacích 
plochách I. úrovně je odebírán vždy 1 směsný vzorek z konkrétní vrstvy, který je tvořen 
pěti subvzorky, na monitorovacích plochách II. úrovně jsou odebírány 3 směsné vzor-
ky z konkrétní vrstvy, tvořené osmi subvzorky. Na všech monitorovacích plochách je 
vykopána nebo obnovena půdní sonda, ve které je popsán půdní profil podle klasifikace 
FAO (WRB 1998, 2006) a jsou odebrány půdní vzorky jednotlivých půdních diagnostic-
kých horizontů pro potřeby určení půdního typů. Na projekt navazuje i část věnující se 
hodnocení biodiverzity jednotlivých ploch. Příspěvek blíže představí metodiku (včetně 
problémů), postup a dosavadní výsledky projektu.

–
–
–
–
–

účINNOSt váPNěNí v revItAlIZAcI leSNích 
Půd – vyhOdNOceNí dlOuhOdOBéhO 

exPerImeNtu

Ida drápelová, jiří kulhavý
Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 

v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Česká republika

Studie se zabývá vyhodnocením dlouhodobého experimentu, jehož cílem je porovnat 
vliv vápnění na lesní půdu v horské oblasti Moravskoslezských Beskyd. Půdní typ je 
humuso-železitý podzol s formou humusu mor-moder a s poměrně nízkým obsahem 
živin. Lesní porosty leží v nadmořské výšce 908 m a jsou tvořeny monokulturou smrku 
(Picea abies [L. ] Karst.) ve věku 28 let. Jednotlivé výzkumné plochy mají rozlohu 0,25 ha. 
Plochy FD a FS byly v 80. letech vápněny dolomitickým vápencem v úhrnné dávce 
9 t. ha-1. Kontrolní plocha FK vápněna nebyla. Na plochách FD a FK je hustota zalesnění 
cca 2 500 stromů na hektar, na ploše FS byla hustota zalesnění snížena výchovnými zá-
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sahy v letech 1997 a 2001 na cca 1800 stromů na hektar. V letech 2001-2006, tj. 14 až 19 
let od poslední aplikace vápence, byly ve čtrnáctidenních intervalech odebírány vzorky 
podkorunových srážek na pokusných plochách, vzorky srážek na volné ploše a vzorky 
lyzimetrických vod pod horizontem Ao na vápněné a nevápněné ploše a ve vzorcích 
bylo stanovováno pH, vodivost a koncentrace vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, železa, 
fluoridů, chloridů, síranů, dusitanů, dusičnanů, fosfátů, uhličitanů, hliníku a amoniaku. 
Pro každý rok byly vyhodnoceny průměrné roční koncentrace jednotlivých iontů ve 
srážkách, podkorunových srážkách a v půdní vodě z lyzimetrů. 

Statistickou analýzou dat (t-test, α = 0,05) bylo prokázáno, že na vápněných plochách 
byly v lyzimetrických vodách významně vyšší koncentrace vápníku, hořčíku a fosfátů 
a také pH půdního roztoku odebíraného na vápněné ploše bylo vyšší než pH půdního 
roztoku odebíraného z nevápněné kontrolní plochy. Obsah dusičnanů v lyzimetrických 
vodách z vápněné a nevápněné plochy se významně nelišil. 

vývOj Půd NA SPrAŠích v ANtrOPIcky 
OvlIvNěNých A chráNěNých úZemích PrAhy

Anna žigová, martin Šťastný
Geologický ústav AV ČR, Ústav struktury a mechaniky hornin AV, Rozvojová 269, 

165 00 Praha 6 – Lysolaje, Česká republika

Vývoj půd na spraších je diferenciován v závislosti na podmínkách pedogeneze 
a antropickém ovlivňování daného území. Porovnání pedogeneze na stejném půdotvor-
ném substrátu bylo provedeno v Praze na lokalitách ovlivněných zemědělskou činností 
a v chráněném území. Pro sledování pedogeneze s antropogenním impaktem byly vybrá-
ny dva profily na pokusných políčkách Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-
Ruzyni. Neporušené území reprezentuje přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí, 
kde byl sledován vývoj půd na spraších rovněž na dvou profilech. Ve všech studovaných 
profilech byly sledovány mikromorfologické vlastnosti půd, typ a obsah jílových mine-
rálů, zrnitostní složení, fyzikální a chemické charakteristiky. Výsledky ukazují ovlivnění 
pedogeneze antropickým faktorem ve svrchní části profilu. Významnější mírou se na 
vývoji půd na spraších podílejí přírodní podmínky pedogeneze.
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SekcIA POSterOv: téma I. 

Pôdny informačný systém vo väzbe na klasifikáciu, 

mapovanie, modelovanie a pedometriku

Sekce POSterů: téma I. 

Půdní informační systém ve vazbě na klasifikaci, 

mapování, modelování a pedometriku 

POSter SectION: topic I

Soil information system in relation to classification, 

mapping, modelling and pedometrics
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NáStrOje PedOmetrIky v PrOceSe 
SPrAcOvANIA A INterPretácIe PôdNych 

PrIeStOrOvých INfOrmácIí

juraj Balkovič, vladimír hutár
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10,  

827 13 Bratislava, Slovenská republika

Príspevok prezentuje viaceré aspekty aplikácie nástrojov pedometriky v procese 
spracovania a interpretácie pôdnych priestorových informácií. Pozornosť je postup-
ne venovaná vybratým metódam zberu priestorových informácií o pôde so zreteľom 
na využitie satelitných systémov, štatistickému spracovaniu údajov pomocou metód 
mnohorozmernej analýzy, numerickej klasifikácii pôdnych objektov (fuzzy k-means) 
a regresnému krigingu. Prvá časť príspevku je venovaná polohovej presnosti zberu pôd-
nych údajov a návrhu optimálnej priestorovej siete s ohľadom na požadovanú veľkosť 
sledovaného územia a cieľovú mierku interpretácie. Druhá časť príspevku prináša ukážku 
použitia metódy kontinuálnej klasifikácie pôd na základe ich profilových vlastností 
(metóda fuzzy k-means) ako alternatívu ku konvenčnej klasifikácii pôd podľa WRB. 
Priestorový kontext difúznej klasifikácie pôd je v náväznosti na vybraté parametre terénu 
odvodené z digitálneho modelu reliéfu vyjadrený cestou regresného krigingu a predsta-
vuje nástroj na digitálne mapovanie objektov pôdneho krytu. Zároveň je prezentovaný 
spôsob zapojenia takýchto informácií do analýzy a numerickej interpretácie systému 
vegetácia-pôda. Cieľom príspevku je ponúknuť širší pohľad na metódy pedometriky a ich 
vitálnu implementáciu do procesu spracovania a interpretácie pôdnych priestorových 
informácií demonštrovaných na vybratých modelových príkladoch.
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PríStuP k tvOrBe mAPOvéhO výStuPu 
OBSAhu OrgANIckéhO uhlíkA 

NA POľNOhOSPOdárSkych PôdAch SlOveNSkA

gabriela Barančíková1, jarmila makovníková2, Boris Pálka2

1Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, regionálne pracovisko Prešov, 
Raymannova 1, 080 01Prešov, Slovenská republika

2Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 
regionálne pracovisko Banská Bystrica, 

Mládežnícka 36, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika

Jedným zo základných pôdnych parametrov, ktorý sa od roku 1993 pravidelne moni-
toruje na poľnohospodárskych pôdach Slovenska je aj obsah organického uhlíka (Cox). 
Monitoring Cox na základnej monitorovacej sieti je realizovaný v 5 ročných cykloch 
na orných pôdach (OP) a trvalých trávnych porastoch (TTP). Poľnohospodárske pôdy 
sú rozdelené na základe pôdneho typu, subtypu, materskej horniny a kultúry využíva-
nia (OP, TTP) do 24 pôdnych skupín. Pri tvorbe mapového výstupu Cox v orničnom 
horizonte pre poľnohospodárske pôdy Slovenska sme využili pôdnu mapu Slovenska 
1:400 000, ktorá reprezentuje plošné zastúpenie jednotlivých pôdnych asociácií (na 
základe pôdnych typov a subtypov) v rámci SR. Na základe údajov LPIS (Identifikačný 
systém produkčných blokov na poľnohospodárskej pôde) z augusta 2006 bolo územie 
poľnohospodárskych pôd na Slovensku rozdelené na orné pôdy a TTP. Aby sa zacho-
valo aj určité regionálne rozdelenie, hodnotili sme Cox jednotlivých pôdnych skupín 
podľa krajov. Hranice krajov SR boli prevzaté zo spojitej vektorovej mapy 1:50 0000 
Geodetického a kartografického ústavu a Arc GEO s. r. o. z roku 2002. 

Metodický postup môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:
predpríprava údajov, vytvorenie digitálnej údajovej vrstvy orných pôd a TTP pre 
mapu Slovenska 1:400 000
vytvorenie celkovej databázy obsahu Cox v poľnohospodárskych pôdach 
Slovenska na báze čMS-P
vytvorenie účelovej databázy obsahu Cox na základe pôdneho typu, subtypu, 
materskej horniny a kultúry využívania·
štatistické zhodnotenie obsahu Cox v pôde na báze údajov čMS-P. 

Mapový výstup reprezentuje obsah Cox v percentách v ornici jednotlivých pôd-
nych asociácií. Hodnoty organického uhlíka sú rozdelené do piatich kategórií, ktorých 
rozsahy Cox sú rozdielne pre orné pôdy a trvalé trávne porasty. uvedeným spôsobom 
boli zrealizované dva mapové výstupy, pričom prvá mapa prezentuje hodnoty Cox na 
poľnohospodárskych pôdach Slovenska v r. 1993 a druhá v roku 2002.

•

•

•

•
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POdZOlIZAtION PArAdIgm verIfIcAtION 
WIthIN the frAme Of the fOreSt SOIlS 

Of SlOvAkIA

juraj Bebej, erika gömöryová
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra prírodného prostredia, T. G. Masaryka 24, 

960 53 Zvolen, Slovenská republika

The conflicts between the present podzolization models, field observation and the 
new findings in the field of the organic matter dynamics, mineral weathering (with 
involvement of the rock-eating ectomycorrhizal fungi), microbial activities and the 
geochemical processes resulted in elaboration of new project within the frame of the 
Slovak Research and Development Agency. This article presents the structure, tasks and 
particular actions of submitted project – with emphasis on the expected results and its 
possible ecological impacts especially regarding the re-evaluation of the nutrification 
potential of the skeleton-rich forest soils of Slovakia.

geOStAtIStIcká SegmeNtAce úZemí POdle 
PrOStOrOvé vArIABIlIty SPektrálNích 
PříZNAků hOlé Půdy: PříPAdOvá StudIe

lukáš Brodský, luboš Borůvka
Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra pedologie a geologie, Kamýcká 957, 

165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

Dálkový průzkum Země je významný zdroj informací o prostorové variabilitě půd 
využívaný často v digitálním mapování půd. Tato studie se zabývá novou metodikou 
využití gestatistického modelu prostorové variability k optimalizaci měřítka segmentace. 
Pro tuto analýzu bylo využito družicového snímku LANDSAT ze zájmového území 
30x30 km v oblasti Kolína a Nymburku. Byla testována závislost nastavení parametru 
„scale“ (od 1 do 17), řídícího homogenitu výsledných prostorových objektů segmentace, 
a průměrného rozptylu objektů spektrálních příznaků. Výsledkem je obecná rostoucí 
funkce závislosti (polynom druhého řádu) rozptylu spektrálních příznaků objektů na 
parametru měřítka segmentace. Cílem bylo získat optimální parametr „scale“ nastavení 
segmentace. Optimalizace byla založena na analýze prostorové autokorelace. Vhodnou 
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proměnnou modelového variogramu pro odvození parametru měřítka byla zvolena 
hodnota „nugget“ (tzv. zbytkový rozptyl). Výsledné optimalizované hodnoty parame-
tru „scale“ se pohybovaly od 5,7 do 12,3 dle prostorové variability odrazivosti půdy 
v jednotlivých spektrálních kanálech družicového snímku Landsat. Touto segmentací 
byla potlačena prostorová variabilita odpovídající chybám měření a variabilitě na kratší 
vzdálenost. Získané prostorové segmenty, shluky pixelů, lze dále využít pro klasifikaci 
pomocí např. fuzzy modelu.

PřírOdNí leSNí OBlAStI SeverNí mOrAvy 
v POdmíNkách mOderNí INfOrmAčNí 

SPOlečNOStI

Přemysl fiala, dušan reininger
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, Česká republika

V oblasti Moravskoslezských Beskyd a v Podbeskydské pahorkatině byl proveden 
průzkum výživy lesa. Na 470 odběrných místech byl odebrán jeden vzorek z nadlož-
ního organického horizontu, jeden povrchového a jeden z podpovrchového minerál-
ního horizontu. Vzhledem k předpokládanému zatížení průmyslovými imisemi byl 
zhodnocen obsah olova a chrómu v nadložním organickém horizontu. Hodnocení je 
vztaženo na soubory lesních typů a zeměpisné rozmístění v oblasti. Použita je metoda 
prostorového krigingu.
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SPAtIAl heterOgeNeIty Of Selected SOIl 
PrOPertIeS uNder A Beech 
(Fagus sylvatica l.) StANd

erika gomoryová, juraj Bebej
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra prírodného prostredia, T. G. Masaryka 24, 

960 53 Zvolen, Slovenská republika

To evaluate the spatial variability of selected biological properties in a beech stand 
and the influence of soil properties on soil microbial characteristics, we collected soil 
samples from three plots (9 x 10 m), distributed on a 1 x 1 m grid, from the top 10 cm 
of the mineral soil (A-horizon). In soil samples, soil respiration, catalase activity, soil 
moisture, soil acidity and soil organic matter content were measured. 

Within-plot coefficient of variation of catalase activity varied from 19 to 23 %, those 
of soil respiration rate ranged from 37 % to 54 %. Catalase activity exhibited highly 
significant correlation with soil reaction, whereas soil respiration rate correlated with 
soil moisture and soil organic matter content. 

Below a single beech tree, correlations between soil microbiological characteristics 
and the distances from the stem were observed. The highest microbiological activity 
was found downslope, immediately below to the stem (infiltration zone).

mAPA PůdNích ASOcIAcí
jan Sedláček1, jana janderková1, luděk Šefrna2

1Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, pracoviště Brno, Kotlářská 51, 
657 20 Brno, Česká republika

2Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK, Albertov 6,  
128 43 Praha 2, Česká republika

Půdní kryt je v mapě 1:500 000 zachycen v půdních typologických asociacích. Půdní 
asociace jsou vnitřně heterogenní a v mapě jsou označeny signaturou dominantní půdní 
jednotky. Dominantní půdní jednotky jsou v rámci půdní asociace plošně zastoupeny 
ze 70-100 %, doprovodné představují 10-70 % a doplňkové jednotky do 10 % plošného 
zastoupení. Legenda mapy je členěna podle hlavních referenčních tříd půd. Konstrukce 
mapy mapy vycházela z jednotného topografického podkladu použitého v rámci projektu 
Atlas krajiny čR, při vymezení niv bylo přihlédnuto k nejnovějšímu geomorfologic-
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kého členění (Mackovčin, Demek, 2006), podkladem byla dále kvartérní geologická 
mapa 1:500 000 čGS), mapa kombinací hlavních půdních forem (Němeček, Tomášek; 
1983). Vlastní půdní jednotky byly vymezovány na základě map 1:50 000 a podkladů 
používaných pro jejich sestavení (KPZP, lesotypologické mapy, agregované geologické 
substráty). 

Mapu doplňují grafy: 
Výskyt skupin půdních asociací podle nadmořské výšky, který ukazuje kromě 
celkového rozsahu nadmořských výšek pro jednotlivé skupiny půdních asociací 
i střední hodnoty (medián, nejčetnější hodnotu). Byl vytvořen analýzou výsledné 
vektorové polygonové vrstvy nad digitálním modelem terénu (radarová rastrová 
data SRTM3, NASA, 2005), rozlišení pixelu 90 m. 
Blok 8 sloupcových grafů zastoupení skupin půdních asociací ve skupinách geo-
logických jednotek, které ukazují procentuální zastoupení nejvíce se vyskytují-
cích skupin půdních asociací v rámci charakteristických geologických jednotek 
agregovaných z kvartérně geologické mapy 1:500 000. 

Všechny grafy pracují s výslednou datovou vrstvou půdních typů v asociacích gene-
ralizovanou do skupin půdních asociací označených podle převládající půdní složky.

1)

2)

PASPOrtIZAce účINNých látek POužívANých 
NA OchrANu rOStlIN v čr A její vZtAh 

k PůdNímu INfOrmAčNímu SyStému

vít kodeš1, josef kozák2

1Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, Česká republika
2Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra pedologie a geologie, Kamýcká 957, 

165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

Jako první krok při řešení projektu „Výskyt a transport pesticidů v hydrosféře čR“ bylo 
vytvoření pasportů účinných látek používaných pro ochranu rostlin v české republice 
obsahujících mimo jiné základní identifikační údaje, informace o relevantních fyzikálně-
chemických vlastnostech a chování v půdním i vodním prostředí, prostorové distribuci na 
území čR, výskytu na území čR a dalších informačních zdrojích. Informace v pasportech 
jsou výsledkem rešeršní činnosti, zpracovaných dat monitoringu účinných látek v čR i dat 
z laboratorních i terénních experimentů prováděných pro různé půdní typy. V kombi-
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vývOj fyZIkálNych vlAStNOStí fluvIZeme 
PrI jej INteNZívNOm OBráBANí

dana kotorová, Božena Šoltysová
Slovenské centrum poľnohospodárskych vied Nitra – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany 
– Oddelenie agroekológie Michalovce, Špitálska 1273, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Zmeny pôdnych vlastností fluvizeme kultizemnej (FMa) sa sledovali v období ro-
kov 1981-2005. Výskum sa realizoval na experimentálnom pracovisku vo Vysokej nad 
uhom v poľnom stacionárnom pokuse bez závlahy. Pri uplatnení klasickej prípravy pôdy 
s orbou boli sledované pôdne parametre: objemová hmotnosť, pórovitosť, maximálna 
kapilárna vodná kapacita, nekapilárna pórovitosť, využiteľná vodná kapacita. Pôdne 
vzorky boli odoberané v jarnom období do hĺbky 0,3 m. Počas sledovaného 25-ročné-
ho obdobia sa objemová hmotnosť menila a pohybovala sa v intervale 1287-1570 kg. 
m-3. Celková pórovitosť korešpondovala s objemovou hmotnosťou a nachádzala sa v 
intervale 50,31-41,09 %. Pomerne vysoká časová variabilita bola zistená pri maximálnej 
kapilárnej vodnej kapacite (interval 35,23-47,67 %), aj keď v priemere sa jej hodnoty 
nachádzali na úrovni východiskového stavu. Vysoká využiteľná vodná kapacita (v prie-
mere 24,66 %) úzko súvisí s dosť nízkym bodom vädnutia (priemerný bod vädnutia = 
15,20 %). K pomerne významnej zmene v hodnotách pôdnych parametrov došlo pri 
pestovaní kukurice (rok 1984) po kukurici (rok 1985) a pri zaradení viacročných krmovín 
na fluvizem kultizemnú – lucerna siata I. až V. úžitkový rok v rokoch 2000-2004. 

 V časovom horizonte dvadsiatich piatich rokov poľného stacionárneho pokusu 
došlo aj k negatívnym zmenám pôdnych vlastností fluvizeme kultizemnej, čo súvisí 
najmä so spôsobom obrábania pôdy a zaradením poľných plodín do osevného postupu. 
z priemerných výsledkov vyplýva, že oproti východiskovému stavu došlo k zvýšeniu 
objemovej hmotnosti redukovanej o 18 kg. m-3, zníženiu celkovej pórovitosti o 1,73 %, 
nevýznamnému zníženiu maximálnej kapilárnej vodnej kapacity o 0,91 %, k zníženiu 
využiteľnej vodnej kapacity o 1,61 % a nekapilárnej pórovitosti o 0,82 %. Zvýšenie bodu 
vädnutia o 0,71 % v porovnaní s východiskovým stavom súvisí s priestorovou variabilitou 
pôdneho profilu fluvizeme kultizemnej.

naci s půdním informačním systémem tvoří komplexní informační základnu pro odhad 
chování jednotlivých účinných látek v půdním prostředí a další úlohy v oboru ochrany 
půd a ochrany životního prostředí. Data jsou uložena v RDBMS Oracle s uživatelským 
rozhraním přístupným na www a jsou průběžně doplňována a aktualizována.
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PrOBlémy klASIfIkácIe Pôd
ján kukla, margita kuklová

Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, Slovenská republika

Príspevok je zameraný na kritické posúdenie problémov spojených s klasifikáciou 
recentných pôd a možnosti využitia princípu dichotómie pri kreovaní univerzálneho 
systému pôd. V takomto klasifikačnom systéme sa názvy pôdnych taxónov neopakujú. 
Sú hierarchicky usporiadané od významovo najširších (najvyššie postavených) pojmov 
charakterizujúcich niektorý z podstatných znakov pôd po najužšie (najnižšie postavené) 
a to tak, aby názov každého pôdneho taxónu zahŕňal v sebe vždy len názvy dvoch evo-
lučne najbližších pedogénnych znakov, stavov, alebo procesov. V ideálnom prípade sú 
tieto pojmy najbližšie aj z etymologického a sémantického hľadiska. Pri definovaní pôd-
nych taxónov je namiesto konvenčne stanovených limitov, ktoré si navzájom protirečia, 
potrebné používať limity prirodzené. Prednosť má napr. limit > 50 %, lebo predstavuje 
najľahšie merateľný jednoznačný parameter dominancie znaku, či znakov. Potom nie je 
potrebné vágne sa vyjadrovať o „náznakoch“ horizontu len preto, že nespĺňa konvenčne 
stanovený hrúbkový alebo farebný limit. Ak sa znaky iného pôdneho taxónu vyskytujú 
len v časti pôdneho profilu, možno hovoriť skôr o vertikálnom pôdnom komplexe, 
ako o subtype pôdy. Tzv. geologické vrstvy sú zároveň aj vrstvami pedogénnymi. Nimi 
sú všetky nespevnené sedimenty, ktoré sa až v procese diagenézy menia na spevnené 
sedimentárne horniny (diagenity) a v prípade pôsobenia vyšších tlakov až na meta-
mofované horniny (metamofity). Zahrnutie nespevnených sedimentárnych hornín do 
univerzálnej klasifikácie pôd by vyriešilo mnoho problémov dlhodobo pretrvávajúcich 
v taxonómii pôd.
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mOžNOStI využItIA údAjOv kPP Pre 
POtreBy mOdelOvANIA úrOd A PrOdukcIe 

POľNOhOSPOdárSkych PlOdíN

martina Nováková, rastislav Skalský
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10,  

827 13 Bratislava, Slovenská republika

Biofyzikálne modely, určené pre potreby simulácie stavu a vývoja biomasy a cieľom 
odhadu jej produkcie, sú založené na princípe uplatnenia komplexného, systémového 
prístupu k riešeniu tejto problematiky. Komplexný princíp spočíva v nahradení reality 
modelom (systémom parametrov), ktoré na vyžadovanej úrovni detailnosti popisujú 
jednotlivé zložky krajiny (rastlina – pôda – atmosféra – voda, prípadne reliéf a príslušný 
manažment biomasy). Pri modelovaní vývoja poľnohospodárskych plodín v prostredí 
modelu WOFOST, vyžadované vstupné údaje (okrem meteorologických údajov a úda-
jov o fyziologických parametroch hornín) predstavujú aj údaje charakterizujúce pôdu, 
resp. vlastnosti pôdy, ktoré do významnej miery ovplyvňujú rast a vývoj plodín. Z tohto 
hľadiska je pre rastliny určujúca prítomnosť, množstvo a dostupnosť vody v pôde, ktoré 
je pre potreby modelovania možné vyjadriť parametrami vlhkostných pomerov pôdy, 
t. j. hydrofyzikálnymi vlastnosťami pôd. 
Predkladaný článok sa venuje možnostiam prípravy vstupných údajov o pôde podľa 
požiadaviek modelu WOFOST. Vyžadované vstupné údaje – hydrofyzikálne, t. j. retenčné 
a hydraulické parametre pôd, sú stanovené na základe existujúcich údajov o zrnitosti 
pôd (o obsahu zrnitostných frakcií v horizontoch pôdnych profilov - digitálna databá-
za výberových sond Komplexného prieskumu pôd Slovenska – KPP-DB), na základe 
aplikácie pedotransferových funkcií pre odvodenie pomocných fyzikálnych a hydro-
fyzikálnych parametrov, aplikáciou modelu Rosseta pre výpočet hodnôt hydrolimít 
a hodnôt nasýtenej hydraulickej vodivosti a použitím Van Genuchtenových vzťahov 
pre výpočet bodov retenčnej krivky a bodov krivky nenasýtenej hydraulickej vodivosti 
pôdy. Vzájomné prepojenie existujúcich pôdnych databáz – KPP-DB, databázy pôdno-
ekologických jednotiek (PEu-DB) a databázy pôdno-ekologických regiónov (PER-DB), 
umožnilo prípravu vstupných, aj keď čiastočne limitovaných údajov o pôde, a to na 
lokálnej, regionálnej a národnej úrovni.
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vývOj geOgrAfIckéhO INfOrmAčNíhO 
SyStému O Půdě
Ivan Novotný, jana uhlířová

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, odd. PÚ Brno, Lidická 25/27, 
657 20 Brno, Česká republika

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha zahájil v rámci výzkumného záměru 
ústavu MZE0002704901 etapu řešící vývoj a implementaci geografického informačního 
systému o půdě. Systém bude sloužit pro snadný přístup řešitelů k datům KPP, BPEJ, aj. 
Vývoj jakéhokoliv systému musí především reflektovat na požadavky jeho budoucích 
uživatelů, proto je nutné zmapovat jejich potřeby, možnosti jak tyto potřeby uspokojit, 
a to v návaznosti na výsledky literární rešerše a také na základě konzultací s dalšími 
pracovišti. Na základě tohoto průzkumu musí být navržena architektura systému a to 
jak datová, procesní, technologická, personální a pod. Je zde samozřejmě nutné počítat 
s rozšiřováním systému do budoucna a i když se jedná o geografický informační systém 
o půdě, který má sloužit především pracovníkům našeho ústavu, musí respektovat vývoj 
v této oblasti v širších souvislostech.

vlIv hOrIZONtálNíhO rOZlIŠeNí dIgItálNíhO 
mOdelu relIéfu NA mOdelOváNí v PedOlOgII

vít Penížek
Katedra pedologie a geologie, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 

165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

Širokým polem působnosti pro využití digitálního modelu reliéfu (DMR) je digitální 
mapování půd s využitím pedometrických metod. Jednou z významných charakteristik 
DMR, která může ovlivnit následné analýzy, je jeho horizontální rozlišení. Na zájmovém 
území okresu Tábor byly sledovány různé úrovně rozlišení DMR, jejich vzájemná odliš-
nost a vliv na sledování vazby reliéfu, půdních vlastností a půdních jednotek s pomocí 
výběrových sond KPP. Ze Základní báze geodetických dat (ZABAGED) byly vytrořeny 
rastrové DMR o velikosti pixelu 10, 25, 50 a 100 metrů. Pro hodnocení byly vybrány 
čtyři vlastnosti reliéfu – nadmořská výška, svažitost, zakřivení svahu a topografický 
index. Pro statistické zpracování byla vygenerována datová sada odpovídající bodům 
odběru výběrových sond KPP (celkem 600 sond). Analýzy prokázaly, že existují sta-
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tisticky průkazné rozdíly mezi jednotlivými rozlišeními DMR u některých vlastností 
reliéfu (topografický index, svažitost). Dále bylo prokázáno, že zjištěné odchylky růz-
ného rozlišení DMR mají následně vliv na sledování vazby vlastností reliéfu a půdních 
charakteristik. 

BAZálNí mONItOrINg Půd v chkO BeSkydy
jana janderková, josef Petruš, jan Sedláček

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, pracoviště Brno, Kotlářská 51, 
657 20 Brno, Česká republika

Bazální monitoring půd (BMP) v chráněných území čR probíhá společně s moni-
toringem zemědělských a lesních půd od r. 1993 v 6-letých cyklech podle jednotné 
metodiky. Základem celého projektu je sledování změn především chemických, mikro-
biologických a fyzikálních vlastností půd, doplněné o monitoring celkové atmosferické 
depozice, která byla na vybraných lokalitách CHÚ realizována v letech 1994-1999. 
V CHKO Beskydy byly vybrány pozorovací plochy v NPR Mionší a NPR Salajka. Půdní 
vzorky byly odebírány z plochy 1000 m2 nejprve po kvadrantech, nyní se odebírají 
po diagonálách střídavě vždy 4 směsné vzorky z horizontů L, F+H, a a B, v množství 
0,5-1 kg. V rámci III. etapy BMP byly stanoveny základní chemické parametry, tzn. 
pH/H2O, pH/CaCl2, Cox, Nt, přístupné formy Ca, K, Mg, P, výměnné formy Ca, K, Mg, 
Al, Fe, Mn, hydrolytická acidita, CEC, BS, rizikové prvky (RP) – Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 
Ni, Pb, V, Zn v 2 M HNO3 i lučavce královské. Výsledky ukazují, že v obou případech se 
jedná o lokality se silně kyselými půdami, které se krom toho vyznačují vysokou zásobou 
humusu (Cox) a celkového dusíku (Nt), nízkým obsahem obou forem bazických kationtů 
(Ca, Mg, K), až extrémní nenasyceností a především pak zvýšenými obsahy některých 
rizikových prvků (Cd, Pb, V) v nadložním humusu (F+H) i minerálních horizontech. 
Vliv ostravské průmyslové aglomerace i dalších zdrojů na znečistění půd uvedených 
lokalit potvrzují i dostupné výsledky atmosferické depozice a obsahu perzistentních 
organických polutantů.
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methOdOlOgy
Of cOmPlex SOIl cOver Survey

vitalij v. medvedev
National Scientific Center “Institute for Soil Science and Agrochemistry 

after name A. N. Sokolovsky”, Kharkiv, Ukraine

Fifty years ago in ukraine the decision to lead the first round of continuous 
large-scale soil survey was accepted. About a year has been spent for development of 
methodical materials, the soil nomenclature list, a professional training. Then, with 1957 
for 1961, survey it has been executed and still later some years the received materials 
are generalized, made different scale soil maps for the country, region, district, land 
users. Each agricultural enterprise has received a soil map and the complete set of 
accompanying documents including the recommendations on rational use and soil 
protection. Despite of some lacks of the executed survey (discrepancy of a cartographical 
basis and soil diagnosing, absence of many analyses and others) its value is exclusively 
great and has formed a scientific basis of rational use and soil protection for long years. 
unfortunately, repeated soil survey (1 time was supposed to spend to 15-20 years) for 
the various reasons was not. 

Today, considering much increased level of an intensification of agriculture and 
the essential changes which have happened in soils, on the one hand, both practically 
new identification classification base and technical opportunities, with another, there 
is a necessity of carrying out of new soil survey on essentially advanced basis. Its basic 
features as it are represented us, should be those:

overlapping soil survey and agrochemical certification on the basis of a uniform 
technique and joint efforts land tenure and agrochemical services which should 
be united in the Soil Protection Service. Now this question in ukraine is actively 
discussed;
within the limits of such complex it is soil-agrochemical survey simultaneous-
ly it is necessary to lead new economic – productive certification of the fields 
which have resulted land reform and to consider their configuration, a slope, an 
exposition, presence of obstacles and other features);
the program of complex survey should be build on the basis of obligatory and 
unessential (regional) is soil-agrochemical indicators and to consider specificity 
of reclaimed, degraded (polluted) and other soils; 
all other kinds of survey of a soil cover – reclamation, ecological (sanitary-and-
epidemiologic), radio-ecological, soil of woods and other soils of nonagricultural 
purpose which are carried out by numerous services of the country, should be 

•

•

•

•
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coordinated concerning their contents and periodicity with the purpose of eli-
mination of duplication and reduction of budgetary charges; 
new survey is necessary for leading on the basis of modern geoinformation system 
of ground and remote technologies, using advantages which give such techno-
logies for inventory and a cadastre, accelerations of survey, computer mapping, 
monitoring, development and maintenance of databases, an objective monetary 
estimation and active involving of the soils to market relations. 

Ordering, reorganization and methodical improvement of all kinds of survey of 
a soil cover will allow to create in ukraine effective model of reception and regular 
updating of the information on soil resources, their qualitative condition, and in due 
course (in process of its accumulation) and about evolution. The map-analytical database 
for optimum use and planning of actions on protection of productive and ecological 
functions of a soil cover will be simultaneously created.

•

ZONINg PrOtected AreAS uSINg dIgItAl mAPS 
ANd eNvIrONmeNtAl PArAmeterS: 

Study cASe Of „SANtA NINfA cAveS“ 
NAturAl reServe Of ItAly

Ignazio Poma, giuseppe lo Papa, katiuscia caniglia, luciano gristina, 
carmelo dazzi

Dipartimento di Agronomia Ambientale e Territoriale, Viale delle Scienze, 90128 Palermo, Italy

In the last years, the institution of Natural Reserves has promoted, in Italy, the 
conservation and the environmental improvement of many areas and their physical and 
biological factors, soil included. Agriculture, forestry and each human activity is regulated 
to preserve a high ecological and naturalistic value of these protected areas. Agronomic 
techniques, in particular, must follow careful rules to improve the soil fertility and to 
limit the factors of landscape degradation. Thus, the soil knowledge, correlated to others 
environmental factors, assumes a high valence for a correct agricultural management 
of these areas and the assessment of the soil spatial variability could be a key-factor 
during the planning stage. 

The main aim of this work was to carry out a zoning of a protected area, based on 
thematic digital maps, as a planning tool and a decision support system (according to 
the specific Italian agricultural policy) for the protection of natural reserve areas. The 
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study area is the “Santa Ninfa Caves” Natural Reserve, 1,5 km2 located in Sicily (Italy). 
Detailed thematic surveys of the area was carried out for mapping the spatial 

distribution of the main physical and biological factors of the landscape, using both 
deterministic-mechanistic and stochastic-empirical approaches. Such environmental 
information levels (soil properties, geo-morphology, hydrology, land use), implemented 
on a GIS, was derived by satellite images and aerial photos interpretation, DEM analysis 
and field survey. 

Integrating all spatial information, the area was stratified by homogeneous zones to 
evaluate its spatial suitability for selected criteria, according the ecological management 
guidelines. 

Some interesting results were the spatial representations of the: i) susceptibility to 
crops management techniques for soil erosion control; ii) suitability of different trees 
plantation for the soil protection and soil carbon stock; iii) suitable areas for tourist 
recreation.

geOchemIe krASOvých Půd
monika Schwarzová, jiří faimon, jindřich Štelcl, Ivana Zatloukalová

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika

Cílem výzkumu bylo tedy vyhodnocení vlivu abiotických i biotických složek půdy 
na recentní krasové procesy. Geochemická charakteristika krasových půd byla zaměřena 
na (1)acidobazické reakce půdních roztoků, (2)možnosti uvolňování huminových látek 
do prosakujících vod a (3)produkci oxidu uhličitého degradací půdní organické hmoty 
v závislosti na vnějších podmínkách. Cílem výzkumu bylo (a) ověření vlivu těchto faktorů 
na dynamiku a rovnováhy systému kalcit – voda – atmosféra a (b) posouzení potenci-
álního ovlivnění recentních krasových procesů (zejména růstu resp. koroze kalcitových 
speleotém) vegetačním pokryvem. Krasové půdy vykazovaly relativně nízké pH (3-4), 
přičemž půdy v oblastech s jehličnatými monokulturami vykazovaly systematicky nižší 
hodnoty pH než půdy v oblastech se smíšeným nebo listnatým porostem. S hloubkou 
půdního profilu byla acidita neutralizována reakcemi s karbonáty (vápencovými klas-
ty). Přítomnost huminových látek byla prokázána ve skapových vodách v Masarykově 
dómu (Punkevní jeskyně), stejně tak jako souvislost s látkami v půdních profilech nad 
jeskyněmi (přibližně 50%-ní shoda v půdním výluhu).
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PřeSNOSt PřevOdů meZI klASIfIkAčNímI 
SyStémy Půd jAkO POdmíNkA PrO využItí 
ArchIvNích dAt v dIgItálNím mAPOváNí

jitka Sládková
Česká zemědělská univerzita v Praze, KPG, Kamýcká 129, 

165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

Většinu klasifikačních systémů půd lze rozdělit na taxonomické, rozvíjené v pod-
statě pro komunikaci mezi vědci a na pragmatické, účelové, rozvíjené pro technickou 
komunikaci. 

Klasifikačním systémem půd v současné době platným na území čR je Taxonomický 
klasifikační systém půd (TKSP čR). Praktickým systémem, sloužícím především půd-
nímu průzkumu, byla Geneticko-agronomická klasifikace Komplexního průzkumu 
zemědělských půd (GAK KPZP), uskutečněného v 60. letech minulého století. Schémata 
třídění půd slouží jako základ pro legendy map. Prokazujeme význam archivních dat 
KPZP, ukazujeme způsoby jejich aktualizace a možnost využití v digitálním mapování. 
Zvláště v něm je třeba dosáhnout velké přesnosti převodů mezi původním a platným 
klasifikačním systémem půd. 

TKSP čR je zatím spíše mezistupněm, kompromisem mezi požadavky průzkumu 
a výzkumu, mezi hodnocením zemědělských a lesních půd. Očekáváme zvýšení jeho 
podrobnosti v souvislosti s dolaďováním převodů archivních půdních dat do tohoto sys-
tému, i na základě připomínek z praxe při provádění půdního průzkumu. Připravujeme 
návrhy na jeho upřesnění a ověřujeme je kopanými sondami na modelovém území. 
Zároveň provádíme převody do mezinárodního klasifikačního systému půd World 
Reference Base for Soil Resources (WRB). Je velmi vhodný pro konstrukci digitálních 
map vzhledem ke způsobu vzniku z legendy mapy přehledového měřítka, i když v českých 
poměrech je zatím příliš obecný pro tvorbu či konstrukci map podrobného měřítka.
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geOStAtIStIcké ZPrAcOváNí PůdNích dAt 
NA mOdelOvém úZemí

jitka Sládková
Česká zemědělská univerzita v Praze, KPG, Kamýcká 129, 

165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

článek seznamuje s výsledky geostatistického zpracování (prostorové) závislosti 
obsahu humusu na množství jílnatých částic u orničních horizontů rendziny typické 
podle výběrových sond z Komplexního průzkumu zemědělských půd (KPZP). Výsledky 
jsou srovnány se zpracováním stejných dat metodami klasické statistiky. Jde o čtyři hori-
zonty rendziny typické (OrH(ca), Orh(ca), OrHca, Orhca) a všechny orniční horizonty 
výběrových sond rendziny typické s kompletními údaji včetně lokalizace. 

Kromě závislosti obsahu humusu na množství jílnatých částic je zpracována analýza 
půdní reakce aktivní a potenciální výměnné. Pro posouzení hustoty sondážní sítě je 
půdní reakce hodnocena na souboru dat základních sond a na souboru dat výběrových 
sond KPZP.

využItí PedOtrANSferOvých PrAvIdel
jitka Sládková, josef kozák

Česká zemědělská univerzita v Praze, KPG, Kamýcká 129, 
165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

Pedotransferová pravidla vztahují půdní data dostupná průzkumem (která nemohou 
být použita sama o sobě) k datům, která lze použít v modelování. Výstupy pedotransfe-
rových pravidel se svou vypovídací schopností nemohou rovnat správně provedenému 
měření v terénu. Mohou však přispět k doplnění informací o území, na jehož podrobný 
terénní průzkum chybí čas a finanční prostředky, nebo kde průzkum z jiných důvodů 
nelze uskutečnit. 

Na modelovém území ověřujeme, zda vypočtené charakteristiky odpovídají definova-
ným vlastnostem diagnostických horizontů, ze kterých pocházejí vstupní údaje a výsledkům 
laboratorních analýz vzorků z těchto horizontů. Jako doplňkové informace o sondách použí-
váme výstupy programu Zrnitostní trojúhelník (Soil Texture Triangel). Spolu s výsledky 
laboratorních analýz půdních vzorků z nově kopaných sond mohou upřesnit charakteristiky 
diagnostických horizontů a nastavení některých parametrů u vybraných půdních typů.
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dIgItAlIZOvANé mAPy StředNíhO měřítkA 
NA mOdelOvém úZemí

jitka Sládková
Česká zemědělská univerzita v Praze, KPG, Kamýcká 129, 

165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

Archivní data Komplexního průzkumu zemědělských půd (KPZP), digitalizovaná 
a překlasifikovaná podle TKSP čR, umožnila zpracovat mapu půd okresu Litoměřice 
v měřítku 1:50 000 (a substráty podle substrátů mapy půdních forem ze systému PuGIS 
KPG čZu) a pokračovat zpracováním mapy půd SOTER 1:50 000 okresu Litoměřice. 
článek obsahuje ukázky map středního měřítka i výřez mapy SOTER podrobného 
měřítka a seznamuje s postupy jejich vytváření.

vyBrANé vlAStNOStI Pôd PôdNej kAtéNy 
v BlíZkOStI PrírOdNej reZervácIe

žItAvSký luh

Nora Szombathová, Anton Zaujec, juraj chlpík
Katedra pedológie a geológie SPU Nitra, Tr. A, Hlinku 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Charakterizovali sme vybrané fyzikálne a chemické vlastnosti pôdnej katény v blízkosti 
Prírodnej rezervácie Žitavský luh – čiernice modálnej, černozeme kultizemnej a hnedoze-
me kultizemnej. Na základe výsledkov analýz sorpčného komplexu, pôdnej reakcie a ob-
sahu uhličitanov v pôde, ako i charakteru okolitého reliéfu a polohy prírodnej rezervácie 
Žitavský luh usudzujeme, že aluviálny pôdotvorný substrát čiernice bol prevrstvovaný 
sprašovým materiálom oderodovaným z blízkeho mierneho svahu Pohronskej sprašovej 
pahorkatiny. Textúrne zloženie černozeme a hnedozeme bolo prachovito-hlinité (ssh), 
profil čiernice bol obohatený o frakciu ílu a zrnitosť bola ílovito-hlinitá (si). Na rozdiel od 
čiernice, podornica hnedozeme a černozeme bola značne zhutnená pravdepodobne vply-
vom prejazdov po pôde, v hnedozemi bolo zhutnenie zvýraznené i procesom ilimerizácie. 
Obsah humusu v A-horizonte rástol od hnedozeme (23 mg. g-1), černozeme (26 mg. g-1) 
až po čiernicu (32,9 mg. g-1). V rovnakom poradí sa zvyšovala i kvalita humusu zistená 
ako pomer humínových kyselín k fulvokyselinám – a to od fulvátneho typu v hnedozemi 
(0,48), po humátno-fulvátny v černozemi (0,53) i v čiernici (0,98).
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metOdA PrO mAPOváNí kOluvIZemí 
v čerNOZemNích OBlAStech

tereza Zádorová, luděk Šefrna, tomáš chuman, Stanislav Bek
Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika

Efektivním nástrojem při hodnocení rozsahu ploch zasažených půdní erozí a násled-
nou resedimentací je využití metod dálkového průzkumu Země v kombinaci s modelo-
váním reliéfu. Správnost tohoto postupu byla testována v černozemní sprašové oblasti 
Žďánického lesa, která je vzhledem k výrazné barevné kontrastnosti půdního krytu 
vhodným územím pro detekování erozních ploch pomocí leteckých snímků. Na základě 
klasifikace odrazivosti v panchromatickém pásmu, sklonitosti a zakřivení reliéfu byly 
indikovány potenciální plochy odnosu, resp. ukládání humózního materiálu, jejichž 
skutečný charakter byl následně zjišťován terénním průzkumem. Z výsledků vyplývá, 
že metodu kombinace DPZ a modelu reliéfu nelze využít beze zbytku. Kontrastnost 
odrazivosti není pouze důsledkem erozních procesů, ale ve velké části případů i varia-
bility substrátu. Byly vyhodnoceny tři kategorie světlých a dvě kategorie tmavých ploch. 
Světlá barva odpovídá erodovaným částem pozemků s vyšším sklonem a konvexním 
zakřivením, dále konkávním polohám s humusovým horizontem překrytým matečnou 
horninou a oblastem, kde je se jako matečná hornina uplatňuje terciérní slínovitý sedi-
ment (s minimální závislostí na reliéfu). Tmavé plochy byly klasifikovány jako původní 
černozemě v polohách s minimálním sklonem či jako černozemě koluviované a kolu-
vizemě v konkávních a antropogenně predisponovaných (cestní síť, původní struktura 
mezí a teras, pozemková držba) částech svahu. Výsledná mapa jednotlivých kategorií je 
základem pro komplexní mapování koluvizemí a posouzení jejich plošného zastoupení 
v našem půdním krytu.
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StAtIStIcké hOdNOceNí ZměN vyBrANých 
fyZIkálNích A chemIckých chArAkterIStIk 

čerNOZemí NA mOrAvě

vítězslav vlček
Mendelova zemědělsko-lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1,  

613 00 Brno, Česká republika

V této práci byl učiněn pokus o vyjádření míry aberace v souboru výsledků půdních 
analýz, získaných na černozemních půdách při Komplexním průzkumu zemědělských 
půd (KPP) a v souboru výsledků analýz z dnešní doby. Nové půdní vzorky pochá-
zí ze stejných lokalit jako půdní vzorky Komplexního průzkumu půd. Pro statistické 
vyhodnocení byly vybrány všechny černozemě (bez ohledu na subtyp). Analýza jedné 
proměnné byla vypočtena pro soubor výsledků v ornici (0-30 cm) a podorničí (30-60 
cm). Srovnání průměrných obsahů v ornici a podorničí mezi KPP a současností bylo 
provedeno t-testem (N=90). Byly sledovány čtyři parametry – zrnitost, obsah humusu, 
výměnné pH a sorpční kapacita T. Následně byly výsledky testovány pomocí šikmosti 
a špičatosti na aberaci. Vzhledem k černozemnímu charakteru půd se dá odvozovat, že 
na antropogenně neovlivněné půdě byly ve většině případů v černických horizontech 
podobné vlastnosti v obou hloubkách. Aberace byla prokázána u půdní reakce. Tento 
fakt může ukazovat na probíhající acidifikaci. Na druhou stranu nebyla aberace pro-
kázána u sorpční kapacity T. Vzhledem ke kvalitě/zdraví půdy je to zjištění negativní, 
protože oba ukazatele (výměnná reakce a sorpční kapacita T) patří mezi základní atributy 
kvality/zdraví půdy.

PôdA A regIóNy v PrOceSe rOZvOjA 
INfOrmAčNej SPOlOčNOStI

Zdenka Zajíčková
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10,  

827 13 Bratislava, Slovenská republika

Príspevok je zameraný na analýzu súvislostí rozvoja informačnej spoločnosti a jeho do-
padu na pôdu v procese rozhodovania na regionálnej úrovni. Pričom jednotlivé regióny 
(úroveň okresov) chápeme ako sociálno-ekologické systémy, v ktorých pôda prezen-



67

tuje ekologický komponent, a spoločnosť a jej aktivity vytvárajú sociálny komponent. 
Vzhľadom na toto, pôda a jej vlastnosti predstavujú kapitál, ktorý vytvára potenciál 
pre regionálny rozvoj, a následne taktiež pre kvalitu života charakterizovanú úrovňou 
sociálno-ekonomických aspektov. 
Príspevok prezentuje teoretický koncept existencie vzájomnej podmienenosti medzi 
parametrami pôdy a kvalitou života. Pričom poukazuje na ochranu pôdy ako prírodné-
ho zdroja, ktorý nepriamo vytvára predpoklady pre kvalitný život v regiónoch. Cieľom 
príspevku je zdôrazniť nevyhnutnosť tvorby a realizácie politík zameraných na integ-
ráciu ochrany pôdy do procesov rozhodovania na regionálnej úrovni ako predpokladu 
úspešného rozvoja informačnej spoločnosti zameranej na zvyšovanie kvality života 
a s dôrazom na implementáciu princípov trvalo udržateľného rozvoja. 

PôdNA ŠtruktúrA A OrgANIcká hmOtA 
v čerNOZemIAch Sr
Anton Zaujec, vladimír Šimanský

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika

Obsahy pôdnej organickej hmoty v černozemiach na Slovensku v poslednom období 
poklesli a prejavuje sa to zhoršovaním ich štruktúrneho stavu a fyzikálnych vlastností. 
Zistili sme výrazné rozdiely ako v obsahoch celkového organického uhlíka a dusíka, tak 
i ich labilných foriem, vodorozpustného a labilného uhlíka a potenciálne mineralizova-
teľného dusíka v orniciach i v distribúcii v pôdnych profiloch. 
Značné rozdiely boli zistené v zastúpeniach frakcií štruktúrnych agregátov za sucha 
i vodoodolných makroagregátov a v obsahoch organickej hmoty v najpriaznivejšej 
1-3 mm frakcii WSA. 
Znižovanie vstupov organických látok má negatívny vplyv na stabilitu pôdnej štruktúry 
a množstvo i kvalitu pôdnej organickej hmoty v intenzívne využívaných pôdach na 
Slovensku.
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ZměNy kvAlIty humuSu PřI růZNém 
ZAkládáNí POrOStu cukrOvky

Barbora Badalíková
Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko, Česká republika

Sledování probíhalo na třech lokalitách s odlišnou půdní charakteristikou. Obsah 
humusu a jeho kvalita byly ovlivněny zpracováním půdy před následnou plodinou cuk-
rovkou. Kladně na obsah a kvalitu humusu se projevilo hloubkové kypření a orba na čer-
nozemních půdách a také na hnědozemích půdách. Nejnižší obsah humusu a jeho kvalita 
byla za celé sledované období zjištěna na hnědozemích půdách v Bohuňovicích.

kAtIONtOvá výměNNá kAPAcItA, 
její dyNAmIkA A kAtegOrIZAce 

PrO Půdy StředNí mOrAvy

martin Brtnický, martin janček
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Sledování dynamiky kationtové výměnné kapacity probíhala v letech 1993 až 1999 
na maloparcelových pokusech Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o. 
Naším cílem bylo postihnout dynamiku kationtové výměnné kapacity. Vzorky byly 
odebírány z hloubek 0-30 cm a 30-60 cm ve čtrnáctidenních intervalech v období od 
třetí dubnové do třetí červencové dekády. V návaznosti na tuto práci byly v letech 2001-
2003 odebrány vzorky na 144 pozemcích střední Moravy. Pozemky byly vybrány podle 
nejrozšířenějších půdních typů zvoleného území. Vzorky k jednotlivým analýzám byly 
z jednotlivých pozemků odebírány bodově z hloubky 0-30 cm pro ornici a 30-60 cm 
pro podorničí. Výsledky byly podrobeny analýze jedné proměnné. Cílem bylo vytvoření 
výstupní tabulky s kategoriemi hodnot, která by měla sloužit jako podklad pro další 
hodnocení výsledků rozborů kationtové výměnné kapacity půd střední Moravy.
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effectS Of dIffereNt crOPPINg SyStemS 
ON SOIl OrgANIc mAtter QuAlIty 

IN A xerIc eNvIrONmeNt (ItAly)

giuseppe lo Papa1, carmelo dazzi1, maria teresa dell’Abate2, letizia Pompili2

1University of Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo, Italy
2CRA Istituto Sperimentale Nutrizione Piante, Roma, Italy

Preservation of soil organic matter (SOM) balancing yields and environmental impacts 
is one of the main strategies for a sustainable agriculture. In last years, conservative 
techniques of soil tillage are widely adopted in cropping systems. However, their effects 
on SOM are different in dependence of pedo-climate, soil types and soil microbiological 
activity. In particular, soil microbiology is responsible of maintenance of SOM and its 
functional roles for the soil fertility. 

This study shows the first results of a comparative test among three different cropping 
systems (conventional, minimum tillage and no-tillage) in an agricultural xeric area of 
Sicily where the wheat crop still followed the conventional system. Microbiological and 
humification indicators were studied to compare the effects of the cropping systems on 
the SOM quality. An area of 1,3 hectares was split in three experimental parcels and, 
since the year 2000, each one managed with a different cropping system. Soil profiles 
for every different parcel were described in field and sampled by genetic horizons. Soil 
samples were analyzed for main physical-chemical parameters, microbial activities 
(biomass and basal respiration) and humification rates. 

The microbiological activity for any pedon showed different values with the profile 
depth, but less variability was pointed out among the pedon for the same depth and 
horizon. Humus rates indicate a different SOM dynamics among the pedon still not 
correlated with the different cropping system rather with the soil characteristics. For 
the considered period the impact of the cropping system seems to have no influence 
on SOM quality. 
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vlAStNOStI NAdlOžNíhO humuSu v růZNých 
POrOStNích tyPech

NA kySelých StANOvIŠtích

tomáš fabiánek, ladislav menšík, jiří kulhavý
Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, MZLU v Brně, Zemědělská 3, 

613 00 Brno, Česká republika

Předkládaná studie hodnotí vlastnosti nadložního humusu pod pěti porostními typy: 
v dospělé smrkové monokultuře prvé generace, v mladém smrkovém porostu druhé 
generace, v nesmíšeném dospělém bukovém porostu ve druhé generaci, v nesmíšeném 
mladém bukovém porostu a v dospělém smíšeném porostu buku, smrku, jedle a modří-
nu. Porosty se nacházejí v oblasti Drahanské vrchoviny v dosahu výzkumného stacionáru 
Ústavu ekologie lesa LDF MZLu Brno v Němčicích na kyselé kambizemi jedlobukového 
lesního vegetačního stupně. Vzorky nadložního byly odebírány opakovaně po dobu 
tří let. Porovnávají se základní vlastnosti nadložního humusu, a to zásoba, pH, obsah 
uhlíku, dusíku, poměr C/N, obsah rozpustného organického uhlíku (DOC), přístupné 
a celkové živiny. Na tomto základu se formuluje stanovisko z pohledu stavu půdy resp. 
povrchového humusu k optimální dřevinné skladbě hospodářské lesa v lesní oblasti.

SPektrálNí vlAStNOStI POh v PrůBěhu 
dlOuhOdOBéhO exPerImeNtu

ľubica Pospíšilová1, Nadežda fasurová2

1Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, MZLU, Zemědělská 1, 
613 00 Brno, Česká republika

2VUT v Brně, Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie v Brně, Purkyňova 118, 
612 00 Brno, Česká republika

Byly sledovány spektrální vlastnosti humusových látek (HL) a humínových kyselin 
(HK) při různém způsobu obhospodařování v průběhu monitoringu (1998-2006) na 
ŠZP – MZLu v Žabčicích. Půdní typ byl klasifikován podle FAO jako fluvizem glejová, 
bezkarbonátová, těžká až středně těžká. Vzorky pro stanovení spekter HL a pro izo-
laci HK byly odebrány z humusového horizontu pod osevním postupem Norfolk (50 
% obilnin) a pod monokulturou ječmene jarního (Hordeum vulgare L.). Kriteria pro 
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vyhodnocení byly: (1) frakční složení humusu, (2) uV-VIS spektra HL (3) elementární 
složení HK, (4) FTIR spektra HK a (5) synchronní fluorescenční spektra (SFS) HL. 
Experimentální výsledky ukazují na snižování celkového množství HK a na růst poměru 
HK/FK pod monokulturou ječmene jarního. Kvalita izolovaných HK se výrazně nelišila. 
Izolované HK obsahovaly méně uhlíku (40,6 %), více vodíku a (34 %) a kyslíku (20,2 %) 
ve své molekule. FT-IR spektra HK indikovaly přítomnost karboxylových a amidických 
funkčních skupin v molekule HK. uvedené hodnoty jsou typické pro daný půdní typ 
a korespondují s literaturou. Dále byly porovnány výsledky SFS spekter HL při ∆λ=20 
nm v pyrofosforečnanovém výluhu. 

vlIv Některých PůdNích PArAmetrů 
NA POrOvNAtelNOSt metOd StANOveNí 

OxIdOvAtelNéhO PůdNíhO uhlíku

karel fiala1, jaroslava Sobocká2, jana krhovjáková1, katarína fialová2

1Agrovýzkum Rapotín s. r. o. , Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín, Česká republika
2 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10,  

827 13 Bratislava, Slovenská republika

Příspěvek se věnuje sledování vlivu některých charakteristických půdních parametrů 
(obsah karbonátů, jílové frakce, organické půdní hmoty) na hodnotu ztráty hmotnos-
ti žíháním (loss on ignition=LOI) v reprezentativním souboru půd. Metoda LOI je 
porovnána s uzanční metodou redoxního stanovení půdního organického uhlíku (Cox) 
kyselinou chromsírovou. Je demonstrován vliv doby a teploty spalování metodou LOI 
na kompatibilitu obou metod. 
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POdZOlIZAčNí PrOceS v PřIrOZeNých 
leSNích Půdách výchOdNích kArPAt

jakub houška1, Pavel Šamonil2, Aleš Bajer1, dušan vavříček1

1Ústav geologie a pedologie LDF MZLU v Brně, Zemědělská 1,  
613 00 Brno, Česká republika

2ČZU, Fakulta lesnická a environmentální, Praha, Kamýcká 1176,  
165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

Příspěvek si klade za cíl zachytit mechanismus podzolizačního procesu v lesních 
půdách na přechodu pásem kambisolů a podzosolů a najít chemický ukazatel nejlé-
pe zachycující jednotlivá přechodová stádia vyjádřená jednotkami Taxonomického 
klasifikačního systému půd – TKSP (Němeček et al. 2001). Zároveň je diskutována 
existence pouze mírně až středně podzolovaných půd v extrémních klimatických pod-
mínkách horských poloh. Objektem je výzkumná plocha v oblasti přírodě blízkých 
lesních ekosystémů Východních Karpat, konkrétně krystalinického masívu Popa Ivana 
Maramurešského. Pro tento účel byl vytvořen výškový transekt 6 sond (od 1245 do 
1573 m n.  m. ) v přibližně pravidelných výškových intervalech. Při terénním průzkumu 
byly sondy dle morfologických znaků zařazeny do taxonomických jednotek (v pořadí 
s rostoucí nadmořskou výškou): KMmzd/m’, KMmz, KMmz, KPm, KPm, KPm. Sondy 
byly vyvzorkovány (4-6 horizontů) a analyzovány na obsah různých forem Fe a Al, 
sorpční komplex dle Gillmana, pH, C/N, HK/FK. Pro identifikaci stupně podzolizace 
byly použity všechny běžně používané i méně časté ukazatele založené na formách Fe 
a Al (tzv. oxalátové Feo, Alo; dithioničitanové Fed, Ald; celkové Fet, Alt; pyrofosfátové 
Fep, Alp). Nejvíce sensitivní ke stupni podzolizace se ukázal být poměr Feo/Alo, který 
však není zařazen mezi kritéria spodického horizontu v TKSP. Dobrým ukazatelem je 
také Feo/Fet, zde ale přesně neodpovídá limit 30 %. Naopak některá běžně používaná 
kritéria spodických horizontů (především na bázi pyrofosfátového Fep a Alp) se v našem 
případě neosvědčila. Nepřítomnost vyvinutých podzolů v jinak extrémních klimatických 
podmínkách může mít následující příčiny: (i) svahové pohyby na extrémních svazích 
a s tím spojená pedoturbace, (ii) pedoturbace do fyziologické hloubky při stromových 
vývratech ve stádiu rozpadu přirozeného lesa, (iii) kvalita organických látek vzešlých 
z dekompozice opadu.
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vlIv PůdNí mIkrOmOrfOlOgIe NA PůdNí 
vlAStNOStI OvlIvňující trANSPOrt 

kONtAmINANtů v ZemědělSkých Půdách

radka kodešová1, martin kočárek1, vít kodeš2, Anna žigová3, josef kozák1, 
jiří Šimůnek4

1Česká zemědělská universita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha, Česká republika
2Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, Česká republika
3Geologický ústav AV ČR, Ústav struktury a mechaniky hornin AV Rozvojová 269, 

165 00 Praha 6 – Lysolaje, Česká republika
4Salinity Laboratory, U. S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service Riverside, 

California, USA

Na půdních výbrusech byly zkoumány mikromorfologické vlastnosti půd s cílem 
definovat konfiguraci půdního pórového systému a popsat jeho vliv na vlastnosti ovlivňu-
jící transport kontaminantů v půdním prostředí. Experimenty byly provedeny na násle-
dujících půdách: černozem modální (Ivanovice na Hané), šedozem modální (čáslav), 
hnědozem modální (Hněvčeves), hnědozem modální (Kostelec nad Orlicí), kambizem 
modální (Humpolec) a kambizem dystrická (Vysoké nad Jizerou). Mikromorfologická 
studie půdního pórového systému prokázala více-modální charakter rozdělení velikostí 
pórů a hierarchickou pórovou konfiguraci. Některé pórové systémy byly ovlivněny 
argilany. Z výsledků je patrný vliv obhospodařování půdy. Na vybraných půdních typech 
byl také zkoumán transport herbicidu po jeho aplikaci v půdním profilu. Je zřejmé, že 
proudění vody i transport rozpuštěných látek je významně ovlivněn konfigurací pórových 
systémů a přítomností argilanů. Pro popis proudění vody v půdě a transportu herbicidu 
byl aplikován model jednoduché pórovitosti, model duální propustnosti a model duální 
propustnosti v HYDRuS-1D (Šimůnek et al., 2003, 2005). Přiblížení výsledků jednotli-
vých numerických modelů k pozorovaným hodnotám odpovídá mikromorfologickým 
vlastnostem jednotlivých půd.
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ZměNy OBSAhu žIvIN v Půdě NA 
dlOuhOdOBých výžIvářSkých POkuSech 

v letech 2000-2005

eva kunzová
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, v. v. i. , Drnovska 507, 

161 06 Praha 6 – Ruzyně, Česká republika

Ke studiu změn obsahů přístupného fosforu, draslíku a půdní reakce jsme použili 
výsledky z třech dlouhodobých výživářských stacionárních pokusů, umístěných na 
ekologicky rozdílných stanovištích v Ivanovicích, čáslavi a Lukavci. Bylo porovnáváno 
období (2000-2005) na 4 variantách hnojení po sklizni každoročně odebíraných; 021 
(absolutní nula, pouze 1x za 4 roky vápněno), 011 (hnůj k okopaninám), 024 (hnůj + 
N2) a 014 (hnůj + N2PK). Při porovnání půdních rozborů dle Mehlicha III po pěti letech 
(2005 oproti roku 2000) je patrný výrazný pokles obsahů hořčíku a vápníku v půdě. Po 
snížení dávek P a K v osevním sledu dochází také k poklesu jejich obsahu v půdě. Obsah 
živin v půdě je závislý na dávce dodaných živin, zařazení plodin v osevním postupu 
a také na klimatických podmínkách stanoviště.

hOdNOceNí humuSOvých POměrů v lužNím 
leSe NA jIžNí mOrAvě

helena lorencová, emil klimo
Ústav Ekologie lesa, LDF, MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Česká republika

Předkládaná práce uvádí předběžné výsledky studie z hodnocení humusových 
poměrů v lužním lese na Moravě, ležícího na území LZ Židlochovice. Konkrétně jsou 
zde hodnoceny základní charakteristiky povrchového humusu ve smíšeném porostu. 
Výzkumná plocha byla založena na jaře 2006, leží v nadmořské výšce 170 m, průměrná 
roční teplota se pohybuje okolo 10° C a průměrné roční srážky jsou 400-500 mm. 

u odebraných vzorků opadu (dub, jasan) byl stanoven obsah uhlíku, dusíku a poměr 
C/N na automatickém analyzátoru LECO CNS-2000 (MI uSA), stanovena sušina a byla 
provedena mikroskopická fotodokumentace rozkladu listí. Dále byly odebrány vzorky 
půd, u nichž byly také stanoveny hodnoty půdní reakce. u pořízených mikroskopických 
snímků byla nalezena kleistothécia z čeledi padlí – Phyllactinia guttata. Dále bylo ve 
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studii využito terénní metody stanovení biologické půdní aktivity (litter-bag), pomocí 
modelu (filtračního papíru), který byl umístěn v uzavřeném sáčku do různých hloubek 
a také na půdní povrch.

kvANtIfIkácIA NIektOrých rOZdIelOv 
A SPOlOčNých vlAStNOStí reNdZíN 

A PArAreNdZíN

ján machava1, eduard Bublinec2

1Katedra prírodného prostredia, Lesnícka fakulta TU Zvolen, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, 
Slovenská republika

2Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, Slovenská republika

Rendziny a pararendziny patria v rámci MKSP Slovenska do spoločnej B-skupiny 
pôd ako dva samostatné pôdne typy. Výraznejšie rozdiely sa dajú identifikovať na úrovni 
subtypov. V rámci skupiny rendzín rozlišujeme na Slovensku 7 subtypov rendzín a 5 
subtypov pararendzín, z nich sú 4 subtypy analogické, spoločné. V príspevku sa zame-
riavame na kvantifikáciu predovšetkým chemických vlastností a pôdnych predstaviteľov 
na úrovni subtypu.

hOdNOteNIe PufrAčNej fuNkcIe Pôdy – 
mINImálNy SúBOr INdIkátOrOv

jarmila makovníková
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, RP Banská Bystrica, Mládežnícka 36, 

974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

V zúženom vnímaní je pufračná funkcia schopnosť pôdy odolávať pôsobeniu kyselín 
alebo zásad pri udržaní určitého rozpätia pH. Hodnotenie funkcie pôdy sa realizuje 
súborom indikátorov. Minimálny súbor indikátorov – MSI je najmenší možný rozsah 
pôdnych indikátorov zabezpečujúci hodnotenie pôdnej kvality. Hodnotenie a výber 
MSI sú špecifické pre proces acidifikácie a alkalizácie pôdy. MSI pozostáva z indikátorov 
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pôdy (hlavných a vedľajších) a z indikátorov prostredia (environmentálnych a antro-
pogénnych). Potenciál pufrácie môžeme vyjadriť ako funkciu pôdnych kvalitatívnych 
faktorov, kvalitatívneho a kvantitatívneho faktora lokality. 

[Potenciál pufračnej funkcie ]AC = [Intenzita KNK]*D*Z*F, kde D – kyslý depozit, 
Z – zrážky, F – fyzikálne vlastnosti pôdy. Intenzita KNK je funkciou faktora intenzity 
a to hodnoty pH a kapacity jednotlivých pufrujúcich komponentov v pôde. 

Potenciál pufračnej funkcie pri alkalizácii: [Potenciál pufračnej funkcie]Al = [Intenzita 
neutralizačnej kapacity]*A*Z*F*M*T, kde A – alkalické emisie, Z – kvalita závlahy, F 
– fyzikálne vlastnosti pôdy, M – mineralizácia podzemných vôd, T – teplota. 

[Intenzita neutralizačnej kapacity] = pH + kapacita jednotlivých pufrujúcich kom-
ponentov pri alkalizácii pôdy. 

MSI pufračnej funkcie pôdy vzhľadom k acidifikácii – pôdne indikátory: hlavné 
– hodnota pH a pomer Al3+/Ca2+, vedľajšie: KVK, obsah karbonátov, prítomnosť oxi-
dov Fe, Al, obsah a kvalita organickej hmoty v pôde, hrúbka humusového horizontu, 
celková pórovitosť a obsah ílových častíc menších ako 0,01 mm a indikátory lokality: 
environmentálne - množstvo zrážok a antropogenne kyslý depozit. 

MSI pufračnej funkcie pôdy vzhľadom k alkalizácii a salinizácii – indikátory pôdy 
– hlavné: pH a obsah výmenného sodíka, vedľajšie: KVK, obsah karbonátov, obsah 
a kvalita organickej hmoty v pôde, hrúbka humusového horizontu, celková pórovitosť 
a obsah ílových častíc menších ako 0,01 mm, indikátory lokality, environmentálne: 
teplota, množstvo zrážok, záplavy, mineralizácia podzemných vôd a antropogénne: 
alkalické odpady

humuSOvé POměry SmíŠeNých POrOStů 
ZAlOžeNých SAdBOu 

NA drAhANSké vrchOvINě

ladislav menšík, jiří kulhavý
Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 

Zemědělská 3, 613 00 Brno , Česká republika

Předkládaná studie hodnotí humusové poměry čtyřech smíšených porostů založených 
sadbou na výzkumného stacionáru Ústavu ekologie lesa LDF MZLu Brno v Němčicích 
na kyselé kambizemi jedlobukového lesního vegetačního stupně v oblasti Drahanské 
vrchoviny. Smíšené porosty vznikly na jaře r. 1980 zalesněním dočasné lesní školky, 
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zřízené po vytěžení smrkového porostu první generace. Byly vytvořeny čtyři parcely 
o rozměrech 50×50 m oddělené izolačními pásy o šířce 10 m. Na každé parcele byly 
vytvořeny odlišné varianty řadového smíšení dřevin. Dřevinami vysazenými ve sponu 
2×2 m jsou smrk (SM), buk (BK) a modřín (MD). Cílem studie bude formulování před-
běžných závěrů z pohledu stavu půdy resp. povrchového humusu (akumulace celkového 
humusu, půdní reakce, uhlíku, dusíku, poměru C/N, DOC, celkových a přístupných 
živin, humusových látek – huminových kyselin a fulvo kyselin) s ohledem na pěstební 
možnosti smíšených porostů v zájmové oblasti, jako alternativy současných smrkových 
monokultur na Drahanské vrchovině.

revItAlIZAce POtOků v SeverNích čechách
martin Neruda, jaroslava vráblíková 

Fakulta životního prostředí UJEP, Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem, Česká republika

Příspěvek pojednává o uskutečněných revitalizacích malých vodních toků v severních 
čechách. Jedná se o spolupráci Fakulty životného prostředí se Zemědělskou a vodohos-
podářskou správou v Ústí nad Labem. Práce na příspěvku je hrazena z projektu VaV 
č. 1J 056/05-2 „Zkušeností z antropogenně postižené krajiny ke strategii rozvoje ven-
kova“.

INdIkátOry kvAlIty Půdy A ZemědělSké 
PrOdukce PrO „fArm mANAgemeNt PlAN“

Zdeněk Opršal, Bořivoj Šarapatka
Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc, Česká republika

Indikátory kvality půdy a zemědělské produkce mají za cíl identifikovat vazby mezi 
různými druhy zemědělského managementu a vlivy tohoto managementu na životní 
prostředí. Stanovení relevantních indikátorů je nezbytným nástrojem pro identifiko-
vání vhodných agro-environmentálních postupů a nástrojů. Podle nařízení Eu (Eu 
Regulation 2078/92) jde o postupy, které jsou kompatibilní s požadavky ochrany život-
ního prostředí a přírodních zdrojů, udržitelným využíváním a zachováním venkovské 
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krajiny a půdy. Důležitým aspektem pro stanovení vhodných indikátorů je vhodné 
prostorové měřítko pro sběr a analýzu dat. Problematika stanovení indikátorů kvality 
půdy a zemědělské produkce je velmi komplexní a vyžaduje interdisciplinární přístup. 
Jedním z nepostižených problémů je integrace různých prostorových měřítek analýz 
(pole, farma, agroekosystém, region) a socioekonomických dat s daty environmentálními, 
ekonomická evaluace environmentálních funkcí, a v neposlední řadě ověření a kalibrace 
indikátorů v rámci terénních výzkumů.

OPtImAlIZAce StANOveNí PufrAčNí 
SchOPNOStI Půdy

vojtěch Plát, jan horáček, věra čechová, jiřina hřebečková
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta, Studentská 13, 

370 05 České Budějovice, Česká republika

Jedním z předpokladů trvale udržitelného hospodaření na intenzivně i extenzivně 
obhospodařovaných půdách je udržení či zvýšení jejich ústojné schopnosti. Tato vlastnost 
zásadně ovlivňuje odolnost půdy jak vůči změnám její reakce, tak i změnám dalším, 
které mohou být vyvolány agrochemickým nebo agrotechnickým opatřením, případně 
antropogenním působením. Dosud však neexistuje žádná uzanční metoda stanovení 
tohoto významného půdního parametru a určení kriteriálních hodnot absence hodno-
tících kritérií. V předkládané práci jsme se pokusili najít vhodný interval pH stanovení 
pufrovitosti pro vybrané půdní typy a optimalizovat koncentraci i přídavky titračního 
činidla pro získání vhodné titrační křivky a výpočet její směrnice. Zároveň byla pro-
vedena korelace ústojnosti a kationtové výměnné sorpční kapacity typově odlišných 
půd a zjišťován vliv stoupajícího obsahu kvalitních humusových látek ve vybraných 
půdách.
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dlOuhOdOBé ZměNy PůdNí reAkce 
v PAStevNím Areálu tylOvIce 

(rOžNOv POd rAdhOŠtěm)

eduard Pokorný, julie kelnarová, lukáš třetina
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 

 613 00 Brno, Česká republika

V roce 1926 provedl prof. V. Novák průzkum pozemků školního statku Lukařské 
hospodářské školy v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí publikace (Novák, Hrdina 1928) 
byl plán plošného vyhodnocení půdní reakce pastevního areálu v Tylovicích. V roce 
2006 byly na části uvedeného pastevního areálu plošně (v rovnoměrné síti cca 50×50 
m, při zaměření systémem GPS) odebrány vzorky drnového horizontu (50 ks) a stano-
vena výměnná a aktuální reakce a elektrická konduktivita. Podobně jako v roce 1926 
byly výsledky plošně vyhodnoceny a oba soubory statisticky srovnány. Součástí práce 
je pedologický průzkum doplněný o biogeografické a klimatologické údaje.

OBSAh rOZPuStNéhO OrgANIckéhO uhlíku 
(dOc) v PůdNím rOZtOku PřI růZNém 

ZPůSOBu OBhOSPOdAřOváNí leSů

michal remeš, jiří kulhavý
Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, MZLU Brno, Zemědělská 3, 

613 00 Brno, Česká republika 

V roce 2004 byly na Drahanské vrchovině založeny a instalovány výzkumné plochy 
za účelem studia půdní vody prostřednictvím lyzimetrů. K získání informací o obsahu 
DOC v půdním roztoku v přirozených podmínkách stanoviště je nejvhodnější odběr 
půdní vody pomocí vakuových a gravitačních lyzimetrů. Výzkumné plochy se nachází 
v nadmořské výšce 620-640 m. n. m. Průměrná roční teplota vzduchu je 6,5 °C, průměrné 
roční srážky 717 mm. Mateční horninou je hlubinná vyvřelá hornina kyselý granodiorit. 
Půdním typem je kambizem typická - varianta kyselá. Stanovení obsahu rozpustného 
organického uhlíku bylo provedeno pomocí automatického analyzátoru SHIMADZu 
TOC-VCSH/CSN. Tato studie si klade za cíl vyhodnotit a porovnat údaje o obsahu DOC 
v lesní půdě na různě obhospodařovaných plochách s různou dřevinnou skladbou. 
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POteNcIálNí NItrIfIkAce Půdy v OSevNích 
POStuPech S OBIlNINAmI

radomíra Střalková1, eduard Pokorný2, jitka Podešvová1, jiří Šabata1

1Agrotest fyto, s. r. o. , Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž, Česká republika 
2Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1,  

613 00 Brno, Česká republika

Potenciální nitrifikace je považována za indikátor půdní úrodnosti, proto se její sle-
dování stalo nedílnou součástí našich hodnocení kvality půdy. Sledování byla prováděna 
v letech 2004-2006 v polních pokusech Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříž, 
s. r. o. s různou koncentrací obilnin a to konvenční (9-ti honný), Norfolk (4-honný), 
ekologický (8-honný) a monokultura (100 % obilnin). Půda se zpracovává orbou, dávky 
P a K hnojiv se stanovují podle jejich zásoby v půdě, v průběhu vegetačního období se 
nepřihnojuje dusíkem. 

Půda byla odebírána z ornice 0-30 cm i podorničí 30-60 cm, od dubna do červen-
ce. Potenciální nitrifikace byla měřena metodou aerobní inkubace (Pokorná, Novák 
1981) a výsledky jsou uváděny v miligramech nitrátového dusíku N. NO3- na kilogram 
(mg. kg-1) sušiny za 7 dní inkubace. 

Potenciální nitrifikace (dále jen PN) je definována jako produkce nitrátového dusíku 
půdou po přidání zdroje amonného dusíku (v našem případě síranu amonného). Např. 
v konvenčním osevním postupu se hodnoty PN pohybovaly v ornici 0-30 cm v rozmezí 
15,5-396,5 N. NO3- mg. kg-1 za 7 dní a v podorničí 30-60 cm v rozmezí 6,1-259,7 N. NO3- 
mg. kg-1 za 7 dní. Průměrná hodnota variačního koeficientu na sledovaných variantách 
se pohybovala v rozmezí 18-35 %, přičemž nižší variabilita PN byla zjištěna v ornici 
(17,99-19,39) a vyšší v podorničí (22,57-34,75). Ve vztahu k PN potvrzují naše zjištění 
o nízké variabilitě hodnot v průběhu vegetačního období i autoři Bramley a White (1989), 
kteří uvádějí, že bylo zjištěno poměrně malé kolísání potenciální nitrifikace (aktivity 
nitrifikačních enzymů) v půdě v průběhu roku, aniž by byla prokázána statisticky vý-
znamná závislost potenciální nitrifikace na teplotě nebo vlhkosti půdy. 

Publikováno v rámci výzkumného záměru MSM 2532885901 „Optimalizace faktorů 
trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, 
diagnostických a rozhodovacích metod“ díky příspěvku MSM čR.
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vPlyv PríPrAvy Pôdy NA OBSAh A rOZlOžeNIe 
žIvíN, humuSu A humuSOvých látOk 

v PôdNOm PrOfIle fluvIZeme glejOvej

Božena Šoltysová, dana kotorová
SCPV – VÚRV – Oddelenie agroekológie Michalovce, Špitálska 1273,  

071 01 Michalovce, Slovenská republika

Zmeny obsahu a rozloženia prístupných živín, humusu a humusových látok 
v pôde boli sledované v rokoch 1995, 1998, 2001 a 2004 na fluvizemi glejovej (loka-
lita Milhostov). Pokusy boli založené pri dvoch spôsoboch obrábania pôdy (klasická 
agrotechnika, priama sejba). Pôdne vzorky boli odoberané v jeseni z dvoch pôdnych 
hĺbok (0-0,3 m, 0,3-0,6 m). Vo vzorkách boli stanovené parametre: prístupný fos-
for, prístupný draslík, humus, humínové kyseliny, fulvokyseliny. v hĺbke 0-0,6 m sa 
obsahy hodnotených parametrov pôdy nachádzali v rozmedzí 37,2-45,1 mg. kg-1 P, 
132,2-160,0 mg. kg-1 K, 2,43-2,74 % humusu, 0,248-0,281 % uhlíka humínových kyselín, 
0,254-0,318 % uhlíka fulvokyselín a boli štatisticky vysoko preukazne ovplyvnené ročníkom. 
Pri klasickej agrotechnike došlo koncom výskumného obdobia k poklesu fosforu priemerne 
o 5,8 mg. kg-1, kým pri priamej sejbe k nárastu o 2,6 mg. kg-1 oproti východiskovému stavu. 
Obsah draslíka sa zvýšil pri obidvoch agrotechnikách priemerne o 11,9 mg. kg-1. Zároveň 
bol zistený mierny nárast humusu priemerne o 0,30 % a uhlíka fulvokyselín o 0,055 % 
v porovnaní s rokom 1995. 

 Z hľadiska spôsobu obrábania pôdy bol vývoj zmien obsahov humusu a humuso-
vých látok pri klasickej agrotechnike a priamej sejbe rovnaký. Spôsob obrábania pôdy 
ovplyvňoval aj rozmiestnenie prístupných živín, humusu a humusových látok v pôd-
nych profiloch. V ornici kolísal obsah fosforu v rozmedzí 49,2-56,7 mg. kg-1, draslíka 
143,8-179,7 mg. kg-1, humusu 2,57- 2,96 %, uhlíka humínových kyselín 0,274-0,340 %, 
uhlíka fulvokyselín 0,268-0,360 % a v podornici sa obsahy fosforu pohybovali v rozpätí 
24,5-34,0 mg. kg-1, draslíka 120,6-140,3 mg. kg-1, humusu 2,28-2,53 %, uhlíka humí-
nových kyselín 0,201-0,256 %, uhlíka fulvokyselín 0,240-0,290 %. Obsahy prístupných 
živín, humusu a humusových látok sa s poklesom pôdnej hĺbky znižovali. V podornici 
bol zistený nižší obsah fosforu priemerne o 23,7 mg. kg-1 a draslíka o 33,4 mg. kg-1.
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SledOváNí vlhkOStNích chArAkterIStIk 
v Půdě

martina vičanová, milada Šťastná 
MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie, Zemědělská 1,  

613 00 Brno, Česká republika

Tento příspěvek se zabývá vlhkostními změnami půdy ve vybraném území Školního 
zemědělského podniku v Žabčicích v průběhu vegetačního období roku 2006 a 2007. 
V jednotlivých obdobích byly odebírány půdní vzorky, prováděn fyzikální rozbor a jed-
notlivé výsledky porovnávány s údaji získanými v dřívějších letech. Výsledky z rozborů 
byly dále využity jako jedny ze vstupních dat pro simulační model DSSAT a simulaci vlh-
kostního režimu půd. V konečné fázi budou navržena případná preventivní opatření.

relAtINg emPIrIcAl cOuNtry-SPecIfIc 
hydrOPhySIcAl SOIl INdIceS tO cOmmONly 
uSed reteNtION curve PArAmeterISAtIONS

martina vlčková1, jaromír dušek2, tomáš vogel2 and františek doležal1

1Research Institute for Soil and Water Conservation v. v. i. , Žabovřeská 250, 
156 27 Praha 5 – Zbraslav, Česká republika

2ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra hydrauliky a hydrologie, Thákurova 6, 
166 29 Praha 6, Česká republika

Czech and Slovak soil physics has been for decades dominated by empirical indices 
based on prescribed simple manipulations with undisturbed or disturbed samples in the 
laboratory, such as the soak ability, the maximum capillary water capacity and the wilting 
point estimate using the Váša technical method. Even when the Darcy-Buckingham-
Richards theory of soil water started to be widely adopted in the surrounding European 
countries and in the Czechoslovak scientific discourse, it did not take the lead in the local 
applied soil and water investigations, because the empirical indices were much more 
easy and cheaper to determine and more versatile to use than the more physically-based 
retention curves and hydraulic conductivity functions. The countrywide campaign of 
the Comprehensive Survey of Agricultural Soils, which took place in 1960 and 1970’s, 
did not make a breakthrough and its special-pits database contains only the empirical 
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indices. Now, when various simulation models of soil-related processes, based on the 
Richards equation or its generalizations, are becoming widespread and start to be widely 
used for practical purposes, there is a growing demand for reliable parameterizations of 
soil hydraulic properties. It is therefore desirable to convert the old-fashioned empirical 
indices into the retention curve parameters, inasmuch as this is reasonably possible. The 
authors carried out numerical simulations of soil water movement under the geometries 
and the initial and boundary conditions corresponding to the above-mentioned empirical 
laboratory methods for broad spectrum of retention curve and hydraulic conductivity 
parameters. Then the backward relations were derived, allowing estimating these 
parameters from the empirical indices.

POrOvNáNí dvOu metOd frAkcIONAce 
humuSOvých látek v leSNích Půdách

Petra vokurková
Česká zemědělská univerzita, Kámýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

Humus a jeho formy jsou jednou z nejvýznamnějších složek lesních půd, která zásad-
ním způsobem ovlivňuje vývoj půd a současně působí na některé půdní charakteristiky 
mající vliv na kvalitu a produktivitu lesního stanoviště. Má nezastupitelný význam při 
působení na fyzikální (struktura, konzistence, hydraulické vlastnosti), chemické (sorpční 
komplex, pH) a biologické vlastnosti půdy. Nadložní humus představuje ovšem tu část 
půdního profilu, která nejsnáze podléhá negativním vnějším vlivům antropogenního 
nebo přírodního původu. Frakcionace humusových látek umožňuje separaci na jed-
notlivé složky jako jsou huminové kyseliny, fulvokyseliny a humin. Princip frakcionace 
humusových látek je založen na jejich rozdílné rozpustnosti při různých hodnotách pH. 
Cílem této studie bylo porovnat srovnatelnost výsledků dvou různých metod frakcionace 
humusových látek. Jako zkoumaná oblast byly vybrány Jizerské hory. Vzorky byly odeb-
rány v oblasti Paličníku a Smědavské hory na dvou výškových transektech, se zahrnutím 
ploch s porostem smrku a buku. Byly stanoveny podle běžných metod následující půdní 
charakteristiky: pH/H2O, pH/KCl, Corg, Q4/6 a potenciálně nebezpečné formy hliníku. 
Frakcionace humusových látek byla provedena metodami dle Podlešákové a dle Piccola 
ve vybraných půdních horizontech. Výsledky těchto metod jsou spolu porovnány. Bylo 
zjištěno, že obě metody poskytují víceméně obdobné výsledky, přitom ale mezi nimi 
existují některé dílčí rozdíly.
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ŠPecIfIcké POStAveNIe Pôdy v POvOdIAch 
vOdáreNSkých Nádrží

ľubica Zaušková
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra krajinnej ekológie, Tajovského 40,  

974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Pôda predstavuje prírodný potenciál a existenčnú podmienku pre prevažujúcu les-
nícku a poľnohospodársku činnosť v povodí, ktorá súčasne pôdu ohrozuje, ale i degra-
duje a devastuje. Následne dochádza k spätnému negatívnemu ovplyvneniu najmä tých 
funkcií poľnohospodárskej a lesnej krajiny, ktoré sú významné vo vzťahu k existencii 
vodárenskej nádrže (VN). Narušením plnenia pôdoochranných funkcií lesa (najmä 
protieróznej, protizosuvnej a brehoochrannej), resp. protieróznej funkcie trvalých 
trávnych porastov, samotná pôda sa stáva ohrozením pre VN. Akumulácia pôdneho 
materiálu vo VN znižuje jej životnosť a v priebehu niekoľko desiatok rokov môže viesť 
k jej znefunkčneniu. Vo VN dochádza aj k zvýšeniu koncentrácie živín (N, P), ktoré 
podmienia proces eutrofizácie, ako vážneho problému vodných zdrojov z hľadiska ich 
vodárenského využitia. Pôda v našich klimatických podmienkach predstavuje veľmi 
pomaly obnoviteľný prírodný zdroj a starostlivosť o jej úrodnosť je jedným z princípov 
trvalosti lesa, ktorý je základným predpokladom toho, aby les bol trvale schopný čo 
najlepšie plniť mimoprodukčné a hospodárske funkcie.

úlOhA Půdy v hydrOlOgIckém cyklu 
čeSkých hOr

miloslav Šír1, miroslav tesař1, miroslav krejča2, ľubomír lichner3

1Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Pod Paťankou 5, 166 12 Praha 6, Česká republika
2Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, 

370 01 České Budějovice, Česká republika
3Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

Z výzkumu hydrologického cyklu Šumavy, Krkonoš a Jizerských hor plyne, že dosta-
tečná retenční schopnost krajiny (zejména půdy) a dostatečná transpirace vegetačního 
krytu dodávají hydrologické-mu koloběhu žádoucí cyklický charakter. V cyklu je udržo-
váno takové množství vody, aby stačilo na transpirační chlazení krajiny ve vegetační 
sezóně. Únik vody z cyklu je malý a časově vyrovnaný, proto nevznikají povodně. Přítok 
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srážkové vody do malého cyklu je vcelku pravidelný a svým objemem dostatečný pro 
transpiraci rostlin, proto nevznikají suchá období. Produkce entropie spojená s trans-
formací pohlceného slunečního záření na zjevné a latentní teplo má růstovou tendenci. 
Analýza stability hydrologického cyklu prokázala, že vodou dostatečně zásobený hydro-
logický cyklus dobře odolává velkým jednorázovým perturbacím spojeným se zvětšením 
příkonu tepla, jako tomu bylo v letech 1983, 1992 a 1994 následkem výbuchu sopky El 
Chichon v roce 1982 a Mont Pinatubo v roce 1991. 

udržení pravidelného charakteru hydrologického cyklu v horských podmínkách 
s nevýznamnými zásobami podzemní vody je podmíněno dvěma faktory: (1) zacho-
váním nebo obnovou retenční a infiltrační schopnosti půdy: půda slouží jako nádrž, 
v níž se vyrovnávají rozdíly mezi nepravidelným přísunem srážkové vody do malého 
hydrologického cyklu a vcelku pravidelným odběrem vody na transpiraci rostlin ve 
vegetační sezóně. čím je kapacita půdní nádrže větší, tím je vyrovnání diference mezi 
přítokem a odběrem vody spolehlivější. V hydrologickém cyklu proto obíhá dosti vody, 
voda z něj příliš neuniká, rostliny nestrádají suchem a plně transpirují. (2) Zachováním 
nebo zvětšením ploch porostlých vegetací plně transpirující po celou vegetační sezónu: 
velkoplošně fungující transpirace zajišťuje dostatečné chlazení krajiny ve vegetační 
sezóně, takže nevznikají velké rozdíly mezi teplotami jednotlivých segmentů krajiny. 
Proto také nedochází ke vzniku přívalových srážek, jejichž vznik je velkými teplotními 
rozdíly provokován. Srážky běžných intenzit jsou půdní nádrží spolehlivě zachyceny, 
takže nedochází k úniku vody z cyklu. 

Vliv půdního povrchu: půdní povrch, nejčastěji krytý rostlinnými zbytky a opadem, 
může být v některých hydrologicky významných situacích výrazně vodoodpudivý. Hlavní 
příčinou vodoodpudivosti horských půd je pokrytí povrchu minerální složky půdy 
amfilickými látkami. Jejich zdrojem je rozkládající se organická hmota, půdní fauna, 
kořenové výměšky, vosky erodované mechanicky z listů a jehlic rostlin, lipidy uvolněné 
z rozkládajícího se rostlinného opadu. Vodoodpudivost nastává po dlouhých obdobích 
sucha a tepla. Delší smočení ji zase ruší. Vodoodpudivost půdního povrchu, byť jen 
dočasná, má za následek nedostatečný vsak srážkové vody do půdy. Je proto příčinou 
vzniku povrchového odtoku při přívalových deštích větší intenzity, v důsledku čehož 
dochází k rychlému růstu povodňového průtoku v síti toků. 

Vliv retence a proudění vody v půdě: v půdě horských povodí probíhají dva odlišné 
mechanismy kritického proudění – proudění v síti makropórů a proudění gravitačně 
destabilizované. Oba způsobují rychlý vzestup průtoku v tocích při deštích. Navíc mají 
za důsledek, že skutečná retenční kapacita půdy je menší než retenční kapacita půdní 
matrice, jak ji ukazují standardně užívané retenční křivky. Výsledkem je dosti malý 
útlum srážek při jejich transformaci na odtok z půdy do toků. Typická retenční kapacita 
horských půd je proto asi jen 60 až 90 mm. 
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Vliv rostlinného krytu: největší vliv na vodní režim půd, povodí a následně i formo-
vání dešťového odtoku má transpirace rostlin. Bylo jednoznačně prokázáno, že transpi-
race je jádrem homeostatického mechanismu, kterým je udržován cyklický charakter 
vodního oběhu. Měřítkem správné funkce hydrologického cyklu je produkce entropie 
spojená s transformací pohlceného slunečního záření na zjevné a latentní teplo řízená 
transpirujícími rostlinami. čím je produkce entropie větší, tím je hydrologický cyklus 
stabilnější vůči perturbacím všeho druhu.

hOdNOceNí ZemědělSkéhO PůdNí fONdu 
S důrAZem NA OchrANu žIvOtNíhO 

PrOStředí

václav voltr
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Mánesova 75, 120 58 Praha 2, Česká republika 

Grant NAZV Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany ži-
votního prostředí je zaměřen především na prohloubení vazeb mezi půdním prostředím, 
klimatem a technologií pěstování plodin. Kromě ověření ekonomických vazeb výroby 
na BPEJ a jejich případnou aktualizaci se grant zaměřuje podrobně na vzájemné projevy 
zrnitosti půdy, stavu půdy zejména ve vztahu k utužení půdy, hladinu zásobních živin 
a technologických vstupů do půdy a rovněž bude sledována kvalita porostů ve vztahu 
k půdnímu prostředí. Měření budou prováděna na vybraných pozemcích precizního 
zemědělství a klasického zemědělství na hlavních půdních podmínkách čR po dobu 
5 let. Předpokládaný počet měřených pozemků je 300-500. Měřeny budou především 
homogenní pozemky s převažujícím podílem jedné BPEJ. Součástí měření bude rov-
něž ověření některých dopadů na úrodnost půdy a náklady na pěstování plodin, jako 
je vliv stínu od lesa, svažitost, expozice a hloubka půdy. Ochrana půdního fondu bude 
rozpracována rovněž z hlediska uplatnění trvalých travních porostů. Výstupem grantu 
bude i návrh na úpravu informačního systému s evidencí půdního fondu a vyjádření 
dosažených výsledků tak, aby mohly být využity i pro mezinárodní porovnání.
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 merANIe kvAPkOvej eróZIe Pôdy 
v POľNých POdmIeNkAch

jaroslav Antal, Peter Šurda
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2,  

949 76 Nitra, Slovenská republika

Kvapková erózia pôdy je prvou fázou procesu vodnej erózie pôdy. Až po rozrušení 
povrchu pôdy kinetickou energiou dažďových kvapiek sa môže uplatniť kinetická energia 
povrchového odtoku dažďovej vody a môže nastať transport a akumulácia erodovaných 
pôdnych častíc. Použité meracie zariadenie vlastnej konštrukcie umožňuje okrem iné-
ho merať intenzitu kvapkovej erózie v poľných podmienkach, a to smerom dole i hore 
svahom, ako aj pri pestovaní rôznych poľnohospodárskych plodín.

větrNá erOZe ve vyBrANém úZemí 
jIžNí mOrAvy

jana dufková
Ústav aplikované a krajinné ekologie, MZLU v Brně, Zemědělská 1,  

613 00 Brno, Česká republika

Na několika lokalitách jižní Moravy byly během roku 2006 odebírány vzorky půdy 
pro účely zrnitostních rozborů půdy a pro stanovení okamžité vlhkosti půdy. Z obsahu 
jílnatých částic, vlhkosti půdy a naměřených hodnot rychlostí větru při povrchu půdy 
byla stanovena potenciální a skutečná erodovatelnost půdy větrem.
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AgrOekOlOgIcké lImIty vyBrANých 
BIOlOgIckých vlAStNOStí OrNIc čerNOSOlů 

v OBlAStI StředNí mOrAvy

jiřina foukalová
MZLU v Brně, Agronomická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Tato práce zkoumá respiraci mikrobiologických pochodů v půdě v oblasti střední 
Moravy. Jedním z úkolů je dosáhnout ověření nové metodiky, jež používá ke svému 
měření přístroj Vaisala GMT220 a nově vytvořenou aparaturu. Vzorky půdy jsou 
obohaceny o minerální a organické látky (síran amonný a glukóza) a jako kontrola je 
použitý původní vzorek. čím větší byl v původním vzorku nedostatek některé z při-
daných komponent, tím větším zvýšením respirace se přídavek u měřeného vzorku 
projeví. 

Pokud srovnáme výslednou hodnotu bazální respirace, je naše hodnota v porovnání 
s Novákem (1969) nižší a to ukazuje na rozdílné vlastnosti půd v rámci určité doby. 
Ovlivnění člověkem je patrně jedno z největších. Při srovnání ornice a podorničí je 
tato hodnota i u Nováka vyšší v ornici, kde můžeme usuzovat na vyšší míru hnojení 
a provzdušnění. 

Obecně se dá vyvodit určité snižování respirace mikroorganismů i při přidaných 
minerálních i organických látkách. Mezi faktory, které tuto skutečnost ovlivňují můžeme 
zařadit klimatické změny, změny ve způsobu obhospodařování a celkovou změnou 
pohledu na zemědělskou půdu. Práce sleduje vývoj měřených hodnot a snaží se vytvořit 
limity těchto biologických vlastností pro černosoly.

kONtAmINAce Půd měStSkých PArků 
vyBrANýmI rIZIkOvýmI Prvky

Ivana galušková, luboš Borůvka, Ondřej drábek
Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha – 6 Suchdol, Česká republika

V současné době žije ve městech převážná část obyvatel, proto je nezbytné klást 
důraz na co nejkvalitnější životní prostředí právě tam. Z toho důvodu byla provedena 
analýza půd v parcích dvou měst české republiky, u kterých lze předpokládat výrazné 
znečištění, a to Prahy jako převážně rezidenčního města a Ostravy jako průmyslového 
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města. Parky byly zvoleny tak, aby byla obě města rovnoměrně zmapována. Půdní vzorky 
byly odebírány v hloubkách 0/10 a 10/20 cm v závislosti na vzdálenosti zdroje znečištění 
v místech zastíněných a nezastíněných stromy. Na odebraných vzorcích byly stanoveny 
vedle základních půdních vlastností obsahy těžkých kovů (Zn, Cd, Cu a Pb) ve výluhu 
2 M HNO3. Byly zjištěny rozdíly v obsazích těžkých kovů jak mezi jednotlivými městy, 
tak mezi parky v rámci obou měst. V Ostravě překračovaly maximální přípustné obsahy 
uvedené ve vyhlášce 13/1994 Sb. pro zemědělské půdy nejčastěji Cd, v Praze to bylo Pb. 
Limity Cu nebyly překročeny v žádném z případů. 

efekty vyBrANých PerZISteNtNích 
OrgANIckých POlutANtů (POPS) NA PůdNí 

OrgANISmy

jakub hofman, jitka Bezchlebová, Ivana Sochová, jitka černohlávková, 
klára kobetičová, jan lána

RECETOX, Přírodovědecká Fakulta, Masarykova Univerzita, Kamenice 126/3, 625 00 Brno, 
Česká republika

V laboratořích centra RECETOX byl v posledních letech zaveden systém půdních 
ekotoxikologických testů zahrnující mikroorganismy a půdní bezobratlé (E. fetida, E. 
albidus, E. crypticus, F. candida, C. elegans a další). V rámci čR tak vznikl poměrně 
unikátní laboratorní systém pro hodnocení efektů kontaminantů na půdní ekosystém. 
Pomocí této baterie testů byly prozkoumány vlivy modelových POPs: polychlorovaných 
parafinů (průmyslová chemikálie), toxafenu (organický chlorovaný pesticid) a N-hete-
rocyklických PAHs – NPAHs (vedlejší produkty průmyslových činností). Dosavadní 
údaje o efektech všech těchto látek v půdním ekosystému byly velmi kusé a výzkum 
doplnil dostupné ekotoxikologické informace a zhodnotil ekologické riziko v půdním 
prostředí. Ve studii toxafenu byli chvostoskoci a žížaly mnohem citlivější než roupice, 
hlístice a mikroorganismy. Nejnižší efekty byly v řádově 1/10 mg/kg-1. Závěrem bylo 
zhodnoceno, že na některých lokalitách ve světě soudobá residua pesticidu toxafenu 
mohou představovat riziko pro půdní organismy. 

u chlorovaných parafinů byla prokázána omezená biodostupnost a efekty ve 
velmi vysokých hladinách – mnohonásobně vyšších než reálné hladiny v půdách. 
Chvostoskok F. candida byl nejcitlivější ze všech testovacích organismů a přesto byly 
LC50 a EC50 hodnoty 5733 mg/kg-1 respektive 1230 mg/kg-1. Celkově bylo vyhod-
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noceno, že riziko poškození půdního ekosystému běžnými hladinami v prostředí je 
minimální. 

Ve studii NPAHs se ukázalo, že různé organismy jsou opět rozdílně citlivé, přičemž 
F. candida se opět ukázal jako nejcitlivější. Toxicita jednotlivých NPAHs se různila což 
naznačuje jednak odlišný mechanismus účinku v závislosti na jejich struktuře a jednak 
rozdílnou biodostupnost v půdě. Celkově se ukázalo, že koncentrace způsobující ne-
gativní efekty jsou velmi vysoké (stovky až tisíce mg/kg-1) a nesrovnatelné s hladinami 
v prostředí. Riziko negativního ovlivnění organismů v půdě těmito látkami se tedy zdá 
minimální.

PůdNí POkryv OáZy Buchel 
(dOrNOgOBI, mONgOlSkO)

jiří jandák1, luděk hřivna1, vilém fürych2, milada Šťastná1

1MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2GEOMIN družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava, Česká republika

V rámci projektu rozvojové spolupráce české republiky s Mongolskem „Obnovení 
rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi“ byl uskutečněn základní a agro-
chemický průzkum půdního pokryvu oázy Buchel. Půdotvorným substrátem jsou eolické 
sedimenty s vysokým obsahem CaCO3, jež se nachází na zvětralinách pískovce. Bylo 
popsáno 10 půdních profilů a v pravidelné síti 200×200 m byly odebrány sypké vzorky 
z hloubky 2-10 cm, 20-30 cm a 40-50 cm. Půdní pokryv této oázy tvoří Aridisols Calcids 
(Keys to Soil Taxonomy, 1994) s nízkým obsahem půdní organické hmoty (v hloubce 2 
až 10 cm 0,38 až 1,30 %) a alkalickou půdní reakcí (v hloubce 2 až 10 cm pH/H2O činí 
8,19 až 9,25; v hloubce 40 až 50 cm bylo pH/H2O v rozmezí 8,23 až 9,50). Ve svrchních 
30 cm jsme stanovili nízký obsah fosforu, dobrý obsah draslíku a velmi vysoký obsah hoř-
číku. V popsaných půdních profilech jsme se nesetkali s vrstvami sádrovce ani s výkvěty 
solí. Hodnoty specifické vodivosti vodního výluhu činí v hloubce 2-30 cm vždy méně 
0,57 mS.cm-1. Z celkové plochy 88 ha lze 66 až 70 ha využívat pro pěstování zeleniny.
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mONItOrINg Pôd Sr A tvOrBA NOvých 
INfOrmácIí Pre StrAtégIu OchrANy 

A využívANIA Pôd v Sr A eu

jozef kobza
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava – RP Banská Bystrica, 

974 04 Banská Bystrica, Mládežnícka 36, Slovenská republika

Jednou z iniciatív Európskej stratégie pre výkon monitoringu pôd je aj stimulácia 
národných stratégií ochrany pôdy a ich hodnotenia. EK sa tak zaväzuje ustanoviť priblí-
ženie pôdneho monitorovacieho procesu, ktorý by lepšie pomohol manažovať aktivity 
na pôde, lepšie chrániť pôdu a jej funkcie transparentným spôsobom v rámci celého 
európskeho spoločenstva. V súlade s Európskou stratégiou monitoringu pôd, monito-
rujeme v SR celý rad dôležitých parametrov v spojitosti s konkrétnymi navrhovanými 
ohrozeniami pôdy (kontaminácia pôdy, acidifikácia, alkalizácia a salinizácia pôd, úbytok 
pôdnej organickej hmoty a prístupných živín, kompakcia aerózia pôdy). V príspevku 
sú hodnotené najnovšie výsledky monitoringu pôd SR podľa uvedených konkrétnych 
ohrození relevantných pre ďalšiu stratégiu ochrany a využívania pôd ako v SR, tak aj 
v kontexte s EÚ. Jedná sa najmä o zabezpečenie toku najnovších informácií aktuálneho 
stavu a vývoja pôd do európskej databázy prostredníctvom EEA (Európska environmen-
tálna agentúra), a tým aj o permanentný príspevok pri tvorbe a aktualizácii výstupov pri 
zhodnocovaní pôd európskeho spoločenstva. Súčasný stav kvality pôdneho krytu SR 
je jednak výsledkom dlhodobého vývoja, ako aj produktom človeka. Tak ako má pôda 
svoju minulosť, má aj svoju súčasnosť a bude mať aj svoju budúcnosť. Pôda bude stále 
viac ovplyvňovaná človekom, čo si bude i v budúcnosti vyžadovať jej neustále monito-
rovanie. Na základe niektorých nami dosiahnutých informácií o súčasnom stave a vý-
voji pôd bude potrebné zabezpečiť už v súčasnosti takú úroveň vzťahu človeka k pôde, 
ktorá negatívne neovplyvní budúcnosť našich pôd. To je možné dosiahnúť najúčinnejšie 
práve pomocou štátnej pôdnej politiky a tvorbou novej legislatívy na zvýšenie ochrany 
a správneho využívania pôd, kde práve monitoring pôd má svoje kľúčové postavenie 
a v rámci SR, ako aj EÚ sa už aj týmto smerom uberá.
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SrOvNáNí výSledků mAgNetIckých 
A geOchemIckých ANAlýZ ZemědělSkých 

Půd čeSké rePuBlIky

jan kopáč1, eduard Petrovský2, luboš Borůvka1, Aleš kapička2, hana fialová2, 
P. čermák2

1Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 126, 160 00 Praha 6 - Suchdol, Česká republika
2 Geofyzikální ústav AV ČR, BočníII/1401, 141 31 Praha 4, Česká republika

Kontaminace půd je problémem, kterému čelí všechny průmyslově rozvinuté země. 
Obecně k monitorování půdního znečištění těžkými kovy slouží chemické metody, je 
ale dokázáno, že měření magnetických vlastností může predikovat nejkontaminovanější 
lokality a jako jedna z nepřímých metod také vést k obdobným výsledkům při malých 
finančních nákladech a menší časové náročnosti. 

Statistické srovnání geochemických analýz obsahů těžkých kovů s magnetickou 
susceptibilitou bylo provedeno z dat ÚKZÚZ a GFÚ AVčR. Vzorky byli odebrány z orni-
ce a podorničí na zemědělských různě využívaných plochách. Jako parametr postihující 
obsahy všech zkoumaných těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Pb, Zn) najednou byl stanoven 
PLI (Pollution Load Index). Pro vyhodnocení základních statistických údajů souboru 
půdních dat byly použity dvourozměrné metody, spolu s vícerozměrnými metodami, 
jmenovitě faktorovou analýzou a shlukovou analýzou fuzzy k-means. Variogram byl 
stanoven jako geostatistická metoda k vykreslení prostorové závislosti. 

Koncentrace těžkých kovů i magnetická susceptibilita byla prokazatelně vyšší v ornici 
než v podorničí. S magnetickou susceptibilitou nejvíce korelovala měď. Analýza rozptylu 
spolu s faktorovou analýzou vykázaly vyšší hodnoty obsahu těžkých kovů ve chmelnicích 
a trvalých travních porostech než na orných půdách. Prostorovou závislost pak v rámci 
celé české republiky vykazovala jen magnetická susceptibilita podorničí. Grafické zobra-
zení výsledků shlukové analýzy fuzzy k-means přibližně odpovídalo mapám magnetické 
susceptibility, mědi a PLI.
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vývOj kONtAmINAcí Půd vyBrANýmI 
ANOrgANIckýmI A OrgANIckýmI 

ŠkOdlIvINAmI 

vladimír Adamec1, milan Sáňka2, monika Schwarzová1,  
roman ličbinský2, karel effenberger1

1Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a, 636 00 Brno, Česká republika
2Masarykova universita, Kamenice 126/3, 625 00 Brno, Česká republika

Antropogenní činnost, zejména v posledních desetiletích, výrazným způsobem 
ovlivňuje nejen kvalitu životní prostředí, ale i zdraví člověka. Významnou roli zde hrají 
především chemické škodliviny s kumulativním efektem, které vedle toxických mohou 
mít i genotoxické nebo karcinogenní účinky. Cílem výzkumu bylo vyhodnocení změn 
ve vývoji koncentrací vybraných kovů (Pb, Cr, Cd, Cu, Ni, Zn) a polyaromatických uhlo-
vodíků v půdách intravilánu města Brna, ležících převážně v blízkosti frekventovaných 
komunikací. Porovnány byly odběry směsných vzorků antropogenních půd z roku 1991 
a 2006. Vzhledem ke skutečnosti, že v poslední době se pozornost soustřeďuje také na 
platinové kovy, jejichž zdrojem jsou především automobilové katalyzátory, byly analýzy 
oproti roku 1991 rozšířeny právě o tyto kovy. Odebrané vzorky, z různých hloubek půd-
ního profilu, byly analyzovány metodou FAAS a ICP/MS na obsah sledovaných kovů, 
metodou GC/MS na obsah polyaromatických uhlovodíků. Na všech lokalitách byla 
provedena kvantifikace možných zdrojů znečištění, vč. vyhodnocení intenzity silničního 
provozu a z ní následně vypočteny indexy dopravní zátěže. Jak vyplývá z dosažených 
výsledků analýz směsných vzorků, významně se v půdách zvýšily koncentrace Cr a Ni, 
obsahy ostatních kovů nevykazují tak výrazný vývojový trend. Navzdory nepoužívá-
ní olovnatých benzínů nebylo prokázáno významné snížení obsahů Pb v půdách, na 
některých lokalitách jeho obsahy dokonce vzrostly. Stanovené koncentrace platinových 
kovů jsou srovnatelné s údaji uváděnými v literatuře. Co se týká obsahů sledovaných 
škodlivin v různých vrstvách půdního profilu (0-2, 0-5, 0-20 cm) lze konstatovat, že 
nejvyšší koncentrace byly zjištěny v hloubce 0-5 cm.
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mAPOváNí elektrIcké vOdIvOStI Půdy 
v PrecIZNím ZemědělStví

vojtěch lukas
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1,  

613 00 Brno, Česká republika

Pro lokálně cílené hospodaření na zemědělské půdě (precizní zemědělství) je znalost 
plošné variability půdních podmínek stanoviště základní vstupní informací. Jedním 
z méně náročných způsobů jejich získávání je měření elektrické vodivosti půdy (EC 
– electrical conductivity). Tato metoda umožňuje rychlou a nedestruktivní identifikaci 
rozdílů v půdním substrátu na základě jeho geofyzikálních vlastností. 

V roce 2004 a 2005 proběhlo ověřování této metody na pokusném pozemku (52 
ha) nacházejícím se v k. ú. obce Přísnotice (okres Brno-venkov). Měření bylo prove-
deno ve dvou termínech (jaro 2004 a podzim 2005) bezkontakních měřícím zařízením 
EM-38 (Geonics Ltd, Kanada) v horizontálním módu měření. Současně bylo provedeno 
vzorkování půdy v pravidelném odběrovém rastru 50×50 m za účelem analýz půdních 
vzorků na stanovení hodnoty pH, obsahu P, K, Mg, Ca a Cox. 

Mezi termíny měření EC byla zjištěna vysoká hodnota korelačního koeficientu 
(r2 = 0,931), která poukazuje na stabilitu výsledků z krátkodobého hlediska. Při zkou-
mání vztahu EC a agrochemických charakteristik půdy byla nalezena střední těsnost 
u obsahu P, K, Mg, humusu a hodnoty pH, nižší u obsahu Ca. 

Výsledky naznačují, že ověřovanou metodu je možné doporučit zejména pro opti-
malizaci odběru půdních vzorků (návrh rozmístění odběrových bodů po pozemku), což 
v konečném důsledku povede ke snížení náročnosti získávaní půdních charakteristik. 
Přímé využití výsledků EC v precizním zemědělství, např pro diferencované zpracování 
půdy nebo zakládání porostů, vyžaduje podrobnější zkoumání zaměřené na stanovení 
významnosti faktorů ovlivňující elektrickou vodivost půdy (vlhkost půdy, půdní zrnitost, 
vodivost půdního roztoku a další).
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SOrPce A deSOrPce AcIdIfIkANtů v PůdNích 
PrOfIlech leSNích Půd

Antonín Nikodem, radka kodešová, luboš Borůvka, Ondřej drábek, 
lenka Pavlů

Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 126, 160 00 Praha 6 – Suchdol, Česká republika

Acidifikace je proces okyselování půdy. Jedním z mnoha jejích důsledků je zrychlený 
proces zvětrávání alumosilikátů a tím masivní přechod hliníku z pevné fáze do fáze 
mobilní a potenciálně toxické. určité formy hliníku jsou pak snadno transportovatelné 
v půdním profilu, a proto se mohou objevit i v podzemních vodách, které jsou často 
zdrojem pitné vody. Spolu s transportem hliníku dochází v půdním profilu i k posunu 
síry. Mobilita hliníku a síry je výrazně ovlivněna půdními vlastnostmi. Tyto vlastnosti 
se liší podle charakteru stanoviště (např. druh porostu, nadmořská výška) a hloubky 
půdního profilu. Transport těchto látek je také řízen režimem půdní vody v profilu. 
Cílem práce je stanovit průběh adsorpčních a desorpčních izoterem pro hliník a síru 
v charakteristických horizontech vybraných půdních profilů. 

Vzorky pro studii byly odebrány v červnu 2006 v Jizerských horách na severním 
svahu Smědavské hory a na jihozápadním svahu Paličníku. Jsou zjištěny tyto půdní 
vlastnosti: pH/H2O, pH/KCl, pseudototální obsah Ca a Mg, celkové obsahy C, N a S, 
efektivní kationtová výměnná kapacita (eKVK), barevný kvocient humusových látek 
(Q4/6), obsah potenciálně nebezpečných forem Al a jejich podrobná speciace. Na zá-
kladě těchto vlastností jsou vybrány reprezentativní půdní profily. Pro jednotlivé půdní 
horizonty jsou stanovovány průběhy a parametry adsorpčních a desorpčních izoterem 
pro hliník a síru. Tyto výsledky budou dále sloužit jako vstupní údaje pro matematické 
modelování pohybu Al a S půdním profilem.
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ANtrOPOgeNNí PedOgeNeZe – 
geOmOrfOlOgIcké ASPekty v růZNých 

tyPech PedOgeNeZí

jiří Obršlík
VÚMOP Praha v. v. i. , Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav, Česká republika

Příčinou antropogenní zrychlené eroze jsou jak historické, tak současné technolo-
gie zpracování půdy ekosystému. Následkem technologického prostředku dochází ke 
kinetizaci gravitačních sil ve svahu, které vedou ke svahovým pochodům. Antropogenní 
svahové pohyby jsou svým plošným rozsahem nejzávaznějším faktorem zrychlené eroze. 
Specifickým kvantitativním aspektem je výrazně vyšší rychlost a intenzita antropogen-
ních faktorů a jejich syntetické působení s přírodními faktory. 

Geomorfologické aspekty v různých typech pedogenezí: podmínkou vzniku vyvi-
nutých morfologických půd byla přírodní evoluční pedogeneze probíhající pozvolně 
v čase v podmínkách utlumené geomorfogeneze. Na evoluční pedogenezi se dominantně 
podílel klimatický aspekt, který determinoval výškovou pásmitost půd. Geomorfologický 
aspekt v etapě evoluční pedogeneze se na utváření výškové pásmitosti podílel submisivně, 
a to především při porovnání s revoluční antropogenní pedogenezí. 

Antropogenní pedogeneze se začíná prosazovat ve druhé polovině dvacátého století. 
Jedná se o kvalitativně nový typ pedogeneze s jiným poměrem interakčních faktorů. 
Dominantním faktorem jsou antropogenní vlivy, dále se významěji prosazuje aspekt 
geomorfologický, ale i zrnitost půdotvorných substrátů. Naopak klimatický faktor sehrává 
submisivnější roli. 

Negativní (pasivní) antropogenní pedogeneze probíhá na původním přírodním 
geomorfologickém stanovišti ve svahu. Pozitivní (aktivní) antropogenní pedogeneze 
probíhá na uměle vytvořeném antropogenním geomorfologickém stanovišti antropo-
genních vlivů s dominancí antropogenních vlivů. Antropogenní pedogeneze působí 
destrukčně na půdní typy vytvořené v etapě přírodně evoluční morfogenetické pedo-
geneze a to především antropogenním vstupem energie a hmoty do dynamického sva-
hového geosystému.
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POrOvNANIe kOmPAkcIe Pôdy v 1. A 3. 
OdBerOvOm cykle mONItOrINgu Pôd Sr

miloš Širáň, jarmila makovníková, Boris Pálka
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regioálne pracovisko Banská Bystrica, 

Mládežnícka 36, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika

Cieľom príspevku je porovnanie fyzikálneho stavu pôd SR vyjadreného v GIS pro-
stredí v 1. a 3. odberovom cykle Monitoringu pôd SR. Mapovacou jednotkou je pôdny 
typ až subtyp a vychádza sa z pôdnej mapy PM 1:400 000. Podkladom pre kategorizáciu 
kompakcie pôd sú údaje redukovanej objemovej hmotnosti 1. a 3. odberového cyklu. 
Hodnotenie je vypracované len na orných pôdach, nakoľko len na daných lokalitách 
boli odoberané neporušené pôdne vzorky a zahŕňa tak ornicu ako aj podornicu.

SPecIfIkA StudIA humíNOvých kySelIN 
leSNích Půd A Půd rekultIvOvANých 

výSyPek

lenka Pavlů, marcela rohošková
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21Praha 6 – Suchdol, Česká republika

Studium humínových kyselin lesních půd, respektive jejich nadložních horizontů, 
a půd rekultivovaných výsypek má svoje jistá specifika. Vlastní extrakcí a separací humí-
nových kyselin z půdních vzorků dochází i k vyseparování látek půdním humínovým 
kyselinám velice podobných. V případě nadložních horizontů lesních půd je touto látkou 
lignin. Ten se při separaci chová obdobně jako huminové kyseliny, tedy je rozpustný 
v alkáliích a vysráží se v kyselém prostředí. V případě půd rekultivovaných výsypek jsou 
zmiňovanými podobnými látkami humínové kyseliny vyextrahované z uhelné příměsi 
výsypkového substrátu. 

V příspěvku jsou porovnávány vzorky humínových kyselin vyextrahovaných 
z nadložních horizontů lesních půd, z půd rekultivovaných výsypek, z lignitu a pro 
srovnání i z vnitřních horizontů různých půdních typů. Dále je pak hodnocen (po použití 
stejné extrakční metody na vzorku zetlelého dřeva) i vzorek „ligninu“. Všechny vzorky 
byly extrahovány roztokem obsahujícím 0,5 M NaOH a 0,1 M Na4P2O7. Humínové 
kyseliny byly dočištěny od koextrahovaného minerálního podílu pomocí několikaná-
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sobného znovurozpuštění pomocí 1M NaOH a opětovného sražení koncentrovanou 
HCl. Toto dočištění bylo doplněno dvoudenním protřepáním sražených huminových 
kyselin s roztokem obsahujícím 0,5 % (v/v) HCl a 0,5 % (v/v) HF. Po dočištění byly 
humínové kyseliny umístěny do dialyzačních vaků, v nichž se ze směsí uvolnil chlór. 
Takto připravené kyseliny byly vymraženy lyofilizátorem Telstar Cryodos. Vymražené 
suché vzorky byly analyzovány pomocí DRIFT spektrofotometru Nicolet Nexus bez 
ředění KBr. Vlastním cílem toho příspěvku je snaha o vyhledání charakteristických pásů 
spekter příměsí, které by byly zřetelné i ve spektrech půdních humínových kyselin a tím 
příměs identifikovali. Jakékoli kvantitativní hodnocení obsahu příměsi však bohužel 
není pomocí DRIFT spektroskopie možné.

kvAlItAtIvNí lImIty vyBrANých vlAStNOStí 
OrNIc v OBlAStI StředNí mOrAvy

Olga denešová, vítězslav hybler, jiří jandák, eduard Pokorný, ľubica Pospíšilová
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1,  

613 00 Brno, Česká republika

K určení limitních vlastností ornic v oblasti střední Moravy byly vyhodnoceny 
výsledky získané průzkumem v dané oblasti v letech 2001-2005 ze 155 pedologických 
sond. V orničním horizontu byly z fyzikálních vlastností, vedle mechaniky, hodnoceny 
– objemová hmotnost, pórovitost, maximální kapilární kapacita a minimální vzdušnost, 
z chemických vlastností – obsah a kvalita humusu, půdní reakce, sorpční vlastnosti 
a obsah dusíku, z biologických vlastností – bazální respirace, nedostatek fyziologicky 
využitelného dusíku, stabilita organických látek, nedostatek lehce rozložitelných orga-
nických látek a fyziologický poměr C/N. Výsledky byly podrobeny vícerozměrným sta-
tistickým analýzám a po přihlédnutí k výživářským opatřením a výnosovým výsledkům 
stanoveny limitní hodnoty jednotlivých vlastností. Dopočtem byla vytvořena stupnice 
potenciálních vlastností vztažených k půdnímu druhu. Překročení limitních vlastností 
v polních podmínkách znamená vážné poruchy kvality/zdraví půdy a počátek degradace. 
Důsledkem je omezení fyziologických procesů u pěstovaných plodin a výnosová depre-
se. Z výsledků je patrno, že za hlavní nedostatky lze v současnosti považovat poruchy 
vzdušného režimu půd (nízká minimální vzdušnost), špatnou kvalitu humusu, nízké 
zastoupení hořčíku na sorpčním komplexu, sníženou respiraci a zvýšený obsah lehce 
rozložitelných organických látek.
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mONItOrINg POdZemNí vOdy PrO 
OPtImAlIZAcI vlhkOStNíhO režImu Půd 

lužNíhO leSA

vítězslav hybler, Alois Prax, Pavel hadaš
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Zemědělská 1,  

613 00 Brno, Česká republika

Komplex lužních lesů nad soutokem řek Moravy a Dyje tvoří velmi cenný biotop, 
který byl a prakticky stále je ovlivňován intenzivní antropickou činností. Nejzávažnějším 
zásahem do tohoto ekosystému byly vodohospodářské úpravy v sedmdesátých letech 
minulého století při nichž došlo k napřímení, prohloubení a ohrázování toků. Tento 
zásah znamenal totální změnu vlhkostního režimu půd, kdy prakticky byly vyloučeny 
dříve téměř pravidelné jarní celoplošné inundace, na něž byl lužní les i celý ekosystém 
adaptován. Jen málokdo si uvědomuje, že jen díky zachování určité i když omezené 
dynamiky hladiny podzemní vody a hlavně díky příznivým půdním a hydrologickým 
poměrům lužní les, i když občas mírně vlhkostně stresován, zatím přežívá. Výsledky 
dlouhodobých studií lužního lesa od konce šedesátých let minulého století (programy IBP 
a MAB) zaznamenaly závažné změny studovaného ekosystému. Vedení LZ Židlochovice 
realizovalo proto v devadesátých letech dvacátého století akci revitalizací některých částí 
tohoto lesního komplexu, takže lesníci mají nyní možnost manipulovat s vodou v sou-
stavě sítí kanálů vybudovaných v rámci revitalizačních projektů. Problematika vlastní 
manipulace s revitalizační soustavou, tedy manipulačního řádu, byla řešena na polesí 
Tvrdonice. Na základě rozboru dlouholetých sledování úrovně hladiny podzemní vody, 
především v období před provedením vodohospodářských úprav, byly získány údaje 
o její roční dynamice a její vazbě na průtok v recipientech. Dokumentován byl také vliv 
vlhkostních změn, především podzemní vody, na radiální přírůst lesních dřevin (jasanu), 
kdy pokles přírůstu přímo souvisí s prováděnými vodohospodářskými úpravami. Z výše 
uvedeného vyplývá, že pro zachování lužního ekosystému v plné produkci pak nutně 
musí lesníci sledovat vlhkostní režim a na základě vyhodnocení údajů na vybudované 
monitorovací síti vrtů aktivně reagovat a manipulovat s vodou tak, aby se přiblížili 
hodnotám běžným pro lužní les v přirozeném, člověkem neovlivněném stavu.
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NItrOgeN leAchINg Of dIffereNt grASSlANd 
mANAgemeNt IN cONdItIONS hruBý jeSeNík

jozef ržonca, marie Svozilová, václava genčurová, marie Štýbnarová
Agrovýzkum Rapotín s. r. o. , Výzkumníků 267, 78813 Vikýřovice, Česká republika

This paper disserts influence estimation of different grassland management to ground 
(lysimetric) water quality and potential environmental risk. Tracked period was from 
1st October 2003 to 30th November 2006. During estimated period we have taken se-
ven samples. At leach we have observed the content of N-NH4+, N-NO3- and N-NO2-.  
In trial it was used these types of utilization: 1. Intensive – 4 cuts per year (1st cut up 
to 15th May, every next after 45 days), 2. medium intensive – 3 cuts per year (1st cut from 
16th to 31st May, every next after 60 days), 3. low intensive – 2 cuts per year (1st cut up 
to 15th June, 2nd after 90 days), 4. extensive – 2 cuts per year (1st cut from 16th to 30th June, 
2nd after 90 days). There were these variants of the fertilization: A – no fertilization, B – N:
P:K 90:30:60 kg. ha-1, C – N:P:K 180:30:60 kg. ha-1. We determined year nutrient hectare 
leaching from the founded ground water volume and concentrations of particular forms 
of inorganic nitrogen. The highest risk for environment was 180 kg N per ha application 
from point of view ammonia nitrogen leaching. The highest nitrogen concentrations 
under grassland were during non-vegetal period in our condition. During the monitored 
period we have recorded over-limit values of nitrogen concentration in ground water 
by variant of fertilization with 180 kg N per ha only in the one case.

chemIcAl trANSfOrmAtIONS Of SOIlS 
IN fOreSt ecOSyStemS INduced By AcId 

ANd AlkAlINe emISSIONS

Anna Swiercz
Swietokrzyska academy, Swientokrzyska 15 25-406 Kielce, Poland

The aim of the present study was to compare properties of Haplic Podzols developed 
from sandy formations overgrown by forests, affected either by alkalizing or acidifying 
emissions. The study entailed sampling of 4 soil profiles in the vicinity of the Ożarów 
Cement Plant S. A. and near Rudniki village (within the impact zone of “Osiek” Sulphur 
Mine and Połaniec Power Plant). Soil samples were analyzed for basic physico-chemical 
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properties. The study showed significant changes in physico-chemical properties of the 
alkalized Haplic Podzols: an increase in pH value, in base saturation of the exchange 
complex, contents of plant available potassium and magnesium, CaCO3 content in 
organic and humic horizons and in salinity, and a decrease in organic carbon content 
and hydrolytic acidity, Haplic Podzols occurring on areas affected by anthropogenic 
acidification were characterized by a decreased pH value, increased total sulphur and 
sulfate (S-SO4) contents, increased hydrolytic and exchangeable acidity, and lowered 
base saturation of one exchange complex.

výZNAm vývrAtů ve vývOjI SvrchNích 
PůdNích hOrIZONtů ve flyŠOvém PáSmu 

kArPAt

Pavel Šamonil, Barbora Šebková, jan douda
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. , 

Oddělení ekologie lesa, VÚKOZ, Lidická 25/27, 657 20 Brno, Česká republika

V přirozených jedlobučinách flyšového pásma Karpat byly plošně studovány pří-
tomné vývraty. Komplexně bylo proměřeno celkem 1720 vývratů. Posouzen byl jejich 
plošný podíl. Na třech mikrostanovištích – vývratová kupa, vývratová deprese, kontrolní 
šetření – byly podrobně hodnoceny vlastnosti organických a organo-minerálních hori-
zontů. Klasifikována byla humusová forma. Mezi mikrostanovišti se signifikantně lišila 
mocnost humusu, a dále distribuce forem fermentačního a humifikačního horizontu 
a distribuce humusových forem. Na mikrostanovišti byly závislé i chemické vlastnosti 
organických horizontů. Předpokládáme, že tyto rozdíly mají původ v odlišných tep-
lotních a vlhkotních podmínkách mikrostanovišť. Očekáváme, že popsané diference 
mohou mít vliv na průběh následných půdotvorných procesů.
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SledOváNí OBSAhu dOc v lyZImetrIckých 
vOdách růZNě OBhOSPOdAřOvANých leSNích 

Půd v dlOuhOdOBém exPerImeNtu

Ida drápelová, Sabinatruparová, jiří kulhavý
MZLU v Brně, LDF, Ústav Ekologie lesa, Pekařská 146, 747 05 Opava 5, Česká republika

Studie se zabývá vyhodnocením části dlouhodobého experimentu, jehož cílem je 
porovnat vliv vápnění na lesní půdu v horské oblasti Moravskoslezských beskyd. Půdní 
typ je humusoželezitý podzol s formou humusu mor-moder a s poměrně nízkým obsa-
hem živin. Lesní porosty leží v nadmořské výšce 908 m a jsou tvořeny monokulturou 
smrku (Picea abies) ve věku 28 let. Jednotlivé výzkumné plochy mají rozlohu 0,25 ha. 
Plochy FD a FS byly v 80. letech vápněny dolomitickým vápencem v úhrnné dávce 9t. 
ha-1. Kontrolní plocha FK vápněna nebyla. Na plochách FD a FK je hustota zalesnění cca 
2500 stromů na hektar, na ploše FS byla hustota zalesnění snížena výchovnými zásahy 
v letech 1997 a 2001 na cca 1800 stromů na hektar. V roce 2006 byly ve čtrnáctidenních 
intervalech odebírány vzorky podkorunových srážek na pokusných plochách, vzorky 
srážek na volné ploše a vzorky lyzimetrických vod pod horizontem Ao na vápněné 
a nevápněné ploše a ve vzorcích byl sledován obsah rozpuštěného organického uhlíku 
(DOC). Byl vyhodnocen postup DOC do půdy ve srážkách a vliv hustoty porostu na 
koncentraci DOC v podkorunových srážkách a množství DOC odtékající z horizontu 
Ao do nižších půdních horizontů. Výsledky byly porovnány s hodnotami naměřenými 
v letech 2001-2005. V roce 2006 byly prokázány statisticky významně nižší hodno-
ty koncentrace DOC ve srážkách na volné ploše (průměrná roční koncentrace DOC 
1,9 mg C na litr) v porovnání s koncentrací DOC v podkorunových srážkách na ploše FS 
(průměrná roční koncentrace DOC 5,6 mg C na litr). Do půdy vstupuje 21,7 kg uhlíku 
na 1 ha ze srážek na volné ploše a asi 68,0 resp. 61,5 kg C na ha na ploše FS resp. FD. 
V podpovrchové gravitační půdní vodě na ploše FD byla v roce 2006 průměrná roční 
koncentrace DOC 33,6 mg na litr, na nevápněné ploše FK 32,6 mg na litr.
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ANAlýZA rIZIkA ZO ZNečISteNIA Pôd 
StredNéhO SPIŠA

jan vojtáš
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôd, Gagarinova 10,  

827 13 Bratislava, Slovenská republika

Následky kontaminacie pôdneho fondu vplyvom činnosti človeka sa prejavujú v po-
stupných zmenách fyzikálnych, chemických a biologických vlastností pôd a celkovým 
účinkom na zmene ich produkčných a ekologických funkcií. Záujmová oblasť sa vyzna-
čuje nielen antropickým znečistením, ale i prirodzenými geochemickými anomáliami. 
Oblasť je kontaminovaná viacprvkovou formáciou As, Cd, Cu, Hg, Pb a Zn, čím sa 
riziko pôsobenia na životné prostredie znásobuje. Analýza rizika kontaminácie pôd na 
podklade ich odolnosti má v postihnutých oblastiach poukázať na nutnost vyhlásenia 
osobitnej sústavy obhospodarovania pôd.

vlIv dlOuhOdOBéhO ZAvlAžOváNí NA Půdu 
A PůdNí vlAStNOStI

jan vopravil, tomáš khel, Barbora chramostová, monika čermáková
VÚMOP, v. v. i. Praha, Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav, Česká republika

Změny půdních vlastností i funkcí jsou celosvětovým problémem, kterým se zabývá 
většina zemí. Mezi nejvýraznější změny, způsobené intenzifikací zemědělské výroby, 
patří ty, které v půdě a následně v povrchové i podzemní vodě vyvolalo rozsáhlé odvod-
ňování v minulých desetiletích a dlouhodobé intenzivní zavlažování. V české repub-
lice byl k 31. 12. 1990 rozsah vybudovaných závlah 155 tis. hektarů, t. j. přibližně 4 % 
zemědělského půdního fondu. V současné době je především z ekonomických důvodů 
rozloha zavlažovaných ploch podstatně nižší, přesto závlahy k modernímu zemědělství 
jednoznačně patří. 

V rámci posuzování vlivu dlouhodobého zavlažování na půdy a jejich vlastnosti, byly 
odebírány půdní vzorky z různých půdních typů ze všech hlavních závlahových oblastí 
v české republice a porovnávány s odběry z totožných míst z doby KPP. Ve většině případů 
se jednalo o menší soukromé pozemky, využívané k intenzivnímu pěstování zeleniny a pře-
vážně raných brambor. Po statistickém vyhodnocení získaných dat se potvrdilo, že v časo-
vém měřítku došlo k průkazným změnám chemických a fyzikálních vlastností půdy. 
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Na podkladě těchto zjištění byly stanoveny hlavní možné přímé i nepřímé negativní 
dopady dlouhodobého zavlažování na půdy. Jedná se zejména o rizika utužení půdy 
(především podorničí), degradace půdní struktury, zvýšení orebného odporu půdy, 
ztráty organické hmoty (zvláště na lehkých půdách), snížení infiltrace vody do půdy 
a propustnosti půdního profilu. Na podkladě těchto zjištění byla navržena opatření k eli-
minaci a prevenci negativních změn. Patří sem pravidelná dodávka kvalitní organické 
hmoty a živin do půdy, používání k půdě šetrné agrotechniky, dodržování v osevním 
postupu strukturotvorné a půdu zlepšující plodiny, kontrola množství a kvality závlahové 
dávky, protierozní opatření na pozemcích. Také je zapotřebí vytvářet vhodné podmínky 
a podporovat české zemědělství, tím by se i nepřímo podpořila péče o půdu a životní 
prostředí.

využItí PůdNíhO fONdu v PrůmySlOvé 
krAjINě SeverNích čech

jaroslava vráblíková, josef Seják, martin Neruda, Petr vráblík
Fakulta životního prostředí UJEP, Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem, Česká republika

Na příkladu okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem zhodnotit vývoj 
kategorií půdního fondu v horizontu třiceti let. Zvláštní pozornost bude věnována ZPF 
a kategorii ostatní plochy. Z důvodu dlouhodobé antropogenní zátěže a zemědělské poli-
tiky jsou v této oblasti výrazné změny, které se odráží ve využití půd. V rámci projektu 
VaV č. 1J 056/05-2 „Zkušeností z antropogenně postižené krajiny ke strategii rozvoje 
venkova“ jsou navrhovány a zčásti i realizovány netradiční postupy při využívání půd-
ního fondu v průmyslové krajině.
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rekultIvAce úZemí PO těžBě 
v POdkruŠNOhOří

jaroslava vráblíková, josef Seják, martin Neruda, Petr vráblík
Fakulta životního prostředí UJEP, Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem, Česká republika

Území po dokončení těžby uhlí v průmyslové krajině severních čech tvoří význam-
ný podíl půdního fondu Podkrušnohoří. Způsoby a formy jeho dalšího využívání se 
postupně mění. Z převládajících zemědělských rekultivací jsou od 90. let preferovány 
jiné formy dalšího využívání rekultivovaného území, což je FŽP pokusně ověřováno. 
Cílem je zapojit rekultivovaná území do okolní krajiny a obnovit jejich základní funkce 
i ekologickou stabilitu, což je i cílem projektu VaV č. 1J 056/05-2 „Zkušeností z antro-
pogenně postižené krajiny ke strategii rozvoje venkova“.

fytOextrAkčNí účINNOSt rOStlIN Brassica 
juncea l. PO APlIkAcI chelAtAčNích čINIdel 
dO Půdy SIlNě kONtAmINOvANé rIZIkOvýmI 

Prvky
markéta vysloužilová, radim vácha, jarmila čechmánková, viera horváthová, 

Petr kuba
VÚMOP v. v. i. , Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav, Česká republika

V nádobovém a maloparcelkovém pokusu byl sledován příjem RP a výnos rostlin B. 
juncea L. po aplikaci EDTA (0,2 g. kg-1) a kyseliny citrónové (1 g. kg-1) do půdy. Pro pokusy 
byly použity fluviálně a atmosféricky kontaminované zeminy z oblasti Příbramska. Aplikace 
EDTA mobilizovala kromě As všechny sledované RP (Cd, Cu, Pb a Zn) v půdě, nejvýrazněji 
pak Pb a Cd. Vliv kyseliny citrónové na mobilizaci těžkých kovů byl výrazně nižší než vliv 
EDTA, přičemž nejúčinněji působila kyselina citrónová na mobilizaci Cd. Po aplikaci EDTA 
byl zjištěn zvýšený příjem Pb do rostlin a transport Pb do nadzemní biomasy rostlin B. juncea 
L. Maximální obsah Pb (207 mg. kg-1) v nadzemní biomase byl zaznamenán po aplikaci EDTA 
do středně kontaminované kambizemě, což odpovídalo značné mobilizaci Pb v této půdě. 
Extrémní akumulace Pb uváděná v literatuře však potvrzena nebyla. Aplikací EDTA byla ze 
sledovaných RP zvýšena pouze fytoextrakce Pb. Za první rok vegetačních pokusů však reme-
diační faktory nedosáhly takových hodnot, kdy by byla fytoextrakce dostatečně účinná.
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výSkyt erOZNě NeBeZPečNých deŠťů 
A StANOveNí hOdNOty r fAktOru 

ve StANIcI OlOmOuc

Zdeněk Nermut, renata Pavelková-chmelová, Bořivoj Šarapatka
Přirodovědecká fakulta UP Olomouc, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc, Česká republika

Srážkové faktory užívané při výpočtu erozního smyvu nebyly v minulosti vždy určo-
vány stejnou metodou a v některých případech byly odvozovány z krátké časové řady. 
Průměrná hodnota R faktoru vypočítaná pro českou republiku a uvedená v metodice 
Janeček a kol. (1992) pracuje s hodnotou 20. 

Cílem této práce bylo optimalizovat hodnotu R faktoru pro Olomouc, který jako 
jeden z dalších ovlivňuje výsledek výpočtu erozního smyvu ze zemědělských pozemků 
podle běžně používané rovnice uSLE. Zjišťována byla hodnota faktoru erozní účinnosti 
přívalového deště R z ombrografických záznamů pořízených v olomouckých srážkoměr-
ných stanicích – Klášterní Hradisko, Letiště, Neředín a Slavonín. Za celé období bylo 
vyhodnoceno 367 dešťů, které splnily podmínku o úhrnu nebo intenzitě srážek, a to 
z 64 roků (4 stanice s intervalem 6-27 let), z nichž ve dvou letech nebyly zjištěny žádné 
erozně nebezpečné deště. 

Výsledky ukazují na to, že se na poměrně malém území mohou vyskytovat rozdíly 
jak v počtu erozně nebezpečných srážek, tak v jejich celkovém úhrnu. Velké rozdíly se 
tak mohou objevit i v hodnotách samotného R faktoru (13,33 – 26,88 MJ.ha-1.cm.h-1). 
Námi zjištěné hodnoty faktoru R ve své průměrné hodnotě (po vyjmutí extrémní hod-
noty naměřené ve stanici Slavonín) zhruba odpovídají v Olomouci průměrné hodnotě R 
pro čR (Janeček a kol. 1992), resp. tuto hodnotu mírně překračují o 3,43 MJ.ha-1.cm.h-1. 
Porovnáme-li pouze hodnotu R pro Olomouc – Slavonín, pak metodika (Janeček a kol., 
1992) uvádí R faktor 16,04 MJ.ha-1.cm.h-1 (vypočteno z 19 let). Od této hodnoty se námi 
vypočtená liší o 10,84 MJ.ha-1.cm.h-1.
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