
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

VZTAH MEZI TERMO-OXIDAČNÍ STABILITOU PŮDY A
INDIKÁTORY PŮDNÍ KVALITY
RELATIONSHIP BETWEEN THERMO-OXIDATIVE STABILITY AND SOIL QUALITY INDICATORS

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Karel Svatoň

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.

BRNO 2018



Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce

Číslo práce: FCH-DIP1252/2017
 

Ústav: Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
 

Student: Bc. Karel Svatoň
 

Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 

Studijní obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Název diplomové práce:
Vztah mezi termo–oxidační stabilitou půdy a indikátory půdní kvality

Zadání diplomové práce:

1. Vypracovat literární rešerši na téma půda a její environmentální relevance, indikátory půdní kvality,
metody testování a termická analýza půdy.
2.  Příprava  půdy  pro  měření,  analýza  indikátorů  půdní  kvality  a  vlastností  půdy,  měření
termo–oxidační stability.
3. Zpracování dat a statistická analýza vztahů mezi získanými vlastnostmi.
4. Diskuze výsledků.

Termín odevzdání diplomové práce: 7.5.2018

Diplomová práce se odevzdává v děkanem stanoveném počtu exemplářů na sekretariát ústavu. Toto
zadání je součástí diplomové práce.

 

       

 
Bc. Karel Svatoň

student(ka)  
doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.

vedoucí práce  
doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.

vedoucí ústavu  

 

       

 V Brně dne 31.1.2018    
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan  



3 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zam řuje na využití termogravimetrie jako rychlé a nenáročné 
metody při analýze p dních vlastností a kvality. V tšina z dnes používaných metod pro 
analýzu n kterých p dních vlastností je, na rozdíl od termogravimetrie, náročná především na 
předúpravu vzork  a čas analýzy.  Předchozí výzkumy poukázaly na zajímavé korelace mezi 
termogravimetrií a n kterými p dními vlastnostmi, k jejich získání je však potřeba analyzovat 

p dy vystavené 76 % relativní vlhkosti. 

Cílem této práce bylo zjistit, zda lze podobné korelace dosáhnout i pro jiné relativní 
vlhkosti. Proto byly v této práci p dní vzorky analyzovány termogravimetrií při 43% relativní 
vlhkosti. Ta je bližší laboratorní vlhkosti vzduchu a také je snáze dosažitelná pro komerčn  
dostupné termogravimetry. Dalším cílem práce bylo zjistit, zda termogravimetrická data 
korelují i s jinými p dními vlastnostmi, především pak mikrobiologickými indikátory p dní 
kvality. 

 Výsledky ukázaly, že termogravimetrická data p dních vzork  korelují se standardn  
používanými metodami i při 43% vlhkosti. Dále pak bylo zjišt no, že také korelují s 
vybranými mikrobiologickými parametry, jakými jsou například anaerobní amonifikace či 
aktivita ureázy. 

Tyto výsledky naznačují možnost využití termogravimetrie při analýze širšího spektra 
p dních vlastností, bez nutnosti předúpravy vzork  a při r zných (aktuálních) p dních 
vlhkostech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Termogravimetrie, p da, indikátory p dní kvality, zdraví p dy, p dní organická hmota, 
složení p dy, vlhkost p dy. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis focuses on the use of thermogravimetry as quick and low-cost method 

in the analysis of soil quality. Most of the currently used methods for analyzing some soil 

properties are, unlike thermogravimetry, demanding especially for pretreatment and analysis 

time. Previous research has shown an interesting correlation between thermogravimetry data 

and some soil properties, but to obtain these correlations, it is necessary to keep the analyzed 

soils at 76% relative humidity. 

 The aim of this work was to determine whether similar correlations can also by achieved at 

lower relative humidities. Therefore, soil samples in this work were thermogravimetrically 

analyzed at 43% relative humidity. That humidity is closer to laboratory conditions and it is 

also easier to be reached by most of commercially available thermogravimeters. Next aim of 

this thesis was to find whether thermogravimetric data correlate with other soil properties, 

especially microbiological indicators of soil quality.  

 Results showed that thermogravimetry of soil samples correlates with standard methods 

even at 43% humidity. Furthermore, it was found that they also correlate with selected 

microbiological parameters, such as anaerobic ammonification or urease activity. 

 These results suggest the possibility of using thermogravimetry analysis at broader 

spectrum of soil properties, without the need for pretreatment of samples and at different 

(relevant) soil moisture.  
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Thermogravimetry, soil, indicators of soil quality, soil health, soil organic matter, soil 

composition, soil humidity. 
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1. ÚVOD 

Již na počátku 16. století Leonardo Da Vinci prohlásil, že víme více o pohybu nebeských 
t les, než o p d  pod našima nohama. Přestože od té doby ub hlo již n kolik staletí, současný 
stav poznání je stále nedostačující. Příkladem m že být např. teorie huminových látek, která 
se od 19. století používá dodnes v r zných publikacích, i když moderní analytické metody 
prokázaly, že tyto látky mohou představovat pouze artefakt vytvořený při extrakci p dní 
organické hmoty (Lehmann, Kleber, 2015). 

Existuje mnoho definic p dy, ale její složitost snad nejlépe vystihuje citát „p da je 

komplexní systém, složený ze souboru vzájemn  propojených fyzikálních, chemických a 
biologických faktor , které fungují jako celek“ (Minasny a kol., 2018). 

V poslední dob  rostou obavy z hlediska udržitelnosti vývoje lidské společnosti, s čím 
souvisí i kvalita a zdraví p dy, kterou lidstvo využívá jako jeden z atribut  ke svému rozvoji. 
Díky tomu je p da považována za živý systém, jehož kvalita vyplývá z mnoha interakcí mezi 
fyzikáln -chemickými a biologickými složkami, zejména mikrobiálními komunitami, které 
jsou pro r zné funkce p dy primární. V souvislosti s tím se zvýšil i zájem o chemická ošetření 
a kulturní postupy, které jsou na p du aplikovány. Tyto postupy a ošetření mají velký vliv na 
zdraví p dy tím, že m ní fyzikáln -chemické vlastnosti p dy a p dní mikrobiální společenství 
(Janvier a kol., 2007).  

Pro zjišt ní stavu a zdraví p dy se používají metody popisované ISO normami. Nejv tší 
vliv na r zné vlastnosti p dy má její organická složka, i když se ve v tšin  minerálních p d 
nachází v relativn  malém množství. Proto velká část metod pro analýzu p dních vlastností 
souvisí s p dní organickou hmotou. Standardn  používané metody jsou určené pro stanovení 
konkrétní vlastnosti, charakteristického prvku nebo látky, takže pro dostatek informací o 
zdraví p dy, je třeba n kolika r zných stanovení. Ty mnohdy vyžadují r zné druhy 
speciálních přístroj  a složitou předúpravu vzork , a vzhledem k časové náročnosti je b žné, 
že údaje o p d  jsou dostupné až n kolik m síc  po odb ru vzork .  

Termogravimetrie je metoda používaná pro stanovení vlastností a složení např. kov , 
polymer , kosmetiky a řady dalších látek. Její výhodou je snadná nebo žádná předúprava 
vzorku a rychlá analýza. V posledních dvou desetiletích prob hlo n kolik experiment , které 
dokázali, že za určitých podmínek je termogravimetrie schopná analyzovat n kolik p dních 
vlastností najednou s mnohem menší časovou náročností na analýzu než b žné metody. Tato 

práce si dává za cíl ov řit podmínky a dále rozšířit potenciál využití termogravimetrie při 
analýze p dy. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Role p dy v životním prostředí 

Obrázek 1: Funkce půdy (Saňka, Materna, 2004) 

P da má n kolik funkcí a jejich d ležitost je v cí pohledu. Tyto funkce se dají rozd lit do 
tří základních skupin: přírodní ekosystémové, užitkové a kulturní. Pro člov ka i další 
organismy je všeobecn  vnímána jako nejd ležit jší funkce ta, jež souvisí s r stem rostlin, 
které poté tvoří potravu či životní prostředí organism . P da poskytuje oporu pro rostliny, 
dále je zdrojem živin, které do rostliny putují kořeny. Krom  živin rostliny z p dy absorbují 
vodu, s tím souvisí i filtrační funkce p dy, protože částice p dy sorbují látky rozpušt né nebo 
unášené vodou v p d  – tzv. p dním roztokem (Smolík, 1957).  

S vodou v p d  a přítomnými látkami souvisí činnost mikroorganism . Ty svými 
interakcemi s chemickou a biologickou složkou p dy ovliv ují např. cyklus vody, uhlíku, 
dusíku i fosforu, díky čemuž je přístupnost t chto prvk  stále ovliv ována mikrobiální 
mineralizací a imobilizací.  

Hlavn  pro člov ka je p da d ležitá užitkov . Z p dy a minerál  pochází velké množství 
stavebních materiál  a surovin. S tím souvisí použití t chto materiálu ke stavb  budov a 
následnému záboru p dy postavenými budovami. Oblíbeným využitím souvisejícím se 
stavbou je budování rekreačních míst, jako jsou např. golfová hřišt , r zné druhy park  a 
hřišť. 

Z pohledu archeolog  p da obsahuje d ležité informace o dob  minulé.  Tyto informace 
slouží k pohledu na to, jakým zp sobem žili lidé o pár století zp t, ale i jaké živočišné a 
rostlinné druhy existovali od počátku života na Zemi (Sa ka, Materna, 2004). 

V České republice zabírá zem d lská p da 4,2 mil ha, což je více než polovina území ČR. 
V zem d lství ČR je p da využívána jako ornice, pastviny, louky, vinice, sady apod. Zbytek 

p dy tvoří p da zalesn ná, zastavená a nevyužitá (Tomášek, 2000; Poláková a kol., 2017).  
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2.2. Globální problémy 

Globální problémy jsou potíže, které se týkají celé planety Zem  a všech na ní žijících 
organism , včetn  lidí. Mezi hlavní globální problémy se řadí znečišt ní vzduchu, p d a vod 
v moři i na pevnin , války a konflikty, ekonomické problémy, hlad a bída, nemoci, 
vyčerpávání přírodních zdroj , ukládání a likvidace odpad , skleníkový efekt a zeslabení 
ozonové vrstvy. V tšina t chto problém  je na sob  přímo závislá a navzájem se ovliv uje. 

2.2.1. Záb r p dy 

S rostoucí populací se zvyšuje množství p dy, které je zabráno a zastaveno v zájmu lidské 
společnosti. Od počátku 19. století se lidská populace rozrostla z jedné miliardy na nejnov jší 
odhad 7,6 miliardy jedinc , přičemž mezník 8 miliard podle odhad  lidstvo překročí v roce 

2027 [1]. S rostoucí populací roste množství p dy, kterou je potřeba zabrat, aby byly zajišt ny 
nejen základní potřeby, ale i pohodlí pro takové množství lidí. Člov k zabírá krajinu pro 
vytváření zem d lských polí, obydlí, silnic, rekreaci i jiným účel m. Záb r vytvořením např. 
obytné zóny, nákupního střediska nebo výstavbou dálnice se řadí k nenávratné ztrát  p dy, a 
tedy jejímu trvalému zničení. Jeden z nejvíce významných zábor  p dy v minulém století se 
řadí i t žba hornin. P dy takto postižené se dnes rekultivují a vznikají tzv. antropozem  
(Tomášek, 2000; Moldan, 2009).  

M stské oblasti, které zahrnují r zné druhy budov a komunikací, přičemž zabírají zhruba 
3 % pevného zemského povrchu, který zahrnuje i poušt  a pohoří. Pouštní a horské oblasti 
dohromady zabírají více než polovinu suchozemského území. Vzhledem k tomu, že 70,8 % 
celkového povrchu planety Zem  je pokryto vodou, zabírají urbanizované oblasti 0,9 % 
celkového povrchu Zem  (Balk a kol., 2006) [2].  

Legislativn  je zábor p dy v ČR regulován zákonem č. 334/1992 Sb. Zákon o ochran  
zem d lského p dního fondu. 

2.2.2. Kontaminace p dy 

Kontaminací p dy se rozumí znečišt ní p dy chemickými látkami. Tyto látky pocházejí 
z pr myslových aktivit, jako je t žba a zpracování nerostných surovin, nesprávného ukládání 
odpad  a havárií spojených s úniky nebezpečných látek. V zem d lství je nejčast jší příčina 
kontaminace p d aplikace hnojiv a pesticid  v nesprávnou dobu, nadm rném množství či 
nevhodném pom ru. 

Nejčast jší zdroje znečišt ní jsou uhlovodíky, polyaromatické uhlovodíky, pesticidy, 
rozpoušt dla, olovo, kadmium, rtuť a další t žké kovy (Holoubek, 1996).  

Kontaminovaná p da se často stává zdrojem kontaminace. Rostliny, které rostou na 
kontaminovaném míst , přijímají s živinami i nebezpečné látky.  Při zpracování rostlin poté 
látky přijímá v potrav  člov k nebo jiné organismy. Ve form  prachu se p dní kontaminované 
částice vyskytují na chodnících, zahrádkách či polích, kde je člov k m že vdechnout.  
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2.2.3. Degradace p dy 

Proces, při n mž dochází k snížení úrodnosti, využitelnosti a snížení ekologické funkce 
p dy, se nazývá degradace. Tento problém se nejvíce projevuje v mén  rozvinutých zemích, 
kde pro správné nakládání s p dou nejsou surovinové ani pen žní prostředky (Sims, 2014; 
Johnson a kol., 1997).  

Pedokompakce je to fyzikální degradační proces, při kterém je p da p sobením tlaku 
v jedné vrstv  utužována, čímž dochází k snížení její retenční schopnosti i úrodnosti. Snížená 
schopnost zadržovat vodu se projeví zvýšeným povrchovým odtokem, který je spojený s erozí 
a vznikem povodní.  

Zdrojem p sobení tlaku je nejčast ji t žká technika v zem d lství a lesnictví, dále 
intenzivní zavlažování p dy a nesprávné zem d lské techniky. Pedokompaktaci se dá zabránit 
orbou a kypřením p dy (McCarthy, 2007). 

Eroze je proces, který vede k ztrát  p dy v dané oblasti a zm nám krajiny. Při vodní erozi 
dochází p sobením srážek či táním sn hu k rozrušování povrchu p dy a unášení p dních 
částic spolu s vodou. V tšinou je unášena nejúrodn jší svrchní vrstva p dy, která je ukládána 
na jiném míst .  Při v trné erozi je povrch p dy rozrušován v trem, který unáší p dní částice 
na mnohdy značné vzdálenosti. V trná eroze hrozí nejvíce v rovinatém povrchu nechrán ném 
vegetací (Zachar, 1982).  

Rozmezí rychlosti eroze je prom nné a závisí na vegetaci, zp sobu obd lávání p dy, 
sklonu a délce svah , klimatu, složení p dy a vlivu člov ka. Například rychlost eroze b hem 
povodní za jeden den m že odpovídat ročnímu úbytku p dy normálními procesy. Následkem 
erozí jsou zanášeny a znečišťovány vodní toky a nádrže, v tšinou spojené s kontaminací 
hnojivy a pesticidy z polí do vody; dále eroze m žou p sobit např. škody na majetku (Zachar, 
1982; Vopravil, 2009). 

V ČR je p da ohrožena především vodní erozí. Hlavním d vodem je intenzivní zem d lská 
činnost, která se řadí k nevhodnému hospodaření (Novotný, 2014).  

Zhruba 30 % suchozemského povrchu Zem  je pokryto lesy. Jejich cílené odstra ování pro 
vytvoření nezalesn ného území pro další využití se nazývá deforestifikace. Tento proces je 

nejvíce koncentrován v tropických deštných pralesech (Marcoux, 2000; Butler, 2009).  

Přítomnost strom  posiluje p du, protože své kořeny propojují s p dním podložím. Díky 
tomu jsou i šikmé p dy mén  náchylné k erozi.  

Odles ování bez následného zales ování zp sobuje poškození přirozeného prostředí pro 
organismy, ztrátu biologické rozmanitosti, vyprahlost a má dopady na kolob h 
atmosférického oxidu uhličitého. Samotné budování komunikací pro odles ovací techniku 
podporuje erozi p dy (Marcoux, 2000).  
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Odles ování se využívá i pro vojenské účely. Např. ve válce ve Vietnamu po využití 
herbicidu Agent Orange domorodí obránci proti Američan m ztráceli výhodu úkrytu v listoví 
a byli zbaveni životn  d ležitých zdroj  (Tucker, 1997). 

Desertifikace je proces, při kterém vyprahlá p da ztrácí schopnost vázat vodu, vegetaci i 
organismy v p d  žijící. Tento proces je výsledek klimatických zm n (např. globálního 
oteplování) a lidské aktivity v suchých a polosuchých oblastech. Desertifikace ovliv uje 
ornou p du, zásoby podzemní vody, povrchové odtoky, populace lidí, zvířat i rostlin.  

Nejčast jší příčinou desertifikace je nadm rné využívání p dy pro p stování plodin. Mezi 
další faktory patří urbanizace, zm na klimatu, nadm rné odčerpávání podzemních vod, 
odles ování, přírodní katastrofy a zem d lské postupy, které nechávají p du více náchylnou 
k v trné erozi (Geist, 2013). 

Nejčast jší d sledek vzniku pouští je úpadek zem d lství. Na pouštích je bez speciálních a 
drahých technologií tém ř nemožné vyp stovat materiálov  významné rostliny. S tím souvisí 
nedostatek potravy pro populace organism , žijících v oblastech postižených desertifikací. 
Tyto populace lidí i zvířat se přesouvají do vedlejších oblastí, kde svou přítomností zp sobují 
přemnožení druh . To zp sobuje následné nadm rné využívání p dy a op tovný vznik 
desertifikace. Dalším d sledkem je snížení kvality vodních zdroj , protože p da zasažená 
desertifikací ztrácí svoji přirozenou filtrační schopnost. Tato schopnost souvisí s úbytkem 
vegetace, která se velkou m rou podílí na uchování kvalitní čisté vody (Geist, 2013). 

Problémem desertifikace se zabývá mnoho v dc  po celém sv t . V tšina řešení spočívá 
v obnovení vegetace formou zales ování, zabrán ní erozí p dy výsadbou v trolam  a 
úpravou p dy pro snadn jší r st vegetace (Wilson, 1985). 

Soli jsou přirozen  se vyskytující látky ve vod  i p d . Salinizace je proces, při kterém 
vzr stá podíl solí v p d  na hodnoty, které jsou toxické pro rostliny. Toxicita spočívá ve 
faktu, že s l v p d  snižuje osmotický potenciál p dy. Když je p da zasolená, má p da vyšší 
koncentraci rozpušt né látky než kořeny, takže rostliny poté nem žou získat vodu z p dy. 
Ionty, zodpov dné za zasolování, jsou Na+, K+, Ca2+,  Mg2+ a Cl- (3000 – 6000 ppm solí 
zp sobuje obtíže u v tšiny obd lávaných rostlin). Salinizace m že být zp sobena přírodními 
procesy, jako je minerální zv trávání nebo ústup mořské vody. M že se také projevit 
um lými procesy, jako je zavlažování (Steward, Nielsen, 1990).  

Problémy se zasolováním jsou nejčast ji spojené s nadm rnou aplikací vody, než s malým 

množstvím vody. Zavlažovací i dešťová voda obsahují soli, v tšinou v nízké koncentraci 
oproti vod . Při odpařování vody z povrchu p dy soli z stávají v p d .  

Přirozené zasolení je nejvíce problémem u špatn  odvodn ných p d, kde je hladina 
podzemní vody 3 a mén  metr  od povrchu p dy. V takových případech podzemní voda 
stoupá kapilárním účinkem až na povrch, kde se odpařuje a zp sobuje zvyšování koncentrací 
solí. 
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D sledky zasolení p dy se projevují v ztrát  vegetace. Bez vegetace je p da náchylná 
k erozi p dy. Vysoké koncentrace solí zp sobují škody na majetku ve form  korozí trubek, 
kabel , poškozování cest a dalších materiál . S úbytkem vegetace a kumulací solí souvisí 
snížení kvality vody a problémy s usazováním (Gupta, Goyal, 2017). 

2.3. Vznik p dy 

P da vzniká tzv. p dotvornými procesy z minerál  a hornin. Ty podléhají fyzikálním a 
chemickým zm nám, zp sobených p sobením vody, ledu, zm nami teplot a dalšími jevy. 
Tyto zm ny zp sobují rozrušení a rozpad hornin, což je proces nazývaný souhrnn  
zv trávání. Tento proces je ovlivn n klimatickými podmínkami a vlastnostmi zv trávaného 
materiálu (Tomášek, 2000).  

Rozeznáváme fyzikální, chemické a biologické zv trávání. Tyto typy p sobí společn  a 
vzájemn  se prolínají, přičemž pro každou oblast a druh zv trávaného materiálu je typická 
r zná kombinace zv trávání (Tomášek, 2000).  

Biologické zvětrávání převládá v podmínkách, kde srážky převládají nad vsakem a výparem 
vody. To je charakteristické např. pro tropické klima deštných prales . Za biologické 
zv trávání jsou odpov dné živé organismy, převážn  mikroorganismy. Častý je rozklad 
lišejníky, které uvol ují kyselinu rozrušující horniny. Nejv tší význam ale mají v tší 
organismy, jako jsou stromy, které p du rozrušují r stem svého kořenového systému 
v r zných skulinkách hornin. Rozklad p sobením tlaku vytvářeného kořeny strom , částečn  
patří i mezi fyzikální zv trávání (Donahue a kol., 1977; Rajchard, 2002). 

Chemické zvětrávání je závislé na klimatických podmínkách a složení hornin. 
Nejintenzivn jší je v oblastech s teplým podnebím, protože se zvyšující se vlhkostí a teplotou 
vzduchu, se zvyšuje rychlost chemického zv trávání. Rozklad hornin tímto procesem je 
nejčast ji zp soben vodou, která funguje jako rozpoušt dlo minerál . Voda m že reagovat i 
se vzdušným oxidem uhličitým a vytvořit kyselý roztok, který rozpouští určité minerály 
b hem vsakování do p dy. Tento efekt je často pozorován v tzv. krápníkových jeskyních 
vznikem krasových jev  (Donahue a kol., 1977; Rajchard, 2002). 

Pro fyzikální zvětrávání jsou typické oblasti s dostatečnými srážkami a občasnými 
teplotami pod bodem mrazu. Princip tohoto procesu spočívá v tepelné roztažnosti hornin 
b hem značných zm n teploty vzduchu ve dne, noci a r zných ročních obdobích, což vede 
k vytváření puklin a k rozpadu horniny. Svou roli v tomto procesu hraje i barva horniny – 

tmavší horniny se více zahřívají a tím je u nich proces intenzivn jší. Na fyzikálním zv trávání 
se podílí i voda, která při zmrznutí a tání m ní sv j objem, a tím p sobí další rozklad 
v r zných puklinách hornin (Donahue a kol., 1977; Rajchard, 2002).  

P dní materiál, podléhající zv trávání, se nazývá matečná hornina. Zv tráváním matečné 
horniny vzniká zv tralina. Celý proces tvorby p dy je velmi pomalý a závisí na složení 
matečné horniny a klimatických podmínkám. V klimatických podmínkách ČR se vytvoří 1cm 
p dy za zhruba 100 let. B hem 1000 let se vytvoří tzv. p dní profil (Tomášek, 2000; Lokoč, 
Lokočová, 2010).  
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Obrázek 2: Schéma půdního profilu [3] 

P dní profil vzniká v d sledku toho, že zv trávání a p dotvorné procesy jsou 

nejintenzivn jší na povrchu hornin, se zvyšující se hloubkou se intenzita proces  snižuje. 
P dní profil se d lí na tzv. p dní horizonty. To jsou vrstvy p dy, které se od sebe odlišují 
r znými chemickými a fyzikálními vlastnostmi, ale i výskytem organism . Podle výskytu a 
vlastností p dních horizont  se rozlišují p dní typy (Tomášek, 2000). 

Nadložní organický horizont je tvořený nahromad ným organickým materiálem. Ten se 
skládá např. ze zbytk  rostlinných a živočišných částí (Stefferud a kol., 1957; N meček a 
kol., 1990). 

Humusový horizont nachází ve svrchní části p dního profilu a je tvořen minerálními 
částicemi p dy, promíchanými s nahromad nou rozloženou organickou hmotou. Je typický 
tmavou barvou a objemem organické hmoty do 30 % tohoto horizontu (Stefferud a kol., 1957; 
N meček a kol., 1990). 

Minerální horizont je zhutn lý a obohacený látkami, které se do n j dostávají 
z humusového horizontu např. vymýváním dešťovou vodou. Nejčast ji se jedná o ionty 
železa, hliníku, kyselinu křemičitou a p dní koloidy. Koncentrace r zných látek určuje barvu 
tohoto horizontu, např. hn dý horizont obsahuje převahu železitých iont  (Stefferud a kol., 

1957; N meček a kol., 1990). 

Půdotvorný substrát vzniká rozpadem matečné horniny, který je skoro neovlivn ný 
biologickou činností. Má výrazn  nižší stupe  zv trávání oproti horizont m nad ním 
(Stefferud a kol., 1957; N meček a kol., 1990). 

2.4. Složení p dy 

2.4.1. Chemické vlastnosti p dy  

Chemické vlastnosti zahrnují chemické složení, fyzikáln  chemické a chemické procesy 
probíhající v p d .  
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2.4.1.1. Zastoupení prvk  

V zemské k ře se nachází velká část prvk  z periodické tabulky. Mezi nejvíce zastoupené 
prvky se řadí O, Si, Al, Fe, Ca, Na, H, Mg, Ti a K. Dohromady tvoří více než 99 % hmotnosti 
zemské k ry. Zbývající prvky, jako je třeba C, sice nehrají zásadní roli ve stavb  zemské 
k ry, ale mají nezastupitelný význam v mnoha funkcích p dy, která tvoří nejsvrchn jší část 
zemské k ry (Šarapatka, 1996).  

Kyslík zahrnuje 50 % hmoty, nachází v organických látkách i minerálech, je součástí 
p dního vzduchu i vody. Uhlík je základní prvek organické hmoty i anorganických minerál  
na bázi uhličitan . Křemík a hliník jsou základními prvky p dní hmoty. Dusík, fosfor a 
draslík jsou hlavními živinami pro r st vegetace. Prvky jako bor, mangan, m ď, molybden, 
zinek, kobalt, jód, fluor a další jsou významné pro organismy. Chemické složení ovliv uje 
vlastnosti p dy, např. úrodnost. Proto se do p dy ve form  hnojení dodávají látky upravující 
složení p dy (Šarapatka, 1996). 

V p d  se nachází i prvky, které m žou vlastnosti p dy ovliv ovat negativn . Takový stav 
se nazývá kontaminace p dy. Nejčast jšími kontaminanty jsou r zné druhy organických 
sloučenin a kov , jako jsou Pb, Cd, Hg, Ni a další (Jandák a kol., 2007). 

Mobilita r zných prvk  je dána vzájemnými vztahy mezi sorpčními procesy na jílových 
minerálech, humusu a hydratovaných oxidech v závislosti na hydrotermických podmínkách 
dané lokality včetn  aktivní mikroflóry (Jandák a kol., 2007). 

2.4.1.2. Složky p dy 

P da je třífázový systém, který m žeme rozd lit na pevnou, kapalnou a plynnou složku. Na 

obrázku 3 je vid t ideální procentuální zastoupení jednotlivých složek v p d .  

Obrázek 3: Ideální procentuální zastoupení jednotlivých složek v půdě [4] 

Pevná složka se dále d lí na minerální a organickou část. Minerální složku tvoří minerály, 
z nichž se utvářejí horniny. Je známo tisíce r zných minerál , vzniklých kombinací r zných 
prvk , ale nejčast jších je asi 30 minerál , které se nazývají horninotvorné. Minerály, které 
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vykrystalizovaly přímo z magmatu, se nazývají primární; minerály, vzniklé přem nou 

primárních nerost , jsou sekundární. Díky r zným druh m zv trávání je minerální složka 
tvořena sm sí úlomk  hornin, minerál  uvoln ných z matečné horniny a minerál  vzniklých 
v p dotvorných procesech (Rajchard, 2002; Šimek, 2003). 

Organická složka je ta část, která odlišuje p du od p dotvorného substrátu. Tato složka 
zaujímá 1 až n kolik desítek % hmotnosti p dy. Organická složka se d lí na humus, což jsou 
pomalu rozložitelné organické látky a zárove  nejv tší část, která zaujímá 50–80 % hmotnosti 

této složky; dále humusotvorný materiál, což jsou organické látky podléhající přem nám, a 
zaujímá 20–45 % hmotnosti organické složky; odumřelou organickou hmotu, která je 
obsažena do 10 % hmotnosti organické složky, a organismy, jež zaujímají do 10 % hmotnosti 

organické složky a jsou zodpov dné za biologický rozklad minerál  a organických látek 
(Rajchard, 2002).  

Organická složka je ta část, která utváří základní p dní vlastnost – úrodnost, což je 
schopnost p dy poskytovat rostlinám optimální podmínky pro r st. Jestliže je p da dobře 
zásobena organickou hmotou, má vyšší schopnost vyrovnávat výkyvy počasí nebo jiných 
biotických a abiotických faktor . Pro každou p du je typický p dotvorný faktor mineralizace, 
který odpovídá míře destrukce organické hmoty za rok (Rajchard, 2002).  

Kapalná fáze p dy je tvořena veškerou vodou trvale nebo dočasn  se nacházející v p dním 
profilu a je označována jako p dní voda. Oblast p dy, kde jsou póry vypln ny jen vodou, se 
nazývá zvodn lé pásmo, oblast, kde se v pórech nachází voda i vzduch se nazývá 
provzdušn lé pásmo. Mezi nimi se nachází pásmo kapilární třásn , kde jsou molekuly vody 
do pór  přitahovány kapilárními silami. Množství kapalné složky v p d  se vyjadřuje pomocí 
vlhkosti p dy. Při nedostatku nebo kolísání vody v p d  dochází k (Blažek a kol., 2006): 

 snížení dostupnosti vláhy pro rostliny, které jsou stresovány a následn  uvadají; 
 negativnímu ovlivn ní p dních živočich  (edafonu), nejvíce mikroorganism  a jejich 

aktivity; 

 snížení obsahu organické hmoty, což má za následek náchylnost p dy k salinizaci 

nebo alkalizaci v závislosti na p dním druhu. 

Kapalná fáze je d ležitým médiem pro transport látek v p d . Transport látek probíhá 
z p dního roztoku do kořenového systému rostlin a p sobením gravitace p dním profilem do 
v tší hloubky. To zp sobuje vymývání a částečnou ztrátu živin dodaných do p dy z hnojiv, 

uvoln ných mineralizací z p dní organické hmoty a vzniklých p dotvornými procesy 
z minerál . P dní roztok obsahuje množství rozpušt ných minerálních a organických látek 
v r zných koncentracích, přičemž složení p dního roztoku je dáno p sobením fyzikálních, 
chemických a biologických proces  za r zných klimatických podmínek na pevnou fázi p dy. 
Nejčast jší ionty přítomné v p dním roztoku jsou K+, Na+, NH4

+, H+, Ca2+, Fe2+, Fe3+, HCO3
-, 

SO4
2-, NO3

-, H2PO4
-, OH- a Cl-. Zdroje iont  jsou zv trávání minerál , rozklad organických 

látek, vým na ze sorpčního komplexu a r zné druhy imisí. V případ  zvýšené koncentrace 
iont  v p d  se jedná o zasolení, hrozí negativní účinky na vegetaci a vzr stá riziko eroze 
(Rajchard, 2002). 
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P dní vodu m žeme rozd lit na tři skupiny v závislosti na pohyblivosti v p d  (Jandák a 
kol., 2007): 

 adsorpční voda: molekuly vody poutané k povrchu částic adsorpčními silami, tém ř 
nepohyblivá, existuje jen při nízké vlhkosti; 

 kapilární voda: molekuly vody, na které p sobí kapilární síly, nachází se v kapilárním 
pásmu nad hladinou podzemní vody; 

 gravitační voda: voda ovlivn ná gravitačními silami, vzniká především nahromad ním 
kapilární vody při zvýšené vlhkosti p dy. 

Plynná složka p dy je tvořena stejnými plyny jako vzduch atmosférický. P dní vzduch 
vypl uje p dní póry, které nejsou zapln ny p dní vodou. Z celkové pórovitosti a z aktuální 
vlhkosti p dy se dá zjistit vzdušnost p dy, což je aktuální obsah vzduchu v p d . P dní 
vzduch v porovnání s atmosférickým obsahuje více H2O a CO2. To je zp sobeno spotřebou 
mikroorganism  v p d , které spotřebovávají O2 pro dýchání a oxidace organických i 
minerálních složek (Šimek, 2003). Tento jev se s hloubkou zvyšuje, složení p dního vzduchu 
(Seinfeld a kol., 1998): 

 1 m pod zemí: obsah O2 18,8–20,3 obj. %, obsah CO2 0,9–1,1 obj. %; 

 6 m pod zemí: obsah O2 14,2–14,9 obj. %, obsah CO2 4,2–8,9 obj. %. 

Oproti atmosférickému je v p dním vzduchu vyšší obsah i N2 ve form  NH3, protože N2 

využívají organismy pro volnou a symbiotickou fixaci. I když mezi p dou a atmosférou 
dochází k neustálé vým n  plynných složek, nedochází k plynulému vyrovnávání rozdíl  ve 
složení (Seinfeld a kol., 1998).  

2.4.1.3. P dní reakce 

P dní reakce je základní chemická vlastnost p dy, která má vliv na to, jakým zp sobem je 
p da reaktivní. Ovliv uje p dotvorné procesy, přem ny organické hmoty v p d , r st rostlin, 
přítomnost p dních organism  a další vlastnosti. Závisí na obsahu voln  se vyskytujících 
nebo rozložených iontech H+, Al3+ nebo Fe3+ v p dním roztoku. Reakce p dy se vyjadřuje 
pomocí pH. Podle hodnoty pH jsou p dy rozd leny [5]: 

 zásadité: pH > 7,3; 
 neutrální: pH = 6,6 až 7,2; 
 kyselé: pH < 6,5. 

Na v tšin  území v ČR je pH p d v kyselé oblasti, což zp sobuje menší úrodnost i menší 
přítomnost organism . Při zvýšené kyselosti dochází ke snížení rozpustnosti sloučenin Ca, 
Mg, K a Na, což má za následek snížení dostupnosti t chto živin pro rostliny a ovlivn ní 
využitelnosti fosforečnan  v p d . Velký vliv na pH p dy má matečná hornina, ze které se 
p da vytvořila. Z vápenc  vznikají p dy zásadité, z vyvřelin (např. žula) se tvoří p dy kyselé. 
Optimální hodnota pH pro zem d lskou p du se pohybuje v rozmezí 4–8,5; v tšina rostlin 
totiž nem že žít v pH pod hodnotou 3,5 a nad 9.  
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Schopnost p dy udržet určitou hodnotu p dní reakce, když do ní vstupují látky s odlišnou 
hodnotou pH, se nazývá pufrovitost. Ta závisí na bohatosti horninového podloží, kvalit  
humusu a sorpční kapacit  p dy. P dy obsahující více bazických iont  jsou odoln jší v či 
okyselení p dy, p dy s vyšším podílem iont  H+, Al3+ a Fe3+ jsou odolné v či alkalizaci. 
Tlumící pufrační schopnost je spojena s p dní sorpcí, nejv tší vykazují p dy jílovité, 
nejmenší p dy písčité [5]. 

P dní pH je často negativn  ovliv ováno lidskou činností. Díky znečišt ní ovzduší např. 
oxidy dusíku je p da okyselována atmosférickou depozicí. Příliš kyselé p dy je možno 
upravovat vápn ním.  

Na obrázku 4 jsou vid t hodnoty pH na území ČR nam řené v letech 1999 - 2004. 

Obrázek 4: Mapa s rozložením pH v půdách v ČR [6] 

2.4.1.4. P dní sorpce 

Sorpce p d je schopnost organických látek a minerálních částic vázat živiny. Míra sorpce 
se vyjadřuje v množství koloidních částic, které jsou tvořeny humusovými látkami a jílovými 
minerály. V tšina koloidních částic má negativní náboj, proto jsou vázány především 
kationty. Díky tomu je v tší část aniont  vyplavována do podpovrchových vod, kde zp sobují 
kontaminace i zdroj  pitné vody. 

P dní sorpce přímo ovliv uje sorpční kapacitu p dy, p dní reakci a pufrovitost, charakter a 
dynamiku n kterých chemických proces . Nepřímo ovliv uje strukturu p dy a 
obd lávatelnost, kolob h vody a vzduchu a biologickou aktivitu p dy.  
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Podle převažujícího druhu kationt , vázaných na koloidní částice, se rozlišují sorpční 
komplexy [5]: 

 sorpčně nenasycený: převaha H+ iont  a nedostatek dvojmocných kationt  vede ke 
vzniku nestabilní struktury. P dní reakce je kyselá a jeho vznik je podmín n vlhkých 
klimatem s nedostatkem bazických iont  v p d .  

 nasycený jednomocnými kationty: hlavním sorbovaným kationtem je Na+, dále K+. 

Vazba s nimi zp sobuje v koloidních částicích zvýšenou pohyblivost v p dním 
profilu, tvorbu horizont  s nepříznivými fyzikálními vlastnostmi a zničení p dní 
struktury. Hodnota pH t chto komplex  je v alkalické oblasti. 

 sorpčně nasycený: obsahuje především dvojmocné kationty Ca2+ a Mg2+. Organická 
část koloidu je tvořená organickými agregáty, které jsou za b žných podmínek v p d  
nepohyblivé. P dní reakce má neutrální hodnotu.  

2.4.1.5. Obsah a kvalita organické hmoty 

Organická hmota v p d  ovliv uje řadu proces  spojených s výživou rostlin. Humus se 

skládá z odumřelé organické hmoty v r zném stupni rozkladu a syntézy. Toho složení je 
ovliv ováno r znými dodanými látkami, jako jsou organická hnojiva (hn j, moč vka, 
kompost), a žijícími organismy. Metody stanovení obsahu humusu v p d  jsou založeny na 
oxidaci uhlíku v organické hmot , proto se vyjadřuje nejen v procentech humusu v p d , ale i 
v obsahu oxidovatelného uhlíku Cox.  

Tabulka 1: Určení obsahu humusu v p d  (Tomášek, 2000) 

Kategorie obsahu v p d  Cox % Humus % 

Velmi nízký < 0,6 < 1 

Nízký 0,6–1,1 1–2 

Střední 1,1–1,7 2–3 

Vysoký 1,7–2,9 3–5 

Velmi vysoký > 2,9 > 5 

Podle starší teorie se humus se dá rozd lit na nehumifikované, humifikované a přechodné 
látky (Jandák a kol., 2007). 

Nehumifikované organické látky zastupují především nerozložené nebo částečn  
rozložené zbytky rostlin, organická hnojiva, živočichy včetn  mikroorganism , žížal a 
ostatních p dních tvor . Tyto látky se rozkládají procesem mineralizace, jehož konečnými 
produkty jsou voda, oxid uhličitý a jednoduché sloučeniny. Tato část tvoří cca 10–15 % 

celkového podílu organických látek v p d . 

Humifikované organické látky zabírají 85–90 % celkového podílu organických látek 
v p d  a jsou tvořeny procesem humifikace. Ten má probíhat za omezeného přístupu vzduchu 

za spoluúčasti mikroorganism , které p sobí na látky svými enzymy. Humifikací se tvoří 
nové složité organické sloučeniny (tzv. trvalý humus).  
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 Huminové kyseliny (HK) jsou nejkvalitn jší část humusových látek. Tyto látky tvoří 
s kationty v p d  r zné řady solí. D ležitým procesem je tvorba tzv. sorpčních 
komplex , které jsou tvořeny jílovými minerály s nerozpustnými humáty vápníku a 
jinými ionty.  Tyto organominerální komplexy jsou značn  velké molekuly s velikým 
povrchem a vysokou sorpcí iont .  

 Fulvinové kyseliny (FK) mají oproti huminovým kyselinám mén  uhlíku (pod 50 %) a 
dusíku (pod 3 %) a s koloidními částicemi tvoří menší molekuly. V tšina jejich solí je 
rozpustná ve vod  a to se projevuje zvýšenou pohyblivostí kationt  a minerální látek 
v p d .  

Kvalita humusu v p d  se nejčast ji určuje pom rem obsahu huminových a fulvinových 
kyselin nebo pom rem obsahu uhlíku v či dusíku. 

Tabulka 2: Určení kvality humusu [5] 

 Pom r HK:FK Pom r C:N 

Kvalitní humus 2 a více 9 – 10 

Nekvalitní humus 0,5 a mén  20 – 60 

Humusové teorie o zm nách a stavu organické hmoty v p d  jsou v dnešní dob  
zavrhovány, protože moderní analytické metody vyvrátily existenci humifikovaných látek, 
vzniklých enzymatickými reakcemi z mineralizovaných prekurzor . V dnešní dob  jsou 

k popisu organické hmoty stále více používány modely selektivního uchovávání nebo 
progresivního rozkladu (Lehmann, Kleber, 2015). 

Model selektivního uchovávání vychází z informací z rozkladových studií list  (Aber a 
kol., 1990) a viditelných částí rostlin v p d  (Baldock a kol., 1992). Tento koncept 
předpokládá, že vstup organických látek tvoří nestabilní i relativn  stabilních látek (Lützow a 
kol., 2006), přičemž ty stabilní jsou mikroorganismy využívány pouze tehdy, když jsou labilní 
látky vyčerpány. N které studie dokázaly, že za vhodných podmínek vhodn  přizp sobené 
organismy rozkládají relativn  stabilní látky mnohem rychleji, než se dříve předpokládalo. 
Mezi takto rozložitelné relativn  stabilní látky se řadí polykondenzované aromáty (Gramss a 
kol., 1999), alkany v p d  (Wiesenberg a kol., 2004), ropa v moři (Hazen a kol., 2010) a 
dokonce polyethylen (Yang a kol., 2014; v Lehmann, Kleber, 2015). 

 V modelu progresivního rozkladu se p dní organická hmota skládá z řady organických 
fragment  a mikrobiálních produkt  všech velikostí v r zných stádiích rozkladu (Cotrufo a 
kol., 2013). N kolik studií odhalilo, že látky, které byly dříve označovány jako huminové, 

jsou sm s identifikovatelných sloučenin, jako jsou fragmenty rostlin nebo mikroorganismy, a 
nacházejí se na r zných místech v mikroagregátech, které nemají žádnou podobnost 
s huminovými kyselinami a mají malou velikost (Lehmann a kol., 2008; Myneni a kol., 
1999). Po bun čné smrti se materiály, syntetizované při mikrobiálním anabolismu, uvol ují 
do p dy, kde podléhají další degradaci. B hem tohoto degradačního procesu jsou látky na 
snižující se energetické bilanci (Hedges a kol., 2000) oproti hypotetickým huminovým látkám, 
jejichž sekundární syntéza by vyžadovala výdej energie od mikroorganism , které tyto látky 
naopak používají jako zdroj energie (Lehmann, Kleber, 2015). 
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2.4.2. Fyzikální vlastnosti p dy 

Fyzikální vlastnosti vyplývají ze vzájemných vztah  mezi pevnou, kapalnou a plynnou 
složkou p dy. Jako nejd ležit jší vlastnosti se zařazují struktura, pórovitost, zrnitost, barva a 

obsah vody a vzduchu.  

Struktura p dy je určena tvarem a velikostí částic, tedy r zn  velkých úlomk  hornin, a 
volnými prostory mezi nimi. Tyto volné prostory mezi částicemi se nazývají póry a jejich 
tvar, velikost a rozmíst ní definuje pórovitost p dy. Póry jsou vypln ny buď kapalnou, nebo 
plynnou složkou p dy (Šimek, 2003). 

Zrnitost neboli textura p dy je určena obsahem r zných frakcí v p d . Frakce je soubor 
částic, jež mají r znou velikost a ovliv ují mechanické vlastnosti p dy. Podle obsahu r zných 
frakcí se charakterizují p dní druhy. Zrnitost se dá určit pomocí sít, sedimentací a jinými 
zp soby. Přitom dochází k rozd lení na dv  frakce: jemnozem a skelet. Jemnozem je p dní 
frakce s velikostí částic menší než 2 mm, dále se zpracovává a slouží k určení chemických a 
fyzikálních vlastností p d. Skelet jsou částice v tší než 2 mm, podle velikosti se d lí na hrubý 
písek, št rk a kámen (Šarapatka, 1996).  

Barva p dy je určena látkami ovliv ujícími barevnost p dního profilu. Sloučeniny Fe 
zbarvují p du žlut , hn d  nebo červen , sloučeniny Mn zbarvují p du hn dočern  až 
nafialov le, kaolinit a CaCO3 poskytují p d  bílou, šedou nebo žlutou barvu, křemen a jíly 
barví p du do neurčité sv tlé barvy a humus má hn dou až černou barvu (Šarapatka, 1996). 

Obsah vody v p d  se uvádí jako půdní vlhkost a závisí na srážkách a výšce hladiny 
podzemní vody. Schopnost p dy zadržovat určité množství vody ve svém objemu se nazývá 
retence. Zádrž vody v p d  závisí na struktuře, zrnitosti p dy a obsahu humusu. Stupn  
nasycení p dy vodou je možné definovat p dními hydrolimity, které určují intervaly vlhkosti 
p dy (Jandák a kol., 2007). Na obrázku 5 je znázorn n vztah vlhkosti a hydrolimit . 

Obrázek 5: Stav vlhkosti půdy vzhledem k hydrolimitům [7] 
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Nasycená p da odpovídá stavu, kdy p da obsahuje více než maximální množství vody, 
které je schopna poutat ve svém objemu. Polní vodná kapacita je hodnota vlhkosti p dy, kdy 
po um lém přesycení p dního profilu odteče gravitační voda, přičemž je eliminován výpar 
vody. Ideální stav vlhkosti odpovídá stavu, kdy jsou póry z poloviny zapln ny p dní vodou, a 
druhou p lku zapl uje p dní vzduch. Tento stav je nejpřízniv jší pro p stování rostlin a r st 
organism . Při bodu vadnutí je p dní voda přítomna jen ve form  adsorpční vody, rostliny 
jsou nedostatečn  zásobovány a vadnou (Jandák a kol., 2007). 

Obsah vzduchu v p d  se určuje vzdušností p dy, která závisí na pórovitosti p dy a 
aktuální vlhkosti. Hodnoty pórovitosti se pohybují od 25 % pro ulehlé minerální p dy až 90 
% pro rašeliny. Obvyklé hodnoty se pohybují v rozmezí 40–60 %. Hodnota vzdušnosti se 
m ní v závislosti na vlhkosti, zpravidla nepřekračuje 40 % (0,4 m3×m-3). Na provzdušn ní 
p dy se podílí i živočichové, např. žížaly (Šimek, 2003). 

Fyzikální vlastnosti mají vliv na úrodnost, náchylnost k erozím a zhutn ní. 

2.4.2.1. P dní druhy 

P dní druhy se rozlišují podle zrnitostních frakcí, které obsahují. Frakce se d lí podle toho, 
jestli obsahují písčité, hlinité nebo jílovité částice (Šarapatka, 1996).  

 Písčité půdy jsou částice tvořené křemenem, úlomky křemičitanových hornin a živc . 
Mají dobrou propustnost pro vodu, ale nízkou retenci, takže rychle vysychají. 

 Hlinité půdy jsou tvořeny prachovými částicemi, vytvořenými ze sprašových hornin. 
Mají dobré fyzikální vlastnosti a vyvážený pom r vody a vzduchu v p d , proto jsou 
často hojn  osídleny organismy. 

 Jílovité půdy obsahují jílové částice, které díky své malé velikosti negativn  ovliv ují 
pórovitost p dy, obsah vody, vzduchu i výskyt organism  v p d . Vyznačují se 
nepropustností pro vodu a malou vzdušností. 

Tabulka 3: Rozd lení p dních druh  podle obsahu jílovitých částic (Šarapatka, 1996) 

P dní druh Obsah částic menších než 0,01 mm 

Písčité 0–10 % (p dy lehké) 
Hlinitopísčité 10–20 % (p dy lehké) 
Písčitohlinité 20–30 % (p dy střední) 

Hlinité 30–45 % (p dy střední) 
Jílovitohlinité 45–60 % (p dy t žké) 

Jílovité 60–75 % (p dy t žké) 
Jíl > 75 % (p dy t žké) 

 

 

 



23 

 

Pudní druhy se d lí i podle zpracovatelnosti na t žké, střední a lehké. Charakter p dního 
druhu určuje druh mateřské horniny a zp sob zv trávání (Šarapatka, 1996).  

 Lehké půdy jsou dobře propustné, provzdušn né a snadno se obd lávají. Probíhá 
v nich intenzivní mikrobiální činnost, jejímž výsledkem jsou živiny pro organismy. 
Nevýhodou je vymývání t chto živin díky vysoké propustnosti a malému upoutání 
živin na p dní částice. 

 Střední půdy mají dobré fyzikální vlastnosti a vyznačují se vhodným prostředím pro 
organismy. Díky jejich příznivým vlastnostem jsou nejvíce využívané v zem d lství.  

 V těžkých půdách mají vysoký obsah malé částice jílu, který zhoršuje fyzikální 
vlastnosti. Díky malé propustnosti a pór m p dy obsazených jílem je biologická 
aktivita nízká, čímž se zpomaluje rozklad organické hmoty. Tyto p dy nejsou 
zem d lsky využívané, protože nejsou úrodné. 

 

Na obrázku 6 je vid t rozložení p dních druh  v ČR. 

Obrázek 6: Rozložení půdních druhů v ČR [8] 
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2.4.2.2. P dní typy 

 P dní typy se d lí podle uspořádání a zastoupení p dních horizont  a matečné horniny. 
P dní typ je skupina p d, která se vyvíjela podobnými p dotvornými procesy za podobných 
podmínek.  

Procentuální zastoupení r zných typ  p d v ČR je vid t na obrázku 7. 

Obrázek 7: Procentuální zastoupení různých půdních typů v ČR [9] 

 Kambizemě jsou nejrozšířen jším typem p d v ČR. Vyskytují se v nadmořských 
výškách od 300 do 1000 m n. m. a pro jejich vznik jsou typické dva p dotvorné 
procesy. Vnitřní zv trávání, tzv. bisialitizace, m ní primární minerály v p d  na 
sekundární a p da je obohacena velkým množstvím jílu. Druhým procesem je 
hn dnutí, tzv. braunifikace, která zp sobuje obarvení p dních částic do hn da kv li 
přítomnosti sloučenin železa, které se uvol ují chemickými procesy. Kambizem  jsou 
v tšinou umíst ny ve svazích, jsou náchylné k erozím, mají vysoký obsah skeletu a 
nepříznivé pH v kyselé oblasti, proto nevyhovují pro p stování v tší části kulturních 
rostlin. Na kambizemích se v tšinou p stují brambory a len (Šarapatka, 1996; 
N meček a kol., 2001). 

 Hnědozemě jsou druhý nejrozšířen jší typ v ČR. Vyskytují se v nadmořských výškách 
od 150 do 400 m n. m. a pro jejich vznik je typický p dotvorný proces ilimerizace, 
což je mechanický přesun jílových částic prosakující vodou z horní části p dy do 
střední části p dního profilu. Proces probíhá ve slab  kyselém prostředí za přítomnosti 
železitých a hlinitých iont  a organických kyselin, které jsou navázány na jílovité 
částice. Hn dozem  se nacházejí především na plošinách, případn  zvln ných 
pahorkatinách, přičemž v dnešní dob  jsou tém ř všechny zem d lsky využívány. 
Jsou to p dy slab  kyselé až neutrální, pro dostatek humusu se řadí ke středn  
úrodným p dám (Šarapatka, 1996; N meček a kol., 2001). 
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 Černozemě jsou nejúrodn jším typem p d v ČR. Vyskytují se v nadmořských výškách 
do 300 m n. m. a mají humusový horizont silný až 1 m. Ten vznikl akumulací humusu 
pod stepní až lesostepní vegetací. Jsou to zem  s optimálními chemickými, 
fyzikálními a biologickými vlastnostmi. P dní reakce je neutrální až slab  zásaditá. 
Využívají se pro p stování nejnáročn jších plodin, jako jsou kukuřice, pšenice, vinná 
réva a další (Šarapatka, 1996; N meček a kol., 2001). 

 Pseudogleje jsou p dy, které se vyskytují v nadmořských výškách od 400 do 
800 m n. m. v oblastech, kde je p dní profil periodicky zaplavován a vysušován, čímž 
dochází k oglejení. Tento proces spočívá v tom, že v d sledku nepropustného podloží 
při zaplavení profilu dochází k redukci železa a manganu, při vyschnutí je redukce 
vystřídána oxidací. Tím vznikají pro tento typ p dy typické šedivé fleky, což jsou 
nahromad né vyredukované železo a mangan. Kv li pravidelnému zamokření je tento 
typ p dy mén  úrodný, zárove  jsou potíže s obd láváním t žkou zem d lskou 
technikou, proto jsou pseudogleje využívány spíše jako louky. Pseudogleje mají 
nízkou kvalitu humusu a pH v kyselé oblasti (Šarapatka, 1996; N meček a kol., 2001). 

 Fluvizemě, též nivní půdy, se nacházejí v nivách řek a potok . Jsou pravideln  
zaplavovány a vznikají z povod ových sediment , projevy procesu oglejení jsou 
patrné až ve v tší hloubce profilu. Fluvizem  jsou typické vrstevnatostí a 
nepravidelným rozložením organických látek. P dní humus má střední kvalitu a pH 
p dy se pohybuje od kyselé do neutrální hodnoty. V zem d lství se využívají jen málo 
a to jako louky a pastviny (Šarapatka, 1996; N meček a kol., 2001).  

 Luvizemě mají sv tlé zbarvení a vyskytují se v nadmořských výškách do 600 m n. m. 
v rovinatém a mírn  zvln ném terénu pahorkatin. Hlavním p dotvorným procesem je 
ilimerizace. P dní reakce je slab  kyselá až kyselá. Kv li častému zhutn ní t chto p d 
jsou typické malým provzdušn ním, což zp sobuje nižní kvalitu humusu. Díky tomu 
jsou zem d lsky využívány jen pro p stování mén  náročných plodin (Šarapatka, 
1996; N meček a kol., 2001). 

 Rendziny vznikají z karbonátových hornin (vápence, atd.) v horských oblastech. Často 

obsahují velké množství skeletu a kvalitní humus, kterého je ale malé množství, což 
zp sobuje malou retenci vody. P dní reakce je neutrální až zásaditá. V případ  ztráty 
vegetace snadno podléhají erozím (Šarapatka, 1996; N meček a kol., 2001).  

 Gleje jsou p dy nacházející se v nivních oblastech a na rozhraní rašelinných p d, 
vznikají dlouhodobým p sobením podzemní vody, jejíž hladina leží 40 – 80 cm pod 

povrchem. Hlavním p dotvorným procesem je oglejení. Díky trvale zvýšené vlhkosti, 
nízké pórovitosti a provzdušn nosti mají gleje humus nízké kvality. P dní reakce je 
v kyselé oblasti. Tyto p dy se využívají pouze jako louky, mají ale velký význam při 
zadržování vody v krajin  (Šarapatka, 1996; N meček a kol., 2001). 

Na obrázku 8 na další stránce je vid t rozložení typ  p d na území ČR. 
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Obrázek 8: Rozložení typů půd na území ČR [10] 

2.4.3. Biologické vlastnosti p d 

P dní biologické vlastnosti jsou ovlivn né organismy, žijícími v p d . Tyto organismy se 
souhrnn  nazývají edafon a jsou rozd leny podle velikosti nebo druhu (Jandák a kol, 2007). 

 Mikroedafon je tvořen organismy s velikostí do 100 µm. Nejčast jšími zástupci jsou 
bakterie, aktinomycety, sinice, řasy, houby a prvoci. 

 Mezoedafon jsou organismy s velikostí od 100 µm do 10 mm. Mezi takové se řadí 
hlístice, chvostoskoci, roztoči, roupice, pavoukovci, mnohonožky, stonožky, hmyz, 
m kkýši a žížaly.  

 Makroedafon tvoří organismy v tší než 10 mm. Jeho zástupci bývají plži, hryzci, 
krtci, hraboši, krtonožky a další. 

Podle druhu d líme organismy na fytoedafon a zooedafon. Nejvýznamn jšími zástupci 
fytoedafonu jsou aerobní a anaerobní bakterie, nejvýznamn jší zástupci zooedafonu jsou 
žížaly (Jandák a kol, 2007). 

2.4.3.1. Aktivita mikroorganism  

Aktivita mikroorganism  ovliv uje zásobu živin v p d  a jejich úbytek. Se zvyšující se 
aktivitou se zvyšuje zásoba živin a snižuje jejich úbytek. Aktivita mikroorganism  poskytuje 
informace o rozkladu organické hmoty v p d  (Jandák a kol, 2007). Tyto informace se dají 
získat přímým počítáním mikrob , analýzou speciálních částí bun k (ATP, fosfolipidy), 

m řením mikrobiálních proces  (mineralizace dusíku) nebo m řením oxidu uhličitého 
produkovaného mikroorganismy (respirace). 
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2.4.3.2. Bazální a potencionální respirace 

Respirace p dy je proces produkce oxidu uhličitého mikroorganismy b hem mineralizace 
organických složek v p d . Je ovlivn na fyziologickým stavem organism , obsahem vody 
v p d , teplotou, p dní reakcí, zhutn ním a zásobou živin [5]. 

 Pro bazální respiraci (BR) je hlavní parametr aerobní respirace a závisí na množství 
využitelné substrátu pro respiraci. Bazální respirace poskytuje informace jako 
fyziologický stav mikroorganism , jejich energetické nároky a p sobení stresových a 
inhibičních vliv . 

 Potencionální (PR) nebo také substrátem indukovaná respirace (SIR) udává 
maximální možnou metabolickou odpov ď mikroorganism  na dostupný organický 
substrát. Je m řena v p d  s přídavkem substrátu. 

Hodnota pom ru BR a PR je ukazatelem schopnosti mikroorganism  využívat dostupný 
substrát v p d  (Mikanová a kol., 2010). 

2.4.4. Kolob h uhlíku 

Uhlík je jedna z nejd ležit jších částí organické hmoty. V kolob hu mají velkou roli 
mikroorganismy, a to hlavn  ty p dní. Zabezpečují rozkladnou mineralizaci odumřelých t l 
všech organism , čímž zpřístup ují r zné živiny. Uvoln né látky dále využívány 
mikroorganismy, které z nich získávají energii a produkují CO2 (Nielson, Winding, 2002). 

Část CO2 se uvol uje do atmosféry, další část se rozpustí v p dním roztoku, naváže se na 
uhličitany nebo je absorbována v p d  ve form  p dního vzduchu. Z atmosféry je CO2 

zachytáván rostlinami a použit při fotosyntéze k výživ  a r stu (Šimek, 2003).  

Obrázek 9: Koloběh uhlíku v přírodě [11] 
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Uhlík se v ekosystémech nachází v p d , rašelin , odpadu, zbytcích rostlin a živočich  a 
jejich biomase. Mezi atmosférou a ekosystémy dochází k vým n  uhlíku především ve form  
CO2, metanu a malém množství uhlíkatých sloučenin. Globáln  se v p d  nachází 2500 
gigatun (Gt) uhlíku, z toho 1550 Gt tvoří organický C a 950 Gt anorganický C. V p d  je 
obsaženo 3,3× více uhlíku oproti atmosféře (760 Gt) a 4,5× více uhlíku než ve všech 
organismech (560 Gt) celého sv ta (Lal, 2004). 

2.4.5. Kolob h dusíku 

Dusík je jeden z nejrozšířen jších prvk  na Zemi, přičemž jeho molekula N2 tvoří majoritní 
množství v atmosféře. Dusík tvoří velké množství sloučenin, nezbytných pro fungování 
jednotlivých ekosystém . Mobilitu a přem ny dusíku v ekosystémech charakterizuje kolob h 
dusíku, který je r zný pro každý ekosystém. Nejv tší část přem n forem N se odehrává 
v p d  (Šimek, 2003; Úlehlová, 1989). 

Obrázek 10: Zjednodušený koloběh dusíku v ekosystému [12] 

Kolob h N je závislý na podmínkách daného ekosystému – klima, p dní vlhkost, vegetační 
typ, mikrobiální procesy a antropogenní činnost. V dnešní dob  člov k narušuje kolob h N 
přímo i nepřímo. Přímou cestou je intenzivní zem d lství, které využívá hnojiv s obsahem 

nep vodního reaktivního dusíku (Nr); nepřímá cesta zahrnuje kyselé atmosférické depozice, 
které jsou zp sobeny emisemi plynných sloučenin N z pr myslu. Koncentrace oxidovaných a 
redukovaných sloučenin reaktivního dusíku se považuje za indikátor míry zatížení dané 
oblasti lidskou činností (Vitousek a kol., 1997). 

Přirozen  se v p d  v organických a anorganických sloučeninách nachází tzv. minerální 
dusík. Tato anorganická forma N je d ležitá jako živina pro r st organism  a vyskytuje se 
v oxidačních stavech od – III do + V. V tšina minerálního dusíku je v amonné (NH4

+) nebo 

nitrátové (NO3
-) form . Amonná forma je využívána například rostlinami pro zabudování do 

organických látek. Z t ch je poté uvol ována mikroorganismy. Amonný iont m že být 
nitrifikačními bakteriemi oxidován až na dusičnan. Dusičnanová forma je využívána jako 
akceptor elektron  a redukována na molekulární dusík, který uniká do atmosféry. Tím je 
zabezpečeno, že se dusíkaté látky nehromadí v p d  (Úlehlová, 1989; Šimek, 2003). 
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Přem ny N v p d  jsou realizovány biologickými nebo chemicko-fyzikálními procesy. 
Mezi chemicko-fyzikální procesy se řadí chemická fixace amonného nebo amoniakálního 
dusíku, volatilizace amoniaku, chemická redukce nitrát , vyplavování nitrát  a difuze a tok 
dusíkatých látek p dou. Biologické procesy jsou realizovány p dními mikroorganismy a patří 
mezi n  fixace atmosférického dusíku, depolymerace, amonizace, nitrifikace, denitrifikace a 

imobilizace látek (Úlehlová, 1989).  

 

2.5. Metody analýzy p dy 

2.5.1. Indikátory kvality p dy 

Kvalita p dy není snadno definovatelný pojem. Dříve byla spojována s úrodností p dy, 
v dnešní dob  je takové hodnocení nedostačující a musí se brát v potaz širší environmentální 
souvislosti. Funkce p dy totiž není jen produkční, ale i filtrační, transformační a další 
ekosystémové, užitkové i kulturní funkce. Pro souvislejší hodnocení se používají termíny 
kvalita a zdraví p dy (Sa ka, Materna, 2004). Rozlišujeme dv  používané definice p dní 
kvality: 

 schopnost p dy fungovat jako součást ekosystému a při daném využití krajiny 
udržovat biologickou produktivitu a kvalitu prostředí a podporovat zdraví rostlin a 
živočich  (Doran, Parkin, 1994) 

 míra schopnosti p dy zachovávat kvalitu vody a ovzduší, podporovat produkci a 
kvalitu rostlin i živočich  a podporovat zdraví člov ka, a to při daném zp sobu 
využívání p dy uvnitř daných krajinných a klimatických podmínek (Harris a kol., 
1996). 

Indikátor kvality p dy je vlastnost p dy, která je citlivá na ovlivn ní a slouží k odhadnutí 
vlivu stavu konkrétní p dy na ekosystém. Indikátory jsou dynamické vlastnosti p dy. 

Indikátory kvality p dy se používají pro zhodnocení, jak p dy fungují, protože funkce p dy 
často nelze přímo zm řit. Při m ření kvality p dy se zjišťují vlastnosti p dy, které svými 
zm nami ovliv ují fungování celého ekosystému, a lze je přesn  m řit v rámci určitých 
technických a ekonomických řešení. Indikátory kvality m žou být kvantitativní nebo 
kvalitativní. N které indikátory jsou popisné a dají se zjistit přímo v míst  odb ru p dy. Další 
musí být prom řeny pomocí laboratorních analýz (Doran, Parkin, 1994). 

Ideální indikátor by m l (Doran, Jones, 1996): 

 dobře korelovat s ekosystémovými procesy 

 sjednocovat fyzikální, chemické i biologické vlastnosti a procesy v p d  

 být srozumitelný/dostupný více uživatel m 

 být citlivý k obhospodařování a na klimatické podmínky 

 být součástí stávajících databází 
 být interpretovatelný 
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Existují tři hlavní kategorie indikátor : fyzikální, chemické a biologické. V tšina p dních 
test  se zam řuje na chemické vlastnosti. Při zjišt ní kvality p dy je ale potřeba porovnat 
všechny tři kategorie. Jednotlivé kategorie neudávají přesné hodnoty r zných funkcí p dy, 
proto je nezbytné výsledky sjednotit (Doran, Jones, 1996). Tabulka 4 udává vztah mezi 
typem indikátoru a funkcí p dy. 

Tabulka 4: Vztah mezi kategorií indikátoru a typem p dní funkce (Doran, Jones, 1996)  

Kategorie indikátoru Typ p dní funkce 

Chemická Kolob h živin, cyklus vody, obohacování 
Fyzikální Stabilita a soudržnost, cyklus vody, výskyt 
Biologická Biodiversita, kolob h živin, filtrace 

 

Organická hmota, přesn ji uhlík v p d , má zastoupení ve všech třech a kategoriích a má 
nejvíce uznávaný vliv na kvalitu p dy. Krom  toho, že obsah organické hmoty je sám 

indikátor kvality p dy, ovliv uje další indikátory jako třeba dostupnost a retenci živin v p d  
(Doran, Jones, 1996).  

Určitý přehled indikátor  jakožto p dních vlastností lze převzít z návrhu ISO norem 
skupiny ISO TC 190 Kvalita p dy. Obrázek 11 představuje strukturu normy: Požadavky na 
charakteristiky p d z hlediska udržitelného zem d lství – bez závlah. 

Obrázek 11: Struktura půdních indikátorů podle ISO normy (Saňka, Materna, 2004) 
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2.5.2. Stanovení obsahu C titrací 

Nejčast jší metodou pro stanovení obsahu C je oxidace uhlíku ve sm si kyselin. Organický 
uhlík v humusu je oxidován chromsírovou sm sí při zvýšené teplot  (120 °C). Nezreagovaný 
zbytek chromsírové sm si se stanoví oxidačn  redukční titrací Mohrovou solí (Zbíral, 2004). 

2 K2Cr2O7 + 3 C + 8 H2SO4 → 2 K2SO4 + 3 CO2 + 8 H2O + 2 Cr2(SO4)3 

K2Cr2O7 + 7 H2SO4 + Fe(NH4)2(SO4)2 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3 Fe2(SO4)3 + 6 (NH4)2SO4 + 7 H2O 

2.5.3. Stanovení obsahu N podle Kjeldahla 

Touto metodou je stanoven obsah dusíku v organické a amoniakální form . Vzorek zeminy 

je spalován za přítomnosti koncentrované H2SO4 a katalyzátoru. Katalyzátor urychluje 
oxidaci organické hmoty a napomáhá přem n  organické formy N na amoniak. Amoniakální 
dusík tvoří s kyselinou (NH4)2SO4. Z toho je poté destilací kvantitativn  jímán amoniak do 
odm rného roztoku H2SO4, přebytek volné H2SO4 je stanoven titrací roztokem NaOH na 
indikátor (Zbíral, 2004). 

2.5.4. Stanovení obsahu C a N spektroskopií 

Metodou NIR neboli infračervenou spektroskopií v blízké infračervené spektrální oblasti 
(1000 – 2500 nm) se dá stanovit obsah oxidovatelného uhlíku (Cox) a celkový obsah uhlíku a 
dusíku (CTOT a NTOT) v p dních vzorcích. Pro detekci se používá reflektance a nam řené 
parametry jsou vyhodnoceny statistickými postupy z kalibračního modelu. Kalibrační model 
vyjadřuje pro každý parametr míru korelace mezi m řením NIR metodou a laboratorní 
referenční metodou (LRM). M ří se pevný vzorek, který se pro m ření upraví sušením při 
laboratorní teplot , mletím a d kladnou homogenizací (Zbíral, 2015). 

2.5.5. Stanovení mikrobiální biomasy v extraktu 

Mikrobiální biomasa je definována jako žijící část organické hmoty v p d  a je m řítkem 
kvantity mikroorganism . Je to d ležitá zásobárna živin, konkrétn  C, N, P a S. Nejčast jší 
metodou pro stanovení je fumigační extrakční metoda. Fumigace (hubení plynnou látkou) se 
provádí za pomoci chloroformu po dobu minimáln  24 hodin, kdy nastává lýze bun k a 
cytoplasma se uvol uje do p dního roztoku. Poté jsou r zné komponenty extrahovány činidly 
z fumigovaných i nefumigovaných vzork  a rozdílem mezi nimi jsou stanoveny dané 
komponenty mikrobiální biomasy. Tato metoda se používá pro stanovení celkového 
organického uhlíku, celkového dusíku, anorganického i organického dusíku, 
ninhydrin-reaktivního dusíku, celkové síry, fosfát  nebo celkového fosforu mikrobiální 
biomasy (Zbíral, 2004).  

2.5.6. Stanovení p dní respirace 

Pro stanovení respirace p dy se používá velké množství metod. První metoda spočívá 
v aplikaci natrokalcitu (forma hydroxidu vápenatého) na povrch p dy v uzavřené nádob  na 
určitou dobu. Mikroorganismy produkovaný CO2 je vázán na natrokalcit a to se projevuje 
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zvýšením hmotnosti. Rozdíl v hmotnosti na začátku a konci m ření udává produkci CO2 za 

určitý časový úsek. Touto metodou se m ří bazální respirace. 

Pro m ření bazální i potenciální respirace se používají další metody. Jedna spočívá 
v inkubaci p dních vzork  ve vzduchot sných nádobách, ze kterých jsou v daných časových 
intervalech odebírány vzorky plyn . Plynné vzorky jsou následn  analyzovány plynovou 

chromatografií (Zbíral, 2016). Další možností je jímání uvoln ného CO2 do roztoku KOH, ve 

kterém se m ří zm ny ve vodivosti zp sobené jímáním CO2. M ření m že být také založeno 
na snížení tlaku v inkubační lahvi, zaznamenaném m řící hlavicí Oxitop. Snížení tlaku je 
zp sobeno jímáním CO2 do roztoku NaOH a spotřebou O2 při respiraci (Poláková a kol., 
2017). 

2.5.7. Stanovení krátkodobé nitrifikační aktivity 

Nitrifikační aktivita se tradičn  m ří jako produkce dusitan  a dusičnan  p dou nebo p dní 
suspenzí b hem inkubace. Krátkodobá nitrifikační aktivita se zjišťuje přídavkem roztoku 
(NH4)2SO4 k vzorku p dy ve vzduchot sné nádob . Vzorek je míchán 17 hodin a jsou 
provedeny odb ry v 1. a 17. hodin  míchání. Rozdíl v koncentraci NO3 odebraných vzork  
udává krátkodobou nitrifikační aktivitu v µg NO3

- vyprodukovaných za hodinu na gram 
p dního vzorku (Sarathchandra, 1978; Zbíral, 2004). 

2.5.8. Stanovení p dní reakce 

P dní reakce je dána obsahem vodíkových iont  voln  se nacházejících v p dním roztoku. 
Stanovuje se výluhem p dního vzorku v 0,01M roztoku chloridu vápenatého. Vápenaté ionty 
vyt sní vodíkové ionty navázané na koloidní komplexy, vodíkové ionty přejdou do p dního 
roztoku a jejich celková aktivita se m ří potenciometricky jako pH v CaCl2 (Zbíral, 2002). 

2.5.9. Stanovení textury 

Stanovení zrnitosti p dy se určí podle obsahu frakcí v p d . K d lení frakcí se používají 
síta (za sucha nebo mokra) nebo voda. Metody na bázi vody se d lí na vyplavovací a 
usazovací. Nejčast ji používané jsou hustom rná a pipetovací metoda. Hustom rná metoda 
spočívá v postupném m ření hustoty suspenze v daných časových intervalech po pečlivém 
promíchání, přičemž s postupným usazováním klesá hustota suspenze a z nam řených hodnot 
je sestavena zrnitostní křivka, která dává informace o obsahu jednotlivých frakcí. Pipetovací 
metoda se od hustom rné liší tím, že v daných časových intervalech jsou pipetou odebírány 
vzorky o malém objemu z hloubky, která odpovídá sedimentační dráze žádané zrnitostní 
frakce. Ze vzork  je zjišt na hmotnost pevného podílu, následný přepočet poskytne informace 
o celkovém množství frakce obsaženém v suspenzi (Zbíral, 2002). 

2.5.10. Stanovení kationtové vým nné kapacity 

Kationtová vým nná kapacita KVK udává informace o obsahu a pom ru živin v p d  a 
napomáhá pochopení ustalování koncentračních rovnováh živin mezi pevnou a kapalnou 
složkou p dy. Tato metoda je vhodná pro stanovení Ca, Mg, K, P a dále S, Cu, Zn, Fe, Al, 
Mg, případn  B.   
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Hodnota KVK odpovídá součtu obsahu všech kationt  a vodíku stanoveného z rozdílu pH 
pufru a p dní suspenze s pufrem. Kationty se stanoví metodou podle Mehlicha III, což 
znamená, že vzorky p dy jsou extrahovány určitým rozpoušt dlem a poté prom řeny na 
ICP-OES spektrometru nebo jinou metodou (AAS,..), který určí koncentraci daného prvku 
metodou kalibrační křivky z intenzity emitovaného záření o dané vlnové délce, typické pro 
prvek (Zbíral, 2002). 

 

2.6. Termogravimetrie a její využití při studiu p dy 

2.6.1. Princip metody 

Termogravimetrie patří mezi termoanalytické metody, které jsou založeny na sledování 
vybrané vlastnosti ve vzorku za p sobení přesn  definované atmosféry v závislosti na čase 
nebo teplot . Termogravimetrie sleduje zm ny hmotnosti v závislosti na čase, zatímco teplota 

vzorku je řízeným zp sobem m n na. Výsledek m ření je termogravimetrická křivka, která 
poskytuje informace o složení vzorku a jeho termální nebo termo-oxidační stabilit  v rozmezí 
teplot typicky laboratorní až obvykle 1000-1500 °C. Přístroj se nazývá termogravimetr. Jeho 
základními částmi jsou zařízení pro ohřev a chlazení látky podle zadaného teplotního 
programu (pec), vzorkovnice (pánvička) v kontrolované atmosféře, elektrováha a zapisovač 
(počítač). Termogravimetr m že být propojen s přístrojem umož ujícím analýzu plynných 
produkt , pak se jedná o tzv. analýzu uvoln ných plyn  (EGA, z anglického evolved gas 
analysis) [13]. 

Na výsledek TG m ření má vliv například hmotnost vzorku, rychlost ohřevu nebo 
objemová rychlost nosného plynu [13]. 

Z výsledk  termogravimetrie lze obvykle zjistit [13]: 

 termální stabilitu materiálu 

 oxidační stabilitu materiálu 

 složení více složkových materiál  

 odhadovanou životnost produktu 

 kinetiku rozkladu materiálu 

 efekt reaktivní nebo korozivní atmosféry na materiál 
 vlhkost a obsah t kavých látek v materiálu 

2.6.2. Použití termogravimetrie při analýze p dy 

Termogravimetrie se v dnešní dob  jeví jako zajímavá a do budoucna slibná metoda 
analýzy kvality, složení a zdraví p dy. V tšina masov  používaných metod pro analýzu p dy 
vyžaduje předúpravu vzorku. Předúprava m že zahrnovat r zné druhy extrakcí či frakcionací, 
které mohou být náročné časov  a vzhledem např. ke konstantní spotřeb  rozpoušt del pak 
náročné i finančn . Samotné stanovení n kterých vlastností poté vyžaduje r zné druhy 

speciálních analytických přístroj . V tšina z t chto metod je určena pro analýzu konkrétního 
charakteristického prvku nebo látky, takže pro získání dostatku informací o kvalit  a zdraví 



34 

 

konkrétní p dy, je třeba provést sérii m ření r znými metodami. Termogravimetrie je metoda, 

která má schopnost analyzovat celý p dní vzorek včetn  navázané vody bez potřeby extrakce 
či frakcionace p dních částí. Analyzování p dního vzorku jako celku je d ležité, protože 
r zné vlastnosti a procesy v p d  jsou na sob  vzájemn  závislé a analyzování vzorku jako 
celku poskytuje informace o vztazích mezi nimi (Siewert, Kučerík, 2015). 

D ležitým faktorem při termogravimetrické analýze p dních vzork  je p dní vlhkost. 
Přítomnost vody v p d  hrála významnou roli v rozvoji suchozemského života a množství 
vody stále hraje d ležitou roli v akumulaci organických látek v ekosystémech. Z toho vychází 
záv ry, že: 

 funkční charakteristiky p dy jsou propojené s dostupným množstvím vody; 
 nejen chemické složení, ale i retenční schopnost organických látek má vliv na kvalitu 

a zdraví p dy; 
 variace v interakcích organism , závislých na množství vody v p d , jsou klíčovým 

faktorem porozum ní vlastnostem p dní organické hmoty (Siewert, 2001). 

Aby byly výsledky m ření jednotlivých p d porovnatelné, termogravimetrické experimenty 
musí být provád ny na p dách vystavených přesn  definované relativní vlhkosti. Výsledky 
pak ukázaly celou řadu korelací mezi TG daty a p dními vlastnostmi (Siewert, 2001).  

2.6.3. Ov řené korelace TGA s p dou 

Využití termogravimetrie je pro analýzu kvality p dy úsp šn  zkoumáno již n kolik 
desetiletí. Nejčast ji využívané termogravimetrické teplotní programy lineární ohřev 
(Fernández a kol., 2011). Termogravimetrie umož uje kvantitativní stanovení p dních 
vlastností, jako jsou obsah organického a uhličitanového uhlíku, obsah dusíku, obsah jílu, 
minerální složení, celkový obsah organických látek; dále má potenciál při modelování 
mikrobiologické dynamiky. Termogravimetrie m že být využita při odd lení vázané a volné 
vody v p d  (Kučerík, Siewert, 2014). 

Tradiční vyhodnocení termogravimetrických (TG) dat využívá tepelnou nebo časovou 
derivaci TG křivky (DTG). Lokální minima v DTG křivce jsou interpretována jako zm na 
v mechanismech degradace odrážejících zm nu ve složení degradovaného materiálu. Aby se 
zabránilo rozdíl m vzniklým díky r zným druh m p dy, je zapotřebí alternativní přístup 
k vyhodnocení termogravimetrických dat, což znamená stanovení hmotnostních ztrát 
v předem stanovených teplotních intervalech. Takovým přístupem je vyhodnocení 
hmotnostních ztrát v 10 °C tepelných intervalech u vzork , které jsou předem vysušené a poté 
ekvilibrované na danou p dní vlhkost. Jediná známá používaná p dní vlhkost byla 76 %, 
která byla dosažena inkubací vzork  v prostředí s roztokem NaCl (Kučerík a kol., 2018). 
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V níže uvedeném grafu je vid t, že TG záznam obsahuje čtyři základní „části“ jimž 
odpovídají hmotnostní úbytky (Siewert, 2001). 

Obrázek 12: Graf s TG (černě) a DTG (červeně) křivkami dat z průměru 54 půdních vzorků 
z různých klimatických podmínek (Siewert, 2001) 

Tyto části jsou definovány první derivací závislosti úbytku hmotnosti vzorku. P dní složky 
a procesy, uvol ující se a probíhající b hem tepelných rozp tí A, B, C a D byli identifikovány 
jako (Kučerík a kol., 2016): 

 A: odpařování vázané vody z p dní organické hmoty a organominerálních komplex  
až do 200 °C; 

 B: transformace tepeln  labilní organické hmoty mezi 200–450 °C; 
 C: degradace organické hmoty nahromad né v závislosti na obsahu jílu v rozmezí 

teplot 450–550 °C; 
 D: rozklad uhličitan  převážn  nad 550 °C, i když počáteční teplota m že být 

pozm n na navázanými sloučeninami nebo chemickým složením. 

Primárním cílem TG v p dní v d  je jeho využitelnost v praxi pro rychlou analýzu p dy. 
Toho lze dosáhnout korelací dat získaných klasickými analytickými metodami s TG. 

Z porovnání dat klasické analýzy s TML TG daty a nalezených korelací bylo provedeno pár 
záv r  (Siewert, 2001): 

 Obsah celkového uhlíku koreluje lineárn  s tepelným rozp tím 200–500 °C s nejvyšší 
korelací v TML360 (hmotnostní úbytek mezi 350 a 360 °C, z anglického TML). 

 Obsah celkového dusíku koreluje lineárn  s tepelným rozp tím 180–520 °C s nejvyšší 
korelací v TML410. 
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 Obsah jílových částic koreluje lineárn  s tepelnými rozp tími A a C z obrázku 12 

s nejvyšší korelací v TML120 a TML530. 

 Obsah uhličitan  koreluje s teplotou nad 560 °C a nejvyšší korelací v 750–950 °C. 

V tabulce 5 jsou uvedeny vztahy a ov řené rovnice pro výpočty p dních vlastností z TG 

dat TML a korelace mezi výsledky rovnic a daty zjišt nými klasickými metodami. 

Tabulka 5: Korelace mezi TML a klasickými metodami (Siewert, 2004; Kučerík, Siewert, 
2014) 

TML P dní vlastnost Klasická metoda Rovnice R
2 

TML90 Biologická aktivita Respirace CO2 – 21,4 + 12,3 ×  TML90 0,68 

TML120 Obsah jíl  Pipetovací metoda 4 × TML120 + 9,8 0,76 

TML300 Biologická aktivita Respirace CO2 4,33 × (TML300)
1,18 0,74 

TML330 Obsah uhlíku Elementární analýza 1,18 × TML330 – 0,05 0,91 

TML350 Obsah uhlíku Elementární analýza 1,48 × TML350 – 0,08 0,98 

TML330 Obsah dusíku Elementární analýza 0,1118 × TML330 – 0,023 0,95 

TML410 Obsah dusíku Elementární analýza 0,1813 × TML410 – 0,038 0,96 

TML520 Obsah jíl  Pipetovací metoda 27 × TML520 + 1,0 0,87 

 

 V tabulce 6 jsou uvedeny vztahy a ov řené rovnice pro výpočty p dních vlastností z TG 

dat LTML a korelace mezi výsledky rovnic a daty zjišt nými klasickými metodami. LTML, 
z anglického large thermal mass loss, je úbytek hmotnosti v rozšířeném tepelném intervalu, 
tzn. LTML250-440 je součet TML260 až TML440.  

Tabulka 6: Korelace mezi LTML a klasickými metodami (Siewert, 2004) 

LTMLx P dní vlastnost Klasická metoda Rovnice R
2 

LTML110-550 Obsah uhlíku Elementární analýza 0,037 ×  LTMLx – 0,325 0,83 

LTML200-550 Obsah uhlíku Elementární analýza 0,058 × LTMLx – 0,601 0,91 

LTML250-440 Obsah uhlíku Elementární analýza 0,081 × LTMLx – 0,280 0,99 

LTML260-440 Obsah dusíku Elementární analýza 0,00688 × LTMLx – 0,02 0,97 

LTML300-380 Obsah dusíku Elementární analýza 0,0151 × LTMLx – 0,02 0,97 

LTML300-500 Obsah dusíku Elementární analýza 0,00856 × LTMLx – 0,061 0,96 

 

D ležitou možností analýzy TG dat je tzv. autokorelace, která vychází z teoretických úvah 
o vztazích mezi organickou p dní složkou, biogeochemickými cykly C a N a vázanou vodou. 
Autokorelace zahrnují lineární zhodnocení koeficient  pro všechny TML a LTML od 
pokojové do konečné teploty TG m ření (Siewert, 2001).  

V tabulce 7 jsou uvedeny autokorelační vztahy s rovnicemi regrese mezi LTML a TML, a 

p dní vlastnost, která s daným LTML souvisí. 
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Tabulka 7: Autokorelační vztahy mezi LTML a TML (Kučerík a kol., 2018) 

LTMLx Rovnice s TML 
Související p dní 

vlastnost 
R

2 

LTML200-300 10,3 ×  TML330 – 0,18 Obsah uhlíku 0,90 

LTML200-300 19,7 ×  TML410 – 1,12 Obsah dusíku 0,69 

LTML300-550 14,7 ×  TML350 + 9,62 ×  TML530 + 1,54 Obsah uhlíku a jíl  0,98 

LTML300-550 21,2 ×  TML410 + 7,4 ×  TML530 + 1,11 Obsah dusíku a jíl  0,95 

LTML300-450 13,2 ×  TML350 + 3,31 Obsah uhlíku 0,97 

LTML300-450 12,5 ×  TML330 + 1,38 Obsah dusíku 0,94 

LTML450-550 2,8 ×  TML410 + 7,6 ×  TML530 + 0,76 Obsah dusíku a jíl  0,89 

LTML450-550 1,9 ×  TML350 + 7,8 ×  TML530 + 0,96 Obsah uhlíku a jíl  0,90 

LTML110-550 10 ×  TML120 + 25 ×  TML330 – 2 Obsah uhlíku a jíl  0,97 

LTML110-550 9,8 ×  TML120 + 33,5 ×  TML410 – 5,1 Obsah dusíku a jíl  0,89 

LTML200-550 24,7 ×  TML330 + 9,8 ×  TML530 – 3,41 Obsah C (N) a jíl  0,99 (0,89) 

LTML200-550 16 ×  TML330 + 14,6 ×  TML410 + 6,32 Obsah C (N) a jíl  0,92 (0,97) 

LTML30-550 12,4 ×  TML120 + 24 ×  TML330 – 1,15 Obsah dusíku a jíl  0,88 

LTML30-550 12,7 ×  TML120 + 25,1 ×  TML350 +1,35 Obsah uhlíku a jíl  0,93 

 

Obrázek 14: Autokorelace DTG dat půdních vzorků – v tmavších oblastech je vyšší korelace 
dat (Kučerík a kol., 2018). 
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Předpokládá se, že teplotní oblasti, ve kterých je vysoká korelace dat, naznačují přítomnost 
molekul nebo p dních komponent , které jsou propojeny buď přímo nebo jako výsledek 
biotických a/nebo abiotických p dotvorných proces  (Siewert, Kučerík, 2015; v Kučerík a 
kol., 2018). Na obrázku 14 jsou korelační tepelné oblasti pro představu rozd leny podle 
písmen do červených oblastí A–F. Oblasti A a B představují voln  a siln  vázanou vodu, 
oblast C, D a E jsou teplotní oblasti představující frakce p dní organické hmoty (a možná 
pyrogenního uhlíku) se zvýšenou teplotní stabilitou a oblast G reprezentuje p dní organickou 
hmotu. Je d ležité v d t, že hmotnostní ztráta v oblasti F (B + C + D + E) je také zp sobena 
eliminací vody vázané v jílových minerálech, což má dopady při pochopení p dotvorných 
proces  (Kučerík a kol., 2016, v Kučerík a kol., 2018). 

Veškeré statistické vztahy mezi TG daty a komponenty p dní organické hmoty zmizely 
v případ , že analýza probíhala bez přípravy vzorku vzdušným sušením a equilibrací vzorku 

při dané vlhkosti vzduchu. Absence daného množství vázané vody v neinkubovaných 
vysušených vzorcích zp sobila, že data nevykazovala korelace mezi absolutní ztrátou 
huminových složek a vázanou vodou a zm ny v obsahu vody vedly k rozdíl m v celkové 
ztrát  hmotnosti. Díky tomu v datech nebyly zpozorovány žádné vztahy. Podobný výsledek 
přinesly i experimenty s neeqilibrovanými nevysušenými vzorky, při kterých bylo zjišt no, že 
rozdíl ve vlhkosti vzork  v tší než 5 % znemož uje nalezení vztah  mezi složkami p dní 
organické hmoty (Siewert, 2001). 
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3. CÍL PRÁCE 

Z výše uvedených odstavc  vyplývá, že termogravimetrie je rychlou a vhodnou metodou 
pro stanovení n kterých p dních parametr . Limitujícím faktorem je však stále potřeba 
m ření vzorku vystavených 76 % relativní vlhkosti, což m že být pro n která pracovišt  a 
v tšinu přístroj  problematické. Prvním cílem této práce je tedy zjistit, zda lze dosáhnout 
dříve publikovaných korelací i při jiných relativních vlhkostech, například t ch, které jsou 

blíže laboratorním podmínkám. Z toho d vodu se v této práci p da vystavuje relativní 
vlhkosti tvořené přesycených roztokem uhličitanu draselného, který v uzavřeném prostředí při 
laboratorní teplot  vytvoří stabilní prostředí o relativní vlhkosti 43 %. V případ  pozitivních 
výsledk  se otevírá možnost stanovení vlastností p dních vzork  při dalších relativních 
vlhkostech bez nutnosti dlouhodobého ustalování rovnováhy. 

Druhým cílem je zjistit, zda lze výsledky z termogravimetrie korelovat i s dalšími p dními 
vlastnostmi, především pak s mikrobiologickými indikátory p dní kvality. Ty reagují 
nejrychleji na zm ny v environmentálních podmínkách a na případné kontaminace. V případ  
pozitivních výsledk  by se potenciál využití termogravimetrie značn  rozšířil a to především 
při stanovení p dní kvality a zdraví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4.1. Odb r p dních vzork  a analýza jejich vlastností 

Praktická část této diplomové práce byla realizována za spolupráce Ústředního kontrolního 
a zkušebního ústavu zem d lského (ÚKZÚZ), konkrétn  za spolupráce s panem Mgr. 

Stanislavem Malým, Ph.D. z odd lení mikrobiologie a biochemie. ÚKZÚZ zajistil odb r 
p dních vzork  a jejich předúpravu v rámci každoročního odb ru p d, který je zam řený na 
sledování stavu a vývoje znečišt ní p d organickými polutanty, mikrobiální a biochemické 
parametry, a na možnou kontaminaci potravinového řet zce prostřednictvím zem d lských 
plodin.  

Každoroční odb r p d probíhal na určených monitorovacích místech ze systému bazálního 
monitoringu p d ČR. Systém obsahuje celkem 214 pozorovacích ploch. Pozorovací plochy 
byly do systému vybrány na základ  dodržení vzájemného pom ru mezi p dními typy 
v závislosti na výskytu p dních typ  v ČR, zastoupení kultur podle výskytu v ČR, 
rovnom rného rozložení pozorovacích míst na ploše okresu a vystižení rozdílných výrobních 
podmínek regionu. Každá pozorovací plocha je tvořena obdélníkem o rozm rech 25 × 40 m, o 
celkové rozloze 1000 m2, s definovanými zem pisnými souřadnicemi, morfologií terénu, 
klimatickými a p dními pom ry (Poláková a kol., 2017). 

Obrázek 15: Lokalizace pozorovacích ploch Bazálního monitoringu půd v ČR (Poláková a 
kol., 2017) 
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Při každoročním odb ru se vzorky p dy odebírají metodou „po lomené čáře“ (Poláková a 
kol., 2017). 

Obrázek 16: Odběrové schéma vzorkování metodou „po lomené čáře“ při každoročních 
odběrech (Poláková a kol., 2017) 

P dní vzorky byly podle kultur odebírány (Poláková a kol., 2017): 

 z orné p dy v hloubce do 25 cm a mezi 35-60 cm,  

 v sadech a vinicích v hloubkách 0-30 cm a mezi 30-60 cm, 

 na chmelnicích v hloubkách 10-40 cm a mezi 40-70 cm, 

 u trvalých travních porost  ve třech hloubkách v 0-10 cm, 10-25 cm a 25-40 cm po 

odstran ní svrchní drnové vrstvy. 

Odb r vzork  probíhal dv ma zp soby podle druhu následného zpracování vzork . Pomocí 
p dních vrták  nebo nerezového nářadí z pedologické sondy se odebraly porušené p dní 
vzorky. Z jednotlivých diagnostických horizont  využitím Kopeckého fyzikálních válečk  se 

odebraly neporušené p dní vzorky. Z porušených vzork  se pak získala v tšina chemických 
parametr  p dy. Neporušené vzorky sloužily ke stanovení fyzikálních vlastností p dy, jako 

jsou maximální kapilární vodní kapacita, objemová hmotnost redukovaná, pórovitost a 
minimální vzdušná kapacita (Poláková a kol., 2017). 

ÚKZÚZ poskytnul k analýze v této práci 37 p dních vzork  z r zných pozorovacích ploch. 

Vzorky byly odebrány v říjnu 2017 a jsou označeny podle míst odb ru, přesná lokalizace 
bohužel není veřejn  přístupná, protože n které pozorovací plochy se nachází na soukromých 
pozemcích a majitelé t chto ploch si nepřejí být zveřejn ni. Druh kultur a označení 
poskytnutých vzork  p d je shrnut v tabulce 8. 

Tabulka 8: Charakterizace poskytnutých p dních vzork  

P dní kultura Označení vzorku 

Orná p da 

2001, 2019, 2033, 3001, 3002, 3008, 3009, 

4002, 4004, 4015, 5001, 5002, 5004, 6020, 

6024, 7006, 7009, 7041, 8008, 8013, 8015 

Trvalý travní porost 
2017, 2018, 3004, 4005, 4011, 6005, 6022, 

6025, 7010, 7040, 8011, 8024 

P da z chrán né krajinné oblasti 9001, 9101, 9104, 9117 
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Předúprava vzork  p d probíhala v laboratořích ÚKZÚZ a zahrnovala frakcionaci podle 
zrnitosti a sušení vzork . Frakcionace probíhala přes síta o velikosti ok 2mm a slouží 
především k odd lení skeletu. Sušení vzork  probíhala na vzduchu za laboratorní teploty. 

Údaje o obsahu celkové uhlíku a dusíku ve vzorcích byly získány pomocí analýzy na 
Agronomické fakult  Mendelovy Univerzity (Mendelu), kde byly vzorky nadrceny, vysušeny 
při 105 °C a k m ření využita metoda suchého spalování s následnou GC detekcí (elementární 
analyzátor Leco TruSpec CN). Ostatní, převážn  mikrobiologické, údaje z analýz vzork  byly 
dodány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zem d lským. 

4.2. Termogravimetrická analýza p dních vzork  

4.2.1. Předúprava vzork  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zem d lský poskytnul k TG stanovení v této diplomové 
práci 37 vzork , každý o hmotnosti 20 g. Tyto vzorky byly nejprve vystaveny atmosféře o 
vlhkosti 432 %. 

Předúprava spočívala v přemíst ní vzork  na jednotlivé Petriho misky, které byly poté 
umíst ny do exsikátoru. Do patra k Petriho miskám se vzorky byly přidány dv  kádinky 
s přesyceným roztokem uhličitanu draselného. Do spodní části exsikátoru byla umíst na 
nádobka s krystalickým uhličitanem draselným. Přesycený roztok K2CO3 v kádinkách a 
samotný krystalický K2CO3 na dn  exsikátoru zajistily díky rovnováhám vzduch-roztok a 

vzduch-p da konstantní vlhkost 432 % ve všech třech složkách. Kv li vyrovnání rovnovah 
na konstantní vlhkost byly vzorky v exsikátoru ponechány 2 týdny před první TG m řením. 
Exsikátor se vzorky na počátku vyrovnání vlhkosti (atmosféra ješt  nedosáhla požadovaných 
432 %) je vid t na obrázku 17. 

Obrázek 17: Exsikátor s půdními vzorky, kádinkami s roztokem a nádobou s K2CO3 
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4.2.2. Termogravimetr a jeho modifikace 

Termogravimetrická analýza probíhala na přístroji TGA 550 od firmy TA Instruments. 
Tento přístroj byl pro m ření p dních vzork  v této práci mírn  modifikován. Modifikace 

spočívaly v udržení vlhkosti p dních vzork  na dané hodnot  ve front  na podavači vzork  a 

obohacení plynu reaktivní atmosféry, který zajišťuje ohřev a chlazení po celém objemu pícky, 
na relativní vlhkost 43 %. 

Pro udržení vlhkosti vzork  na hodnot  43 % na pánvičkách v podavači vzork  při čekání 
na prom ření, byl vytvořen speciální plastový kryt podavače vzork . Tento kryt má tři 
napojení na hadičky, kterými je přivád n vzduch o vlhkosti 43 %. Ten poté udržuje na 

podavači vzork  atmosféru o potřebné vlhkosti. Jedno z napojení sm řuje přesn  na pozici 

pánvičky vzorku, který je v další v pořadí při TG m ření, čímž je zajišt na daná vlhkost 
vzorku. K čerpání vzduchu do atmosféry podavače vzork  bylo použito b žné akvarijní 
čerpadlo. K obohacení vzduchu na vlhkost 43 % byl použit systém tří promývacích lahví. 
Celý systém je propojený gumovými hadičkami. V první promývací lahvi sm rem od 
čerpadla je voda. Ta je schopná upravit vlhkost vzduchu až na 90 %. V druhé promývací lahvi 

je přesycený roztok K2CO3, který zachytí přebytečnou vlhkost vzduchu a upraví ji na 43 %. 

V třetí promývací lahvi je umíst na kosmetická vata, která slouží pro zachycení případných 
krystalk  K2CO3, které by se mohly dostat do hadiček z druhé lahve s přesyceným roztokem. 
Hadička z třetí lahve vede do rozd lovače, ze kterého vedou tři lahvičky, které jsou napojeny 
na plastový kryt podavače. 

 K zajišt ní 43% vlhkosti plynu reakční atmosféry, vedoucího do pícky, byl také použit 
systém tří lahví. Systém byl napojen na hadičku od zdroje plynu a zapojen na pícku. 

Obrázek 18: Modifikovaný termogravimetr TGA 550 pro měření půdních vzorků za určité 
relativní vlhkosti 
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Při zapojení přívodu vlhkostí obohaceného vzduchu ze systém  tří lahví na podavač vzork  

i pícku bylo počítáno s tím, že podavač vzork  i pícka jsou pohyblivé součásti 
termogravimetru. Proto byla zvolena dostatečná délka hadiček. 

4.2.3. Parametry TG m ření 

Nastavení termogravimetru a parametry při m ření jsou shrnuty v tabulce 9. 

Tabulka 9: Parametry TG m ření p d 

Parametr Hodnota 

Ochranný plyn termovah Dusík 

Objemová rychlost ochranného plynu 40 ml/min 

Plyn reakční atmosféry Vzduch 

Objemová rychlost reakčního plynu 100 ml/min 

Rychlost ohřevu 5 °C/min 

Počáteční teplota m ření Laboratorní teplota (cca 25 °C) 
Koncová teplota m ření 950 °C 

Frekvence vážení vzorku b hem m ření 10×min-1 

Typ pánvičky Oxid hlinitý o objemu 250 µl 
Hmotnost p dního vzorku 150-250 µg podle typu p dy 

Doba chlazení po ukončení m ření 20 min 

 

Každý p dní vzorek byl umíst n do pánvičky z oxidu hlinitého, která byla poté umíst na do 
podavače vzork . Jedno termogravimetrické m ření trvalo 3 hodiny a 5 minut, dalších 20 
minut poté trvalo chlazení pícky před dalším m řením. Do podavače vzork  bylo možné 
umístit až 25 pánviček, k dispozici bylo 7-10 pánviček. Celková doba m ření tedy mohla 
dosahovat až 35 hodin, proto bylo nutné zajistit modifikaci podavače vzork  k udržení 
vlhkosti vzork  na dané hodnot .  

Každý p dní vzorek z pozorovacích ploch byl prom řen minimáln  třikrát. V případ , že se 
výsledky m ření odlišovaly, byla provedena další m ření a data, odlišující se od pr m ru, 
byla vyloučena.  
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE  

 

Pro vyhodnocení termogravimetrických dat byla použita modifikovaná metoda první 
derivace úbytku hmotnosti b hem nár stu teploty. Výsledná data byla rozd lena do 10°C 
tepelných interval  a byly zjišt ny úbytky hmotnosti mezi jednotlivými intervaly. Tyto 
úbytky 10°C tepelných interval  jsou označeny jako TMLx s dolním indexem označujícím 
konkrétní interval. K vyhodnocení byly použity i spojení n kolika TML, označené jako 
LTMLx-y s dolním indexem označujícím rozsah teplot úbytku hmotnosti. 

Výsledky m ření z klasických metod byly získány pomocí metod popsaných v teoretické 
části této práce.  

Při porovnávání dat obsahu celkového uhlíku a dusíku byly z výsledk  vyřazeny p dy 
s označením 2017, 4005, 4015, 7040, 9101 a 9104. Výsledné hodnoty t chto vzork  byly 
výrazn  odlehlé od ostatních. Odlehlost hodnot t chto vzork  je s nejv tší pravd podobností 
zp sobena kontaminací neznámými látkami nebo nereprodukovatelným nakládáním se 
vzorky, které ovliv ují hmotnostní úbytky ve sledovaných teplotních intervalech. 

 

5.1. Ov ření korelací při 43% relativní vlhkosti 

Porovnání dat klasické elementární analýzy s TML TG daty pro ov ření korelací při 
43% vlhkosti bylo provedeno pro: 

 obsah celkového uhlíku CTOT  

 obsah celkového dusíku NTOT  

Na obrázku 19 je znázorn na korelace mezi CTOT a TML330 inspirovaná prací Siewert 
(2004). Na obrázku 20 je pak uvedena korelace mezi CTOT a ostatními TML 

v oblasti 40-950 °C. Obsah celkového uhlíku koreluje lineárn  s tepelným rozp tím 180-410 

°C s nejvyšší korelací v TML330.  

Na obrázku 21 je znázorn na korelace mezi NTOT a TML290. Na obrázku 22 je pak 

uvedena korelace mezi NTOT a ostatními TML v oblasti 40-950 °C. Obsah celkového dusíku 
koreluje lineárn  s tepelným rozp tím 180-420 °C s nejvyšší korelací v TML290. 
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Obrázek 19: Graf korelace TG dat TML330 s obsahem CTOT určeným elementární analýzou, se 

standardními odchylkami výsledků a regresní přímkou 

Obrázek 20: Závislost korelačního koeficientu R korelace hodnot obsahu celkového uhlíku ze 
standardní metody s TG daty na teplotě při termogravimetrické analýze 
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Obrázek 21: Graf korelace TG dat TML290 s obsahem NTOT určeným elementární analýzou, se 

standardními odchylkami výsledků a regresní přímkou 

Obrázek 22: Závislost korelačního koeficientu R korelace hodnot obsahu celkového dusíku ze 
standardní metody s TG daty na teplotě při termogravimetrické analýze 
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I v dříve publikovaných výsledcích při 76% vlhkosti se maximální korelace výsledk  
obsahu celkového uhlíku vyskytovala v TML330. Oproti tomu maximální korelace výsledk  
obsahu celkového dusíku se vyskytuje v TML290, zatímco při 76% vlhkosti se vyskytovala 
v TML330 a TML410. Tato zm na m že být zp sobena více faktory. Prvním faktorem m že 
být samotná hodnota vlhkosti při TG m ření, m že mít vliv na stav organické hmoty ve 
vzorcích. To ostatn  potvrzují i výsledky autokorelací v kapitole 5.3., kde byly v rovnicích 
použity TML290 i TML410. Dalším faktorem m že být, že dřív jší analýzy byly zam řeny na 
p dy, které nebyly zem d lsky využívány, tím pádem na n  nebyla aplikována žádná hnojiva, 
která by pozm ovala dostupnost, hodnoty obsahu a formy dusíku. 

Při porovnání s klasicky používanými metodami jsou nejvyšší hodnoty korelací obsahu 
celkového uhlíku R2 = 0,92 a obsahu celkového dusíku R2 = 0,84, což nasv dčuje vysoké 
shodnosti výsledk . V tabulce 10, založené na tabulce 5 z teoretické části je porovnání 
r zných TML s obsahem obou prvk . 

Tabulka 10: Korelace TML s obsahem celkového uhlíku a dusíku 

TML P dní vlastnost Jednotka Rovnice R
2 

TML330 CTOT % 11,798 × TML330 + 0,1663 0,92 

TML350 CTOT % 13,302 × TML350 + 0,2186 0,91 

TML290 NTOT % 0,8618 × TML290 + 0,0287 0,84 

TML330 NTOT % 1,3762 × TML330 + 0,0244 0,76 

TML410 NTOT % 1,9 × TML410 + 0,0177 0,53 

 

5.2. Rozšíření využití TG pro analýzu mikrobiologických vlastností p dy 

Celkov  byla s termogravimetrická data porovnávána s 12 zjišt nými mikrobiologickými 
p dními parametry, konkrétn  (za popisem parametru je v závorce uvedena jeho zkratka): 

 obsahem oxidovatelného uhlíku titrací chromsírovou sm sí kyselin (COX)  

 obsahem extrahovatelného organického uhlíku, stanoveného v extraktu 

nefumigovaného vzorku (CEXT)  

 obsahem uhlíku z biomasy fumigační extrakční metodou (CBIO)  

 obsahem dusíku z biomasy fumigační extrakční metodou (NBIO)  

 bazální respirací titračn  (RES)  

 bazální respirací systémem OxiTop (RSS) 

 substrátem indukovanou respirací systémem OxiTop (SRS)  

 specifickou r stovou rychlostí mikroorganism  (µnls)  

 časem od přídavku substrátu do dosažení maximální respirační rychlosti při m ření 
r stových křivek (tpeakmax)  

 anaerobní amonifikací (AMO)  

 krátkodobou nitrifikační aktivitou (SNA)  

 aktivitou ureázy (URE)  
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Z výsledk  byly provedeny tyto záv ry: 

 Obsah oxidovatelného uhlíku koreluje lineárn  s tepelným rozp tím 180–410 °C 
s nejvyšší korelací v TML330.  

 Obsah extrahovatelného uhlíku koreluje lineárn  s tepelným rozp tím 210–380 °C 
s nejvyšší korelací v TML340. 

 Obsah uhlíku z biomasy koreluje lineárn  s tepelným rozp tím 170–400 °C 
s nejvyšší korelací v TML240. 

 Obsah dusíku z biomasy koreluje lineárn  s tepelným rozp tím 180–410 °C 
s nejvyšší korelací v TML270. 

 Bazální respirace RES koreluje lineárn  s tepelným rozp tím 250–380 °C 
s nejvyšší korelací v TML300. 

 Bazální respirace RSS, m řená jako spotřeba O2 mikroorganismy koreluje lineárn  
s tepelným rozp tím 170–410 °C s nejvyšší korelací v TML260. 

 Substrátem indukovaná respirace koreluje lineárn  s tepelným rozp tím 170-420 °C 
s nejvyšší korelací v TML300. 

 Specifická r stová rychlost mikroorganism  koreluje lineárn  v záporných 
hodnotách s tepelným rozp tím 170–280 °C s nejvyšší korelací v TML190. 

 Anaerobní amonifikace koreluje lineárn  s tepelným rozp tím 170–420 °C 
s nejvyšší korelací v TML250. 

 Aktivita enzymu ureáza vykazuje mírnou lineární korelaci s tepelnými 
rozp tími 60-130 °C a 400–440 °C s nejvyšší korelací v TML430. 

 Krátkodobá nitrifikační aktivita a čas od přídavku substrátu do dosažení max. resp. 
rychlosti při m ření r stových křivek nevykazují korelace s TG výsledky. 

Na níže uvedeném obrázku 23 je vid t závislost korelačního koeficientu R korelace hodnot 
obsahu oxidovatelného uhlíku s TG daty na teplot  při TG analýze. Hodnota korelačního 
koeficientu byla R = 0,967, čímž se podobala v rozmezí TML i maximální hodnotou korelaci 
obsahu celkového uhlíku. 

Na obrázku 24 je vid t závislost korelačního koeficientu R korelace hodnot obsahu 
extrahovatelného uhlíku s TG daty na teplot  při TG analýze. Hodnoty korelací CEXT byly 

podobné v rozmezí TML korelaci obsahu celkového uhlíku, maximální hodnota korelace 

R = 0,734 byla nižší. Rozmezí TML bylo očekáváno v nižších hodnotách, protože CEXT je 

spolu s uhlíkem z biomasy považován za uhlíkové labilní frakce v p d  (Fiala a kol., 2015). 

Toto tvrzení potvrzuje obrázek 25 se závislostí korelačního koeficientu R korelace hodnot 
obsahu uhlíku v biomase s TG daty na teplot  při TG analýze. Oproti COX a CEXT se korelace 

CBIO projevily zhruba o 100 °C níže v TML240 (R = 0,907).  

Obrázek 26 představuje závislost korelačního koeficientu R korelace hodnot obsahu 
dusíku v biomase s TG daty na teplot  při TG analýze. Tato korelace se projevila zhruba o 

20 °C níže v TML270 (R = 0,866) oproti korelaci NTOT, která byla zpozorována v TML290. 

Výsledky CBIO a NBIO mohou být od vodn ny tím, že uhlík a dusík v t lech mikroorganism  
jsou termo-oxidačn  mén  stabilní než uhlík a dusík v neživé části organické hmoty p dy, ty 
jsou totiž siln ji vázány na minerální částice p dy.  
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Obrázek 27 se v nuje závislosti korelačního koeficientu R korelace hodnot bazální 
respirace, stanovené titračn , s TG daty na teplot  při TG analýze. Bazální respirace m řená 
titračn  m la nejv tší korelaci R = 0,719 v TML300. Obrázek 28 představuje závislost 
korelačního koeficientu R korelace hodnot bazální respirace, stanovené systémem OxiTop, 
s TG daty na teplot  při TG analýze. Bazální respirace m řená systémem OxiTop m la 
nejvyšší korelaci R = 0,854 v TML260. Rozdíl mezi RES a RSS je nejspíše zp sobený 
zam řením metod na m ření r zných hodnot – titračn  se stanovuje oxid uhličitý, systémem 
OxiTop se stanovuje kyslík. Obrázek 29 se poté v nuje závislosti korelačního koeficientu R 
korelace hodnot třetí m řené respirace, konkrétn  substrátem indukované respirace s TG daty 

na teplot  při TG analýze. SRS m la nejvyšší korelaci v rozmezí TML RES, ale hodnoty 
korelace podobné jako RSS, konkrétn  tedy R = 0,802 v TML300. Při porovnání s hodnotami 

získanými Siewertem (2014) při 76% relativní vlhkosti si m žeme všimnout potvrzení 
korelací v rozmezí okolo TML300 a naopak vymizení korelací v okolí TML90. 

Na obrázku 30 je vid t závislost korelačního koeficientu R korelace hodnot specifické 
r stové rychlosti mikroorganism  s TG daty na teplot  při TG analýze. Hodnoty korelačního 
koeficientu se jsou záporné, což značí nepřímou závislost TG dat na µnls. Nejnižší hodnota je 

rovna R = – 0,774 v TML190. 

Obrázek 31 představuje závislost korelačního koeficientu R korelace hodnot anaerobní 
amonifikace s TG daty na teplot  při TG analýze. AMO má korelaci s TG daty o maximální 
hodnot  R = 0,777 v TML250. Tento jev souvisí s rozkladem dusíkatých látek mikroorganismy 
a rozmezí korelací v TML se podobají korelacím NBIO, což naznačuje, že AMO souvisí více 
s termo-oxidačn  labiln jšími dusíkatými látkami. 

Obrázek 23: Graf závislosti korelačního koeficientu R korelace hodnot obsahu 
oxidovatelného uhlíku s TG daty na teplotě při termogravimetrické analýze  
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Obrázek 24: Graf závislosti korelačního koeficientu R korelace hodnot obsahu 
extrahovatelného organického uhlíku s TG daty na teplotě při termogravimetrické analýze 

Obrázek 25: Graf závislosti korelačního koeficientu R korelace hodnot obsahu uhlíku 
v biomase s TG daty na teplotě při termogravimetrické analýze  
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Obrázek 26: Graf závislosti korelačního koeficientu R korelace hodnot obsahu dusíku v 
biomase s TG daty na teplotě při termogravimetrické analýze  

Obrázek 27: Graf závislosti korelačního koeficientu R korelace hodnot bazální respirace, 

stanovené titračně, s TG daty na teplotě při termogravimetrické analýze 
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Obrázek 28: Graf závislosti korelačního koeficientu R korelace hodnot bazální respirace, 
stanovené systémem OxiTop, s TG daty na teplotě při termogravimetrické analýze  

Obrázek 29: Graf závislosti korelačního koeficientu R korelace hodnot substrátem 
indukované respirace s TG daty na teplotě při termogravimetrické analýze 



54 

 

Obrázek 30: Graf závislosti korelačního koeficientu R korelace hodnot specifické růstové 
rychlosti mikroorganismů s TG daty na teplotě při termogravimetrické analýze 

Obrázek 31: Graf závislosti korelačního koeficientu R korelace hodnot anaerobní 
amonifikace s TG daty na teplotě při termogravimetrické analýze 
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Na obrázku 32 je vid t závislost korelačního koeficientu R korelace hodnot aktivity ureázy 

s TG daty na teplot  při TG analýze. Nejvyšší korelační hodnota R = 0,664 se nacházela 
v TML430, ve kterém byly korelace ostatních parametr  nízké. 

Obrázek 32: Graf závislosti korelačního koeficientu R korelace hodnot aktivity ureázy s TG 

daty na teplotě při termogravimetrické analýze 

V tabulce 11 jsou uvedeny vztahy rovnice pro výpočty p dních vlastností z TG dat TML a 

korelace mezi výsledky rovnic a daty zjišt nými klasickými metodami. 

Tabulka 11: Korelace TML a klasickými metodami 

TML P dní vlastnost Jednotka Rovnice R
2 

TML330 COX % 11,899 × TML330 + 0,0428 0,94 

TML340 CEXT µg × g-1 268,75 × TML340 + 7,0736 0,54 

TML240 CBIO µg × g-1 1729,9 × TML240 – 69,365 0,82 

TML270 NBIO µg × g-1 290,36 × TML270 – 17,142 0,75 

TML300 RES µg CO2 × g-1 × h-1 2,7682 × TML300 + 0,2633 0,51 

TML260 RSS µg O2 × g-1 × h-1 7,2163 × TML260 – 0,0603 0,72 

TML300 SRS µg O2 × g-1 × h-1 113,16 × TML300 – 4,0578 0,64 

TML190 µnls h-1 0,2049 – 1,3314 × TML190 0,60 

TML250 AMO µg NO2 × g-1 × d-1 27,2 × TML250 – 0,752 0,60 

TML430 URE* µg NH4 × g-1 × h-1 128,29 × TML430 – 3,9723 0,44 

* pro získání rovnice vyčíslení aktivity ureázy byly z d vodu velké odlehlosti odstran ny 
hodnoty vzork  s označením 2018 a 8013, uvedení této rovnice je zapříčin no výsledkem 
pravd podobnostní analýzy korelace s výsledkem: p < 0,001 
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5.3. Autokorelace termogravimetrických dat 

Autokorelace je analýza, která vychází ze vztah  mezi organickou hmotou a vázanou vodou 
v p d . Cílem autokorelační analýzy bylo překalibrování rovnic pro vztahy mezi p dními 
frakcemi, LTML a koncentrací biogenních prvk , zastoupených TML. Autokorelace má 
potenciál pro modelování cykl  biogenních prvk  v p dách.  

V tabulce 12, založené na tabulce 7 z teoretické části, jsou uvedeny autokorelační vztahy 
s rovnicemi regrese mezi LTML a TML, p dní vlastnost, která s daným LTML souvisí, a 
hodnota korelace R2 mezi LTML a TML.  

Tabulka 12: Autokorelační vztahy mezi LTML a TML 

LTMLx Rovnice s TML 
Související p dní 

vlastnost 
R

2 

LTML200-300 13,18 ×  TML330 – 0,09 Obsah uhlíku 0,88 

LTML200-300 18,56 ×  TML410 – 0,18 Obsah dusíku 0,58 

LTML200-300 8,05 ×  TML290 – 0,01 Obsah dusíku 0,93 

LTML300-550 10,51 ×  TML350 + 19,49 ×  TML530 + 0,5 Obsah uhlíku a jíl  0,82 

LTML300-550 17,09 ×  TML410 + 13,62 ×  TML530 + 0,25 Obsah dusíku a jíl  0,86 

LTML300-550 5,43 ×  TML290 + 17,29 ×  TML530 + 0,70 Obsah dusíku a jíl  0,81 

LTML300-450 11,05 ×  TML350 + 0,58 Obsah uhlíku 0,87 

LTML300-450 9,7 ×  TML330 + 0,55 Obsah dusíku 0,87 

LTML450-550 0,13 + 0,13 ×  TML410 + 13,9 ×  TML530 Obsah dusíku a jíl  0,69 

LTML450-550 0,17 – 0,17 ×  TML290 + 14,14 ×  TML530 Obsah dusíku a jíl  0,69 

LTML450-550 0,17 – 0,3 ×  TML350 + 14,07 ×  TML530 Obsah uhlíku a jíl  0,69 

LTML110-550 11,65 ×  TML120 + 21,26 ×  TML330 + 1,05 Obsah uhlíku a jíl  0,85 

LTML110-550 7,48 ×  TML120 + 36,61 ×  TML410 + 0,57 Obsah dusíku a jíl  0,75 

LTML110-550 11,59 ×  TML120 + 13,16 ×  TML290 + 1,15 Obsah dusíku a jíl  0,90 

LTML200-550 22,11 ×  TML330 + 24,63 ×  TML530 + 0,16 Obsah C (N) a jíl  0,90 

LTML200-550 15,65 ×  TML330 + 16,29 ×  TML410 + 0,58 Obsah C (N) a jíl  0,86 

LTML200-550 1,35 ×  TML330 + 13,35 ×  TML290 + 1,42 Obsah C (N) a jíl  0,86 

LTML30-550 27,79 ×  TML120 + 21,28 ×  TML330 + 1,33 Obsah dusíku a jíl  0,91 

LTML30-550 28,21 ×  TML120 + 23,94 ×  TML350 +1,4 Obsah uhlíku a jíl  0,90 

Z d vodu maximální hodnoty korelačního koeficientu obsahu celkového dusíku v TML290 

při 43% relativní vlhkosti a nízké hodnoty v TML410, byly do tabulky dopln ny rovnice, kde 
byly hodnoty TML410 nahrazeny TML290. Z p ti rovnic po zám n  TML m ly dv  stejný 
výsledek R2, u jedné bylo R2 o pár setin sníženo a u dvou rovnic bylo R2 zám nou TML 
výrazn  zvýšeno. Tyto výsledky naznačují, že obsah celkového dusíku je při stanovení za 
43% relativní vlhkosti pomoci TG analýzy posunut k nižším rozmezím TML. Tento jev bude 

potřeba potvrdit dalšími výzkumy provád nými při jiných relativních vlhkostech. 
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6. ZÁV R 

V dnešní dob  se díky popularizaci globálních problém  v nuje p d  a problém m s ní 
spojenými v tší pozornost než v minulosti. Pojem zdraví a kvalita p dy je často používán, 
přestože není přesn  známo, jak má ideální zdravá p da vypadat. Oproti tomu dokážeme 
rozpoznat, že degradační procesy v p d  škodí. Pro jejich odvrácení a nápravu je zapotřebí 
tyto procesy studovat a monitorovat nepoškozenou p dy metodami, které jsou schopny rychle 
analyzovat případné zm ny v p d , nejlépe ve více rovinách současn .  

Jednou z metod, která odpovídá t mto požadavk m, je termogravimetrie. Doposud byly 

výsledky termogravimetrické analýzy korelující s obsahem biogenních prvk , jíly a p dní 
respirací získány při předúprav  vzork  na 76% relativní vlhkost.  

V této diplomové práci jsme si dali za cíle ov řit dříve získané korelace 
fyzikáln -chemických parametr  při relativní vlhkosti 43 % a dále porovnat 

termogravimetrická data s mikrobiálními parametry p dy. Daná 43% vlhkost byla zvolena 
kv li své mnohem bližší hodnot  k laboratorní vlhkosti, nižšímu korozivnímu p sobení na 
přístroje a rychlejší equilibraci vzork . Porovnání výsledk  s mikrobiálními parametry bylo 
zvoleno, protože mikroorganismy jsou součástí organické p dní hmoty, na kterou mají 
zárove  podstatný vliv a rychle reagují na posuny v p dní ekologii.  

V experimentální části jsme testovali 37 vzork  zem d lských a lesních p d z r zných částí 
České republiky. P dní typy a druhy vzork  byly rovnom rn  rozd leny podle zastoupení 
v ČR. Šest vzork , které byly jmenovány výše, bylo z porovnávání vyřazeno z d vodu 
poskytování odlehlých hodnot u více parametr  současn . Tyto odlehlé hodnoty mohou být 
zp sobeny kontaminací r znými látkami (například hnojivy), případn  nesprávným p dním 
managementem, a snižují přesnost termogravimetrické analýzy.  

Ov ření využitelnosti termogravimetrie při 43% vlhkosti dalo pozitivní výsledky. Při 
porovnání s dříve publikovanými výsledky při 76% vlhkosti se ukázalo, že maximální 
korelace výsledk  obsahu celkového uhlíku je ve stejném TML330. Oproti tomu maximální 
korelace výsledk  obsahu celkového dusíku se při 43% vlhkosti posunula na TML290, oproti 

TML330 a TML410 při 76% vlhkosti.  

Dalším úsp šným cílem bylo nalezení korelace termogravimetrických výsledk  
s mikrobiologickými parametry p d. Korelace TG dat s výsledky metod pro stanovení obsahu 

uhlíku a dusíku v biomase ukázalo korelace při nižších TML.  

Jediné dva porovnávané parametry nekorelující s termogravimetrií byly krátkodobá 
nitrifikační aktivita a čas od přídavku substrátu do dosažení maximální respirační rychlosti při 
m ření r stových křivek. U t chto parametr  nebyla korelace ani přepokládána.  

Tato diplomová práce dokázala, že využití termogravimetrie při analýze p dy má velký 
potenciál. Dalším krokem by m lo být ov ření dalších korelací při r zných relativních 
vlhkostech p dy a vytvoření matematických korelačních vztah , ve kterých bude p dní 
vlhkost d ležitým členem. Další sm rem by m lo být rozšíření korelace termogravimetrie 
s dalšími p dními parametry.  
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AAS – atomová absorpční spektometrie 

ČR – Česká republika 

DTG – derivace termogravimetrických dat 

GC – plynová chromatografie 

ICP-OES – emisní spektrometrie s indukčn  vázaným plazmatem 

LTML – large thermal mass loss (volný překlad: úbytek hmotnosti za velké tepelné zm ny)  

NIR – spektrometrie v blízké infračervené oblasti 

TG – termogravimetrie 

TGA – termogravimetrická analýza 

TGA 550 – termogravimetrický analyzátor model 550 

TML – thermal mass loss (volný překlad: úbytek hmotnosti za tepelné zm ny) 

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zem d lský 

 


