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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Úvod 
Náplň předkládaného víceletého funkčního úkolu reaguje na kvalitu půdy v České republice, která je 
ovlivňována mnoha degradačními faktory. Každá půda má určitý přirozený potenciál podléhat 
určitému degradačnímu procesu, avšak větší vliv na směr vývoje půdy má zemědělec a obecně jím 
volený management půdy. V současnosti je mnoho půd v naší republice výrazně degradováno, mnohdy 
již za hranici stavu, kdy by půda byla schopna tyto vnější zásahy vyrovnávat svými vnitřními 
mechanizmy. Mluvíme-li o degradaci půdního prostředí, nemůžeme opominout také změny klimatu, 
které v interakci se stavem půdy ovlivňují samotnou produkční schopnost. Zvyšování průměrné denní 
teploty a extremita počasí z pohledu atmosférických srážek (povodně x sucha) nutí zemědělce zamyslet 
se nad limity jejich půd. Již to často nejsou nedostatek hnojiv, ani choroby a škůdci, ale jako limitní je 
a pod vlivem změn bude v krajině nedostatek vody pro dlouhodobé zajištění vláhových potřeb plodin. 
Toto se týká především našich nejúrodnějších půd, které hospodaří z vodou získanou z atmosférických 
srážek. Eroze půdy snižující retenční schopnost, stejně jako utužení, ztráta stability půdní struktury 
a omezení sorpce obecně, mají dopady na koloběh vody v půdě. Mnoho hlubokých půd schopných 
potenciálně zadržet i 360 l vody na m3 pojme zlomek tohoto množství, neboť povrch s nestabilní půdní 
strukturou pokrývá krusta bránící infiltraci vody do větších hloubek, přičemž hloubka půdy je díky 
utuženému podorničí omezena na hloubku kultivačního zásahu. Je tedy třeba hledat postupy, které by 
navrátily půdě její přirozené vlastnosti a podpořily především hydrologické funkce, které jsou 
u degradovaných půd výrazně ovlivněny a negativně dopadají i na funkci produkční. Variantní řešení 
předkládaného úkolu a terénní ověření běžně dostupných technologií by mělo přinést relativní 
srovnání alternativního managementu půdy degradovaných ploch s postupy konvenčními. 
Vyhodnocením ekonomiky hodnocených variant pak bude možné popsat návratnost zvoleného 
revitalizačního postupu z pohledu dlouhodobějšího časového horizontu. 

1.1. Půda a její kvalita 

Půdní voda tvoří asi 0,05 % sladké vody na Zemi. Voda prosakující půdou je filtrována, uchována pro 
rostliny a také dále distribuována jak do vody podzemní, tak do vod povrchových (Obr. 1). Z tohoto 
důvodu je půda důležitým prvkem ovlivňujícím kvalitu i kvantitu vodních zdrojů. Znalost dynamiky vody 
v půdě je základem pro zlepšení v oblastech využití závlah, hnojení a vyplavování hnojiv a těžkých kovů 
z půdního profilu (Gérard et al. 2004). 
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Obr. 1-1: Pohyb vody v nenasycené zóně půdy (převzato z: Dingman 2002, s. 221) 

Dynamika půdní vody se řídí mnoha faktory proměnnými v místě i čase. Množství vody v půdě se mění 
v prostoru v závislosti na klimatu, topografii a půdních vlastnostech, zatímco časová proměnlivost je 
výsledkem využití a redistribuce vody jejími podpovrchovými toky. Změny v zásobě půdní vody S v čase 
t mohou být obecně popsány bilanční rovnicí, tedy jako výsledek rozdílu vody přijaté a vody vydané. 
Vstupy jsou srážky P a případné závlahy I, mezi výstupy řadíme hlubokou perkolaci D, povrchový 
a hypodermický odtok R či aktuální evapotranspiraci ET (Sridhar et al. 2008): 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑃𝑃 + 𝐼𝐼 − 𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑅𝑅 − 𝐷𝐷 

Zásoba půdní vody a její redistribuce jsou funkcí půdní textury a struktury. Textura a struktura půdy 
ovlivňují množství a rozdělení velikostí pórů. Celková vlhkost ovšem nevypovídá o tom, kolik vody je 
přístupné pro rostliny nebo jak se voda do půdy vsakuje. Tyto procesy jsou závislé na potenciální 
energii, protože voda se v půdním profilu pohybuje na základě jejich rozdílů z míst s vyšší energií 
do míst s nižší energií. Při nasycení půdy vodou se potenciál pohybuje kolem 0 kPa. Jak půda vysychá, 
potenciál se snižuje, tj. vzniká sací tlak (podtlak), umožňující půdě zadržovat vodu. 

1.2. Degradace půdy utužením a vliv na její kvalitu  

Degradace půdy utužením nebo-li zhutněním - jedná se o poškození kvality půdy, které má obrovský 
vliv na infiltrační a retenční schopnosti půdy. Příčin zhutnění půdy může být několik. Mezi hlavní 
činitele patří špatné hospodaření na půdě v rámci nevhodně zvolených osevních postupů 
a neúměrného využívání průmyslových hnojiv. Další výrazný faktor ovlivňující zhutnění půdy je 
používání nevhodných těžkých zemědělských strojů atd. 

Hartmann et al. (2012) pozorovali změny hydraulických vlastností půd vlivem utužení na konvenčně 
a ochranně obdělávaných plochách. V Ap a Eg horizontech došlo při obou způsobech obdělávání po 
zhutnění k významnému snížení nasycené hydraulické vodivosti ve srovnání s referenčními 
nezhutněnými plochami, Btg horizont zůstal po utužení téměř beze změn. 
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Náchylnější na zhutnění jsou půdy střední zrnitosti, půdy hlinité a písčitohlinité. Stanovení utužení 
probíhá prostřednictvím penetrometrického šetření – měření odporu při zatlačování 
penetrometrického měřidla do půdy.  

2. Hydrologické funkce půdy 
Plná vodní kapacita je vlhkost půdy při zaplnění všech pórů a dutin půdy vodou (Pokorný et al. 2007). 
Teoreticky je rovna pórovitosti, prakticky je však o něco menší, protože ve vodě většinou zůstávají 
uzavřeny bublinky vzduchu. 

Retenční vodní kapacita udává maximální množství vody, které je půda schopna vlastními silami 
zadržet po nadměrném zavlažení (Borůvka 2005, s. 33). Tento hydrolimit odpovídá rozmezí mezi 
kapilární a gravitační vodou, hodnota pF se pohybuje mezi 2,0–2,8 (Borůvka 2005, s. 33). Voda mezi 
stavem plného nasycení a retenční vodní kapacitou není využitelná rostlinami. 

Lentokapilární bod, neboli bod snížené dostupnosti, je rozmezí mezi těžce a lehce pohyblivou kapilární 
vodou odpovídající pF 3,1–3,5 (Borůvka 2005, s. 33). Jedná se o vlhkost, při které je přerušena kapilární 
spojitost vody. Podstatně se snižuje pohyblivost půdní vody a rostliny strádají jejím nedostatkem. 

Adsorpční vodní kapacita vyjadřuje maximální dosah adsorpčních sil. Jedná se o rozmezí mezi 
adsorpční vodou a těžce pohyblivou kapilární vodou (Borůvka 2005, s. 33). V půdách v přírodě 
se nevyskytují vlhkosti menší než odpovídající tomuto hydrolimitu, při extrémním suchu je voda 
absorbována přímo ze vzduchu (Dingman 2002, s. 238). 

Bod vadnutí je taková vlhkost půdy, kdy rostlina trvale vadne, tedy kdy je absorpce vody kořeny menší 
než transpirace. Tato vlhkost je ve velké šíři hodnot, domluvou je tedy stanovena při tlaku −1500 kPa, 
tj. pF = 4,18, na odvodňovací větvi retenční čáry (Wösten et al. 1999; Givi et al. 2004; Borůvka 2005, s. 
34; Patil et al. 2012). Orientačně lze hodnotu bodu vadnutí posoudit pole zastoupení I. zrnitostní 
kategorie v objemových procentech (Valla et al. 2006). 

Polní (vodní) kapacita udává množství vody, které je půda schopna udržet po zalití a infiltraci do profilu 
delší dobu (Valla et al. 2006), tedy voda zadržená proti gravitační síle (Dingman 2002, s. 235). Vychází 
z definice, kterou publikovali Veihmeyer & Hendrickson (1931), že se jedná o množství vody zadržené 
půdou poté, co byla odvedena pryč přebytečná voda a rychlost pohybu směrem dolů výrazně poklesla, 
což v propustné půdě jednotné struktury a textury nastává obvykle po dvou až třech dnech po srážkové 
události či závlaze. Vzhledem k tomu, že se jedná o dynamický proces,  nelze v terénu dosáhnout 
rovnovážného stavu, určení je pouze přibližné. Pro podmínky v ČR udává Kutílek (1978) vlhkost 
v rozmezí odpovídajícím pF 2,0–2,7, na Slovensku se uvádí rozmezí pF 2,5–3,0 (Šútor & Štekauerová 
2003). Při laboratorním stanovení polní kapacity se v Británii a FAO používá hodnota pF = 1,7 (Batjes 
1996; Wösten et al. 1999), v Nizozemsku pF = 2,0 (Batjes 1996), v Maďarsku pF = 2,3 (Hernádi et al. 
2009), v USA a často i jinde ve světě pF = 2,52, tj. −33 kPa (např. Batjes 1996; Givi et al. 2004; Kätterer 
et al. 2006; Patil et al. 2012), případně se užívá hodnota −10 kPa (např. Bell et al. 2005, Skopp 2005, 
Głąb et al. 2009). V České republice se pro přibližné stanovení polní kapacity používají zástupné 
empirické hydrolimity s přesnými metodikami laboratorního stanovení, např. maximální kapilární 
kapacita podle Nováka či retenční vodní kapacita podle Drbala. Hodnota polní kapacity je nižší než tyto 
empirické hydrolimity (Miháliková 2011, s. 28). 

Maximální kapilární kapacita podle Nováka se stanovuje místo obtížně zjistitelné polní vodní kapacity. 
Je to vlhkost půdy po dvou hodinách odsávání vody z plně nasyceného vzorku na filtračním papíře 
(Valla et al. 2006). Jedná se o charakteristiku schopnosti půdy zadržet vodu pro potřeby vegetace, voda 
v půdě není zcela ustálena. 



7 
 

Retenční vodní kapacita podle Drbala, stanovovaná laboratorně, je maximální množství vody, které je 
půda schopna trvaleji zadržet vlastními silami po 24 hodinách v téměř rovnovážném stavu po 
nadměrném zavlažení (Pokorný et al. 2007). 

Využitelná vodní kapacita (VVK) odpovídá zásobě vody v půdě, která je využitelná rostlinami. Vypočítá 
se jako rozdíl polní vodní kapacity a bodu vadnutí (Dingman 2002, s. 236). Hranice využitelné vodní 
kapacity jsou dány hloubkou kořenové zóny, jsou ovlivňovány heterogenitou půdního profilu 
a hladinou podzemní vody. Lehké půdy mají nízkou VVK, neboť póry těchto půd jsou obvykle velké 
a mají problém zadržet vodu. Těžké půdy mají schopnost zadržet největší objem vody díky velké 
pórovitosti, nicméně voda je pro rostliny vázána příliš silně. Snižování VVK je považováno za jeden 
z nejvýznamnějších faktorů ztráty úrodnosti půdy vlivem eroze (Bauer & Black 1992). 

2.1. Infiltrační funkce půdy 

Půdu je možno charakterizovat jako časově a prostorově proměnný otevřený systém dynamicky 
reagující na podněty z atmosféry s podložním geologickým subsystémem, vegetací a morfologií terénu 
(Kutílek, 1966). 

Infiltrační funkce půdy je vsakování vody do půdy a její další pohyb v půdě (propustnost půd).  

Jedná se o neustálé proudění ve vodou nenasyceném prostředí (Feddes, 1980, Novák, 2009). Pokud je 
půda vodou nasycená, je pohyb vody v půdě obvykle mnohem pomalejší, než v případě nenasyceného 
prostředí. Avšak v nasyceném prostředí se parametry pohybu vody stanovují snadněji, než v případě 
prostředí nenasyceného, kde je toto určení problematické a nepřesné. Parametry pohybu vody jsou 
zjišťovány laboratorně či v terénním prostředí. Komplikovaná je infiltrace probíhající ve svažitých 
reliéfech, kde dochází k pohybu vody v půdním prostředí ve směru vertikálním a zároveň 
k vnitropůdnímu pohybu ve směru paralelním s povrchem půdy. Pro vstup vody do půdy je důležitá 
počáteční vlhkost půdy a pro následný pohyb vody v půdě pak zrnitostní složení půdy, výskyt půdních 
horizontů s odlišným zrnitostním složením či odlišnými fyzikálními vlastnostmi, strukturní stav půdy 
a hloubka půdního profilu (Kutílek, 1966).  

2.2. Retenční funkce půdy (akumulační) 

Retenční vodní kapacita je množství vody, které je půda schopna zadržet v systému kapilárních pórů 
a potom je evapotranspirací postupně uvolňovat. Její množství odpovídá pedologickému hydrolimitu 
„polní vodní kapacity“ (Feddes, 1980, Kutílek, 1966, Kuráž, 2008). Není to tedy voda, která může být 
v makropórech půdy, a která postupně odtéká gravitací do geologického podloží (gravitační voda) nebo 
vnitropůdním laterálním otokem po svahu. Liší se tak od hydrolimitu „plné vodní kapacity“, který 
nastává v případě zaplnění všech pórů půdy vodou a je značně vyšší. Obsah vody je však v tomto 
případě dočasný a může ho být dosaženo jen krátkodobě po dlouhotrvajících intenzivních deštích. 
Je také nutno zdůraznit, že hodnoty retenční vodní kapacity jsou v určitém protikladu s hodnotami 
infiltrace vody do půdy. Při přívalovém dešti dochází k povrchovému odtoku, takže hodnot plné ani 
polní vodní kapacity (retenční) nemůže být dosaženo.  

Akumulační funkce půdy je schopnost půdy shromažďovat vodu. K akumulační funkci patří také 
schopnost půdy akumulovat nežádoucí látky a zabránit jim vniku do spodních vod (Bujnovský, Juráni, 
1999). Stejně jako ostatní mimoprodukční funkce ovlivňuje produkční schopnost půdy. 

Je mnoho parametrů, na kterých je akumulační funkce závislá. Jsou rozdělovány na parametry půdy – 
struktura půdy, zrnitostní složení, hloubka půdy, uspořádání horizontů, skeletovitost, organická hmota 
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v půdě atd. a parametry prostředí. Mezi tyto parametry řadíme například svažitost, reliéf, expozice, 
srážky, klima, hladina podzemní vody (Bujnovský a kol., 2009).  

Mezi hlavní a primární ukazatele akumulační funkce patří polní vodní kapacita, hloubka půdy, mezi 
sekundární ukazatele řadíme zrnitostní složení, obsah organické hmoty a objemovou hmotnost půd 
(Vilček, Bujnovský, Koco, 2010).  

3. Vlhkost půdy vs. zpracování půdy 
Zemědělské aktivity vedou často k dramatickým změnám v půdách, které nelze zvrátit ani ponecháním 
pozemku ladem po dobu několika desetiletí ani navrácením přirozených rostlinných společenstev 
(Kalicka et al. 2008, Głąb et al. 2009). Půdní úrodnost je významně ovlivňována systémem rostlinné 
výroby a managementem rostlin, včetně zpracování půdy a posklizňových zbytků nebo používání 
hnojiv (Verma & Sharma 2008). 

3.1. Vliv hospodářského využití půdy (land use) a vegetačního krytu 

Jiang et al. (2007) uvádějí, že rozdíly ve vlhkosti svrchní 10cm vrstvy půdy obhospodařované různými 
způsoby (mulch tillage, no-till, perennial vegetative cover, hay crop) při tlacích méně než −1 kPa mizí, 
takže vliv managementu na retenci vody je limitován na vyšší tlaky (0 až −1 kPa). V nižších vrstvách 
půdy se management na vlhkostech při různých potenciálech neprojevuje. Kalicka et al. (2008) ukázali 
na rendzinách s pěti různými využitími půdy (orná půda, půda ležící několik let ladem, sekundární 
xerotermní trávníky, primární xerotermní trávník, termofilní křoviny), že v minulosti zemědělsky 
obhospodařované půdy mají při stejných potenciálech nižší objemové vlhkosti než rendziny pokryté 
původní vegetací. Využitelná vodní kapacita je nejvyšší u rendzin porostlých primárními trávníky 
(Kalicka et al. 2008). Głąb et al. (2009) popisují na konvenčně obdělávaných půdách v hloubce 0–10 cm 
nižší VVK než na půdách s loukami a pastvinami. V hloubce 10–20 cm se vyšší hodnoty VVK vyskytly 
na nehnojené louce sklízené dvakrát ročně, pastvině ovcí a neobhospodařované louce, nižší pak 
na louce hnojené minerálními hnojivy, louce hnojené ovčím hnojem a na konvenčně obhospodařované 
půdě (Głąb et al. 2009). Verma & Sharma (2008) hodnotí VVK jako téměř stejnou při pěstování různých 
plodin (kukuřice – pšenice, sója – pšenice, travní porost), statisticky významně nižší VVK našli pouze 
v případě pěstování kombinace rýže – pšenice. 

Kalicka et al. (2008) uvádějí, že z hlediska nasycené hydraulické vodivosti mají nižší hodnoty v minulosti 
obdělávané rendziny a vyšší hodnoty dosahují primární trávníky a křoviny. Jiang et al. (2007) poukazují 
na rozdíly v nasycené hydraulické vodivosti půd pod trvalými travními porosty a pod plodinami 
pěstovanými různými ochrannými technologiemi, přičemž vodivost je vyšší pod trvalými travními 
porosty než u zemědělských plodin. Głąb et al. (2009) statisticky významné rozdíly v nasycené 
hydraulické vodivosti mezi půdami krytými travními porosty a ornou půdou nenašli. 

Moffet et al. (2005) poukazují na vyšší rychlosti ustálené infiltrace u půd pokrytých vegetací než u holé 
půdy, zejména z důvodu tvorby povrchové krusty. 

3.2. Vliv zpracování půdy 

Obdělávání půd mění jejich strukturu, aby byl zajištěn růst plodin a transport vody a solí. Agregáty 
vzniklé obděláním ale mají tendenci se rozpadat během deště či závlah, čímž se mění hydraulické 
vlastnosti půdy (Lado et al. 2004). Řada studií se věnovala vlivu zpracování půdy na její vlhkost, 
využitelnou vodní kapacitu či charakteristikám spojeným s infiltrací. 
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Guzha (2004) udává největší vlhkost půdního profilu na regosoli dystrické  během sezóny pod porostem 
čiroku u hrůbkovaného povrchu, následuje redukované zpracování půdy motykou pouze v řádku a 
orba diskovým kypřičem do hloubky 15 cm. V jarním období byla největší vlhkost v půdě 
nezpracovávané, následovala plošná kultivace motykou, použití motyky v řádku a diskování. Vlhkost 
svrchních 20 cm půdy se podle sledování v mediteránním klimatu na kambizemi modální, které 
provedli Josa & Hereter (2005), snižovala v závislosti na zpracování půdy ve směru nezpracovaná půda 
> minimální zpracování > konvenční zpracování půdy. Miriti et al. (2012) porovnali na luvizemi obsah 
vody přístupné rostlinám pro tři způsoby obdělávání, kdy se nejvyšší obsahy vody vyskytovaly při orbě 
– důlkování, hrázkování (tied-ridge tillage), nižší hodnoty měly orba volem taženým pluhem a 
podrývání, které se vzájemně statisticky nelišily. Moraru & Rusu (2012) zjistili vyšší půdní vlhkost na 
černici černické (luvické), (rumunský klasifikační systém půd) pod porostem pšenice, kukuřice a sóji při 
použití přímého setí nebo minimálního zpracování půdy (paraplow – typ podrývače, chisel - radičky, 
rotatory - rotátor) než u konvenčního zpracování, statisticky významný rozdíl se projevil pouze u půdy 
s přímým setím sóji nebo pšenice. Moraru & Rusu (2010) popisují vyšší retenci vody v půdě při použití 
minimálního zpracování půdy (paraplow - typ podrývače, chisel plow - radličky, rotary harrow - rotátor) 
než u konvenčního zpracování půdy, na hnědozemi modální o 1–6 %, na fluvizemi modální a černozemi 
kambické o 11–15 %. Naproti tomu Gruber et al. (2011) nezaznamenali v Německu statisticky 
významné rozdíly ve vlhkosti půdy zpracovávané různými způsoby od konvenčního přes různé typy 
minimálního až po nezpracování, podobně jako van den Putte et al. (2012) v Belgii v případě konvenční 
orby a ochranného obdělávání do hloubek 0,15 a 0,3 m. 

Alliaume et al. (2013) ukazují na příkladu smonice modální, černici pelické a černici luvické (WRB 2006), 
že objemová půdní vlhkost v oblasti 10–100 kPa byla v průměru o 2,3 mm 10 cm−1 větší na místech 
nenarušených zemědělstvím než na obdělávaných plochách u všech tří zkoumaných půdních typů. 
K závěru, že objemová vlhkost svrchní vrstvy půdy obdělávané konvenčně je při potenciálech 
−3 a −6 kPa menší než u půdy nezpracované, dospěli i Abid & Lal (2009). Rovněž v porovnání, které 
provedli Zibilske & Bradford (2007) v semiaridních subtropech, má objemová vlhkost půdy 
zpracovávané konvenčně při tlaku −10, −33 a −100 kPa nižší hodnotu než orba - ridge tillage - 
hrůbkování, nejvyšší vlhkost půdy pak vykazuje nezpracovaná půda. Osunbitan et al. (2005) popisují 
pro Oxic Tropudalf (USDA) při tlaku 4,5 kPa vyšší hodnoty objemové vlhkosti u půdy nezpracovávané 
a manuálně zpracovávané než u půd zpracovávaných pluhem či pluhem a branami. Při tlaku 50 
a 150 kPa je statisticky významně vyšší vlhkost u půd nezpracovávaných. 

Bescansa et al. (2006) uvádějí, že VVK půdy byla při jejím nezpracování větší než při redukovaném 
obdělávání či konvenčním zpracování, kdy se změna týkala zejména retence v oblasti potenciálů −33 
až −50 kPa. Obdobné závěry přinášejí i Shukla et al. (2003), kteří porovnávali radličný pluh, dlátové 
kypřiče a půdu nezpracovanou. Statisticky významné změny se projevují pouze ve svrchních 10 cm 
půdy, vlhkost při plném nasycení je nejvyšší u nezpracované půdy. Retence při různých potenciálech je 
při použití dlátových kypřičů vyšší než u pluhu, hodnoty objemové vlhkosti nezpracované půdy 
se pohybují většinou v jejich rozmezí (Shukla et al. 2003). Farkas et al. (2009) zjistili nárůst ve VVK při 
použití meziplodin ve srovnání s jejich nezařazením ve vrstvách půdy 5–10 cm a 15–20 cm u zpracování 
půdy orbou, talířovými branami společně s kypřením a setím do nezorané půdy. Pouhé použití 
talířových bran k významnému zvýšení VVK nevedlo. Reynolds et al. (2007) popisují rozdíly ve VVK 
ve svrchní 10cm vrstvě půdy, kdy ideální VVK má v minulosti nikdy neobdělávaná půda, zatímco ostatní 
způsoby obdělávání, včetně trvalého travního porostu, vesměs dosahují pouze limitované nebo špatné 
VVK pro danou půdu. Při změnách způsobu obdělávání se hodnoty VVK významně nemění, zejména 
díky kompenzujícím se změnám v polní kapacitě a bodu vadnutí (Reynolds et al. 2007). Podobně Abid 
& Lal (2009) uvádějí, že nezpracování půdy ve srovnání s konvenčním zpracováním statisticky 
významně neovlivnilo VVK ve svrchních 10 cm půdy. 
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Hartmann et al. (2012) popisují rozdíly hydraulických vlastností půd na konvenčně a ochranně 
obdělávaných plochách. V Ap horizontu je nasycená hydraulická vodivost větší na konvenčně 
obdělávané půdě než na půdě obdělávané ochranným způsobem, zatímco v horizontu Eg je tomu 
naopak. Bell et al. (2005) uvádějí, že snížení hydraulické vodivosti vlivem konvenčního obdělávání 
se odehrává v kultivované vrstvě (cca svrchních 30 cm), hlouběji zůstává tato charakteristika 
neovlivněná. Reynolds et al. (2007) zaznamenali v povrchové vrstvě půdy podobné hodnoty nasycené 
hydraulické vodivosti u nikdy neobdělávané půdy, trvalého travního porostu a nezpracované půdy 
a také o jeden řád nižší nasycenou hydraulickou vodivost u zpracovaných půd. Shukla et al. (2003) 
vykázali vliv agrotechniky pouze ve svrchní vrstvě půdy, kdy nasycená hydraulická vodivost byla vyšší 
na půdách nezpracovaných než na půdách zpracovaných dlátovými kypřiči či radličným pluhem. 
Moraru & Rusu (2010) zjistili vyšší hodnoty nasycené hydraulické vodivosti u minimálně 
zpracovávaných půd (paraplow, chisel plow) ve srovnání s půdou obdělávanou konvenčně. Osunbitan 
et al. (2005) shledali nejvyšší nasycenou hydraulickou vodivost na nezpracovaných půdách a nejnižší 
u půd dvakrát oraných pluhem, nicméně vodivost manuálně obdělávaných půd se od oraných 
významně nelišila. Pagliai et al. (2004) z porovnání konvenční orby s minimálním zpracováním půdy 
diskovými branami a s podrýváním dospěli ke zjištění, že svrchní vrstva půdy při konvenční orbě má 
díky více vyvinuté povrchové krustě významně nižší nasycenou hydraulickou vodivost než půda 
zpracovávaná alternativně. V hloubce 10–20 cm má významně nižší hodnotu této charakteristiky 
minimálně zpracovávaná půda. V hloubce orby se u konvenčně zpracovávané půdy projevuje snížením 
nasycené hydraulické vodivosti kompaktní vrstva (Pagliai et al. 2004). Jiang et al. (2007) nenašli 
významné rozdíly v nasycené hydraulické vodivosti půd obdělávaných různými ochrannými 
technologiemi.  

Reynolds et al. (2007) poukazují na pokles nasycené hydraulické vodivosti při změně obdělávání 
z trvalého travního porostu či nezpracované půdy na oranou půdu, který nastává hned v prvním roce 
změny a v dalších třech letech již nedochází k výrazným změnám. Naopak ukončení orby a přechod 
na nezpracovávání půdy vede během prvního roku ke zvýšení nasycené hydraulické vodivosti. Tyto 
změny jsou způsobeny pravděpodobně především citlivostí charakteristik na půdní strukturu 
a množství organické hmoty (Reynolds et al. 2007). 

Rychlost infiltrace je významně ovlivňována orbou, Abid & Lal (2009) nebo Shukla et al. (2003) uvádějí, 
že oraná půda má nižší rychlost infiltrace než půda nezpracovaná. Guzha (2004) naopak zjistil, 
že na obdělávané půdě voda infiltruje rychleji. McConkey et al. (1997) zmiňují zvyšující se množství 
a hloubku infiltrace vody na podrývané půdě, pokud se srážky v období listopad – duben blížily 
průměru. Při nižších srážkách se zvýšení neprojevilo. Naopak Moroke et al. (2009) nezaznamenali 
statisticky významné rozdíly v rychlosti infiltrace u různých půdních typů odlišné zrnitosti v závislosti 
na způsobu obdělávání (konvenční orba, dvojitá orba a podrývání). 

Ngetich et al. (2008) zaznamenali rozdíl v rychlosti infiltrace a nasycené hydraulické vodivosti 
v závislosti na podrývání i při použití konvenčního zpracování půdy, minimálního zpracování půdy 
a nezpracovávání půdy. Podrývání snížilo rychlosti infiltrace u minimálního zpracování o 25 %, 
ale ztrojnásobilo ji na konvenčně obdělávaných plochách. Nejvyšší rychlosti infiltrace v orniční vrstvě 
byly dokumentovány při konvenční orbě, nejnižší vykazovalo minimální zpracování půdy. Rychlost 
infiltrace byla v přímé závislosti na nasycené hydraulické vodivosti (Ngetich et al. 2008). 
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4. Prostředky a jejich aplikace do zemědělské půdy ovlivňující 
hydrologické funkce půdy  

4.1. Organické hnojení 

Hnojiva jsou látky, které zvyšují úrodnost půdy, vyživují rostliny a zvyšují jejich růst, kvalitu a množství 
produkce atd. Mezi dva základní způsoby hnojení patří hnojení organickými a průmyslovými hnojivy. 
Organická hnojiva jsou látky organického původu, například kompost, chlévský hnůj apod. Průmyslová 
hnojiva obsahují látky uměle chemicky vyrobené, jedná se o minerální soli. Jejich vliv na kvalitu půdy 
není tak blahodárný, jako za použití organických hnojiv.  

Fyzikální vlastnosti půdy ovlivňují hlavně vztahy vzduchu a vody v půdě, což se odráží na růstu rostlin. 
Přidávání organické hmoty do půdy fyzikální vlastnosti půdy zlepšuje (Fageria 2012). Abid & Lal (2009) 
uvádějí, že hydrofyzikální vlastnosti půd (retence vody, VVK, rychlost infiltrace nebo sorptivita) silně 
korelují s obsahem organického uhlíku v půdě. Jednou z půdních charakteristik ovlivňovanou obsahem 
organické hmoty v půdě je využitelná vodní kapacita. Snižování VVK je přikládáno změnám 
hydrofyzikálních charakteristik kořenové zóny nebo zmenšování mocnosti této zóny. 

Bescansa et al. (2006) zjistili, že půda při ochranném obdělávání obsahuje o 13 % více organické hmoty 
než při konvenční orbě. V této souvislosti měla svrchní vrstva obdělávané půdy (ať už klasicky 
či redukovaně) menší objemovou vlhkost při různých potenciálech než půdy nezpracované. Scott 
& Wood (1989) sice uvádějí rozdíly v objemu vody zadrženém při různých tlacích, kdy množství 
organické hmoty zvyšuje objem vody zadržené při daném tlaku, nicméně VVK tímto není významně 
ovlivněna. 

Bauer & Black (1992) se zabývali vlivem obsahu organického uhlíku na využitelnou vodní kapacitu 
a z jejich výzkumu vyplývá, že se zvyšujícím se obsahem organického uhlíku se roste hmotnostní 
vlhkost při polní vodní kapacitě i při bodu vadnutí. U půd strukturně lehkých zůstává VVK s vzrůstajícím 
obsahem organického uhlíku přibližně konstantní, zatímco u půd středně těžkých a těžkých dochází 
k jejímu mírnému poklesu (Bauer & Black 1992). Alliaume et al. (2013) našli pozitivní korelaci mezi 
obsahem organického uhlíku a VVK, objemová vlhkost pro bod vadnutí narůstá o 6,3 mm 10 cm−1 
a pro polní kapacitu o 2,1 mm 10 cm−1 na každých 10 g organického uhlíku na kg půdy. Sharma 
& Bhushan (2001) zaznamenali v pšeničné sezóně cyklu rýže – pšenice na půdách se zapravenou 
biomasou rostlin rodu Lantana spp. mírný pokles objemové vlhkosti při bodu vadnutí a mírný nárůst 
objemové vlhkosti při polní kapacitě ve srovnání s půdou bez přidané biomasy. Využitelná vodní 
kapacita se tedy mírně zvýšila (o 4–16 %). Miriti et al. (2012) popisují při přidání hnoje do luvizemě 
zvýšení VVK o 20 % oproti kontrolním plochám. Verma & Sharma (2008) uvádějí, že aplikace 
organických hnojiv zvýšila využitelnou vodní kapacitu při pěstování kombinací plodin kukuřice – 
pšenice a rýže – pšenice. Głąb et al. (2009) zjistili, že na loukách hnojených ovčím hnojem 
či minerálními hnojivy je v hloubce 10–20 cm nižší VVK než na loukách bez přídavku hnojiv nebo 
na pastvině.  

Lado et al. (2004a) dokládají, že degradace půdní struktury při smáčení a vyluhování je rozsáhlejší 
v půdách s nižším obsahem organické hmoty než v půdách s vysokým obsahem organické hmoty. Jako 
efektivnější proto uvádějí kultivaci půd s vysokým obsahem organické hmoty, protože agregáty jsou 
stabilnější delší dobu pro smáčení půdy. Rovněž nasycená hydraulická vodivost půd s obsahem 
organické hmoty 3,5 % při zamezení vlivu energie deště je vyšší než u půd s obsahem organické hmoty 
2,3 % (Lado et al. 2004a). Při zahrnutí dopadu dešťových kapek je rychlost infiltrace u půd s nižším 
obsahem organické hmoty nižší než u půd s vyšším obsahem organické hmoty zejména díky 
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intenzivnějšímu rozpadu a disperzi agregátů na povrchu půdy, čímž vzniká kontinuálnější krusta, která 
je zároveň u půd s nízkým obsahem organické hmoty silnější a hustší (Lado et al. 2004b). Snížení 
hydraulické vodivosti v závislosti na snižování množství organické hmoty, ať již vlivem polohy na svahu 
či zastíněním, uvádějí též Hu et al. (2008). Wilcox et al. (2012) uvádějí, že aplikace kompostu 
na pastviny utužený vojenskou technikou bez jeho zapravení nemá vliv na infiltraci nebo povrchový 
odtok. Moffet et al. (2005) dospěli ke zjištění, že infiltrace a její rychlost vzrůstá při aplikaci tuhých látek 
z čistíren odpadních vod. Zároveň usuzují, že hydrologicky efektivnější byla aplikace těchto látek 
v zimním období než v létě (Moffet et al. 2005). 

4.1.1. Chlévský hnůj 

Chlévský hnůj je vyzrálá, již fermentovaná chlévská mrva, nebo-li směs tuhých a tekutých výkalů 
hospodářských zvířat smíchaných s podestýlkou, například slámou, piliny či pazdeří. Je jedním 
z nejdůležitějších organických hnojiv s velmi příznivým dopadem na úrodnost a sílu zemědělské půdy. 
(Rozsypal, 2011, Škarda, 1982) 

Význam aplikace chlévského hnoje: 
– Obohacuje půdu o snadno rozložitelné uhlíkaté a dusíkaté látky, které jsou zdrojem energie, 

CO2 a přijatelných forem dusíku i ostatních živin. 
– Obsahuje v sušině asi 1 – 2 % mikroorganismů, které příznivě ovlivňují biologickou půdní 

činnost. 
– Obsahuje růstové látky, hlavně heteroauxin. 
– Je zdrojem vody (obsahuje 60 – 80 %). 
– Omezuje vodní erozi. 

 

Rozlišujeme několik typů chlévského hnoje, dle druhu hospodářského zvířete, které ho produkuje: 

Kravský hnůj – vhodný pro všechny typy půd, má vhodný poměr N:P:K. Nevyzrálí hnůj přidáváme 
do kompostu. 

Koňský hnůj – většinou se přidává do kompostu, je vhodný pro těžké půdy, řadí se mezi výhřevná 
hnojiva. 

Ovčí, kozí, králičí hnůj – jedná se rychle se rozkládající hnůj s velmi vysokou záhřevností, dodává vysoký 
obsah živin, je vhodným přídavkem do kompostu. 

Prasečí hnůj – jedená se o tzv. „studený“ hnůj s pomalým rozkladem, má nižší obsah vápníku a dusíku, 
více draslíku je vhodný do kompostu. 

Ptačí hnůj – jedná se o hnůj slepičí, husí či kachní. Je velmi rychle rozložitelný, vhodný ke kompostování, 
nepoužívá se na přímé hnojení. Uvolňuje velké množství dusíku a je obvyklé, že obsahuje vysoké 
množství fosforu, stejně tak dusíku a draslíku. Ze zahraničí je také známa přírodní surovina guáno, 
nebo-li zmineralizovaný trus především mořských ptáků, který se za delší období díky vydatným ptačím 
koloniím nahromadil ve větších vrstvách. Tato surovina je bohatá především na hořčík a fosfor, který 
pochází z mořských ryb, jež jsou hlavní potravou těchto ptáků. (Hnůj, 2009, O hnoji a kompostu obecně 
2012) 

Hodnoty střední kvality chlévského hnoje: 
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Druh hnoje: Org. látky % Dusík % Fosfor % Draslík % 

Hovězí 21 0,45 0,11 0,37 

Koňský 25 0,58 0,12 0,25 

Ovčí 30 0,85 0,13 0,25 

Prasečí 25 0,45 0,08 0,42 

Králičí 28,4 0,52 0,2 0,93 

Slepičí 30 1,7 0,7 0,75 

Husí a kachní 20 0,8 0,44 0,66 

Zdroj: https://vseozahrade.eu/organicke-hnojeni-vinic/ 

 

Výroba chlévského hnoje 
„Zrání chlévské mrvy ve hnůj je složitý biochemický proces, při kterém jednotlivé komponenty chl. mrvy 
podléhají částečnému odbourávání činností mikroorganismů, zejména bakterií, aktinomycet a plísní. 
O intenzitě odbourávání rozhoduje přístup vzdušného kyslíku, teplota a vlhkost prostředí. V aerobních 
podmínkách postupuje odbourávání organických látek mnohem rychleji než bez přístupu vzduchu, 
čímž dochází k velkým ztrátám. Aby tyto ztráty byly co nejmenší (úplně je odstranit nelze), byly 
vypracovány různé technologie zušlechťování chlévské mrvy a výroby chlévského hnoje: výroba 
za studena, výroba za horka, kompostování chlévské mrvy, zušlechťování chlévské mrvy metanovým 
kvašením.“ (Hlušek, 2004) 

Chlévský hnůj by nikdy neměl být z chovu hospodářských zvířat, kde zvířata užívala jakékoli léky, 
hormony či antibiotika a to vzhledem k tomu, že tyto látky jsou nerozložitelné a v případě použití 
takového hnoje byly by absorbovány přímo do pěstovaných rostlin. 

 

Aplikace chlévského hnoje 
Chlévský hnůj aplikujeme na zemědělskou půdu v období podzimu či jara. Volba období a velikosti 

dávky závisí na pěstované plodině, klimatických a stanovištních podmínkách či zrnitostního složení 

půdy. Vyzrálý hnůj aplikujeme na lehčí půdy v doporučeném cyklus 2 – 3 roky, na těžší půdy v cyklu 

3 – 4 let. Jednotlivé dávky se potom pohybují v rozmezí 20 až 50t/ha. Průměrně se však hnojí vyzrálým 

hnojem 1x za 3 až 4 roky 30 až 35t/ha. Po rovnoměrné aplikaci na zemědělskou půdu je nutné, aby byl 

hnůj ihned zaorán. Na těžkých půdách mělčeji naopak na lehkých půdách hlouběji. (Škarda, 1982) 

 

https://vseozahrade.eu/organicke-hnojeni-vinic/
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4.1.2. Močůvka, hnojůvka, kejda 

Močůvka je tekuté organické hnojivo vzniklé prokvašením moči hospodářských zvířat smíšené s vodou 
v poměru 1:8. V současné době se využívá pouze v omezeném rozsahu, například v ekologickém 
zemědělství, do zemědělských bioplynových stanic či k hnojení trávníků. Z hlediska chemického složení 
má vysoký obsah dusíku a draslíku, naopak je chudá fosfor. (Rozsypal, 2011, Richter, 1996) 

Aplikace močůvky 
Močůvku většinou aplikujeme na zemědělskou půdu v období jara a podzimu. Močůvka je důkladně 
rozmetána po celé ploše hnojeného pozemku a následně zapravena do 24 hodin. V návaznosti 
na plodinu je aplikována před vegetací, během vegetace, po sklizni obilovin nebo jako hnojivá závlaha. 
(Rozsypal, 2011, Richter, 1996) 

Hnojůvka je tekutina, která vytéká z hnojiště při vyzrávání chlévské mrvy. Oproti močůvce je hnojůvka 
značně obohacena o mikroorganismy. U každého hnojiště je třeba zabránit nechtěnému úniku 
hnojůvky do okolí či jakýchkoli vodních toků. (Rozsypal, 2011, Richter, 1996) 

Kejda je částečně prokvašená směs tekutých a tuhých výkalů hospodářských zvířat, která vzniká 
v bezstelivových provozech, může obsahovat zbytky krmiv a vody. Obsah sušiny se pohybuje v rozmezí 
7,5-15%. (Rozsypal, 2011, Richter, 1996) 

Aplikace kejdy 
Kejda k přímému hnojení je aplikována těmito způsoby: na široko na ornou půdu, přímo do orné půdy, 
na trvalé travní porosty, což je považováno za převládající způsob nebo jako kejdovou závlahu. Spolu 
s použitím kejdy je vhodná zaorávka slámy či zeleného hnojení nebo zaorávka obou těchto surovin. 
Dávka kejdy aplikovaná na nebo do zemědělské půdy je opět volena dle typu a konkrétního stavu půdy 
a plodin, jež budou hnojeny. Dávkování kejdy je na méně úrodných půdách vyšší, na půdách lehkých 
jsou dávky nižší, naopak na lehkých půdách v suchých oblastech dávky vyšší. Mezi další možnosti využití 
kejdy patří hnojivá závlaha kejdou na trvalých travních porostech, biologická rekultivace a hnojení 
výsypek z dolů a složišť popele, hnojení kejdou prasat v topolbezové plantáži či výroba a využití 
žampionového substrátu z kejdy prasat. (Rozsypal, 2011, Richter, 1996) 

4.1.3. Kompost 

Kompost má mnoho pozitivních dopadů na zemědělskou půdu, ale mezi ty nejdůležitější patří 
schopnost dodávat do půdy živiny, přispívat k tvorbě humusu, je činitelem, který podporuje činnost 
půdních bakterií, provzdušňuje půdu a zvyšuje schopnost půdy zadržovat vláhu, což je pro tuto studii 
funkcí nejdůležitější. Aplikaci kompostu je možné provádět v průběhu celého roku. Kompost je 
většinou složen ze zbytků organických rozložitelných materiálů. (Hlušek, 2004) 

Rozdělení kompostů 

1. podle místa, kde jsou vyrobeny – statkové a průmyslové 
2. podle doby – krátkodobé a dlouhodobé 

Nejdůležitější fází při vzniku kompostu je jeho zrání, při které je nezbytné ho ošetřovat, prokalovat 
a přehazovat a urychlit tím tak průběh humifikace. Hlavním zdrojem kompostů je organická hmota, 
respektive všechny organické odpady ze zemědělské výroby, jako jsou například sláma, bramborová 
nať atd. K organické hmotě je do kompostu přidávána anorganická hmota jako například zemina, popel 
atd. Jako poslední a mikrobní složka je přidávána například kejda, hnůj atd. Případné vysychání je 
kompenzováno zálivkou – například močůvkou či kejdou. Kompost zraje při teplotě přibližně 45 stupňů 
Celsia. Doba zrání je přibližně 3 – 4 měsíce a kompost je nutné minimálně jednou za dobu zrání 
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přehodit. Charakteristickými znaky kompostu je jeho tmavá barva, kyprá, drobtovitá struktura bez 
jakéhokoli zápachu. (Hlušek, 2004) 

Kvalitní kompost by měl vykazovat tyto parametry: 
– vlhkost 40 – 60 %, pH 6,0 – 6,5, 
– minimální obsah organické hmoty 20 %, 
– obsah organických látek v sušině 50 – 82 %, 
– dusík nad 2 %, 
– fosfor nad 0,65 %, 
– draslík nad 1,25 %, 
– vápník + hořčík nad 4,5 %. (Hlušek, 2004) 

Orientační dávkování kompostu: 
– jednoleté krmné plodiny, okopaniny a olejniny 30-40 t.ha-1 na těžších půdách, 
– náročné zeleniny (košťáloviny, celer, plodové zel.) 40-50 t.ha-1, 
– obilniny a meziplodiny 15-20 t.ha-1, 

Kompost se používá ke všem plodinám náročným na organické hnojení, dávky volíme od 20 do 100 t; 
střední dávka je 30 – 40 t jako u hnoje. Aplikaci kompostu provádíme převážně na podzim zapravením 
do půdy. (Hlušek, 2004) 

Dle Pokorný a kol., 2001 je dobré je kombinovat s průmyslovými hnojivy. Dávky se pohybují 
od 40 do 100 t/ha. 

4.1.4. Digestát 

Dle Smatanové (2012) je digestát zbytek po fermentačním procesu vznikající anaerobní fermentací při 
výrobě bioplynu. Hnojení digestátem je podobné jako při hnojení kejdou, vždy je však vhodné vzít 
v úvahu aktuální obsah dusíku. Registrace digestátu, aplikovaného a vyrobeného výhradně 
ze statkových hnojiv a krmiv, na pozemcích producenta nepodléhá registraci. Pokud chce jeho výrobce 
digestát uvést do oběhu prodejem je nutné jeho ohlášení nebo registrování jako organické hnojivo 
podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Digestát byl podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (nitrátová 
směrnice) hnojivem s rychle uvolnitelným dusíkem (poměr C:N nižší než 10), což ve zranitelných 
oblastech omezuje nebo přímo zakazuje jeho používání v určitém období. Toto nařízení bylo nahrazeno 
Nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. 

4.1.5. Rostlinné posklizňové zbytky – sláma, kořeny, plevy, chrást. 

Rostlinné posklizňové zbytky jsou samostatným vegetačním krytem, je to odumřelá biomasa 
na povrchu půdy. Do této kategorie organického hnojení je zařazena především sláma, chrást po sklizni 
cukrovky, případně rostlinné zbytky po sklizni kukuřice nebo slunečnice, kořeny a plevy. Zaorávka 
posklizňových zbytků má značný vliv na infiltraci vody do půdy. (Hlušek, 2004) 

Důvodem použití slámy jako hnojiva je zvýšení obsahu organických látek v půdě, ovlivňuje půdní 
úrodnost, má vliv na tvorbu humusu a příznivě působí na půdní strukturu. Dalším faktorem je, 
že dodává do půdy vzduch, kypří ji. Má značný vliv na vysychání půdy, proto je vhodná spíše pro půdy 
těžké. Pro zajištění optimálního průběhu mineralizace a humifikace v půdě je nutno před zapravením 
slámu pořezat (10 – 20 cm), rozdrtit nebo rozštípat. Nejčastěji se používá sběrací řezačka, cepový 
sklízeč, speciální drtič slámy. Další podmínkou je rovnoměrné rozvrstvení slámy na pozemku. Hnojení 
slámou nejlépe využívají plodiny, ke kterým se běžně hnojí chlévským hnojem. Hnojení slámou lze 
použít i k jarním obilovinám. (Hlušek, 2004) 
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4.1.6. Meziplodina na zelené hnojení 

Zelené hnojení by mělo být běžnou praxí zemědělců, avšak ne pro všechny je přirozené. Jedná 
se o cílené pěstování a následné zapravení zelené hmoty rostlin do půdy. Před zapravením půdu chrání 
na povrchu, po zapravení dochází k rozkladu zelené hmoty v půdě. (Rozsypal, 2011) 

Přínosy a výhody zeleného hnojení jsou zřejmé a jeho spektrum je opravdu široké. Například dodává 
živiny do půdy, zároveň zvyšuje obsah humusu v půdě, zlepšuje její strukturu a celkové fyzikální, 
chemické i biologické vlastnosti půdy a to především díky hluboké a rozsáhlé struktuře kořenového 
systému, jež půdu provzdušňuje a je potravou pro půdní organizmy.  Zlepšuje hydrologické funkce 
půdy, chrání půdu před externími vlivy, které působí na jejím povrchu, zamezuje růstu nežádoucích 
rostlin a plevelů, snižuje výskyt škůdců a chorob v půdě a zlepšuje půdní únavu, zabraňuje vypařování 
vody z půdy. Nevýhodou mohou být zvýšené náklady a výpadky tržeb zemědělce, avšak jako 
kompenzaci je možné zohlednit dotaci Agroenvironmentální opatření (AEO) – HRDP, Podopatření péče 
o krajinu, Pěstování meziplodin (C3), kde je sazba dotaze 4.580,00Kč/ha. (SZIF, 2010) 

Zelené hnojení se dělí podle účelu, pro který je rostlina pěstována: 

Podsev na krycí plodiny – může být někdy řazen mezi hlavní plodiny, podsev je plodina, která je 
zemědělcem zasetá současně nebo po zasetí krycí plodiny na tentýž pozemek. Jeho hlavní růst nastává 
po sklizni krycí plodiny. Podsev může být hnojen močůvkou či kejdou. 

Strništní meziplodina – je alternativou za podsev. Tato metoda je většinou používána v oblastech, 
typických pro dřívější žně či je vhodnou metodou pro zaplevelené pozemky. Jak název napovídá, výsev 
se provádí přímo na strniště. 

Podplodina (podkultura) – jedná se o meziplodinu, která je pěstována v sadech a vinicích. (Anonym, 
Organická hnojiva ostatní) 

K aplikaci meziplodiny strništní se používají talířové brány, podmítače, rotační kypřiče, nebo secí 
kombinátory. 

Pro výběr vhodné plodiny na zelené hnojení je nutné uvažovat více faktorů, jako jsou například půdní 
typ, vegetační období, klimatický region, aktuální stav půdy, osevní postup a další. K plnohodnotnému 
obohacení půdy o potřebné živiny a organickou hmotu jako zelené hnojení možné použít směsky více 
rostlin. Důležité je vždy zařadit minimálně dvě rychle rostoucí rostliny, vhodné pro konkrétní pozemek 
tak, aby vznikl co nejmohutnější kořenový systém a nadzemní zelená hmota. (Muchka, 2007) 

Rostliny vhodné na zelené hnojení: 
1. Anthylis vulneraria – Úročník bolhoj. 
2. Brassica napus, Brassica rapa – Řepka olejná, Řepice ozimá, Řepice jarní. 
3. Canavalia ensiformis – Kanaválie – stejně jako níže uvedený Chřestnatec nebyla tato rostlina 

v České republice zkoušena na zelené hnojení, ale je taktéž doporučena N. S. Pereirem jako 
vhodná plodina s vyšším rozkladem a uvolněním živin v půdě. (Pereira et al., 2016) 

4. Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis – Chřestnatec – tato rostlina není prozatím v České 
republice používaná na zelené hnojení, avšak dle studie Pereira, Soares, & Miranda, 2016 je 
Crotalaria juncea velice vhodná plodina s nejlepším přetrváním residuí v půdě, Crotalaria 
spectabilis je hodnocena jako vhodná plodina s vyšším rozkladem a uvolněním živin v půdě. 

5. Fagopyrum vulgare, Fagopyrum esculentum – Pohanka. 
6. Helianthus annuus – Slunečnice roční. 
7. Lathyrus sativus – Hrachor setý. 
8. Lolium multifl orum, Lolium multifl orum, var. – Jílek mnohokvětý, Jílek jednoletý. 
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9. Lotus corniculatus – Štírovník růžkatý. 
10. Lupinus albus, Lupinus luteus, Lupinus angustifolius – Lupina bílá (vlčí bob), Lupina žlutá, Lupina 

úzkolistá. 
11. Medicago lupulina L. – Tolice dětelová. 
12. Melilotus albus – Komonice bílá. 
13. Onobrychis viciafolia – Vičenec ligrus. 
14. Ornithopus sativus – Ptačí noha setá (seradela). 
15. Phacelia tanacetifolia – Svazenka vratičolistá. 
16. Pisum sativum – Hrách setý, polní (Peluška) – existuje mnoho poddruhů. 
17. Secale cereale – Žito ozimé. 
18. Sinapis – Hořčice bílá. 
19. Trifolium incarnatum, Trifolium repens, Trifolium hybridum – Jetel nachový (inkarnát, růžák), Jetel 

plazivý (bílý), Jetel zvrhlý (švédský). 
20. Vicia faba (syn. Faba vulgaris) – Bob obecný polní. 
21. Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia pannonica – Vikev setá, Vikev huňatá, Vikev panonská – patří mezi 

leguminózní rostliny (produkují do půdy dusík a zvyšují tak její úrodnost). (Rozsypal, 2011, Hradil, 
2012, Organická hnojiva ostatní) 

Směsky pro zelené hnojení dle R. Rozsypala, 2011 a Hradila, 2012: 
Speciální směsi: 

1. Meliorační – inkarnát, vikev huňatá, hrachor, jílek, sveřep, svazenka. 
2. Meliorační pro písčité půdy – inkarnát, vikev huňatá, hrachor, lupina žlutá, jílek, sveřep, svazenka, 

pohanka, slunečnice. 
3. Meliorační víceletá – předchozí směsky + 1/3 obvyklé luční směsky. 
4. Podsev do obilnin vlhčí oblasti – jetel bílý, tolice dětelová, lipnice roční, sveřep, toten krvavec. 
5. Podsev do obilnin sušší oblasti – jetel bílý, tolice dětelová, jetel švédský, lipnice roční, sveřep, 

toten krvavec. 
6. Chudé písčité půdy – seradela, jetel zvrhlý, jetel bílý, kolenec rolní. 
7. Podsev do kukuřice silážní – jetel bílý, tolice dětelová, jetel perský, jílek jednoletý, sveřep. 
8. Podsev do kukuřice zrnové – jetel bílý, tolice dětelová, jetel plazivý, lipnice roční. 
9. Landsberská – inkarnát, vikev huňatá, jílek mnohokvětý. 

Letní a strništní meziplodiny:  

Slunečnice/bob, slunečnice/peluška, řepka ozimá/hořčice, řepka ozimá/pohanka, 
řepka(řepice)/hořčice/svazenka, řepka(řepice)/hořčice/vikev, seradela/řepka oz./vikev setá, řepka 
oz./inkarnát, jílek/řepka, vikev setá/svazenka, vikev panonská/svazenka, vikev huňatá/svazenka, 
peluška/vikev setá/hořčice, řepice oz./pohanka. 

Ozimé meziplodiny: 

Jílek mn./vikev h./inkarnát, jílek mn./vikev p., řepka/žito, vikev p./žito, vikev h./žito, jílek mn./vikev h., 
peluška/vikev p., řepice/vikev p., řepka(řepice)/vikev p./jílek mn., peluška/vikev h./žito. 

Podsevy  

Jílek mn./jetel bílý, jílek mn./jetel zvrhlý, seradela/jetel bílý, jílek mn./jetel b./řepka(řepice), jílek 
mn./řepka(řepice), jílek mn./inkarnát, seradela/tolice, tolice/úročník, štírovník/jetel bílý, 
štírovník/vičenec, štírovník/jílek mn., úročník/štírovník.  

Směsky pro málo úrodné písčité půdy  
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Komonice (dvouletá), vikev huňatá/inkarnát/žito, inkarnát/jílek mn./žito, úročník/jílek mn., vikev 
huňatá/lupina/svazenka, sudánská tráva/mohár. 

4.1.7. Karbohnojiva  

„Jedná se o hnojiva vyráběná z uhelných kalů a prachů a při suché úpravě uhlí, obohacená malým 
množstvím průmyslových hnojiv a odpadním amoniakem. Vlivem půdní vlhkosti se rozpadají 
na původní sorbenty a uvolněnými živinami zásobují rostliny.“ Vzhledem k poměrně vysoké zásobě 
humusu jsou karbohnojiva vhodná spíše pro půdy na humus chudé. Dochází ke zvýšení sorpce půdy, 
zvýšení biologické aktivity a teploty půdy. (Hlušek, 2004) 

4.1.8. Domovní odpad 

Domovní odpad, jak název napovídá, vzniká spotřebou domácnosti a jde zbytky nespotřebovaného 
organického materiálu, jež je vhodný ke kompostování. Kvalita domovního odpadu vhodného 
k budoucímu hnojení je závislá na obsahu organických látek, který kolísá od 26 – 36 %. Obsah živin 
odpovídá přibližně chlévskému hnoji. Významný je obsah ME – B, Mn, Cu, Mo a Zn. (Hlušek, 2004) 

4.1.9. Silážní šťávy 

Silážní šťávy vznikají při silážování, nebo-li konzervaci krmiva. Konzervace probíhá působením 
mléčného kvašení cukrů obsažených v píci. Jedná se o buněčnou šťávu, která se uvolňuje po odumření 
rostlinných buněk, zejména na počátku silážování. Běžně se tvoří 15 – 25 % silážních šťáv z hmotnosti 
silážované hmoty, při obsahu sušiny nad 30 % se téměř netvoří. Silážní šťávy jsou vhodné ke hnojení 
v3 – 5ti letých intervalech, nejpozději 3 týdny před setím. Zapravují se do půdy nejlépe orbou. V půdě 
velmi rychle mineralizují (za 4-15 dnů). (Hlušek, 2004) 

Plodiny vhodné k siláži dělíme na: 
1. lehce silážovatelné plodiny – například: kukuřice, slunečnice, hrách atd. 
2. středně silážovatelné plodiny – například: jetel, hrách, vikev zimní atd. 
3. těžce silážovatelné plodiny – vojtěška, kyselé trávy atd. 

4.1.10. Rašeliny 

Rašelina jako organické hnojivo vzniká rozkladem rostlinných zbytků s omezeným přístupem vzduchu. 
Je pro ně typický vysoký obsah vody. Je používána k přímému hnojení v zahradnictví či jako příměs 
do kompostů. Dle materiálu, ze kterého vzniká, ji dělíme na vrchovištní, slatinnou a přechodnou. 
Používá se v dávkách 50 – 100 t/ha-1. Konkrétní druhy rašeliny jsou dohledatelné v registru hnojiv 
ÚKZÚZ. (Hlušek, 2004) 

4.1.11.  Organominerální hnojiva 

Organickominerální hnojiva obsahují živiny v organické i minerální formě. Přehled registrovaných 
organických a organominerálních hnojiv uvádí registr hnojiv na webové stránce www.ukzuz.cz. Typy 
organických a organickominerálních hnojiv jsou děleny v příloze vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení 
požadavků na hnojiva č. 3 takto:  

Druh hnojiva: 1. Minerální jednosložková hnojiva  
a) dusíkatá hnojiva  
b) fosforečná hnojiva  
c) draselná hnojiva  
d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)  
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Druh hnojiva: 2. Minerální vícesložková hnojiva  
a) NPK hnojiva   
b) NP hnojiva 
c) NK hnojiva 
d) PK hnojiva 

Druh hnojiva: 3. Minerální hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny: 
Bór; Kobalt; Měd; Železo; Mangan; Molybden; Zinek 

Druh hnojiva: 4. Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva 
Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva 
Druh pomocné látky: 6. Substráty a zeminy 

4.2. Vápnění zemědělských půd 

Vápnění půdy je úprava půdy, kterou je zvyšován obsah vápníku v půdě. Nejčastějším způsobem 
aplikace je aplikace na povrch zemědělské půdy, avšak v současné době je již možné pomocí 
zemědělské mechaniky aplikovat vápenatý materiál přímo do půdního horizontu. Vápnění má za hlavní 
cíl změnu půdní reakce, přijatelnost některých živin a zlepšení struktury půdy. Pomáhá udržet 
drobtovitou strukturu půdy a zlepšuje zasakování vody. Vápník zajišťuje dobrý růst, vývoj a dobrý 
zdravotní stav pěstovaných plodin, posiluje hygienickou a ekotoxikologickou funkci půdy. (Hruška, 
2014) 

PH půdy je vynikající chemickým ukazatelem kvality půdy. Zemědělci mohou zlepšit kvalitu půdy 
kyselých půd na základě vápnění půd úpravou pH na úroveň potřebnou pro pěstované plodiny. 
Výhodou vápnění je zvýšená dostupnost živin, zlepšení půdní struktury a zvýšení infiltrace vody 
do půdy. K vápnění jsou dle USDA, 1999 nejčastěji využívány tyto materiály: Ca a Mg nebo uhličitany, 
oxidy a hydroxidy. 

Vápnění půd přináší tyto výhody: 
– zabraňuje možné toxicitě Mn2+ a Al3+, zlepšuje mikrobiální aktivitu, 
– zlepšuje fyzickou kondici půdy a její strukturu, 
– zlepšuje symbiotické fixace dusíku luštěnin, 
– poskytuje nenákladný zdroj pro Ca2 + a Mg2 +, 
– zlepšuje dostupnost živin atd. (USDA, 1999) 

Dle Bretta etc., 2005 je použití jemně drceného vápence, nebo jiného vápencového materiálu jediný 
praktický způsob, jak neutralizovat kyselost půdy. Nejčastěji je k vápnění půd používán zemědělský 
vápenec a dolomit, ale jsou k dispozici i jiné materiály. 

4.3. Rybniční a říční usazeniny 

Aluviální sedimenty rybničního a říčního charakteru, jde převážně o svahové usazeniny, sedimenty 
bahenních proudů a sesuvů, usazeniny vodních proudů různých velikostí. Kvalita, obsah minerálních 
a organických látek u těchto materiálů je vždy odlišná a je tedy potřeba vždy testovat jejich hygienickou 
nezávadnost. Aplikace s pohybuje v dávkách od 100 do 200 m3/ha. (Pokorný a kol.,  2001) 

Sediment je produkt akumulace materiálu pocházejícího ze zvětralých a erodovaných hornin 
doneseného na místo uložení buď jako pevné částice nebo v roztoku. Materiál je uložen převážně 
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ve vrstvách, které vznikají působením fyzikálních, chemických nebo biologických pochodů. (Kukal, 
1986)  

„Tento materiál je výsledkem přírodních procesů, podle rychlosti proudění, sedimentačních rychlostí 
a hloubky vody se jedná o štěrkopísky a písky v proudných úsecích toků nebo jílovitý až jílovitohlinitý 
substrát v rybnících. Dosavadní výsledky naznačují, že více než 90 % sedimentů z drobných vodních 
toků a nádrží je zdravotně nezávadných, a s ohledem na zrnitostní skladbu i obsah organické hmoty 
představují naopak výborný zúrodňovací materiál.“ (Kuklík, 2000) 

„Pro využití těchto sedimentů k aplikaci na zemědělské pozemky je však nutno prokázat zdravotní 
nezávadnost a vhodnost těchto sedimentů k aplikaci na zemědělský půdní fond.“ (Ansorge, 2003) 

4.4. Půdní pomocné látky (PPL) 

Dle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. jsou PPL látky, bez účinného množství živin, které půdu 
biologicky, chemicky nebo fyzikálně ovlivňují, zlepšují její stav nebo zvyšují účinnost hnojiv. Veškeré 
registrované PPL jsou vedeny v registru hnojiv vedeným Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 
zemědělských na webové stránce www.ukzuz.cz. Registr momentálně uvádí 94 půdních pomocných 
látek. Pomocné půdní látky se dělí podle materiálu, z něhož vznikly na přírodní a umělé. V případě PPL 
přírodních je hlavní složkou materiál přírodního charakteru, například: kůra, dřevní materiál, kompost, 
rašelina, mořská řasa, kokosové vlákno atd. Naopak umělé PPL jsou vyráběny synteticky průmyslovou 
výrobou a v běžné praxi nazývány jako polymerní půdní kondicionéry. Mohou avšak obsahovat menší 
množství přírodní složky. Rozdělení PPL dle účinné látky: tepelně zpracovaná vulkanická hornina, 
mikroorganismy, hydrogely, hydrogely s minerální složkou, části řas a rostlinné výtažky, inhibitor 
ureázy a další PPL. 

5. Agromeliorační opatření s různou intenzitou dopadu  

5.1. Technologie zpracování půdy 

Zpracování půdy slouží k úpravě půdních vlastností a je přípravou pro pěstování zemědělských plodin. 
Jedná se o agrotechnické procesy, jimiž zemědělec obhospodařuje půdu za pomocí různého 
technického vybavení. Ve většině případů jde o způsoby klasické orby či zpracování půdy kypřením 
nebo intenzivní, ale mělké zpracování půdy. 

Zpracování půdy je možné dělit do následujících tří skupin:  
a) základní zpracování půdy 
b) minimální (minimalizace) zpracování půdy 
c) strip-till – této technologii je věnována pozornost v kapitole 6.2.2.2 této studie 

Dle Nýče a kol. (2015) je systém zpracování půdy a cílené aplikace hnojiv rozdělen na: 
a) Technologie klasického pásového zpracování půdy a intenzivního pásového zpracování půdy – 

k této technologii je přiřazena hlavně metoda pásového zpracování strip-till. 
b) Technologie hlubšího kypření spodních vrstev ornice s intenzivním zpracováním horní vrstvy 

orničního profilu – opět využití pásového zpracování strip-till. 
c) Technologie hlubokého kypření orničního profilu a podorničí s minimálním efektem mísení 

půdy - technologické postupy hlubokého kypření půdy a rozrušování podorniční podlahy 
na oraných plochách.  
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5.1.1. Základní zpracování 

Základní zpracování půdy zahrnuje podmítku, orbu, prohlubování, podrývání a hloubkové kypření 
(dlátování). Tyto úkony svým kypřícím účinkem zvyšují pórovitost, obsah makropórů, a tím lepší 
pronikání vody do půdy (infiltraci).  Nakypřená vrstva značně zvyšuje svůj objem u hlinitých půd, 
to může být až o 30 % a u těžších půd o 50 % i více. Ornice se přitom rozpadá na menší půdní agregáty. 

Podmítka je základní technologií pro zpracování půdy, je současně řazena i mezi minimalizační 
zpracování půdy. Jedná se o mělké zpracování půdy, která vede ke snižování populace plevelů i škůdců, 
chrání půdu před erozí, zlepšuje hydrologické funkce půdy, pomáhá zpracování a taktéž rozkladu 
posklizňových zbytků. Běžné se podmítka provádí radličnými nebo diskovými pluhy.  V dnešní době jde 
o závěsné stroje se soustavou pracovních sekcí s různými pracovními orgány, které nazýváme 
podmítače. Hloubka zpracování je mezi 5 -12 cm a to dle vlhkostního stavu půdy a množství 
zapravovaných rostlinných zbytků. Podmítka prováděná na těžších půdách za sucha způsobuje 
hrudovitost, a to zejména po jařinách, olejninách a luskovinách.  

Orba je tradiční zpracování půdy před setím. Správně provedená orba půdu drobí, kypří, mísí a obrací 
se všemi pozitivními aspekty na půdní úrodnost a mimo to má i významný odplevelující účinek.  
V současné době i přes velmi dokonalé stroje na zpracování půdy, žádný z nich neplní čtyři uvedené 
funkce plužního tělesa při jednou vstupu na pozemek současně. Buď kypří a drobí, ale neobrací anebo 
opačně a nedokonale. 

Hloubku orby nám předurčuje plodina, která následuje v osevním postupu. Rozlišujeme orbu: mělkou 
do 18 cm, střední 18 – 24 cm, hlubokou 24 - 30 cm a velmi hlubokou nad 30 cm. Zvláštním případem 
je orba rigolovací, která se provádí před zakládáním trvalých kultur -  chmelnice, vinice a intenzivní 
ovocné sady. Rigolovací orba se provádí od 40 do 70 cm hloubky podle mocnosti ornice a uspořádání 
podorničních vrstev. Mezi další faktory ovlivňující hloubku půdy patří nároky pěstované plodiny, půdní 
zrnitost a její fyzikální stav. (Agrokom) 

Mělká orba je používána na mělkých, kamenitých půdách. Jde většinou o půdy lehké, nebo-li půdy 
písčité a hlinitopísčité. Tyto půdy se vyskytují ve vyšších oblastech. (Agrokom) 

Střední orba je vhodná technologie například pro obilniny, luskoviny, olejniny. Tyto plodiny jsou totiž 
typické tím, že svým kořenovým systémem využívají hlavně orniční vrstvu. (Agrokom) 

Hluboká orba zásobuje půdu především vodou a vzduchem. Zvyšuje tak primárně infiltrační a retenční 
funkce zemědělské půdy.  Předností je, že zvyšuje mikrobiální činnost v půdě, snižuje výskyt plevelů, 
zvyšuje záhřevnost půdy způsobenou lepší mineralizací. Naopak její velikou nevýhodou je její 
nákladovost. Je běžně prováděna k rostlinám s kůlovým kořenem, jako je cukrovka, mrkev, petržel atd., 
na humózních půdách i k bobu a kukuřici. (Agrokom) 

Z hlediska období, kdy je orba prováděna rozlišujeme orbu na: 
a) letní 
b) seťovou k ozimům 
c) podzimní k jarním obilovinám a okopaninám 
d) zimní, případně jarní 

Letní orba je prováděna jak již název napovídá v letním období za účelem zpracování půdy pro setí 
letních (strništních) meziplodin. Zpravidla se orá mělce, případně na střední hloubku. V některých 
případech se využívá letní orby k přípravě půdy pro ozimou řepku anebo ozimý ječmen. (Agrokom) 

Seťová orba k ozimům. Provádí se před setím ozimů a to vždy s předstihem 2 – 3 týdnů. Toto pravidlo 
je nutné dodržovat, neboť ozimé plodiny vyžadují setí do slehlé půdy. Slehlá půda je základním 
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předpokladem pro dobré klíčení, vzcházení a zakořeňování rostlin. Pokud není možné tuto podmínku 
dodržet, doporučuje se s opožděnou seťovou orbou snižovat její hloubku. (Agrokom) 

Podzimní orba je základním agrotechnický úkonem zpracování půdy pro jarní obiloviny, okopaniny, 
luskoviny a další plodiny jako je mák, kukuřice, slunečnice, různé zeleniny atd. Podzimní orba vytváří 
hřebenitý povrch ornice jež umožňuje snazší infiltraci vody v období podzimu a zimy. Mezi základní 
funkce orby patří zlepšení fyzikálního stavu půdy a zvýšení biologické činnosti. „V posledních letech 
vzrostlo procento zhutnělých půd a podzimní orbou se vytváří značná hrudovitost a tím nebezpečí, 
že hroudy nebudou v případě nedostatku zimních srážek (zejména v nížinách) dostatečně rozrušeny, 
půda se dostatečně neokysličí, rezidua a škodlivé meziprodukty rozkladu v půdě nemohou být 
odbourávány. V tomto případě je účelné použít těžké hrudořezy a hroudy před příchodem mrazů 
rozrušit.“ Podzimní orba má pozitivní vliv na snížení zaplevelení půdy atd. (Agrokom) 

Zimní orba. Prakticky se jedná o opožděnou podzimní orbu, která se provádí pouze v případě,  nebylo-
li možno z jakýchkoliv důvodů provést podzimní orbu v agrotechnickém termínu, např. při předčasném 
zamrznutí a opět rozmrznutí, při nepříznivém počasí, nebo při pozdní sklizni například krmné kapusty. 
Zimní orba má vždy pro půdu horší důsledky než orba podzimní, ale naopak z hlediska zadržení zimní 
vláhy působí příznivěji než orba jarní. (Agrokom) 

Jarní orba má řadu negativních důsledků, s dopadem na plýtvání se zimní vláhou. „Do slehlé půdy, 
která má s výjimkou propustných lehkých půd nepatrné množství makropórů, velmi obtížně proniká 
voda ze zimních srážek.“ Závažným problémem je odtok povrchové vody. Důvodem je, že kapilární 
póry jsou při tání sněhu stále zaplněny krystalkami ledu a půda není schopna vodu absorbovat. Jarní 
orbou se půda kypří v období, když se již uplatňuje výpar z půdy a ta značně vysychá, což má nepříznivý 
vliv na její strukturu. Současně její strukturu ovlivňuje fakt, že jsou vyžadovány i další pracovní operace 
na půdě, další přejezdy, tím vyšší tlak na půdu a následné její utužení. V případě nutnosti provést jarní 
orbu je vždy doporučováno současně s ní zpracovat povrch ornice nejlépe kombinovaným nářadím 
a zároveň tak připravit seťové lůžko. Jarní orba má vliv na ekonomiku hospodaření, snižuje výnosy 
a současně se zvyšuje zaplevelení půdy. (Agrokom) 

 

Prohlubování  - „Půda se obvykle zpracuje do hloubky 35 – 45 cm. Černozemní půdy se zořou ihned 
do této hloubky, avšak drnopodzolové půdy se prohlubují postupně během 2 až 3 let tak, 
že se každoročně zabírá a zkultivuje dalších 5 – 8 cm podzolu. Při prohlubování ornice se do půdy 
zapraví statková hnojiva (chlévská mrva nebo kompost), v dávce 50 – 100 tun na 1 ha a minerální 
hnojiva (fosforečná a draselná) v dávce 180 kg rozpustných živin na 1 ha. Pozemek s podzolovanými 
půdami kyselé reakce se při zpracování vápní kromě toho dávkou 8 – 10 tun vápna na 1 ha.“ (Pulkrábek, 
2016) 

 

Hloubkové kypření  - „Obecně se často uvádí, že vhodným zásahem přispívajícím k zasakování vody 
do půdy, podporující vyšší retenční schopnost půdy v podzimním a časném jarním období, je 
hloubkové kypření půdy (vertikální zpracování půdy či dlátování) do hloubky od 20 cm až do 35 cm (dle 
hloubky půdního profilu). Zejména růst cukrové řepy je na zhutnělých půdách omezen periodickým 
přebytkem vody, nedostatkem vzduchu a živin. S těmito problémy se můžeme setkat nejen u cukrové 
řepy, ale i u dalších plodin. 

Potřeba a účinnost hlubokého kypření je dána technogenním zhutněním půd, je však i prostředkem 
k postupnému prohloubení pravidelně zpracovávaného profilu. Ke zhutnění jsou náchylné těžké půdy 
a půdy s nízkým obsahem humusu. Zasakování vody zpomaluje nebo výrazně zhoršuje zhutnění, které 
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se koncentruje na souvratě a na místa častých přejezdů. Na takto zasažených místech vzrůstá význam 
hlubokého podrývání. V současné době je pro zlepšení půdních vlastností při pěstování cukrové řepy 
uplatňováno kypření dlátovým kypřičem do hloubky cca 25–35 cm. Jde o doporučované, a také 
uplatňované periodické opatření na půdách se sklonem k nežádoucímu zhutnění. Nepříznivé zhutnění 
se projevuje v závislosti na používané hloubce zpracování půdy a na využívané mechanizaci. Na řadě 
českých půd již v hloubce 20 cm. Hluboké kypření u cukrové řepy, případně dalších plodin se využívá 
jako alternativní zpracování k hluboké orbě.“ (Pulkrábek, 2016) 

Podrývání - „Ovlivňuje i rozsah rozrušení půdního profilu. Mnohem rychleji se projevuje zlepšení 
fyzikálních vlastností půd rozrušením zhutnělého podbrázdí po podrývání. Jedná se o meliorační zásah, 
jehož účinnost po prvním roce slábne a po několika málo letech prakticky odezní. Podmínkou úspěchu 
je, aby zhutnělá vrstva byla rozrušena v celé mocnosti, neboť jinak zákrok nesplní svůj účel. Při 
podrývání do hloubky 35-50 cm je možno použít různé typy hloubkových kypřičů. Zásah se provádí 
nejlépe ihned po sklizni slámy při optimální vlhkosti půdy. Rozchod rýh by neměl přesahovat 1 m 
(účinky jsou patrné max. 50 cm od rýhy).  

K rozmělnění zhutnělého podbrázdí se používají dlátové kypřiče, které mají pracovní hloubku 35-50 
cm. Povrch půdy po tomto zásahu není hřebenitý, takže počet následných operací při předseťové 
přípravě půdy se nemění, popřípadě může být i snížen a výsev může být ranější, čím se prodlouží 
vegetační doba a omezí období pro vznik vodní eroze. Optimální termíny a vlhkostní poměry pro tento 
zásah jsou stejné jako u hluboké orby. O účelnosti zásahu rozhoduje půdní vlhkost. Před vlastním 
zásahem je vhodné penetrometrickým průzkumem potřebu rozrušení zhutnělé půdy, vzhledem 
k vysokým nákladům, lokalizovat. 

Zásadní nevýhodou podrývání podorničí je vysoká energetická náročnost. V praxi jde o agrotechnické 
opatření nápravného charakteru. To znamená, že nejsou-li příčiny zhutnění a špatné struktury půdy 
odstraněny, zhutnělé vrstvy se mohou brzy objevit znovu. Významnou nevýhodou je, že účinky 
opatření rychle odezní, v závislosti na hustotě pojezdů a dalších agrotechnických zásazích na pozemku. 
Hluboké kypření je nezbytné po několika letech opakovat nebo v osevním postupu pěstovat rostliny 
hlubokokořenící (např. vojtěšku). Nevýhodou je silná závislost účinku zásahu na půdní vlhkosti 
a zrnitostním složení půdy. 

Podrývání je agrotechnické opatření, které má půdoochranný charakter, může příznivě působit 
na snižování vodní eroze, přispívat k rychlejšímu zasakování vody do půdy a ke zvyšování její retenční 
kapacity. Je to opatření nákladné, ale jeho účinky se mohou projevit i zvýšením produkce plodiny 
pěstované v následujícím roce“. (Pulkrábek, 2012) 

6.1.2 Minimální (minimalizace) zpracování půdy 

Minimální (minimalizace) zpracování půdy je založeno na zjednodušených postupech, při nichž je půda 
zpracovávána méně často, do menší hloubky, a některé operace mohou být vynechány. Hlavním 
důvodem k používání této technologie je snaha o snížení vynakládaných nákladů, omezení přejezdů 
po poli, snaha o úsporu vláhy v sušších oblastech a snížení eroze půdy.  

Minimální zpracování půdy je systém, kde předseťové zpracování půdy je udržována na minimu (jedna 
až dvě operace) a kultivační stroje jsou konstruovány tak, aby ponechávaly hodně posklizňových zbytků 
(30%) a více na povrchu půdy. Jsou použity kultivační nástroje jako radličky, dláta, pěchy, prutové válce 
nebo disky o různých průměrech (a i v různých sestavách jako radličkové kypřiče, dlátové kypřiče 
či diskové podmítače). Použití pluhů je úplně eliminováno. Plevele jsou likvidovány herbicidy. Správně 
použité kultivační nástroje ovlivňují úspěch programů minimálního zpracování půdy. Kultivace má také 
vliv na dostupnost živin a vody v půdě. Používání vhodné mechanizace v optimálním čase, je podmínka, 
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která musí být dodržována v programu půdoochranné technologie. Celkově tyto technologie vykazují 
nejnižší nákladovost. 

Mezi minimální zpracování půdy patří i povrchové kypření - provzdušňuje pouze horní půdní horizont, 
je vhodným prostředím pro mikroorganismy a půdní edafon, zvyšuje obsah kyslíku a zlepšuje infiltraci 
a retenci vody. Opačné vlastnosti má půda v případě utužení, kdy se zvyšuje kapilární zdvih vody 
k povrchu a voda, která je potřebná v půdě odtéká v nadměrném množství po povrchu. 

5.2. Způsoby obhospodařování zemědělské půdy s možnými pozitivními dopady na 
hydrologii 

5.2.1. Aplikace hnojiva za pomoci běžně používaných strojů v zemědělství 

V zemědělství rozlišujeme dva způsoby aplikace hnojiv či jiných látek do zemědělské půdy. Jedná 
se o aplikace povrchovou nebo aplikaci přímo do půdního profilu. Tato studie shrne metody obou 
způsobů aplikace, avšak zaměří se spíše na aplikaci látek přímo do půdy. Pomocí strojů aplikujeme 
organická hnojiva, tuhá minerální hnojiva v práškové nebo granulované podobě a kapalná průmyslová 
hnojiva. Rozdělení dle Frída: 

Stroje pro aplikaci hnoje a kompostu 
a) Dopravní podávací ústrojí – hlavním principem tohoto stroje je přísun hnoje k rozmetacímu ústrojí. 
b) Rozmetací ústrojí – bubnové, lopatkové, cepové, kolové, dopravníkové a ostatní. Používají 

se k rovnoměrnému rozmetání hnojiv po povrchu půdy. 

Stroje pro aplikaci močůvky 
Pro aplikaci močůvky, někdy i kejdy se používají fekální tlakové cisterny za použití vakuokompresoru. 

Stroje pro aplikaci kejdy 
a) Hnojivové dělo – je stroj, který je používán ke hnojení zemědělské půdy spíše výjimečně, jelikož 

se jedná o stroj, ze kterého je vystřikován mohutný proud. Většinou se používá v případě, že není 
umožněn vjezd na pole, při hnojení nedostupných svahů, ošetřování polních hnojišť či pouze jako 
hasící zařízení. 

b) Plošný aplikátor s dělícími talíři – tyto aplikátory se používají k aplikaci kejdy na povrch půdy. Tento 
způsob je velmi jednoduchý. Třemi dělícími talíři se aplikuje plošný rozstřik kejdy na pole. Talíře 
rozstříknou kejdu v záběru 24m. 

c) Hadicové aplikátory – hadicové aplikátory jsou jedním z nejčastějších způsobů aplikace kejdy. 
Provádí se pomocí aplikátoru 6 – 18 metrů, ovládaného z kabiny vozu. Počet hadic se řídí šířkou 
ramen. Rovnoměrnost rozstřiku zajišťuje rozdělovací řezací hlava. 

d) Botkový aplikátor – je hadicovým typem aplikátoru k hnojení obilovin a travních porostů, jež má 
na konci hadic botky, kterými se kejda dostává ke kořenům rostliny. 

e) Radličkové aplikátory – pro aplikaci kejdy se používají tyto stroje, jež jsou schopné kejdu aplikovat 
pomocí 2 – 4 řad radliček (nožů) rovnou do půdy. Jsou vhodné pro aplikaci kejdy na strništi nebo 
do připravené půdy. Pravidelnost množství je v hadicích řízena rozdělovačem a řezací hlavou. 
Dávkování se provádí hydraulicky nebo mechanicky. Ovládání je v kabině řidiče. Hloubka aplikace 
je většinou v rozmezí 5-7cm. 

f) Talířové aplikátory – jsou určeny k aplikace kejdy přímo do půdy. Kejdu je možné aplikovat 
do podmítnutého pole nebo do zoraného pozemku. Talířový aplikátor se skládá ze dvou řad talířů 
o průměru 400mm. První řada talířů půdu rozřízne, poté je aplikována kejda a následně druhý talíř 
přehodí zeminou. Nevýhodou tohoto zařízení je vysoká hmotnost, špatná využitelnost na 
kamenitých půdách nebo do nepodmítnutého pole, naopak má nízké ztráty N.  
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g) Kotoučový aplikátor – aplikuje kejdu pomocí injektáže do travního drnu. Kotouč vždy drn prořízne, 
aplikuje kejdu a následně se mezera zavře. (Fríd, JCU) 
Stroje pro hnojení tuhými průmyslovými hnojivy 

a) Odstředivá rozmetadla – pracují na principu rotujícího rozmetacího kotouče nebo kývající 
se rozmetací hadice. Hnojivo je dodáno na povrch půdy. 

b) Vyhrnovací rozmetadla – jedná se o takzvané gravitační rozmetací ústrojí na principu vyhrnutí 
hnojiva ze zásobníku a následného pádu na povrch půdy za pomocí gravitace. 

c) Pneumatická rozmetadla – hnojivo je pomocí dávkovacích mechanizmů dávkováno do proudu 
vzduchu, v tomto stádiu je potrubím k rozmetacím koncovkám. (Fríd, JCU) 
Stroje pro hnojení kapalnými průmyslovými hnojivy 

Kapalná hnojiva můžeme aplikovat na povrch půdy nebo je zapravujeme do půdy. Pro aplikaci 
na povrch se většinou používají postřikovače, pro zapracování hnojiva přímo do půdy se používají 
stroje se speciálními secími botkami, tzv. systém hnojení pod patu. Dalším novějším způsobem 
zapravení kapalných hnojiv je metoda injektáže tekutých hnojiv, která spočívá v přímé injektáži hnojiva 
rovnou do půdy. Aplikace probíhá pouze v okamžik, kdy je injektor zastrčen do půdy. (Fríd, JCU) 

5.2.2. Aplikace hnojiva přímo do půdního profilu za pomocí nově vyvinutých 
mechanizmů a technologií  - zásobení hnojení 

Předpokládá se, že zásobení hnojení přímo do půdy je jedno z nejúčinnějších způsobů hnojení 
zemědělské půdy. Jedním v současné době nově vyvinutým zařízením, které je schopné tuto 
technologii provádět, je takzvaný Ferti-box. Toto zařízení je v podstatě univerzální přetlakový zásobník 
primárně určený k zásobnímu hnojení přímo do půdních horizontů. Hnojivo je jako výživa dodávána do 
půdy v přesně naměřených dávkách, která slouží jako zásoba pro kořenový systém rostlin. Výhodou je, 
nastavení hloubky, do které bude hnojivo či jakékoli jiné látky umístěno. 

Zásobník na hnojivo je umístěn v zadní části traktoru a přes samostatný rám je k němu připojeno 
potřebné půduzpracující zařízení (Terraland TO, Terraland DO, Fenix FO). Hnojivo, osivo či jakýkoli 
půduzlepšující přípravek je do aplikačního zařízení dopravováno pneumaticky. Koncové aplikační 
zařízení může, jak již bylo zmíněno, nastavovat potřebou hloubku aplikace.  Z Ferti-Boxu je možné 
taktéž aplikovat hnojivo či jiné látky do vrchních půdních profilů propojením zásobníku s předseťovým 
kompaktorem Swifter, krátkým diskovým podmítačem SwifterDisc nebo přímo při setí za coultery 
secího stroje Omega. Další výhodou tohoto zařízení je jednoduché a přesné dávkování, které se prování 
přes terminál ovládající Ferti-Box. Distribuční hlavy jsou zpravidla umístěny na stroji, odkud se hnojivo 
či osivo dostává za pracovními orgány půdozpracujícího stroje do půdního profilu. (Bednář) 

Dle Bednáře, přineslo testování hlubokého kypření a aplikaci výživy do půdního profilu velmi pozitivní 
výsledky. „Dlátové pluhy Terraland rozruší utužené vrstvy, obohatí půdu o vzduch a podpoří vláhový 
režim. Pomocí zařízení Ferti-Box je přímo za radlice Terralandu aplikováno hnojivo (N, P, K, Mg, S) 
do přednastavené hloubky půdního profilu. Kombinací hlubokého kypření a základního hnojení 
do půdy vzniká příznivé půdní prostředí pro růst odpovídajícího bohatého kořenové systému, který tak 
může intenzivně a efektivně vyživovat nadzemní část rostliny“ 
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Distribuční koncovky Terraland – díky svým vlastnostem mohou 
měnit nastavení hloubky umístění hnojiva do půdy viz obrázek pod 
textem. Za použití dvoukomorového zásobníku Ferti-Box FB 3000 
je možné ukládat 2 typy hnojiva do 2 hloubek. (Bednář) 

Distribuční koncovka Terraland: 

 
Zdroj: http://www.bednar-machinery.com/ 

Distribuční koncovky Omega – zásobník Ferti-Box může také sloužit k přesné aplikaci hnojiva 
do meziřádků nebo do řádků. Ze zásobníku se hnojivo přesouvá do koncovek umístěných 
na nastavitelných coulterech na secím stroji Omega. Vhodné pro jařiny a  řepku ozimou. (Bednář) 

Distribuční koncovka Omega: 

 
Zdroj: http://www.bednar-machinery.com/ 

Distribuční koncovky Fenix - jsou schopny prohnojit celý půdní profil díky maximálnímu překrytí radlic. 
(Bednář) 

Distribuční koncovka Fenix: 

Zdroj: http://www.bednar-machinery.com/ 

 

Distribuční koncovky na široko – aplikace hnojiv je možná na široko, například do pracovních částí 

předseťových kompaktorů Swifter nebo k diskovým podmítačům SwifterDisc, které hnojivo promíchají 

s vrchní vrstvou půdy na tzv. startovacího hnojení. (Bednář) 

Distribuční koncovka na široko: 

http://www.bednar-machinery.com/
http://www.bednar-machinery.com/
http://www.bednar-machinery.com/
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Zdroj: http://www.bednar-machinery.com/ 

Způsob obdělávání zemědělské půdy, je podmíněn speciálními nebo vhodně upravenými 
mechanizačními prostředky. (Bednář) 

Dle Šťastného je jednou z dalších nových technologií, která byla vyvinuta v Nizozemsku a slouží 
k hnojení hnojem Ag-Chem Terragator 3104. Tato technologie omezuje šíření zápachu. Na poli využívá 
systém GPS, kterým dle aplikačních map stanoví místa s nedostatkem obsahu živin. V první fázi radličky 
rozdrobí půdy pro lepší průnik hnoje do půdy a následně aplikuje potřebné množství hnoje. 

5.2.3. Nové technologie zpracování půdy - Stripp-till 

Strip-till je nová, v našich podmínkách, ověřovaná technologie při pěstování kukuřice, cukrovky, sóji. 
Jde o páskové zpracování půdy, většinou na jaře před setím, kdy se šetrně nakypří půda pro budoucí 
řádek plodiny v šířce cca 10 – 15 cm se současným zapravením minerálního hnojiva. Sice se zavede 
vysoce náročná operace na přesnost provedení na pozemku, ale v aridních podmínkách se výrazně 
zlepší vlhkostní poměry v půdě. 

„Princip technologie pěstování plodin do pásů je založen na tom, že se připravuje půda pouze v úzkém 
prostoru zpracovaného pásu pro plodinu následně vysévanou. Tj. kypří se pouze řádky, do kterých 
se bude sít a to do hloubky max. 27 cm. Půda v meziřádcích není kultivována a tím je chráněna proti 
erozi rostlinnými zbytky ponechanými na povrchu (Brant, V. a kol., 2011)“.  

„Dochází tak ke kombinaci výhod plošného zpracování půda a setí do nezpracované půdy. Další 
předností je i omezený, nebo snížený růst plevelů, a to mechanickou kultivací zpracovávaného pásku 
půdy. V případě potřeby hnojení se hnojivo ukládá přímo pod osivem (ne stranou) v jedné, nebo ve 
dvou vrstvách s maximálním využitím dodaných živin, kdy lze snížit dávky hnojiv o 20 až 30%, bez 
omezení výnosu (Šebela, 2012; Brant, V. a Kroulík, M., 2012)“.  

Strip-till představuje zpracování půdy v pruzích ve směru řádků následně vysévané plodiny. Maximální 
zpracovaná plocha při využití této technologie je uváděna přibližně v rozsahu ¼ povrchu pozemku. 
Šířka řádků je dána stavem půdy, druhem pěstované plodiny, konstrukcí mechanizačního prostředku 
atd. (Nýč, 2015) Strip-till je považován za půdoochrannou technologii jak při klasickém použití, 
při mělkém zpracování půdy před pásovým kypřením s ponecháním posklizňových zbytků, ale i při 
zpracování půdy odpovídajícího hloubkou a částečně i intenzitou orbě. 

Půdní vlhkost je zachována a vláha potřebná pro klíčení a růst osiva zůstává v půdě v místě seťového 
lůžka. Díky tomu, že nedojde k plošnému zpracování půdy, je zabráněno velkým výparům vody 
a současně na povrchu půdy zůstávají posklizňové zbytky z předplodiny, které brání vysušování 
povrchu. Plodina tak má optimální vlhkostní podmínky pro růst. 

http://www.bednar-machinery.com/
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Další výhodou metody strip-till je, že lze docílit vysokých úspor (času i paliva). Aby to bylo možné, je 
nutné navzájem optimálně zkombinovat dva pracovní procesy, které na sebe navazují a kterými jsou: 
příprava pásů a následné setí do těchto pásů a to vždy s pomocí navádění přesnou GPS navigací.  
S úsporou paliva dochází i k výraznému omezení produkce CO2 . 

Technologie strip-till oplývá mnoho výhodami. Například chrání půdu před vodní a větrnou erozí, což 
má pro zemědělce i návaznost na současně vyžadované standardy DZES. Mezi další zřejmé výhody této 
technologie patří zabránění nadměrnému vysychání půdy, zrychluje růst kořenů rostlin do hloubky 
i šířky a umožňuje čerpání živin z hlubších vrstev půdy, také umožňuje pěstování teplomilnějších plodin 
v chladnějších oblastech. Tato technologie má pozitivní vliv i na ekonomiku hospodaření, snižuje 
náklady díky svému technologickému postupu a to tak, že ji můžeme použít současně se secím strojem, 
má tak vliv na úsporu času, snižuje množství spotřebovaného hnojiva a tím i náklady. Naopak svým 
pozitivním vlivem na půdu zvyšuje výnosy a tržby z produkce na ha a je vhodným nástrojem pro získání 
dotace či jiné podpory do zemědělství. (Šebela, 2012) 

Dle Branta (2014) Strip-till taktéž zlepšuje půdní podmínky, má obrovský vliv na efektivní produkci 
a zároveň jde především o cílenou aplikaci hnojiv. Z testování této technologie za poslední 4 roky 
s zjistilo, že zajišťuje lepší vláhovou jistotu, půda má za použití této technologie dobrou vzlínavost vody 
v nakypřeném meziřádku, nedochází k přesušení horní vrstvy půdy či k redukci počtu rostlin nebo 
ke zpomalení vývoje. Během testování bylo zaznamenáno snížení kapkové eroze, rozvoj kořenového 
systému, zvýšení infiltrace a ohřev půdy. Po ekonomické stránce má technologie také spíše výhodné 
vlastnosti, Má významní vliv na kvalitu a výnos z pěstovaných plodin, rychlejší základní zpracování 
půdy. Naopak byl naměřen vyšší tahový odpor, což kompenzuje pouze jedna operace zpracování půdy.  

Princip práce strojů je dán konstrukcí pracovních nástrojů. Brant a kol. (2015) uvádějí, že se jedná 
o kypřiče se dvěma řadami dlátových radlic. Radlice jsou po stranách osazeny křídly. U některých 
mechanických zařízení lze výšku umístění radlic na slupici měnit. Z hlediska pracovní hloubky, která 
se může pohybovat pod hranicí orničního profilu, jsou obvykle jednotlivé radlice osazeny 
mechanickými nebo hydraulickými systémy jištění. Důležitou roli pro daný způsob práce má elevační 
úhel radlic, který se blíží hodnotě 45°, někdy označovány jako typ s parabolickou geometrií.  

Dle Nýče a kol. (2015) existují nové technologie a technologické postupy při využití inovovaných strojů 
pro diferencované zpracování půdy a hnojení. Jsou to technologie vycházející z klasického pásového 
zpracování, avšak jsou více přizpůsobeny k evropským podmínkám. Především v lepší kvalitě práce 
ve vlhčích podmínkách a na těžších půdách a také na větší odolnost proti zalepování. Byl vyvinut 
prototyp stroje s inovativními širokými šípovitými radlicemi kombinovanými se speciálním dvojitým 
hřebovým válcem. Jeho výhodou je intenzivnější a rovnoměrnější kypření půdy v celé ploše kypřeného 
pásu. „Široká šípovitá radlice vytlačuje kypřenou půdu směrem vzhůru, přičemž hřebové válce zajistí 
vynikající rozpracování půdy v kypřeném pásu s velmi dobrým rozdrobením hrud. Výrazně se snižuje 
nežádoucí efekt boční komprese půdy při zpracování půdy do větší hloubky, který často vzniká 
u tradičních systémů pro pásové zpracování půdy.“(Nýč a kol., 2015) 

Doporučovaná zlepšující agrotechnická opatření: 
– Podrývání je velmi hluboké kypření, kdy se neobrací půda a to v hloubce nad 35 cm (pochopitelně 

kde to půdní podmínky dovolí a půdní profil je dostatečně hluboký). Významně se sníží utužení 
půdy a zlepší se vodní jímavost. 

– Hloubkové kypření = dlátování a to zejména u okopanin v průběhu jejich vegetace, kdy se zlepší 
zasakovací schopnost půdy – infiltrace. 
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– Minimální zpracování půdy kompaktory či kombinátory složené z agregátů pro dílčí operace při 
zpracování nebo přípravě půdy.  Omezí se možnost vodní a větné eroze a zlevní se technologický 
postup pěstované plodiny, zkrátí se agrotechnické lhůty. 

– Maximálně se blížit aplikaci trojí orby pozemku a to podmítka po sklizni, zaorávka organických 
hnojiv a hluboká zimní orba. Tato zásada se vyplatí zejména u pěstování okopanin (cukrovka, 
brambory) anebo kukuřice či slunečnice, kdy je na to z hlediska agrotechnických termínů relativní 
dostatek času. 

– Každá mechanická pracovní operace v současné době stojí asi od 1000,- do 2 500 Kč/ha. 

5.2.4. Stabilizující opatření 

Fytoefekty 
Jedná o stabilizační opatření, jehož cílem je udržet správnou funkci hydrologických funkcí půdy 
po jejich navrácení do půdy například po hloubkovém melioračním zásahu. V případě použití předpony 
fyto- je vždy pojednáváno o něčem, v čem disponují rostliny. V případě tohoto opatření se jedná 
o technologii pěstování plodin s významným melioračním působením na zemědělskou půdu. Většinou 
se jedná o rostliny s rozsáhlým kořenovým systémem, jež zlepšují půdní strukturu tím, že ji prokypří 
a zlepší její hydrologické a další funkce. Vhodnými rostlinami tohoto typu jsou například jetel luční, 
vojtěška, svazenka vratičolistá, řepka olejná, slunečnice, hořčice bílá atd. (Javůrek, 2008) 

Chemoefekty 
V této kapitole se hovoří o chemických přípravkách s pozitivním vlivem na tvorbu půdní struktury. 
Vhodným přípravkem je již výše zmíněné vápnění Jeho účinek je pozorovatelný především na půdách, 
jež vyžadují úpravu pH. S novými výše uvedenými technologiemi je možné odzkoušet jeho zapravení 
přímo do půdy. Mezi další možné technologie patří stroje WÜNGER ze SRN nebo hloubkový zapravovač 
hnojiv MN 120 z Maďarska, ovšem jejich pozitivní výsledky nebyly zcela prokázány. Mezi další chemické 
přípravky, které jsou v současné době zkoušeny, patří i hydrofobizátory. Ty mají zpevňovat strukturu 
nakypřené půdy, avšak tento pozitivní vliv nebyl z dlouhodobého hlediska prokázán. Posledním 
dohledaným přípravkem, jež má za úkol zlepšení hydrologických funkcí a stabilizaci půdní struktury je 
plynný amoniak, který byl v USA hloubkově zapraven spolu s provedením hloubkového kypření. 
(Javůrek, 2008) 

Fyzikální efekty 
Mezi fyzikální stabilizační opatření patří použití magnetických kypřičů za využití magnetického pole. 
Tato metoda je použitelná pouze na půdách s vysokým obsahem železa nad 2,5%. (Javůrek, 2008). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6. Úvod praktické části 
V roce 2017 byly především založeny pokusné varianty na 4 půdně odlišných lokalitách (Hovorčovice, 
Lysá nad Labem, Přerov and Labem). Pokusné plochy byly založeny v součinnosti se zemědělci, kteří 
vytipovali problematické lokality z pohledu pohybu vody. Zvoleny byly 4 technologie, respektive 
odlišné pracovní operace, zahrnující podrývání, hloubkové kypření s vápněním, strip-till a konvenční 
způsob hospodaření, orba. Na plochách byl dokumentován vstupní stav a byla provedena první měření 
s analýzy cílené na popis pohybu a zadržení vody v půdě jednotlivých variant. V roce 2017 bylo dále 
přistoupeno k laboratornímu testování látek s deklarovaným kladným vlivem na retenci vody a 
stabilizaci fyzikálních parametrů půdy. Byly založeny směsi, jejichž testování potvrdí potřebu terénního 
ověření v rámci maloparcelkových pokusů v roce 2018. Blíže k jednotlivým činnostem následující 
kapitoly.    

7. TERÉNNÍ TESTOVÁNÍ 

7.1. Testované technologie 

Terénní pokus spočívá v ověření účinnosti různých pro zemědělce snadno dostupných způsobů 
zpracování zemědělské půdy na zlepšení hydrologických funkcí zemědělské půdy. Na vybraných 
půdních blocích byly testovány 3 technologie zpracování půdy s potenciálně kladným dopadem na 
zlepšení hydrologických funkcí zemědělské půdy a 1 konvenční způsob zpracování půdy – A) hloubkové 
kypření do 35 cm s profilovým vápněním, B) podrývání do 40 cm, C) strip-till do 35 cm a pro porovnání 
D) konvenční způsob zpracování orbou do 25 cm. 

7.1.1. TECHNOLOGIE A) Hloubkové kypření do 35 cm s profilovým vápněním  

„Obecně se často uvádí, že vhodným zásahem přispívajícím k zasakování vody do půdy, podporující 
vyšší retenční schopnost půdy v podzimním a časném jarním období, je hloubkové kypření půdy 
(vertikální zpracování půdy či dlátování) do hloubky od 20 cm až do 35 cm (dle hloubky půdního 
profilu). Potřeba a účinnost hlubokého kypření je dána technogenním zhutněním půd, je však 
i prostředkem k postupnému prohloubení pravidelně zpracovávaného profilu. Ke zhutnění jsou 
náchylné těžké půdy a půdy s nízkým obsahem humusu. Zasakování vody zpomaluje nebo výrazně 
zhoršuje zhutnění, které se koncentruje na souvratě a na místa častých přejezdů. Na takto zasažených 
místech vzrůstá význam hlubokého podrývání.“ (Pulkrábek, 2016) 

Na jaře 2017 byly všechny parcely vytyčené pro testování vlivu hloubkového kypření na zlepšení 
hydrologických funkcí půdy před zasetím plánované plodiny zkypřeny dlátovým pluhem TERRALAND 
TN 3000 do požadované hloubky 35 cm v soupravě s traktorem John Deere 8320R. Na vybraných 
pozemcích se vyčkávalo s vjezdem těžké techniky na vhodné stanovištní podmínky, zejména 
přijatelnou vlhkost zemědělské půdy. TERRALAND TN je nesený dlátový pluh osazený dvěma řady 
radlic s křídly a zadním hrotovým tandemovým válcem. Pracovní šířka stroje je 3m s počtem 7 radlic a 
jejich roztečí 40cm. Radlice jsou osazeny dláty o  šířce 80 mm pro intenzivní kypření. Křídla radlic 
podřezávají narušenou spodní vrstvu tak, aby eliminovaly tvorbu hrud. Hydraulicky stavitelný zadní 
utužovací dvouválec o průměru 245 mm má hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů 
vyvolává samočistící efekt válců. Celková koncepce je dle výrobce plnohodnotnou alternativou tradiční 
orby při zvýšení denních výkonů (pracovní rychlost 6–12 km/h) a snížení energetické potřeby (až o 60 % 
vůči klasické orbě). Stroj je sestaven a navržen pro hluboké intenzivní kypření s promícháním 
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rostlinných zbytků (alternativa orby s výraznou úsporou) s kvalitním urovnáním a nadrobením povrchu, 
narušení utužených půdních vrstev (lepší absorpce vody, okysličení půdy) k celkovému ozdravení 
půdního profilu. Hloubkovým kypřením došlo k narušení nepropustné, utužené vrstvy půdy a současně 
jejímu provzdušnění.  

Součástí testované technologie je profilové vápnění. Jedná se o vápnění přímo do půdního profilu 
současně při hloubkovém kypření. Profilové vápnění bylo provedeno za použití stroje TERRALAND TN 
a čelního přetlakového zásobníku vápna Ferti-Box FB_F. Přihnojovací sadou byl provápněn půdní profil 
přes dělící hlavu a rozvody, jež vedou do jednotlivých dlát sedmi radlic.  Z horní (vnější) strany dláta 
jsou vyvedeny trysky, přes které je vápno ukládáno přímo do půdního profilu. Hloubka profilového 
vápnění je závislá na nastavené hloubce kypření a na daných půdních podmínkách. Ferti-Box FB_F byl 
plněn granulovaným 92-95% CaCO3 (uhličitan vápenatý) s reaktivností v prvním roce až 98% a frakcí 2-
6mm. Aplikace vápna byla nastavena v dávce 500kg/ha do profilu 30 cm a do povrchové vrstvy. Vápno 
bylo dodáváno do půdy v přesně naměřených dávkách, řízených přes terminál ovládající Ferti-Box 
přímo z kabiny řidiče. 

Po provedení plánované technologie zpracování půdy byly parcely upraveny kompaktorem 
a připraveny k setí plánované plodiny. 

  
Obr. 7-1: Hloubkové kypření do 35 cm s profilovým vápněním dlátovým pluhem TERALAND TN a FERTI-BOX FB-F. 

  
Obr. 7-2: Hloubkové kypření do 35 cm s profilovým vápněním dlátovým pluhem TERALAND TN a granulovaný 

CaCO3. 
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Obr. 7-3: Hloubkové kypření do 35 cm s profilovým vápněním dlátovým pluhem TERALAND TN. 

  
Obr. 7-4: Dlátový pluh TERALAND TN otáčející se na souvrati pole. Při otáčení uniká z trysek umístěných v zadní 

části dlát granulované vápno. 

 
Obr. 7-5: Distribuční koncovka Terraland skrz ní vstupuje vápno přímo do půdního profilu. 

7.1.2. TECHNOLOGIE B) Podrývání do 40 cm 

„Podrývání je velmi hluboké kypření, kdy se neobrací půda a to v hloubce nad 35 cm (pochopitelně kde 
to půdní podmínky dovolí a půdní profil je dostatečně hluboký). Významně se sníží utužení půdy a zlepší 
se vodní jímavost. Podrývání je agrotechnické opatření, které má půdoochranný charakter, může 
příznivě působit na snižování vodní eroze, přispívat k rychlejšímu zasakování vody do půdy a ke 
zvyšování její retenční kapacity. Podmínkou úspěchu je, aby byla rozrušena zhutnělá vrstva a to v celé 
mocnosti, neboť jinak zákrok nesplní svůj účel. Po podrývání půd rozrušením zhutnělého podbrázdí se 
mnohem rychleji projevuje zlepšení fyzikálních vlastností. Jedná se o meliorační zásah, jehož účinnost 
po prvním roce slábne a po několika málo letech prakticky odezní. Při podrývání do hloubky 35-50 cm 
je možno použít různé typy hloubkových kypřičů. Povrch půdy po tomto zásahu není hřebenitý, takže 
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počet následných operací při předseťové přípravě půdy se nemění, popřípadě může být i snížen a výsev 
může být ranější, čím se prodlouží vegetační doba a omezí období pro vznik vodní eroze. Před vlastním 
zásahem je vhodné penetrometrickým průzkumem lokalizovat potřebu rozrušení zhutnělé půdy. 
Zásadní nevýhodou podrývání podorničí je vysoká energetická náročnost, silná závislost účinku zásahu 
na půdní vlhkosti a zrnitostním složení půdy.“ (Pulkrábek, 2012) 

Vybrané parcely určené k testování technologického zpracování půdy podrytím byly na jaře (v dubnu) 
2017 podryty dlátovým pluhem TERRALAND TN v soupravě s traktorem John Deere 8320R do 
požadované hloubky 40 cm. Aby nedocházelo k poškození zemědělské půdy těžkým strojem a k 
nabalování půdy na pracovní části stroje, vyčkávalo se s vjezdem těžké techniky na vhodné stanovištní 
podmínky, zejména přijatelnou vlhkost zemědělské půdy. Specifikace dlátového pluhu je již popsána 
v kapitole hloubkového kypření půdy. Rozdíl mezi technologiemi podrývání a výše uvedeným 
hloubkovým kypřením je předně v hloubce zpracování půdy.  Při podrývání došlo k prokypření a 
provzdušnění půdy, ale především k proražení utužené vrstvy půdního profilu, jež byla zjištěna při 
předem provedeném penetrometrickém průzkumu. Předpokládá se, že podrytí v hloubce 40 cm naruší 
utuženou vrstvu půdy dostatečně na to, aby došlo ke zlepšení mimoprodukčních funkcí, jako jsou 
retenční a infiltrační schopnosti půdy a zlepšení celkového fyzikálního stavu zemědělské půdy. 
V návaznosti na předešlé se v dlouhodobém časovém horizontu předpokládá také celkové zlepšení 
produkční funkce zemědělské půdy. 

  
Obr. 7-6: Podrývání do 40 cm dlátovým pluhem TERALAND TN. 

  
Obr. 7-7: Podrývání do 40 cm dlátovým pluhem TERALAND TN. 

7.1.3. TECHNOLOGIE C) Strip-till do 30 cm 

„Strip-till je nová, v našich podmínkách, ověřovaná technologie při pěstování kukuřice, cukrovky, sóji. 
Jde o páskové zpracování půdy, většinou na jaře před setím, kdy se šetrně nakypří půda pro budoucí 



34 
 

řádek plodiny v šířce cca 10 – 15 cm. Princip technologie pěstování plodin do pásů je založen na tom, 
že se připravuje půda pouze v úzkém prostoru zpracovaného pásu pro plodinu následně vysévanou. 
Tj. kypří se pouze řádky, do kterých se bude sít a to do hloubky max. 27 cm. Půda v meziřádcích není 
kultivována a tím je chráněna proti erozi rostlinnými zbytky ponechanými na povrchu. (Brant, V. a kol., 
2011) Předností je omezený, nebo snížený růst plevelů, a to mechanickou kultivací zpracovávaného 
pásku půdy. (Šebela, 2012; Brant, V. a Kroulík, M., 2012) Maximální zpracovaná plocha při využití této 
technologie je uváděna přibližně v rozsahu ¼ povrchu pozemku. Půdní vlhkost je zachována a vláha 
potřebná pro klíčení a růst osiva zůstává v půdě v místě seťového lůžka. Díky tomu, že nedojde 
k plošnému zpracování půdy, je zabráněno velkým výparům vody a současně na povrchu půdy zůstávají 
posklizňové zbytky z předplodiny, které brání vysušování povrchu. Plodina tak má optimální vlhkostní 
podmínky pro růst. Další výhodou metody strip-till je, že lze docílit vysokých úspor (času i paliva). 
Aby to bylo možné, je nutné navzájem optimálně zkombinovat dva pracovní procesy, které na sebe 
navazují a kterými jsou: příprava pásů a následné setí do těchto pásů a to vždy s pomocí navádění 
přesnou GPS navigací. S úsporou paliva dochází i k výraznému omezení produkce CO2. Strip-till je 
považován za půdoochrannou technologii jak při klasickém použití, při mělkém zpracování půdy před 
pásovým kypřením s ponecháním posklizňových zbytků, ale i při zpracování půdy odpovídajícího 
hloubkou a částečně i intenzitou orbě.“ 

Technologie strip-till byla na testovaných parcelách uskutečněna na konci dubna 2017 za použití 
řádkového kypřiče KUHN STRIGER a traktoru John Deere 7920. Opět bylo nezbytné vyčkat na příznivé 
vlhkostní podmínky zemědělské půdy, jinak by docházelo ke škodám na zemědělské půdě a k zanášení 
stroje nabalováním půdy na jednotlivá dláta a disky, což by zamezovalo samotné provedení plánované 
technologie. Kypřič KUHN STRIGER o šíři rámu 3m prokypřuje půdu do hloubky 30 cm v úzkých pásech 
za pomocí 8 úzkých radliček. Do těchto úzkých nakypřených řádků následuje dle GPS souřadnic přesné 
setí plánované plodiny. Stroj je dále osazen zvlněnými disky, které otevírají půdu pro radličky a řežou 
posklizňové zbytky, hvězdicovými odstraňovači posklizňových zbytků, které čistí secí řádek, 
usměrňovacími disky, které zabraňují v odhazování půdy do nezpracovaných řádků a zadními drobícími 
ostruhovými koly, zajišťujícími upravené seťové lůžko s vhodnou půdní strukturou. Technologie strip-
till je díky nezpracovaným pásům půdy mezi prokypřenými řádky, kdy se podíl zpracované půdy může 
snížit až o 80%, značně přívětivá na provozní náklady a má velmi pozitivní účinky při protierozní 
ochraně.  

 
 

Obr. 7-8: Řádkový kypřič KUHN STRIGER a traktor John Deere 7920 při technologii zpracování půdy strip-till. 
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Obr. 7-9: Řádkový kypřič KUHN STRIGER pro technologii Striptill do 30 cm. 

  
Obr. 7-10: Technologie striptill do 30 cm. 

7.1.4. TECHNOLOGIE D) Orba do 25 cm 

„Orba je tradiční zpracování půdy před setím. Správně provedená orba půdu drobí, kypří, mísí a obrací 
se všemi pozitivními aspekty na půdní úrodnost a mimo to má i významný odplevelující účinek.  
Hloubku orby nám předurčuje plodina, která následuje v osevním postupu a další faktory jako nároky 
pěstované plodiny, půdní zrnitost a její fyzikální stav. V rámci pokusu byla zvolena orba hluboká. 
Ta zásobuje půdu především vodou a vzduchem. Zvyšuje tak primárně infiltrační a retenční funkce 
zemědělské půdy.  Předností je, že zvyšuje mikrobiální činnost v půdě, snižuje výskyt plevelů, zvyšuje 
záhřevnost půdy způsobenou lepší mineralizací. Naopak její velikou nevýhodou je její nákladovost. 
Orba do 25 cm byla na pokusných plochách provedena na podzim 2016. Podzimní orba je základním 
agrotechnický úkonem zpracování půdy pro jarní obiloviny, okopaniny, luskoviny a další plodiny jako 
je mák, kukuřice, slunečnice, různé zeleniny atd. Podzimní orba vytváří hřebenitý povrch ornice, jež 
umožňuje snazší infiltraci vody v období podzimu a zimy. Mezi základní funkce orby patří zlepšení 
fyzikálního stavu půdy a zvýšení biologické činnosti. Nebezpečím podzimní orby je vznik značné 
hrudovitosti na zhutněných půdách a tím nebezpečí, že hroudy nebudou v případě nedostatku zimních 
srážek (zejména v nížinách) dostatečně rozrušeny, půda se dostatečně neokysličí, rezidua a škodlivé 
meziprodukty rozkladu v půdě nemohou být odbourávány. V tomto případě je účelné použít těžké 
hrudořezy a hroudy před příchodem mrazů rozrušit.“ Podzimní orba má pozitivní vliv na snížení 
zaplevelení půdy atd.“ (Agrokom) 

Pro porovnání výše uvedených technologií a konvenčního způsobu zpracování zemědělské půdy a 
zjištění jejich pozitivního vlivu na hydrologické funkce půdy je v pokusu sledována varianta zpracování 
zemědělské půdy orbou do 25 cm. Parcely vymezené pro pokus byly na podzim 2016 po sklizni plodin 
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orány do hloubky 25 cm radličkovými nebo talířovými pluhy za účelem půdu rozrušit, provzdušnit, 
zaorat posklizňové zbytky a hnojení. Pole se poté ponechalo přes zimu v hrubé brázdě a na jaře bylo 
před setím plánované plodiny urovnáno kompaktorem. 

8. Pokusné plochy 

8.1. Přerov nad Labem 

Katastrální území Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem, okres Nymburk, kraj Středočeský. 

Tab. 8-1: Základní popis lokality Přerov n. L. 

půdní blok: 1701/3 (710-1030), k.ú. Přerov nad Labem  

průměrná nadmořská výška 174,50 m 

průměrná sklonitost 0,71° 

BPEJ místa dle LPIS: 2.56.00 (9,92 ha), 2.58.00 (3,46 ha), 2.21.10 

(0,13 ha), 2.55.00 (2,86 ha) 

zemědělec: ZVO s.r.o. 

plodina 2017: jarní ječmen (Bojos) 

plodina 2018: jarní ječmen (Bojos) 

 

Půdy v místě pokusu dle GIS: 

 

BPEJ 2.56.00 - skupina půdních typů: fluvizemě, půdotvorný substrát koluviální a nivní 

sedimenty. 

Fluvizemě převážně na rovině nebo úplné rovině, se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu 
do 10 %. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém regionu a středně produkční.  

 

BPEJ 2.55.00 - skupina půdních typů: fluvizemě, půdotvorný substrát koluviální a nivní 

sedimenty. 

Fluvizemě převážně na rovině nebo úplné rovině, se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu 
do 10 %. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém regionu a málo produkční. 

 

BPEJ 2.21.10 - skupina půdních typů: regozemě, půdotvorný substrát štěrky a písky. 

Regozemě převážně na mírných svazích, se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 
%. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém regionu a velmi málo produkční. 

 

Klimatický region: 2 - teplý, mírně suchý (T2) 
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Tab. 8-2: Klimatické charakteristiky Přerov n. L. 

Charakteristika regionu Rozsah hodnot 

 Suma teplot nad 10 °C 2600 - 2800 

 Průměrná roční teplota °C 8 - 9 

 Průměrný úhrn srážek (mm) 500 - 600 

 Pravděpodobnost suchých vegetačních období v % 20 - 30 

 Vláhová jistota ve vegetačním období 2 - 4 

 

 
Obr. 8-1: Mapa klimatického regionu T2 

8.1.1. Agrotechnika pokusů 2016-2017 

Podrývání – cca 40 cm, případně více dlátovým pluhem TERALAND: 
– ponechání půdy přes zimu v neurovnaném stavu, 
– na jaře podryto do požadované hloubky a urovnáno kompaktorem, 
– jarní ječmen odrůda Bojos, výsevek byl z důvodu pozdního setí 220 kg/ha, 
– bez přihnojování porostu, vyjma 400 kg LAD v předchozím zlikvidovaném porostu pšenice (LAD 
- ledek amonný s dolomitem je dusíkaté hnojivo s obsahem 27 % dusíku a 4% MgO), 
– fungicidní ochrana do klasu 1l/ha Prosaro 250 EC, 
– herbicid, insekticid či regulátor nebyl aplikován. 
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Hloubkové kypření s vápněním – cca 35 cm, případně více dlátovým pluhem TERALAND 
s FERTIBOXEM: 
– ponechání půdy přes zimu v neurovnaném stavu, 
– na jaře zkypřeno do požadované hloubky vč. aplikace vápna v dávce 500kg/ha a urovnáno 
kompaktorem, 
– jarní ječmen odrůda Bojos, výsevek byl z důvodu pozdního setí 220 kg/ha, 
– bez přihnojování porostu, vyjma 400 kg LAD v předchozím zlikvidovaném porostu pšenice (LAD 
- ledek amonný s dolomitem je dusíkaté hnojivo s obsahem 27 % dusíku a 4% MgO), 
– fungicidní ochrana do klasu 1l/ha Prosaro 250 EC, 
– herbicid, insekticid či regulátor nebyl aplikován. 
 

Strip-till – cca 30 cm řádkovým kypřičem KUHN STRIGER: 
– ponechání půdy přes zimu v neurovnaném stavu, 
– na jaře strip-till v požadované hloubce a urovnáno kompaktorem, 
– jarní ječmen odrůda Bojos, výsevek byl z důvodu pozdního setí 220 kg/ha, 
– bez přihnojování porostu, vyjma 400 kg LAD v předchozím zlikvidovaném porostu pšenice (LAD 
- ledek amonný s dolomitem je dusíkaté hnojivo s obsahem 27 % dusíku a 4% MgO), 
– fungicidní ochrana do klasu 1l/ha Prosaro 250 EC, 
– herbicid, insekticid či regulátor nebyl aplikován. 
 

Orba – cca 25 cm pluhem zemědělce: 
– podzimní orba v požadované hloubce, 
– ponechání přes zimu v hrubé brázdě, 
– na jaře urovnání kompaktorem, 
– jarní ječmen odrůda Bojos, výsevek byl z důvodu pozdního setí 220 kg/ha, 
– bez přihnojování porostu, vyjma 400 kg LAD v předchozím zlikvidovaném porostu pšenice (LAD 
- ledek amonný s dolomitem je dusíkaté hnojivo s obsahem 27 % dusíku a 4% MgO), 
– fungicidní ochrana do klasu 1l/ha Prosaro 250 EC, 
– herbicid, insekticid či regulátor nebyl aplikován. 
 

Plodina: 
Ječmen jarní – sladovnická odrůda BOJOS: 

- polopozdní odrůda diamantového typu, 
- dobrá odnoživost,  
- rostliny středně dlouhé až dlouhé, 
- dlouhý a středně hustý klas, 
- středně velké až velké zrno, 
- středně odolné proti poléhání a lámání stébla, 
- odolnost proti padlí travnímu, 
- výtěžnost předního zrna středně vysoká, 
- vysoký výnos ve všech výrobních oblastech, 
- doporučeno ošetření fungicidy na počátku metání. 
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8.1.2. Založené varianty 

 
Obr. 8-2: Schéma založených variant 

 
Obr. 8-3: Půdní blok z LPIS a rozložení jednotlivých variant pokusu. 

 

8.1.3. Agrotechnika 2018 

Příprava půdy 

pouze jaro – Horsch 15 cm 

Setí: 

12.4. 2018 230 kg/ha odrůda Bojos 

Hnojení: 

před setím 200 kg/ha NPK 15,6-15,6-15,6 

11.5. 150 kg/ha NS (+MgO) 24-11 (+2) 

24 m 2 m 24 m 2 m 24 m 2 m 24 m

Orba 
(do 25 cm)

m
in

 1
00

 m
Podrývání 
(do 40 cm)

Hloubkové 
kypření s 
vápněním 
(do 35 cm)

Strip-till 
(do 30 cm)
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Ochrana: 15.5. Mustang Forte 0,8l/ha 

Sklizeň: 

31.7. výnost 1,99 – 2,93 t/ha. 

8.1.4. Půdní průzkum 

Popis území 
Půdní pokryv odráží variabilní geologické podloží, které je tvořené říčními sedimenty jako písky, jíly 
nebo drobným štěrkem. Území se nachází v říční nivě Labe. Říční koryto se často překládalo a často se 
vyskytovalo i v zájmové lokalitě. Důkazem je nejen výskyt říčních sedimentů, ale i zazemněných říčních 
ramen a tůní. Ty jsou patrné jak na historických mapách, tak i na současných leteckých snímcích (viz 
obrázky níže). 

 
Obr. 8-4: Experimentální plocha Přerov nad Labem s viditelným fluviálním vývojem. 
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Obr. 8-5: Experimentální plocha Přerov nad Labem na podkladu historické mapy s mrtvým říčním ramenem. 

Zazemněné tůně byly postupně přeměněny na ornou půdu. Z mechanického hlediska se ale chovají 
stále odlišně oproti zbytku zemědělské plochy. Každoročně jsou zamokřené s výskytem volné vodní 
hladiny na povrchu.  
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Obr. 8-6: Příklad zazemněného říčního ramene ponechaného ladem. 

Díky mechanizaci dochází navíc k poklesu povrchu zamokřeného místa (zazeměného říčního ramene) 
a problém se díky tomu stále rozšiřuje. Vysoká hladina navíc snižuje zemědělskou produkci. 
Schématický příčný profil problematickým územím je uveden na následujícím obrázku. 

 
Obr. 8-7: Příčný profil zazeměným říčním ramenem s místy vpichu sondy A a B; HPV = hladina podzemní vody. 

 
Obr. 8-8: Půdní profil sondy A v zamokřeném místě 
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Tab. 8-3: Popis půdního profilu v zamokřeném místě. 

Sonda Půdní typ Horizont 
Mocnost 

[cm] 

Druh 

(Novák) 
Popis horizontů 

Celkový 

popis 

A FLq 

Apg 0-35 jv bez str. 

- 
Gor > 35 jv 

bez str., rezivé 

skrvrny 

 

 
Obr. 8-9: Půdního profil sondy B v méně zamokřeném místě. 

Tab. 8-4: Popis půdního profilu v méně zamokřeném místě. 

Sonda Půdní typ Horizont 
Mocnost 

[cm] 

Druh 

(Novák) 
Popis horizontů 

Celkový 

popis 

B FLmg´ 

Ap 0 - 30 h drobtovitá 

- 
M 30 - 70 h bez str. 

MCg 70 - 85 jh bez str. 

Cg > 85 jh   

 

Dominantním pedogenetickým procesem byla fluviální činnost. V současné době, kdy se povodňová 
aktivita tlumí a rozlivům do míst experimentálních ploch nejsou tak časté, dochází k ustálení 
pedologického vývoje.  

Hladina podzemní vody je v těchto oblastech poměrně vysoko. Díky tomu se vyvíjejí hydromorfní znaky 
jako mramorování nebo Mn bročky. Jejich výskyt je ale spíše vázán na jemnější texturní frakce než na 
snížené tvary reliéfu.  

Během základního pedologického mapování a odběru vzorků bylo částečně pozorované zhutnění 
určitých částí půdního profilu. Jde odhadem o pás mezi 25 a 40 cm. Odhad může být zkreslen změnou 
texturního složení půdních horizontů. Popis a mapování technogenního zhutnění na experimentálních 
plochách zpřesní penetremetrický průzkum. 

Terénní půdní průzkum 
Průzkum byl proveden za pomoci sondovací tyče s cílem popsat profilaci půdy v místech vpichů. Půda 
byla klasifikována podle Taxonomického systému půd (Němeček a kol., 2011). V rámci popisu sond byly 
stanoveny mocnosti jednotlivých horizontů a byly zaznamenány přítomnosti morfologických 
a morfogenetických znaků (známky a míra oglejení), včetně skeletovitosti a antropogenních vlivů. 
Zrnitostní ráz každého horizontu byl určen subjektivně v souladu s ČSN EN ISO 25177 a byl klasifikován 
podle Novákovy klasifikační stupnice (Valla a kol., 2000). Přítomnost karbonátů byla orientačně 
zjišťována pokapáním zeminy zředěnou HCl.  
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Sonda P1 – FLk (Fluvizem kambická) 
Bez karbonátů, malé křemenné valounky. 

 

Hloubka 
[cm] Horizont Barva Struktura Druh Skeletovitost Novotvary 

+ povlaky Utužení 

0 - 35 Ap   drobtovitá h-ph < 2 -   

35 - 45 AB     ph < 2 - 

možné 
utužení 
18-40 

cm 
45 - 67 Bv     hp < 2 -   

> 67 M1 světlý   p < 2 -   
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Sonda P2 – FLk (Fluvizem oglejená) 
Malé valounky křemene, slabé oglejení v hlubších horizontech, v 60 cm čočka písku. 

 
Hloubka 

[cm] Horizont Barva Struktura Druh Skel. Novotvary 
+ povlaky Utužení 

0 - 32 Ap   drobtovitá h-hp < 2 -   

32 - 43 A     hp < 2 - 
možné 
utužení 

22-43 cm 

43 - 62 AMg rezivé 
skvrny   h-hp < 2 -   

62 - 65 M1     p < 2 -   

> 87 Gro rezivé 
skvrny   jh-jv < 2 - 

  
 

  



46 
 

Sonda P3 – FLg (Fluvizem oglejená) 
Strukturní, s hloubkou nárůst podílu jílových částic. 

 

Hloubka 
[cm] Horizont Barva Struktura Druh Skeletovitost Novotvary + 

povlaky Utužení 

0 - 27 Ap tmavě 
hnědý drobtovitá hp < 2 - 

  

27 - 44 A tmavě 
hnědý   h-jh < 2 - utužený 

horizont 

44 - 62 AM(g)     h-jh < 2 slabé 
mramorování   

> 62 Mg více 
rezivý   jh < 2 slabé 

mramorování   
 
Tab. 8-5: Laboratorní výsledky porušených vzorků, Přerov n. L. 

Hloubka pH H2O pH KCl uhličitany Cox 
Ornic 7,08 6,35 <0,1 1,31 
Podorničí 6,75 5,61 <0,1 0,22 
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Tab. 8-6: Půdní fyziky, Přerov n. L. 

hloubka vlhkost hm. objem.vl. MKVK měrná 
hmotnost 

OHR  
 

% % obj. % obj. g/cm3 g/cm3 
Ornice 21,22 33,95 36,87 2,62 1,61 
Podorničí 21,42 34,33 37,97 2,65 1,61 
pórovitost momentální 

vzdušnost 
min 
vzdušnost 

nasáklivost MKVK 24 
(RVK) 

MKVK 
30min 

% obj. % obj. % obj. % obj. % % 
38,53 4,58 2,79 38,26 34,05 37,31 
39,07 4,74 2,44 39,66 35,46 38,50 

 

 
Obr. 8-10: Čára zrnitosti, Přerov n. L. 

8.2. Lysá nad Labem 

Katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, okres Nymburk, kraj Středočeský. 

Tab. 8-7: Základní popis lokality Lysá n. L. 

půdní blok:  3501/5 (710-1030), k.ú. Lysá nad Labem 

průměrná nadmořská výška 179,25 m 

průměrná sklonitost 0,54° 

BPEJ 2.56.00 (8,37 ha), 2.55.00 (8,51 ha) 

kontakt: BRAZEL s.r.o. 

plodina 2017: brambory rané 

plodina 2018 jarní pšenice 
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Půdy v místě pokusu dle GIS: 

BPEJ 2.56.00 - skupina půdních typů: fluvizemě, půdotvorný substrát koluviální a nivní 

sedimenty. 
Fluvizemě převážně na rovině nebo úplné rovině, se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu 
do 10 %. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém regionu a středně produkční.  

 

Klimatický region: 2 - teplý, mírně suchý (T2) 
Tab. 8-8: Klimatické charakteristiky Lysá n. L. 

Charakteristika regionu Rozsah hodnot 

 Suma teplot nad 10 °C 2600 - 2800 

 Průměrná roční teplota °C 8 - 9 

 Průměrný úhrn srážek (mm) 500 - 600 

 Pravděpodobnost suchých vegetačních období v % 20 - 30 

 Vláhová jistota ve vegetačním období 2 - 4 
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Obr. 8-11: Klimatické regiony Lysá n. L. 

8.2.1. Agrotechnika pokusů 

Hloubkové kypření s vápněním – cca 35 cm, případně více dlátovým pluhem TERALAND 
s FERTIBOXEM: 
– ponechání půdy přes zimu v neurovnaném stavu, 
– na jaře zkypřeno do požadované hloubky vč. aplikace vápna v dávce 500kg/ha a urovnáno 
kompaktorem, 
– brambory velmi rané odrůda Nandina, 
– syntetické hnojení: 

Eurofertil N-PRO 8-8-17 0,5 t/ha, 

Urea stabil   0,15 t/ha, 

Fortestim gama  4,4 l/ha, 

N-fenol   6,2 l/ha, 

– fungicidní ochrana: 
Valis M   2 kg/ha, 

Ranman TOP   0,5 l/ha, 

Revus    0,6 l/ha, 

– herbicidy: 
Arcade    5 l/ha, 

Titus    0,06 kg/ha. 
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Podrývání – cca 40 cm, případně více dlátovým pluhem TERALAND: 
– ponechání půdy přes zimu v neurovnaném stavu, 
– na jaře podryto do požadované hloubky a urovnáno kompaktorem, 
– brambory velmi rané odrůda Nandina, 
– syntetické hnojení: 
Eurofertil N-PRO 8-8-17 0,5 t/ha, 
Urea stabil   0,15 t/ha, 
Fortestim gama  4,4 l/ha, 
N-fenol   6,2 l/ha, 
– fungicidní ochrana: 
Valis M   2 kg/ha, 
Ranman TOP   0,5 l/ha, 
Revus    0,6 l/ha, 
– herbicidy: 
Arcade    5 l/ha, 
Titus    0,06 kg/ha. 
 

Orba – cca 25 cm pluhem zemědělce: 
– podzimní orba v požadované hloubce, 
– ponechání přes zimu v hrubé brázdě, 
– na jaře urovnání kompaktorem, 
– brambory velmi rané odrůda Nandina, 
– syntetické hnojení: 

Eurofertil N-PRO 8-8-17 0,5 t/ha, 

Urea stabil   0,15 t/ha, 

Fortestim gama  4,4 l/ha, 

N-fenol   6,2 l/ha, 

– fungicidní ochrana: 
Valis M   2 kg/ha, 

Ranman TOP   0,5 l/ha, 

Revus    0,6 l/ha, 

– herbicidy: 
Arcade    5 l/ha, 

Titus    0,06 kg/ha. 

 

Plodina: 
Brambory velmi rané – konzumní odrůda s brzkou sklizní NANDINA: 

- tvar oválný, uložení oček mělké, 
- hladká pevná slupka, 
- sytě žlutá dužina, 
- odolná proti mechanickému poškození, 
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- odolná proti tmavnutí, 
- střední až vyšší nasazení hlíz (sázet se sponem 32–34 cm v řádku 75 cm, což odpovídá počtu 

cca 43.000 rostlin na 1 ha), 
- střední vůči strupovitosti a rzivosti, 
- nízkou potřebou dusíku. 

 

8.2.2. Založené varianty 

 
Obr. 8-12: Schéma založených variant, Lysá n. L. 

 
Obr. 8-13: Půdní blok z LPIS a rozložení jednotlivých variant pokusu. 
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8.2.1. Agrotechnika 2018 

Příprava půdy:  

podzim 2017 – orba do hloubky 25 – 27 cm, jaro – 1x kultivátor Kverneland Master 700 

Setí:  

24.3. 2018 odrůda Alicia, výsevek 230 kg/ha, Horsch Pronto 

Hnojení:  

před setím 250 kg NPK 15,6-15,6-15,6 

22.5. 200 kg/ha LAD 

Ochrana: 

7.5. herbicid – Pixxaro 0,5l 

26.5. fungicid + insekticid – Hutton 0,8l + Nexide 0,08l 

Sklizeň: 

21.7. 4,12 t/ha, potravina 

8.2.2. Půdní průzkum 

Popis území 
Stejně jako lokalita Přerov nad Labem je i experimentální plocha Lysá nad Labem ovlivněna fluviálními 
sedimenty řeky Labe s výraznou texturní diferenciací. Navíc se zde vyskytují váté písky a vápnité spraše. 
Ač je plocha rovná, vyskytují se zde menší sníženiny a vyvýšeniny s relativní výškou 0,5-1 m. 
Pedologickým průzkumem bylo zjištěno, že v půdách sníženin převažuje jílovitá frakce, vyvýšeniny pak 
charakterizuje písčitá až hlinitopísčitá půda. I tak se u některé půdních profilů vyskytují tzv. čočky 
s jinou zrnitostí. Převládajícím půdním typem je fluvizem s různým stupněm hydromorfismu. 

Hladina podzemní vody bývá blíže povrchu. V místě vyvýšenin je ale její vliv nepatrný díky nízké 
kapilární kapacitě a malému efektu vzlínání písčitých horizontů.  Sníženiny bývají naopak často 
podmáčené nebo zcela zaplavené vodou. To způsobuje také nízkou mechanickou stabilitu půdy. Při 
pojezdu zemědělskou technikou tak může dojít k prohlubování sníženin, tvorbu tzv. kolejí a hutnění 
podorničí. Utužení zde také bylo pozorováno přibližně ve stejných hloubkách jako v lokalitě Přerov nad 
Labem. 

 

Terénní půdní průzkum 
Průzkum byl proveden za pomoci sondovací tyče s cílem popsat profilaci půdy v místech vpichů. Půda 
byla klasifikována podle Taxonomického systému půd (Němeček a kol., 2011). V rámci popisu sond byly 
stanoveny mocnosti jednotlivých horizontů a byly zaznamenány přítomnosti morfologických 
a morfogenetických znaků (známky a míra oglejení), včetně skeletovitosti a antropogenních vlivů. 
Zrnitostní ráz každého horizontu byl určen subjektivně v souladu s ČSN EN ISO 25177 a byl klasifikován 
podle Novákovy klasifikační stupnice (Valla a kol., 2000). Přítomnost karbonátů byla orientačně 
zjišťována pokapáním zeminy zředěnou HCl.  
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Sonda L1 - FLg (Fluvizem oglejená) 

 

Hloubka 
[cm] Horizont Barva Struktura Druh Skeletovitost Novotvary + 

povlaky Utužení 

0 - 34 Ap   droptovitá hp-p 0 -   

34 - 61 Bm     jh-jv < 2 
mramorování, 

příměs 
karbonátů 

možné 
utužení 

61 - 78 M1     jh+p < 2 
příměs 

karbonátů a 
písku   

> 78 M2     p < 2 bez karbonátů   
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Sonda L2 – FLk (Fluvizem kambická) 

Bez karbonátů v celém profilu, bez hydromorfních znaků. 

 

Hloubka 
[cm] Horizont Barva Struktura Druh Skel. Novotvary 

+ povlaky Utužení 

0 - 32 Ap hnědá droptovitá hp 0 -   

32 - 46 AB hnědo-
rezivá   h < 2 -  

možné 
utužení 

30-50 cm 
46 - 56 Bv rezivá   hp < 2  -   

56 - 76 M1 rezivá 
(oranžová)   hp-p < 2  - 

  
> 76 M2 plavá   p < 2  -   
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Sonda L3 – FLm (Fluvizem modální / Labská červenka) 

Bez karbonátů, bez hydromorfních znaků, minimum skeletů (valounky načervenalé žuly a křemene), 
bez utužení. 

 

Hloubka 
[cm] Horizont Barva Struktura Druh Skel. Novotvary 

+ povlaky Utužení 

0 - 32 Ap hnědá nestrukturní hp 0 - 
  

32 - 38 AB hnědo-
rezivá   hp < 2 -   

38 - 60 M1 rezivá   hp+p < 2 -   

60 - 67 M2 světle 
rezivá   P < 2 -   

67 - 73 M3 rezivá   hp+p < 2 -   
> 73 M4 světlá   p < 2 -   
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Sonda L4 – FLk (Fluvizem kambická) 

Bez karbonátů, bez hydromorfních znaků, minimum skeletů (valounky žuly a křemene). 

 

Hloubka 
[cm] Horizont Barva Struktura Druh Skel. Novotvary 

+ povlaky Utužení 

0 - 36 Ap hnědá polyedrická hp 0 -   

36 - 42 AB hnědo-
rezivá   hp < 2 - 

možné 
utužení 

34-58 cm 

42 - 58 Bv rezivá   h-hp < 2 - 
možné 
utužení 

34-58 cm 

58 - 68 B/M tmavě 
rezivá   hp-p < 2 - 

  
> 68 M plavá   p < 2 -   
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Sonda L5 – FLm (Fluvizem modální) 

Bez karbonátů, valounky křemene a červené žuly. 

 

Hloubka 
[cm] Horizont Barva Struktura Druh Skel. Novotvary + 

povlaky Utužení 

0 - 36 Ap   droptovitá h-hp < 5 - 
možné 
utužení 

28-35 cm 

36 - 44 AMg     jh + p < 2 slabé 
mramorování   

> 44 Mg     jh < 2 mramorování   
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Sonda L6 – FLm (Fluvizem modální) 

Bezstrukturní, bez karbonátů, bez utužení. 

 

Hloubka 
[cm] Horizont Barva Struktura Druh Skel. Novotvary 

+ povlaky Utužení 

0 - 41 Ap   bezstrukturní hp < 2 -   
41 - 76 M1 Plavá   p < 2 -   

> 76 M1 tmavší, 
oranžová   P+j < 2 - 

  
 

Tab. 8-9: Laboratorní výsledky porušených vzorků, Lysá n. L. 

Hloubka pH H2O pH KCl uhličitany Cox 
Ornice 6,62 5,85 <0,1 0,59 
Podorničí 6,75 5,61 <0,10 0,22 
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Tab. 8-10: Půdní fyziky, Lysá n. L. 

hloubka vlhkost hm. objem.vl. MKVK měrná 
hmotnost 

OHR  
 

% % obj. % obj. g/cm3 g/cm3 
Ornice 16,46 27,52 29,22 2,61 1,68 
Podorničí 14,61 27,05 28,72 2,63 1,87 
pórovitost momentální 

vzdušnost 
min 
vzdušnost 

nasáklivost MKVK 24 
(RVK) 

MKVK 
30min 

% obj. % obj. % obj. % obj. % % 
35,96 8,44 6,74 32,86 23,1 30,85 
29,08 4,03 7,95 30,68 26,05 29,36 

 

 
Obr. 8-14: Čára zrnitosti, Lysá n.L. 

8.3. Hovorčovice 

Katastrální území Hovorčovice, obec Hovorčovice, okres Praha-východ, kraj Středočeský. 

Tab. 8-11: Základní popis lokality, Hovočovice. 

půdní blok:  3302/6 (730-1030), k.ú. Hovorčovice 

průměrná nadmořská výška 220,81 m 

průměrná sklonitost 3,43° 

BPEJ 2.01.00 (4,05 ha) 

kontakt: Oldřich Todt 

plodina 2017: hořčice setá 

plodina 2018 jarní ječmen 
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Půdy v místě pokusu dle GIS: 

BPEJ 2.01.00 - skupina půdních typů: černozemě, půdotvorný substrát spraš. 

Černozemě převážně na rovině nebo úplné rovině, se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem 
skeletu do 10 %. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém regionu a velmi produkční. 

 

Klimatický region: 2 - teplý, mírně suchý (T2) 
Tab. 8-12: Klimatické charakteristiky, Hovorčovice. 

Charakteristika regionu Rozsah hodnot 

 Suma teplot nad 10 °C 2600 - 2800 

 Průměrná roční teplota °C 8 - 9 

 Průměrný úhrn srážek (mm) 500 - 600 

 Pravděpodobnost suchých vegetačních období v % 20 - 30 

 Vláhová jistota ve vegetačním období 2 - 4 

 

 
Obr. 8-15: Mapa klimatických regionů Hovorčovice. 

8.3.1. Agrotechnika pokusů 

Strip-till – cca 30 cm řádkovým kypřičem KUHN STRIGER: 
– ponechání půdy přes zimu v neurovnaném stavu, 
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– na jaře strip-till v požadované hloubce a urovnáno kompaktorem, 
– hořčice setá na zelené hnojení, 
– bez přihnojování porostu, 
– bez fungicidní ochrany, 
– herbicid, insekticid či regulátor nebyl aplikován. 
 
Hloubkové kypření s vápněním – cca 35 cm, případně více dlátovým pluhem TERALAND 
s FERTIBOXEM: 
– ponechání půdy přes zimu v neurovnaném stavu, 
– na jaře zkypřeno do požadované hloubky vč. aplikace vápna v dávce 500kg/ha a urovnáno 
kompaktorem, 
– hořčice setá na zelené hnojení, 
– bez přihnojování porostu, 
– bez fungicidní ochrany, 
– herbicid, insekticid či regulátor nebyl aplikován. 
 

Podrývání – cca 40 cm, případně více dlátovým pluhem TERALAND: 
– ponechání půdy přes zimu v neurovnaném stavu, 
– na jaře podryto do požadované hloubky a urovnáno kompaktorem, 
– hořčice setá na zelené hnojení, 
– bez přihnojování porostu, 
– bez fungicidní ochrany, 
– herbicid, insekticid či regulátor nebyl aplikován. 
 
Orba – cca 25 cm pluhem zemědělce: 
– podzimní orba v požadované hloubce, 
– ponechání přes zimu v hrubé brázdě, 
– na jaře urovnání kompaktorem, 
– hořčice setá na zelené hnojení, 
– bez přihnojování porostu, 
– bez fungicidní ochrany, 
– herbicid, insekticid či regulátor nebyl aplikován. 
 

Plodina:  
Hořčice setá - olejnina patřící do čeledi brukvovitých, jednoletá plodina. 

Pěstování Hořčice seté za účelem zeleného hnojení je jedním z běžných způsobů organického hnojení. 
Zelená hmota plodiny je zapravena do půdy, kde dochází k jejímu rozkladu. Před jejím zapravením však 
chrání půdu na povrchu před nepříznivými vlivy počasí, jako je extrémní déšť či sucho. Hlavním 
přínosem v rámci tohoto pokusu je pozitivní vliv zeleného hnojení na zlepšení hydrologických funkcí 
půdy, dále zásobení půdy potřebnými živinami, zvýšení obsahu humus v půdě, celkovém zlepšení 
fyzikálních, chemických i biologických vlastností zemědělské půdy. 

 



62 
 

8.3.2. Založené varianty 

 
Obr. 8-16: Schéma variant, Hovorčovice. 

 
Obr. 8-17: Půdní blok z LPIS a rozložení jednotlivých variant pokusu. 

 

8.3.1. Agrotechnika 2018 

Plodina: ječmen jarní 
Odrůda: Bojos 
Příprava půdy: 
- zadiskování hořčice/diskový podmítač - 25.11.2017 
- seťové orba/hloubka 28cm - 8.12.2017 
- příprava před setím /předseťový kompaktor „Bednar“ - 28.3.2018 
Doba setí: 6.4.2018  
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Hnojení: LAV 27% - 5.5.2018 - 1,0q 
       - 19.5.2018 - 0,8q 
Ochrana: Sekator 0,15l/ha - 30.4.2018 
     Zantara 0,9l/ha - 15.5.2018 
Sklizeň: 22.7.2018 

8.3.2. Půdní průzkum 

Popis území 
Experimentální plocha Hovorčovice je z vybraných lokalit nejvíce homogenní. Celý areál je tvořen 
černozemí lišící se v prostoru pouze v obsahu karbonátů nebo znaků koluviace. Možné utužení bylo 
pedologickým popisem odhadnuto mezi 25 a 50 cm. Zájmové území je tvořeno mírným svahem včetně 
konvexní a konkávní částí.  

Terénní půdní průzkum 
Průzkum byl proveden za pomoci sondovací tyče s cílem popsat profilaci půdy v místech vpichů. Půda 
byla klasifikována podle Taxonomického systému půd (Němeček a kol., 2011). V rámci popisu sond byly 
stanoveny mocnosti jednotlivých horizontů a byly zaznamenány přítomnosti morfologických 
a morfogenetických znaků (známky a míra oglejení), včetně skeletovitosti a antropogenních vlivů. 
Zrnitostní ráz každého horizontu byl určen subjektivně v souladu s ČSN EN ISO 25177 a byl klasifikován 
podle Novákovy klasifikační stupnice (Valla a kol., 2000). Přítomnost karbonátů byla orientačně 
zjišťována pokapáním zeminy zředěnou HCl.  

 

Sonda H1 – CEm (Černozem modální) 

Karbonáty v celém profilu, zřetelná koluviace, místy příměs opuky, utužení pouze odhadnuté. 
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Hloubka 
[cm] Horizont Barva Struktura Druh Skel. Novotvary 

+ povlaky Utužení 

28 Ap   drobtovitá h < 2 -   

81 Ac     h < 2 - 
možné 
utužení 
28-55 

> 81 A/Ck     h < 2 -   
 

Sonda H2 – CEm (Černozem modální) 

Karbonáty v celém profilu, místy křemenné valounky, jinak opuka. 

 

Hloubka 
[cm] Horizont Barva Struktura Druh Skel. Novotvary 

+ povlaky Utužení 

25 Ap   drobtovitá h < 2 -   

33 Ac     h < 2 - 
možné 
utužení 
22-35 

> 50 A/Ck     h < 2 příměs 
opuky   

 

Tab. 8-13: Laboratorní výsledky porušených vzorků, Hovorčovice. 

Hloubka pH H2O pH KCl uhličitany Cox 
Ornice 7,81 7,10 0,20 1,62 
Podorničí 7,05 6,28 0,10 1,13 
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Tab. 8-14: Půdní fyziky, Hovorčovice. 

hloubka vlhkost hm. objem.vl. MKVK měrná 
hmotnost 

OHR  
 

% % obj. % obj. g/cm3 g/cm3 
Ornice 26,65 35,05 40,27 2,64 1,32 
Podorničí 22,03 33,19 37,51 2,63 1,51 
pórovitost momentální 

vzdušnost 
min 
vzdušnost 

nasáklivost MKVK 24 
(RVK) 

MKVK 
30min 

% obj. % obj. % obj. % obj. % % 
50,09 15,04 9,82 43,75 34,27 41,77 
42,76 9,58 5,26 40,33 33,65 38,56 

 

 

Obr. 8-18: Čára zrnitosti, Hovorčovice. 

9. Mimoprodukční environmentální funkce půdy a jejich ekonomické 
hodnocení 

Mimoprodukční environmentální funkce půdy je funkce zemědělské půdy, která souvisí 

se složkami životního prostředí a ovlivňuje jejich kvalitu, zásobu, správné fungování atd. Tato 

studie klade důraz na zlepšení hydrologických funkcí, zabývá se proto pouze retenční 

a infiltrační schopností půdy. Hydrologické funkce hodnotí nejprve jako změnu zásoby 

přírodního kapitálu. Poté jsou tyto funkce hodnoceny i ekonomicky, avšak tento přístup je 

subjektivní a je založen na expertní metodě. U obou funkcí je hodnocen jejich reálný stav 

v době měření, nikoli jejich potenciál. 
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Retenční funkce 

Retenční vodní kapacita je množství vody, které je půda schopna zadržet v systému kapilárních 

pórů a potom je evapotranspirací postupně uvolňovat. Hodnoty retenční vodní kapacity pro 

tento rok řešení 2017 byly zjištěny laboratorním rozborem Kopeckého válečku. Samotný odběr 

a jednotlivá stanovení neporušeného vzorku jsou popsána v kapitole 2.2.1.3 Půdní průzkum. 

Pro hodnocení retenční funkce byla laboratorně stanovena hodnota ukazatele MKVK 24 – 

retenční vodní kapacity a rozložení velikostí pórů půdy. Další odběry neporušených vzorků 

prostřednictvím Kopeckého válečků jsou plánovány na příští rok. Pro vyhodnocení zjištěných 

údajů je nutné setrvat až do konce dalšího roku řešení 2018, neboť se budou porovnávat zjištěná 

data získaná před a po uskutečnění pokusu resp. provedení vybraných technologií. 

 

Infiltrační funkce 

Infiltrační funkce půdy zajišťuje neustále proudění a vsakování vody do půdy a její další pohyb 

v půdě. Hodnoty infiltrační funkce zemědělské půdy na pokusných parcelách byly v letošním 

roce řešení 2017 zjišťovány měřením infiltrometrem. Samotný proces měření infiltrační 

schopnosti půd je popsán v kapitole 2.2.1.3 Půdní průzkum této studie. Další měření pomocí 

infiltrometrů jsou naplánovány na příští rok. Pro vyhodnocení zjištěných údajů je nutné setrvat 

až do konce dalšího roku řešení 2018, neboť se budou porovnávat zjištěná data získaná před 

a po uskutečnění pokusu resp. provedení vybraných technologií. 
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ODBĚR VZORKŮ A TERÉNNÍ MĚŘENÍ 

10. Charakter klimatu 
Polní pokusy byly sledovány v letech 2017 a 2018 v době, kdy byla teplota vzduchu nadprůměrná 
oproti normálu sledovaném ČHMÚ. Celkový úhrn srážek byl sice v roce 2017 nadprůměrný (105 % 
oproti normálu), ale srážkové úhrny byly v podobě intenzivních deštích, které následně střídala dlouhá 
období sucha. Rok 2018 byl srážkově velmi podprůměrný, v případě srážkové události se jednalo o 
lokální a přívalové deště, tedy srážkové událostí, které se nestačí infiltrovat do půdy a voda odchází 
z krajiny v povrchovém odtoku. V roce 2018 byly od dubna naměřeny nadprůměrně vysoké teploty. 

Tab. 10-1: Průměrné měsíční teploty pro Prahu a Středočeský kraj, zdroj: ČHMÚ. Vysvětlivky: T = teplota vzduchu 
[°C], N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 1981-2010 [°C], O = odchylka od normálu [°C]. 

Rok  Měsíc ø 
Rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 

2017 
T -5 1,8 6,7 7,7 14,5 18,8 19,2 19,2 12,4 10,4 4,5 1,7 9,3 
N -1,2 -0,2 3,7 8,6 13,7 16,5 18,5 18 13,5 8,7 3,4 -0,1 8,6 
O -3,8 2 3 -0,9 0,8 2,3 0,7 1,2 -1,1 1,7 1,1 1,8 0,7 

2018 
T 2,9 -2,6 1,5 13,2 16,9 18,2 20,8 21,6 15,3 10,5       
N -1,2 -0,2 3,7 8,6 13,7 16,5 18,5 18 13,5 8,7       
O 4,1 -2,4 -2,2 4,6 3,2 1,7 2,3 3,6 1,8 1,8       

 

Tab. 10-2: Měsíční úhrny srážek pro Prahu a Středočeský kraj, zdroj: ČHMÚ. Vysvětlivky: S = úhrn srážek [mm], 
N = dlouhodobý srážkový normál 1981-2010 [mm], % = úhrn srážek v % normálu 1981–2010. 

Rok  Měsíc ø 
Rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 

2017 
S 26 19 40 72 36 83 82 76 37 76 37 29 615 
N 34 30 40 34 63 70 82 75 47 34 40 38 587 
% 76 63 100 212 57 119 100 101 79 224 93 76 105 

2018 
S 29 8 34 19 54 68 28 32 48 30    

N 34 30 40 34 63 70 82 75 47 34    

% 85 27 85 56 86 97 34 43 102 88    

 

Charakter klimatu během posledních dvou let ovlivnil polní pokusy a polní měření. Dlouhé období 
sucha s vysokými teplotami způsobily narušení půdního profilu. Vzniklé praskliny narušují homogenitu 
půdního prostředí a při polním šetření hraje roli subjektivní faktor výběru hodnocení plochy. To má za 
následek variabilitu hodnot např. u měření půdní infiltrace, stanovení půdní fyziky z neporušených 
půdních vzorků nebo při hodnocení utužení (penetrace) půdy. 
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Obr. 10-1: Ukázky narušení povrchu půdy. 

11. Stabilita půdní struktury WSA 
Velmi důležitou vlastností k popisu půdy, resp. k popisu kvality půdy je stanovení stability půdní 
struktury WSA (stability půdních makro-agregátů). Hodnota WSA nám popisuje kvalitu přírodních 
tmelů (především organických složek půdy) v rámci formování půdní struktury. Principem metody WSA 
(Kemper a Rosenau, 1986) je stanovení poměru labilních (ve vodě rozpustných složek půdy) a stabilních 
(ve vodě nerozpustných složek – rozpustných v dispergačním činidle hexametafosforečnanu sodném). 
Z hodnot WSA je možné nepřímo odvodit náchylnost půdy k vodní erozi, odvozovat na kvalitu 
organických látek z půdě, aktivitu půdních mikroorganismů a obecně „zdraví“ půdy.  

Poznámka: obsah stabilních půdních agregátů (1-2mm) a R „obsah skeletu” (částice <0.25 mm) byl stanoven pro každý vzorek 
podle rovnic: (1),(2),(3):   

  (1)   ∑=
=

n

1i
 WSAi1WSA

n  

  (2)    WSAi = M si  / (Msi + Mni)   

  (3)   ∑=
=

n

1i
 1R

n
(Mci- Msi + Mni) *100

 

 
kde WSA je statistický průměr z jednotlivých dílčích měření WSAi; Msi - hmotnost ve vodě stabilní fáze pro dané 

měření; Mni - hmotnost ve vodě nestabilní fáze pro dané měření; R - celkový obsah “skeletu“ = obsah částic > 0.25mm [%];  
Mci  = 4g (hmotnost analytu).

 
Stabilita půdní struktury byla v lokalitách hodnocena před založením pokusných variant a následně byla 
hodnocena pro jednotlivé varianty zpracování půdy. Hodnota WSA je bezrozměrná jednotka a čím vyšší 
hodnota tím je vyšší stabilita půdní struktury. WSA je ovlivněna řadou faktorů mezi které patří také 
roční období a průběh klimatu. Proto jsou hodnoty před založením pokusů v následujících krabicových 
grafech pouze informativní, jelikož byly odebírány v jiném ročním období (na jaře), zatímco vzorky 
z variant byly odebírány na podzim. Odběry byly brány tímto způsobem s ohledem na pomalé změny 
ve tvorbě půdní struktury tak, aby se postihl co nejdelší časový úsek a přitom data mohla být 
zpracována v této zprávě. 

Z každé varianty bylo odebráno 6 vzorků, pro každý vzorek byla laboratorně stanovena 3x hodnota 
WSA. Celkem tedy bylo pro každou variantu a lokalitu uskutečněno 18 analýz WSA. 

Na každé lokalitě nejlépe vychází varianta podrývání. Tato varianta v lokalitě Hovorčovice vychází 
významně lépe oproti ostatním. Ostatní varianty kypření, orba a striptill vychází v podobném rozpětí. 
Podrobné zobrazení hodnot je patrné z následujících grafů. 
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Obr. 11-1: Hodnoty WSA v lokalitě Přerov n. L. 

 
Obr. 11-2: Hodnoty WSA v lokalitě Hovorčovice. 

 
Obr. 11-3: Hodnoty WSA v lokalitě Lysá n. L. 
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12. Hodnocení půdní fyziky 
Hodnocení půdní fyziky bylo stanoveno z neporušených půdní vzorků tzv. Kopeckého válečcích. 
Vzhledem k velmi nízké půdní vlhkosti cca 15 obj. procent není možné odebrat kvalitní neporušení 
vzorky. Vzorky jsou ovlivněny při samotném odběru a následném transportu. Před zpracováním půdy 
pro následující plodiny nebyly vlhkostní podmínky optimalizovány. Proto jsou následující tabulce jen 
uvedeny výsledky z lokality Přerov n. L., které ale vzhledem ke zmíněnému nebyly hodnoceny. 

Tab. 12-1: Půdní fyzika, Přerov n. L. 

Varianta vlhkost hm. objem.vl. MKVK OHR  pórovitost  
% % obj. % obj. g/cm3 % obj. 

Podrývání 9,38 14,59 29,87 1,56 40,06 
Kypření 8,71 14,31 25,80 1,64 36,74 
Striptill 8,65 14,65 25,60 1,69 35,11 
Orba 10,33 17,77 30,41 1,72 34,04 
Varianta momentální 

vzdušnost 
min 
vzdušnost 

nasáklivost MKVK 24 
(RVK) 

MKVK 
30min 

 % obj. % obj. % obj. % % 
Podrývání 25,47 10,19 39,17 23,91 34,41 
Kypření 22,43 10,95 34,69 19,21 30,18 
Striptill 20,46 9,51 34,54 18,89 30,15 
Orba 16,28 3,63 35,64 29,01 32,24 

 

13. Polní infiltrační zkouška - infiltrometrem 
Infiltrační testy se prováděly přímo v terénu jednoválcovým infiltrometrem po dobu nejdéle dvou 
hodin. Přístroj pracuje na principu Mariottovy lahve, tedy s ustálenou tlakovou výškou po celou dobu 
měření. Základní časový krok sběru dat je 20 vteřin. Naměřená data byla následně upravena a 
převedena do větších jednotek [cm/h]. Pro vyhlazení průběhu infiltrační rychlosti byla použita 
Philippova aproximace (v grafech červená linie „Aproximace“). Jelikož je doba ustálení rychlosti u každé 
půdy odlišná, byla jako referenční hodnota rychlosti infiltrace stanovena rychlost infiltrace po jedné 
hodině měření. Měření probíhalo 2-4x na povrchu na každé experimentální ploše. Celkem bylo 
provedeno 32 měření na všech lokalitách v roce 2017 a stejné množství měření bylo také uskutečněno 
v roce 2018. 
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Obr. 13-1:  Příklad vyhodnocení infiltračního testu pomocí Philippovy aproximace. 

Výsledky byly ovlivněny klimatickými podmínkami v roce měření (2017). Začátek roku byl velmi suchý, 
což způsobilo nejdříve utužení orniční vrstvy a následné rozpraskání tak, kde byl větší podíl jílové 
frakce. Rok 2018 byl klimaticky velmi podobný roku předchozímu. Dlouhé období sucha a vysokých 
teplot způsobily rovněž narušení orniční vrstvy a jejích rozpraskání.  

 
Obr. 13-2: Praskliny v půdě vlivem vysychání v lokalitě Přerov nad Labem. 
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Obr. 13-3: Výtopový infiltrometr při měření v terénu. 

Kompaktní přetlakový (výtopový) infiltrometr reprezentuje poměrně malou testovanou plochu o 
průměru 10 cm. Proto při klimatických podmínkách, které panovaly během pokusů, byly měření značně 
ovlivněny řadou faktorů. Testovaná místa byla pečlivě vybírána tak, aby v místě nebyla znatelná 
preferenční infiltrační cesta. Již tento výběr ovlivňoval samotné měření. Přesto variabilita naměřených 
hodnot byla značná a je obtížné tato data celkově hodnotit. Spíše než ovlivnění infiltrace vlivem 
zpracovány půdy, bylo měření ovlivněno půdním prostředí a zrnitostním složením. Následně jsou 
zobrazeny grafy s naměřenými hodnotami. Také v roce 2018 se klimatické podmínky vymykaly 
normálu se shodnými dopady na terénní měření infiltrace. Vyhodnocení postavené na popisu 
preferenčního proudění v půdě pomocí zadeštění fluorescinem (stopovače) tak lze považovat za 
průkaznější mimo jiné i kvůli nepoměrně větší ploše (viz text dále).   



73 
 

 
Obr. 13-4: Infiltrace za čas, hodnoty naměřené infiltrometrem, Hovorčovice. 

 
Obr. 13-5: Infiltrace za čas, hodnoty naměřené infiltrometrem, Přerov n. L. 

 

14. Polní infiltrační zkouška - stopovačem 
Na pokusných variantách v lokalitách Hovorčovice a Přerov n. L. bylo uskutečněno testování infiltrace 
pomocí traceru (stopovače). Měření bylo uskutečněno interní metodikou VÚMOP v.v.i. Polní pokus se 
skládal ze dvou aktivit. Nejdříve bylo uskutečněno zadeštění mobilním dvou tryskovým srážkovým 
simulátorem. Po 24 hodinách došlo k odkopu půdních profilů a pořízení série snímků. Snímky byly 
následně analyzovány. 

Srážkovým simulátorem byla zadeštěna plocha 160×120 cm (1,92 m2) s 80 litry vody (úhrn cca 42 mm).  
Následně byla zadeštěna plocha 160×80 cm (1,28 m2) 40 litry vody se stopovačem fluoresceinem o 
koncentraci 2 g/l (úhrn cca 31 mm). 
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Obr. 14-1: Infiltrační zkouška srážkovým simulátorem. 

24 hodin po zadeštění došlo k odkopu půdních profilů. Půdní profily byly kopány kolmo na zpracování 
půdy. Pro každou variantu byly uskutečněny alespoň 4 řezy ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Focení částí 
profilu bylo v hliníkovém rámu o rozměrech 50×50 cm, na snímku byla umístěna kalibrační kostka tzv. 
SpyderCube. Stopovač (fluorescein) reaguje na UV záření, z toho důvodu bylo nutné pokus uskutečnit 
v čase mimo denní světlo a odkopané profily bylo nutné nasvítit UV lampou. 

  

  
Obr. 14-2: Odkop profilů půdy a pořízení obrazových snímků. 
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Pořízené obrazové snímky byly podrobeny grafické analýze. Výsledkem analýzy je zobrazení zón, ve 
kterých byla projevena infiltrace. 

  

   
Obr. 14-3: Obrazová analýza infiltrační zkoušky stopovačem. 

14.1. Hodnocení infiltrační zkoušky 

Infiltrační zkoušky na výzkumných plochách byly ovlivněny extrémním počasí, které během dvou let 
pokusu panovalo. Dlouhé období sucha s vysokými teplotami způsobily nízké hodnoty půdní vlhkosti a 
rozrušení půdní homogenity smršťováním půdy za vzniku prasklin. Tyto praskliny následně slouží 
k preferenčnímu odtoku/infiltrace dešťové srážky a samotné zpracování půdy nepředstavuje majoritní 
složku. 

Dalším významným faktorem byla heterogenita půdního prostředí. Přesto, že byly pozemky pečlivě 
vybírány a pokusné varianty se nacházely v těsné blízkosti, byla na pozemcích půda proměnlivé textury. 
V lokalitě Přerov n. L. docházelo k infiltraci až do hloubky 60 cm, kde byla půda zrnitostně lehčí (Obr. 
14-4). Srážka do této hloubky se infiltrovala preferenční cestou viz. předchozí odstavec. 
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Obr. 14-4 Infiltrační zkouška Přerov. Infiltrace do spodní části profilu preferenčními odtokovými cestami. 

Zkoušky infiltrace pro jednotlivé varianty jsou poskládány do jednoho profilu v následujících obrázcích. 
Snímky se skládají ze sekcích o šířce rámu (50 cm). 

V lokalitě Hovorčovice se nacházejí černozemě, které se vyznačují relativně homogenním prostředí. Je 
patrné, že hloubka infiltrace osciluje od 0 do 35 cm. U varianty podrývání a kypření je možné pozorovat 
hlubší záteky, u orby v jednom místě také, u varianty striptill je možné tvrdit podobné. Zcela jistě je u 
těchto variant znát vliv sucha a rozpraskání půdního prostředí. 

 
Obr. 14-5: Infiltrační pokus varianty orba v Hovorčovicích. (červené vodorovné čáry jsou po 10 cm) 

 

Obr. 14-6: Infiltrační pokus varianty podrývání v Hovorčovicích. (červené vodorovné čáry jsou po 10 cm) 
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Obr. 14-7: Infiltrační pokus varianty kypření s vápněním v Hovorčovicích. (červené vodorovné čáry jsou po 10 cm) 

 
Obr. 14-8: Infiltrační pokus varianty striptill v Hovorčovicích. (červené vodorovné čáry jsou po 10 cm) 

V lokalitě Přerov n. L. se nejlépe projevila varianta podrývání, ve které bylo možné pozorovat záteky až 
do hloubky 40 cm. U dalších variant se projevila heterogenita půdního prostředí a lehčí zrnitostní 
složení půdy v hloubce pod 30 cm. To má za následek relativně nižší infiltraci ve vrstvě těsně pod 
povrchem a naopak vyšší výskyt v hloubce od 30 cm. Srážka do nižších hloubek byla infiltrována 
preferenčními odtovými cestami, které nejsou ze snímků patrné. 

 
Obr. 14-9: Infiltrační pokus varianty podrývání v Přerově n. L. (červené vodorovné čáry jsou po 10 cm) 

 
Obr. 14-10: Infiltrační pokus varianty kypření s vápněním v Přerově n. L. (červené vodorovné čáry jsou po 10 cm) 
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Obr. 14-11: Infiltrační pokus varianty striptill v Přerově n. L. (červené vodorovné čáry jsou po 10 cm) 

 
Obr. 14-12: Infiltrační pokus varianty orba v Přerově n. L. (červené vodorovné čáry jsou po 10 cm) 

 

V následujících tabulkách jsou zobrazeny grafy vyjadřující plošné ovlivnění infiltrace pro jednotlivé 
varianty. Šedé křivky zobrazují jednotlivé čtverce, černá křivka značí průměr na variantě. U varianty 
lokality Hovorčovice (Tab. 14-1) je patrný prudký pokles hodnot od povrchu, pokles se zastaví u hodnot 
blížících se k nule v hloubce od 18 do 27 cm.  

Tab. 14-1: Grafy zobrazující pixely barevně označené vlivem infiltrace a jejich změna s hloubkou v lokalitě 
Hovorčovice. Šedé křivky jsou pro jednotlivé snímky, černá křivka představuje průměr. Na svislých osách je hloubka 
v cm, na vodorovných šířka v mm. 
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Varianta: Kypření 

 
Varianta: Striptill 

 

U lokality Přerov n. L. (Tab. 14-2) je také patrný pokles v horní části, který začne stagnovat kolem 
hloubky 15 cm. U variant je v některých případech patrný vyšší výskyt zamokření ve spodní části grafu, 
který je vysvětlován lehčím zrnitostním složením. 

Tab. 14-2: Grafy zobrazující pixely barevně označené vlivem infiltrace a jejich změna s hloubkou v lokalitě Přerov 
n. L. Šedé křivky jsou pro jednotlivé snímky, černá křivka představuje průměr. Na svislých osách je hloubka v cm, 
na vodorovných šířka v mm. 

 
Varianta: Orba 

 
Varianta: Podrývání 
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Varianta: Kypření 

 
Varianta: Striptill 

 

Průměrné plochy zamokření jsou uvedeny v tabulce níže (Tab. 14-3). Tabulka vychází z grafů výše a 
průměry plochy zamokření lépe zobrazují rozdílnost jednotlivých variant. U obou lokalit nejlépe vychází 
varianta podrývání, dále je pak orba a kypření vychází v lokalitě Hovorčovice lépe, naopak v Přerově n. 
L. je plocha zamokření u varianty striptill nepatrně vyšší oproti kypření. 

Tab. 14-3: Průměrná plocha ovlivněná infiltrací v cm2 

Varianta Hovorčovice Přerov n. L. 
Orba 485 347 

Podrývání 530 460 
Kypření 389 253 
Striptill 318 269 

 

15. Hodnocení změny utužení půdy 
Průzkum byl proveden penetrometrem typu Eijkelkamp Penetro Viewer Vs. 6.08. Penetrometr 
zaznamenává vyvinutý tlak potřebný k proniknutí do nižších vrstev půdy. Maximální hloubka proražení 
je 80 cm.  

 
Obr. 15-1: Penetrometr s GPS modulem. 
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První měření bylo uskutečněno k popsání půdního stavu před založením polních pokusů. Druhé měření 
bylo uskutečněno druhý rok po založení pokusu. Druhé měření mělo mapovat nejen aktuální vliv 
zpracování půdy, ale také jeho dlouhodobější efekt. Krátkodobý efekt zpracování půdy je zřejmý. 

Polní experiment probíhal v letech 2017 a 2018 v době, kdy po oba roky panovaly atypické klimatické 
podmínky. V roce 2018 od jara panovaly nadprůměrně vysoké teploty s minimálním srážkovým 
úhrnem. Tento fakt je odražen v hodnocení penetrace půdy, jelikož v době druhých polních zkoušek 
byly půdní podmínky s minimální vlhkostí. 

Statistické výpočtu a renderování grafů bylo uskutečněno v programu RStudio (verze 3.2.3.). 

15.1. Utužení půdy před založením pokusů 

Z následujících obrázků (Obr. 15-2, Obr. 15-3, Obr. 15-4) jsou patrné průběhy utužení na pokusných 
lokalitách Přerov n. L., Lysá n. L. a Hovorčovice. U všech lokalit byla maximální potřebný tlak k proražení 
3 MPa. 

Ve všech lokalitách je možné pozorovat postupné zvyšování tlaku s hloubkou v orničních horizontu a 
následnou změnu tohoto trendu, které se u variant mírně liší. V Přerově následně odchází k mírně 
oscilaci dat, V Lysé je oscilace patrnější a v Hovorčovicích je následné utužení téměř konstantní. 
V prvních dvou případech může být tato změna způsobena zrnitostními změnami, 
zatímco Hovorčovicích je podloží homogenní (spraš). 

 
Obr. 15-2 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Přerov n. L. před založením polních experimentů. Tenké čáry 

znázorňují průběhy jednotlivých vpichů, tlustá čára představuje medián dané lokality. 
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Obr. 15-3 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Lysá n. L. před založením polních experimentů. Tenké čáry 

znázorňují průběhy jednotlivých vpichů, tlustá čára představuje medián dané lokality. 

 
Obr. 15-4 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Hovorčovice před založením polních experimentů. Tenké čáry 

znázorňují průběhy jednotlivých vpichů, tlustá čára představuje medián dané lokality. 
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15.2. Utužení půdy po založených pokusech 

15.2.1. Přerov nad Labem 

Výsledky penetrometrických testů byly rovněž do značné míry ovlivněny suchem, které panovalo 
během léta 2018. V řadě případů nebylo možné zasunout penetrometrickou sondy do maximální 
hloubky sondy 80 cm. Měření jsou v některých případech ukončena již ve 20cm hloubce. Na druhou 
stranu některá měření vykazují menší odpor (utužení) než ve skutečnosti půda má. Jde o měření, u 
kterých sondy trefily nějakou prasklinu v půdě nebo rýhu po technologii.  Obecně u všech variant došlo 
k zvýšení utužení. To způsobil s největší pravděpodobností vysychající půdní profil, u kterého došlo ke 
ztužení půdních agregátů. Jednotlivé zemědělské techniky lze tedy hodnotit z pohledu, jak dokáží tento 
vyschlý profil nakypřit a do jaké míry dokáží zpomalit vysychání směrem do hloubky.  

V lokalitě Přerov nad Labem se nejlépe projevila technologie kypření. V této variantě docházelo 
k nejmenšímu nárůstu utužení s hloubkou. Největšímu utužení kolem 40 cm hloubky však ani kypření 
nepomohlo. Rozdílné utužení pod hloubku 40 cm lze přiřadit druhové pestrosti půd a půdotvorného 
substrátu na experimentální ploše. Písčité podloží je méně náchylné k utužení na rozdíl od jílovitých a 
prachovitých sedimentů. Z pohledu infiltrace a retence vody v půdě v rámci zmíněných technologií 
vychází nejhůře stiptill, který nedokáže půdy rozrušit ve větší hloubce. 

 
Obr. 15-5 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Přerov n. L., varianta podrývání. Tenké čáry znázorňují 
průběhy jednotlivých vpichů, šedé svislé čáry znázorňují dosažené hloubky, tlustá čára představuje medián 

vpichů. 
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Obr. 15-6 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Přerov n. L., varianta kypření. Tenké čáry znázorňují průběhy 

jednotlivých vpichů, šedé svislé čáry znázorňují dosažené hloubky, tlustá čára představuje medián vpichů. 

 
Obr. 15-7 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Přerov n. L., varianta striptill. Tenké čáry znázorňují průběhy 

jednotlivých vpichů, šedé svislé čáry znázorňují dosažené hloubky, tlustá čára představuje medián vpichů. 
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Obr. 15-8 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Přerov n. L., varianta orba. Tenké čáry znázorňují průběhy 

jednotlivých vpichů, šedé svislé čáry znázorňují dosažené hloubky, tlustá čára představuje medián vpichů. 

 
Obr. 15-9 Porovnání zpracování půdy a změny utužení půdy s hloubkou v lokalitě Přerov n. L 
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15.2.2. Lysá nad Labem 

Půdní vlastnosti jak na lokalitě Přerov nad Labem, tak v Lysé nad Labem jsou determinovány převážně 
podložím. Střídají se zde relativně propustné písky s méně propustnými vrstvami jílu. Kromě 
založených variant v roce 2017 provedl nezávisle na řešení vlastník pozemku na ploše variant v roce 
2018 podrytí do hloubky 35 cm, což je patrné na vyhodnocení penetrometrického odporu.  

 
Obr. 15-10 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Lysá n. L., varianta podrývání. Tenké čáry znázorňují 

průběhy jednotlivých vpichů, šedé svislé čáry znázorňují dosažené hloubky, tlustá čára představuje medián 
vpichů. 



87 
 

 
Obr. 15-11 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Lysá n. L., varianta kypření. Tenké čáry znázorňují průběhy 

jednotlivých vpichů, šedé svislé čáry znázorňují dosažené hloubky, tlustá čára představuje medián vpichů. 

 
Obr. 15-12 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Lysá n. L., varianta orba. Tenké čáry znázorňují průběhy 

jednotlivých vpichů, šedé svislé čáry znázorňují dosažené hloubky, tlustá čára představuje medián vpichů. 
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Obr. 15-13 Porovnání zpracování půdy a změny utužení půdy s hloubkou v lokalitě Lysá n. L 

15.2.3. Hovorčovice 

V lokalitě Hovorčovice se neprojevil viditelný rozdíl ve vlivu zvolených technologií na půdní zhutnění. 
Půdní typ černozem, který se zde nachází, vykazuje minimální znaky agrotechnického zhutnění. Navíc 
jsou výsledky velmi ovlivněny suchem a následným utužením, případně rozpraskáním vlivem 
vysycháním povrchového horizontu. Řada vpichů nebylo možné provést do dostatečné hloubky. 
Technické parametry přístroje nedovolily vynaložení většího tlaku k proražení tvrdé půdní bariéry 
v hloubkách kolem 40 cm. To zkreslilo výsledek hlavně u varianty podrývání, kde, pokud došlo 
k zasunutí celé sondy do půdy, se jednalo pravděpodobně o prasklinu nebo o rýhu po technologii. Ve 
výsledných datech se pak ukázala oblast sníženého odporu v hloubkách mezi 40-60 cm. Z naměřených 
penetrometrických dat nelze jednoznačně určit výhody nebo nevýhody jednotlivých technologií a to 
hlavně díky extrémně suchému roku 2018. 
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Obr. 15-14 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Hovorčovice, varianta podrývání. Tenké čáry znázorňují 
průběhy jednotlivých vpichů, šedé svislé čáry znázorňují dosažené hloubky, tlustá čára představuje medián 

vpichů. 

 
Obr. 15-15 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Hovorčovice, varianta kypření. Tenké čáry znázorňují 
průběhy jednotlivých vpichů, šedé svislé čáry znázorňují dosažené hloubky, tlustá čára představuje medián 

vpichů. 
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Obr. 15-16 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Hovorčovice, varianta striptill. Tenké čáry znázorňují 

průběhy jednotlivých vpichů, šedé svislé čáry znázorňují dosažené hloubky, tlustá čára představuje medián 
vpichů. 

 
Obr. 15-17 Změna utužení půdy s hloubkou. Lokalita Hovorčovice, varianta orba. Tenké čáry znázorňují průběhy 

jednotlivých vpichů, šedé svislé čáry znázorňují dosažené hloubky, tlustá čára představuje medián vpichů. 
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Obr. 15-18 Porovnání zpracování půdy a změny utužení půdy s hloubkou v lokalitě Hovorčovice. 

15.3.  Shrnutí kapitoly 

Utužení půdy bylo zkoumáno vpichovacím penetrometrem do hloubky 80 cm. Měření bylo provedeno 
před založením pokusů a po roce a půd od založení. Cílem bylo popsat změny utužení půdy 
z dlouhodobého hlediska a vliv zpracování půdy na utužení. Utužení půdy je také ovlivněno 
klimatickými podmínkami, které ovlivňují půdní vlhkost. To se projevilo především v rozdílných 
hodnotách před založením pokusů a po založení. Z tohoto důvodu byly vždy porovnávány varianty 
zpracování půdy v jednotlivých lokalitách. Z provedených je patrné, že zásah zpracování půdy snižuje 
odpor průniku a to až do hloubky zpracování. V častých případech ale pod hloubkou vzniká utužená 
vrstva, kterou nebylo možné při maximálním tlaku prorazit. V některých případech bylo vyšší utužení 
půdy pro variantu striptill, tedy variantu, u které je půda zpracována pásově a často i do mělčích 
hloubek. V boji proti utužení půdy by byla optimální kombinace nástroje s co nejhlubší pracovní 
činností a hluboko kořenící rostlinky, které by byly schopné narušit vrstvu pod zpracováním půdy. 

 

16. Ekonomické hodnocení 

16.1. Ekonomie zpracování půdy 

Pro stanovení ekonomického hodnocení nákladů pokusu byla zvolena metoda výpočtu přímých 
nákladů na technologii zpracování půdy. Přímé náklady vyjadřují pouze náklady, které s danou operací 
přímo souvisí a jsou jednoznačně přiřaditelné nebo náklady, které nastanou v její návaznosti. Přímé 
náklady jsou vyjádřeny v penězích na jednotku výkonnosti, například na 1  ha zemědělské půdy, na 1 
hodinu práce atd. 
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Do přímých nákladů jsou zahrnuty tyto položky: 

1. Náklady na traktor a na pracovní stroj. 
2. Náklady na mzdy. 
3. Náklady na navazující technologie. 

 

Pro výpočet přímých nákladů na uskutečněné technologie a pěstování dané plodiny nebyly použity 
údaje o skutečných nákladech konkrétního zemědělce, ale údaje o průměrných nákladech a cenách 
z jiných, níže uvedených kvalifikovaných zdrojů. 

Ad 1. Náklady na traktor a na pracovní stroj. 
Skládají se z nákladů na odpisy, opravy, PHM a ostatní konstantní náklady (uskladnění, pojištění atd). 
V následujících propočtech přímých nákladů na uskutečněné technologie nebyly použity údaje o 
skutečných nákladech ale údaje z Normativů pro zemědělskou a potravinářskou výrovu portálu 
Agronormativy.cz. Konkrétně se jedná o údaje o Spotřebě nafty, Potřebě práce a Ceně pracovní 
operace. 

Dle Agronormativy.cz: „Ceny služeb mechanizovaných prací jsou počítány pro průměrné obtížnostní 
podmínky s  převažujícím typem (z hlediska výkonnosti) soupravy a pro pozemky přiměřené velikosti 
(např. pro výkonné samojízdné stroje pozemky větší než 10 ha apod. dle typu soupravy a místních 
podmínek). V cenách služeb není započítána cena pomocné pracovní operace (např. doprava 
materiálu, pokud doprava nebo nakládání není uvedeno v názvu). Ceny vychází ze zdůvodněných 
nákladů na provoz souprav při 15 % ziskové přirážce. Ceny služeb mechanizovaných prací jsou 
počítány jednak bez započtení nákladů na naftu (v tom případě nutno aktuální ceny zvýšit o náklady 
na naftu) a jednak s naftou při komplexní ceně nafty 28,60 Kč/l bez DPH. Ceny jsou zaokrouhleny na 
nejbližších 5 Kč, je-li měrnou jednotkou hektar nebo hodina.“ (Agronormativy) 

Ad 2. Náklady na mzdy. 
Náklady na mzdy zaměstnanců vychází z hodinové sazby, přičemž u všech technologií je uvažována 
různá doba na provedení dané operace. Údaje o časové náročnosti jednotlivých technologií a prací 
spojených s pěstováním vybraných plodin uvádí tabulka „Pracovní operace“. 

Průměrná hrubá mzda řidiče zemědělských strojů je dle platy.cz 21.420,-Kč. Hodinová mzda při 
standartním rozsahu 160 odpracovaných hodin měsíčně vychází po zaokrouhlení 134,-Kč. Podle 
serveru eprehledy.cz je průměrná hrubá mzda traktoristů a obsluhy zemědělských strojů 21.145,- Kč. 
Po přepočtu a po zaokrouhlení vychází hodinová mzda 132,- Kč. Server agronormativy.cz uvažuje 
hrubou hodinovou mzdu ve výši 140,-Kč, která bude použita pro všechny výpočty této studie. 

Ad 3. Náklady na navazující technologie. 

Každý způsob zpracování zemědělské půdy má konkrétní položky a úkony, které s ním jednoznačně 
souvisí. Proto je pro porovnání ekonomické náročnosti jednotlivých technologií uvažováno i 
s navazujícími činnosti v závislosti právě na volbě technologie zpracování půdy. Jedná se především 
o technologii strip-till, kdy je vzhledem k jeho technologickému postupu zapotřebí uvažovat odlišné 
technické zařízení při setí zrna. V běžném případě je setí provedeno univerzálním secím strojem. 
V případě technologie strip-till, kdy je kypřen úzký řádek dle GPS, je zapotřebí setí přesným secím 
strojem, tak aby stroj zasel přímo do prokypřeného řádku.  Každý z těchto strojů je jinak ekonomicky 
náročný a je potřeba to uvažovat při porovnávání celkových přímých nákladů všech vybraných 
technologií zpracování zemědělské půdy.  

http://www.agronormativy.cz/
http://www.agronormativy.cz/


93 
 

Výpočet nákladů Přerov na Labem 

Tab. 16-1: Tabulka nákladů na pracovní operace. Uvedené náklady jsou bez ceny hnojiva, osiva, chemických přípravků. 

Pracovní operace - Přerov nad Labem - Ječmen jarní 

Provedená technologie 

Agronormativy.cz Vlastní výpočet 

Měrná 
jednotka 

Spotřeba 
nafty 
[l.měr.jedn.-1] 

Potřeba 
práce, 
normohodina 
[h.měr.jedn.-1] 

Cena bez 
DPH, bez 
nafty včetně 
15% ziskové 
přirážky 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Cena 
spotřebované 
nafty při 
konstantní ceně 
28.60Kč/l dle 
vyhlášky č. 
440/2016 Sb. 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Cena práce při 
konstantní 
hrubé 
hodinové mzdě 
140,-Kč 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Cena bez DPH, 
bez nafty po 
odečtení 15% 
ziskové 
přirážky 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Zdůvodněné 
náklady na 
provoz 
souprav 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Náklady 
technologie 
bez DPH vč. 
nafty 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Hloubkové kypření 
podorničí dlátovými 
kypřiči 

ha 25 1,3 1150 715 182 978 796 1693 

Podrývání ha 25 1,3 1150 715 182 978 796 1693 
Strip-till (srovnatelné s 
kypření půdy - radličkový 
kypřič - hloubkové 
kypření) 

ha 9,6 0,4 425 275 56 361 305 636 

Orba hluboká ha 23,5 1,2 1180 672 168 1003 835 1675 
Setí univerzálními secími 
stroji ha 3,5 0,35 430 100 49 366 317 466 

Setí přesnými secími stroji ha 3,9 0,45 800 112 63 680 617 792 
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Tab. 16-2: Tabulka přímých nákladů na vybrané technologie zpracování půdy. 

Různé technologie zpracování půdy - Přerov nad Labem - Ječmen jarní 

Provedená technologie Měrná 
jednotka 

Přímé náklady 
samotné 
technologie bez 
DPH 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Celkové přímé 
náklady na 
pěstování ječmene 
jarního bez DPH  
[Kč.měr.jedn.-1] 

Hloubkové kypření 
podorničí dlátovými 
kypřiči 

ha 1693 2158 

Podrývání ha 1693 2158 
Strip-till (srovnatelné s 
kypření půdy - radličkový 
kypřič - hloubkové 
kypření) 

ha 636 1427 

Orba hluboká ha 1675 2141 
 

Výše uvedená tabulka shrnuje údaje z provedených výpočtů přímých nákladů na vybrané operace. 
Náklady na jednotlivé technologie zpracování zemědělské půdy se až na technologii strip-till do značné 
míry neliší. Důvodem je hloubka prováděných technologií. V případě technologie strip-till, dochází 
k úspoře nákladů, vzhledem k tomu, že oproti ostatním technologiím je kypřen pouze úzký řádek. 
Avšak pokud je v brán v úvahu celý proces pěstování ječmene jarního, je v případě technologie strip-
till nezbytné k setí zrna obiloviny použít přesný secí stroj. Tato technologie je o něco nákladnější oproti 
univerzálním secím stojům, ale i přes to zůstávají náklady na technologii strip-till o více než 30% nižší. 
Z výše uvedené analýzy je při pěstování ječmene jarního ekonomicky nejvýhodnější technologie strip-
till a poté všechny ostatní, jejichž nákladnost dosahuje stejných hodnot. 
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Výpočet nákladů Lysá nad Labem 

Tab. 16-3: Tabulka nákladů na pracovní operace vč. přímých nákladů na vybrané technologie zpracování půdy. Uvedené náklady jsou bez ceny hnojiva, osiva, chemických 
přípravků. 

Pracovní operace - Lysá nad Labem - Rané brambory  

Provedená technologie 

Agronormativy.cz Vlastní výpočet 

Měrná 
jednotka 

Spotřeba 
nafty 
[l.měr.jedn.-1] 

Potřeba 
práce, 
normohodina 
[h.měr.jedn.-1] 

Cena bez 
DPH, bez 
nafty včetně 
15% ziskové 
přirážky 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Cena 
spotřebované 
nafty při 
konstantní ceně 
28.60Kč/l dle 
vyhlášky č. 
440/2016 Sb. 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Cena práce při 
konstantní 
hrubé 
hodinové mzdě 
140,-Kč 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Cena bez DPH, 
bez nafty po 
odečtení 15% 
ziskové 
přirážky 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Zdůvodněné 
náklady na 
provoz 
souprav 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Náklady 
technologie bez 
DPH vč. nafty 
= celkové 
přímé náklady 
na technologie 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Hloubkové kypření 
podorničí dlátovými 
kypřiči 

ha 25 1,3 1150 715 182 978 796 1693 

Podrývání ha 25 1,3 1150 715 182 978 796 1693 

Orba hluboká ha 23,5 1,2 1180 672 168 1003 835 1675 

 

Výše uvedená tabulka shrnuje údaje z provedených výpočtů přímých nákladů na vybrané operace. Náklady na technologie hloubkového kypření a podrývání 
zemědělské půdy se v porovnání s konvenčním způsobem hospodaření, kdy je půda zpracovávána orbou, neliší. Z výše uvedené analýzy vyplývá, že při 
pěstování raných brambor dosahují náklady na různé technologické zpracování půdy přibližně stejných hodnot a nejsou tedy při volbě nejvhodnější 
technologie zásadní po její výběr. Důležité je se zaměřit na to, jakých způsobem dané technologie ovlivňují neekonomické, tady mimoprodukční parametry a 
funkce, jenž významně ovlivňují dlouhodobé výnosové hodnoty plodiny. 
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Výpočet nákladů Hovorčovice 

Tab. 16-4: Tabulka nákladů na pracovní operace vč. přímých nákladů na vybrané technologie zpracování půdy. Uvedené náklady jsou bez ceny hnojiva, osiva, chemických 
přípravků. 

Pracovní operace - Hovorčovice - Hořčice setá 

Provedená technologie 

Agronormativy.cz Vlastní výpočet 

Měrná 
jednotka 

Spotřeba 
nafty 
[l.měr.jedn.-1] 

Potřeba 
práce, 
normohodina 
[h.měr.jedn.-1] 

Cena bez 
DPH, bez 
nafty včetně 
15% ziskové 
přirážky 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Cena 
spotřebované 
nafty při 
konstatní ceně 
28.60Kč/l dle 
vyhlášky č. 
440/2016 Sb. 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Cena práce při 
konstantní 
hrubé 
hodinové mzdě 
140,-Kč 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Cena bez DPH, 
bez nafty po 
odečtení 15% 
ziskové 
přirážky 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Zdůvodněné 
náklady na 
provoz 
souprav 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Náklady 
technologie bez 
DPH vč. nafty 
= celkové 
přímé náklady 
na technologie 
[Kč.měr.jedn.-1] 

Hloubkové kypření 
podorničí dlátovými kypřiči 

ha 25 1,3 1150 715 182 978 796 1693 

Podrývání ha 25 1,3 1150 715 182 978 796 1693 

Strip-till (srovnatelné s 
kypření půdy - radličkový 
kypřič - hloubkové kypření) 

ha 9,6 0,4 425 275 56 361 305 636 

Orba hluboká ha 23,5 1,2 1180 672 168 1003 835 1675 

 

Výše uvedená tabulka shrnuje údaje z provedených výpočtů přímých nákladů na vybrané operace. Náklady na technologie hloubkového kypření a podrývání 
zemědělské půdy se v porovnání s konvenčním způsobem hospodaření, kdy je půda zpracovávána orbou, neliší. Náklady na technologii strip-till jsou přibližně 
o 60% nižší než ostatní technologie, což vede ke značné úspoře. Vzhledem k pěstování hořčice seté není zapotřebí přesného sazeče, jako při pěstování ječmene 
jarního a nedochází tak ke zvýšení nákladů v souvislosti s technologií strip-till. Z výše uvedené analýzy vyplývá, že ekonomicky nejvhodnější technologií v rámci 
této lokality je pro zpracování půdy technologie strip-till. Ostatní technologie mají náklady srovnatelné a proto je při jejich volbě důležité zaměřit se na to, 
jakých způsobem dané technologie ovlivňují neekonomické, tady mimoprodukční parametry a funkce, jenž významně ovlivňují dlouhodobé výnosové hodnoty 
plodiny. 
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16.2. Ekonomické hodnocení výnosů 

Součástí terénního pokusu je i ekonomické hodnocení výnosnosti plodin na pokusných lokalitách a jeho 
porovnání v rámci jednotlivých testovaných technologií a v jednotlivých letech. Jedná se o kvantifikaci 
produkční funkce půdy, která jak již název napovídá, odráží dosaženou produkci neboli výkony získané 
ze zemědělské půdy. Tyto výkony jsou vyjadřovány množstvím v určitých jednotkách. Výkon je 
v peněžním ocenění nazývám výnosem.  

Studie vyhodnocuje a porovnává jednotlivé zjištěné výkony (výnosy) a náklady pokusu, avšak tyto 
kategorie ukazatelů nejsou navzájem dávány do souvztažnosti. Důvodem je variabilita a množství 
souvisejících přímých nákladů na jednotlivé technologie a plodiny, ale také nemožnost získání přesných 
nepřímých nákladů. Do výpočtu a interpretace zjištěných výsledků by chybějící údaje vnesly 
nepřesnosti a tak je každá kategorie hodnocena zvlášť. 

Pro hodnocení výnosnosti ječmene jarního byly měřeny a hodnoceny tyto parametry: 

- V první fázi růstu se subjektivně hodnotila vzešlost porostu, celkový stav porostu, výskyt 
plevele, mezerovitost, polehnutí a sytost barvy listů. 

- Dalším zjišťovaným parametrem byla urostlost rostlin, která se hodnotila ve dvou fázích růstu: 
sloupkování a zralost. Urostlost byla posuzována prohlídkou dané plodiny a následným 
měřením výšky nadzemních částí rostlin. Na každé parcele s odlišnou technologií zpracování 
půdy byly vymezeny 4 čtverce o ploše 1m2, z nichž byl náhodně odebrán a změřen vzorek 10 
rostlin. Čtverce byly náhodně umístěny v úhlopříčce každé parcely kosočtvercovitě ve směru 
řádku do typického porostu. Na každé parcele s různou technologií zpracování půdy bylo tedy 
celkem změřeno 40 vzorků rostlin ve dvou fázích růstu. 

- V poslední fázi růstu, zralosti, byly opět ze 4 náhodně rozmístěných čtverců do typického 
porostu o ploše 1m2 po uhlopříčce každé výzkumné parcely s odlišnou technologií zpracování 
půdy vyjmuty všechny rostliny daného čtverce. Ze získaného materiálu byly zjišťovány tyto 
parametry: počet klasů na jednotku plochy, hmotnost zrn na jednotku plochy, hmotnost 1000 
zrn a hmotnost stébel slámy na jednotku plochy. 
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Obr. 16-1: Agrobiologický průzkum 1.6.2017, Přerov nad Labem, ječmen jarní odrůda Bojos. 

 

 

Obr. 16-2: Měření urostlosti ječmen jarního odrůdy Bojos ve fázi růstu sloupkování. 
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Obr. 16-3: Agrobiologický průzkum 2.8.2017, Přerov nad Labem, ječmen jarní odrůda Bojos. 
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Příklad vymezování čtverců o ploše 1m2 pomocí 

červeného kovového čtvercového rámu 
umístěného v úhlopříčce parcely kosočtvercovitě 

na směr řádku. 

 
Ukázka z hodnocení výnosových  

parametrů ječmene jarního z jednotlivých  

testovaných ploch. 

Směr řádků ↔ 

 
Ukázka z hodnocení výnosových  

parametrů ječmene jarního z jednotlivých  

testovaných ploch. 

Obr. 16-4: Ukázky vyhodnocení výnosnosti 

Výsledky z hodnocení výnosností plodin jsou zobrazeny v následujících tabulkách. 

V lokalitě Přerov n. L. byly v roce 2017 nejlepší výnosy dosaženy na variantě podrývání, poté bylo 
kypření, dále pak orba a striptill. Výsledky byly potvrzeny výnosností dodané ZVO s.r.o. V následujícím 
roce 2018 byly porovnány výnosy dodané firmou, v tomto roce byl nevyšší výnos u podrývání, dále pak 
striptill, orba a kypření, které měly mezi sebou minimální rozdíly. 
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Tab. 16-5: Stanovení výnosnosti ječmene jarního v lokalitě Přerov n. L. (pozn: PO – podrývání, HK – kypření, OR – 
orba, ST – striptill) 

Lokalita Technologie Počet klasů 
na 1m2 

Hmotnost 
klasů na 

1m2 v [kg] 

Hmotnost 
1000 zrn 

[kg] 

Hmotnost slámy 
na 1m2 

[kg] 

Přepočet 
na t/ha 

Přerov n. L. 

PO 

900 0,5540 0,0480 0,3955 

1,95 
889 0,5915 0,0490 0,3965 
785 0,5805 0,0505 0,3500 
684 0,4965 0,0510 0,2990 

HK 

696 0,3970 0,0465 0,2705 

1,77 
673 0,4275 0,0485 0,2795 
747 0,4645 0,0485 0,2800 
724 0,5715 0,0520 0,3230 

OR 

505 0,3245 0,0475 0,2215 

1,24 
440 0,3615 0,0490 0,2055 
908 0,3910 0,0445 0,2635 
635 0,3070 0,0450 0,1965 

ST 

722 0,4585 0,0480 0,2840 

1,15 
586 0,3010 0,0475 0,2015 
668 0,3280 0,0465 0,2175 
308 0,3215 0,0440 0,2450 

 

Trend bodových výnosů byl v roce 2017 shodný s provozními výnosy. Z toho důvodu se v následujícím 
roce braly v úvahu provozní výnosy. 

Tab. 16-6: Vnýnosnosti ječmene jarního dodané ZVO s.r.o. (pozn: PO – podrývání, HK – kypření, OR – orba, ST – 
striptill) 

Variata 2017 2018 
t/ha t/ha 

PO 2,89 2,93 
HK 2,74 2,00 
ST 2,22 2,12 
OR 2,32 2,09 

 

16.3. Hodnocení nákladů a zisků 

Hodnocení nákladů a zisků vychází z dat uvedených v předchozích kapitolách. Jsou zohledněny 
pracovní operace a výnos komodity přepočten na Kč/ha. Nejsou zohledněny náklady na osivo, hnojiva 
a chemické přípravky. 
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Obr. 16-5: Vývoj cen pšenice, zdroj: SZIF, Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv, červenec 2018, Ročník XVIII. 

V první roce jsou započteny rozdílné náklady související se zpracováním půdy a setím. Dále je uveden 
výnos pšenice, přičemž byla uvažována cena komodity 3900 Kč/t bez DPH. Ve druhém roce bylo 
zpracování půdy a setí provedeno stejně pro všechny varianty, proto je v tomto roce uveden jen rozdíl 
zisku z výnosu. 

Tab. 16-7: Náklady a výnosy pšenice na hektar z lokality Přerov n. L. Výkupní cena komodity je uvažována 3900 
Kč/t. 

 
Cena bez DPH 

[Kč] 

Výnos 
komodit bez 

DPH [Kč] 

Ztráta/zisk 
[+-Kč] 

Výnos 2 rok 
bez DPH [Kč] 

Hloubkové kypření 2158 10686 8528 7800 
Podrývání 2158 11271 9113 11427 
Striptill 1427 8658 7231 8268 
Orba hluboká 2141 9048 6907 8151 

 

Z testovaných variant plyne, že náklady na orbu jsou podobné jako pro varianty kypření a podrývání, 
nejvýhodnější je varianta striptill, která ale vyžaduje přesné secí zařízení. Zisky jsou nejvyšší pro 
podrývání a to v první i ve druhém roce. Z těchto důvodů se jeví ekonomicky výhodné zpracovávat 
půdu podrýváním. 
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POMOCNÉ PŮDNÍ LÁTKY 

17. Půdní pomocné látky (PPL) vedoucí ke zlepšení půdní retence 
Zvyšující se aridita krajiny a s tím spojené změny biodiverzity mohou přivodit také útlum zemědělské 
produkce a snížit kvalitu života obyvatel postižených regionů. Jedním z nutných řešení pro zemědělsky 
využívanou krajinu je obnovení širokého spektra vzájemných vazeb mezi biotickými a abiotickými prvky 
a složkami krajiny, které zvyšují úroveň její rezistence. Různorodá opatření, vedoucí k omezení 
negativních vlivů klimatické změny a extrémních podmínek na biodiverzitu, je nutné plánovat a 
realizovat s ohledem na všechny funkce, potenciál a produkční udržitelnost krajiny. Vhodná struktura 
krajiny, tj. poměr produkčních a neprodukčních ploch, jejich velikost a rozmístění, může zásadním 
způsobem přispět k podpoře biodiverzity.  

Zemědělsky intenzivně využívaná česká krajina, narušená nešetrným hospodařením a nepříznivými 
klimatickými a vodohospodářskými trendy vývoje, si zaslouží naši pozornost i zvýšenou péči. Pro další 
udržitelný rozvoj zemědělství je nutné navrhnout mechanismy eliminace nepříznivých trendů a 
zkvalitňovat také management zemědělsky nevyužívaných ploch. Problematika zadržování vody v 
krajině je pro tyto zájmy klíčová. 

Současná společnost se potýká s problematikou predikované změny klimatu a s tím navazujícími 
důsledky, ovlivňující kvalitu života. Jedním z akutních nebezpečí je hrozící nedostatek vody v krajině, 
zejména v suchých oblastech ČR. Předložená průběžná zpráva se zabývá využitím pomocných půdních 
látek (PPL) jako jednou z mnoha možností zlepšení hospodaření s vodou na zemědělsky využívaných 
půdách i ostatních plochách. Pomocné půdní látky (hydroabsorbenty, přípravky na bázi biologicky 
aktivních látek a mikroorganismů) mohou zlepšit nejen retenci vody, ale i pozitivně ovlivnit půdní 
prostředí a oživit je.  

17.1. Výběr testovaných PPL 

Výběr testovaných PPL spočíval ve vyhledání všech PPL v Registru 
hnojiv http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EPH/registr-hnojiv.html. Vyfiltrováním pouze PPL, 
které mají dle příbalového letáku vliv na retenční schopnost půdy, jsme vytvořili seznam látek 
vhodných pro testování. Dále byli kontaktováni e-mailem všichni výrobci PPL, jejichž firma má sídlo 
v ČR (resp. má české zastoupení) a vyzváni, aby dodali vzorek jejich produktu k bezplatnému 
otestování. Lhůta na dodání byla vymezena třiceti dny. Po vypršení lhůty byly dokoupeny na náklady 
úkolu na trhu dostupné vybrané PPL (seznam viz příloha). 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EPH/registr-hnojiv.html
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Obr. 17-1: Text kontaktního e-mailu 

17.2. Charakteristika PPL 

Půda a její základní vlastnost, úrodnost, významným způsobem ovlivňuje úroveň zemědělské produkce 
i její kvalitu, včetně chemického složení rostlin. Pedologicko-agrochemické vlastnosti půdy významnou 
měrou ovlivňují růst a vývoj rostlin zvláště ve stresových podmínkách, např. při deficitu srážek. Lehké 
půdy vykazují, v porovnání s půdami s vyšším podílem jílovitých částic (střední a těžké půdy), výrazně 
horší sorpční schopnosti pro vodu a v ní rozpuštěné živiny, zejména v suchých oblastech. Na lehkých 
půdách je tedy i vyšší riziko ztrát živin, především aniontů (NO3 - SO4 2- apod.) vyplavováním. Na 
lehkých půdách trpí rostliny větší měrou stresem ze sucha, což významně ovlivňuje fyziologické 
pochody v rostlinách. Významnou složkou tuhé fáze půdy je organický podíl, organická hmota, která v 
půdě podléhá procesům mineralizace (kdy se uvolňují živiny přístupné rostlinám) a humifikace. Obecně 
je předností humusu vysoká ionto-výměnná kapacita, která zajišťuje poutání živin v půdě a omezuje 
jejich vyplavování. Dále reaguje s minerální koloidní půdní frakcí a zlepšuje fyzikální a fyzikálně-
mechanické vlastnosti půd, reguluje vláhový i vzdušný režim, váže xenobiotické polutanty v půdě apod. 
Vlastnosti půd můžeme zlepšit například s využitím PPL. 

Podle zákona č. 156/1998 Sb. O hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění zákona č. 308/2000 
Sb. se pomocnou látkou rozumí: „Látka bez účinného množství živin, která půdu biologicky, chemicky 
nebo fyzikálně ovlivňuje, zlepšuje nebo zvyšuje účinnost hnojiv“. Pomocné půdní látky jako tzv. 
zlepšovače půdy, zemin a ostatních substrátů (někdy se označují starším názvem „půdní kondicionéry“) 
jsou využívány, jestliže vlastnosti půdy či substrátů nejsou v optimálním stavu a liší se od požadovaných 
parametrů. Pomocné půdní látky jsou zcela specifické a umožňují dosáhnout dlouhodobě nebo trvale 
účinnou změnu fyzikálních, chemických a biologických vlastností půd tehdy, jsou-li zjištěny přesné 
hodnoty potřebných analýz, např. zrnitost, hodnota půdní reakce, obsah živin a humusu v půdě apod. 
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Obecně lze PPL použít v případech, kdy je cílem některé vlastnosti půdy zlepšit, případně změnit nebo 
tehdy, je-li požadována eliminace škodlivého působení negativních vlivů v půdě.  

PPL neobsahují ve větším množství živiny, ale umožňují zlepšit výživu úpravou životního prostředí nebo 
ovlivňují metabolismus rostlin tak, že rostliny dovedou využít větší množství živin na tvorbu výnosu. 
Těmito látkami tedy bývá zpravidla dosahováno synergických účinků. Podmínkou použití těchto látek 
jsou vlastnosti, nezatěžující životní prostředí, přípravky musí být hygienicky nezávadné, prosté plevelů 
a musí být aplikovatelné běžnou technikou. V praxi je využití pomocných půdních látek omezováno 
především vyššími náklady. Zlepšení vlastností půdy je ekonomicky a technologicky výhodné, pokud se 
touto aplikací může dosáhnout ozelenění biologicky inaktivních nebo poškozených půd s nízkou 
aktivitou půdního edafonu. 

17.2.1. PPL na bázi hydrosorbentů 

Mezi vhodné pomocné půdní látky můžeme zařadit i různé typy hydroabsorbentů, přírodní i syntetické 
povahy. Jsou to látky, schopné do své struktury vázat vodu a v průběhu vegetace ji předávat zpět 
kořenům rostlin. To je výhodné zejména pro zachycení přívalových srážek, které jinak bez užitku 
odtékají nebo dokonce odplavují půdu. Vytvořený gel z některých syntetických hydroabsorbentů se 
také používá k ochraně nejjemnějšího kořenového systém rostlin před poškozením suchem. Používají 
se nejen aplikací do půdy, ale např. také při výsadbě rostlin (dříve se pro tento účel používala směs 
vody, kravince, rašeliny nebo i jemného kompostu s jílem). Účinku hydroabsorbentů je dosahováno 
vícečetnou adsorpcí podle typu přípravku. Výsledkem působení je zlepšení drobtovité struktury půdy, 
stabilizace vodního režimu v půdě a oživení činnosti půdního edafonu. Syntetické hydroabsorbenty 
jsou schopny navázat až dvěstěnásobek objemu vody. Do půdy se aplikují ve formě suchého prášku 
nebo granulí, po kontaktu s vodou částečky rychle nabobtnají, absorbují vodu a vytvoří gelové částice.  

Agrisorb je práškový koncentrát, který ve vodním prostředí silně bobtná a vytváří stabilní gel. Částice 
Agrisorbu váží nejméně 250 násobek vody a po obalení kořenů rostlin je zásobují vodou. Tím zmenšují 
ztráty při přesazování nebo při přepravě a skladování rostlin. Po přesazení rostliny do půdy Agrisorb 
zajišťuje lepší kontakt kořenů rostlin s půdou.  

 

Obr. 17-2: Agrisorb 
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AquaGel C, pomocná půdní látka, která obsahuje kopolymer akrylamidu, je vhodná pro hydroosev a 
přesazování rostlin. Používá se jako nástroj hospodaření s vodou na kritických místech. AquaGel C 
eliminuje stres při přesazování rostlin, pomáhá a urychluje růst rostlin, zvyšuje dostupnost 
aplikovaného hnojiva rostlinám a snižuje potřebné množství vody a četnost zalévání. 

 

Obr. 17-3: AquaGel C 

17.2.2. PPL na bázi organické hmoty 

Agrouhel je vyroben z rostlinné biomasy a dřevního odpadu procesem pyrolýzy. Jedná se o 
pomocnou půdní látku, která je určena pro zlepšení půdních vlastností, zejména zvyšuje schopnost 
půdy zadržet vodu, zlepšuje strukturu půdy, upravuje pH půdy.  

 

Obr. 17-4: Agrouhel 
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Dřevní vlákna nahrazující rašelinu jsou vyrobena z rostlinných celulózových vláken – z dřeva 
jehličnanů, speciálním rozvlákněním. Velmi jemná dřevní vlákna optimalizují vedení vzduchu a 
vody v půdě, zlepšují půdní kvalitu a jsou v hodná pro míchání vlastních zemin.  

 

Obr. 17-5: Dřevní vlákna 

17.2.3. PPL na bázi kombinace sorbentu a organické složky 

Hydrosorb plus je pomocná půdní látka, která obsahuje 3 základní komponenty: vododržnou látku 
zaručující vysokou retenci (zádržnost) vody a živin ve všech typech půd (základem vododržné látky 
jsou mleté přírodní minerály a dřevní vlákno), organo-minerální hnojivo NPK 8-3-5 a minerální 
podíl - plagioklas, leucit, nefelín, klinopyroxen, olivín, magnetit, apatit, augit, limonit a biotit. 
Vododržná látka má schopnost vázat vodu a v ní rozpuštěné živiny v době jejího nadbytku (srážky, 
závlaha) a následně ji postupně uvolňovat rostlinám, čímž se snižuje spotřeba vody i četnost 
zálivky. Základ organo-minerálního hnojiva tvoří sladové klíčky. Kromě základních živin hnojivo 
obsahuje celou řadu vitamínů, enzymů a fytohormonů, což má příznivý vliv na podporu 
kořenového systému, kvetení a dozrávání plodů. Minerální podíl (láva) zvyšuje přístup vzduchu ke 
kořenům a zabraňuje tak jejich zahnívání. Zároveň zajišťuje i lepší příjem vody a živin.  

 

Obr. 17-6: Hyrosorb plus 
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Alginit je jílový minerál obsahující organickou hmotu odumřelých řas. Má schopnost dlouhodobě 
zadržovat vodu a poutat živiny. Je určený pro využití v zemědělství, zahradnictví, sadařství a lesním 
hospodářství, pro rekultivaci půd. Obnovuje půdní strukturu a má protierozní efekt. Zvyšuje také 
odolnost rostlin proti abiotickým faktorům, chrání a podporuje růst kořenového systému. Je také 
startovací látkou pro pěstební účely, chrání sazenice rostlin před vysycháním. U révy zvyšuje výnos 
hroznů i cukernatost. Působí dlouhodobě a snižuje potřebu hnojení. Je možné ho také přidávat jako 
surovinu do kompostů. Přípravky na bázi biologicky aktivních látek. 

 

Obr. 17-7: Alginit 

PLANTASORB je pomocná půdní látka zadržující vlhkost v půdě. Je to směs látek s vysokou 
schopností sorbovat, vázat vodu, jako polyakrylamid, zeolit, bentonit, rašelina a další. Zadržení 
vody je vratné. PLANTASORB pomáhá rostlině překlenout období nedostatku vody a prodlužuje 
tak období mezi nutnými zálivkami. Má největší účinek v kombinaci s mykorhizními přípravky, 
které zajišťují transport vody a živin z půdy do kořenů rostlin. 

 

Obr. 17-8: Plantasorb 
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Geohumus je pomocná půdní látka zadržující vodu v půdě ve formě homogenního kompozitního 
granulátu. Účinnou složkou je polymer kyseliny akrylové, dále minerální komponenty: sopečná 
kamenná moučka, jílové minerály a křemičitany. Granulát se při styku s vodou rozpíná a bobtná. I při 
vysoké kapacitě zadržení vody si zachovává svojí strukturu. Zadržení vody je vratné. Geohumus díky 
tomu, že zadržuje vodu pro rostliny, povzbuzuje růst kořenů a tím posiluje celou rostlinu, podporuje 
rozvoj půdního života a podporuje příjem živin kořeny. Z dlouhodobého hlediska je Geohumus úplně 
biologicky odbouratelný.  

 

Obr. 17-9: Geohumus 

HUMAC® Agro jsou granule o velikosti 8 mm nebo prášek frakce 0-0,4 mm, hnědočerné barvy, s 
vysokým obsahem huminových kyselin získané z Leonarditu. Aplikují se na půdu, anebo do 
upravovaných substrátů, kde účinné látky a jejich komplexy mnohostranně ovlivňují úrodnost a 
vlastnosti půdy. Huminové kyseliny jsou energetickým základem biologických procesů a disponují 
vlastnostmi fyziologicky aktivních látek regulujících růst a vývoj rostlin. Výrobek HUMAC® Agro je 
půdním zlepšovačem uhlíkového typu, jeho dodávkou do půdy je možné dlouhodobě zvyšovat 
úrodnost půdy tím, že významným způsobem zlepšuje půdní strukturu, zlepšuje podmínky pro rozvoj 
mikroorganizmů a zvyšuje sorpční a pufrovací kapacitu půdy. Huminové kyseliny patří mezi 
iontoměniče reduktivního charakteru, proto hrají významnou úlohu při vázaní, resp. uvolňování 
různých iontů a úpravě pH. Vlastní produkt obsahuje množství biogenních látek a současně umožňuje 
akumulovat další minerální látky a vitamíny pro výživu rostlin. Významně snižuje ztráty živin 
vyplavováním (N, P, K, Ca, Mg a jiných stopových prvků), čehož důsledkem je expanze objemu kořenové 
hmoty pěstovaných rostlin, které lépe odolávají stresovým faktorům. To má za následek zvýšení jak 
množství, tak i kvality zemědělské produkce. Zabezpečuje efektivnější využití organických, organicko-
minerálních a minerálních hnojiv. Výrobek má vysoký obsah organického uhlíku (Cdaf = 58%). 
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Obr. 17-10: Humac Agro 

PRP SOL je přípravek na bázi dolomitického vápence a vápence a vápenatých sedimentů ve formě 
granulátu hnědé barvy. Obsahuje vápník, sůl, malé množství hořčíku a stopové prvky jako přirozený 
obsah ze suroviny. Napomáhá zvyšovat půdní úrodnost tím, že příznivě ovlivňuje půdní strukturu a 
biologickou aktivitu půdy. Porosty po aplikaci PRP SOL rychleji zakořeňují a vzcházejí, mají bohatší 
kořenový systém, porost je vyrovnanější. PRP SOL se používá k urychlení rozkladu posklizňových zbytků 
s přídavkem dusíkatého hnojiva; dále k regeneraci půdy, ke zlepšení půdní struktury a zvýšení 
využitelnosti disponibilních zásob živin v půdě. 

 

Obr. 17-11: PRP SOL 

17.3. Design experimentu 

PPL byly nejprve smíseny s artificial soil (AFS) (viz níže), substrát byl oset a udržován v režimu simulující 
polní podmínky (střídání vlhkosti, teploty, vliv rostlinného krytu atd.). Po skončení nádobového pokusu 
byly u směsí analyzovány fyzikální vlastnosti v porovnání s kontrolní variantou (čistá AFS). 
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Dávky PPL pro experiment vycházejí z předpokladu, že se tyto materiály budou v praxi zapravovat do 
maximálně do 15 cm hloubky ornice. Objemová hmotnost redukovaná (OHR) experimentálního 
materiálu AFS je 1,49 g/cm3 (což dobře koresponduje s OHR půd ČR). Na základě těchto hodnot bylo 
vypočítáno a informací z příbalových letáků jednotlivých PPL byly vypočítány dávky, tak aby odpovídaly 
praktickému použití a zároveň nastavenému designu experimentu.  

 

Obr. 17-12 Poměry dávkování PPL 

17.3.1. Nádobové pokusy 

Jako optimální metoda hodnocení vlivu PPL na půdní vlastnosti byl stanoven nádobový pokus.  

Matrice pro testování tvořila tzv. artificial soil (AFS) – „umělá půda“. Artificial soil se skládá z 10% 
rašeliny, 20% jílu s obsahem cca 30% kaolinitu s 70% písek (zrnitost 50% 0,05-0,2mm). Namíchaná AFS 
byla obohacena o příslušnou PPL v definovaném poměru a vsypána do plastových pokusných nádob o 
objemu 2,5l (každá varianta substrátu ve třech opakování). Perforované dno bylo opatřeno filtračním 
papírem, tak aby substrát se substrát nevysypal. Povrch byl, pro lepší průkaznost účinnosti přípravků, 
oset pšenicí ozimou (Triticum aestivum) v kombinaci s hořčicí setou (Sinapis alba) v poměru 10:10 
semen. Nádoby se směsí a semeny byly umístěny do venkovních prostor v šachovnicovitém schématu 
uspořádání pokusných členů (systematické s posunutím pokusných členů v opakováních se zařazením 
kontrolní varianty (čistá AFS)). 

PPL

dávkování 
(dle 

příbalového 
letáku)

dávka g/l 

Agrisorb 2-3g na 1l 3
Agrouhel 2t/ha 1.5
Alginit 10% hm 150
Aquagel 0.3kg/100l 3
Dřevní  vlákna 2 cm vrstva 2,5
Geohumus 10g/l 10
Humac 300kg/ha 0.2
Hydrosorb 20g/l 20
Plantasorb 20g/l 20
PRP 400 kg/ha 0.25
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Obr. 17-13: Schéma rozložení nádobového pokusu (Ehrenbergerová, 1995) 

Substráty v pokusné nádobě byly ovlhčeny nejprve 20ml destilované vody a všechny nádoby byly 
zakryty foliovým pařníkem, který nádobový pokus chránil před nadměrným vysycháním a jinými 
vnějšími vlivy. Monitoring nádobového pokusu trval 6 týdnů. Každých 7 dnů byl doplněn deficit vody 
10 ml destilované vody a dvakrát v průběhu pokusu bylo aplikováno NPK hnojivo (hydroponické 
růstové hnojivo AH DUTCH FORMULA GROW) v dávce 1,33ml hnojiva/l destilované vody. 

Po ukončení pokusu ve vnějších prostorech byly nádoby přesunuty do místnosti, kdy byla změřena 
orientačně aktuální vlhkost TDR sondou. Další měření proběhlo po sedmi dnech po přenesení do 
vnitřních prostor a poslední měření vlhkosti proběhlo po 30 dnech, kdy měl vzorek vlhkost vhodnou 
k laboratornímu testování. Při orientačním měření vlhkosti bylo zjištěno, že k nejnižším poklesům 
vlhkosti docházelo u PPL na bázi organické hmoty (Agrouhel, Dřevní vlákno, Humac Agro) 
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Obr. 17-14 Graf poklesu vlhkosti po 7 a 30 dnech po skončení nádobového pokusu 
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Obr. 17-15: Založený nádobový pokus 

 
Obr. 17-16: Nádoby se substráty a s vegetací 
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Obr. 17-17: Nádoby uskladněné před laboratorním měřením 

 
Obr. 17-18: Měření vlhkosti metodou TDR 

17.3.2. Laboratorní analýzy 

Metodika laboratorního testování fyzikálních vlastností byla provedena dle ČSN EN 13041 - Pomocné 
půdní látky a substráty – Stanovení fyzikálních vlastností – Objemová hmotnost vysušeného vzorku, 
objem vzduchu, objem vody, součinitel smršťování a celková pórovitost. Tato norma specifikuje 
metody pro stanovení fyzikálních vlastností, tj. objemové hmotnosti vysušeného vzorku, objemu vody, 
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objemu vzduchu a celkové pórovitosti půdních látek a substrátů. S pomocí normy je možné odhadnout 
a popsat fyzikální charakteristiky sypkých směsí (substrátů), tedy porušeného vzorku. Postup stanovení 
fyzikálních charakteristik směsí podle výše uvedené normy lze shrnout do těchto metodických bodů: 

Postup dle ČSN EN 13041: 

1) sycení vzorků v plastových trubicích opatřených na dně sítkem s průměrem ok 0,1 mm  

2) odsávání plastových trubic na pískovém tanku tlakem -50 cm 

3) plnění směsi do normovaných nerezových válečků a jejich sycení – vždy 4 opakování pro 

každou směs PPL 

4) odsávání vody při daných tlakových výškách (-10 cm, -50 cm) a následné vysušení vzorku 

v sušičce do konstantní hmotnosti  

5) vysušení jemnozemě na 105°C 

6) navážení jemnozemě do keramických kelímků  

7) spalování vzorků v peci o teplotě 550°C 

Obecný popis charakteristik určených dle ČSN EN 13041 

Hustota částic 

Hustota částic směsi se podle normy vyjádří pomocí konstantní hustoty organických látek a popela a 
jejich procentuálním zastoupení ve vzorku. 

Objemová hmotnost redukovaná 

Objemová hmotnost redukovaná je hmotnost 1 cm3 substrátu vysušeného do konstantní hmotnosti 
a je vstupní veličinou pro výpočet procenta půdní pórovitosti.  

Pórovitost 

Pórovitost je definována jako poměr objemu pórů zeminy k celkovému objemu a udává 
se v procentech. Pórovitost se vypočte z poměru hustoty částic a objemové hmotnosti. 

P = (ρs - ρd).100/ρs (%) 

kde ρs – měrná hmotnost vzorku  

ρd – objemová hmotnost redukovaná 

Obsah vzduchu 

Množství vzduchu v jednotkovém objemu vzorku při jeho vlhkosti odpovídající retenční vodní kapacitě 
(viz dále).  

Objem vody 

Retenční vodní kapacita - Norma ČSN EN 13041 umožňuje testovat substráty při volitelné tlakové 
výšce, kdy lze určením těchto bodů získat retenční křivku. Testovaná byla schopnost směsi poutat vodu 
po delší dobu (retenční schopnost). Plně nasycený váleček byl odsáván na pískovém tanku při tlakové 
výšce -1kPa.  
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Obsah spalitelných látek  

Organický podíl ve vzorku (spalitelné látky) se zjišťuje z hmotnostního úbytku (po předběžném vysušení 
vzorku při 105 °C) po vyžíhání vzorku při 550 °C do konstantní hmotnosti. Je potřeba zmínit, že obsah 
spalitelných látek není údaj o  množství obsaženého humusu, ale údaj odrážející úbytek hmotnosti 
směsi po jejím žíhání v peci.  

 

Obr. 17-19: Sycení substrátu vodou 

 

Obr. 17-20: Odsávaní vody ze vzorků definovaným tlakem 
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Obr. 17-21: Tvorba směsného vzorku 

 

Obr. 17-22: Vysoušení vzorků v horkovzdušné troubě 

17.4. Vyhodnocení  

VYHODNOCENÍ FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 

Testování PPL z hlediska účinku zvýšení retenční kapacity půdy a jejich vzájemné porovnání přineslo 
výsledky, které jsou využitelné při revitalizaci hydrologických funkcí půdy. Doporučené použití vyplývá 
z dávkování uvedené v příbalových letácích a hodnot laboratorního testování účinnosti stanovené 
dávky. Ekonomické zhodnocení je postaveno na výpočtu finančních prostředků, které by bylo 
hypoteticky nutné investovat pro doplnění vláhového deficitu půd. Vyplývá z ceny a aplikační dávky 
jednotlivých PPL a ceny závlahové vody. 

Výsledky zvýšení retenční schopnosti substrátů vlivem PPL vyplývají z hodnocení retenční schopnosti 
půdy, tedy z retenčních křivek. Pro ilustraci problematiky je zde vyobrazen graf s retenčními křivkami 
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pro půdní typy a hydrolimity, které jsou jedny z nejdůležitějších hydraulických charakteristik půd (resp. 
substrátu). Popisují závislost mezi sací tlakovou výškou (resp. vlhkostním potenciálem) a objemovou 
vlhkostí θ. Dále popisují schopnost půdy zadržovat vodu při různé vlhkosti. Jako hraniční hodnoty 
vlhkosti je možné definovat půdní hydrolimity (bod vadnutí (BV), polní kapacita (PK), retenční vodní 
kapacita (RVK)) jimiž jsou vzájemně odděleny jednotlivé kategorie vody v půdním prostředí. Průběh 
retenční čáry je úzce spjat se zrnitostním a mineralogickým složením, obsahem humusu a výměnných 
kationtů, s půdní strukturou a objemovou hmotností. Funkce je vhodná pro matematické modelování 
pohybu vody v půdě, lze určit libovolný bod kapilárního tlaku a odpovídající vlhkosti, dále ukazuje 
rozdělení pórů v substrátu (čím strmější, tím více pórů dané velikosti). 

 

Obr. 17-23: Graf průběhu retenčních křivek u půdy (PK – polní kapacita, BV – bod vadnutí) 

Při tlaku -10 kPa (pF = 2; vrchní hranice tlaku energetického rozmezí mezi kapilární a gravitační vodou) 
působícím na směs AFS a PPL se neprojevilo výraznější zvýšení retenční kapacity oproti kontrolní 
variantě (AFS) pouze u PPL Humac, PRP SOL a Agrouhlu. Zatím co u Plantasorbu, Hydrosorbu, 
Geohumusu, Dřevní hmoty a Alginitu se projevilo zvýšení v intervalu 2,57 – 7,04 % a nejvýraznějších 
hodnot dosáhly PPL na bázi syntetických hydrosorbentů Agrisorb 10,33 % a Aguagel 33,28 %. 

 

Obr. 17-24: Graf retenční schopnosti testovaných směsí při tlaku -10 kPa. (*- 10 kPa (pF = 2) vrchní hranice tlaku 
energetického rozmezí mezi kapilární a gravitační vodou). 
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Při tlaku -50 kPa (pF = 2,7; spodní hranice tlaku energetického rozmezí mezi kapilární a gravitační vodou 
= RVK) se projevilo zvýšení obsahu vody oproti kontrole v intervalu zvýšení vlhkosti 1,02 – 4,77 % u PPL 
Plantasorb, Geohumus, Dřevní hmota, Alginit, Humac, PRP SOL, Agrouhel. Zvýšení o 6,87% byl 
zaznamenán u Hydrosorbu, 11,75% u Agrisorbu a 15,76% u Aquagelu, tedy ve většině PPL na bázi 
umělých sorbentů. 

 

Obr. 17-25: Graf retenční schopnosti testovaných směsí při tlaku -50 kPa (** -50 kPa (pF = 2,7) spodní hranice 
tlaku energetického rozmezí mezi kapilární a gravitační vodou = RVK – retenční vodní kapacita). 

VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI 

Z ekonomického hlediska jsou PPL v předepsaném dávkování, coby podpůrné prostředky pro retenci 
vody v půdě v zemědělské  praxi v omezené míře použitelné. Pokud srovnáme náklady na jejich 
pořízení a aplikaci např. s náklady na vybudování závlahového systému, který je schopen udržet půdu 
v optimálním vlhkostním stavu, řádově se neliší. Navíc ceny závlahové vody a provoz závlahového 
systému se pohybují (dle provedeného průzkumu fy. Deloitte) v rozmezí 0,1 - 12,5 Kč/m3, tzn. 
průměrně 62 500 Kč/ha. 

V případě PPL na bázi organické hmoty vstupují do půdy zároveň i organické složky a živiny, které 
podporují kromě retenční schopnosti půdy i ostatní půdní charakteristiky (produkční schopnost, 
strukturu půdy, infiltraci vody, činnost půdního edafonu). Naopak umělou závlahou jsou tyto vlastnosti 
většinou degradovány. Se závlahovou vodou se z půdy vyplavují živiny, častá závlaha způsobuje 
rozplavování půdních agregátů, tvorbu škraloupu na povrchu půdy, který zamezuje infiltraci. Tyto 
aspekty jsou však jen těžko vyčíslitelné financemi, avšak adaptace zemědělství na suché epizody 
spočívá ve zvyšování zadržení vody v krajině. Změna klimatických poměrů znamená změnit způsob 
hospodaření tak, aby změna byla pro zemědělce ekonomicky přijatelná.  

V tabulce je možné vidět, kolik finančních prostředků by muselo být vynaloženo na pořízení materiálu 
při jednorázové aplikaci PPL. Nutno podotknout, že každý materiál má omezenou účinnost v půdě a 
jeho aplikace se musím v průměru každých 5 let většinou v menších dávkách opakovat.  
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Tab. 17-1: Náklady PPL pro dávky doporučené výrobcem 

17.5. Závěr 

Studie ověřovala možnost použití nabízených PPL na trhu, které v popisu uvádějí zlepšení vododržnosti,
k revitalizaci hydrologických funkcí půdy. Výsledky provedených pokusů jsou dílčí a jejich statistická
průkaznost je malá, vzhledem k době trvání experimentu, ale i přesto jsou ve výsledcích testování
patrné přednosti některých materiálů. PPL mají potenciál zlepšovat substráty, ale jen za určitých
podmínek – při použití určitého substrátu, hnojiva, určitého typu závlahy nebo konkrétní rostliny. Pro
jejich zjištění je potřeba vést komplexní výzkum s měřením různých parametrů jak prostředí, tak
rostliny.  

Lze říci, že nejlepší výsledky týkající se zvyšování retenční schopnosti půdy vykazovaly
hydroabsorbenty, avšak pořízení těchto materiálů je ekonomicky velmi náročné a manipulace
s bobtnavým materiálem vyžaduje speciální techniku a požadavky na skladování. Výsledky ukazují, že
většina hydrosorbentů může absorbovat velké množství vody (až stonásobky své váhy), což znamená,
že udrží půdu vlhčí v suchých obdobích, tzn. podporu mikrobiologické aktivity a mineralizace.
Schopnost zadržet vodu však neznamená vysokou dostupnost vody pro rostliny. Navíc schopnost
hydrosorbentů zadržet vodu klesá se zvyšující se tvrdostí vody, obsahem živin a tlakem v půdě.  

Jako nejpoužitelnější materiály pro zvýšení retenčních schopností půdy a zároveň ekonomicky
přijatelné jsou PPL na bázi kombinace přírodních hydrosorbentů a organické hmoty – Alginit, Humac
Agro a PRP SOL, které vykazovaly zvýšené množství zadržené vody. Navíc se dá u těchto PPL
předpokládat zvýšení zásobenosti půdního profilu organickou hmotou, která má dlouhodobý vliv na
podporu hydropedologických vlastností půd a je nezbytnou složkou orničního horizontu.  

PPL Kč/kg Kč/ha
Agrisorb 762 3 429 000
Agrouhel 100 225 000
Alginit 3 675 000
Aquagel 344 1 548 000
Dřevní  vlákna 1 3 750
Geohumus 350 5 250 000
Humac 30 9 000
Hydrosorb 192 5 760 000
Plantasorb 94 2 820 000
PRP Neosol 15,3    1 840
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METODICKÝ POSTUP – ZÁVĚRY TESTOVÁNÍ 

18. Shrnutí 
Výsledky prezentované v této studii vycházejí z dat získaných dvouletým polním testováním. Pro 
potvrzení průkaznosti by bylo vhodné vycházet z datové řady minimálně pětileté, avšak to doba řešení 
úkolu nedovolovala, a tak jsou závěry postaveny na vyhodnocení první dvou let. 

Zpracování půdy bylo hodnoceno v poloprovozních podmínkách ve 3 lokalitách s utuženým 
podorničím. Experimenty byly ovlivněny klimatickými podmínkami, během dvou let panovaly 
nadprůměrně teploty doplněné s dlouhými obdobími sucha. Obzvláště rok 2018 byl srážkově 
podprůměrný s nadprůměrnými teplotami. 

Lokality byly vybrány s ohledem na charakter půdy. V Hovorčovicích se nachází černozemě, homogenní 
půdy ovlivněné intenzivní zemědělskou výrobou. Přerov n. L. a Lysá n. L. se vyznačují intenzivní 
zemědělskou výrobou se závlahami. Lysé n. L. se nacházejí jílové čočky v podorničí, které bývají utužené 
a často zamokřené. Oproti tomu je v Přerově n. L. v některých částech podorničí zrnitostně lehčí. 

Studie hodnotila 4 varianty zpracování půdy - podrývání, hluboké kypření, orbu a striptill (pásové 
zpracování). Rozdíl v technologií spočívá v rozdílných pracovních hloubkách a v použitém zařízení. 
V případě podrývání a kypření bylo použito stejné zařízení. Technologie byly hodnoceny podle vlivu na 
charakter půdy a byly také ekonomicky hodnoceny. 

Změny půdního prostředí byly sledovány parametry stability půdní struktury WSA, fyzikálních 
vlastností, uskutečněny byly infiltrační a penetrační zkoušky. Ze všech sledovaných parametrů vychází 
nejlépe varianta podrývání do 40 cm hloubky. Tímto zásahem je narušena utužená vrstva podorničí a 
půda následně vykazuje vyšší infiltrační schopnosti, nižší míru utužení a také vyšší stabilitu půdních 
agregátů. Naopak méně výhodné z pohledu infiltrace se projevuje varianta striptill. 

Z ekonomického pohledu jsou náklady na varianty podrývání a kypření srovnatelné s orbou. Provozně 
nejvýhodnější je varianta striptill i s vyšším nákladem na přesný secí stroj. Z pohledu výnosnosti je 
nejpříznivější varianta podrývání, tzn. je i ekonomicky nejvýhodnější. 

Z dvouletého polního pokusu není možné usuzovat dlouhodobé přínosy nebo nevýhody testovaných 
technologií, přesto podle doložených výsledků je možné potvrdit potenciální přínos podrývání 
k obnově půdního prostředí, podpoře retence vody, stabilizaci půdního prostředí a podpoře 
produkční schopnosti – vše s ohledem na zlepšení půdních vlastností a snížení ekonomické náročnosti. 
K přesnému dlouhodobému trendu jsou potřeba víceleté poloprovozní pokusy, u kterých by se zkoušky 
opakovaly. V dlouhodobém pokusu by se také zanedbaly výkyvy klimatických podmínek, které tuto 
studii ovlivnily. 

Z výše popsaného testování PPL registrovaných v Rejstříku hnojiv vyplývá možné využití těchto 
materiálů při revitalizaci retenční schopnosti půdy u degradovaných pozemků. Laboratorní testy 
prokázaly, že potenciál zvyšovat vododržnost substrátu mají všechny testované materiály. Jejich 
praktické používání v zemědělství by však muselo být teprve otestováno v terénních podmínkách, kde 
by se lépe prokazoval i dlouhodobí vliv na fyzikální vlastnosti půdy a vůbec náročnost manipulace 
s těmito materiály.  

Z ekonomického hlediska se mohou PPL zdát jako nezajímavé materiály. Při současném nedostatku 
statkových hnojiv, což jsou vhodné materiály k obnově retenční schopnosti půdy v běžné zemědělské 
praxi, se jako další způsob zvýšení dostupnosti vody pro rostliny jeví instalovaná umělá závlaha. Ta při 
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současné ceně materiálu, instalačních prací, pravidelného servisu a závlahové vody se řádově od ceny 
aplikace PPL příliš neliší, je ovšem nutné přihlédnout k vlastnostem pozemku a vodního zdroje 
(povaha/dostupnost vodního zdroje, reliéf pozemku, plodina atd.)  

PPL jsou tedy možnou variantou pro řešení adaptace zemědělské výroby na epizody sucha a pro 
eliminaci či zmírnění dopadů měnícího se klimatu na pozemcích s nízkou retenční kapacitou. Je nutné 
si uvědomit, že degradované zemědělské pozemky, při neřešení jejich nedostatečného plnění 
základních přírodních funkcí, mohou být příčinou rozšiřování degradačních procesů v půdě a vzniku 
aridních oblastí.     
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