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Česká republika (cca 78 tis. km2) je součástí zemí střední a východní
Evropy, tzn. území s porovnatelnými podmínkami zemědělské výroby.
2003: 4.280.000 ha zem. půdy.; 3.140.000 ha or. půdy
2017: 4.211.935 ha zem. půdy; 2.971.957 ha or. půdy
Úbytek: 68.065 ha zem. půdy; 168.043 ha or. půdy
Zejména v posledních cca 25 letech a nejvíce díky politickým změnám v
post-komunistických zemích tohoto regionu (vyjma Rakouska) došlo k
následujícím strukturálním a organizačním změnám v zemědělství:
Ø Pokles stavů hospodářských zvířat (v ČR tj. 0.81 dobytčích jednotek.ha-1

(DJ.ha-1) v 1989, v r. 2013 pouze 0.46 DJ.ha-1) vede v intenzivních
zemědělských oblastech k omezování používání organických (statkových)
hnojiv;

Ø Nízké vstupy minerálních hnojiv a vápenatých hmot do půdy;
Ø Nedodržování zásad správné zemědělské praxe – nepraktikování osevních

sledů ve většině oblastí (pěstování monokulturních plodin se všemi
důsledky – vyčerpávání půdní úrodnosti v důsledku poklesu obsahu živin a
organické hmoty, okyselování půdy, apod.).

Franklin Delano Roosevelt: „Národ, který ničí půdu, ničí sebe“

ÚVOD



1) základní a neobnovitelný zdroj pro výrobu potravin 
2) klíčový faktor rozvoje lidstva
3) nesmí být degradována (utužení, eroze, acidifikace, 

vyčerpávání živin, kontaminace, …)

Půda

Špatný stav půdního prostředí (půdní úrodnosti) je
důsledkem intenzivního hospodaření při současném
zanedbávání péče o půdu.

Půdní úrodnost je tvořena rozsáhlým souborem faktorů
(fyzikální, chemické, biologické), navzájem se
ovlivňujících a doplňujících !!!
Nelze ji charakterizovat uniformě pro všechny druhy
a typy půd a pro všechny klimatické podmínky.



Základní půdní parametry ovlivňující 
půdní úrodnost - výživu rostlin

1. Půdní reakce (hodnota pH)
2. Typ a druh půdy (textura půdy)
3. Obsah organické hmoty
4. Obsah přístupných živin (makro + 

mikro)
5. …..
6. …..



Půdní organická hmota 
= malá součást půdy se zásadním dopadem
Optimální obsah a kvalita (Hlušek, Lošák, 2018)
→obohacení půdy uhlíkem 
→biologická činnost (mineralizace, humifikace), koloběh prvků s větší 

účinností živin = sorpce (6-7x vyšší než jílové minerály) ↔ uvolnění 
živin do půdního roztoku, blokace srážení fosforu v půdním roztoku

→imobilizace rizikových látek v půdě, vyvázání škodlivých sloučenin
→ustojčivost půdy (0,5 % CaCO3, 2 % humusu)
→fyzikální stav půdy (infiltrace a retence vody, provzdušnění půdy, 

prokořenění) 
→pružnost půdy, odolnost proti utužení pojezdy těžší mechanizace, 

nižší orební odpor
→snížená vodní a větrná eroze
→tepelný režim půdy



Průměrný	přívod	živin	do	půdy	v	ČR	hnojením	
(v	kg	č.ž.	na	1	ha	využívané	z.p.	podle	ČSÚ:	3,5	mil.	ha	v	kalendářním	roce	2016)
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Obsah organické hmoty v půdě
• zlepšuje biologické vlastnosti
• obohacuje půdu o uhlík
• zlepšuje provzdušení půdy
• ovlivňuje tepelný režim
• tvorba půdní struktury
• umožňuje lepší pronikání kořenů
• zlepšuje sorpční schopnost
• zvyšuje účinnost čistých živin z min. hnojiv
• omezuje působení vodní a větrné eroze



Mineralizace x humifikace
Ømineralizace – proces přeměny živin z 

organické do minerální podoby (iontů) 
působením půdních mikroorganismů

Ømikroorganismy získávají energii, množí se, 
mikrobiální aktivita stoupá

Øročně se mineralizuje 3,5-4,5 t OL/ha, z čehož 
1,6-2 t OL/ha nutno dodat org. hnojivy!!!

Øčilý mikrob. život = záruka, že menší část 
primární organické hmoty humifikuje



Rok
Dobytčí	

jednotky	/
1	ha	zem.	půdy

Podíl	kategorií	zvířat	v % na	DJ

Skot Prasata Ovce	&	
kozy Drůbež

2005 0,526 61,1 31,1 1,2 5,4
2007 0,514 63,9 27,3 1,5 5,9
2008 0,482 66,9 23,7 1,6 6,2
2009 0,486 66,9 23,7 1,6 6,2
2010 0,479 67,2 23,4 1,8 5,9
2011 0,469 69,0 22,0 1,9 5,2
2012 0,458 70,6 20,2 2,1 5,1
2013 0,462 70,0 20,1 2,0 5,7

Počet dobytčích jednotek a podíl kategorií zvířat

Zdroj:	ČSÚ, 2014



Obsahy OL v hnojivech (%)
Hnojivo % v čerstvé hmotě
Hnůj 14-18
Průmyslový kompost 18
Kejda skotu a prasat 5,5-6,0 (až 8,8)
Kejda drůbeže 10,5
Drůbeží podestýlka 42
Močůvka 0,5-1,7
Digestáty (kukuřice + statk. hnojiva) 2,5-5,4
Digestát z kukuřice 5,9
Fugát z digestátu kukuřice 4,2
Separát z digestátu kukuřice 19
Sušený separát z kukuřice 78
Sláma 80-82



Vliv dávky OL na infiltraci srážek
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Rozdělení půdní organické hmoty:
Půdní organická hmota = primární organická hmota

+
huminové látky (humus)

huminové látky = huminové kyseliny + fulvokyseliny + huminy

Základní rozlišovací znaky: 
1) Humus:

Ø iontovýměnná kapacita, 
Ø sorpční kapacita
Ø vysoká stabilita)

2) Primární půdní organická hmota: 
Ø iontovýměnná kapacita chybí
Ø sorpční kapacita nízká
Ø střední stabilita)



POZOR!
Rozložená půdní organická hmota 

není humus!!!

Organická hmota transformuje 3 (v půdě jen 2) 
procesy:
1) Exothermickou mineralizací (aerobní proces)
2) Endothermickou humifikací (příležitostně 

aerobní proces)
3) Anaerobní digescí (vyhnívání) – je v půdě 

nežádoucí a nesmí nastat (proces přeměny 
organické hmoty v bioplynové stanici)



Malý výlet do historie
Proč se obsah humusu v půdě přepočítává 

faktorem 1,724
Na počátku 19. století, začala v Německu pracovat firma
MERCK, která frakcionovala (odštěpila) z organické hmoty
(kompostu) látku – kyselinu huminovou.
Dalšími analýzami zjistili, že obsahuje 58% uhlíku. Z prosté
úvahy: Má-li huminová kyselina 58 % uhlíku, kolik huminové
kyseliny (tedy humusu) odpovídá celkovému, tedy 100 % obsahu
uhlíku?

A máme na světě faktor!!!    100 : 58 = 1,724
Od té doby se zcela bezdůvodně a tupě přepočítává obsah Cox na 
humus násobením faktorem 1,724, ačkoliv je to úplný nesmysl, 
protože humínových kyselin je celá řada a ne jenom jedna (!!!)
A navíc Cox nepatří v půdě jenom humusu, ale i primární 
organické hmotě.



Údaj Cox vyjadřuje pouze a jedině celkový obsah
uhlíku na mokré cestě (spalování vzorku na mokré
cestě roztokem bichromanu draselného v kyselině
sírové) a dosti přibližně také pouze celkový obsah
uhlíku v analyzované půdě nebo v kompostu nebo
v organickém hnojivu.
Naprosto z tohoto údaje nemůžeme uvažovat o
obsahu humusu. Oxidovatelný uhlík Cox na mokré
cestě obsahuje jak uhlík humusu, tak uhlík
primární organické půdní hmoty.
Údaj Cox nesmíme žádným faktorem přepočítávat,
i když nám to zpozdilá literatura občas stále
doporučuje.



Půda

Zdroj: Brady 1990, upraveno

Primární organická hmota = labilní

Doba rozkladu = dny, měsíce, několik let

Nemá iontovýměnné vlastnosti (˂50 mmol/kg)

Ovlivnitelná managementem půdy ? 
měřením jejího obsahu a kvality 
zjišťujeme vliv našich opatření na půdu

Humus = stabilní

Doba rozkladu = desetiletí, staletí

Iontovýměnná schopnost

Strosser,	2010,	cit.	Lošák

Humus součást půdní organické hmoty
Dělení půdní organické hmoty

Důležitý je nejen obsah, ale i kvalita



Zdroje organické hmoty v půdě

Jsou to kořeny rostlin, kořenové
exudáty, opad, posklizňové zbytky,
organická hnojiva, odumřelá hmota
půdních mikro- a makroorganismů a
organické hmoty, vzniklé jejich
životní činností.



Často čteme i ve vědeckém tisku, že mrvy, 
komposty, vermikomposty atd. mají významný 

obsah HK. Je to pravda?

• Většinou není.

• Stejné reakce, jako HK, má také lignin. 

• Organická hmota této látky obsahuje mnoho, 
5 – 50 %. 

• Na rozdíl od HK nemá velkou iontovýměnnou
kapacitu proto humus nemůže nahradit.



Jsou zdroje organické hmoty opravdu 
zastupitelné při stejném množství aplikované 

sušiny?
Ekonomové a výrobní manažeři to většinou tvrdí. 

Je to NESMYSL.
Hnůj nelze nahradit digestátem, víceleté pícniny vysokým 
strništěm.

PROČ?

Je to substrát pro půdní mikroorganismy. 

Roli hraje složení i stupeň stability.

Nejúčinnější pro tvorbu HK jsou kořenové exudáty.



Fenomén - DIGESTÁT
V primární půdní organické hmotě jsou nejcennější
labilní frakce, které mocně podporují mikrobiální
půdní aktivitu. Ale právě tyto frakce dokonale
využije fermentor bioplynové stanice, a to dokonce
přednostně!
Je-li stupeň konverze organické hmoty ve
fermentoru 50 %, pak se 50 % původního uhlíku
mění na CH4, a CO2 bioplynu a v digestátu zbývá jen
zbylých 50 %!
Digestát pak už obsahuje jen stabilnější organické
frakce a proto jako organické hnojivo za moc nestojí,
spíše by se dal označit hnojivem minerálním, a to
dokonce dusíkatým.



Při aplikaci digestátu je nezbytné pozemky
pravidelně hnojit ostatními statkovými
(organickými) hnojivy (hnůj, komposty,
posklizňové zbytky, zejména pak sláma a
zelené hnojení z meziplodin).
Současně je nutná i kontrola půdní reakce
(pH) a vápnění kyselých půd, čímž se upraví
nepříznivý poměr mezi žádoucími
dvojmocnými kationty (Ca2+, Mg2+)
a jednomocnými kationty (K+, NH4

+, Na+).
Jednomocné v digestátu převažují a zesilují
slévavost půd a tvorbu škraloupu.



Příklad nevhodného použití hnojiva - poškození fyzikálních,
chemických, biologických vlastností půdy:
- opakované a časté hnojení draslíkem ve vysokých dávkách
(minerální – zejména amonná forma, ale i organická forma – tj.
digestát, kejda – vede k rozplavování půdních agregátů
(peptizace půdních koloidů) – totální narušení půdní struktury,
tvorba půdního škraloupu, zaškrcování kořenových krčků
rostlin, atd.



Kationtová výměnná kapacita - KVK
KVK (anglicky cation exchange capacity CEC) je údaj, který udává schopnost půdy
vázat kationty (kladné ionty) v půdním komplexu. Zjednodušeně řečeno se kationty
(draslík, vodík, vápník, hořčík: K+, H+, Ca2+, Mg2+ a další) vážou na záporně nabité
částice půdy a KVK nám říká, kolik takových vazeb lze vytvořit. Obecně platí, že lehké
půdy, (písčité, s nižším obsahem jílových částic) mají velmi nízkou KVK, proto
nedokáží poutat mnoho živin, zatímco hlinité a těžké půdy mají vysokou KVK a mohou
tak poutat (sorbovat) živiny při hnojení většími dávkami. Proto je třeba sledovat
pozorně hodnotu KVK u každého vzorku, protože hodnocení zásobenosti půdy
živinami lze provádět pouze ve vztahu k hodnotě KVK.
Samotná hodnota KVK moc neznamená, ale zajímá nás poměr jednotlivých prvků,
který můžeme hnojením měnit. Zastoupení kationtů v půdních vazbách nazýváme
„procento nasycení“. Významný je hlavně poměr draslíku (K+) a hořčíku (Mg2+), kdy
nadměrné hnojení draslíkem může způsobit nedostatečný příjem hořčíku rostlinami
(tzv. vzájemný antagonismus prvků).

Hodnota KVK 
(mmol . kg-1 půdy)  

% kationtů v sorpčním komplexu 
Ca2+ Mg2+ K+ 

do 120 65 15 3 – 5 
120 - 180 75 10 3 – 4 
nad 180 85 5 2 – 3 

 

Optimální zastoupení kationtů v půdním sorpčním komplexu



V České republice se KVK vyjadřuje v milimolech
chemických ekvivalentů na 1 kg zeminy

Hodnocení Hodnota KVK 
(mmol.kg-1 půdy) Charakteristika půd 

nízká ( N ) do 120 
Půdy spíše lehčího charakteru, živiny jsou  v sorpčním 
komplexu slaběji poutány a snadno se vyplavují, 
doporučuje se hnojit častěji v menších dávkách. 

střední ( S ) 120 - 180 
Půdy střední, živiny jsou lépe poutány, na některých 
půdách je možné i uplatňovat zásobní hnojení  
(max. však na 2 roky). 

vysoká ( V ) nad 180 
Půdy těžší ho charakteru, s vysokým obsahem jílovitých 
částic, velmi dobrá sorpční schopnost, je vhodné hnojit 
zásobně na několik let. 

 

Kritéria pro hodnocení aktuální sorpční kapacity 



Average soil organic matter content in soils of the Czech Republic 
in seventieth (years) of 20th century



Average soil organic matter content in soils of the Czech Republic after 2000



Degraded chernozem in Southern Moravia

Source: Šarapatka, 2016



Degradace orničního horizontu na jižní Moravě (Lednicko-Valtický areál)

Zdroj: Čermák, 2019



Děkuji	za	pozornost
Thank	you	for	your	attention

It´s time to finish !!!!!


