
Aleš Bajer

Ústav Geologie a Pedologie LDF Mendelovy Univerzity v Brně

Půda jako důležitý faktor ve výživě 
lidstva – využití půd v ČR



Půda

- tenká vrstva vytvořená vzájemným působením
litosféry, atmosféry, hydrosféry a biosféry, tak
zvaná pedosféra

- konečný produkt dynamické rovnováhy mezi
podložím a exogenními faktory

- základní přírodní zdroj, velmi pomalu obnovitelný

- základní půdotvorné faktory: substrát, klima,
reliéf, činnost organismů (člověk), čas



Půda

Půdotvorné procesy:
- braunifikace (hnědnutí)
- humifikace
- eluviace
- iluviace
- illimerizace
- oglejení
- glejový proces
- podzolizační proces
- solončakování a slancování
- antropogenní ovlivnění

Tyto procesy ovlivňují vznik půdních horizontů, které vytvářejí
půdní profil.
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Základní půdotvorné horizonty:
O - nadložní humus
A – povrchový humusem nabohacený horizont
B – podpovrchový horizont vnitropůdního zvětrávání
C – horizont půdotvorného substrátu



vybranné diagnostické horizonty proces základní označení - indexy

rašelinné horizonty rašelinění organických zbytků za 

omezeného přístupu vzduchu

T/Tf, Ts…

podpovrchové horizonty 

část horizontu ochuzený o určitou 

půdní složku

E

ochuzený ilimerizací o jílové 

minerály El

ochuzený podzolizací Ep

kambický horizont vnitropůdního 

zvětrávání

rozklad primárních minerálů - 

rozpouštění, hydrolýza, přeměna 

jílových minerálů

Bv

iluviální (obohacené) horizonty

horizonty půdního profilu 

obohacené o různé složky

luvický (argilický) jílem obohacený (často 

s povlaky koloidů)

Bt

spodický humusosekvioxidický horizont obohacený o organominerální 

komplexy Fe a Al a humusové látky

Bhs, Bsh

mramorovaný redoxymorfní horizont střídání redukčních a oxidačních 

podmínek, časté novotvary

Bm

oglejený horizont periodicky provlhčený (alespoň 

část roku)

g/Bvg, Bg

glejový horizont horizont vytvářející se dlouhodobě 

pod hladinou podzemní vody

G/Gr, Gor

horizonty s akumulací solí pedogenní akumulace karbonátů či 

rozpustných solí

K, S

vlastní půdotvorný substrát materiál, ze kterého se vytváří 

půdní těleso

C

pevná hornina R

podložní hornina výrazně odlišná od půdotvorného 

substrátu

D

O/L, F, H

A/Ah, Ac, Am, Ahe, Ap, ….

eluviální (ochuzené) horizonty

akumulace a postupná humifikace 

organické hmoty

minerální horizont nabohacený 

humifikovanou organickou hmotou

povrchové organominerální horizonty 

(humusové horizonty)

nadložní humus



Půda
Taxonomický klasifikační systém půd ČR (Němeček a
kol. 2001):
- vyčleňuje jednotlivé půdní typy na základě

charakteristického sledu horizontů, texturních a
strukturních vlastností

- 26 půdních typů
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Půdní druh (vliv na obhospodařování a kvalitu)

- zrnitostní charakteristika půdy
- jílovitý, hlinitý, písčitý
- obsah skeletu (částice velikost nad 2mm)
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Půdy v ČR:
- zemědělské a lesní půdy
- kambizemě (více než 50%)
- černozemě (přes 7%), psedogleje (7%)
- luvizemě (přes 6%)
- hnědozemě (cca 6%)
- podzoly a kryptopodzoly (každý cca 5%)
- gleje a rankery (oba cca 2%)
- ostatní půdní typy relativně vzácné
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Zdroj MŽP
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BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka
- 5místný číselný kód

- slouží k základní agroekologické a ekonomické
charakteristice zemědělské půdy
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Degradace půdy:
- zábor
- nevhodné využívání
- acidifikace půd
- snižování obsahu humusu
- kompakce půdy

Eroze půdy, kontaminace půdy



Popis půdního profilu



Geodiverzita a půda

- nedoceněná součást geodiverzity
- půdní rozmanitost je často mezičlánkem

mezi geodiverzitou a biodiverzitou
- prvotní zdroj (základní výrobní faktor)
- „neobnovitelný“ zdroj (vzácný)



Děkuji za pozornost


