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1. VYMEZENÍ OBORU 
Půda je jedinečný přírodní útvar, který vzniká vzájemným působením fyzikálních, 

chemických a biologických sil. Půda je: 

(i) výsledkem společného působení atmosféry, hydrosféry a biosféry na horniny 
zemského povrchu (Obr. 1.1.).  

(ii) směsí zvětralé zemské kůry, vody, vzduchu a organického materiálu.  

(iii) prostředím, ve kterém žije velké množství různých organizmů, ale je zároveň 
jejich produktem. To znamená, že organizmy půdu také spoluvytvářejí. Bez 
organizmů by Země měla zvětralou zemskou kůru, atmosféru i vodu, avšak 
neměla by půdu.  

(iv) nedílnou součástí suchozemských ekosystémů.  

(v) prostředím, ze kterého rostliny (primární producenti) čerpají vodu a živiny 
potřebné k růstu, a ve kterém jsou ukotvené.  

Rostliny se po svém odumření stávají potravou půdních organizmů, které 
zkonzumovanou biomasu částečně zabudují do svých těl, částečně ji vyloučí v podobě 
metabolitů a částečně ji využijí jako zdroj energie a do prostředí uvolňují oxid uhličitý, 
ale také nitráty, oxidy dusíku a metan, v závislosti na tom, jaký typ energetického 
metabolismu využívají. Současně do půdy uvolňují přebytečné živiny, které nespotřebují 
pro stavbu vlastního těla. Těmito cestami se rostlinný materiál přeměňuje buď na půdní 
organickou hmotu, nebo zpět na minerální látky a plyny. Tvoří se půdní organická hmota 
nezbytná pro tvorbu kvalitní půdy a současně se živiny a oxid uhličitý vracejí zpět do 
koloběhu a umožňují růst dalším rostlinám. Bez opětovného rozkladu rostlinného 
materiálu, tedy bez aktivity půdních organizmů, které tento rozklad zajišťují, by 
nevznikala půda. Uvolňování živin do ekosystému by bylo mnohonásobně pomalejší a 
rozvoj vegetace by byl omezen jak nepříznivými podmínkami substrátu, tak nedostatkem 
živin. 

Vědní obor, který studuje půdu, se jmenuje pedologie. Je zaměřen především na 
studium vývoje půd (pedogeneze) a jejich charakteristických vlastností. Jeho cílem je 
objasnit genezi půd, stanovit klasifikační systém, vytvořit databázi rozšíření jednotlivých 
půdních jednotek na Zemi a následně určit možnosti jejich hospodářského využívání ale i 
rizika poškození lidskou činností. Ekologie půdy klade důraz na živou složku půdy – půdní 
organizmy, souhrnným názvem edafon, jejich vzájemné vztahy a vztahy s okolním 
prostředím. Hodnotí půdu především jako prostředí, které zajišťuje vhodné podmínky 
pro rozvoj rostlin a edafonu. Zaměřuje se na definování klíčových mechanismů, které 
ovlivňují biochemické procesy v půdě, strukturu a funkci společenstev půdních 
organizmů a tím rozvoj půdy. Tyto vědomosti využívá k odhadu vlivu měnícího se klimatu 
a lidské aktivity na půdně biologické a biochemické procesy i kvalitu půdy. Půdně 
ekologické výsledky jsou také důležitým podkladem pro návrh opatření vedoucích k 
zachování či obnově kvality a funkce půdy v ekosystému, ke zmírnění vlivu lidských 
aktivit na uvolňování uhlíku ze suchozemských ekosystémů a ke zvýšení retence vody v 
krajině. Ekologie půdy se zejména zabývá: 

(i) fyzikálně chemickými podmínkami půdního prostředí, které jsou důležité pro 
rozvoj edafonu a rostlin. 
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(ii) rozdělením půdních organizmů a jejich nároky na podmínky prostředí.  

(iii) vzájemnými vztahy mezi půdními organizmy a vztahy mezi organizmy a 
prostředím, ve kterém žijí.  

(iv) mechanismy, které umožňují půdním organizmům přežít nepříznivé podmínky 
prostředí. 

(v) biologickými a biochemickými procesy v půdě, které hrají klíčovou roli v přeměně 
živin.  

 

 
Obr. 1.1. Vzájemné působení atmosféry, litosféry, hydrosféry a biosféry v půdě 

(podle ŠANTRŮČKOVÁ A KOL. 2010). 

2. Vývoj půd 
Tvorba a vývoj půd je komplexní a dlouhodobý proces. Vzájemným působením 

abiotických a biotických faktorů postupně zvětrává matečná hornina. Její zvětrávání je 
provázeno rozdrobováním, chemickými změnami a rozpouštěním. Vzniká půdotvorný 
substrát a rozpuštěné látky jsou zdrojem živin pro první organizmy, které do prostředí 
přináší organickou hmotu a s ní i dva prvky, které v matečné hornině obvykle chybí – 
uhlík a dusík. Společnou vlastností pionýrských organizmů je autotrofie (schopnost 
získávat uhlík pro stavbu těla z oxidu uhličitého a energii ze světelného záření nebo 
redukcí anorganických látek – např. NO3

-, Fe3+), schopnost fixovat vzdušný dusík, krátký 
životní cyklus, odolnost stresovým podmínkám a malá velikost. Obohacení substrátu 
dusíkem umožňuje rozvoj rostlin a těla prvních kolonizátorů jsou potravou pro 
heterotrofní organizmy, které získávají uhlík a energii z organických látek, a jejich rozvoj 
je proto vázán na přítomnost rostlinných a živočišných zbytků v prostředí. Přítomné 
organizmy během svého života urychlují zvětrávání hornin vylučováním organických 
kyselin a dýcháním. Vydýchaný oxid uhličitý se rozpouští ve vodě za vzniku kyseliny 
uhličité, která společně s organickými kyselinami dále rozrušuje matečnou horninu. 
Zpočátku tyto procesy probíhají pouze na povrchu matečné horniny, pak ve vrstvě 
řádově několika centimetrů a postupně do hloubky desítek centimetrů a hlouběji. Z 
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prvotní mělké surové půdy se postupně vyvíjí hlubší půda, vznikají půdní genetické 
horizonty a zvyšuje se množství i rozmanitost půdních organizmů (Obr. 2.1.).  

 
Obr. 2.1. Vývoj půd v čase. Na obrázku je schematicky znázorněn postupný vývoj půdních horizontů  
O = vrstva opadu, A = humusový horizont, B = minerální horizont, C = půdotvorný substrát) a obsahu 

organické hmoty v půdě (OH) v souvislosti se sukcesí vegetace. 

Postupný vývoj půdy je neodmyslitelně spojen se sukcesí rostlin, postupným 
rozvojem vegetace od jednobuněčných sinic a řas až po luční porosty a lesy v závislosti 
na klimatických podmínkách prostředí. Osidlování zvětrávajících hornin vyššími 
rostlinami je vázáno na vytvoření surové půdy. Rozvoj rostlinného krytu s sebou přináší 
zvýšený vstup organické hmoty z rostlinné biomasy a organických látek vylučovaných 
z kořenů, další zvyšování pórovitosti a mechanické rozrušování způsobené prorůstáním 
kořenů do hlubších vrstev. Rostliny tak významně urychlují rozvoj půdní struktury i 
půdotvorný proces.  

Zatímco v raných stádiích rozvoje půd hrají rozhodující roli abiotické faktory (fyzikální 
a chemické zvětrávání), význam biologických faktorů se během rozvoje půd a vegetace 
zvyšuje. Fyzikální zvětrávání je proces, při kterém se hornina mechanicky drobí na různě 
velké částice působením vody, větru, ledu a změn teploty vzduchu. Při chemickém 
zvětrávání se rozkládají působením vody, rozpuštěných solí, kyselin, atmosférického 
kyslíku a oxidu uhličitého primární minerály obsažené v horninách a vznikají jiné 
druhotné minerály. Biologické zvětrávání v sobě zahrnuje všechny procesy spojené 
s životem rostlin a ostatních organizmů, je kombinací chemického a fyzikálního 
zvětrávání.  

K tomu, aby se půda vytvořila, je potřeba řádově tisíců let, během kterých probíhá 
řada komplikovaných a vzájemně provázaných procesů, jejichž charakter je určován 
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působením pěti základních půdotvorných faktorů: (1) podnebí, (2) vegetace a půdních 
organizmů, (3) topografie, (4) složení matečné horniny a (5) času. Z půdotvorných 
faktorů je nejdůležitější podnebí (teplota a vlhkost), které určuje rychlost zvětrávání 
horniny, rozvoj vegetace, hromadění půdní organické hmoty, a rozvoj edafonu a 
následně i rychlost tvorby půdy. Podnebí, vegetace a půda tvoří vzájemně propojený 
dynamický komplex; pokud se změní jeden člen tohoto komplexu, změní se také ostatní 

a musí být ustavena nová rovnováha, která bude odpovídat změněným podmínkám 
prostředí. Tvorba půdy i rozvoj vegetace je funkcí společného působení klimatu, 
matečné horniny, topografie a organizmů v čase. Rozvoj půd je dále funkcí rozvoje 
vegetace a naopak rozvoj vegetace je funkcí rozvoje půd: 

 Půda se vyvíjí tisíce let, ale k tomu, aby byla znehodnocena lidskou činností, stačí 
okamžik, pokud se do ní vypustí toxické látky, nebo desítky let při příliš intenzivním a 
necitlivém obhospodařování.  

Během vývoje půd se přítomné látky postupně transformují (zvětrávání hornin, 
rozklad vstupující organické hmoty a tvorba půdní organické hmoty), horizontálně a 
vertikálně přemísťují (translokace) působením gravitačních a kapilárních sil a také 
půdních živočichů. Translokují se pevné částice, rozpuštěné soli a organické látky. Dále 
se půda během svého vývoje obohacuje o rostlinné zbytky, prach a soli z podzemní vody. 
Naopak ztrácí rozpustné soli a organické látky, které odtékají s půdním roztokem 
z půdního profilu, nebo pevné částice, které jsou smývány tekoucí vodou z povrchu. 
K dalším ztrátám dochází během rozkladu organické hmoty, při kterém je část 
organických látek postupně přeměněna na plyny (CO2, N2, NH3 nebo oxidy dusíku). 
Všechny výše zmíněné procesy se nazývají souhrnným názvem půdotvorné procesy 
(Obr. 2.2.). 

Obr. 2.2. Hlavní půdotvorné procesy. 

Půda = f (vegetace, klima, matečná hornina, topografie, organizmy, čas) 
 

 
Vegetace = f (půda, klima, matečná hornina, topografie, organizmy, čas) 
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3. Rozdělení půd 

3.1. Půdní typy 

V závislosti na rozdílech působení půdotvorných faktorů a procesů vznikají různé 
druhy půd, které se liší fyzikálně chemickými vlastnostmi, biologickým osídlením a 
rozvojem půdního profilu. Pro potřeby komunikace, přenosu informací, mapování, 
posuzování krajinotvorných funkcí a oceňování kvality půd byly vytvořeny národní i 
mezinárodní klasifikační systémy založené na hodnocení vlastností definovaných 
půdních horizontů. V České republice se v současnosti používá Taxonomický klasifikační 
systém půd České republiky z roku 2001 (NĚMEČEK A KOL. 2001, http://www.pedologie.cz), 
který důsledně sjednotil klasifikaci zemědělských a lesních půd a který se ve velké míře 
shoduje s uznávanými mezinárodními standardy. Pro potřeby lesnické praxe pak byla 
v roce 2002 vypracována Příručka pro průzkum lesních půd (VOKOUN A KOL. 2002), která 
doplňuje některé půdní jednotky, variety a formy lesních půd, a byla rozšířena o vazbu 
na lesní společenstva utříděná do souboru lesních typů podle typologického systému 
ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů).  

Tab. 1. Klasifikační systém ČR - referenční třídy půd. 

Leptosoly 
Regosoly 
Fluvisoly 
Vertisoly 

Černosoly 
Luvisoly 
Kambisoly 
Andosoly 

Podzosoly 
Stagnosoly 
Glejsoly 
Natrisoly 

Salisoly 
Organosoly 
Antroposoly 

 

V taxonomickém klasifikačním systému půd ČR jsou půdy rozděleny do hlavních 
jednotek, referenčních tříd, a dále do půdních typů, subtypů a nižších taxonomických 
kategorií (variety, subvariety, ekologické fáze aj.). Referenční třídy jsou velké skupiny 
půd, které jsou i v zahraničních klasifikačních systémech, a tím je možno klasifikaci 
českých půd srovnávat s mezinárodními klasifikacemi. Mají koncovku - sol. (Tab. 1.). 
Půdní typy jsou hlavní jednotky v rámci referenčních tříd, které jsou charakterizovány 
výskytem a sledem diagnostických horizontů. Nikdy nemají koncovku - sol, ale obvykle -
 zem. 

Alespoň povšechná znalost půdních typů i používaného klasifikačního systému je 
nezbytná pro každého, kdo se zabývá suchozemskými ekosystémy. V této učebnici se ale 
omezíme pouze na základní popis diagnostických horizontů se zvláštním zřetelem na 
organické horizonty, které jsou pro osídlování půdními organizmy nejdůležitější. 
Podrobnější popis jak diagnostických horizontů, tak i klasifikačního systému je nad rámec 
této učebnice. Podrobné informace o klasifikaci půd lze získat ve výše uvedených 
příručkách a na webových stránkách České pedologické společnosti: www.pedologie.cz. 
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Obr. 3.1. Stručný popis svrchních organických horizontů. Pro vysvětlení významu malých 
písmen za hlavním označením horizontu (velké písmeno) viz http://www.pedologie.cz. 

Základní diagnostické horizonty 

Během půdotvorného procesu dochází k vertikální diferenciaci půdy. Vytvořené 
vrstvy, horizonty, tvoří půdní profil, který je charakteristický pro jednotlivé referenční 
třídy a půdní typy. Půdní horizonty se značí velkými písmeny, někdy kombinací s jedním 
a více malými písmeny, která upřesňují hlavní charakteristiku diagnostického horizontu. 
To, jaký se vytvoří půdní typ, závisí na složení matečné horniny, klimatických 
podmínkách a biologickém osídlení (vegetace a půdní organizmy). V mladých 
nevyvinutých půdách převládá vliv matečné horniny a se stárnutím a postupným 
vývojem půdy se zvyšuje význam vlivu vegetace, organické hmoty a půdních organizmů. 
Svrchní organické horizonty (O) vznikají hromaděním nerozložených a částečně 
rozložených zbytků rostlin a exkrementů drobných živočichů na povrchu půdy. Na 
povrchu bývá čerstvý opad a pod ním fermentační vrstvy, které se skládají z opadu 
v různém stupni rozkladu, ale s ještě rozeznatelnou strukturou. Obsah organické hmoty 
je vyšší než 17 - 25 % vyjádřeno v jednotkách organického uhlíku (Corg). Příměs 
minerálního materiálu je velmi malá (Obr. 3.1.). 

V závislosti na složení vegetace, klimatických podmínkách prostředí a na složení 
půdotvorného substrátu se vytváří organický horizont různé kvality - mor, moder a mul. 
Tvorba moru probíhá při hromadění opadu s nízkým obsahem dusíku a vysokým 
obsahem fenolických látek v silně kyselém prostředí (např. jehličnaté lesy). 
Nedokonalým rozkladem vznikají organické kyseliny, které ještě zvyšují kyselost 
prostředí. Nepříznivé podmínky omezují rozvoj půdních živočichů, bakterií a 
aktinobakterií (vláknitých bakterií, dříve aktinomycet), naopak je lépe tolerují houby. 
V organickém horizontu se vytváří silná fermentační vrstva, která je spolu s humusovou 
vrstvou viditelně prorostlá houbovými vlákny. Organické vrstvy jsou ostře ohraničené a 
dobře oddělitelné od spodních vrstev. V příznivějších podmínkách, obvykle ve smíšeném 
nebo opadavém lese, se vytváří moder. Opad v těchto ekosystémech obsahuje více 
dusíku a méně fenolických látek. Podmínky prostředí jsou příznivější pro rozvoj půdních 
živočichů, bakterií a aktinobakterií. Organický horizont je tvořen hlavně exkrementy 
půdních živočichů, které jsou promíseny s úlomky nerozložených rostlinných zbytků. 
Fermentační vrstva není tak silně vyvinuta jako u moru a přechod mezi organickým a 
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minerálním horizontem není ostře ohraničen. V bohatých, neutrálních půdách 
s dostatečným obsahem N, ve vlhkém a teplém klimatu s rychlým koloběhem látek (luční 
porosty, některé typy lesů) se vytváří mul. Na jeho tvorbě se významnou měrou podílí 
větší půdní živočichové, hlavně žížaly, i široké spektrum půdních mikroorganizmů. 
Dochází k dokonalému rozkladu organických zbytků a k tvorbě stabilní organické hmoty. 
Díky mísení organického a minerálního horizontu činností žížal se nevytváří ostře 
ohraničený organický horizont. Nejsou patrné O a F vrstvy, na povrchu se vytváří pouze 
H vrstva, která plynule přechází do minerálních horizontů. 

Pod organickými horizonty se vytváří organominerální povrchové horizonty (A), které 
mají obsah organické hmoty nižší než 25 % Corg. Jsou složeny z rozloženého, amorfního 
organického materiálu, který bývá promíchán s minerálními částicemi (Obr. 3.2.). Má 
tmavé zabarvení díky vysokému obsahu organické hmoty, která z něj bývá vymývána do 
spodních vrstev půdního profilu. 

Směrem dolů, do půdního profilu, se postupně snižuje obsah organické hmoty, barva 
půdních horizontů se zesvětluje, zvyšuje se podíl minerální složky a s hloubkou půdního 
profilu většinou i skeletovitost. Zatímco vlastnosti organických horizontů jsou určovány 
především klimatem, vegetačním pokryvem a následně biologickým oživením, výskyt a 
vlastnosti podpovrchových horizontů závisí především na vlastnostech matečné 
horniny, klimatu a stáří půd (Obr. 3.3.). Ve spodní části půdního profilu podpovrchové 
horizonty přecházejí v substrátové horizonty a horizonty matečné horniny (C). 

 
Obr. 3.2. Stručný popis povrchových organominerálních horizontů. Pro vysvětlení významu malých 

písmen za hlavním označením horizontu (velké písmeno) viz http://www.pedologie.cz. 

Podle obsahu organické hmoty se půdy dělí na dvě hlavní skupiny: (a) minerální půdy, 
které vznikly zvětráváním hornin a postupným promícháváním minerálních částic 
s organickými látkami a (b) organické půdy, které vznikly postupným ukládáním a 
přeměnou organické hmoty v rašeliništích a slatiništích. Organické půdy jsou rozšířeny 
všude tam, kde je rozklad organické hmoty omezen nízkými teplotami, zamokřením, 
silnou kyselostí půd, nedostatkem živin nebo kombinací těchto faktorů. Je to hlavně 
v arktických a boreálních (severských) oblastech. V našich podmínkách je nalezneme 
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v zamokřených, bažinatých lokalitách (např. v terénních depresích) s hladinou podzemní 
vody ležící mělko pod povrchem nebo ve vyšších polohách s vysokými srážkami a nízkou 
teplotou způsobující nízký výpar. Organické půdy se vyznačují výrazným nahromaděním 
organických zbytků, které jsou pouze částečně rozloženy, hlubokým organickým 
horizontem (hlubší než 50 cm). Obsah organické hmoty je vyšší než 60 % (více než 20 % 
organického C). 

 

 
Obr. 3.3. Stručný popis podpovrchových minerálních horizontů. Pro vysvětlení významu malých 

písmen za hlavním označením horizontu (velké písmeno) viz http://www.pedologie.cz. 

3.2. Výšková pásmovitost půd 

Se stoupající nadmořskou výškou se mění klimatické podmínky – na 100 m převýšení 
klesne teplota zhruba o 0,65 °C, zvýší se srážkové úhrny a vlhkost, iradiace, zkrátí se 
délka vegetační sezóny (průměrný počet dní v roce s teplotou vyšší než 10 °C). S měnícím 
se klimatem se mění i složení vegetačního krytu a vznikají vegetační stupně 
(http://old.uhul.cz/lestypol/index.php, PLÍVA 1971). Změny klimatu a vegetačního 
pokryvu se zákonitě odráží i v tvorbě půd a vzniká pásmovitost půdních typů. 
V podmínkách střední Evropy vznikají fluvizemě a pseudogleje v nízkých nadmořských 
výškách a do vyšších nadmořských výšek jsou postupně vystřídány hnědozeměmi a 
luvizeměmi, pak kambizeměmi. V horských oblastech následují podzoly a v alpinském 
pásmu nevyvinuté půdy (Obr. 3.4.). Takto definovaná pásmovitost je ale hodně obecná a 
to, jaké půdy se budou v určité oblasti v závislosti na nadmořské výšce vyvíjet, je silně 
ovlivněno zejména chemismem matečné horniny, reliéfem a lokálním klimatem. Půdní 
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pásmovitost nelze mechanisticky nadefinovat a je jí třeba vždy hodnotit v kontextu 
s konkrétními podmínkami dané lokality. Například pokud jsou matečnou horninou 
minerálně bohaté primární křemičitany, vytváří se méně půdních pásem. Na jižních 
svazích jsou pásma posunuta do vyšších nadmořských výšek.  
 

 

Obr. 3.4. Obecné schéma výškové pásmovitosti půd střední Evropy. 

V ČR se výšková pásmovitost výrazně vyvinula hlavně v lesních ekosystémech a byla 
zjištěna prakticky ve všech větších horských pásmech. Nejvýrazněji je vyvinuta 
v horských oblastech s mírnými svahy a na minerálně chudých křemičitanových 
horninách. Podle Pelíška (PELÍŠEK 1957) jsou v ČR dva typy výškové pásmovitosti:  

(i) horská, která se vyvinula hlavně v horských lesních oblastech, přilehlých nížinách 
a pahorkatinách s nadm.v. nad 300 m n. m. s hlavními půdotvornými faktory 
mateční hornina, reliéf terénu a klima. 

(ii) údolní, která se vyvinula v lužních oblastech podél vodních toků. Hlavními 
půdotvornými faktory jsou zde hladina podzemní vody, reliéf terénu a mateční 
hornina.  

Dobrým příkladem vyvinuté horské výškové pásmovitosti je Šumava. Ve vrcholových 
partiích Šumavy se rozvinuly horské smrčiny, zatímco směrem do nižších nadmořských 
výšek je nahradily horské smíšené lesy. V nižších nadmořských výškách se smrčiny 
vyskytují na podmáčených stanovištích a rašeliništích. V nejvyšších partiích a na 
prudkých svazích najdeme nevyvinuté kamenité půdy (leptosoly), v horských smrčinách 
podzoly, které se směrem do nižších nadmořských výšek mění v kryptopodzoly a 
kambizemě. Na jižních svazích je změna ve výškové pásmovitosti posunuta směrem do 
vyšších nadmořských výšek a na dlouhodobě zamokřených místech se významným 
půdotvorným faktorem stává hladina spodní vody a výšková pásmovitost je pozměněna. 
V zamokřených místech se vyvinuly gleje a směrem k rašeliništím organozemě 
(Obr. 3.5.). 
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Obr. 3.5. Příklad výškové pásmovitosti půd v oblasti Šumavy (podle ŠANTRŮČKOVÁ A KOL. 2010). 

 

4. Půda jako prostředí pro půdní organizmy 
Půda je složena z pevné složky (minerální částice a organická hmota), půdního 

roztoku a vzduchu (Obr. 4.1. a). Půdní vzduch a půdní roztok zaplňují mezery mezi 
minerálními částicemi a organickou hmotou, půdní póry, a tvoří zhruba 50 % objemu 
půdy. Jejich podíl se vzájemně mění v závislosti na vlhkosti půdy. Po dešti se póry zaplní 
vodou, vytěsní vzduch a podíl půdního roztoku se zvýší. Při postupném vysychání se zase 
podíl půdního vzduchu zvyšuje. Jednotlivé složky půdy se navzájem ovlivňují. 

Pokud přemýšlíme o půdě jako o prostředí pro půdní organizmy a o významu půdních 
organizmů pro tvorbu a udržení funkce a kvality půdy, musíme si uvědomit že: 

(i) zdrojem potravy pro naprostou většinu půdních organizmů je organická hmota, 
jejíž rozmístění je nepravidelné a i rozdělení půdních organizmů bude 
nepravidelné. 

(ii) půda je prostředí, kde je pohyblivost organizmů omezena a kde výrazně kolísají 
aerační a vlhkostní podmínky. 

(iii) pochopení půdy jako prostředí pro rozvoj organizmů a růst rostlin vyžaduje 
znalosti prostorového uspořádání pevné složky půdy, základních fyzikálně 
chemických procesů v půdě a vlivu neustále se měnících podmínek prostředí na 
jednotlivé skupiny organizmů a na rostlinná společenstva. 
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4.1. Pevná složka půdy a půdní textura 

Anorganický podíl půdy tvoří minerální částice různé velikosti, tvaru a chemického 
složení. Je ovlivněn typem matečné horniny, jejíž složení ovlivňuje rychlost zvětrávání a 
tím uvolňování živin (například fosforu, vápníku, draslíku), klimatem a stupněm 
zvětrávání. Primární minerály tvoří v půdě hrubší částice (štěrk, písek, prach), zatímco 
sekundárně vytvořené jílové minerály tvoří nejjemnější frakci půdy. Různé zastoupení 
hrubých či jemných částic ovlivňuje mechanické vlastnosti půdy, její pórovitost, 
schopnost vázat vodu, živiny a organickou hmotu, provzdušněnost, pronikání kořenů a 
osídlení půdními organizmy. Jemnozrnné půdy mají malý podíl pórů s malým průměrem, 
hůře se provzdušňují, pevněji vážou vodu a lépe živiny. Nedochází v nich k tak velkému 
kolísání podmínek prostředí jako v hrubozrnných půdách. Kořeny do nich hůře pronikají 
a životní prostor pro půdní živočichy je limitovaný. Naopak mikroorganizmy mohou lépe 
přežívat chráněny vazbou na nejjemnější jílové částice. Takové půdy se snadno zamokří a 
mají schopnost vázat velké množství živin. Jejich nevýhodou je, že jsou citlivé na 
mechanické utužení, a rostliny v nich často trpí nedostatkem vzduchu. Z hrubozrnných 
písčitých půd s velkými póry voda rychle odteče, půdy snadno a rychle vysychají, jsou 
chudé na živiny, které se snadno vymývají. Ačkoliv je pohyb půdních organizmů i růst 
kořenů v těchto půdách usnadněn, trpí zde větším kolísáním vlhkosti, teploty a 
nedostatkem živin nebo organické hmoty. Minerální částice se rozdělují do velikostních 
tříd. Všechny částice větší než 2 mm se definují jako skelet. Po odstranění skeletu 
zůstane jemnozem, která se dále dělí na frakce písku (2 - 0,05 mm), prachu (0,05 - 0,002 
mm) a jílu (< 0,002 mm; Obr. 4.1. b). Frakce jílu je tak malá, že se chová jako koloidy, tzn. 
vznáší se ve vodní suspenzi.  

 

Obr. 4.1. a – Základní složky půdy a jejich poměr, b – Velikostní složení půdních částic. 

 

Podle relativního podílu jednotlivých velikostních frakcí se určuje půdní textura a 
půdy se zařazují do půdních druhů (Obr. 4.2.). 

a b 
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Obr. 4.2. Stanovení zrnitostního složení a půdního druhu. 

Organický podíl tvoří v průměru 5 % hmotnosti půdy, ale obsah organické hmoty se 
v půdě pohybuje v širokém rozmezí od méně než 1 % v chudých písčitých nebo 
intenzivně zemědělsky obhospodařovaných půdách až po 80 % v rašelinných půdách. 
Organický podíl v sobě zahrnuje neživou organickou hmotu v různém stupni rozkladu a 
živé organizmy. Mrtvá organická hmota tvoří přibližně 84 % veškeré půdní organické 
hmoty, živé organizmy a kořeny 15 %. Z půdních organizmů jsou nejvíce zastoupeny 
mikroorganizmy – houby, bakterie, aktinobakterie a archea. Půdní živočichové různých 
velikostí tvoří jen zhruba 25 % biomasy všech živých půdních organizmů (Obr. 4.3.). Přes 
svůj malý podíl jsou půdní organizmy tou částí půdního ekosystému, která zajišťuje 
rozklad a přeměnu veškeré organické hmoty, která do půdy vstupuje. Mikroorganizmy 
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bývají přirovnávány oušku jehly, kterým musí projít všechen opad, který se dostane do 
půdy.  

 
Obr. 4.3. Podíl organické hmoty v půdě a její složení. 

4.2. Struktura půdy 

Nově vytvořená organická hmota se v půdě váže na anorganické látky a tím vznikají 
stabilní organominerální komplexy, které jsou důležité pro tvorbu půdní struktury. Půdní 
struktura je výsledkem prostorového uspořádání pevných částic a volného prostoru 
pórů. Jejím základem jsou agregáty, které vznikají slepováním bakterií a jílových částeček 
s houbovými vlákny, hrubšími minerálními částicemi, kořeny a nerozloženými zbytky 
rostlin (Obr. 4.4.).  

 

Obr. 4.4. Půdní agregát a jeho tvorba (upraveno podle TISDALL A OADES 1982). 

Tvorba agregátů závisí na textuře půdy a je řízena přirozenými procesy v půdním 
prostředí i jejich fluktuací. Hlavní vliv na strukturu mají:  

(i) ovlhčování a vysoušení, 
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(ii) rozmrzání a zamrzání, 

(iii) mikrobiální aktivita a rozklad organické hmoty, 

(iv) aktivita kořenů a půdních živočichů, 

(v) flokulace indukovaná přítomností kationtů. 

Agregace je podmíněna přítomností koloidních částic (jíly a organická hmota) a 
stmelujících látek, jako jsou uhličitany a sesquioxidy, které obalují pevné částice a spojují 
je v agregáty. Vyvločkování koloidů (flokulace indukovaná přítomností kationtů v půdním 
roztoku) přináší další vysrážení koloidních částic jílu a organické hmoty za vzniku 
prvotních mikroagregátů. Tyto procesy spojené s tvorbou anorganických vazeb a 
stmelováním jemných koloidních částic ve větší celky o velikosti řádově několika desetin 
mikrometru jsou nejdůležitější v prvotních fázích tvorby agregátů. V pozdějších fázích, 
při zvětšování a hlavně při stabilizaci agregátů, se zvyšuje význam organických látek a 
biologické aktivity. Slepené koloidní částice se nalepují na povrch bakterií, které jsou po 
odumření rozloženy a v agregátu vznikají první mikropóry. Bakterie obalené pouzdrem 
ze stmelených koloidů se dále slepují mezi sebou, nalepují na vlákna hub a agregát se 
dále zvětšuje. Vlákna hub po odumření zanechávají v agregátu tunýlky, kterými mohou 
prorůstat jemné kořeny rostlin, které dále propojují a zvětšují jednotlivé agregáty, ve 
kterých po odumření kořenů a houbových vláken vznikají větší a větší póry, do kterých 
může pronikat voda i vzduch. Tak se mikroagregáty (< 250 µm) postupně mění 
v makroagregáty (> 250 µm; Obr. 4.4.). Důležitou roli v tvorbě agregátů hrají 
mikroorganizmy s bohatou tvorbou slizovitých látek a půdní živočichové, kteří vylučují ve 
svém zažívacím traktu velké množství slizových látek (např. žížaly). Jejich exkrementy 
tvoří důležitý podíl těch nejstabilnějších agregátů v povrchových vrstvách půdy. 

 

 

 
Obr. 4.5. Vztah mezi velikostí pórů a schopností půdních organizmů je osidlovat. 

Stabilita agregátů zlepšuje půdní pórovitost, provzdušněnost, vododržnost a 
kationtovou výměnnou kapacitu. Vytváří vhodné podmínky pro rozvoj života v půdě a 
tím i tvorby kvalitních půd. Póry mezi a uvnitř agregátů zajišťují výměnu plynů, tok vody 
a živin, prorůstání kořenů a houbových hyf, pohyb půdních organizmů, které nejsou 
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schopny vytvářet vlastní cesty, a jsou životním prostorem pro veškerý edafon (Obr. 4.5). 
Nestabilní agregáty se ve vodě rychle rozplaví na jednotlivé částečky a půda má špatnou 
strukturu. Snadno se slévá, utužuje a vytváří se škraloupy nepropustné pro vodu a 
vzduch. Takové prostředí není vhodné pro rozvoj rostlin a půdních organizmů. Naopak 
půdy se stabilní strukturou jsou pórovité, dobře propustné pro vodu i vzduch a odolné 
proti utužení. Umožňují pronikání kořenů rostlin i edafonu do půdního profilu a jeho 
další rozvoj.  

4.3. Teplota půdy 

Teplota je významným faktorem, který ovlivňuje fyzikální, chemické a biochemické 
procesy v půdě i aktivitu edafonu. Primárním zdrojem tepla v půdě je sluneční energie. 
Teplotní režim půdy je řízen sezónním a denním střídáním teplot, přítomností vegetace, 
vlhkostí a hloubkou profilu. Tmavá půda se zahřívá více než světlá, půda bez vegetačního 
pokryvu se zahřívá více než půda zastíněná porostem. Vlhká půda je obvykle o několik 
stupňů chladnější než půda suchá, protože část sluneční energie se spotřebuje na výpar 
vody. 

Vedení tepla v půdě je pomalejší než ve volné atmosféře. Největší změny teploty se 
odehrávají na povrchu půdy a směrem do hloubky se kolísání teploty snižuje. Denní 
kolísání teploty ovlivňuje pouze teplotu povrchových vrstev půdy (Obr. 4.6.). Sezónní 
změny teploty se projevují i ve větších hloubkách půdního profilu. V našich podmínkách 
se v hloubce větší než 1 m teplota mění málo, rozdíly mezi teplotou v zimě a v létě se 
obvykle pohybují v rozmezí několika stupňů.  

 

 

 

Obr. 4.6. Denní kolísání teploty půdy nad povrchem půdy (kladné hodnoty nad teplotními křivkami; cm) a 
do 10 cm půdního profilu (záporné hodnoty nad teplotními křivkami; cm). Červená křivka s plnými symboly 

znázorňuje kolísání teploty na povrchu půdy. 
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Biologická aktivita je přímou funkcí teploty. To znamená, že začíná při určité 
minimální teplotě a rychle se zvyšuje a dosahuje vrcholu při optimální teplotě. Při 
dosažení teplot, které se většinou pohybují nad 40 °C (teplotní maximum) dochází 
k poškození fyziologických funkcí buněk a k prudkému poklesu aktivity. Je však třeba mít 
na zřeteli, že teplotní odpověď jednotlivých organizmů i jednotlivých fyziologických 
funkcí není uniformní. To znamená, že jeden proces má teplotní optimum nižší, 
respektive vyšší, než jiný proces. Například fotosyntéza rostlin v našich podmínkách má 
teplotní optimum mezi 20 °C a 30 °C, zatímco respirace při teplotách 40 °C až 50 °C. 
Podobně půdní bakterie mají teplotní optimum růstu okolo 25 ° C a optimum respirace 
je při teplotách o 10 ° C vyšších. Teplota ovlivňuje biologickou aktivitu také nepřímo tím, 
že mění fyzikálně chemické podmínky prostředí. Při změně teploty se mění rozpustnost 
látek, rychlost zvětrávání, difúze, redox potenciál i vodní potenciál. 

Rostliny jsou obecně citlivější na teplotu půdy než na teplotu vzduchu. Kořeny rostlin 
reagují na změny teploty velmi citlivě. Zvýšení teploty o 1 °C v rozmezí teplot nižších než 
optimum urychluje růst a s ním spojený příjem živin a respiraci. Zvyšuje se také tvorba 
kořenových výměšků (exsudátů). Pokud teplota půdy poklesne pod určitou minimální 
hodnotu, rostliny nemohou přijímat vodu a usychají. Příkladem je chladová desikace 
rostlin v časném jaru za slunných dní. Rostlina začne transpirovat, ale příjem vody 
kořenovým systémem je omezen nízkou teplotou a rostlina usychá i ve vlhké půdě. 
Teplotní optima i minima jsou závislá na druhu, původu, adaptaci (např. různá teplotní 
optima klíčení) a růstovém stádiu rostlin. 

Půdní živočichové jsou citliví na přehřátí (dochází k snadnému poškození respiračních 
enzymů), a ani jejich citlivost k nízkým teplotám není velká. Obecně jsou na nepříznivé 
teplotní podmínky citlivější ty skupiny živočichů, které nejsou chráněny pevnou 
chitinózní schránkou (např. žížaly, roupice, háďátka). Teplotní optimum půdních 
živočichů je převážně nižší než 20 °C. Nepříznivému vlivu teploty se živočichové částečně 
brání migrací v půdním profilu a přizpůsobením životního cyklu a přežívání nepříznivých 
podmínek v klidových stádiích. Přestože mají půdní živočichové vyvinuty adaptační 
mechanismy pro přežívání v nízkých teplotách, působením mrazu je jejich množství 
redukováno více, než je tomu u mikroorganizmů.  

 
Obr. 4.7. Rozdělení mikroorganizmů v závislosti na teplotním optimu růstu. 
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Mikroorganizmy obecně dokáží díky své obrovské funkční i strukturní rozmanitosti 
růst v širokém rozmezí teplot. Podle toho, jaké mají teplotní optimum růstu, se dělí na 
psychrofilní, mezofilní, termofilní a hypertemofilní (Obr. 4.7.). Naprostá většina půdních 
mikroorganizmů patří do skupiny mezofilních, psychrofilních nebo psychrotolerantních 
organizmů a celková mikrobní biomasa dosahuje největšího růstu a aktivity při teplotách 
okolo 25 °C. Některé mikroorganizmy mohou růst i při teplotách nižších než 0 °C díky 
tomu, že bod mrznutí půdního roztoku je v průměru okolo - 5 °C (to je způsobeno 
koncentrací solí v půdním roztoku a vazbou vody na povrchu pevných částic), a 
schopnosti adaptace lipidických složek membrán – membrány si uchovávají propustnost 
i při nízkých teplotách. Naopak jiné druhy půdních mikroorganizmů mohou růst i při 
vysokých teplotách nad 40 °C. Je to dáno tím, že jejich membrány obsahují lipidy 
s vysokým bodem tání. Zdá se, že změny ve složení buněčných membrán jsou hlavní 
strategií bakterií k udržení růstové schopnosti v podmínkách kolísání teploty (Obr. 4.8.). 
Obecně lze říci, že při každém zvýšení teploty o 10 °C v rozmezí teplot od 0 do 30 °C, se 
zvýší mikrobní růst a aktivita na dvoj- až trojnásobek.  

Obr. 4.8. Adaptační mechanismy umožňující zachování funkčnosti 
mikrobiálních buněk při extrémních teplotách. 
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4.4. Voda v půdě 

Přítomnost vody v prostředí je podmínkou existence a rozvoje života. Je to důsledkem 
prostorového uspořádání molekuly vody, ve které vazby atomů vodíku na kyslík tvoří 
úhel cca 105°, což způsobuje polaritu molekuly vody a určuje její specifické fyzikální a 
chemické vlastnosti (Obr. 4.9.).  

 

Obr. 4.9. Uspořádání molekuly vody a specifické vlastnosti určující její chování. 

Voda je hlavní složkou všech organizmů a je také prostředím, ve kterém probíhají 
všechny životní pochody. Je rozpouštědlem většiny živin a má velkou tepelnou kapacitu. 
Množství vody v půdě je tedy jeden z nejdůležitějších faktorů, který určuje růst rostlin i 
biologickou aktivitu půdy. Pro mikroorganizmy a mikrofaunu je voda životním 
prostředím, i když mycelium hub a aktinobakterií je schopno přerůstat póry vyplněné 
vzduchem. Kořeny rostlin a mikroorganizmy jsou osmotrofové. To znamená, že přijímají 
potřebné látky rozpuštěné ve vodě transportem přes membrány. Příjem živin a potravy 
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je závislý na množství a dostupnosti vody v půdě. Množství vody v půdě také reguluje 
difúzi plynů, pH, naředění půdního roztoku a teplotu. 

Voda v půdě zaplňuje póry různého tvaru a velikosti (Obr. 4.10.) a schopnost půdy 
zadržovat vodu, tzv. retenční schopnost půdy, závisí podobně jako pórovitost na půdním 
druhu (tj. na zrnitosti půdy), obsahu organické hmoty a struktuře.  

Obr. 4.10. Velikostní rozdělení půdních pórů a jejich schopnost zadržovat vodu v půdním profilu. 

Voda v půdě není pro organizmy a kořeny rostlin tak snadno dostupná jako voda ve 
vodní nádrži. V půdě je zadržována v pórech kapilárními silami a adsorpcí (obaluje 
částečky půdy nebo je poutána elektrostatickými silami na půdní koloidy a ionty s 
různým nábojem). Síla vazby vody narůstá se snižující se velikostí pórů a půdních částic 
(Obr. 4.11.). Obecným pravidlem je, že jemnozrnné půdy zadržují více vody než 
hrubozrnné a čím větší je obsah organické hmoty v půdě, tím větší je schopnost půdy 
zadržovat vodu. V suchých podmínkách jsou jemnozrnné půdy schopny dodat více 
kapilární vody než písek proto, že je v nich více kapilárních pórů. Schopnost lesních půd 
zadržovat vodu je kromě toho významně ovlivňována mocností a kvalitou povrchových 
organických horizontů. 

Obr. 4.11. Zaplnění půdních pórů vodou v závislosti na vlhkosti půd.y. 
Pro bližší vysvětlení viz Obr. 4.12. 
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Obr. 4.12. Znázornění půdních hydrolimitů a definování vodního potenciálu. 

Po silném nebo dlouhotrvajícím dešti se půda zcela nasytí vodou, která zaplňuje 
všechny póry (saturace vodou). Tehdy je voda snadno dostupná a rostliny i organizmy 
nejsou limitovány jejím nedostatkem. Pokud ale zůstane půda takto zaplavená delší 
dobu, kořeny i organizmy začnou trpět nedostatkem vzduchu. Po dešti nejdříve odteče 
do spodních vrstev voda z větších pórů (gravitační voda) a v půdě zůstává voda vázaná 
kapilárními silami. Pokud je zaplněno zhruba 50 - 80 % kapilárních pórů vodou, hovoříme 
o optimální vlhkosti – nasycenosti půdy vodou na polní kapacitu. Při této vlhkosti je 
voda stále ještě snadno dostupná a současně je ve volných prostorech dostatečné 
množství vzduchu. Při dalším vysychání voda ustupuje i z kapilárních pórů a zůstává jen 
v mikropórech nebo tvoří tenký vodní film na povrchu částic. Pevnost její vazby se 
zvyšuje. V bodě vadnutí je voda v půdě vázaná tak pevně, že je nedostupná pro rostliny. 
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Limituje také růst a rozvoj mikroorganizmů, ale ty ji stále ještě mohou využívat. Je to 
dáno hlavně jejich mikroskopickou velikostí – mohou žít uvnitř mikropórů nebo ve 
vodním filmu na povrchu částic (Obr. 4.12.). Pro lepší představu můžeme půdu přirovnat 
k houbě na mytí. Když houbu ponoříme do vody, všechny její póry se postupně zaplní 
vodou (je saturována) a rychlost, jakou se houba nasákne, bude záviset na velikosti pórů. 
Pokud houbu vytáhneme, odteče voda z velkých pórů (gravitační voda), ale voda 
zadržovaná kapilárními a adhezními silami se v houbě zadrží a část pórů se zaplní 
vzduchem. Houba je zaplněna na polní kapacitu. Pokud houbu zmáčkneme, odteče volně 
dostupná voda a vlhkost, která v houbě zůstane, je úměrná vlhkosti při bodu vadnutí. 

Jak bylo zmíněno v předchozím textu, schopnost půdy zadržovat vodu je ovlivněna 
jejím zrnitostním složením. Písčité půdy s velkými póry zadržují malé množství vody a 
voda, která půdě zůstane, není pevně vázaná, díky nízkému obsahu jemných částic, 
koloidů a organické hmoty. Jemnozrnné půdy zadrží velké množství vody, ale velká část 
této vody je tak pevně vázána na jemné částice, koloidy a v mikropórech uvnitř agregátů, 
že není dostupná pro rostliny. Bod vadnutí nastává v písčitých půdách při relativní 
vlhkosti okolo 5 hmotnostních % a v jílovitých půdách už při vlhkosti okolo 15 %. Proto 
dostupnost vody pro organizmy nelze charakterizovat pouze údajem o vlhkosti půdy, ale 
je třeba znát alespoň půdní druh a obsah organické hmoty (Obr. 4.13.).  

Obr. 4.13. Závislost dostupnosti vody na půdním druhu (podílu jílovitých částic).  

Pro vyjádření vlhkostních poměrů v půdě se používají tzv. půdní hydrolimity, které 
charakterizují dostupnost vody v půdě. Jsou charakterizovány buď procentickým 
vyjádřením relativní vlhkosti ve vztahu k plné vodní kapacitě (tj. stav, kdy jsou všechny 
póry v půdě zaplněny vodou) nebo pevností vazby vody v půdě – tzv. vodním 
potenciálem (Obr. 4.12.). 

Rostliny přijímají vodu kořeny, nejintenzivněji v oblasti kořenového vlášení, a 
transportují ji do nadzemních částí a do listů. Část vody je spotřebována na růst a vývoj 
rostliny, část je dovedena až do průduchové štěrbiny, kde se odpařuje a vytváří se velmi 
nízký vodní potenciál (vysoké záporné hodnoty). Pohyb vody rostlinou je řízen rozdílem 
mezi vodním potenciálem na povrchu listu (průduchové štěrbině) a vodním potenciálem 
v půdě. Voda se pohybuje z oblasti vyššího vodního potenciálu (méně záporného) v půdě 

21 



 

směrem k listům, k místu nížšího vodního potenciálu (více záporného). Na nedostatek 
vody v půdě, to je na situaci, kdy voda je v půdě vázána příliš pevně a rozdíl mezi 
vodními potenciály je příliš malý, rostlina reaguje snížením turgoru buněk (odtud pojem 
bod vadnutí) a při dlouhotrvajícím suchu uschnutím.  

Rostliny regulují příjem vody růstem, architekturou kořenového systému a distribucí 
kořenů. Hlavním mechanismem přežívání rostlin v suchých podmínkách je rychlost růstu 
kořenového systému, vytváření hlubokých a hodně rozvětvených kořenů nebo i rozvíjení 
mykorhizních symbióz. Kořeny stromů rostoucích v suchých podmínkách zapouštějí 
kořeny i do hloubek až několika desítek metrů, což jim umožňuje čerpat spodní vodu a 
přežívat delší období sucha. Část spodní vody čerpaná kořeny se ve svrchních vrstvách 
uvolní do půdy a v suchých podmínkách je to důležitý zdroj vody pro malé semenáčky. 
Mělce kořenící druhy sice tvoří rozvětvenější kořenový systém, ale protože je hlavně 
v povrchových půdních horizontech, stromy trpí častými přísušky. 

Přestože povrch kořenů je obrovský, přímý kontakt kořen - půda representuje jen 
zhruba 1 % celkového povrchu půdních částic. Z toho vyplývá, že voda se ke kořenům 
musí dostávat i z kapilárních pórů, které nejsou v přímém kontaktu s kořenem. Kořenové 
vlášení tím, že odsává vodu, snižuje vlhkost - vodní potenciál ve svém okolí. To způsobí, 
že voda z okolí má tendenci proudit ke kořenům. Rychlost proudění vody závisí na 
rozdílu vodního potenciálu a vodivosti pórů. Pokud je vlhkost blízká polní vodní kapacitě, 
pohyb vody je rychlejší v písčitých půdách než v jílovitých. Při nižších vlhkostech jsou ale 
jílovité a jemnozrnné půdy schopny rostliny zásobit vodou lépe, protože mají větší podíl 
kapilárních pórů než půdy písčité. Rostlina může čerpat kapilární vodu pouze ze 
vzdálenosti několika cm za den. Proto musí poměrně rychle reagovat na nedostatek vody 
prodlužováním kořenů a jejich prorůstáním do kapilárních pórů. V podmínkách 
nedostatku vody buňky v kortexu kořene ztrácejí vodu, kořen se smršťuje a tím se 
přerušuje kontakt s půdou. Tato situace nejčastěji nastává za horkých suchých období, 
během dne, kdy rostlina ztrácí hodně vody z listů. Kořen se může smrštit až o 30 % svého 
objemu.  

Půdní živočichové se chrání před nepříznivými vlhkostními podmínkami migrací 
půdním profilem, vytvářením klidových stádií a dalšími eko-fyziologickými adaptacemi 
jako je propustná schránka a respirace celým povrchem těla. Půdní živočichové 
s měkkými těly (např. hlístice, roupice, žížaly, měkkýši) jsou citlivější na vodní stres než 
artropoda s pevnou chitinózní schránkou (např. roztoči, chvostoskoci, stonožky, 
mravenci). Mnozí živočichové rezistentní k suchu vytvářejí v kutikule silnou lipidickou 
vrstvu. Větší živočichové mohou migrovat do vlhčích míst, zatímco zástupci mikrofauny 
(prvoci a hlístice), kteří jsou závislí na pohybu ve vodním filmu, přežívají suché období 
v klidových stádiích. Prvoci sice mohou vytvářet cysty, které jsou rezistentní i vůči 
dlouhodobému suchu, ale jsou obecně citliví k vodnímu stresu. Tato citlivost je silně 
závislá na druhu. Např. nálevníci jsou na sucho citliví, zatímco bičíkovci jsou tolerantní. 
Hlístice mohou při pozvolném snižování vlhkosti přejít do anabiózy, ale nejsou schopny 
přežít náhlé vysušení. Migrující živočichové se buď přemísťují do míst s příznivou vlhkostí 
existujícími prostory, nebo se mohou aktivně prokousávat půdním profilem (žížaly, 
termiti, některé larvy brouků). 

Mikroorganizmy jsou od prostředí odděleny membránou propustnou pro vodu a 
buněčnou stěnou, která ale není tak pevná jako buněčná stěna rostlin. Výsledkem je, že 
mikrobní buňky mají mnohem menší turgor a musí udržovat vnitřní vodní potenciál 
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podobný vodnímu potenciálu prostředí. Difúze vody přes membránu sleduje gradient 
vodního potenciálu a buňky se musí bránit, aby nedošlo k jejich plasmolýze (smršťování) 
v prostředí s nízkým vodním potenciálem a plasmoptýze (zvětšení a popraskání) 
v prostředí s vysokým potenciálem. Kolísání vodního potenciálu částečně regulují 
selektivním transportem solí přes membrány, částečně syntézou organických látek uvnitř 
buněk (např. prolin, glutamát u bakterií, arabitol a glycerol u hub, manitol u řas).  

Mikroorganizmy jsou jako všichni osmotrofové potravně závislé na organických 
látkách a živinách rozpuštěných ve vodě. Při snižování vodního potenciálu se lineárně 
snižuje i aktivita a růst mikroorganizmů až do tzv. prahové hodnoty, která udává nejnižší 
vodní potenciál, při kterém jsou mikroorganizmy ještě schopny růst. Prahová hodnota se 
mění s druhem i velikostí organizmu. Obecně jsou bakterie citlivější k vyschnutí než 
vláknité aktinobakterie a mikromycety (Obr. 4.14.). Je to dáno tím, že vlákna 
aktinobakterií a mikromycet mohou „přemostit“ prostor bez vody a dosáhnout vodního 
povrchu na druhé straně póru nebo na vedlejší půdní částici. Naopak bakteriím nízký 
vodní potenciál při rozhraní - 0,05 a - 0,5 MPa znemožňuje pohyb a tím je odděluje od 
nového zdroje živin a limituje jejich životní prostor. Vyšší odolnost aktinobakterií a hub je 
dána i tím, že jsou chráněny rigidnější buněčnou stěnou. Rigidní buněčná stěna také 
způsobuje velkou odolnost klidových stádií všech mikroorganizmů (exo- a endospor) ve 
srovnání s rostoucími buňkami. Mykorhizní houby nepatří mezi organizmy, které jsou 
nejvíce tolerantní k vodnímu stresu. Pro Basidiomycotina, nejčastěji se vyskytující 
ektomykorhizní houby, se uvádí tolerance k vodnímu stresu až do hodnoty vodního 
potenciálu -7 MPa. Ačkoliv je tato tolerance v porovnání s ostatními houbami nízká, 
dalece převyšuje bod vadnutí rostlin. Aktivita mykorhizní houby v podmínkách, kdy 
rostlina sama už vodu přijímat nemůže, zvýhodňuje mykorhizní rostliny.  

 

 
Obr. 4.14. Tolerance půdních mikroorganizmů k vodnímu stresu. 

Pro porovnání je uvedena tolerance rostlin. 

Kolísání vodního potenciálu v půdě je nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje 
mikrobní aktivitu v přirozených podmínkách (Obr. 4.15.). Byla prokázána lineární 
závislost mezi mikrobní biomasou a vodním potenciálem. Vlhkostní optimum se pro růst 
aerobních mikroorganizmů i pro většinu jejich aktivit pohybuje v hodnotách kolem 
50 - 70 % maximální vodní kapacity (při vodním potenciálu kolem - 0,033 MPa). Při 
snižování vlhkosti a při nízkém vodním potenciálu musí mikroorganizmy vynaložit 
mnohem více energie na to, aby získaly vodu z prostředí, a proto obvykle rostou 
pomaleji než v prostředí s volně dostupnou vodou. Při zvyšování vodního potenciálu nad 
optimální hodnoty se sice zvyšuje dostupnost vody, ale současně se zvyšuje procento 
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volných prostor zaplněných vodou, která vytlačuje z půdy vzduch. Difúze plynů ve vodě 
je mnohem pomalejší než difúze plynů ve vzduchu a v převlhčených půdách je aktivita 
aerobních mikroorganizmů brzy limitována nedostatkem kyslíku. 

 
Obr. 4.15. Vliv vodního potenciálu na aktivitu půdních mikroorganizmů. 

S měnící se dostupností vody se mění i složení mikrobních společenstev. V suchých 
půdách převažují aktinobakterie. Při zvyšující se vlhkosti se začnou rozvíjet také houby a 
později aerobní bakterie. Když je okolo 80 % pórů zaplněno vodou, aktivita aerobních 
mikroorganizmů začne být limitována nedostatkem kyslíku. Začnou odumírat nebo 
vytvářet klidová stádia, a nastupuje rozvoj anaerobních, převážně fermentačních 
bakterií. V zaplavené půdě, ve které přetrvávají anaerobní podmínky delší dobu, se 
začnou rozvíjet acetogenní, metanogenní a síru redukující bakterie. Rychlost růstu 
mikroorganizmů při nízkých vlhkostech je limitována především nedostatkem vody, 
substrátu a živin. Při vysokých vlhkostech je rychlost růstu mikroorganizmů primárně 
limitována nedostatkem kyslíku a v chudých půdách nedostatkem C substrátu a 
ostatních živin. Rychlost růstu metanogenů, acetogenů a síru redukujících bakterií může 
být limitována nedostatkem H+ iontů v prostředí.  
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4.5. Vzduch v půdě 

Hlavními plyny půdního vzduchu jsou dusík (N2), kyslík (O2) a oxid uhličitý (CO2 ), 
podobně jako v okolní atmosféře. Porovnáte-li složení volné atmosféry a půdního 
vzduchu, jak jsou uvedeny v Tab. 2., zjistíte velký rozdíl v koncentraci oxidu uhličitého. 
Jeho obsah v půdním vzduchu v dobře provzdušněných půdách je asi 10 x vyšší než ve 
volném vzduchu. V jílovitých a zaplavených půdách nebo v blízkosti kořenů rostlin se 
jeho koncentrace může zvyšovat až na 12 objemových % (to znamená, že v celkovém 
objemu půdního vzduchu je 12 % objemu tvořeno CO2), což je zhruba 1000 x více než v 
atmosféře. Další rozdíl mezi volnou atmosférou a půdním vzduchem spočívá v tom, že 
složení půdního vzduchu je mnohem proměnlivější. Je to způsobeno tím, že v půdě se 
mohou díky omezenému toku a difúzi hromadit plyny, které jsou koncovým produktem 
biologických procesů. V zaplavených půdách se mohou hromadit těkavé organické látky 
a metan nebo sirovodík. V procesech přeměny dusíku se tvoří oxidy dusíku, které 
obvykle v půdním prostředí rychle reagují a nehromadí se.  
Tab. 2. Zastoupení a pohyb plynů v půdním a atmosférickém vzduchu. Tabulka současně uvádí difúzi a 
rozpustnost plynů ve vodě. 

 

Plyny se v půdě pohybují především difúzí ve směru snižující se koncentrace 
(parciálního tlaku plynů; Obr. 4.16.), dále pak prouděním, které závisí na kolísání 
vlhkosti, rychlosti větru nad povrchem a změnami atmosférického tlaku.  

 

Obr. 4.16. Výpočet rychlosti difúze plynů v půdě. 
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V dobře aerovaných půdách koncentrace O2 obvykle neklesne pod 20 % a maximum 
biologické aktivity je při vlhkostech odpovídajících 50 - 70 % maximální vodní kapacity. 
Pokud vlhkost překročí tyto hodnoty, biologická aktivita je limitována nedostatkem 
kyslíku, protože jeho difúze ve vodě je mnohonásobně pomalejší než ve vzduchu. 
Důležitými faktory ovlivňujícími rychlost difúze kyslíku a oxidu uhličitého v půdním 
profilu od míst s vysokou koncentrací plynů k místům s nízkou koncentrací je prostorové 
uspořádání pórů, jejich velikost a propojení. Hlavními póry, kterými se dostává kyslík do 
půdy, jsou póry > 30µm. Pokud je spotřeba kyslíku kořeny rostlin nebo edafonem vyšší 
než rychlost jeho difúze od povrchu půdy, může jeho koncentrace klesnout až k nulovým 
hodnotám, vytvoří se anoxické podmínky. Následkem toho mohou kořeny rostlin 
odumírat a biologická aktivita se přemění z aerobní na anaerobní, což je provázeno 
nejen drastickými změnami v mikrobních společenstvech, ale i změnami v rychlosti 
transformace a mineralizace organické hmoty. Anaerobní podmínky se vytváří i 
v aerované půdě uvnitř agregátů. Například ve středu agregátu o velikosti 20 mm byla 
naměřena nulová koncentrace kyslíku. V půdě tak vznikají mikroprostředí s odlišnými 
podmínkami prostředí. Nezanedbatelným zdrojem kyslíku může být i kyslík rozpuštěný 
v dešťové vodě. 

Kořeny rostlin nejsou schopny přežít déle trvající anoxii, protože potřebují kyslík 
k respiraci, a odumírají. Výjimku tvoří mokřadní rostliny adaptované na dlouhodobé 
zamokření. Většina půdních živočichů je schopna přežít anoxické podmínky pouze 
omezenou dobu. Prvoci a hlístice jsou schopné přejít na anaerobní metabolismus a 
krátkodobě tolerovat přemokření. 

4.6. Redox potenciál půdy 

Významnou chemickou charakteristikou půdy je redox potenciál. Je v úzkém vztahu 
k obsahu kyslíku v půdě a udává, jestli se chemické látky v půdě vyskytují v oxidované 
nebo redukované formě. Pokud je půda dobře provzdušněna, pak jsou jednotlivé prvky 
převážně v oxidovaném stavu (např. Fe3+, NO3

-). V oxidačně redukčních reakcích se 
využívá hlavně O2, který má největší afinitu k elektronům a jeho redukcí se uvolňuje 
největší množství energie. Po vyčerpání O2 nastupuje aktivita redox párů s nižším 
energetickým obsahem a prvky (NO3

-, Mn4+ aj.) postupně přecházejí do redukovaného 
stavu v závislosti na své afinitě k elektronům (viz Tab. 3.). Pokud je v půdě přítomný 
kyslík, je redox potenciál nejvyšší, pohybuje se v rozmezí hodnot 820 - 350 mV. Toto 
široké rozmezí je dáno tím, že redox potenciál je funkcí pH (pro oxické podmínky bude 
hodnota redox potenciálu vyšší v kyselých půdách než v alkalických půdách). Po 
vyčerpání kyslíku se redox potenciál postupně snižuje. To, jak rychle se bude snižovat, 
závisí na obsahu organické hmoty, přítomnosti akceptorů elektronů a hlavně na 
biologické aktivitě přítomných organizmů. 

Všechny organizmy i rostliny získávají energii oxidací organických látek. To znamená, 
že přeměňují v řadě na sebe navazujících reakcí organickou látku, většinou cukr, na oxid 
uhličitý. Při této přeměně se uvolňuje vodík a elektrony, které se musí vázat na jiné látky 
– akceptory vodíku a elektronů. Aerobní organizmy, mezi které se řadí rostliny, půdní 
živočichové, houby a aerobní bakterie, využívají jako akceptor vodíku a elektronů kyslík, 
který se redukuje na vodu. Mluvíme o aerobní respiraci (Tab. 3.).  
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Tab. 3. Posloupnost využívání akceptorů elektronů v energetickém metabolismu půdních organizmů při poklesu redox 
potenciálu půdy. V tabulce jsou uvedeny odpovídající procesy, redox potenciál standardizovaný na hodnotu pH = 7 a 
příklady organizmů, které mohou dané akceptory elektronů ve svém metabolismu využívat.  

 

Přežívání a rozvoj aerobních organizmů v půdě jsou vázány na přítomnost kyslíku 
v prostředí. V zamokřené nebo jílovité půdě, kam je znesnadněno pronikání vzduchu, 
může ale dojít k tomu, že aerobní organizmy vyčerpají veškerý kyslík z prostředí. Kořeny 
rostlin začnou odumírat, půdní živočichové migrují do vyšších vrstev a aerobní 
mikroorganizmy vytvářejí klidová stádia nebo odumírají. Začnou se rozvíjet anaerobní 
nebo fakultativně anaerobní organizmy, které mohou využívat jako akceptor vodíku a 
elektronů místo kyslíku jiné anorganické látky s nižším oxidačním stupněm – jako jsou 
trojmocné železo, nitráty, mangan, sírany nebo dokonce uhličitany. V tomto případě 
mluvíme o procesech anaerobní respirace. Redox potenciál ukazuje, které akceptory 
vodíku a elektronů v půdě převažují. Obecné pravidlo je, že přítomnost akceptoru 
elektronu vyššího oxidačního stupně inhibuje respiraci zahrnující akceptor elektronu 
nižšího oxidačního stupně. To znamená, že přítomnost kyslíku  inhibuje využívání nitrátů. 
Podobně přítomnost nitrátů inhibuje využívání manganu a síranů. Například při redox 
potenciálu okolo +400 mV (pH = 7) lze odhadnout, že mikroorganizmy využívají nitrátů, 
při poklesu na –200 mV (pH = 7) síranů nebo oxidu uhličitého, respektive uhličitanů. Při 
redukci síranů vzniká sirovodík, který je možno cítit v mokřadech, při redukci 
uhličitanového iontu vzniká metan, který je jedním z plynů, které se podílejí na existenci 
skleníkového efektu (Obr. 4.17.).  

Při snížení redox potenciálu k nulovým a záporným hodnotám se v půdě začnou 
rozvíjet také fermentační (kvasné) mikroorganizmy. Fermentační mikroorganizmy 
nedokáží využívat jako akceptory vodíku a elektronů anorganické látky v půdním 
prostředí, ale místo toho využívají látky organické uvnitř buňky. Nově vytvořené 
organické látky, většinou alkoholy a organické kyseliny, vylučují z buňky do půdy, kde 
mohou mít toxický vliv na ostatní organizmy i kořeny rostlin (Obr. 4.17.). 

 

akceptor e- proces
redox.pot., 

pH 7, mV
organizmy

O2 + e-  → H2O                 aerobní respirace 820
kořeny rostlin, 
živočichové, houby,  
aerobní bakterie

NO3
-  + e- →  N2  denitrifikace 420

fakultativně aerobní 
bakterie (např. 
Pseudomonas )

Mn4+ + e- → Mn3+   redukce Mn 410 např. Bacillus
organická hmota + e- → 
organické  kyseliny  

fermentace 400
např. Clostridium

Fe3+ +  e- → Fe2+   redukce Fe 400 např. Pseudomonas

NO3
-  + e- →  NH4  

disimilativní redukce 
nitrátů

-200 např. Achromobacter

SO4
2- + e- → H2S     redukce síranů -220   např. Desulfovibrio

CO2 + e-  → CH4           metanogeneze -240 metanogenní bakterie
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Obr. 4.17. Rozsah redox potenciálu v zaplavených půdách a označení zón, ve kterých 

jsou aktivní různé akceptory elektronů (upraveno podle MILLER A DONAHUE 1990). 

4.7. Půdní koloidy a výměnná kapacita půd 

Jednou z nejdůležitějších vlastností půdy je zadržovat ionty, které jsou rozpuštěné 
v půdním roztoku a které by z půdy odtekly do spodních a povrchových vod. Jejím 
základem je přítomnost koloidních částic (Obr. 4.18.). Podíl koloidů v půdě určuje 
schopnost půdy vázat živiny a zpřístupňovat je pro rostliny a mikroorganizmy, pufrovat 
změny půdní kyselosti (acidity) a pevnost vazby vody. Půdní koloidy jsou representovány 
jílovými minerály a sesquioxidy, které vznikají zvětráváním primárních křemičitanů, a 
organickými látkami. Jílová frakce půdy zahrnuje částice < 0,002 mm a ty částice, které 
jsou < 0,001 mm už spadají mezi koloidy. Soubor půdních koloidů je nazýván půdní 
sorpční komplex. 

Specifické vlastnosti koloidů jsou dány jejich velkým povrchem, nábojem na povrchu a 
tím i schopností přitahovat ke svým povrchům opačně nabité částice. Tím, že jsou 
koloidní částice malé a je jich v půdě mnoho, mají velké vnější povrchy. Čím je větší podíl 
malých částic, tím větší je plocha povrchů, na které se mohou navázat živiny. Kromě toho 
většina jílů má vrstevnatou strukturu s ohromným vnitřním povrchem. Vnější povrch 1 g 
půdních koloidů se pohybuje od 10 m2 a u koloidů s vnitřní strukturou se uvádí velikost 
povrchu až 80 m2.  
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Obr. 4.18. Půdní koloidy a srovnání velikosti koloidní jílové částice s bakteriální buňkou. 

Povrchy koloidů mají kladný nebo záporný náboj (většinou záporný). Záporně nabité 
částice mohou elektrostatickými silami přitahovat kladně nabité ionty, např. K+, Na+, 
NH4

+, Ca2+, Mg2+, H+ a Al(OH)2
+. Množství kationtů takto „navázaných“ na jílové částice se 

mění s druhem jílu. Protože ionty jsou k povrchu jílové částice přitahovány, ale s částicí 
nereagují, mohou být snadno vyměněny ionty z půdního roztoku nebo může proběhnout 
výměna mezi koloidem a kořenem rostliny nebo mikroorganizmem (Obr. 4.19.). Mluvíme 
o výměnných kationtech (aniontech) a o kationtové nebo aniontové výměnné kapacitě. 
Pokud jsou navázané kationty spotřebovány rostlinou nebo mikrorganizmy, jsou 
nahrazeny jinými kationty nebo vodíkem z půdního roztoku. Kromě iontů koloidní částice 
přitahují molekuly vody. Voda může být díky polaritě své molekuly přitahována přímo 
nabitou koloidní částicí nebo na výměnný kation, který hydratuje. Může se vmezeřovat i 
do vnitřních prostorů (krystalové mřížky) vrstevnatých jílů, ve kterých od sebe roztahuje 
jednotlivé vrstvy a způsobuje tak botnání koloidů (Obr. 4.20.). 
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Obr. 4.19. Výměna iontů mezi kořínkem a jílovými minerály nebo organickými koloidy. 

K podobné výměně dochází i mezi mikroorganizmy a jílovými minerály nebo organickými koloidy. 

 
Obr. 4.20. Typy jílových minerálů s rozdílnou krystalickou strukturou. 

Minerální koloidy  

Křemičité jíly (kaolinit, illit, montmorilonit, vermikulit, chlorit) jsou nejlepšími 
anorganickými koloidy v půdě. Jsou charakteristické pro oblast mírného pásu a tropů. 
Mají vrstevnatou krystalickou strukturu. To znamená, že každá částečka (micela) je 
tvořena několika vrstvami, které jsou dohromady složeny jako stránky knihy (balíček 
karet). Vrstvy jsou primárně tvořeny „vnitřními vrstvami” atomů kyslíku, které 
jsou spojeny s atomy křemíku a hliníku iontovými vazbami (Obr. 4.20.). Křemík 
s kyslíkem tvoří tetraedry, kde je vždy jeden křemík obklopen čtyřmi kyslíky. Tetraedry 
jsou mezi sebou propojeny tak, že sdílí atom kyslíku a tvoří dohromady tetraedrovou 
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vrstvu. Atomy hliníku (hořčíku) jsou obklopeny vždy šesti kyslíky a spojením těchto 
jednotek vzniká oktaedrová vrstva, ve které jsou na atomy kyslíku navázány atomy 
vodíku. Tetraedrová a oktaedrová vrstva je spojena buď společnými kyslíky, nebo přes 
vodíkové můstky (Obr. 4.21). Křemičité jíly mají schopnost vázat vodu a kationty na 
vnější i vnitřní vrstvě, voda roztahuje krystalovou mřížku a jíly botnají. Podle uspořádání 
tetraedrových a oktaedrových vrstev se jílové minerály dělí na jílové minerály typu 1:1, 
2:1 a amorfní jíly, které nemají pravidelnou vrstevnatost (Obr. 4.20.). 

Obr. 4.21. Základní struktura křemičitého jílu. 

Jílové minerály s mřížkou typu 1:1 

Každá vrstva se skládá z jedné vrstvy tetraedrů a jedné vrstvy oktaedrů, které jsou 
vzájemně pevně provázány. Pevná vazba je způsobena tím, že vrstvy tetraedrů a 
oktaedrů jsou spojeny společnými atomy O. Vrstva oktaedrů a tetraedrů je vždy 
uspořádána tak, že na vnějším povrchu je oktaedrová vrstva s hydroxylovým iontem 
směrem k povrchu a na vnitřním povrchu je tetraedrová vrstva s kyslíkem na vnitřním 
povrchu. Hydroxyly z oktaedrové vrstvy jsou vázány přes vodíkové můstky na 
tetraedrové vrstvy sousední micely. Tyto vazby jsou pevné, a proto jíly typu 1:1 příliš 
nebotnají.  

Jílové minerály s mřížkou typu 2:1 

V tomto případě je oktaedrová vrstva obklopena dvěma tetraedrovými vrstvami, což 
způsobuje, že na vnějších i vnitřních površích jsou atomy kyslíku. Následující vrstvy jsou 
pouze slabě vázány slabými vazbami kyslík – kyslík nebo kyslík – kationt. Jílové minerály 
typu 2:1 botnají, protože vazba kyslík – kyslík je slabá. 

Amorfní jíly 

Pokud křemičité jíly nevykazují pravidelnou vrstevnatost a nemají vytvořenou 
krystalovou mřížku, hovoříme o amorfních jílech (nejvýznamnější zástupce je alofán). 
Jsou to hlinito-křemičitany, a převažují v půdách na vulkanických popílcích. Mívají vysoký 
kladný náboj, takže mají vysokou aniontovou výměnnou kapacitu, ale mohou mít i 
vysokou kationtovou výměnnou kapacitu. Náboj amorfních jílů je tedy variabilní a závisí 
na kyselosti půdy. Při vysokých hodnotách pH mají negativní náboj a jsou obklopeny 
odpovídajícím množstvím kationtů. Naopak ve velmi kyselém prostředí jsou kladně 
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nabité a přitahují záporně nabité anionty místo kationtů. Mají velkou schopnost poutat 
vodu.  

Sesquioxidy 

Sesquioxidy jsou hydroxy-oxidy Fe a Al. Jsou tvořeny modifikovanými oktaedrovými 
vrstvami, tetraedrové jim chybí. Mají malou schopnost substituce a jejich absorpční 
schopnost je závislá na vazbu nebo naopak odejmutí vodíkového iontu z hydroxylové 
skupiny na povrchu (ionizovatelný H+ –  viz níže). To znamená, že jejich náboj závisí na 
pH podobně jako u amorfních jílů. Nejsou tak lepivé a plastické jako křemičité jíly a 
nebotnají. Sesquioxidy jsou dominantní ve velice vlhkých podmínkách tropických a 
subtropických oblastí a mohou být přítomny ve větším množství i v některých oblastech 
mírného pásu (půdy s vysokým obsahem těchto jílů mají charakteristickou červenou 
nebo žlutou barvu).  

Organické koloidy (humus)  

Organické koloidy se skládají z organických makromolekul s velkou variabilitou 
v chemickém složení. Jejich molekulová hmotnost se pohybuje mezi 10 a 100 tis. g/mol. 
Obsahují komplex uhlíkových řetězců a benzenových jader s mnoha chemicky aktivními 
skupinami (Obr. 4.22.). Organické koloidy nejsou krystalické a základními prvky jsou C 
(50 %), H, N (5 %) a O místo Si, Al a O. Náboj organických koloidů je dán skupinami OH-, 
COOH-, a fenolickými skupinami. Mají velkou schopnost vázat vodu a na svém povrchu 
mají místa s pozitivním i negativním nábojem. Celkový náboj částice je ale vždy negativní 

Podobně jako sesquioxidy mají organické koloidy na svém povrchu ionizovatelný H+ a 
jejich náboj je závislý na pH. Ve velmi kyselém prostředí není záporný náboj příliš velký, 
je nižší než u některých křemičitých jílů. Avšak při zvyšování pH H+ ionty disociují, 
nejdříve od skupin COOH, pak i OH- a fenolických skupin. To způsobuje zvýšení 
záporného náboje. V neutrálních a alkalických podmínkách záporný náboj organických 
koloidů vysoce převažuje negativní náboj křemičitých jílů. Při vysokých hodnotách pH 
adsorbovaný H+ iont je vyměněn za Ca2+, Mg2+ a jiné kationty. Organické koloidy také 
obsahují mnoho hydrofilních míst, kde se adsorbuje voda. Na površích je ale také mnoho 
míst, kde se váží hydrofobní nepolární organické látky. 

Proč mají koloidy náboj? 

(i) Mají na svém povrchu ionizovatelný H+. Je to H+, který pochází z hydroxylových 
skupin (-Al-OH a -Si-OH) na povrchu koloidní částice. Tyto skupiny ionizují H+ a míra jeho 
ionizace závisí na pH:  

Zásadité půdy: 

-Al-OH + OH- ⇔ -Al-O- + H2O 

(Pokud se pH zvyšuje, H+ disociuje, rovnováha reakce se posouvá vpravo a negativní 
náboj na částici se zvyšuje. Naopak při neutrálních hodnotách pH rovnováha reakce je 
posunuta směrem vlevo a záporný náboj se snižuje.)  

V kyselých půdách se H+ ionty připojují k OH skupinám a jílová částice může mít 
kladný náboj: 

-Al-OH + H+ ⇔ -Al-OH2
+ 
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(ii) Dochází k nahrazováním jednoho iontu za jiný, který má podobnou velikost a velmi 
často nižší kladnou valenci. Tento jev se nazývá izomorfní substituce. Ve struktuře jílu 
určitý iont přesně zapadá svým nábojem a velikostí do určitého místa. Během tvorby 
jílové částice z rozpuštěných látek může ale tento určitý iont být nahrazen jiným iontem 
podobné velikosti i náboje. Např. Si4+ může být nahrazen Al3+, nebo Al3+ může být 
nahrazen Fe3+, Fe2+, Mg2+, Zn2+. Většinou kationty, které nahrazují původní kationt, mají 
nižší kladný náboj, což vede k tomu, že jílová částice má “přebytek” záporného náboje a 
přitahuje kationty z půdního roztoku. Ty se však nestávají součástí struktury jílové 
částice, ale obsazují na krystalové mřížce tzv. kationtová výměnná místa, kde jsou 
poutány méně pevně než v krystalové mřížce a mohou být vyměňovány za jiné kationty.  

 
Obr. 4.22. Organický koloid. 

Výměnná kapacita 

Ionty jsou přitahovány ke kladně a záporně nabitým povrchům koloidních částic a 
vytváří se dva odlišné typy komplexů. Ionty mohou být vázány přímo na atomy koloidní 
částice a vytvářejí poměrně pevné a specifické vazby, které neumožňují snadnou 
výměnu. Na druhé straně ionty v půdním roztoku jsou v hydratovaném stavu. To 
znamená, že jsou obklopeny molekulami vody a pokud se přiblíží ke koloidní částici, tak 
nevytváří přímou vazbu, ale voda tvoří jakýsi „můstek“ mezi adsorbovaným iontem a 
nabitým povrchem koloidu. Iont se tak nikdy nedostane k povrchu koloidu dost blízko na 
to, aby vytvořil vazbu se specifickým místem na jeho povrchu. Místo toho je přitahován 
elektrostatickými silami a osciluje při povrchu koloidu. V okamžiku, kdy je ve vzdálenější 
pozici od koloidu nebo když je mezi ním a koloidem více molekul vody, může být 
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zaměněn za jiný iont z půdního roztoku, který se pohybuje v bezprostřední blízkosti. 
Tento proces se nazývá výměnná kapacita. Množství iontů ve výměnných pozicích závisí 
na množství náboje na koloidních částicích a na velikosti rozhraní půdní roztok/jílová 
částice. Na to, aby mohl být kationt vázán, musí být od aktivního povrchu vzdálen pouze 
na vzdálenost několika „atomů“ kyslíku. Ionty ve výměnných pozicích nemohou být 
snadno vyplaveny z půdy, ale jsou dostupné pro rostliny a mikroorganizmy. 

Pokud jsou na povrchu vázány kationty, mluvíme o kationtové výměnné kapacitě, 
pokud anionty, pak mluvíme o aniontové výměnné kapacitě. Kationtová výměnná místa 
adsorbují především Ca2+, Mg2+, K+ v půdách s pH vyšším než 6 nebo 7. V kyselejších 
půdách jsou tato místa hlavně obsazena ionty Al(OH)+. 

Základní principy výměny iontů jsou následující: 

(i) Reversibilita. Iont navázaný na kolid se může vrátit zpět do půdního roztoku. 

koloid – Na+ + H+(půdní roztok) ⇔ koloid – H+ + Na+(půdní roztok) 

(ii) Výměna musí být chemicky ekvivalentní. To znamená, že dvojmocný kationt, 
např. Ca2+ musí být zaměněn opět dvojmocným nebo dvěma jednomocnými 
kationy, např H+. A protože iontová výměna je reversibilní, pak dva H+ mohou být 
nazpět zaměněny jedním Ca2+.  

(iii) Zákon stejného poměru. Představte si výměnu mezi dvěma podobnými kationty, 
např. Ca2+ a Mg2+. Máme koloid, na kterém je adsorbováno velké množství Ca2+. 
Tento koloid dáme do roztoku, kde je přidaný Mg2+. Přidaný Mg2+ bude mít 
tendenci vyměnit Ca2+ vázané na koloidu. Tato výměna bude pokračovat, dokud 
poměr Ca2+ a Mg2+ vázaných na koloidu nebude odpovídat poměru Ca2+ a Mg2+ 
v půdním roztoku. Zákon stejného poměru říká, že v rovnovážném stavu bude 
poměr stejný na koloidu jako v půdním roztoku a tento poměr bude odpovídat 
poměru Ca2+ a Mg2+ v celém systému. Například v půdě ve vyváženém stavu je na 
koloidu, který má 20 výměnných míst navázáno 20 Ca2+. My přidáme do roztoku 
5 Mg2+ a změníme poměr Ca2+:Mg2+. Výměna iontů bude probíhat až do 
okamžiku, kde na koloidu i v půdním roztoku budou Ca2+ a Mg2+ v poměru 4:1. 

 

(iv) Vliv aniontů na výměnu kationtů. Výměna kationtů bude probíhat rychleji, pokud 
uvolněný iont nebude mít tendenci vstupovat do zpětné reakce. K tomu dojde, 
pokud se reagující iont vysráží se nebo vytěká, Kationt z roztoku zmizí a nebude 
se moc zpět navázat na koloid. Např. uvažujme, že H+ je zaměněn Ca2+, který jsme 
přidali do půdního roztoku buď ve formě chloridu vápenatého, nebo ve formě 
uhličitanu vápenatého. V prvém případě, kdy jsme přidali chlorid vápenatý, se 
bude na koloid vázat málo Ca2+, protože H+ bude zůstávat aktivní v roztoku a 
bude moc zpětně vytěsnit Ca2+ z koloidu:  
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Naopak po přídavku uhličitanu vápenatého bude H+ uvolněný z koloidu reagovat 
s kyslíkem z CaCO3 za vzniku vody a oxidu uhličitého, který se uvolní do 
atmosféry: 

 

 

To způsobí, že v půdním roztoku bude zůstávat Ca2+, který bude mít snahu 
vytěsnit H+ z koloidu. To vysvětluje, proč je lepší pro neutralizaci acidifikovaných 
půd používat vápenec a ne chlorid vápenatý. 

(v) Selektivita kationtů. Až dosud jsme uvažovali, že všechny kationty budou na 
koloid vázány srovnatelnou silou a tudíž mají stejnou šanci vzájemně se vytěsnit. 
Ve skutečnosti jsou ale některé kationty poutány pevněji, jiné slaběji. Obecně lze 
napsat, že čím větší je náboj iontu, tím menší je jeho hydratovaný průměr a tím 
silněji se bude kationt vázat na koloid. Pořadí nevýznamnějších kationtů podle 
síly vazby na koloidy je: 

Al3+ > H+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ = NH4
+ > Na+ 

Méně pevně vázané kationty oscilují dále od povrchu koloidu a pravděpodobnost 
jejich výměny je větší. Toto pořadí kationtů vysvětluje, proč mezi kationty 
navázanými na koloidy dominují Al3+ a Ca2+ ve vlhkých podmínkách prostředí a 
Ca2+ v suchých podmínkách, přestože se zvětráváním uvolňuje relativně více K+, 
Na+, Mg2+. 

(vi) Komplementarita kationtů. V půdě neexistuje situace, že by na koloid byl vázán 
pouze jeden kationt. Naopak všechny koloidy jsou vždy obklopeny vrstvou 
adsorbovaných kationtů. Pravděpodobnost, že určitý adsorbovaný kationt bude 
zaměněn kationtem z půdního roztoku, je ovlivněna sílou vazby sousedních 
kationtů. Uvažujme například Mg2+, který je na koloid vázán společně s K+, Na+ a 
Ca2+ a Al3+. Pravděpodobnost, že se kationt difundující z půdního roztoku, 
například NH4

+, vymění za Mg2+, bude nízká, pokud bude Mg2+ obklopen méně 
pevně vázanými kationty jako jsou K+ a Na+. Naopak pravděpodobnost výměny 
Mg2+ bude vysoká, pokud bude sousedit s Al3+ nebo Ca2+. Sousední adsorbované 
ionty ovlivňující výměnu určitého iontu se nazývají komplementární ionty: 

koloid-2 H+ + CaCl2 ⇔ koloid- Ca2+ + 2 H+ + 
Cl-  

      

koloid-2 H+ + CaCO3 ⇔ koloid- Ca2+ + H2O + 
CO2  

(uvolní se ve formě plynu) 
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Koloidy ovlivňují život v půdě především nepřímo. Přímý vliv koloidů se může 
projevovat u půdních mikroorganizmů, ale všeobecně se předpokládá, že stimulační i 
inhibiční vliv jílových minerálů na růst a metabolismus mikroorganizmů je výsledkem 
nepřímého vlivu (Obr. 4.23.). Nepřímý vliv koloidů spočívá v modifikaci fyzikálně 
chemických podmínek prostředí. K nejvýznamnějším patří kationtová výměnná kapacita 
(KVK nebo CEC v anglické literatuře), pufrační schopnost, retence kationtů, vodní 
potenciál, pórovitost, viskozita, propustnost pro plyny a ochrana proti vysychání. Takto 
mohou koloidy stimulovat růst jedné skupiny mikroorganizmů a inhibovat růst a 
metabolimus skupiny jiné. Půdy s vysokým obsahem koloidů (jemnozrnné půdy) mají 
většinou vysokou pufrační schopnost, velkou výměnnou kapacitu a tím mohou 
obsahovat větší množství dostupných živin. Na druhé straně negativně ovlivňují rozvoj 
kořenů rostlin a migraci půdní fauny velkým podílem malých pórů, do kterých kořeny 
rostlin ani půdní fauna nemůže pronikat, špatnou provzdušněností a silným sklonem 
k utužování.  

Obr. 4.23.a Vliv jílových minerálů na mikroorganizmy v půdě. 

36 



 

 
Obr. 4.23.b Vliv jílových minerálů na mikroorganizmy v půdě - pokračování. 

4.8. Půdní reakce  

Hodnota pH je měřítkem koncentrace vodíkových iontů v půdním roztoku (Obr. 
4.24.). Je také měřítkem obsahu kyselin v půdním roztoku (kyseliny v půdním roztoku 
disociují a uvolňuje se H+). Kyselé půdy jsou půdy s pH nižším než 7 a zásadité půdy mají 
pH vyšší než 7 (Obr. 4.24.). 

 
 Obr. 4.24. Vysvětlení pH a rozsah hodnot pH v půdách.  
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Se zvyšováním kyselosti půd se zvyšuje rozpustnost hliníku, který se v půdním roztoku 
vyskytuje v podobě Al3+ nebo Al(OH)2+. V silně kyselých půdách je pH ovlivněno i 
obsahem hliníku. 

Hliník je hlavním prvkem, který tvoří půdní minerály (křemičitany a oxidy, jíly). Když se 
vodíkové ionty naváží výměnnou vazbou na jílový minerál, nezůstávají výměnnými ionty 
dlouho. Většinou narušují strukturu jílového minerálu tím, že vytlačují hliník 
z nevýměnných pozic a hliník se stává výměnným iontem. Ten pak musí být v rovnováze 
s hliníkem rozpuštěným v půdním roztoku. Výměnný a rozpuštěný hliník (Al3+) působí v 
kyselých půdách dvěma způsoby. (1) Je vysoce toxický pro rostliny a je zodpovědný za 
velkou část negativního vlivu acidity. (2) Hliník jako kationt slabého hydroxidu (Al(OH)3) 
má silnou tendenci štěpit vodu na H+ a OH- ionty. Reaguje pak s OH- a v půdním roztoku 
zůstávají H+ ionty, které snižují pH půdního roztoku. Jeden jediný kationt Al3+ tak může 
do půdního roztoku uvolnit tři H+. Proto se hliník nazývá kyselým kationtem. 

Při zvyšujícím se pH iontové formy hliníku přechází v hydroxyoxidy, Al(OH)x
y-, které se 

váží na jílové minerály, tvoří komplexy s organickou hmotou nebo vzájemně reagují za 
tvorby polymerů s pozitivními vazbami. Tyto polymery se mohou vázat na negativně 
nabité jíly nevýměnnými vazbami a tím zabírají velký podíl kationtové výměnné kapacity 
půdy. Při dalším zvyšování pH se tvoří sraženiny nenabitého hydroxidu hlinitého 
(Al(OH)3

0) a pozice s negativním nábojem se opět uvolňují. Toto je jednou z příčin 
vzrůstu pH z hodnot cca 4,5 na pH 7 (Obr. 4.25.).  

 

 
Obr. 4.25. V grafu je znázorněn vliv pH na rozpustnost hliníku ve vodném roztoku. Pokud klesne hodnota 

pH pod 4,7, v roztoku exponenciálně naroste zastoupení toxického kationtu hliníku (Al3+). V rozmezí pH 6,0 
až 7,5 je rozpustnost hliníku nízká, koncentrace Al3+ v roztoku jsou zanedbatelné a hliník je především ve 

formě nerozpustného hydroxidu hlinitého – Al(OH)3 (podle ŠANTRŮČKOVÁ A KOL. 2010). 
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V neutrálních a zásaditých půdách je vysoký podíl výměnných bazických iontů Ca2+, 
Mg2+, K+ a Na+. Přirozeně se neutrální půdy až zásadité půdy se vyvíjejí na vápencích a 
dolomitech nebo v aridních oblastech, kde evapotranspirace převládá nad srážkami. V 
těchto půdách vznikají málo rozpustné uhličitany a tím se odebírají kationty ze sorpčního 
půdního komplexu, dochází k posunu reakcí uhličitanové rovnováhy a pH nepřesáhne 
hodnoty 8,5. V těchto půdách se proto pH pohybuje mezi hodnotou 7 a 8 v závislosti na 
produkci oxidu uhličitého. 

V půdách s vysokým obsahem sodíku vzniká rozpustný uhličitan sodný. Reakce 
uhličitanové rovnováhy probíhají rychle, vzniká hodně OH- iontů a pH může růst až do 
hodnot 10 a více. Tyto alkalické půdy jsou charakteristické nízkým obsahem neutrálních 
solí, vysokým obsahem uhličitanu sodného, nedostatkem živin a rozplavováním půdní 
struktury. Jsou nepříznivé pro rozvoj rostlin i edafonu. 

 
Obr. 4.26. Tvorba vyrovnaného stavu mezi residuálním, výměnným a aktivním pH, která je podstatou 

pufrační schopnosti půd (upraveno podle BRADY A WEIL 2002). 

Hlavní zdroje půdní kyselosti. 

V půdách jsou tři hlavní zdroje kyselosti:  

(i) aktivní kyselost, která je dána obsahem H+a Al3+ v půdním roztoku, 

(ii) výměnná kyselost daná vodíkem a hliníkem na výměnných pozicích sorpčního 
půdního komplexu (ionty, které mohou být snadno vyměněny za jiné kationty 
z roztoku soli (např KCl), 

(iii) reziduální kyselost, která může být neutralizována přidáním vápence, ale nemůže 
být detekována pomocí výměnné reakce (Obr. 4.26.).  

Aktivní kyselost určuje rozpustnost látek v půdním roztoku a vytváří podmínky 
prostředí pro kořeny rostlin a edafon. Je ale tvořena relativně malým zásobníkem iontů 
vodíku a hliníku. Měří se v suspenzi půdy ve vodě. Pro neutralizaci aktivní kyselosti půd 
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s pH 4 a vlhkostí cca 20 % do hloubky 15 cm obvykle stačí aplikovat 2 kg vápence (CaCO3) 
na hektar.  

Výměnná kyselost souvisí s obsahem výměnných iontů hliníku a vodíku, jejichž zásoba 
je větší než v půdním roztoku. Výměnné pH měřené v roztoku KCl je obvykle o jednotku 
nižší než aktivní pH. Rozdíl jednotky pH ukazuje, že zásobník iontů způsobujících 
výměnnou kyselost je zhruba 10 x větší než zásobník aktivní kyselosti. Pro neutralizaci 
výměnné kyselosti je třeba okolo 200 kg vápence. 

 
Obr. 4.27. Uhličitanová rovnováha v roztoku a závislost výskytu volného CO2 (H2CO3

*), 
hydrogenuhličitanových a uhličitanových iontů na pH. 
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Reziduální kyselost je dána obsahem iontů hliníku a vodíku, které jsou v pevných 
vazbách (v nevýměnných pozicích) s organickou hmotou a jílovými minerály. Obvykle o 
tři řády převyšuje výměnnou kyselost v písčitých půdách a dokonce až o šest řádů 
v jílovitých půdách. Pro částečnou neutralizaci reziduální kyselosti je třeba dávka 5 - 10 
tun vápence na hektar. 

Rostliny i edafon svými životními pochody pH půdy ovlivňují. Především uvolňují oxid 
uhličitý, který se rozpouští v půdním roztoku a reaguje s vodou za vzniku kyseliny uhličité 
a tím se okyseluje půdní roztok (Obr. 4.27.). Zvýšení koncentrace oxidu uhličitého v půdě 
na 10 % může způsobit dramatický pokles pH půdy s nízkou pufrační kapacitou. Pro lepší 
představu může pomoci příklad. V nepufrovaném roztoku s pH 5,7 se při zvýšení 
koncentrace CO2 v prostředí na 10 % může pH snížit až o jednotku. Pufrační kapacita půd 
tento pokles ale mírní a v půdách s vysokou pufrační kapacitou je tento pokles 
samozřejmě mnohem nižší. Vliv respirace kořenů rostlin a edafonu na kolísání půdní 
kyselosti ale nelze zanedbat. 

Dalším biologickým procesem, který významnou měrou ovlivní pH půdy je oxidace 
amonných iontů na nitráty (nitrifikace): 

2NH4
+ + 2 O2 → NO3

- + H2O + 4H+ 

Při oxidaci jednoho amonného iontu se uvolní dva vodíky, které mají okyselující vliv. 
V přirozených podmínkách nitrifikace významným způsobem pH neovlivňuje. Její vliv se 
ale může projevit po hnojení amonnými hnojivy nebo při dlouhodobé acidifikaci půdy 
vlivem kyselých depozic.  

V půdách zatížených dlouhodobou atmosférickou depozicí tak nitrifikace ještě 
znásobuje vliv síranů a dusičnanů, které se do půdy dostávají kyselými srážkami 
(Obr. 4.28.). Dlouhodobý vliv atmosférické depozice vede k acidifikaci půdy, vyplavování 
živin, zvyšování toxicity hliníku a nakonec k degradaci půd. V České republice acidifikace 
a degradace půd negativně ovlivňuje rozvoj ekosystémů ve všech horských oblastech. 

Hydrolýza močoviny v půdě je biologickým procesem, který naopak dočasně zvyšuje 
pH půdy. Močovina (CO(NH2)2) je rychle rozložena na oxid uhličitý a amoniak, který uniká 
do atmosféry: 

CO(NH2)2 + H2O → 2 NH3 + CO2 

Na vznik amoniaku z jedné molekuly močoviny se spotřebuje 6 H+ a může dojít ke 
zvýšení pH půdy o 2 - 3 jednotky. Významný vliv močoviny je třeba brát v úvahu při 
hnojení močovinou, kejdou nebo bodově na pastvinách. 

Rostliny ovlivňují pH ve svém blízkém okolí (rhizosféře) několika způsoby:  

(i) přijímají živiny a příjem kationtů a aniontů z půdního prostředí kompenzují 
vylučováním H+ a OH- iontů, což je hlavním procesem, který ovlivňuje pH 
rhizosféry (Obr. 4.29.). Vylučování H+ zvyšuje kyselost půdy, vylučování OH- 
naopak kyselost snižuje.  

(ii) obebírají ionty nejen z půdního roztoku, ale i ionty navázané na sorpčním půdním 
komplexu výměnnými vazbami. Tyto živiny musí být nahrazeny H+ nebo OH- ionty 
z půdního roztoku (Obr. 4.19.). To je spojeno s posunem pH k nižším nebo vyšším 
hodnotám. 
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(iii) respirace kořenů (Obr. 4.27) a uvolňování organických kyselin v kořenových 
exsudátech a aktivita asociativní rhizosférní mikroflóry.  

 
Obr. 4.28. Znázornění vlivu depozice síranů, dusičnanů a amoniaku na vyplavování živin z půdy a její 

acidifikaci. S kyselými srážkami do půdy v nadbytku přicházejí kys. sírová a dusičná a amoniak. Rostliny a 
mikroorganizmy je nestačí spotřebovat a kys. reagují s přítomnými kationty a samozřejmě také Ca, Mg a Al 
za vzniku rozpustných solí, které se s vodou volně pohybují a mohou být z půdy vyplavovány. Při vzniku solí 

se z kys. uvolňují vodíkové ionty, které nahrazují živiny na výměnných pozicích. Půda se tak postupně 
ochuzuje o živiny a okyseluje. Amoniak sám o sobě půdu neokyseluje, je ale v půdě přeměňován 

bakteriemi na dusičnany. Při tom se uvolňují další vodíkové ionty, které půdu dále okyselují. Takto vzniklé 
dusičnany pak v půdě působí stejně negativně jako ty z kyselých srážek. Ochuzení půd o ževiny je 

z hlediska horizontu desetiletí či staletí nevratné. 

Z předchozích příkladů je patrné, že výsledné pH půdy a jeho kolísání závisí na 
rovnováze mezi produkcí a spotřebou vodíkových iontů a iontů hliníku. Jinými slovy, 
mezi okyselujícími a alkalizujícími procesy. Příklad nejdůležitějších procesů je uveden 
v Tab. 4. 

 

Obr. 4.29. Vliv příjmu živin kořeny rostlin na pH půdy. 
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Tab. 4. Souhrn okyselujících a alkalizujících procesů, které významným způsobem ovlivňují pH půdy. 

 

Půdní reakce ovlivňuje enzymovou aktivitu a tím i rozklad organických látek, mění 
propustnost membrán a tím i schopnost příjmu látek z půdního roztoku. Mikroorganizmy 
i rostliny jsou ale ovlivněny i nepřímo tím, že se mění dostupnost živin a toxicita prvků. 
Při vysokém pH se snižuje dostupnost hořčíku, železa a fosforu, které přecházejí do 
forem nerozpustných ve vodě. Při nízkém pH se zvyšuje toxicita hliníku a manganu a 
opět se snižuje dostupnost fosforu (Obr. 4.30.). 

 
Obr. 4.30. Změna biologické aktivity a dostupnosti prvků v závislosti na pH půdy. 

Některé rostliny i mikroorganizmy dokáží regulovat přístupnost a toxicitu prvků ve 
svém okolí tím, že vylučují organické látky, např. kyselinu citrónovou a jablečnou, což 
vede ke snížení pH a zvýšení dostupnosti fosforu. Kromě toho se na organické látky 
mohou navázat toxické látky, čímž je jejich toxicita eliminována. Protože se nároky na 
pH, dostupnost prvků a citlivost k toxickým prvkům mění s druhem rostliny i 
mikroorganizmů, ovlivňuje pH také složení rostlinného krytu i mikrobního společenstva 
v půdě a tím se mění i potravní nabídka pro půdní živočichy. Nároky půdních 
mikroorganizmů na pH jsou shrnuty v následujícím schématu (Obr. 4.31.). Půdní 
živočichové často vyžadují úzké rozmezí pH a nároky na pH se mění s půdou i druhem. 
Vliv pH je většinou spojen se změnou potravní nabídky a přímý vliv pH, který by vedl 
k poškození povrchu těla půdních živočichů, lze v půdě zanedbat. Žížaly jsou obecně 
citlivé na nízké pH a výskyt žížal se považuje za citlivý indikátor půdní reakce. Žížaly, ale i 
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jiní půdní bezobratlí včetně mravenců mohou vylučovat vápník a tím si částečně 
neutralizovat půdní kyselost (vylučování Ca není obvykle způsobeno přímým vlivem pH, 
ale spíše neadbytkem vápníku). V kyselých půdách roli žížal přejímají roupice.  

 

Obr. 4.31. Nároky mikroorganizmů na pH prostředí. 

 

5. Živá složka půdy 
Mezi obyvatele půdy patří kořeny rostlin, mikroorganizmy a živočichové. Jsou součástí 

půdní organické hmoty a tvoří její živou složku. Kořeny zajišťují příjem vody a živin a 
ukotvení rostlin v půdě. Jsou spolu s nadzemní rostlinnou biomasou hlavním zdrojem 
organické hmoty pro edafon, jehož hlavním zdrojem potravy je právě rostlinný materiál.  

5.1.Příjem živin z půdy  

Rostliny z půdy přijímají živiny rozpuštěné v půdním roztoku. Půdní organizmy 
získávají uhlík a živiny z půdního roztoku (osmotrofní organizmy – bakterie a houby, 
prvoci) nebo konzumují pevnou potravu (fagotrofní organizmy – živočichové, prvoci). 
Osmotrofové získávají živiny uvolněné do půdního roztoku zvětráváním minerálů 
(Obr. 5.1.), rozkladem organické hmoty a výměnou iontů navázaných na půdním 
sorpčním komplexu (Obr. 4.19.).  

Obr. 5.1. Schéma znázorňující interakce při zvětrávání minerálů v půdě. 

Živiny i organické látky obsažené v půdním roztoku se ke kořenům a organizmům 
mohou dostat difúzí a pasivním transportem s pohybující se vodou nebo, naopak, kořeny 
rostou a organizmy se pohybují směrem k prostorům vyplněných vodou. Kořeny a půdní 
organizmy mohou akcelerovat uvolňování živin do půdního roztoku vylučováním 
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organických kyselin a produkcí CO2. Příjem živin rostlinami je úzce spjat s transpirací, kdy 
jsou živiny dopravovány k živým buňkám transpiračním tokem.  

Nejčastějším způsobem, jak osmotrofové vyměňují látky se svým okolím, je transport 
rozpuštěných látek přes membrány. Složité organické látky musí být nejdříve působením 
extracelulárních enzymů rozloženy na jednodušší látky a pak se do buňky dostávají 
společně se živinami aktivním nebo pasívním transportem (Obr. 5.2.). Převládá aktivní 
transport, protože pro funkci buněk je důležité uchovat relativně stabilní prostředí uvnitř 
buněk. Volný průnik látek po koncentračním spádu by s sebou nesl změny složení 
cytoplasmy i jejího pH, buňky by byly náchylnějsí k plasmolýze a plasmoptýze.  

 

Obr. 5.2. Transport látek přes membrány. Pasivní transport je přesun látek přes membránu ve směru 
koncentračního spádu nebo v důsledku hydrostatického nebo osmotického tlaku. Aktivní transport je 

přenos látky přes membránu, při kterém se spotřebovává energie. Díky tomu může probíhat transport i 
proti koncentračnímu pádu. Aktivní transport je selektivní proces, jedním přenašečem může být 

přenášena vždy jen jedna určitá molekula (převzato z http://giobio.ic.cz). 

Jen malý podíl organických látek vstupujících do půdy jsou jednoduché, snadno 
dostupné látky, které mohou být transportovány přes membrány. Naprostá většina 
organického materiálu musí projít jedním až několika stupni extracelulárních přeměn, na 
nichž se významnou měrou podílí enzymy navázané na buněčnou stěnu nebo ve slizové 
vrstvě na povrchu buňky nebo vylučované do půdního prostředí, extracelulární enzymy. 

K tomu aby došlo k rozštěpení látky, musí extracelulární enzym přetrvat v půdě 
dostatečně dlouhou dobu, aby „se setkal se svým substrátem“. Cestou může být 
inaktivován adsorpcí na jílové minerály a organické látky, denaturován působením 
fyzikálních a chemických faktorů nebo může být rozložen proteolytickými enzymy a 
spotřebován jako substrát. Dále enzym musí být schopen rozštěpit substrát, který je v 
komplexu s jinými organickými molekulami nebo jílovými minerály. Kromě toho fyzikálně 
chemické podmínky prostředí musí být vhodné pro rozštěpení vazby. Následně vzniklý 
produkt musí dosáhnout buněčného povrchu a být transportován do buňky. Ne všechen 
produkt se ale dostane až k buňce, cestou může být chemicky přeměněn nebo 
adsorbován na organo-minerální komplex (Obr. 5.3.). 
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Obr. 5.3. Schematické znázornění vyloučení enzymu do půdního prostředí 

a cesta rozštěpeného produktu do buňky. E – enzym, P – produkt. 

Půda je pro extracelulární enzymy velmi nepříznivým prostředím. Volné enzymy jsou 
rychle degradovány a delší dobu přetrvávají aktivní pouze ty extracelulární enzymy, 
které jsou vázány na jílové minerály, organickou hmotu nebo na organominerální 
komplexy: 

(i) Enzymy vázané na jílové minerály (např. fosfatázy, oxidázy, ureázy) 

Pevnost vazby závisí na druhu jílu, fyzikálně chemických vlastnostech prostředí i 
na způsobu jakým jsou enzymy vázány. Například vazba enzymů na vrstevnaté 
botnavé jíly ze skupiny smektitů a vermikulitů je pevnější a snižuje aktivitu 
enzymů více než vazba enzymů s nebotnavými kaoliny. Enzymy vázané na 
montmorillonit jsou také chráněny proti mikrobnímu rozkladu. Adsorpce enzymů 
na jílové minerály je velmi rychlá, dochází k ní během několika minut. Vazba na 
jílové minerály většinou snižuje aktivitu enzymů, snižuje maximální rychlost 
reakce a mění jejich afinitu k substrátu. Vazba na jílové minerály je pevnější při 
nízkém obsahu enzymu v půdě. 

(ii) Enzymy vázané na půdní organickou hmotu (např. ureázy, proteázy, hydrolázy) 

Množství aktivních enzymů v půdě je v přímé korelaci s obsahem půdní organické 
hmoty. Často se tvoří komplexy s humusovými látkami. Komplexované enzymy 
mají sice sníženou aktivitu, ale zvýšenou tepelnou stabilitu a odolnost vůči 
hydrolýze. Enzymy mohou být spojeny s organickou hmotou prostřednictvím 
nepolárních vazeb mezi hydrofóbními částmi enzymů a organickou hmotou. 

(iii) Enzymy vázané na organominerální komplexy 

Enzymy jsou pravděpodobně adsorbovány na organominerální komplex 
prostřednictvím nepolárních vazeb mezi hydrofóbní částí enzymu a hydrofóbním 
povrchem komplexu. Zdá se, že adsorpce enzymů na jílové minerály a organické 
komplexy je pro imobilizaci enzymů nejdůležitější. Stabilizace enzymů musí v 
sobě zahrnovat nejen ochranu proti mikrobiálnímu rozkladu a denaturaci, ale 
také udržení katalytických vlastností. Kinetické vlastnosti jsou obvykle adsorpcí 
změněny, reakce obvykle probíhají pomaleji. 

Kromě extracelulárních enzymů se v půdě vyskytují i (1) periplasmatické enzymy, 
které jsou aktivní v periplasmě nebo se do prostředí vyloučí při porušení buněčné 

46 



 

membrány a (2) cytoplasmatické enzymy, které se uvolňují po porušení buněčných 
struktur nebo zůstávají aktivní uvnitř mrtvých buněk (řada glukozidáz, ureáz, 
galaktozidáz, proteáz aj.). Enzymy katalyzující centrální biochemické cesty (glykolýzu, 
oxidativní fosforylaci) se smrtí a desintegrací buňky inaktivují, protože jejich aktivita je 
závislá na různých kofaktorech a na určitých fyziologických vlastnostech buněk. 

5.2. Výskyt a funkce  

Aktivity půdních mikroorganizmů a živočichů jsou vzájemně propojeny ve složitých 
potravních sítích (Obr. 5.4.). Pokud je v půdě jedna skupina edafonu eliminována a její 
funkce není nahrazena funkcí skupiny jiné, naruší se potravní síť, změní se rozklad 
organické hmoty, její kvalita i dostupnost živin. Ve svém důsledku to může změnit funkci 
celého ekosystému včetně změn ve vegetačním krytu.  

Obr. 5.4. Schematické znázornění jednoduché potravní sítě v půdě. Potravní síť popisuje potravní vztahy 
mezi organizmy v ekosystému. Původně se používal název potravní řetězec, ale vzhledem k tomu, že 

potravní vztahy nejsou jednoduchým řetězcem, ale jsou složité a rozvětvené, v současnosti se 
upřednostňuje termín potravní síť. Prvním článkem (trofickou úrovní) je rostlina (primární producent). 

Dalšími články jsou heterotrofní organizmy potravně závislé na mrtvém organické hmotě. Druhým článekm 
jsou primární konzumenti – herbivoři živící se živým rostlinným materiálem nebo dekompozitoři 

(detritivorové) kozumující mrtvou organickou hmotu. Na vyšší trofické úrovni (sekundární, terciární… 
konzument) jsou dravci (predátoři) kozumující jiné živočichy nebo mikroorganizmy a opět dekompozitoři. 

Protože při každém přechodu na vyšší trofickou úroveň není energie uložená v potravě 100% využita a 
postupně ubývá, mívají potravní sítě maximálně 5 - 6 článků. V půdních potravních sítích dominují 

dekompozitoři. 

Druhová rozmanitost edafonu je obrovská a půda je považována za největší genový 
rezervoár na Zemi. V současnosti bylo popsáno okolo 100 tisíc druhů půdních 
mikroorganizmů, což je pouhý zlomek, okolo 1 %, všech předpokládaných druhů. U 
půdní fauny je v závislosti na skupině známo od 500 (Protura – hmyzenky) do 350 000 
(Coleoptera – brouci) druhů, což representuje 4 - 70 % předpokládaných druhů. Tato 
druhová bohatost je důležitá pro fungování potravních sítí. Sama o sobě ale rezistenci 
(odolnost) a resilienci (schopnost navrátit se do původního stavu po narušení) sítí a 
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fungování celého ekosystému nevysvětlí. Pro fungování potravních sítí v půdě je 
primárně důležité množství a kvalita vstupujících látek (první stupeň potravních sítí), dále 
pak funkční rozmanitost edafonu, „vyrovnanost“ v zastoupení funkčních skupin a 
zastoupení všech potřebných funkčních skupin.  

Z toho, že hlavním zdrojem potravy pro edafon je rostlinný materiál, také vyplývá, že 
většina půdních organizmů obývá svrchní horizonty půdního profilu, kde je nahromaděn 
největší podíl organické hmoty a která je nejvíce prokořeněná. Ve svrchních 20 cm půdy 
se vyskytuje více než 80 % všech půdních organizmů a tato vrstva je biologicky 
nejaktivnější částí půdního profilu (Obr 5.5.). 

 
Obr. 5.5. Roložení půdních bakterií a jejich aktivity v půdním profilu ve smíšeném lese mírného pásu. 

V obrázku jsou porovnány hodnoty v hluboké rašelinné půdě (hloubka rašelinné vrstvy > 100cm), mělké 
rašelinné půdě (< 30 cm) a minerální půdě (upraveno podle ŠANTRŮČKOVÁ A KOL. 2010).  

Největší biomasou se na živé složce půdy podílejí kořeny rostlin. Biomasa 
mikroorganizmů je o řád nižší, zatímco biomasa půdních živočichů je nižší nejméně o tři 
řády (Tab. 5.). To ale neznamená, že jejich funkce je zanedbatelná. Funkce živočichů 
spočívá v: 

(i) přemísťování organických zbytků, 

(ii) tvorbě biopórů, 

(iii) rozmělňování organických zbytků a tím zpřístupňování dalších látek, natrávení 
složitějších látek, 

(iv) vytváření vhodného mikroprostředí pro růst a rozvoj některých skupin 
mikroorganizmů, které by za normálních okolností v půdě neuspěly, 

(v) vyžírání mikroorganizmů půdní faunou. To reguluje rozvoj mikrobních 
společenstev a stimuluje jejich aktivitu. 
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Hlavní funkcí půdních mikroorganizmů je: 

(i) dekompozice a mineralizace organického materiálu v půdě a uvolňování 
minerálních látek do prostředí, 

(ii) vazba živin v biomase, 

(iii) zlepšování půdní struktury, 

(iv) procesy transformace živin v anaerobních podmínkách (denitrifikace, 
fermentace, metanogeneze, oxidace a redukce síry aj.), 

(v) fixace vzdušného dusíku. 

 
Tab. 5. Biomasa jednotlivých součástí živé složky organické hmoty. 

skupina organizmů průměrná biomasa (g na m2) 
kořeny rostlin 2000 
mikroorganizmy  400 
žížaly (Lumbricidae) 6 
prvoci (Protozoa) 5 
hlístice (Nematoda) 5 
roupice (Enchytraeidae) 3 
mnohonožky a stonožky  
(Diplopoda a Chilopoda) 

1,1 

roztoči (Acarina) 0,6 
stejnonožci (Isopoda) 0,3 
chvostoskoci (Collembola) 0,1 

 

 

Vzhledem k velké druhové rozmanitosti edafonu v půdě je téměř nemožné používat 
taxonomické rozdělení pro klasifikaci edafonu, ale používají zjednodušené klasifikace, 
které jsou založené na jeho ekologických funkcích. Nejpoužívanější klasifikací je rozdělení 
edafonu podle velikosti na mikroflóru a mikrofaunu, mezofaunu a makrofaunu 
(Obr. 5.6.). Toto rozdělení je založeno na tom, že velikost organizmů určuje jejich nároky 
na potravu, podmínky prostředí a životní prostor, ale také jejich strukturní a 
metabolickou diverzitu, odolnost stresu a schopnost mechanicky měnit podmínky 
prostředí. Mikroflóra a mikrofauna je odkázána pouze na prostory vyplněné vodou nebo 
vodní film na povrchu kořenů a půdních částic. Půdním profilem se mohou pohybovat 
pouze s protékající vodou. Mezofauna může migrovat půdním profilem, ale její pohyb je 
omezen na existující póry a trhliny. Zástupci makrofauny mohou migrovat po celém 
půdním profilu i do vzdáleností několika metrů a aktivně si vytvářejí chodby či chodbičky, 
biopóry (Obr. 5.7.). 
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Obr. 5.6. Velikostní kategorie edafonu - rozdělení podle šířky těla. 

Půdní živočichové jsou většinou dekompozitoři, kteří se živí odumřelými organickými 
zbytky a všudy přítomnou mikroflórou, která osídluje rostliny i živočichy už během jejich 
života a po jejich odumření patří k prvním dekompozitorům. U větších zástupců půdní 
fauny nelze předpokládat, že by se uživili pouze mikroorganizmy. Základ jejich potravy 
tvoří větší organické zbytky, které jsou mikroorganizmy „ pouze ochuceny a obohaceny“.  

 
Obr. 5.7. Rozdělení půdních živočichů podle nároků na prostředí a potravu. 

Je uvedena jejich průměrná biomasa v půdě a ekologická funkce. 

50 



 

5.3. Kořeny rostlin a rhizosféra 

Kořeny rostlin jsou důležitým zdrojem organické hmoty v půdě. Jsou rozmístěny v 
půdním profilu, a tím „přístupnější“ rozkladu půdními organizmy, které nemohou 
migrovat na povrch půdy, kde se hromadí nadzemní opad. Na druhou stranu obsahují 
větší množství pomalu orzložitelného ligninu než nadzemní části. Kořeny ovlivňují své 
bezprostřední okolí tím, že spotřebovávají kyslík a tvoří oxid uhličitý, odčerpávají 
minerální živiny a současně do prostředí vylučují celou řadu anorganických i organických 
sloučenin, kterými mohou ovlivňovat fyzikálně chemické vlastnosti svého 
bezprostředního okolí (viz kapitola 4) a zvyšovat obsah snadno dostupných organických 
látek pro edafon, především mikroorganizmy. Kořeny vylučují i růstově aktivní látky, 
kterými buď stimulují, nebo inhibují mikrobiální růst. Bezprostřední okolí kořene se 
nazývá rhizosféra, která je definována jako úzká zóna v bezprostředním okolí kořene 
(nepřesáhne šířky 1 - 2 mm; Obr. 5.8.). V rhizosféře obvykle žije o jeden až dva řády více 
mikroorganizmů než v okolní půdě. Rhizosférní mikroorganizmy jsou vázány na vstup 
organických látek z kořene, ale většinou nevyužívají jen tyto látky, ale i hůře rozložitelné 
organické látky z okolní půdy, a tím zpřístupňují rostlinám další živiny. Tento jev se 
nazývá „priming“ efekt rhizosféry a je považován za hnací sílu rozkladu komplexních 
organických látek v půdě.  

 
Obr. 5.8. Rhizosféra rostlin. 

V rhizosféře převažují rychle rostoucí bakterie, které jsou náročné na množství 
dostupného uhlíku, nad pomalu rostoucími bakteriemi. Velice důležitou roli zde hrají 
fixátoři vzdušného N2 žijící v úzkém vztahu nebo přímo v symbióze s kořeny rostlin a 
mykorhizní houby, jejichž mycelium roste i daleko za hranice rhizosféry.  
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Fixátoři vzdušného N2 v rhizosféře využívají cukry a další podpůrné látky vyloučené z 
kořenů, symbiotičtí fixátoři pronikají do kořenů rostlin. Symbiotiční fixátoři N2 přežívají 
v půdě a pokud se dostanou do blízkosti kořene vhodné rostliny, pronikají dovnitř, 
začnou vylučovat látky, které podporují dělení rostlinných buněk, a bakterie se uzavřou 
do hlízky na kořeni rostliny (Obr. 5.9.). Symbiotické interakce se rozvíjejí nejčastěji mezi 
bakteriemi rodu Rhizobium a rostlinami z čeledi bobovitých, mezi které patří také 
některé stromy rostoucí převážně v tropech a subtropech (akacie, leucéna, mimóza) a 
v našich podmínkách rostoucí akát a jerlín. Vláknitá bakterie rodu Frankia žije v symbióze 
s tzv. aktinorhizními rostlinami, mezi které patří u nás rostoucí olše a v tropických a 
subtropických oblastech např. přesličník.  

 

 
Obr. 5.9. Mechanismus infikování hostitelské rostliny bakteriemi fixujícími vzdušný N. Bakterie fixující 

vzdušný N (Rhizobium nebo Frankia) přežívají volně v půdě. Pokud se dostanou do blízkosti kořene 
hostitelské rostliny, přisednou na povrch kořenového vlásku a vylučují specifické látky, které zpomalí růst a 

kořínek se obtáčí kolem buněk, které pronikají do kořene, indukují dělení rostlinných buněk a vytvářejí 
bakteriody. Rostlina bakteriím poskytuje cukry a vytváří anaerobní podmínky prostředí (ochrana enzymu 

nitrogenázy před kyslíkem) a bakterie předává rostlině buď NH4
+ nebo aminokyselinu (upraveno podle TAIZ 

A ZEAGER 2006). 
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Mykorhiza je symbióza mezi kořeny rostlin a houbami. Je mnohem rozšířenější než 
symbióza fixátorů N2 neboť není omezena na malý počet druhů. Vyvinutí mykorhizní 
symbiózy je považováno za klíčovou událost umožňující přesun rostlin z vody na souš. 
Předpokládá se, že 80 % rostlin v přírodě rozšiřuje svůj kořenový systém vlákny 
mykorhizních hub. Houby odebírají od rostlin cukry a rostlinu zásobují minerálními 
živinami, hlavně fosforem a vodou, a chrání ji před patogeny. Rostlina tak pro houbu 
vytvoří prostředí s nízkou kompeticí a houba, která dokáže pomocí svého enzymatického 
aparátu uvolňovat živiny z organických látek, dodává rostlině „extra“ živiny, které se 
uvolňují z organických látek prostřednictvím enzymů. Houbová vlákna propojují rostliny 
mezi sebou a rostliny si mohou vzájemně vyměňovat látky i informace. Mykorrhiza má 
ohromný význam pro rostliny především v chudých půdách, protože houbová vlákna 
rozšiřují plochu kořenů a zvětšují jejich dosah. Houby kromě toho mohou získávat živiny 
s větší účinností než kořeny rostlin a z mikroprostor, kam se kořeny rostlin nedostanou, 
protože jsou větší.  

Obr. 5.10. Mykorhizní interakce (upraveno podle MOORE A KOL. 2011). 

Vlákna mykorhizních hub přežívají v půdě. Pokud najdou vhodné podmínky prostředí 
a kořeny hostitelské rostliny, začnou intenzivně růst a kolonizují povrchové části kořenů. 
Podle způsobu kolonizace se mykorhizy tradičně rozdělují na ektomykorhizy a 
endomykorhizy. Tato klasifikace je založena na tom, zda vlákna hub prorůstají 
mezibuněčnými prostory v kořenové kůře (ektomykorhizy) nebo pronikají do kořene a 
kořenových buněk (endomykorhizy; Obr. 5.10.). 

Ektomykorhizu (ECM) tvoří zhruba 3 % semenných rostlin, většinou stromů. Pokud se 
houbové hyfy, které přežívají v půdě, dostanou do blízkosti kořene, začnou se aktivně 
množit a pokryjí povrch kořene. Vytvoří plášť, který může být silný až 100 µm. Penetrují 
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mezibuněčným i prostory plástě, vytváří tzv. Hartigovu síť, a současně prorůstají do 
okolní půdy, kde vytvářejí hustou síť a provazce mycelia (rhizomorfy). Například na 1 cm 
kořene borovice se vytvoří 500 až 1000 cm externích houbových hyf. Ektomykorhizní 
houby patří především mezi Basidiomycota, které tvoří plodnice. Mykorhizní vztahy mezi 
rostlinou a houbou mohou být jak druhově specifické, tak se jich může účastnit mnoho 
druhů. 

Endomykorhiza se rozvíjí téměř výhradně v kořeni. Zahrnuje tři hlavní skupiny 
endomykorhizních asociací: arbuskulární endomykorhizu, erikoidní endomykorhizu a 
orchideoidní endomykorhizu.  

Arbuskulární endomykorhiza (AM) mezi houbami kmene Glomeromycota a různými 
rostlinami se vyskytuje nejběžněji. Glomeromycota žijí v symbióze se zhruba 80 % 
rostlinných druhů včetně obilovin. V minulosti se tato skupina nazývala vezikulo-
arbuskulární mykorhiza (VAM) podle charakteristických útvarů, vezikul a arbuskul 
vytvářených v kortexu (vrstva mezi epidermis a endodermis). Vezikuly jsou zásobní 
orgány, které se tvoří nabobtnáním hyf vně i uvnitř buněk a obsahují lipidy a cytoplasmu. 
Arbuskuly jsou rozvětvená haustoria v buňkách kortexu. Začínají se tvořit dva dny po 
penetraci houby do kořene, rostou v buňce, ale nepronikají do cytoplasmy. Mají krátkou 
životnost (několik dní). Zatímco arbuskule tvoří všechny AM houby, vezikuly pouze 
některé AM.  

Erikoidní endomykorhiza se tvoří mezi rostlinami řádu vřesovcotvaré (Ericales) a 
vřeckovýtrusnými houbami (Ascomycota). Mezi nejznámější rostliny patří vřes, 
rhododendron, borůvka a klikva. Houba kolonizuje převážně pokožku kořene, kterou 
pokrývá řídkým myceliem, a současně tvoří klubka a smyčky mycelia v buňkách. Erikoidní 
houby jsou dobrými saprotrofy, dokáží rozkládat polypeptidy a předávat hostitelské 
rostlině dusík. V extrémně nepříznivých podmínkách může hostitelskou rostlinu 
zásobovat i uhlíkem.  

Orchideoidní endomykorhiza je podobná erikoidní endomykorhize, ale v mnohem 
větší míře podporuje hostitelskou rostlinu uhlíkem. Mladé rostlinky orchideí jsou na 
podpoře houby zcela závislé. Mykorhizní houby izolované z kořenů orchideí jsou 
převážně stopkovýtrusné (Basidiomycetes). 

Ektendomykorhiza je popisný název pro mykorhizní kořeny, které vykazují rysy jak 
ektomykorhizy, tak endomykorhizy. Může se vyskytovat u rodů Pinus, Picea a Larix. 

5.4. Volně žijící organizmy 

5.4.1. Mikroorganizmy  

Mikroorganizmy, stejně jako ostatní organizmy, potřebují ke svému životu zdroj 
energie, vodíku, elektronů a stavebního materiálu k syntéze buněčných komponent 
(uhlík a živiny). Na rozdíl od půdních živočichů, jejichž výhradním zdrojem energie, uhlíku 
a živin je organická hmota, jsou mikroorganizmy schopny využívat různé zdroje energie a 
látek, což vede k jejich velké funkční rozmanitosti a proměnlivosti, které jsou 
charakteristické především pro prokaryota – bakterie a archea (viz níže).  

Mikroorganizmy využívají tři různé zdroje energie: sluneční záření (fototrofní 
organizmy), organické látky (chemoorganotrofní organizmy) nebo anorganické látky 
(chemoautorofní organizmy; Obr 5.11.). Získávají H+ a elektrony (NADH2) z redukovaných 
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organických (organotrofové), ale i anorganických látek (litotrofové). Podle toho, z jakého 
zdroje získávají C, základní stavební složku buňky, se dělí na heterotrofní, pokud využívají 
organické látky, nebo autotrofní, pokud využívají oxid uhličitý. Mnoho mikroorganizmů 
využívá CO2 i organické látky. Pak mluvíme o organizmech mixotrofních. 

 

 

Obr. 5.11. Rozdělení půdních mikroorganizmů podle zdroje energie 
(upraveno podle MADIGAN A MARTINKO 2006). 

Dalším fyziologickým dělením je rozdělení podle potřeby kyslíku. Zatímco pro vyšší 
rostliny a živočichy je kyslík nepostradatelný, velké skupiny mikroorganizmů mají 
rozvinuty metabolické dráhy tak, aby mohly žít v podmínkách snížené koncentrace nebo 
dokonce absence kyslíku. Aerobní mikroorganizmy mohou přežívat pouze v oxickém 
prostředí, mikroaerofilním stačí pouze stopy kyslíku. Anaerobní mikroorganizmy 
využívají alternativní metabolické dráhy (např. fermentace, metanogeneze, oxidace síry) 
a kyslík je pro ně toxický. Fakultativně aerobní (anaerobní) mikroororganizmy využívají 
metabolické dráhy obojího typu.  

Podle složení buňky rozlišujeme v půdě prokaryota (Obr. 5.12.), a eukaryota 
(Obr. 5.13.). Prokaryota, která jsou reprezentována archei a bakteriemi, nemají buněčné 
jádro obaleno membránou. Eukaryotní buňky hub, řas a prvoků mají jádro obaleno 
cytoplasmatickou membránou. 

Chemické látky

Chemotrofní Fototrofní

Anorganické 
látky

Organické 
látky

(glukóza, acetát, apod.) (H2, H2S, FeII+, NH4
+ apod.)

Zdroj energie

Chemoorganotrofové Chemolitotrofové Fototrofové

(glukóza + O2 CO2 + H2O)

ATP

(H2 + O2 H2O)

ATP

(světlo                   ATP)
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 Z hlediska velikosti a interakcí s mikroorganizmy můžeme do skupiny 
mikroorganizmů zařadit i viry. Viry jsou bezbuněčné organizmy, které obsahují jen jeden 
typ nukleové kyseliny (buď RNA, nebo DNA) a rozmnožují se pouze v živých buňkách 
s využitím proteosyntézy hostitelské buňky (bakteriální, houbové, rostlinné i živočišné). 
Jsou široce rozšířené ve všech půdách. Mohou dlouhodobě přežívat mimo hostitelský 
organizmus, většinou adsorbované na jílové částice. V půdě hrají významnou 
ekologickou roli, protože mohou přenášet geny z jedné hostitelské buňky do druhé a 
mohou způsobit mortalitu napadených buněk. Přestože mohou významným způsobem 
ovlivňovat funkci půdních organizmů i rostlin, a tím i transformaci živin, informace o 
jejich roli v půdě jsou dosud velice limitované. Je to dáno především tím, že v minulosti 
nebyly dostupné metody, které by umožňovaly viry studovat v tak komplexním prostředí 
jako je půda.  

 

Obr. 5.12. Vlastnosti prokaryot a bakteriálních buněk. 
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Hlavní ekologické funkce půdních mikroorganizmů jsou rozklad organických látek 
v aerobních i anaerobních podmínkách, zpřístupňování živin, fixace vzdušného N2, 
oxidace/redukce Fe, Mn, S a C, produkce metabolitů, produkce biologicky aktivních látek 
a tvorba asociací s rostlinami a živočichy (od symbiózy až po patogenitu). Jejich biomasa 
je zásobárnou relativně dostupných živin pro rostliny. Během života mikrobiální buňky 
zadržují živiny a brání jejich vyplavení (v případě N) nebo vytvoření nedostupných 
sloučenin a komplexů (v případě P). Po odumření buněk se vnitřní obsah buněk – 
cytoplazma a cytoplasmatická membrána snadno rozkládají a živiny v nich obsažené se 
postupně zpřístupňují pro rostliny. Protože je generační doba mikroorganizmů krátká, 
lze předpokládat, že živiny, které mikroorganizmy imobilizovaly na jaře, uvolní pro 
rostliny během vegetační sezóny. Buněčné stěny se rozkládají mnohem pomaleji a 
stávají se součástí půdní organické hmoty.  

 
Obr. 5.13. Vlastnosti a tvary eukaryotních buněk. 
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Bakterie a archea 

Bakterie a archea jsou snad nejpočetnějšími skupinami organizmů v půdě. V 1 g půdy 
jich je 108 až 1012 v závislosti na tom, jestli analyzujeme spodní horizonty chudé na 
organickou hmotu nebo rhizosféru či nadložní humus. Jejich velikost v půdě je většinou 
menší než 1 µm. Uvádí se, že až 30 % buněk má velikost pod hranicí rozlišitelnosti 
světelného mikroskopu (tzv. trpasličí buňky). Bakteriální buňky mají různý tvar, který se 
může měnit v závislosti na podmínkách prostředí. V podmínkách limitace uhlíkem nebo 
živinami převládají v půdě malé a kulovité buňky, které mají výhodnější poměr povrchu 
k objemu a tím se zlepšuje příjem živin (Obr 5.14.). Přestože jsou bakterie nejpočetnější 
skupinou mikroorganizmů v půdě, jejich podíl na celkové mikrobní biomase je menší než 
podíl biomasy hub, které mají mnohem větší buňky.  

Obr. 5.14. Porovnání poměru objem : povrch u různě velkých kulovitých buněk. 

Výskyt bakterií a archeí v půdě je omezen na vodou naplněné póry nebo na vodní film 
na povrchu půdních částic. Nejčastěji osídlují póry menší než 10 µm, pravděpodobně 
proto, že jsou tam chráněny před vyžíráním prvoky a kolísání obsahu vody není tak 
rychlé, jako ve větších pórech. Přestože některé druhy mají bičíky, jejich pohyblivost je 
značně omezena proto, že většina z nich je adsorbována různými mechanismy na 
půdních částicích. Nejčastěji jsou bakterie vázány iontovými můstky mezi negativně 
nabitou buňkou a pozitivně nabitou půdní částicí. Volně se s tokem vody v půdě 
přemísťuje jen okolo 5 % bakteriálních buněk.  

Archea i bakterie byly dlouhou dobu zařazovány do jedné skupiny a dříve se používal 
název archeobakterie. Archea je velmi těžké izolovat z přirozeného prostředí pomocí 
klasických kultivačních metod a proto byl jejich rozsáhlý význam popsán až v 80. letech 
minulého století. Vznik skupiny Archeí se předpokládá před 3,5 miliardami let. 
Pravděpodobně vznikla spolu s eukaryoty z jedné skupiny bakterií (Obr. 5.15.). 

Archea zřejmě representují více než 5 % všech prokaryot v půdě a významným 
způsobem ovlivňují transformaci živin v půdách a obecně koloběhy živin na zemi. Patří 
mezi ně extrémofilní druhy s unikárními enzymy a proteiny, ale najdeme je v půdách 
všech ekosystémů. Vzhledem k velkému spektru metabolických pochodů plní 
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významnou funkci ve většině procesů transformace živin a organické hmoty. 
Chemotrofní archea získávají energii z anorganických nebo organických látek. Hrají 
významnou úlohu v procesech oxidace amoniaku, disimilativní redukce nitrátů, 
denitrifikace aj. V anaerobních podmínkách archea produkují metan (metanogeneze) 
nebo redukují síru. Většina archeí v půdě se řadí do dvou kmenů: Crenarchaeota, 
Euryarchaeota, jejich klasifikace se v současnosti neustále mění. 

 

 
Obr. 5.15. Zjednodušený fylogenetický strom a stručná charakteristika třech základních skupin: 

eukaryot, prokaryot a archeí. 

Bakterie se podle složení buněčné stěny dělí do dvou základních skupin na Gram 
pozitivní (Gram+) a Gram negativní (Gram-; Obr 5.16.).  
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Obr. 5.16. Rozdíl mezi Gram+ a Gram- bakteriemi. 

Gram+ bakterie mají silnější buněčnou stěnu než Gram- bakterie a jsou proto 
odolnější k nepříznivým podmínkám prostředí. Patří mezi ně většina sporulujících 
bakterií rodu Bacillus nebo kmen Aktinobakteria. Gram- bakterie převládají v rhizosféře, 
nejznámnějšími zástupci jsou zástupci rodu Pseudomonas, Rhizobium, Azotobacter.  

Bakterie jsou adaptovány na měnící se podmínky půdního prostředí. V nepříznivých 
podmínkách prostředí (např. nedostatek substrátu, živin, vody, nízká teplota, pH apod.) 
zpomalují metabolismus, mění efektivitu metabolismu, mění tvar a velikost, nebo 
přecházejí do klidových stádií a vytvářejí spóry. Růst bakterií v půdě je pomalý, 
v průměru se uvádí, že bakterie se rozmnoží jen jednou až dvakrát za rok. Není to tím, že 
by fyziologie půdních bakterií byla odlišná od ostatních bakterií, které mají generační 
dobu od několika hodin až po několik dnů, ale tím, že bakterie přežívají většinu roku 
v inaktivních stádiích a množí se pouze v případě, že se v jejich okolí objeví dostatek 
substrátu, a současně ostatní abiotické podmínky prostředí jsou vhodné pro růst. To se 
v průměru stává 1 - 2krát ročně. 
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Bakterie, podobně jako archea, jsou charakteristické tím, že využívají v procesech 
zisku energie a tvorby buněk mnoho různých metabolických cest. To určuje jejich 
obrovskou funkční diverzitu a nepostradatelnost v procesech transformace uhlíku a živin 
v půdě. Některé procesy, např. fixace N2, nitrifikace, oxidace a redukce síry, 
acetogeneze, metanotrofie, mohou být zajišťovány pouze bakteriemi a archei. Také 
denitrifikace a je závislá především na aktivitě bakterií a archeí. Přes velkou funkční 
diverzitu, nejčastěji se vyskytující bakterie v půdě jsou aerobní (chemoorganotrofní) 
heterotrofové. Rozkládají organické látky a postupně je přeměňují na půdní organickou 
hmotu a oxid uhličitý. Obecně platí, že komplexní a aromatické látky umí štěpit jen úzká 
skupina bakterií, zatímco jednoduché organické molekuly (cukry, organické kyseliny, 
aminokyseliny apod.) rozkládá široké spektrum bakterií. 

 Mezi nejčastěji se vyskytující skupiny heterotrofních bakterií patří aktinobakterie 
(dříve aktinomycety, kmen Actinobacteria). Jsou to Gram+ bakterie vláknitého tvaru, 
které připomínají houbová vlákna. Tato vlákna jsou ale jemnější, mají průměr 0,5 - 1 µm 
(houby 3 - 8 µm) a jsou tvořena jedinou buňkou. Většinou preferují aerobní podmínky a 
tolerují vysychání a vysoké teploty. Jsou konkurenčně silné v suchých půdách, kde tvoří 
30 - 90 % bakteriálního společenstva. Dominují také v alkalických půdách (95 % 
bakteriálního společenstva), kde přebírají funkci hub, zatímco v kyselých půdách s pH 
pod 5 jejich zastoupení klesá až na 1 %. V raných stádiích rozkladu jsou slabými 
konkurenty. Jejich význam stoupá v pozdějších stádiích rozkladu, protože dokáží 
rozkládat celulózu a fenolické látky. Často se podílejí na degradaci pesticidů. Produkují 
velmi různorodé organické látky s antimikrobiálním účinkem. Nejrozšířenější je rod 
Streptomyces, Nocardia a Micromonospora. Velmi často se také vyskytuje rod 
Arthrobacter a v asociaci s kořeny některých keřů a stromů (např. Alnus, Betulaceae) rod 
Frankia, jehož zástupci fixují vzdušný dusík. V půdě se velmi často vyskytují také zástupci 
kmene Proteobacteria s nejčastějšími rody Bacillus, Pseudomonas a kmene Firmicutes 
(Clostridium, Bacillus). 

Kromě rozkladu organické hmoty plní volně žijící heterotrofní bakterie další významné 
ekologické funkce: např. fixují vzdušný N (zástupci rodů Azotobacter, Bacillus, 
Clostridium), v procesech denitrifikace uvolňují N2 nebo N2O, jsou rostlinnými patogeny 
(zástupci rodu Pseudomonas, Erwinia, Streptomyces). 

Autortofní (chemolitoautotrofní) bakterie nejsou v půdě tak početné jako 
heterotrofní bakterie, ale jejich funkce je neopominutelná. Zajišťují například přeměnu 
amoniaku na nitráty (nitrifikační bakterie – Nitrosomonas, Nitrobacter), oxidaci Fe2+ 
(železité bakterie – Thiobacillus ferrooxidans), oxidaci vodíku (Ralstonia) oxidaci H2S 
(sirné b. - Beggiatoa). 

Houby 

Houby jsou převážně vláknité eukaryotní organizmy. Mohou být jednobuněčné 
(kvasinky) i vícebuněčné. Tvoří většinu biomasy půdních mikroorganizmů. Základní 
stavební jednotkou jsou hyfy, které tvoří rozsáhlou síť, mycelium, v půdě nebo nadzemní 
makroskopické struktury, plodnice. Hyfy hub jsou v průměru široké 2 - 10 µm, ale mohu 
být i mnohem širší nebo tvořit makroskopické spletence, rhizomorfy, které vypadají jako 
kořeny rostlin (např. václavka). Rozsah mycelia se může pohybovat v řádu od centimetrů 
do stovek metrů a jeho struktura závisí na distribuci substrátu. U většiny hub jsou hyfy 
rozděleny vnitřními membránami, septy, na jednotlivé buňky. Septa jsou porézní a 
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umožňují pohyb látek, ale i organel (jádro, mitochondrie, ribozomy) z buňky do buňky. 
Cytoplasma vzniká v místech bohatých na substrát a živiny, které jsou zbytkem mycelia 
dopravovány do míst s nedostatkem substrátu a živin. Hyfy tak slouží jako kanály pro 
dopravu vody a živin. Hyfy jsou chráněny rigidní buněčnou stěnou, která obsahuje chitin 
a má odlišné složení od rostlinných i bakteriálních buněk. Ergosterol, který je specifický 
pro buněčnou stěnu hub slouží jako biomarker nebo jako měřítko houbové biomasy.  

Klasická taxonomie hub vycházela ze složení buněčné stěny, morfologie vegetativních 
mycelií a reprodukční strategie. Dělila houby do 6 základních oddělení, z nichž v půdě se 
nejčastěji vyskytují houby spájivé (Zygomycota), stopkovýtrusné (Basidiomycota), 
vřeckovýtrusné (Ascomycota) a houby nedokonalé (Deuteromycota). Rozvoj 
molekulárně biologických metod od 90. let minulého století vedl ke změně klasifikačního 
systému a dnes jsou houby rozdělovány podle jejich fylogenetické příslušnosti. Podle 
nového klasifikačního konceptu, který na počátku 21. století přerozdělil eukaryota do 5 
říší, spadají houby do říše Opisthokonta. Bylo zrušeno oddělení Deuteromycota a 
oddělení Zygomycota bylo rozděleno do samostatných kmenů. Basidiomycota a 
Ascomycota byla vyčleněna do fylogeneticky vyčleněné podříše Dikaria. 

Houby jsou heterotrofní a ke svému životu potřebují kyslík. Neosidlují mikropóry a 
téměř výhradně se vyskytují ve větších pórech a prostorech mezi půdními agregáty. 
Přestože jsou jako bakterie osmotrofní, mohou překlenovat a přežívat v prostorech 
zaplněných vzduchem, protože si vodu i živiny dokáží dopravit pomocí mycelia z větších 
vzdáleností. Také proto mají účinnější metabolismus než bakterie. V porovnání 
s bakteriemi jsou tolerantnější k nízkému pH a vysychání. Naproti tomu jsou citlivější 
k mechanické disturbanci, zamokření, aplikaci pesticidů a minerálnímu hnojení. Dominují 
v mikrobních společenstvech v lesních půdách a v extenzivně obhospodařovaných 
lučních půdách. Jejich hlavní funkce spočívá v rozkladu komplexních látek, tvorbě 
asociací s rostlinami a živočichy a pozitivním vlivu na strukturu půdy a stabilitu agregátů. 
Podle způsobu výživy se houby dělí na saprotrofy (saprofyty) osídlující mrtvé dřevo, opad 
a půdu, symbionty, které jsou závislé na zdroji C od hostitelské cévnaté rostliny 
(mykorhiza - viz kap. 5.1.) nebo řasy a sinice (lichenismus), parazity a patogeny a 
predátory (dravé druhy, které chytají pohybující se kořist, např. hlístice, do pastí). Dříve 
se předpokládalo, že symbiotické houby nedokáží rozkládat komplexní látky. 
V současnosti byla ale u mnoha mykorhizních hub prokázána tvorba celulolytických i 
lignolytických enzymů. 

Houby mají mnohem širší enzymatickou výbavu než heterotrofní bakterie. Mohou 
rozkládat širokou škálu organických látek od snadno dostupných cukrů (sacharolytické 
houby) až po komplexní látky jako je lignin nebo humusové látky. Produkují velké 
množství hydrolytických enzymů a oxidáz, které vylučují do vnějšího prostředí, kde 
enzymy štěpí komplexní, často nerozpustné látky na malé molekuly, které mohou 
procházet přes cytoplasmatickou membránu do buňky (Obr. 5.17.). 
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Obr. 5.17. Vylučování extracelulárních enzymů myceliem hub a příjem jednoduchých organických látek 

(upraveno podle WHALEN A SAMPEDRO 2010). 

Houby hrají zásadní roli v dekompozici dřeva. Saprotrofické a parazitické houby 
rostoucí na dřevě jsou zahrnovány do jedné funkční skupiny dřevokazných hub. 
Celulolytické houby produkují celulázy a celobiázy a způsobují tzv. hnědou hnilobu 
dřeva. Rozkládají celulózu a uvolněný nerozložený lignin zbarvuje rozkládající se dřevo 
do hněda. Rozkládající se dřevo ztrácí na váze i objemu, drobí se na kousky ve tvaru 
kostek. Je zdrojem tmavého surového humusu, který je bohatý na huminové kyseliny. 
Bílá hniloba dřeva je spojena s aktivitou lignolytických hub, které do svého okolí vylučují 
vedle celuláz a celobiáz také ligninolytické enzymy (polyfenoloxidázy), které rozkládají 
celulózu a lignin. Dřevo se nerozpadá, ale zcela rozkládá, ztrácí barvu a vzniká z něj světle 
hnědý humus bohatý na fulvokyseliny. Při rozkladu se uvolňuje dusík z bílkovin, který 
slouží především pro tvorbu biomasy rozvíjejících se mikrobních společenstev. Poslední, 
měkká hniloba (zapaření) dřeva probíhá při vyšší teplotě a vlhkosti, kdy se rozkládá 
hlavně celulóza a lignin pouze v malé míře. Do skupiny dřevokazných hub se obvykle 
zařazují i hlenky, které v minulosti byly řazeny mezi houby, ale dnes spadají mezi prvoky. 

V průběhu rozkladu rostlinného materiálu (opad a mrtvé dřevo) probíhá sukcese 
edafonu, ve které hrají nejdůležitější roli houby. Obecně lze napsat, že v prvních stádiích 
rozkladu hrají důležitou roli „vnitřní“ druhy, které osídlily rostlinný materiál během 
senescence a nastupují druhy, které preferují snadno dostupné látky. Při postupném 
snižování obsahu snadno dostupných látek začínají nastupovat druhy rozkládající 
komplexní látky. V rozkládajícím se materiálu se zvyšuje hustota mycelia, které je 
potravou pro mezofaunu (Obr. 5.18.). Průběh sukcese, zastoupení druhů i rychlost 
rozkladu závisí na kvalitě rozkládaného materiálu, vlhkostních a teplotních podmínkách 
prostředí a zastoupení zdrojových organizmů osídlující mrtvý materiál v prostředí. 
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Obr. 5.18. Substrátová sukcese při rozkladu organického substrátu. V prvních stádiích rozkladu, v době 

senescence a v prvním roce rozkladu hrají roli hlavně sacharolytické a celulolytické houby a paraziti. 
S postupujícím rozkladem, když se vyčerpají snadno dostupné látky, se po prvním roce začínají více 

uplatňovat lignolytické houby, ubývá biomasy opadu a snižuje se poměr C/N. Kolem třetího roku substrát 
osidluje mezofauna (chvostoskoci a roztoči), která selektivně vyžírá některé druhy hub a tím ovlivňuje další 

sukcesi. Pokud se rozkládá dřevo, hlavní roli v osidlování hrají basidiomycety, pokud se rozkládá měkký 
opad, pak mukorlání houby. 

Zastoupení a diverzita hub se nemění jenom v průběhu rozkladu rostlinného 
materiálu, ale i během vývoje ekosystému (Obr. 5.19.). Souvisí to se změnou druhového 
složení vegetace a jejím stárnutím. S tím se mění chemismus i množství opadu, 
abundance a diverzita saprofytních i mykorhizních hub. To indukuje změny v dalších 
článcích potravního řetězce, které zpětnou vazbou ovlivní rozvoj hub v dalších stádiích 
rozvoje ekosystému. 

Houby mohou napomáhat zotavení zněčištěné půdy. Jejich enzymy jsou schopny 
rozkládat kromě přirozeně se vyskytujících látek i antropogenní organické polutanty 
(ropné deriváty, polychlorované bifenyly apod.). Těžké kovy však nelze rozložit na 
jednodušší neškodné látky. Jejich toxicitu houby snižují imobilizací – chelatací s peptidy 
nebo organickými kyselinami. Chelatace může probíhat uvnitř i vně buňky. Následné 
komplexy jsou kumulovány v biomase hub nebo zůstávají volně v půdě. 

Řasy a sinice 

Sinice (cyanobakterie) a řasy jsou fotoautotrofní organizmy, které získávají energii ze 
slunečního záření a uhlík z CO2 v procesech klasické fotosyntézy. Ke svému rozvoji 
nepotřebují organickou hmotu, z půdy čerpají vodu a minerální látky. Jejich rozšíření 
v půdě je omezeno na povrchové horizonty, kam může dopadat sluneční záření. Jsou 
osmotrofové a získávají potřebné živiny z půdního roztoku. 

 Sinice jsou bakterie, ale jejich ekologická funkce je velice podobná funkci řas, a proto 
jsou zařazeny do společné skupiny s řasami. Jejich význam ve vyvinutých půdách není 
velký, ale roste s extrémností lokality. Dokáží fixovat vzdušný N2 a jsou tolerantní 
k extrémním podmínkám prostředí (vysoká fluktuace teploty, vlhkosti, nízký obsah živin). 
Proto jsou významnými pionýrskými organizmy při osídlování čerstvých lávových půd,  
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Obr. 5.19. Ekosystémová sukcese mykorhizních hub během stárnutí lesa. V mladém rozvíjejícím se lese je 
množství opadu vysoké kvality (velký podíl měkkého opadu s příznivým poměrem C/N a nízkým obsahem 

fenolických látek). Převládá nespecifická mykorhiza, plodné malé druhy, které mají nízké požadavky na 
sacharidy hostitelské rostliny (např. lakovka). Se stárnutím lesa se zvyšuje množství opadu, ale snižuje se 

jeho kvalita. Zvyšuje se podíl C/N i obsah fenolických látek a vosků. Diverzita mykorhizních hub roste až do 
doby zapojení porostu a začne klesat ve fázi stárnutí porostu. Převládají odolné specifické druhy s velkými 

plodnicemi a většími nároky na výživu od hostitelské rostliny (např. muchomůrka). 

výsypek, jeskynních půd, pouští nebo půd po požárech. Nejčastějšími rody zastoupenými 
v půdě jsou Nostoc a Anabaena. Zástupci obou rodů dokáží fixovat vzdušný N2.  

Řasy jsou eukaryota a v současnosti jsou většinou zařazovány do říší Archaeplastida 
(např. zelené řasy) a Chromista (např. hnědé řasy, rozsivky). V půdě se vyskytují buď 
vláknité, mnohobuněčné nebo jednobuněčné formy. Nejčastěji jsou to zelené řasy (např. 
Chlorella a Chlamydomonas), rozsivky (Pinnularia, Navicula) a hnědé řasy 
(Eustigmatos, Xanthonema a Heterococcus). Jejich buněčná stěna má podobné složení 
jako vyšší rostliny, rozsivky jsou navíc chráněny křemičitou schránkou, což zvyšuje jejich 
odolnost vůči extrémním podmínkám prostředí. 

Řasy a sinice jsou klíčovými organizmy při osídlování nových substrátů a při tvorbě 
primárních půd. Oxid uhličitý, koncový produkt v procesech respirace tvoří v půdním 
roztoku kyselinu uhličitou, která zrychluje zvětrávání osídlovaného substrátu. 
Vylučované extracelulární polysacharidy napomáhají tvorbě půdních krust a agregátů. 
Řasy, podobně jako sinice, hrají významnou roli nejen v nově tvořících se půdách, ale i 
v obnažených půdách (např. úhor, spáleniště) a půdách málo zastíněných vegetací, kam 
může pronikat sluneční záření.  

Mnoho řas a sinic může vedle slunečního záření využívat i organickou hmotu jako 
zdroj C a energie, produkují heterotrofní spory a žijí mixotrofním způsobem života. Na 
procesech tvorby primárních půd se řasy a sinice podílejí také v roli symbiontů 
v lišejnících, kde je jejich role podtržena vylučováním organických kyselin a dalších 
metabolitů houbovým symbiontem. Půdní řasy mohou sloužit jako indikátory. Určité 
rody jsou charakteristické pro určité ekosystémy. Například rod Ettlia je typický pro lesní 
půdy, r. Bractaeocosccus je prvním kolonizátorem destruovaných půd, r. Macrochloris a 
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Prasiola jsou charakteristické pro studené půdy vysokých hor a arktických oblastí a r. 
Monodus a druh Bumilleriopsis filiformis pro agrocenózy. 

5.4.2. Mikrofauna 

Mikrofauna zahrnuje eukaryotní organizmy menší než 200 µm (šířka). Jsou 
permanentními obyvateli půdy, kteří žijí ve vodním filmu, nedokáží překonat vzduchem 
vyplněné prostory a preferují prostředí bohaté na organickou hmotu. Potravně jsou 
závislí hlavně na bakteriích a houbách. Mezi mikrofaunu se tradičně řadí prvoci a hlístice. 

Prvoci 

 Prvoci (protista dříve protozoa) jsou jednobuněčné heterotrofní nebo mixotrofní 
organizmy, které byly podle tradiční klasifikace založené na schopnosti jejich pohybu, 
řazeny do stejné říše jako živočichové (Obr. 5.22.a). Prvoci se rozdělovali na čtyři skupiny 
bičíkovci, měňavky, krytenky a nálevníci. V poslední době ale taxonomie 
jednobuněčných eukaryot prodělává velké změny a jednobuněčná eukaryota, která se 
dříve řadila mezi prvoky, dnes spadají do všech 5 nových fylogenetických říší.  

V těchto skriptech zachováme z důvodů zachování kontinuity a srovnatelnosti se 
starší literaturou tradiční rozdělení, i když jsme si vědomi toho, že je to rozdělení umělé 
a nesleduje moderní klasifikační systém. Na druhou stranu poměrně dobře sleduje jejich 
ekologické nároky a funkci v půdě. K tradičním skupinám přiřadíme hlenky (Obr. 5.20.).  

Prvoci jsou nejpočetnější skupinou půdní fauny. Osídlují póry větší než 10 µm a 
makroagregáty, do menších pórů a mikroagregátů nemohou pronikat vzhledem ke své 
velikosti. Aby se mohli pohybovat, růst a rozmnožovat, musí být póry naplněny vodou – 
obvykle limitní hodnota vlhkosti odpovídá vodnímu potenciálu okolo -150 kPa (30 - 40 % 
maximální vodní kapacity). Jejich aktivita je tedy vázána na vlhké, živinami bohaté 
prostředí. Pokud půda vyschne, zvýší se salinita nebo sníží množství dostupné organické 
hmoty, populace přecházejí do klidových stádií a tvoří cysty, které přežívají nepříznivé 
podmínky prostředí. Pokud nejsou napadeny parazitickými houbami, přežívají i 
desetiletí. Jejich výskyt je vázán na horních několik cm půdy a jsou hojně zastoupeni 
v rhizosféře, kde mají hodně potravy. Preferují neutrální půdy, ale nalezneme je jak na 
kyselých, tak i zásaditých stanovištích. V lesních půdách, kde v mikrobním společenstvu 
dominují houby, převažují krytenky, nálevnící a detritovorní hlenky. V polních půdách 
s dominancí bakterií nebo v jílovitých půdách převažují bičíkovci a měňavky. Prvoci jsou 
odolní disturbanci a v disturbovaných půdách se jejich početnost dokonce zvyšuje.  
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Obr. 5.20. Skupiny půdních prvoků a jejich charakteristika. 

Charakteristické je velké kolísání jejich početnosti v čase (Obr. 5.21.). Jsou 
intenzivními predátory, regulují početnost bakteriálních populací, napadají houby. Jejich 
predační tlak zvyšuje růstovou rychlost a obrat bakterií, udržuje bakteriální populace 
mladé a aktivní. Fungivorní prvoci dokáží prorazit malou díru do houbového mycelia 
nebo spory a zasunout panožku do cytoplasmy a pohltit ji. I když tento způsob predace 
není široce rozšířený, může omezit výskyt patogenních hub. Prvoci nejsou obvykle 
obligátní fungivorové, ale konzumují i bakterie a detritus. Detritem se živí hlenky, které 
vylučují enzymy do půdního roztoku a spotřebovávají rozštěpené jednoduché látky nebo 
přijímají mikrodetritus, který tráví uvnitř potravních vakuol. Dřevokazný hmyz má ve 
svém zažívacím traktu anaerobní prvoky, kteří s ním žijí v symbióze a pomáhají mu trávit 
celulózu. 
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Obr. 5.21. Potravní závislost bičíkovců na bakteriích a měňavek na bakteriích a bičíkovcích. Po dešti (den 0) 

se v půdě namnožily bakterie. V bezprostřední závislosti na zvyšování jejich počtu narostli bičíkovci asi 
zhruba týdenním zpožděním začal narůstat počet měňavek, které vyžíraly jak bičíkovce, tak i bakterie. 

V důsledku vyžírání se snížilo nejdříve množství bakterií a se zhruba jednodenním zpožděním i množství 
bičíkovců a měňavek. Počty prvoků se snížily vlivem limitace potravou. 

Hlístice 

Hlístice jsou malí nečlánkovaní červi (průměr 50 µm a délka 150 - 500 µm) z kmene 
Nematoda (Obr. 5.22.b). Jsou jednou z nejpočetnějších a nejrozšířenějších skupin 
živočichů. Půdní hlístice náleží nejčastěji do řádů háďata (Rhabditita), háďátka 
(Tylenchida), Aphelenchida a hlístkové (Dorylaimida). Tradiční taxonomie založená na 
umístění a tvaru tělních otvorů (ústní a vylučovací otvor, sekreční kanálky) je podpořena 
analýzami DNA. 

V půdě je většina hlístic volně žijících, pouze malá část je parazitická. Vyskytují se ve 
všech půdách od polárních po tropické ekosystémy, od nížin až po vysokohorské oblasti. 
Volně žijící hlístice obývají a pohybují se ve vodním filmu a v pórech zaplněných vodou, 
zatímco parazitické hlístice žijí přisedlé buď na kořenech rostlin anebo na živočiších. 
Většina z nich se vyskytuje ve svrchní vrstvě 5 - 10 cm a v rhizosféře. Při vysychání půdy 
migrují do vlhčích míst, ale jejich migrace je omezena na vzdálenosti několika 
centimetrů. Sucho přežívají v dormantním stádiu i několik let. 

Půdní hlístice hrají díky svému širokému rozšíření a širokému spektru potravních typů 
důležitou roli v přeměně živin. V půdě mají podobnou ekologickou funkci jako prvoci. 
Podporují rozvoj mikroflóry ať už přímým vyžíráním nebo vylučováním dostupných 
organických látek. Napadají i větší živočichy, vysávají obsah jejich těla a polykají i malé 
půdní částice, které jim pravděpodobně pomáhají trávit potravu. Saprotrofové 
(omnivorové) se pasou na rozkládajících se rostlinných zbytcích, ale i na exsudátech 
v rhizosféře rostlin. Parazitické druhy mají význam hlavně v zemědělských půdách. 
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Hlístice mohou být rozděleny do několika funkčních skupin a tyto skupiny jsou 
využívány jako indikátorové organizmy disturbance a podmínek potravních sítí. Jedinci 
v jednotlivých skupinách odpovídají podobným způsobem na disturbanci půdy a změny 
v potravních sítích. Podle zastoupení funkčních skupin ve společenstvu se odhaduje stáří 
ekosystému, podle poměru bakteriovorních : fungivorních hlístic s odhaduje důležitost 
bakteriálního a houbového kanálu v potravních sítích.  

 
Obr. 5.22. Ukázky zástupců mikrofauny (a – prvok, b – hlístice), mezofauny (c – roztoč, d – chvostoskok) a 

makrofauny (e – larva mouchy, f – mnohonožka, g – žížala, h – stinka).  
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5.4.3. Mezofauna 

Mezofauna zahrnuje organizmy mezi 200 µm a 2000 µm, které permanentně žijí 
v půdě. Většinou patří mezi členovce (Arthropoda), mají tělo chráněno chitinózní 
schránkou a nazývají se hromadným názvem mikroartropoda. Dalšími častými zástupci, 
kteří nepatří mezi členovce, jsou želvušky (Tardigrada), vířníci (Rotifera), hmyzenky 
(Protura), vidličnatky (Diplura) a roupice (Enchtraeidae). Tyto skupiny zatím nejsou příliš 
prostudovány.  

Mezofauna nejčastěji žije v opadu a ve svrchních 5 - 20 cm půdy. Už není závislá na 
vodním filmu a volně se pohybuje v makropórech a trhlinách. Její výskyt je 
nerovnoměrný. Její zástupci jsou významným článkem potravních sítí. Jsou hlavně 
detritovorní, a spolu s detritem konzumují houby a bakterie. Vyskytují se ale mezi nimi i 
druhy dravé. Před nepříznivými podmínkami prostředí se chrání migrací do vlhčích míst a 
do spodních vrstev půdního profilu, vytvářením klidových stádií, nebo uzpůsobením 
životního cyklu. 

 Želvušky („vodní medvědi“, délka 100 - 1500 µm) konzumují organické zbytky a 
vysávají obsah řasových a rostlinných buněk Preferují vlhký opad a půdu. Nesnášejí 
vysušení a suché periody přežívají ve formě cyst.  

Vířníci (délka 200 - 500 µm) jsou vodní živočichové, a proto preferují vlhké prostředí. 
Předpokládá se, že drtí rostlinné zbytky, houbová mycelia, chytají prvoky a bakterie nebo 
seškrabávají organické nárosty. 

 Hmyzenky (1 - 2 mm) žijí ve velmi vlhké humusové vrstvě, nezalézají hlouběji než do 
10 cm. Pravděpodobně se živí houbami.  

Vidličnatky (2 - 5 mm) žijí v rozdrceném opadu, humusu a pod kameny. Často jsou 
predátory hmyzu a jeho larev. Kromě živé kořisti konzumují i mrtvé organizmy, houby a 
detritus.  

Roupice (5 - 15 mm) jsou malí kroužkovci se strukturou těla podobnou žížalám. 
V kyselých lesních půdách zastávají funkci žížal. Snadno vysychají, takže preferují vlhká 
stanoviště, organické vrstvy půdy.  

Chvostoskoci (0,1 mm - 2 mm; Obr. 5.22.d) jsou spolu s roztoči (0,1 mm - 2 mm; 
Obr. 5.22.c) nejčastějšími zástupci mezofauny. Jejich početnost i biomasa, které jsou 
řízeny podmínkami prostředí, predací i potravní nabídkou v průběhu sezóny silně kolísají. 
Díky chitinózní schránce jsou odolní vysychání, mnohé druhy mohou přecházet do 
anabiózy. Obecně ale platí, že jsou aktivní i v půdě pod bodem vadnutí a při teplotách od 
0 °C do 25 °C. Obě skupiny jsou charakteristické velkou druhovou diverzitou, která se 
snižuje od mírného pásu směrem na jih do tropů i na sever do subarktických a arktických 
ekosystémů. Živí se rozkládajícím se opadem a mikroorganizmy na něm, některé druhy 
jsou omnivorní a jejich potrava zahrnuje rostlinný materiál, mikroorganizmy i měkké 
živočichy. Chvostoskoky často najdeme v rhizosféře, kde se živí kořínky rostlin a 
houbami. Půdní chvostoskoci se obvykle rozdělují do dvou skupin na epiedafické a 
euedafické druhy (Tab. 6.). Epiedafické druhy žijí v povrchovém opadu, vypásají opad, 
jsou obecně větší, tmavší a jsou odolnější vysychání než euedafické druhy, mají 
vyvinutou furku. Euedafické druhy žijí ve fermentační a minerální vrstvě, nemají furku, 
některé druhy mají zakrnělé oči, jsou fungivorní a omnivorní. Půdní roztoči se rozdělují 
do čtyř ekologických skupin na Cryptostigmata (Oribatida), Prostigmata, Mesostigmata a 
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Astigmata. Cryptostigmata jsou detritovorní a fungivorní, Prostigmata jsou primárně 
dravci, ale některé druhy spásají i houby, Mesostigmata jsou predátoři konzumující živou 
i mrtvou kořist. Astigmata jsou nejméně rozšířenou skupinou, která obývá chladné, vlhké 
habitaty s vysokým obsahem organické hmoty. Živí se detritem a asociovanou 
mikroflórou. 

 

 
Tab. 6. Morfologické, ekologické a fyziologické charakteristiky epiedafických a euedafických chvostoskoků. 

Euedafičtí chvostoskociEpiedafičtí chvostoskoci

Fúrka přítomna

Velcí (> 2 µg suché váhy)

Zbarvení přítomno

Dlouhé výběžky a končetiny Malé přívěsky

Rozložený rostlinný opad (A horizont)
Částečně rozložený opad (H horizont)

mikroorganismy
Rostlinný opad a na něm žijící saprotrofytické 
Vysoká, ale nepravidelná
Příjem potravy nepravidelný
Pohyb za potravou
Sezóně vázané rozmnožování
Velká produkce vajec
Malé množství potomků Velké množství potomků

Partenogenetické
Redukované nebo nevyvinuté oči
Bez zbarvení
Fúrka nepřítomna

Malý (> 2 µg suché váhy)

Saprotrofní houby
Nízká, ale konstantní 
Příjem potravy konstantní
Bez pohyb za potravou
Kontinuální rozmnožování
Malá produkce vajec

Potrava

Čestrvá opadová vrstva (L/F horizont)

Oči složené ze 16 ommatidií
Sexuální

Místo výskytu

Velikost
Morfologie

Rozmnožování

Potravní zvyky

Metabolická aktivita

 
 

 

 
Tab. 7. Ekologické a fyziologické charakteristiky roztočů. 

     sklerotizovanými pláty,
     laterálně umístěná 
     stigmata
Rychle se pohybující
Běžný sexuální 
     dimorfismus (souboje 
     o samice, samci 
     ochraňují samice 
     v průběhu kladení vajec
Středně velká vejce
Krátké životní cylky
Predátoři, natráví oběť 
     mimotělními trávícími 

Vysoká, ale nepravidelná

Drobný hmyz, hlístice,
     opad, saprotrofycké      opad, saprotrofycké      a saprotrofické houby
     houby, řasy, mrtvý hmyz      houby, rostliny,

     drobný hmyz

0.2 - 1 
Rostlinný opad a půda

     šťávami

100 - 300 vajec na samici
Sexuální

     Kryptostigmat
Stejná morfologie jako u 

Pohyb za potravou

Krátké životní cykly

    odumřelé zbytky
    houby, dusíkem bohaté 
Hnůj, bacterie, saprotrofycké

Středně vysoká a konstantní

Tělo chráněno silnými 

0.3 - 3 
Rostlinný opad a půdaRostlinný opad a půda

Středně velká vejce

(týdny/měsíce)

Rychle se pohybující
     ústního aparátu
Stigmata umístěna na bázi

0.2 - 1

Různé 

Krátké životní cykly

     kladení vajec)
     samice v průběhu 
Sexuální (samci ochraňují 

Rozkládající se rostlinný 

Tvrdý exoskeleton

0.2 - 1
Mech, rostlinný opad, půda

         pohyblivost

Kryptostigmata Prostigmata Mesostigmata Astigmata

Metabolická 
aktivita

(délka těla, mm)

Rozkládající se rostlinný 

Nízká, ale konstantní

Potrava

Různá

Příjem potravy nepravidelný
Potravní zvyky

Příjem potravy nepravidelný
Pohyb za potravou

     (1 - 2 roky)

Rozmnožování

Dlouhé životní cykly
Málo velkých vajec
Partenogenetické

Morfologie/

Pomalu se pohybující
     predací
     ochrana dospělců před 

Místo výskytu
Velikost
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5.4.4. Makrofauna 

Makrofauna zahrnuje mnohobuněčné organizmy větší než 2 mm. Patří sem 
především žížaly (Annelida, Obr. 5.22.g), dále pak měkkýši (Gastropoda), mnohonožky 
(Diplopoda; 5.22.f), stonožky (Chilopoda), stinky (Isopoda, Obr. 5.22.h), larvy much 
(Diptera; Obr. 5.22.e) a brouků (Coleoptera), pavouci (Araneae), mravenci 
(Hymenoptera) a termiti (Isoptera), kteří jsou rozšířeni v tropech a subtropech. Někteří 
zástupci žijí v půdě neustále, jiní tam mají jen některá vývojová stádia nebo tam dočasně 
přebývají (Obr. 5.23.).  

Obr. 5.23. Rozdělení půdních živočichů podle toho, jaká část jejich vývojového cyklu se odehrává v půdě. 

Mezi makrofaunu patří dekompozitoři, herbivoři i dravci. Dekompozitoři spolu 
s detritem požírají houby a bakterie, nelze ale předpokládat, že by selektivně vyžírali 
mikroflóru. Žížaly, mravence a termity, kteří významným způsobem mění fyzikální, 
chemické a strukturní vlastnosti půdy a tak ovlivňují život ostatních organizmů, 
nazýváme ekosystémovými inženýry. V našich podmínkách jsou to hlavně žížaly, ale vliv 
mravenců v některých lučních nebo lesních ekosystémech nesmíme zanedbat. Role 
mravenců a termitů je významná hlavně v tropech a subtropech. Mnohonožky, měkkýši 
a stinky jsou důležitými rozkladači opadu v temperátních i tropických ekosystémech. 
Brouci a larvy much se podílejí na rozkladu mršin a exkrementů. Stonožky, pavouci a 
někteří zástupci brouků (např. drabčíkovití, střevlíkovití) jsou dravci žijící na povrchu 
půdy a v opadu. Drátovci, kovaříkovití, larvy brouků mohou způsobovat velké poškození 
kořenů v lesních i zemědělských ekosystémech. 

Žížaly jsou nejdůležitějšími zástupci makrofauny v ekosystémech mírného pásma. 
Vytvářením chodeb (biopóry), zatahováním organických zbytků do půdního profilu, 
mícháním organických zbytků s minerálními částicemi, jejich trávením a obohacováním o 
slizový materiál plní významnou strukturotvornou funkci, zlepšují provzdušnění půdního 
profilu, infiltraci vody do půdy, ovlivňují růst rostlin i život dalších organizmů. Podle 
morfologie, fyziologie, potravní preference a toho, kde a jak vytvářejí chodbičky, se žížaly 
zařazují do ekologických skupin na epigeické (např. Lumbricus rubellus), endogeické 
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(Apporectodea caliginosa) a anetické (Lumbricus terrestris; Obr. 5.24.). Bez ohledu na to, 
v jaké části půdního profilu jsou, dokáží žížaly zkonzumovat velké množství rostlinných a 
živočišných zbytků, půdy a mikroorganizmů. Odhaduje se, že žížaly mohou každoročně 
zkonzumovat 4 - 10 % organických zbytků ve svrchních 15 cm půdy. Tím, že si prožírají 
chodbičky půdním profilem, mechanicky narušují půdní částice a následně vytvářejí nové 
agregáty. Biochemické a chemické přeměny, které probíhají v jejich zažívacím traktu, 
pomáhají vytvářet organo-minerální komplexy a stabilizovat půdní organickou hmotu a 
současně urychlují rozklad organické hmoty. Jejich těla i slizy, které vylučují na povrch 
těla, jsou bohaté na N. Žížaly jsou nejpočetnější v lučních a pastevních půdách, naopak 
v kyselých lesních půdách téměř chybí. 

 

Obr. 5.24. Tři hlavní ekologické skupiny žížal. 
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Tab. 8. Výskyt a ekologická funkce nejdůležitějších zástupců půdních organizmů. 

organizmus velikost výskyt a nároky na prostředí ekologická funkce 

bakterie, osmotrofové 
heterotrofní i 
autotrofní 

0,2 - 1 µm3 na povrchu půdních částic, půdní póry, uvnitř 
agregátů, mikropóry, sorbce na površích 

dekompozice a mineralizace organické 
hmoty, fixace N2, symbióza s rostlinami, 
procesy přeměny N, P, oxidace Fe a S, 
patogeny 

aktinobakterie 
osmotrofové, 
heterotrofní 

vlákna 10 - 15µm, 
šířka 0,5 - 2,0 µm 

jako bakterie, citlivé na nízké pH odolné 
vodnímu stresu, vysokým teplotám a pH 

dekompozice organických látek (hlavně 
těžko rozložitelných), produkce antibiotik, 
fixace N2, patogeny, tvorba agregátů 

houby 
osmotrofové, 
heterotrofní 

vlákna 2 - 10µm, 
šířka10 µm, spory 

vodní film, ale mohou překonávat i prostory 
nevyplněné vodou, nevyskytují se 
v mikropórech, preferují nížší pH, lesní půdy 

dekompozice organických látek, symbióza 
s rostlinami (mykorhiza), patogeny, tvorba 
agregátů 

řasy a sinice 
osmotrofní org. 
autotrofní, 
heterotrofní i 
mixotrofní 

jednobuněčné, 
vláknité i 
v koloniích, 
1 - 100µm3 

na povrchu půdy, zelené řasy nejvíce 
v půdách mírného pásma, extrémní 
stanoviště – sinice (pouště, vysoké pH), 
rozsivky - (mírné pásmo, citlivost k vysychání) 

primární osidlování povrchů, zvětrávání 
hornin (produkce H2, CO2) strukturotvorná 
funkce (vylučování polysacharidů do 
prostředí), fixace N2 (sinice) 

prvoci, heterotrofní, 
vyjímečně autotrofní, 
osmotrofní, ale 
pohlcují i částice jílu, 
bakterie a houby 

v průměru < 100 
µm3 

vazba na vodní film, osídlují větší póry 
v závislosti na velikosti těla, hlavně vrchní 
vrstva půdy, do 15 až 20 cm, v zažívacím 
traktu živočichů, v rhizosféře 

dravci, parazité, mikrofágové 
dekompozice organických látek 
bakteriofágové – regulace početnosti 
bakterií (mikrobiální smyčka) 

hlístice (Nematoda) 0,5 - 2 mm délka, 
0,02 - 0,1 µm šířka 

volně žijící i přisedlé, větší póry, vlhká 
stanoviště, vrchní vrstva půdy do 15 až 20 
cm, rhizosféra, početnější v opadavém lese a 
na louce než ve smrčině, pohyb vázán na 
vodní film 

parazité rostlin i půdní fauny, 
mikrofágové, dravci, omnifágové hlavní 
význam v ovlivnění mikroflóry, kořenů 
rostlin, přímý podíl na rozkladu organické 
hmoty je malý, indikátory stáří 
ekosystému (díky širokému spektru 
potravních typů) 

roztoči 
(Acarina) 
mikroarthropoda 

délka 0,25 - 1 mm povrchové vrstvy do 15 - 20 cm,F horizont, 
mozaikovitá distribuce, velká sezónní 
variabilita, velká diverzita, patří 
k nejpočetnější skupině 

dravci, detritofágové, mikrofágové, 
fytofágové, koprofágové, rozšiřování 
houbových vláken, spór, řas, hlavní 
význam – fragmentace opadu a podpora 
mikrobní aktivity 

chvostoskoci 
(Colembolla) 
mikroarthropoda 

délka < 1mm jako roztoči detritofágové, mikrofágové, rozšiřování 
houbových vláken, spór, řas, hlavní 
význam – fragmentace opadu a podpora 
mikrobní aktivity,  

roupice 
(Enchytraeidae) 

délka 1 - 2 mm povrchové vrstvy do 20 cm, hnízdovitá 
distribuce, choulostivost na vysychání, snáší 
nízké pH (v kyselých půdách nahrazují žížaly), 
hlavně mírné pásmo 

detritofágové, mikrobiofágové, 
strukturotvorná funkce (stabilní 
exkrementy) fragmentace opadu 

žížaly 
(Lumbricidae) 

několik cm luční půdy, hlavně mírné pásmo, preferují 
neutrální a alkalické půdy, aktivní pouze ve 
vlhkých podmínkách, na povrchu – epigeické, 
podpovrchvé – endogeické, migrující – 
anetické 

detritofágové, fragmentace a trávení 
opadu, promíchávání s půdou, strukturo-
tvorná funkce (vylučování slizů), zvyšování 
propustnosti půdy, trávení organické 
hmoty, podpora mikrobní aktivity 

larvy much a brouků 
(Diptera a Coleoptera) 

2 mm - 4 cm v opadu (epigeické druhy), v půdě (edafické 
druhy), stanoviště s velkou disturbancí, 
fluktuace během roku 

saprofágové, fytofágové, dravci 
rozmělňování a fragmentace opadu, 
trávení organické hmoty 

mnohonožky a 
stonožky 
(Diplopoda, 
Chilopoda) 

2 mm - 4 cm 
v průměru 1-2 cm 

hlavně v lese, méně na loukách, větší druhy - 
pod kameny, pařezy, kůrou, hnízdovitý 
výskyt, menší druhy - mohou se zahrabávat 
do půdy,preferují vápenaté půdy, ale výskyt i 
v kyselých půdách 

mikrobiofágové, detritofágové, dravci 
(hlavně stonožky), saprofágové, 
fragmentace, rozmělňování a trávení 
opadu, podpora mikrobní aktivity, 
stabilizace organické hmoty, 
v exkrementech (typ humusu moder) 

stinky 
(Isopoda) 

15 - 20 mm 
(ale i několik cm) 

všude tam, kde je vlhko, citlivé na 
disturbanci, počty klesají směrem od jihu 
k severu, komposty, hnízdovitý výskyt (i 
hodně druhů pohromadě) 

saprofágové, koprofágové fragmentace a 
rozmělňování opadu, méně dokonalé 
trávení než mnohonožky 
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6. Koloběhy živin v půdě 
Koloběhy živin jsou vzájemně propojeny a nelze uvažovat o jednom cyklu odděleně 

od ostatních. Pro přiblížení a lepší představu je možno použít určité zjednodušení. 
Organizmy i rostliny potřebují k tomu, aby mohly žít, růst a rozmnožovat se energii, 
uhlík, dusík, fosfor, síru a mnoho dalších živin pro tvorbu biomasy. Živiny čerpají ze svého 
prostředí, přičemž každá z živin je součástí jiného koloběhu a musí projít svými 
specifickými přeměnami. Představme si rostlinu a její vazbu na půdu. Rostlina fixuje oxid 
uhličitý ze vzduchu a s využitím sluneční energie, vody a živin vytvoří nadzemní biomasu 
a kořeny. Může přijmout pouze ty živiny, které jsou rozpuštěné ve vodě. K tomu, aby 
byly jednotlivé živiny ve formě přijatelné pro rostlinu, musí projít řadou přeměn. 
Například fosfor, vápník, draslík a síra se primárně uvolňují z hornin, dusík je primárně 
fixován mikroorganizmy z atmosféry. Biomasa vytvořená rostlinou pak v sobě obsahuje 
uhlík, vodu a přijaté živiny. Po odumření rostlinná biomasa nezůstane v nezměněném 
stavu, ale je zdrojem potravy pro heterotrofní organizmy, které ji zabudují do své vlastní 
biomasy a část potravy spotřebují při dýchání a do prostředí vyloučí oxid uhličitý. Po 
odumření se stávají zdrojem potravy pro další heterotrofní organizmy. Tak se biomasa 
vytvořená rostlinou postupně přeměňuje v různých procesech na nové organické látky, 
ale také zpět na oxid uhličitý a minerální živiny. Oxid uhličitý se uvolňuje do atmosféry a 
minerální látky do půdního roztoku, odkud jsou znovu využívány dalšími, nově se 
vyvíjejícími rostlinami a organizmy. Tím jsou vzájemně svázány koloběhy uhlíku, dusíku, 
fosforu, síry i dalších prvků. Z toho také vyplývá, že pokud z nějakého důvodu dojde 
k ovlivnění koloběhu jednoho prvku, je třeba předpokládat i změny v koloběhu všech 
ostatních prvků. 

V suchozemských ekosystémech (louky, lesy, obhospodařované pozemky a mokřady) 
probíhá většina přeměn jednotlivých živin právě v půdě. Pro přeměny všech prvků platí, 
že rychlost procesů a jejich vzájemná rovnováha závisí na podmínkách prostředí, 
především na teplotě, vlhkosti, aeraci, pH, na vegetačním krytu, aktivitě půdních 
organizmů a v případě zemědělských půd i na způsobu obhospodařování. Musíme mít 
ale na paměti, že každý proces vyžaduje své určité specifické podmínky.  

Koloběhy všech prvků závisí na vstupu rostlinné biomasy do půdy a na rychlosti, jakou 
se tato biomasa přeměňuje, rozkládá, a živiny se uvolňují zpět do koloběhu. V rámci 
rozkladných procesů, které nazýváme souhrnným názvem dekompozice, probíhají 
současně procesy mineralizace a imobilizace. V procesech mineralizace je organická 
hmota postupně přeměňována na minerální látky a CO2, v procesech imobilizace jsou 
naopak minerální látky a CO2 zabudovávány do těl organizmů a do půdní organické 
hmoty. Převažují-li v půdě procesy mineralizace nad procesy imobilizace, dochází 
k úbytku organické hmoty v půdě, k porušování půdní struktury a v dlouhodobém 
měřítku až k degradaci půd.  

6.1. Koloběh uhlíku  

Půdní organická hmota představuje největší světovou zásobu uhlíku a energie v 
suchozemských ekosystémech. Zásoba organického uhlíku v půdě je více než dvakrát 
větší než zásoba v atmosféře nebo v rostlinné biomase (Obr. 6.1.).  
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Obr. 6.1. Hlavní zásobníky uhlíku v terestrickém ekosystému a roční tok CO2 z půdy do atmosféry. 

Množství CO2 uvolňované každoročně v důsledku průmyslové výroby a spalovacích procesů činí zhruba 
jednu desetinu tohoto množství (upraveno podle GLEIXNER 2001). 

Hlavním zdrojem uhlíku v půdní organické hmotě jsou rostliny, primární producenti. 
Organická hmota, která vstupuje do půdy ve formě rostlinných zbytků a kořenových 
exsudátů, je v půdě využívána půdními organizmy jako potrava – vstupuje do 
dekompozičních potravních sítí. Půdní organizmy ji částečně přemění na oxid uhličitý 
v procesech tvorby energie a částečně ji zabudují do vlastního těla nebo vyloučí ve formě 
exkrementů a ostatních produktů metabolismu (Obr. 6.2.).  

 

 
Obr. 6.2. Aktivita edafonu ve vztahu k dekompozici a mineralizaci. 

Vznikající organické látky mohou být znovu spotřebovány dalšími dekompozitory, 
nebo stabilizovány fyzikálně-chemickými reakcemi a vazbami v půdě. Tím se původní 
organické zbytky postupně rozkládají a přeměňují na půdní organickou hmotu. 
V současnosti snad už nikdo nepochybuje o tom, že veškerý organický materiál vstupující 
do půdy musí být přeměn aktivitou půdních organizmů, než se z něj stane kvalitní půdní 
organická hmota. Během přeměny organické hmoty se část živin původně vázaných 

76 



 

v organických zbytcích postupně uvolňuje do půdy a opětovně slouží jako zdroj živin pro 
rostliny. 

6.1.1. Vstup organické hmoty do půdy 

Množství uhlíku, které je fixováno fotosyntézou se nazývá hrubá primární produkce. 
Část vytvořených organických látek rostlina spotřebuje ve vlastním energetickém 
metabolismu a uhlík se uvolní ve formě CO2. Ta část, která se naváže do biomasy, se 
nazývá čistá primární produkce. Je hlavním vstupem organického uhlíku do půdy (Obr. 
6.3.). Čistá primární produkce je tvořena nadzemní produkcí (nadzemní části rostlin, 
řasy, lišejníky a mechy) a podzemní produkcí (kořeny a kořenové výměšky). Produkce 
podzemní biomasy tvoří v průměru 15 - 50 % produkce nadzemní biomasy v závislosti na 
ekosystému. Například na loukách tvoří 50 a více procent čisté primární produkce, na 
poli s kukuřicí nebo v jehličnatém lese pouze kolem 20 – 25 %. Kořeny jsou hlavním 
zdrojem stabilní organické hmoty v půdě. Významný podíl na čisté primární produkci 
tvoří kořenová exsudace a produkce rhizodeponií. Odhady naznačují, že dosahuje až 30 
% hrubé primární produkce. Přesto patří mezi nejméně poznaný vstup organických látek 
do půdy.  

 

 
Obr. 6.3. Schematické znázornění nejdůležitějších složek koloběhu uhlíku v suchozemském ekosystému. 

Čistá primární produkce se mění v závislosti na klimatických podmínkách prostředí a 
kvalitě půd. V globálním a regionálním měřítku je to především vliv klimatu, v lokálním 
měřítku hraje významnější roli kvalita půdy. Vliv podnebí je možno charakterizovat 
teplotními úhrny a dostupností vody. V teplejších oblastech je roční nárůst biomasy vyšší 
než v chladnějších oblastech se srovnatelnou dostupností vody. Dostupnost vody se 
obvykle charakterizuje podílem srážek (P) a evapotranspirace (E), poměrem P/E. Pokud 
je P/E větší než 1, převažují srážky nad odparem a rostliny netrpí dlouhodobým 
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nedostatkem vody. V oblastech, kde je P/E nižší než 1, převažuje odpar na srážkami a 
vegetace je limitována nedostatkem vody. Pokud srovnáme hlavní světové biomy, pak 
největší čistou primární produkci mají deštné pralesy, kde je celoročně příznivá teplota a 
současně dostatek srážek. Následují lesy mírného pásu, ve kterých je nárůst biomasy 
snížen nižšími teplotními úhrny. Nejnižší čistá primární produkce je v poušti a v tundře. 
(Tab. 9.). Zatímco v poušti je roční produkce biomasy limitována nedostatkem vody, 
v tundře je limitujícím faktorem nízká teplota.  
Tab. 9. Odhad čisté primární produkce, ročního opadu a obsahu organické hmoty v půdě v různých 
světových ekosystémech. Dekompoziční konstanta charakterizuje rozložitelnost opadu. Čím je vyšší, tím 
snadněji se opad rozkládá. V tabulce jsou použita data podle (a) HUSTON A WOLVERTON (2009), (b) AMUNDSON 
(2001). Označení nd znamená nebylo definováno. 

ekosystém NPPa průměrný obsah C v půděb dekompoziční konstanta (k)b 

 
g.m-2 rok -1 g.m-2 rok-1 

tundra 179 21800 0.0047 

boreální lesy 190 10450 0.0259 

lesy mírného pásu 779 9900 0.0941 

tropické lesy 1251 11625 0.1344 

stepi a křoviny mírného pásu 393 10450 0.0416 

mokřady 1229 72300 nd 

orná půda 304 7900 nd 

 V podstatě celá podzemní produkce a část nadzemní produkce (přibližně 60 % 
nadzemní biomasy v době maximálního rozvoje rostlin) vstupuje do půdy. Pokud se 
v jednom roce v půdě zmineralizuje tolik organické hmoty, kolik do ní vstoupí ve formě 
rostlinných zbytků, nedochází ani k úbytku ani k hromadění organické hmoty v půdě. 
Tato situace může nastat v lesích středního věku nebo v přirozených rozvinutých 
ekosystémech. V mladých vyvíjejících se půdách nebo v půdách zamokřených je 
mineralizace organické hmoty menší než je vstup organické hmoty a v půdě se hromadí 
organické látky. Naopak v podmínkách intenzivního obhospodařování nebo v narušených 
ekosystémech (např. vykácený les, les po větrné kalamitě) je roční vstup organické 
hmoty do půdy nižší než její mineralizace a půdy jsou o organickou hmotu ochuzovány. 
Pokud tato situace trvá dlouhou dobu, může dojít k degradaci půdy. Převaha 
mineralizace nad tvorbou organické hmoty má negativní dopad na kvalitu a úrodnost 
půdy. V celosvětovém měřítku ze suchozemských ekosystémů v současnosti uvolňuje 
více CO2 než je rostlinami spotřebováno. Od roku 1989 se produkce CO2 půdou zvyšuje o 
0,1 % ročně. Je to způsobeno nejen globálním oteplováním, ale i kácením lesů, 
přeměnou přirozených ekosystémů na intenzivně obhospodařované zemědělské 
ekosystémy a odvodňováním půd. Tyto zásahy vedou k urychlení rozkladu a mineralizace 
organické hmoty a velmi často i ke snížení spotřeby oxidu uhličitého rostlinným krytem. 
Tvorba oxidu uhličitého tak převyšuje jeho spotřebu a to přispívá ke zvyšování 
koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. 

Další vstupy uhlíku do půdy jsou spojeny s činností člověka a jsou tvořeny 
aromatickými uhlovodíky, které vznikají při spalovacích procesech nebo jsou obsaženy 
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v průmyslových produktech, jako jsou například pesticidy. I když tyto látky tvoří pouze 
zlomek celkového vstupu uhlíku do půdy, nemůžeme je opominout a zanedbávat. Tyto 
látky se mohou díky své toxicitě a velice nízké rozložitelnosti v ekosystému hromadit a 
narušit koloběhy všech prvků. Například nechvalně známý DDT nebo běžně používané 
triazinové herbicidy se v půdě hromadí a přetrvávají v ní po mnoho let. 

6.2.2. Organická hmota v půdě a dekompozice.  

Množství opadu vstupující do půdy koreluje s čistou primární produkcí. Z toho také 
vyplývá, že množství opadu, podobně jako čistá primární produkce, koreluje s klimatem 
(charakterizovaným v tomto případě evapotranspirací) v globálním a regionálním 
měřítku a s podmínkami půdního prostředí v lokálním měřítku. Množství opadu ale 
nemusí korelovat s množstvím organické hmoty (uhlíku) v půdě (Tab. 9.). 

Akumulace organické hmoty v půdě je výsledkem rozdílu mezi čistou primární 
produkcí (vstupem opadu) a dekompozicí. V podmínkách dešťových pralesů je sice 
vysoký vstup opadu, ale také vysoká teplota, vlhkost a příznivější složení opadu než 
v temperátních nebo boreálních lesích. Rychlost rozkladu je velká, většina opadu se 
rozloží během jednoho roku a akumulace uhlíku v půdě je malá. V lesích mírného pásu 
se směrem k severu snižuje teplota a zvyšuje zastoupení jehličnanů s nepříznivým 
složením opadu. Rozklad je pomalejší, primární produkce převyšuje dekompozici, a 
dochází k akumulaci organické hmoty v půdě. Akumulace organické hmoty v půdě se 
zvyšuje od jihu k severu (snižuje se teplota a zvyšuje podíl jehličnanů; platí pro severní 
polokouli). V boreálních lesích primární produkce převyšuje dekompozici více než ve 
smíšených lesích a ještě dále na sever, v extrémních podmínkách tundry, se organická 
hmota hromadí ještě více než v boreálních lesích. Kromě limitace teplotou je v rozklad 
opadu v tundře zpomalen vysokým obsahem strukturních látek, vosků a fenolů a nízkým 
obsahem N v opadu. 

 

 
Obr. 6.4. Složení rostlinného opadu a půdní organické hmoty. 

Rostlinný materiál vstupující do půdy je převážně tvořen celulózou, hemicelulózami a 
ligninem. Kromě toho obsahuje i mono- a disacharidy, aminokyseliny, bílkoviny a 
minerální látky (Obr. 6.4.). Když se rostlinný materiál po odumření dostane do půdy, 
začnou ho půdní organizmy postupně rozkládat. Nejdříve se rozkládají snadno 
rozložitelné cukry a aminokyseliny. Po několika dnech, kdy jsou tyto látky již rozloženy, 
se rozklad zpomalí a postupně, během několika měsíců a let, se rozkládají hůře 
rozložitelné celulóza a hemicelulózy. Nejpomaleji se rozkládají nesnadno rozložitelné 
látky, jako jsou lignin a fenolické látky (Obr. 6.5.). K jejich rozkladu je obvykle potřeba 
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několika let až desetiletí. Pokud je celulóza vázána na lignin, rozkládá se pomaleji, než 
čistá celulóza.  

 
Obr. 6.5. Schéma rozkladu organického materiálu v půdě. 

Rozkládané rostlinné zbytky se částečně mineralizují na oxid uhličitý, částečně jsou 
zabudovány do těl organizmů a do metabolitů. Ty prochází rozkladem v dalších stupních 
dekompozičních potravních sítí nebo podléhají polymeraci a komplexaci za vzniku 
stabilní organické hmoty. Půdní organická hmota je na rozdíl od rostlinných zbytků 
tvořena převážně aromatickými látkami a alifatickými uhlovodíky s dlouhým řetězcem 
(Obr. 6.4.). Dříve se uvádělo, že základem komplexů půdní organické hmoty jsou 
nerozložené rostlinné zbytky, na které se navázaly nově vznikající organické látky. 
Současné poznatky však ukazují, že jde o nově vytvořené komplexní sloučeniny, které 
vznikly po rozštěpení aromatických jader a alifatických uhlovodíků rostlinného původu. 

Z hlediska původu se organická hmota v půdě dělí na nezměněný rostlinný materiál a 
přeměněnou půdní organickou hmotu. Nezměněný rostlinný materiál je směsí 
kořenových exsudátů, nadzemního opadu, kořenů a polorozložených rostlinných zbytků 
tvořených strukturními látkami. Kořenové exsudáty kontinuálně vstupují do půdy během 
celé vegetační sezóny a jsou snadno dostupným zdrojem uhlíku pro půdní 
mikroorganizmy. Akcelerují jejich aktivitu a schopnost rozkládat složitější organické 
látky. Hovoříme o tzv. „priming“ efektu na rozklad organické hmoty. Z nadzemního 
opadu a kořenů jsou rychle rozloženy cytoplasmatické látky a strukturní látky v půdě 
přetrvávají různě dlouhou dobu v závislosti na svém složení. Čím více obsahují ligninu, 
tím pomaleji se rozkládají (Obr. 6.5.). Rostlinné zbytky v různém stupni rozkladu tvoří 
většinou 5 - 15% půdní organické hmoty v organominerálních povrchových horizontech a 
jsou měřitelné jako lehká frakce půdní organické hmoty. Jejich nesnadná rozložitelnost 
je dána: 

(i) nesnadnou přístupností krystalických částí celulózových a chitinových vláken,  

(ii) vysokým stupněm polymerace, 

(iii) stupněm hydratace polymerů,  

(iv)  propojením dvou a více různých polymerů (celulóza, hemicelulózy, pectin, lignin) 
v buněčných stěnách, 
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(v) fyzikální bariérou tvořenou vosky (kutin, suberin) a tím hydrofobicitou, 

(vi) bakteriostatickými vlastnostmi některých rostlinných látek (hlavně komponent 
ligninu, dále terpeny, alkaloidy, taniny). 

Půdní organická hmota zahrnuje jak živou, aktivní složku, tak mrtvý přeměněný 
organický materiál, pasívní složku. Aktivní složkou, která v průměru tvoří 2 - 4 % půdní 
organické hmoty, je edafon, ve kterém jsou největším podílem zastoupeny 
mikroorganizmy (viz Obr. 4.3.). Jejich metabolismem musí dříve nebo později projít 
všechen rostlinný materiál vstupující do půdy (Obr. 6.5.). Výsledkem jejich metabolismu 
jsou jednoduché, ale i komplexní organické látky, které se v půdě váží na 
organominerální komplexy nebo prochází chemickými přeměnami a jsou základem 
kvality a stability půdního prostředí. V půdě mohou přetrvávat stovky až tisíce let. 
Pasívní složka je dále složena ze zbytků těl půdních živočichů, mikroorganizmů a 
humusových látek. Těla půdních živočichů jsou bohatá na dusík a rychle se rozkládají. 
Jejich chitinózní schránky ale v půdě přetrvávají dlouhou dobu. Půdní mikroorganizmy 
jsou po svém odumření rychle rozkládány a v půdě zůstávají delší dobu jenom jejich 
buněčné stěny, které tvoří cca 15 % biomasy u bakterií a poněkud více u hub. Humusové 
látky jsou vysokomolekulární složité látky s nejednotným složením. Vznikly biologickým 
rozkladem a následnou abiotickou kondenzací. Tvoří komplexy s jílovými minerály a 
kationty, jsou důležitou složkou půdního sorpčního komplexu. Rozdělují se na základě 
své rozpustnosti v kyselinách a zásadách na huminy, huminové kyseliny a fulvokyseliny 
(Obr. 6.6.). Je třeba si uvědomit, že látky, které vyextrahujeme, ve skutečnosti v půdě 
neexistují v té formě, v jaké jsou buď v extraktu nebo ve sraženině. Vznikají až reakcí při 
vlastní extrakci. Jejich reaktivita s kyselinou nebo zásadou je ale dána jejich přirozenými 
vlastnostmi. Určení podílu huminových a fulvokyselin je tak důležitým ukazatelem kvality 
půdní organické hmoty. Čím větší je podíl huminů a huminových kyselin, tím větší je 
stabilita půdní organické hmoty. 

Obr. 6.6. Schéma postupné extrakce humusových látek a jejich charakteristika. 

Dekompozice organické hmoty popisujeme na základě úbytku (rozkladu) jednotlivých 
organických látek. Modely jsou založeny na předpokladu, že rychlost rozkladu je lineárně 
závislá na koncentraci substrátu, v tomto případě rozkládané organické látky, a lze ji 
popsat pomocí kinetiky prvního řádu. Rychlost, jakou je substrát A rozkládán, je 
proporcionální jeho koncentraci v daném čase (t) a rychlost rozkladu lze popsat 
následující rovnicí: 

dA/dt = -k A 
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kde A je množství rozkládaného substrátu a k je rychlostní konstanta. Integrací tohoto 
vztahu dostaneme exponenciální vztah: 

At = A0 e-kt 

kde At je množství daného substrátu v čase t a A0 je množství substrátu v čase t = 0. 
Rovnice říká, že v počátečních stádiích bude rozkládaný substrát ubývat rychle a naopak 
v pozdějších stádiích rozkladu bude ubývat neznatelně. Čím vyšší je rychlostní konstanta 
k, tím rychleji se substrát rozkládá a tím kratší je počáteční stádium rozkladu. U snadno 
rozložitelných cukrů a aminokyselin trvá řádově dny, u hůře rozložitelných polysacharidů 
měsíce až jednotky let a u nesnadno rozložitelných fenolických látek desítky let (Obr. 
6.7.). 

 

Obr. 6.7. Příklad rychlosti rozkladu různě rozložitelných organických látek – snadno rozložitelné látky jsou 
reprezentovány cukry, pomalu rozložitelné látky celulózou a nesnadno rozložitelné látky ligninem. 

Rostlinný materiál je vždy směsí snadno, pomalu a nesnadno rozložitelných látek 
(Obr. 6.5). Výsledná rychlost jeho rozkladu (rychlostní konstanta rozkladu, k) a tvar 
křivky úbytku organické hmoty závisí na tom, v jakém poměru jsou snadno a nesnadno 
rozložitelné látky a na tom, jaké je množství živin v opadu. Čím větší bude podíl ligninu, 
tím víc bude lignin ovlivňovat výsledný rozklad a tím nižší bude rychlostní konstanta 
rozkladu a tím bude křivka rozkladu plošší. Například rychlostní konstanta (k) pro 
smrkové dřevo se pohybuje v rozmezí hodnot 0,03 - 0,05 a pro jehlice 0,1 - 0,14. To 
znamená, že dřevo se rozkládá téměř desetkrát pomaleji než jehličí. Rychlost rozkladu na 
úrovni ekosystému závisí na složení převažujícího opadu. 

V první fázi rozkladu opadu se rozkládají snadno rozložitelné rozpustné látky a 
polysacharidy (celulóza, hemicelulózy aj.). Tato fáze, která trvá přibližně 3 roky, je 
regulována koncentrací živin a okamžitě dostupných sacharidů a významně ovlivněna 
klimatem. V této fázi téměř neubývá lignin a lignifikované polysacharidy (Obr. 6.8.). 
V druhé fázi rozkladu, která je řízena rozkladem ligninu a podílem lignin : celulóza se 
rozkládají komplexní látky a vliv klimatu je nezřetelný. Rozklad v této fázi je inhibován 
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vysokou koncentrací minerálního N. V poslední, finální fázi se rozklad zpomaluje na 
minimum a v rozkládaném materiálu zůstává lignin, ligninované polysacharidy a 
fenolické látky, které mohou v půdě přetrvávat desítky let.  

 

 
Obr. 6.8. Fáze rozkladu půdní organické hmoty (A). Ve spodní části obrázku (B) jsou znázorněny změny 

v obsahu dusíku v rozkládaném rostlinném materiálu a osud uvolněného dusíku - pro vysvětlení viz 
kapitolu 6.2. (upraveno podle BERG A MATZNER 1997). 

Protože rozklad organické hmoty je výsledkem aktivity půdních organizmů, je 
ovlivňován stejnými faktory prostředí a podobným způsobem jako jejich aktivita. 
Rychlost rozkladu je určována především vlivem teploty, vlhkosti, kvalitou rozkládaného 
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substrátu - vegetačním krytem, schopností přítomných organizmů rozkládat organické 
látky a interakcemi mezi organizmy. 

Zvyšující se teplota zvyšuje rychlost dekompozice. Obecně lze napsat, že teplejší klima 
zrychluje rozklad organické hmoty v půdě, zatímco chladnější klima rozklad zpomaluje. 
Není možno si představit, že při nízkých teplotách v zimě se rozklad organické hmoty 
úplně zastaví. Jenom se zpomalí a probíhá, dokud půda nezamrzne. Teplotní odpověď 
dekompozice (mineralizace organické hmoty) můžeme popsat Arheniovskou teplotní 
závislostí (Obr. 6.9.), která je nezávislá na typu ekosystému. To znamená, že ve všech 
ekosystémech, od tropických lesů až po severskou tundru se mineralizace exponenciálně 
zvyšuje s teplotou. Při nízkých teplotách je růst mineralizace pozvolný. Pokud teploty 
překročí hodnotu zhruba 15 °C, pak rychlost mineralizace rychle stoupá. To platí až do 
okamžiku, kdy dosáhne maxima. Po překročení maximální teploty se denaturují enzymy, 
odumírají organizmy, které mineralizaci organické hmoty zajišťují, a rychlost 
mineralizace prudce klesne. Tuto sestupnou fázi už ale nepopisuje Arheniovská závislost, 
která je platná pouze pro rozmezí hodnot od minima po maximum.  

 

Obr. 6.9. Teplotní odpověď mineralizace organické hmoty v půdách světových ekosystémů 
vyjádřená rychlostí respirace (upraveno podle TAYLOR A LLOYD 1994). 

V přirozených podmínkách je vliv teploty vždy ovlivněn dostupností vody v půdě. Při 
optimální vlhkosti kolem 50 - 75 % maximální vodní kapacity je teplotní odpověď 
nejvyšší. Při snižující se vlhkosti se snižuje teplotní odpověď. Podobně tomu je při 
vlhkostech, které se pohybují nad vlhkostním optimem.  

Organická hmota se nejrychleji rozkládá při optimální vlhkosti. V těchto podmínkách 
je v půdách dostatek vody a současně jsou dobře provzdušněny a na rozkladu organické 
hmoty se podílejí živočichové a aerobní mikroorganizmy - bakterie, aktinobakterie a 
houby. Ty přemění přibližně 40 % spotřebovaných organických látek na biomasu a 
zbytek využijí pro tvorbu energie, kdy jsou organické látky přeměněny v procesech 
respirace až na oxid uhličitý a vodu – proběhne úplná mineralizace. Mineralizace 
organické hmoty tak v dobře provzdušněných půdách probíhá rychle. Při nízkých 
vlhkostech půdy blížících se bodu vadnutí je rozklad výrazně zpomalen, nebo dokonce 
zastaven, protože aktivita půdních organizmů je významně limitována nedostatkem vody 
a organizmy vytváří klidová stádia nebo odumírají. Také v zamokřených, nedostatečně 

84 



 

provzdušněných půdách je organická hmota rozkládána pomalu. V tomto případě 
odumírají aerobní mikroorganizmy nebo tvoří klidová stádia vlivem nedostatku kyslíku. 
Jsou nahrazeny fakultativními nebo obligátními anaeroby a v půdě zůstávají 
meziprodukty rozkladu. Na vlastní biomasu přemění pouze 10 - 20 % spotřebovaných 
organických látek. Zbytek využijí v procesech tvorby energie, při kterých většinou vzniká 
pouze malé množství oxidu uhličitého a mnoho jednoduchých organických kyselin a 
alkoholů (fermentační procesy). K tomu, aby proběhla úplná mineralizace, musí být 
v půdě přítomny další funkční skupiny bakterií, které mohou využívat meziprodukty 
rozkladu a dále je mineralizovat na oxid uhličitý. Hovoříme o anaerobním potravním 
řetězci (Obr. 6.10.). V prvním stupni anaerobního potravního řetězce je v půdě ještě 
kyslík a převládá aktivita aerobních mikroorganizmů, které jsou postupně vytlačovány 
fakultativními anaeroby. Pokud jsou v půdě nitráty, redukují se v procesech denitrifikace. 
V druhém stupni jsou organické látky využívány fermentačními bakteriemi, vzniká CO2 a 
mnoho organických kyselin a alkoholů. Organické meziprodukty fermentačních procesů 
jsou oxidovány ve třetím stupni anaerobního řetězce na acetát, plynný vodík a CO2 
acetátovými bakteriemi. Acetát, H2 a CO2 přeměňován metanogenními archei na metan 
a oxid uhličitý. Mluvíme o metanogenezi. Protože metanogenní archea jsou schopna z 
organických meziproduktů rozkladu využívat především acetát, je tvorba acetátu v 
prostředí s nedostatkem síry rozhodujícím momentem anaerobní mineralizace 
organických látek. Anaerobní rozklad organických látek probíhá trochu odlišně 
v prostředí, kde je dostatek síranů. Tam je převládajícím konečným procesem 
anaerobního rozkladu redukce síranů. Redukce síranů výrazně převažuje nad 
metanogenezí, protože bakterie, které redukují sírany, rostou rychleji, potřebují méně 
energie a dokáží využívat širší spektrum organických látek než metanogenní archea. 
Bakterie redukující sírany mají tedy větší konkurenční schopnost.  

 

 
Obr. 6.10. Schématické znázornění anaerobního potravního řetězce.  
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Tab. 10. Roční vstup opadu (kg. ha-1) v jehličnatých a listnatých lesích hlavních klimatických pásem 
v Evropě a Asii (upraveno podle BERG A LASKOWSKI 2006). 

 

Vegetace ovlivňuje rozklad organické hmoty tím, že určuje množství organických 
látek, které vstupují do půdy, kvalitu a složení těchto látek, prokořenění aktivní vrstvy 
půdy a nakonec i časové a prostorové rozložení vstupu organických látek do půdy. 
V lesních ekosystémech je každoroční vstup nadzemního opadu tvořen převážně 
listovým opadem, drobnými větvičkami, šiškami a jinými suchými plody, kůrou, lišejníky 
(Obr. 6.11.) a odumřelým bylinným patrem. Jehličí, které je bohaté na fenolické látky a 
vosky a současně obsahuje méně dusíku než opad listnáčů (Obr. 6.12.), se rozkládá 
pomaleji než opad listnáčů nebo bylin. Dřevo, které obsahuje málo N a P a hodně 
strukturních látek se rozkládá pomaleji než bohatší listy, jehličí a kůra. V podmínkách 
mírného pásu není velký rozdíl mezi celkovým ročním vstupem nadzemního opadu 
v listnatých a jehličnatých lesích. Je ale rozdíl v rozložení vstupu opadu během roku. 
Zatímco v jehličnatých lesích je opad jehlic rozložen do celého roku (výjimkou jsou 
porosty dominované modřínem), v opadavém lese je listový opad největší na podzim. Se 
zvyšující se teplotou a srážkami směrem do subtropických a tropických oblastí roční 
opad v listnatých lesích stoupá rychleji než v jehličnatých a vzniká průkazný rozdíl mezi 
ročním vstupem opadu (Tab. 10.). Podzemní vstup organické hmoty je během vegetace 
tvořen hlavně kořenovou exsudací, na konci vegetace a v zimě odumřelými kořeny. Čím 
hustší je prokořenění, tím větší je vstup podzemního opadu do půdy. 

 

Obr. 6.11. Příklad relativního složení ročního vstupu nadzemního opadu v horské smrčině 
(data podle KOPÁČEK A KOL. 2015) 

jehličnaté opadavé jehličnaté opadavé

Boreální lesy 1840 1930 2690 2260

Evropa - lesy mírného pásu 2860 3440 3470 4420

Evropa - subtropické lesy 3020 3140 4090 4770

Asie - lesy mírného pásu 2070 3320 2980 4340

Asie - subtropické lesy 3310 4240 4940 5620

Asie - tropicé lesy 2340 5400 5010 8520

listový opad celkový opad
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Vegetace ovlivňuje dekompozici organické hmoty také nepřímo. Mění 
mikroklimatické podmínky prostředí (především teplotu a vlhkost), odčerpává živiny 
z půdy a tím nepřímo reguluje rozkladnou aktivitu půdních organizmů. Vliv interakcí mezi 
organizmy na rozklad organické hmoty je zmíněn v předchozích kapitolách. Pro ilustraci 
můžeme uvést postupný rozvoj různých mikroorganizmů v anaerobním potravním 
řetězci. Produkty metabolismu jedněch mikroorganizmů jsou zdrojem potravy pro 
druhé. Dalším příkladem je rozvoj mikroorganizmů v zažívacím traktu živočichů nebo 
rozvoj mikroorganizmů v rostlinných zbytcích rozmělněných půdními živočichy (v 
exkrementech).  

 
Obr. 6.12. Příklad chemického složení opadu v horské smrčině s příměsí buku. 

Obsah jednotlivých prvků je přepočten na jednotkové množství C (data podle KOPÁČEK A KOL. 2015). 

Vegetace pro svůj růst odčerpává živiny z půdy a po svém odumření se při postupném 
rozkladu živiny do půdy vrací zpět a jsou dostupné dalším generacím. Toto je dobře 
patrné na příkladu dusíku (N) podle Obr. 6.8. V prvním roce se z rozkládaného materiálu 
uvolňují rozpustné sloučeniny dusíku, které jsou spotřebovány dekompozitory na tvorbu 
biomasy. Půda se o dusík neobohacuje. V dalších letech se biomasa dekompozitorů 
v opadu ustálí, a další dusík uvolňovaný mineralizací rozkládaného materiálu se uvolní do 
půdy. V půdě postupně narůstá množství dusíku, nejprve v povrchových vrstvách a 
s postupem času i v hlubších částech půdního profilu. Současně dusík z půdy čerpají 
stromy a ostatní vegetace. Tímto způsobem se postupně uvolňují i ostatní živiny a 
rozkládající se organický materiál je kontinuálním zdrojem živin pro vegetaci. Tento zdroj 
živin je nemožné zcela nahradit minerálním hnojením. 

V obhospodařovaných ekosystémech, ať zemědělských nebo lesnických, se odváží 
biomasa a s ní i živiny. Snižuje se tím vstup organické hmoty a živin do půdy. Pokud 
organická hmota a živiny nejsou do půdy doplňovány, půda se postupně znehodnocuje, 
dochází k její degradaci. I když je ochuzování půd v hospodářských lesích nesrovnatelně 
pomalejší než v polních půdách, je třeba mít tuto skutečnost na paměti a nechávat v lese 
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alespoň část dřevní hmoty. Na příkladu z horského smrkového lesa na Obr. 6.13. je 
ilustrováno, kolik živin se do půdy vrátí z ponechané biomasy během 20 let rozkladu. 
Bilance živin na 1 m2 ukazuje, kolik dusíku (Ntot), extrahovatelného fosforu (Pox) a 
extrahovatelných bazických iontů (Ca a Mg) se vrátí do půdy rozkladem jehličí, větví a 
kůry a kmenů. Během těchto 20 let se rozloží všechny jehlice a většina kůry, přibližně 2/3 
větví a méně než čtvrtina dřeva. V případě N a P se do půdy vrátí řádově jednotky 
procent půdní zásoby, v případě dostupných bazických iontů jsou to desítky procent. 
Další živiny se budou uvolňovat i v dalších letech, kdy se bude rozkládat zbytek dřeva a 
větví. 

Obr. 6.13. Přibližný odhad návratu živin do půdy v horském smrkovém lese během 20 let rozkladu, pokud 
zůstane veškerá dřevní hmota v ekosystému. Odhad je proveden na základě odhadu biomasy v povodí 

Plešného jezera (KOPÁČEK A KOL., nepublikovaná data). Pro srovnání je uveden obsah živin v půdním profilu. 
Ntot označuje celkové množství N, které se ze dřeva uvolní, Pox označuje množství extrahovatelného 

fosforu a (Ca+Mg)ext množství extrahovatelného vápníku a hořčíku. 

6.2. Koloběh dusíku 

V půdě je 90 a více procent N vázáno v organických formách, většinou ve stabilní 
organické hmotě. Pouze kolem 20 - 30 % jeho množství se může snadno uvolnit 
mineralizací. Po uhlíku je dusík nejdůležitějším prvkem pro život. Organické látky 
obsahující dusík jsou stejně různorodé jako uhlíkaté látky. Avšak na rozdíl od uhlíku, 
jehož jedinými minerálními formami v aktivním koloběhu jsou oxid uhličitý a uhličitanový 
iont (CO2 a HCO3

-), je v aktivním koloběhu dusíku několik důležitých minerálních forem: 
molekulární dusík, oxidy dusíku, nitráty a amoniak (N2, N2O, NOx, NO3

-, NH4
+). Další 

významnou vlastností koloběhu dusíku je, že půdní mikroorganizmy využívají minerální 
formy dusíku (nitrátové a amonné ionty) nejen pro tvorbu biomasy, ale také v procesech 
tvorby energie jako donory a akceptory elektronů. To znamená, že jedna minerální 
forma N přechází v druhou, aniž by se dusík zabudovával do mikrobiálních těl. Nitráty 
přijímají elektron a jsou redukovány, naopak amonné ionty odevzdávají elektron a jsou 
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oxidovány. Tím je koloběh N v půdě jedním z nejsložitějších koloběhů a v této kapitole se 
budeme věnovat jen nejdůležitějším procesům a přeměnám. 

 
Obr. 6.14. Nejdůležitější procesy přeměn dusíku v půdě. Zkratka DNRA 

znamená disimilativní redukce nitrátů (upraveno podle ŠIMEK 2003). 

Největší zásobárnou dusíku je atmosféra, která obsahuje 78 objemových procent 
molekulárního N2. Obsahuje také menší množství nitrátů a amoniaku, které se do půdy 
dostávají atmosférickými depozicemi a mohou ovlivňovat půdní vlastnosti v oblastech se 
silnou antropogenní zátěží (viz kapitola 4.8.). Molekula atmosférického N2 je tvořena 
dvěma atomy N spojenými pevnou trojnou vazbou, která způsobuje, že N2 je velice málo 
reaktivní. Do půdy se dostává fixací, které jsou schopna pouze prokaryota (Obr. 6.14. a 
6.15.). Na povrchu půdy fixují N2 autotrofní sinice, v půdě heterotrofní bakterie. Protože 
fixace dusíku je energeticky náročný proces (musí se rozštěpit trojná vazba v molekule 
N2), žijí fixátoři N2 často v úzké symbióze s kořeny rostlin, v rhizosféře nebo 
v mikroprostředích bohatých na snadno rozložitelné organické látky.  

Sekundárními zdroji dusíku do půdy jsou rostlinný opad, exsudáty, odumřelé 
mikroorganizmy a živočichové a exkrementy živočichů. Mrtvá organická hmota je 
přeměňována enzymatickou aktivitou na jednodušší organické látky. Některé z nich se 
dále štěpí v procesech mineralizace N (amonifikace) na NH4

+, který může být přijímán 
kořeny rostlin, mikroorganizmy a využit pro tvorbu biomasy, nebo ho využijí nitrifikační 
bakterie v procesech energetického metabolismu a vyloučí dusík zpět do půdy ve formě 
NO3

-. Skupina procesů přeměny NH4
+ na NO3

- se souhrnně nazývá nitrifikace. Nitráty 
mohou být, podobně jako NH4

+, asimilovány kořeny rostlin a mikroorganizmy nebo 
využity v energetickém metabolismu. V tomto případě jsou nitráty přeměněny na oxidy 
dusíku nebo N2 v procesech denitrifikace nebo na NH4

+ v procesech disimilativní redukce 
nitrátů (DNRA). Denitrifikace i DNRA probíhají v podmínkách nedostatku kyslíku nebo ve 
zcela anoxických podmínkách. Jednoduché organické látky vznikající při enzymatickém 
štěpení komplexních látek mohou být, podobně jako minerální formy N, asimilovány 
kořeny rostlin i mikroorganizmy (Obr. 6.14. a 6.15.). Půdní živočichové konzumují 
organické formy dusíku. 
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Obr. 6.15. Přehled nejdůležitějších procesů přeměn dusíku v půdě. 
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Zjednodušeně můžeme napsat, že v půdě probíhají tři hlavní typy procesů přeměn N: 
(1) mineralizace, během které se organický N přeměňuje na amonný iont, (2) 
imobilizace, během které je minerální N spotřebováván rostlinami nebo organizmy a 
zabudováván do biomasy a (3) oxidace nebo redukce, kdy jsou minerální formy dusíku 
využívány v energetickém metabolismu. V posledním případě se dusík z půdy 
nespotřebovává, pouze se jedna minerální forma přeměňuje v jinou (Obr. 6.16.). 

 
Obr. 6.16. Tři hlavní typy přeměn různých forem N v půdě. 

Tradičně se předpokládalo, že klíčovým procesem, který reguluje celkový cyklus 
dusíku, v půdě je mineralizace organických látek na amoniak, který je spolu s NO3

- 
jediným zdrojem dusíku pro rostliny (Obr. 6.17.). V současnosti je široce akceptován 
nový pohled, který říká, že klíčovým krokem, který reguluje přeměny N v půdě, je 
depolymerizace organických látek na monomery (aminokyseliny, aminocukry aj.), které 
jsou přijímány mikroorganizmy a rostlinami. Bylo prokázáno, že většina rostlin včetně 
stromů může přijímat nejen minerální, ale i organické formy N. V ekosystémech silně 
limitovaných N (boreální les, tundra) tvoří příjem aminokyselin i několik desítek procent 
z celkového příjmu N rostlinami. 

 
Obr. 6.17. Schématické znázornění klasického a nového konceptu regulace 

procesů přeměn N v půdách (upraveno podle Schimel a Bennett 2004). 
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Nový koncept je postaven na třech důležitých předpokladech: (1) Primárním zdrojem 
N pro mikroorganizmy  i rostliny jsou nízkomolekulární organické látky, které vznikají 
depolymerizací půdní organické hmoty extracelulárními enzymy. (2) Rostliny přijímají 
organický N, NH4

+ nebo NO3
- v závislosti na jejich relativním zastoupení v půdě. (3) 

V půdě existuje široký gradient půdních podmínek s různou dostupností substrátu a 
energie. Heterogenita prostředí se odráží v nepravidelném rozložení mikrobních 
společenstev a tedy i procesů. Na základě těchto předpokladů autoři tohoto konceptu 
popisují čtyři fáze přeměn N v půdě podél gradientu jeho dostupnosti pro rostliny a 
mikroorganizmy (Obr. 6.18.). V ekosystému s extrémní limitací N, nízkým vstupem opadu 
a pomalou dekompozicí je tvorba minerálních forem N zanedbatelná a rostliny 
s mikroorganizmy soutěží o N v jednoduchých organických látkách (situace A). Ve slabě N 
limitovaných ekosystémech začínají mikroorganizmy mineralizovat N v mikroprostředích 
bohatých na N. Vytvořený NH4

+ difunduje do chudších mikroprostředí, kde je 
spotřebován mikroorganizmy a pouze nevýznamné množství zbývá pro nitrifikaci a 
rostliny (situace B). S dalším zvyšováním dostupnosti N se zvyšuje i jeho mineralizace a 
zvyšující se množství amonných iontů, které difunduje z bohatých mikroprostředí, zmírní 
kompetici mezi rostlinami a mikroorganizmy. Amonné ionty se stávají dominantním 
zdrojem N, a pokud není spotřebován mikroorganizmy, využívají ho i rostliny. Zvyšuje se 
primární produkce i koncentrace N v rostlinném opadu. V této fázi stále ještě zbývá málo 
amonných iontů pro nitrifikační bakterie a produkce NO3

-  je vázána jen na 
mikroprostředí bohatá N (situace C). V prostředí s vysokou dostupností N zbývá NH4

+ i 
pro nitrifikátory, v prostředí se zvyšuje koncentrace NO3

- , které jsou dostupné pro 
rostliny a mikroorganizmy a při velkém přebytku se vyplavují do spodních vod (situace 
D). Tato situace nastává na stanovištích zatížených N. V našich podmínkách se to kromě 
zemědělských půd týká i horských lesních ekosystémů, které byly dlouhodobě zatíženy 
atmosférickou depozicí.  

Jak vyplývá z předchozích údajů, všechny procesy přeměn N probíhají v půdě 
současně a vzájemně na sobě závisí. To, jestli převáží v půdě procesy mineralizace nebo 
naopak imobilizace, závisí na tom, jak aktivní jsou půdní mikroorganizmy, kolik potřebují 
N pro obnovu své biomasy a růst, kolik mají N v půdě k dispozici a nakonec, jaká je 
dostupnost uhlíku a dalších nepostradatelných živin. Obecně se uvádí, že pokud je podíl 
uhlíku k dusíku (C/N) v půdě 25 (to znamená, že na 25 g C připadá 1 g N), jsou procesy 
imobilizace a mineralizace N v rovnováze. Pokud je tento poměr nižší, převládnou 
procesy mineralizace a N může být z půdy vyplavován. Naopak při vyšším poměru C/N 
než 25 je N v půdě imobilizován a rostliny mohou trpět nedostatkem dusíku. Tento 
„mezní poměr“ lze vysvětlit vztahem mezi obsahem N v potravě a v mikrobní biomase. 
K vysvětlení pomůže následující zjednodušený příklad (Obr. 6.19.). Půdní 
mikroorganizmy využívají jako zdroj C a N rostlinnou biomasu, která má poměr C/N 25. 
To znamená, že na 100 g C v rostlinné biomase připadají 4 g N. Půdní mikroorganizmy, 
které tuto biomasu rozkládají, ji ze 60 % využijí na stavbu vlastního těla, které je bohatší 
na dusík a má poměr C/N 15. Zbývajících 40 % využijí v procesech dýchání a C vyloučí ve 
formě CO2. Na tvorbu vlastní biomasy tedy spotřebují 60 g uhlíku a na to potřebují 4 g N 
(C/N = 15). V tomto případě mikroorganizmy pokryjí potřebu N na stavbu vlastní 
biomasy z rostlinného materiálu a nemusí spotřebovávat minerální dusík z půdy. Procesy 
mineralizace a imobilizace jsou v rovnováze. V případě, že mikroorganizmy rozkládají 
100 g rostlinné biomasy o poměru C/N 20, mají k dispozici 5 g N, ale na stavbu vlastního 
těla potřebují jen 4 g. Přebytečný 1 g vyloučí do půdy ve formě NH4

+. Mineralizace 
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převažuje nad imobilizací. Opačná situace nastane, pokud mikroorganizmy rozkládají 
rostlinný materiál s poměrem C/N 50. K tomu, aby spotřebovaly všech 100 g dostupného 
C z rostlinného materiálu, potřebují 4 g N, ale z rostlinné biomasy ho mohou získat jen 2 
g. Musí tedy přijmout z půdy 2 g minerálního N. Imobilizace tak převládá nad 
mineralizací.  

 
Obr. 6.18. Fáze transformace N podél gradientu jeho dostupnosti(upraveno podle SCHIMEL A BENNETT 2004).  
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Obr. 6.19. Zjednodušený příklad ilustrující vztah mezi poměrem C/N rozkládaného materiálu a mikrobiální 
potřebou N. V případě A je vyrovnaná imobilizace a mineralizace N. V případě B převládá mineralizace nad 

imobilizací a v případě C naopak imobilizace nad mineralizací. 

Rostliny a organizmy odčerpávají N z půdy a zabudovávají ho do biomasy vlastních těl. 
Mikroorganizmy, které mají krátkou generační dobu, odumírají během sezóny a N 
obsažený ve snadno rozložitelných látkách se vrací zpět do půdy, kde je zdrojem živin 
pro další generace mikroorganizmů, ale i pro rostliny. V případě rostlin je část dusíku 
spotřebovaná kořeny transportována do nadzemních orgánů, kde zůstává „zablokována“ 
až do odumření celé rostliny nebo její části. S vývojem rostlin nebo rostlinných orgánů 
v tkáních přibývají strukturní a ubývají dusíkaté látky. Ve stádiu stárnutí většina rostlin 
přemísťuje část N, a také P, ze stárnoucích částí do orgánů, které přežívají. Tím má 
odumřelý materiál a opad mnohem méně N než živá rostlina. Doba jeho návratu je 
určována délkou života rostlin či rostlinných orgánů a rozložitelností opadu. 

K narušení rovnováhy mezi procesy mineralizace a imobilizace dusíku může docházet 
v souvislosti s lidskou činností, při kácení lesů nebo při přeměně louky na intenzivně 
obhospodařované pole a naopak, nebo při dlouhodobém zatížení ekosystémů 
depozicemi N. Například v lesních ekosystémech, které jsou v převážné většině 
limitovány nedostatkem N, převažují procesy imobilizace nad procesy mineralizace a 
všechen dusík, který do ekosystému lesa vstupuje, je spotřebován rostlinami, půdními 
organizmy a je zabudován do organické hmoty. Nedochází k jeho vyplavování. Po 
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disturbanci nebo vykácení lesa je výrazně snížena spotřeba dusíku rostlinami a jsou 
podpořeny procesy mineralizace organické hmoty. Minerální formy dusíku jsou v 
nadbytku a mohou být z půdy vyplavovány ve formě nitrátů, tak jak je znázorněno na 
Obr. 6.20. Spolu s dusíkem se vyplavují i další živiny. Vyplavování N a živin je dočasné, 
trvá obvykle 5 - 8 let, dokud se ekosystém znovu neustálí a nezačne obnova porostu. 
Rovnováhu mezi procesy mineralizace a imobilizace může být porušena i vlivem 
dlouhodobých depozic N, které se zvyšují vstup reaktivních forem N (NH4

+ a NO3
-) do 

půdy. Půdy původně limitované N mohou přejít do stádia saturace N, kdy převažují 
procesy mineralizace nad imobilizací. Přebytečný N se vyplavuje v podobě organických 
látek a NO3

-. Nitrátové ionty s sebou odnášejí bazické kationty a půdy se ochuzují o 
živiny. V N saturovaných půdách se snižuje pH a zvyšuje pohyblivost toxických forem 
Al3+. Všechny tyto změny vedou k postupné degradaci půd. 

 
Obr. 6.20. Změny v bilanci dusíku po vykácení lesa. V lese jsou v rovnováze spotřeba amonných a 

nitrátových iontů rostlinami s mikrobiálními procesy a nedochází k vyplavování nitrátů do vody. Po 
vykácení lese se prudce sníží spotřeba rostlinami a v půdě převažují procesy mineralizace a nitrifikace. To 

vede k vyplavování nitrátů do vod. Čísla nad šipkami označují tok jednotlivých forem dusíku. 

6.3. Koloběh fosforu  

Obsah celkového P v půdách se pohybuje v rozmezí 0,01 - 0,2 %. Primárním zdrojem 
fosforu ve většině půd je minerál apatit v matečné hornině. Během vývoje půd jsou 
apatity fyzikálním, chemickým a biologickým zvětráváním pomalu přeměňovány na 
labilní nebo rozpustné formy (Obr. 6.21.). Většina uvolněného fosforu je vysrážena jako 
sekundární minerály nebo přeměněna na vázané formy fosforu. Rozpuštěného P 
v půdním roztoku zůstává velmi málo, obvykle okolo 1 % celkového P. Rozpustnost 
minerálních forem fosforu závisí na pH půdy, na zastoupení sesquioxidů a organické 
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hmoty. Ve většině půd je fosfor nejvíce dostupný při slabě kyselé nebo neutrální reakci. 
V kyselých půdách fosfor tvoří nerozpustné komplexy s hydroxy-oxidy železa a hliníku. 
Naopak v zásaditých půdách fosfor přechází na nerozpustný fosforečnan vápenatý (Obr. 
6.22.). Z půdního roztoku je P spotřebováván kořeny rostlin nebo půdními 
mikroorganizmy a zůstává delší či kratší dobu vázán v organické hmotě. Podíl 
organického fosforu během vývoje půdy stoupá a ve vyvinutých půdách tvoří 30 - 50 % 
celkové zásoby fosforu. 

 
Obr. 6.21. Koloběh P v půdě. 

Rostliny i mikroorganizmy přijímají fosfor pouze ve formě orthofosforečnanových 
iontů a jsou závislé na P, který se uvolní rozpouštěním (solubilizací) minerálních forem P 
nebo mineralizací organických forem P. Rostliny i mikroorganizmy mohou zvyšovat 
rozpustnost minerálních forem P ve svém okolí vylučováním CO2 a organických kyselin 
(např. jablečná, citrónová). Z organických sloučenin je P uvolněn do půdního roztoku 
enzymatickým štěpením (mineralizace P; Obr. 6.21.). Enzymy katalyzující štěpení 
organických vazeb - fosfatázy jsou převážně mikrobiálního původu, i když rostliny 
fosfatázy také v menší míře vylučují. Vylučování fosfatáz rostlinami je druhově specifické 
a předpokládá se, že rostliny schopné produkovat fosfatázy ve větší míře se uplatňují 
v raných sukcesních stádiích. V mikrobiálních společenstvech hrají v uvolňování 
dostupného P mnohem významnější roli asociace mykorhizních hub než volně žijící 
mikroorganizmy. Hyfy mykorhizních hub mohou rozpouštět minerální formy P, mycelia 
se rozrůstají do velkých vzdáleností a mohou transportovat P z míst s větší zásobou do 
míst s menší zásobou a mohou penetrovat do agregátů i částeček organických zbytků. 
V neposlední řadě mají obvykle vysokou afinitu k substrátu a mohou přijímat i P, který je 
v půdním roztoku ve velmi nízkých koncentracích. Vylučování fosfatáz závisí, jak u 

96 



 

rostlin, tak i u mikroorganizmů, na dostupnosti P. Čím nižší dostupnost P, tím více jsou 
vylučovány fosfatázy.  

 Klíčovou roli v přeměně organického fosforu hraje aktivita půdních mikroorganizmů 
(Obr. 6.21.). Mikrobiální transformace organických forem P je nejdynamičtější přeměnou 
fosforu v půdě a zajišťuje uvolňování P pro rostliny během vegetační sezóny. 
Mikroorganizmy vylučují do prostředí nebo do periplasmatických prostor a na povrch 
buňky fosfatázy, které z organických molekul odštěpí fosfátový iont, který je přijímán 
buňkou a zabudován do jednotlivých buněčných komponent (fosfolipidické membrány, 
ATP, nukleové kyseliny). I když biomasa půdních mikroorganizmů je nesrovnatelně menší 
než biomasa rostlin, obsah fosforu na jednotku mikrobní biomasy může být i desetkrát 
vyšší než v rostlinách. Vzhledem ke krátké době života mikroorganizmů (řádově dny a 
měsíce) může být fosfor vázaný v jejich tělech uvolněn během krátké doby a být zdrojem 
živin pro rostliny. Mikroorganizmy a jejich aktivita jsou tak považovány za hlavní určující 
faktor mineralizace a imobilizace organického fosforu v půdě. V lesních půdách, které 
jsou obecně chudé fosforem, se většina fosforu přijímaného rostlinami uvolňuje 
recyklací rostlinných a živočišných zbytků půdními mikroorganizmy. Velmi významnou 
roli zde hrají mykorhizní asociace (viz kapitola 5.3.). 

Obr. 6.22. Rozpustnost minerálních forem P v půdě v závislosti na pH. 

V koloběhu fosforu, stejně jako u ostatních prvků, probíhají současně procesy 
mineralizace a imobilizace. To, které z nich budou převažovat, závisí především na 
obsahu fosforu v rozkládajícím se organickém materiálu. Fosfor se imobilizuje, pokud je 
poměr C/P vyšší než 300. Převahu mineralizačních procesů můžeme očekávat při 
poměru C/P menším než 200. Pro lepší představu můžeme uvést, že pokud obsah 
fosforu v rostlinných zbytcích přesáhne 0,2 - 0,3 %, pak může docházet k jeho 
uvolňování. Podobně jako u dusíku, v počátečních fázích rozkladu organické hmoty 
převažuje imobilizace, v pozdějších fázích naopak mineralizace fosforu. 

Obsah organického P závisí na obsahu C, ale tato závislost je mnohem méně těsná než 
mezi obsahem C a N. Obsah P v organické hmotě kolísá mezi 1 a 3 %, což odpovídá 
poměru C/P od 46 do 648. Tato ohromná variabilita může být vysvětlena tím, že se P 
neváže do strukturních komponent huminových kyselin a fulvokyselin, a je poměrně 
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snadno vyplavován s nízkomolekulárními fulvokyselinami z půdy. Dalším faktorem je 
vazba P v mikroorganizmech. Podíl organického P, který je vázán v mikroorganizmech se 
mění se v širokém rozmezí hodnot od 3 do 19 %. Vezmeme-li v úvahu rychlý obrat a 
velké kolísání mikrobní biomasy, pak variabilita poměru C/P v organické hmotě není tak 
překvapující.  

Z Tab. 11. je patrné, že mikrobní buňky mají větší obsah fosforu a pro stavbu svého 
těla potřebují více P, než jsou schopny získat rozkladem organické hmoty. Musí proto 
buď rozkládat větší množství organické hmoty, než potřebují z hlediska pokrytí potřeby 
uhlíku, a přebytek uhlíkatých meziproduktů vylučují do půdy nebo musí čerpat i 
minerální formy fosforu. 
Tab. 11. Poměr C/N/P v půdních mikroorganizmech, listoví, opadu a v půdě. V tabulce jsou uvedeny 
hodnoty podle HARTMAN A RICHARDSON 2013 a MCGRODDY A KOL. 2004. 

složka C N P 

půdní mikroorganizmy obecně 60 7 1 

listnatý les mírného pásu - listy 922 28 1 

jehličnatý les mírného pásu - jehlice 1232 22 1 

listnatý les mírného pásu - opad 1702 29 1 

jehličnatý les mírného pásu - opad 2353 26 1 

slabě zvětralá půda 80 5 1 

silně zvětralá půda 200 10 1 

 

Tradičně se uvádí, že lesy mírného pásu jsou limitovány hlavně dusíkem a tropické 
lesy fosforem. V současnosti, kdy je většina oblastí mírného pásu zatížena 
atmosférickými depozicemi N, se zvyšuje podíl lesů mírného pásu, kde hraje stále 
významnější roli i limitace P. Pro posouzení, zda v ekosystému hraje větší roli limitace N 
nebo P je důležitý poměr dostupných forem N a P v půdě a relativní potřeba obou živin 
porostem. Dobrým ukazatelem zásobenosti oběma živinami je poměr N/P v listoví. 
Optimální poměr koncentrací N/P v listoví se pohybuje okolo hodnoty 10. 

Přestože je většina lesních ekosystémů limitována nedostatkem fosforu, dochází 
k jeho pravidelným ztrátám, především v hospodářských lesích. Fosfor se z ekosystémů 
odváží s dřevem nebo je vyplavován s půdními částicemi erozí nebo navázaný na 
rozpustné organické látky. Odplavování vodní erozí, s kterým obvykle souvisí největší 
ztráty P z lesních půd, závisí na vegetačním pokryvu, svažitosti terénu a stupni 
disturbance. Při těžbě dřeva je velkým problémem narušení vegetačního krytu, 
organických horizontů a vytvoření často velmi hlubokých rýh, které se stávají odtokovým 
korytem pro organické a minerální částice s adsorbovaným fosforem z narušeného 
půdního povrchu. 
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7. ZÁPOČTOVÝ PROJEKT - VIZUÁLNÍ HODNOCENÍ STAVU PŮDY 
(zpracováno na základě metodiky FAO a doplněno podle parametrů hodnocení půd 

v ČR) 

Cíl 

Popsat lesní půdu a porovnat jí se srovnatelnou půdou luční nebo zemědělskou. 
Vyhodnotit specifika lesní půdy a vysvětlit je. Zamyslet se nad vlivem hospodaření na 
kvalitu půdy. 

Postup 

Příprava 

1) Vyhledání katastrálního území zájmové lokality. 

- obec, kde žijete nebo kterou jste si vybrali pro zpracování projektu 

- nahlížení do katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

2) Vymezení oblasti cca 1 km kolem obce. 

- tak, aby ve zvolené oblasti byla zastoupena lesní a orná nebo luční půda 

3) Výběr 2 ploch (z nich jedna lesní) tak, aby spolu pokud možno sousedily. Získáte 
tak ostré rozhraní. Pro vzorkování půdy pak dbát, aby vzdálenost sondy od 
rozhraní byla cca 10 m. 

4) Vyhledání půdních typů zájmové oblasti a charakteristika půdy na zvolených 
plochách. 

- základní charakteristiky BPEJ 

- data vyhledat na http://geoportal.vumop.cz/ 

5) Vyhledání charakteristiky geologického podloží. 

- http://www.geologicke-mapy.cz/mapy-internet/mapa/ 

 

Terénní rekognoskace (provádět od druhé poloviny května do června):  

1) Průzkum vymezeného území, porovnání s daty získanými z podkladů a případně 
oprava záznamů. 

2) Popis vegetace studovaných lokalit. 

- v lese – zastoupení dřevin, věk, dominanty podrostu, přítomnost mrtvého 
dřeva 

- na poli – pěstovaná plodina, homogenita porostu 
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- na louce – přibližná pokryvnost 1 - 2 dominant 

3) U svažitých pozemků posouzení (ne)přítomnosti eroze. 

4) Na obou lokalitách na representativním místě vykopání zmenšeného půdního 
profilu (sonda na šířku rýče, hloubka 30 - 40 cm), pořízení fotodokumentace a 
určení základních půdních horizontů (na poli zaznamenat, zda se vyskytuje 
utuženější podorniční vrstva). Pokud je na ploše opad (v lese a na louce), popsat, 
jak hluboká je vrstva opadu, jaký je stupeň rozloženosti, pokusit se určit typ 
humusu (mor, moder, mul – viz http://www.pedologie.cz, 
http://ugp.ldf.mendelu.cz/atlas_pud/index.html a 
http://klasifikace.pedologie.cz) a porovnat humusový a B horizont mezi lesem a 
loukou. 

5) V půdní sondě popsat barvu povrchového horizontu. 

6) U půdy, kterou rýčem vyndáte (na igelitovou plachtu), odstranit opadovou vrstvu, 
pokud tam nějaká je, a určit stupeň prokořenění, tvorbu agregátů, skeletovitost, 
množství kamenů větších než 2 cm, zrnitost na základě „polního klíče“, počet 
žížal, v lese přítomnost viditelných vláken hub (bílá mycelia v organickém 
horizontu, mykorhizy na špičkách kořenů), všude přítomnost edafonu. 

7) Na obou lokalitách stanovit pH a přítomnost karbonátů. 

8) V lese určit lesní typ (l.v.s. + edafická kategorie). 

 

Vypracování zprávy o stavu půd v zájmové lokalitě 

1) Mapa zájmové oblasti – mapa katastrálního území. 

2) Charakteristika půdy: klimatický region, hlavní půdní jednotka, sklonitost a 
expozice, skeletovitost a hloubka půdy; formou tabulky. 

3) Obecná charakteristika vybraných lokalit (přibližná nadmořská výška, svažitost, 
expozice, vegetační kryt, fotografie každé vybrané lokality, fotografie půdního 
typu s popisem půdního profilu, vyplnění protokolu vizuálního hodnocení půdy a 
výpočet stavu půdy). 

4) Srovnání podobnosti/rozdílnosti půd na vybraných lokalitách 

5) Vyhodnocení stavu půdy na vybraných lokalitách (na základě terénních 
pozorování, která provedete na základě manuálu a toho co se naučíte na cvičení). 
U každého z hodnocených parametrů uvést možné příčiny zjištěného stavu. 

6) U lesní a zemědělské půdy zhodnotit, zda je půda současným hospodařením 
ohrožena (v současném stavu porostu i v případě budoucí těžby/sklizně). Pokud 
ano, navrhnout opatření, která by negativní dopady na půdu zmírnila.  
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7) Navrhnout fiktivní změnu hospodaření, která by co nejvíce zohledňovala 
zachování kvality půdy při zachování udržitelného zemědělství (plodiny na poli, 
protierozní opatření apod.) nebo produkčního významu lesa v dané lokalitě 
(dřevinná skladba, způsob těžby /holoseč, kotlík, výběrná…/, zachování mrtvého 
dřeva, způsob obnovy a případná příprava půdy atd.). 

Vybavení do terénu 

- rýč nebo terénní lopatka – pro vyjmutí bloku půdy na šířku rýče (17 - 20 cm) 
do hloubky 30 - 40 cm 

- láhev s vodou 

- nůž (nejlépe 20 cm dlouhý), pinzeta, uzavíratelná krabička na edafon 

- silnostěnná igelitová plachta (nebo pytel, cca 75 x 50 cm), na které se bude 
pracovat s vyjmutým blokem půdy  

- Petriho miska, 10% HCl, lakmusové papírky se škálou pH, zkumavka „ 
Falconka“ (15 ml) 

- měřítko 

- Manuál pro posouzení půdy v terénu (viz níže) 

- cokoliv na pořízení fotodokumentace 

- Protokol vizuálního hodnocení (viz níže), papír/sešit na poznámky a tužka 

Výběr reprezentativního místa odběru 

- cca 10 m od okraje ekosystému, abyste se vyvarovali okrajového efektu (na poli stačí 
5 m, pracujte opatrně, abyste nezdupali porost, blok půdy pro popis odneste na 
okraj porostu, kde provedete další testování) 

- pokud bude vybraná plocha na svahu, pak cca v polovině svahu, 

- vyhněte se terénním depresím 

- k posouzení reprezentativnosti výběru vám pomůže posouzení vegetačního krytu - 
měl by být podobný převažujícímu typu vegetace 

- hodnocení můžete provést za jakýchkoliv podmínek počasí, doporučuje se ale 
neodebírat v dešti a v podmínkách velkého sucha (v přemokřené a přeschlé půdě 
nelze objektivně hodnotit strukturu půdy) 

Vlastní odběr půdy a hodnocení 

- Rýčem vyjměte co nejméně porušený blok půdy (17 - 20 x 30 - 40 cm), dejte ho na 
igelitovou plachtu, nožem zarovnejte stěny vzniklé sondy, zdokumentujte a popište 
půdní profil – změřte tloušťku detekovatelných povrchových horizontů, popište 
přítomnost/nepřítomnost opadu, v případě jeho přítomnosti popište stupeň 
rozloženosti a typ opadové vrstvy (mul/moder/mor).  
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- Z vyjmutého bloku půdy oddělte organické horizonty, dejte si je stranou a 
vyhodnoťte v nich biologické oživení (udělejte hned, než Vám makrofauna uteče), ve 
zbylé části pak vyhodnoťte další parametry (viz níže). POZOR: výskyt žížal a edafonu 
hodnotíte v celém bloku půdy. 

- Promíchejte půdu na plachtě a stanovte pH, texturu, obsah karbonátů. 

- Zkontrolujte si podle protokolu, zda jste provedli všechna potřebná hodnocení. 

Manuál pro posouzení půdy v terénu 

Posouzení eroze 

Provádí se při rekognoskaci terénu. Hodnotí se viditelné stopy přenosu půdních částic 
(jemnozemě) větrem nebo vodou. Pokud je vybraná plocha na svahu, pak se hodnotí, 
zda jsou na úpatí svahu viditelné nánosy jemnozemě, zda jsou viditelné malé či velké 
stružky svědčící o odnosu půdy vodou. O významném vlivu eroze také svědčí stav 
porostu. Pokud dochází k významné erozi, pak na svahu je bylinný porost méně vzrostlý 
až zažloutlý, někdy mozaikovitý (plošky bez vegetace). 

 
stav popis skóre (VS) 
slabá neporušené biofunkce, pouze nepatrné stopy ztrát povrchového horizontu 2 

střední jasné stopy odnosu povrchového horizontu, patrné známky vlivu na stav porostu 1 

silná povrchový horizont odnesen (projevuje se světlejší barvou půdy v místech 
odnosu), pod svahem patrné nánosy jemnozemě, jasné znaky špatného vývoje 
porostu většinou v horní části svahu nebo tam, kde byly svrchní vrstvy půdy 
odváty (porušená biofunkce půdy) 

0 

Přítomnost utužené vrstvy půdy (Příloha č. 1) 

Posuzuje se při rekognoskaci terénu a na stěně odkryté sondy. 

Utužení půdy lze usuzovat z výskytu stojící vody na povrchu půdy, hlavně v kolejích po 
zemědělských nebo lesnických strojích, v terénních depresích po dešti. Obvykle je 
v těchto místech bylinný porost méně vzrostlý až se známkami žloutnutí a usychání. 
V místech s utuženou půdou také porost špatně vzchází, objevují se plošky bez porostu 
(sem tam rostlina). Na nezarostlé půdě jsou v době sucha rozpraskané jílové krusty.  

Vedle vizuálního hodnocení a porovnání s obrázky, můžete v méně kamenitých 
půdách udělat zkoušku pronikání nože půdním profilem. Zabodněte špičku nože do 
svrchní vrstvy půdy a zatlačujte ho do půdního profilu. Tam, kde je silně vyvinutá 
utužená vrstva, se zhorší průchodnost nože půdním profilem.  

Hodnocení podle obrázků Přílohy č. 1. 

Posouzení biologického oživení půdního profilu 

Provádí se na profilu odkryté sondy a ve vyjmutém bloku půdy. V lese vyhodnoťte 
přítomnost viditelných vláken hub, výskyt ECM hub na kořínkách dřevin, na všech 
plochách stupeň prokořenění, přítomnost žížal a ostatního edafonu. 
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Množství kořenů Stav kořenů Skóre (VS) 
Malé množství kořenů, hlavně horizontálních, do 
hloubky < 20 cm 

Špatný růst, velký podíl hnědých 
viditelně se rozkládajících kořenů 

0 

Více kořenů rostoucích vertikálně i horizontálně, do 
hloubky 20-40 cm 

Jemné ale většinou zdravé kořeny 
1 

Hodně kořenů rostoucích do hloubky, většina kořenů 
jde do hloubky > 40 cm 

Silné kořeny, zdravé (světlá barva) 
2 

  
počet žížal na orné půdě počet žížal na louce/pastvině skóre (VS) 
> 8 > 20 2 
4 - 8 10 - 20 1 
< 4 < 10 0 

 

 Pro lesní půdy – provádí se v organických horizontech vyjmutého bloku půdy, 
v případě nejasností proveďte kontrolu na stěně sondy. Půdu rozprostřete na pytel a 
spočítejte živočichy, kteří se snaží utéci. 

 
biologické oživení (lesní půdy) skóre (VS) 
v organickém horizontu je hustá síť mycelia hub (jehličnatý les) nebo je spodní čast tvořena 
jasně rozeznatelnou vrstvou exkrementů půdních bezobratlých (smíšený a listnatý les), na 
kořenových špičkách dřevin jsou viditelně rozvinuté ECM, výskyt mezo- a makro edafonu je 
vyšší než 100 jedinců 

2 

v organickém horizontu je možno najít mycelium hub (jehličnatý les) nebo exkrementy 
půdních bezobratlých (smíšený a listnatý les), na některých kořenových špičkách dřevin jsou 
rozvinuté ECM (méně než 30 %), hojný výskyt mezo- a makro edafonu se pohybuje v rozmezí 
10 - 100 jedinců 

1 

v organickém horizontu není viditelná síť mycelia (jehličnatý les) ani není patrná přítomnost 
exkrementů půdních bezobratlých (smíšený a listnatý les), na kořenových špičkách dřevin 
nejsou viditelně rozvinuté ECM, méně než 10 jedinců  mezo- a makro edafonu 

0 

 

Přítomnost barevných skvrn (Příloha č. 2 a 4) 

Přítomnost a zastoupení barevných skvrn je dobrým indikátorem aeračního statusu 
půdy. Přítomnost kyslíku v minerální půdě je indikována červeno-hnědou až oranžovou 
barvou. Přítomnost šedých až šedo-modrých skvrn indikuje výskyt anaerobních 
mikroprostředí. Pokud je půda trvale zaplavena, pak má půda jednolitou šedou až 
šedomodrou barvu. Přítomnost barevných skvrn posuzuj na boku sondy, hned po jejím 
vykopání a očištění stěn, na čerstvém řezu. 
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Pórovitost (Příloha č. 3 a 4) 

Porozita, hlavně zastoupení makropórů ovlivňuje pohyb vody a vzduchu v půdě. Půda 
s dobrou strukturou má velké množství pouhým okem viditelných pórů mezi i uvnitř 
agregátů. 

Vyřízni rýčem z boku sondy blok půdy cca 10 x 15 x 20 cm, rozlom ho na dvě části a 
čerstvý lom porovnej s obrazovou stupnicí Přílohy č. 3. Toto pozorování doplň tím, že 
zjistíš přítomnost pórů ve velkých hrudkách při testování struktury půdy (test porozity 
uvnitř agregátů).  

 

Struktura (Příloha č. 5) 

Struktura se hodnotí podle velikosti, tvaru, stability, porozity a relativního zastoupení 
půdních agregátů a hrud. Půda s dobrou strukturou má rozpadavé, drobné porézní 
agregáty ve tvaru nepravidelných hrudek. Půdy se špatnou strukturou mají velké, pevné 
hroudy s ostrými zlomovými hranami, s málo póry nebo bez pórů, těžko rozbitelné. 

Test: z bloku půdy, který jste vyjmuli, odstraňte vegetaci a opadový horizont. Pokud 
se Vám půda nerozpadla a zůstala v bloku, vezměte zbylý blok a opakovaně ho třikrát 
hoďte na plastovou plachtu z výšky cca 1 metru. Pokud po prvním hození zůstane půda 
spojena do velkých hrud, hoďte je jednotlivě ještě 1 - 2 x. Pokud se hroudy rozpadnou na 
malé kousky hned po prvním nebo druhém hodu, není třeba házení opakovat. 
Neopakujte házení více než třikrát. 

Rozložte půdu na igelitovou plachtu tak, abyste měli na jedné straně jemné částice a 
na druhé hrubší částice nebo velké hroudy. Porovnejte rozdělení půdních agregátů od 
jemných až po hrubé hroudy s fotografií a vyhodnoťte stav struktury. Toto hodnocení 
nelze provádět za příliš vlhkých nebo zase příliš suchých podmínek.  

 

Textura (Příloha č. 6) 

Po ohodnocení struktury promíchejte (zhomogenizujte) půdu na igelitové plachtě 
(pytli), vezměte špetku půdy, v případě potřeby ji ovlhčete (promíchejte s vodou na 
dlani) a odhadněte texturu na základě přiloženého klíče 

 
textura Skóre (VS) 
prachovitá hlína, hlína 2 
jílovitá hlína, prachovitá jílovitá hlína, písčito-jílovitá hlína 1,5 
písčitá hlína 1 
hlinitý písek, prachovitý jíl, jíl 0,5 
písek 0 

 

Barva půdy – obsah organické hmoty (podle Němečka) 

Barva půdy je orientačním indikátorem kvality půdy. Obecně platí, čím tmavší je půda, 
tím vyšší má obsah organické hmoty. Porovnej barvu ovlhčené půdy, u které jste 
testovali texturu. 
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obsah organické hmoty % organické hmoty barva vlhké půdy Skóre (VS) 
velmi vysoký > 5 černá 2 
vysoký 3 - 5 černohnědá černošedá 1,5 
střední 2 - 3 tmavě hnědá, tmavě šedá 1 
slabý 1 - 2 hnědá, šedá 0,5 
nízký < 1 slabě hnědá, slabě šedá 0 

 

Aktivní pH 

S pH půdy se mění dostupnost živin v půdě. Nejvyšší dostupnost živin je v půdách 
kolem neutrálních hodnot pH. Odeberte do Falconky promíchanou půdu až po rysku 3 
ml, doplňte vodou po rysku 7 ml, uzavřete a 1 min třepejte. Poté nechte půdu usadit a 
lakmusovým papírkem změřte pH 

 
 pH orná a luční půda pH lesní půda skóre (VS) 
6 - 7 5 - 7 2 
4 - 6 nebo 7 - 8  3,5 - 5 nebo 7 - 8 1 
< 4 nebo > 8  < 3,5 nebo > 8 0 

 

 

Přítomnost karbonátů (nezapočítává se do skóre) 

Půda bez karbonátů má obvykle méně vodo-stabilní agregáty náchylné na rozpadání. 
Obvykle má nízké pH. 

 Položte půdu na Petriho misku a zakápněte ji 10% HCl: 

 
pěnění po zakápnutí půdy kyselinou obsah karbonátů (%) 
neobjeví se 0 
slabé a krátké pěnění 0,3 - 3 
silné dlouhotrvající pěnění > 3 
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Příloha č. 4 Zastoupení oxidovaných/redukovaných skvrn v půdním profilu 

 oxidované skvrny – červeno-hnědé, do oranžova až žluta 
 redukované skvrný – světle šed=, šedé až modro-šedé 
 
 Možno orientačně použít i při posuzování pŕovitosti (černé oblasti = póry) 
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Příloha č. 5 Struktura a konzistence 
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Příloha č. 6 - Textura 

 

Příloha č. 7 – Barva půdy 

(na dalších 4 stranách) 
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Protokol  odhadu kvality půdy
Hodnotitel

Datum

Plocha

počasí v době odběru

Půdní typ

BPEJ: klimatický region

skeletovitost

hloubka půdy

sklonitost

expozice

hlavní půdní jednotka (nepovinně)

Geologické podloží

textura

obsah karbonátů

aktivní pH

přítomnost novotvarů
 vegetační pokryv

stav vegertace (na poli)

parametr vizuální skóre (VS) váženo  ohodnocení
0 = špatné podmínky          
1 = střední podmínky                   
2 = dobré podmínky

půdní textura 3

půdní struktura 2

pórovitost 2

barva půdy 1

barevné skvrny 2

půdní eroze 2

utužená vrstva 2

aktivní pH 1
přítomnost žížal 
(nelesní p.) 3
přitomnost edafonu 
(lesní p.) 3

prokořenění 3

celkové skóre

špatná < 15

střední od 15 do 28

dobrá > 28

Odhad kvality půdy
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