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Úvod
Studijní materiál „Návody k laboratorním cvičením z pedologie“ vznikl v rámci
klíčové aktivity KA 03 projektu OPVK EnviMod „Modernizace výuky technických
a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“
za účelem modernizace stávajících skript.
Tento učební text je primárně určen pro prezenční studenty druhých ročníků oboru
Ochrana životního prostředí FŽP UJEP, kteří musí v rámci předmětu 1PED Pedologie
a ochrana půdy absolvovat laboratorní cvičení. Nabízí komplexní popis jednotlivých metod,
které jsou běžně v certifikovaných pedologických laboratořích prováděny, včetně popisu
způsobu odběru vzorku v terénu a následného nakládání s ním.
Studijní materiál vznikl také v anglické verzi pro zahraniční studenty, kteří na fakultě
studují.
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1 Terénní průzkum půd
1.1 Rekognoskace terénu
Na počátku terénního průzkumu půd je potřeba provést rekognoskaci terénu. Jejím
cílem je upřesnění údajů, získaných při předběžném studiu literatury, přímo v terénu.
Při rekognoskaci je potřeba zakreslit změny, které nejsou obsaženy v pracovní mapě (např.
nové komunikace, vodní nádrže apod.) a upřesnit údaje o geologickém složení, vlivu
podzemních vod, stavu porostů a ovlivnění člověkem.
Po rekognoskaci území se vyznačí v pracovní mapě místa výkopu sond, a to s ohledem
na reliéf terénu, složení vegetace a geologické, litologické a hydrologické poměry. Určí se
několik základních tras sond tak, aby vystihly hlavní formy reliéfu (návrší, údolní polohy,
horní, dolní a střední části svahů různých expozic, plošiny atd.). Důležité je rozhodnout, kde
bude se sondováním započato. Doporučuje se volit místo, kde lze očekávat jednoduché
a vyrovnané půdní poměry, např. rovinné polohy. Je nejlepší vycházet z míst prostorných,
vysoko položených, rovinných, kde se neuplatnil smyv, ani nedošlo k nánosu cizích
materiálů, a kde jsou tudíž půdní poměry celkem neporušené a výrazné. Poté pokračujeme
po svahu až k jeho úpatí, kde poměry bývají vždy složitější.
Tato základní sondážní síť se pak doplní dalšími sondami tak, aby plně
charakterizovaly půdní pokryv celého zájmového území a aby zároveň byla dodržena
předepsaná hustota sondážní sítě. Všeobecně platí, že čím jsou geomorfologické, litologické,
hydrologické a porostní poměry různorodější, tím hustší by měla být síť sond. Sondy musí být
víceméně rovnoměrně rozloženy po celém zájmovém území a každá půdně odchylná lokalita
musí být charakterizována alespoň jednou sondou.

1.2 Výkop sond
Hloubení půdních sond lze provádět ručně, pomocí lopaty, rýče nebo krumpáče.
V rovinatém reliéfu terénu se sondy orientují čelní stranou proti slunci, ve svažitém terénu je
čelo proti svahu, tzn. podélná osa sondy je kolmá na vrstevnice. Čelní i obě postranní stěny
musí být svislé (kolmé ke dnu sondy).
Půdorys kopané sondy je zpravidla obdélníkového tvaru. Sonda musí být tak hluboká,
aby zachytila rozhodující půdní souvrství a tak prostorná, aby bylo možné podrobně vyšetřit
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každý horizont. Šířka sondy bývá obvykle 60 – 80 cm, délka 150 – 200 cm a hloubka 120 –
200 cm, pokud se nenarazí na pevnou mateční, případně podložní horninu nebo na hladinu
podzemní vody. Při výkopu se odděluje zemina z humusových horizontů od zeminy
ze spodiny, aby při zahazování sondy přišla opět spodní zemina na dno. Zemina ze spodiny se
vyhazuje na opačnou stranu sondy, ne nad popisovanou stěnu.
Pro získání doplňkových informací lze použít místo kopání sond speciální vrtáky. Tato
metoda je časově méně náročná, avšak její hlavní nevýhodou je, že poskytuje informace
z velmi omezeného prostoru a z odebraných vzorků nelze posoudit všechny morfologické
znaky. Zároveň je zde nebezpečí, že takto odebraný vzorek bude znečištěn zeminou
z nadložních horizontů a výsledky nebudou přesné, pouze informativní.

1.3 Polní půdní záznam a popis půdních profilů
Svislý řez půdním souvrstvím do hloubky se nazývá půdní profil. Jeho popis
(tj. stratigrafie a morfologické znaky) se zapisuje do polního půdního záznamu (Příloha I).
Dříve, než se začne pracovat na půdní sondě, je nutné zapsat do polního záznamu všechny
potřebné údaje a informace o dané lokalitě.
Členění půdního profilu na genetické horizonty, a jejich morfologické vlastnosti,
se určuje na čelní stěně sondy. Před vlastním popisem profilu je potřeba tuto stěnu rýčem
nebo lopatkou „očistit“, aby vynikla pravá morfologie a stratigrafie půdního průřezu.
K popisované stěně sondy přiložíme metr a změříme mocnost jednotlivých horizontů.
Při popisu se vždy začíná svrchním genetickým horizontem, kde vyhodnotíme a popíšeme
všechny uvedené morfologické znaky a vlastnosti, a postupně se pokračuje v popisu hlubších
vrstev, až po dno sondy, tzn. až po půdotvorný substrát, mateční horninu nebo hladinu
podzemní vody.
Mezi hlavní morfologické znaky popisované v půdním profilu patří:


diagnostické horizonty a jejich mocnost



charakter přechodu horizontů



barva



struktura



zrnitost a skeletovitost



vlhkost



konzistence



novotvary
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obsah uhličitanů a rozpustných solí



pórovitost a trhliny



prokořenění a biologické oživení

1.3.1 Diagnostické horizonty a jejich mocnost
Půdní horizonty jsou definovány jako vrstvy v půdním profilu, vzniklé půdotvornými
procesy, které disponují charakteristickými vlastnosti a morfogenetickými znaky. Jejich
nomenklatura, popis a signatura jsou uvedeny v učebním materiálu Vráblíková et Vráblík
(2006), který je doporučován pro předmět Pedologie a ochrana půdy na FŽP UJEP, v rámci
kterého vznikl i tento materiál Pedologická laboratorní cvičení, a dále v normě ČSN EN ISO
25177 (2012).

1.3.2 Charakter přechodu horizontů
Charakter přechodu horizontů se označuje značkami (mezi indexy horizontů) i slovně
(na závěr popisu). Grafické znázornění včetně popisu je součástí přiloženého obrázku (obr. 1).
Obr. 1: Charakter přechodu horizontů – grafické značení

V rámci výše uvedených kategorií se dále rozlišuje přechod:

(Zdroj: Valla et al., 2008)
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1.3.3 Barva
Barva je jednou z nejdůležitějších charakteristik půdy. Lze ji zjistit již v terénu při
stávající vlhkosti, pro přesnější vyjádření je však lepší analyzovat vzorek suché, případně
kapilárně navlhčené zeminy v laboratorních podmínkách. Barva půdy bývá ovlivněna
přítomností půdních složek, jako jsou humus, sloučeniny železa, hliníku a manganu, uhličitan
vápenatý (CaCO3), obsah různých barevných minerálů. Dále bývá ovlivněna vlhkostí,
probíhajícími oxidačními a redukčními procesy atd.
Pro hodnocení barvy se používá subjektivního a objektivního způsobu hodnocení.
Subjektivním způsobem se rozumí slovní ohodnocení barvy, které se skládá ze dvou až tří
slov, přičemž první slovo značí intenzitu, druhé značí barevný odstín a poslední slovo
označuje základní barvu (např. tmavě šedohnědá).
Standardní metodou určování barvy půdy je použití Munsellovy stupnice
(angl. Munsell Soil Color Charts). Munsellova stupnice identifikuje barvu na základě tří
hlavních veličin; základní barvy (angl. hue), odstínu barvy (angl. value) a stupně intenzity
(angl. chroma). Základní barvou je barva dominantní, která souvisí s vlnovými délkami
světla. Jako základní barvy jsou používány červená (R), žlutá (Y), zelená (G), modrá (B)
nachová (P), nebo přechod mezi nimi. Velká písmena v závorce označují první písmeno
z anglického názvu barvy a jsou používána v Munsellových tabulkách. Odstín barvy vyjadřuje
celkové množství odraženého světla a určuje stupeň světlosti půdy. Je měřítkem stupně
podobnosti barvy k bílé nebo rozdílu od černé. Stupeň intenzity vypovídá o čistotě či síle
barvy. Tyto tři veličiny jsou sloučeny do referenčních tříd, které pokrývají rozsah barev
nalezených v půdě. V Munsellových tabulkách je každá základní barva na jedné stránce.
Odstíny barvy jsou na jednotlivých stránkách řazeny vertikálně, stupně intenzity horizontálně.
Příkladem označení barvy půdy podle Munsellovy stupnice může být symbol 10 YR 6/3, kde
10 YR značí základní barvu, 6 odstín a 3 stupeň intenzity.
Většina půdních horizontů se skládá z více barev. U různě zbarvených horizontů se
popisuje jednak základní barva zeminy, dále pak heterogenita barvy podmíněná glejovým
nebo pseudoglejovým procesem (např. mramorování, pruhy) a heterogenita vzhledem
ke strukturním elementům (např. povlaky koloidů). Charakter pestrobarevnosti se určuje
podle četnosti výskytu, velikosti a kontrastnosti jinak zbarvených míst. Četnost výskytu se
uvádí procentickým zastoupením plochy různobarevných míst v základní barvě horizontu
a dělí se na:


malou – jinak zbarvená místa zabírají plochu do 10 %
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střední – jinak zbarvená místa zabírají plochu od 10 do 25 %



značnou – jinak zbarvená místa zabírají plochu nad 25 %

Velikost jinak zbarvených míst (skvrn, pruhů aj.) se určuje podle jejich průměru jako:


drobná – průměr do 5 mm



středně velká – průměr 5 až 15 mm



velká – průměr nad 15 mm

Kontrastnost jinak zbarvených míst se hodnotí jako:


slabá – barva jinak zbarvených míst má téměř stejný barevný tón a odstín jako
základní barva horizontu (nezřetelné skvrny, pruhy atd.)



zřetelná – různobarevnost je odstínem i tónem zřetelně odlišná



velmi výrazná – barvy se velmi výrazně odlišují odstínem i tónem, různobarevnost je
tak výrazná, že dodává horizontu zvláštní ráz

1.3.4 Struktura
Struktura půdy je prostorové uspořádání elementárních půdních částic a agregátů.
Jednotlivé půdní horizonty mohou vykazovat různé stavy půdní hmoty:


slitý stav (slitá struktura) – jednotlivé půdní částice jsou stmeleny v souvislou masu,
která není rozčleněna v jednotlivé strukturní elementy (půdy s vysokým obsahem
jílovitých součástí)



elementární stav – jednotlivé půdní částice nejsou spojeny v agregáty; mohou být
volně uloženy vedle sebe nebo stmeleny povlaky jílu apod. (písčité půdy)



agregátový stav – část půdní hmoty je agregována nebo vykazuje systém odlučných
ploch, v důsledku čehož se poté rozpadá na strukturní elementy určitého tvaru
a velikosti (pedy)
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Třídění struktury podle tvaru, vývinu hran a velikosti:


Strukturní elementy isometrické (vyvinuté ve všech třech směrech stejně):
o Struktura kulovitá – nezřetelně vyvinuté zaoblené hrany a plochy, volně
uložené, značná meziagregátová pórovitost, agregáty porézní


hrudovitá – nad 50 mm



hrudkovitá – 50 až 10 mm



drobtovitá – 10 až 5 mm



jemně drobtovitá – 5 až 1 mm



práškovitá – méně než 1 mm

o Struktura zrnitá – zřetelně vyvinuté hrany a plochy, volně uložené, značná
meziagregátová pórovitost, agregáty málo porézní


zrnitá – 10 až 5 mm



jemně zrnitá – 5 až 1 mm

o Struktura polyedrická – zřetelně vyvinuté hrany a plochy, těsně uložené, velmi
malá meziagregátová pórovitost, agregáty málo porézní





hrubě polyedrická – nad 20 mm



(středně) polyedrická – 20 až 10 mm



drobně polyedrická – méně než 10 mm

Strukturní elementy anisometrické (jeden nebo dva rozměry s odlišnými délkami)
o Strukturní elementy vertikálně protažené (struktura hranolovitá) – struktura
bez zaoblené svrchní části se nazývá prismatická, se zaoblenou svrchní částí
sloupkovitá


hrubě prismatická/sloupkovitá – nad 50 mm



(středně) prismatická/sloupkovitá – 50 až 20 mm



drobně prismatická/sloupkovitá – méně než 20 mm

o Strukturní elementy horizontálně protažené (struktura deskovitá)


hrubě deskovitá – nad 10 mm



deskovitá – 10 až 5 mm



destičkovitá – 5 až 2 mm



lístkovitá – méně než 2 mm
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Při popisu smíšeného charakteru struktury dvojím označením udává poslední slovo
převládající strukturu. Specifické zvláštnosti elementů a změna struktury v rámci horizontu se
popisují volně.

1.3.5 Zrnitost a skeletovitost
Zrnitost a skeletovitost patří mezi důležité ukazatele, které ovlivňují řadu půdních
vlastností, jako např. vláhový, tepelný a vzdušný režim půdy aj. Obě tyto kategorie se
posuzují již v terénu vizuální a hmatovou zkouškou. Hmatová zkouška se provádí tak,
že třeme navlhčenou zeminu mezi palcem a ukazováčkem. V této fázi se zemina třídí do třech
skupin – jílovitá, hlinitá a písčitá. Pro bližší rozdělení jsou potřebné laboratorní analýzy.
Zrnitostní složení půdy je poměrné zastoupení jednotlivých půdních částic a jejich
velikostních skupin. Základní zrnitostní kategorie jsou objasněny v kapitole 2.1, zabývající se
laboratorními metodami zjištění zrnitosti.
Rozložení skeletu v půdním profilu a jeho relativní stupeň zvětrávání jsou důležitými
indikátory litologické vrstevnatosti substrátu. Je-li zemina skeletovitá, doplňuje se zrnitost
o zhodnocení štěrkovitosti a kamenitosti podle převahy štěrku nebo kamení. Údaje
o skeletovitosti je ještě třeba doplnit o charakteristiky:


tvaru a ohraněnosti skeletu – ploché a ostrohranné úlomky, oblé valounky atd.



tvrdosti skeletu



stupně zvětrávání úlomků hornin



uložení skeletu v profilu – rovnoběžné, vrstevnaté, všesměrné uspořádání



petrografického složení skeletu – žula, rula, atd.

1.3.6 Vlhkost
Vlhkost půdy lze v nejširším smyslu definovat jako momentní obsah vody v půdě.
Půdní vlhkost je proměnlivá v průběhu roku v závislosti na povětrnostních podmínkách
a při vyšetřování v terénu se projevuje konzistencí, barvou horizontu a pocitem, který zeminy
vyvolávají při dotyku. Lze tak rozeznávat zeminu:


vyprahlou – bez veškerých známek vlhkosti; těžší zeminy tvoří velmi tvrdé a těžko
rozdrtitelné hroudy a dále nedrobitelné a ztvrdlé agregáty; lehčí zeminy jsou sypké
a silně prašné; při navlhčení vyprahlého horizontu silně tmavne barva
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suchou – nevyvolává pocit chladu; těžší zeminy pevné a snadněji rozbitelné, nemažou
se, agregáty se těžko drtí; lehké zeminy se snadno rozsypávají, stlačením mezi prsty se
nespojují, ale rozpadávají; při navlhčení suchého horizontu tmavne barva



vlahou – při zmáčknutí neovlhčuje dlaň, ale vyvolává pocit chladu; těžší zeminy se
tlakem drobí, nemažou se a nelepí; lehké zeminy se stlačením mezi prsty sbalují
v hroudečky, nedají se však formovat; při navlhčení vlahého horizontu se barva
nemění



vlhkou – při zmáčknutí v ruce ovlhčuje dlaň nebo pouští vodu po kapkách; těžší
zeminy se lepí a mažou, ale nekašovatí; lehké zeminy se tlakem sbalují a formují



mokrou – přesycená vodou, kašovatí a bředne, při vyjmutí vzorku voda odkapává

1.3.7 Konzistence
Konzistenci půdy lze charakterizovat jednak jako vzájemné poutání půdních částic
mezi sebou (koheze, soudržnost) a jednak jako lpění zeminy k cizím tělesům (adheze,
přilnavost). Při stanovení konzistence je třeba rozlišovat:


lepivost v mokrém stavu – stupeň lepivosti se stanovuje za mokrého stavu stisknutím
zeminy mezi palcem a ukazováčkem; jeho hodnocení je pak následující:
o nelepivá půda – zemina na prstech nezůstane, snadno a úplně opadá
o slabě lepivá půda – zemina na prstech zůstane, ale snadno a úplně opadá;
při oddělení prstů necítíme odpor
o (středně) lepivá půda – zemina na prstech lpí, při oddělení prstů cítíme určitý
odpor
o silně lepivá půda – zemina na prstech lpí velmi pevně, při jejich oddělení
cítíme zřetelný odpor



plasticitu ve vlhkém stavu – podle stupně plasticity se půdy dělí na:
o neplastické – zeminu nelze vyválet ve válečky
o slabě plastické – zeminu lze s obtížemi vyválet v silnější válečky
o (středně) plastické – zeminu lze vyválet ve válečky o tloušťce 1 až 3 mm,
válečky při ohýbání praskají
o silně plastické – zeminu lze vyválet ve válečky o tloušťce menší než 1 mm,
válečky při ohýbání nepraskají
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pevnost za vlahého stavu/tvrdost za sucha:
o kyprá/sypká půda – půdní masa nesoudržná, rozsýpavá nebo prašná
o drobivá půda – půdní masa se rozpadá při mírném tlaku mezi palcem
a ukazováčkem
o soudržná půda – půdní masa se drobí při tlaku mezi prsty zanedbatelného
odporu
o ulehlá půda (silně, slabě) – za sucha proniká nůž do půdy silnějším tlakem
o tvrdá/tuhá půda – půdní masa se rozpadá až silnějším tlakem (ne tlakem
mezi prsty), za sucha proniká nůž 1 až 2 cm do půdy při silnějším tlaku
o velmi tuhá/velmi tvrdá půda – půdní masa se rozpadá při velkém tlaku
postupným rozlamováním (ne tlakem mezi prsty), za sucha nůž neproniká
do půdy

1.3.8 Novotvary a konkrece
Jako novotvary se označují útvary, které vznikly v půdě během půdotvorného procesu
a odlišují se od základní půdní hmoty převážně barvou a konzistencí. Podle procesu jejich
vzniku, je dělíme na:


novotvary vzniklé přemístěním a akumulací CaCO3:
o pseudomycélia – bílé povlaky krystalků CaCO3 na stěnách; podobné podhoubí
o žilky – výplň chodeb a pórů po edafonu a po kořenech rostlin
o měkké shluky CaCO3
o cicváry – kulaté nebo protáhlé tvrdé konkrece



novotvary vzniklé při illimerizaci (přemístěním jílu spolu s volnými sesquioxidy):
o poprašky (tzv. pudry) – v eluviované části profilu; relativní nahromadění zrn
minerálů (převážně křemene, písčité a prachovité frakce)
o nátekové koloidní povlaky (filmy) – v iluviované části profilu; tmavohnědé
až tmavé hnědošedé vrstvy jílu na povrchu strukturních částic, trhlin a pórů;
organické i minerální; liší se barvou od vnitřku agregátu
o hnědé a červenohnědé pruhy (v písku) – pruhy do mocnosti 1 až 2 cm; vznik
geologickými nebo starými pedogenetickými procesy



novotvary vzniklé při podzolizaci (přemístěním volných oxidů):
o zrna písku/prachu zbavená povlaků v eluviované části profilu
o rezivohnědé povlaky na zrnech písku v iluviované části profilu
16

o zvlněné pruhy (musí obsahovat zvýšený obsah volných oxidů)
o ortštejn – silně cementovaný novotvar v iluviované části profilu


novotvary vzniklé vnitropůdními pohyby a objemovými změnami:
o skluzné plochy (slickensides) – lesklé šikmé plochy tvořící se v důsledku
vysokých tlaků při opakovaném bobtnání a smršťování; typické pro těžké půdy



novotvary vzniklé pod vlivem podzemní a stagnující vody:
o důsledek oxidace a akumulace


manganičité povlaky – černé lesklé povlaky na povrchu trhlin
strukturních elementů v občasně povrchově převlhčených horizontech



železito-manganičité
červenohnědé

až

konkrece
černohnědé

–

většinou

barvy;

v

sloupkovité

periodicky

stavby

povrchově

převlhčených horizontech


rezivé skvrny a povlaky – červenožluté, červenohnědé nebo okrově
hnědé skvrny na strukturních elementech; v povrchově periodicky
převlhčených horizontech



bahňák (železivec) – cementovaná lavice z hydroxidů Fe3+; vznik
vysrážením z podzemních vod (GOR nebo BOS horizonty)1

o důsledek redukce a ochuzení


redukované a ochuzené skvrny – nepravidelné střídání až jejich
převládnutí



mramorování – polygonální síťovité uspořádání světle zelenavě šedých
ochuzených a redukovaných míst; trhliny, povrch odlučných ploch
a agregátů; časté fosilní mramorování na svahovinách a některých
sprašových hlínách



novotvary vzniklé biologickou činností:
o krotoviny – chodby po větších živočiších; zaplněné půdním materiálem často
z jiných horizontů
o chodby po žížalách
o dutiny (kanálky) po kořenech
o humusové skvrny

1

Pozn.: GOR horizont = glejový oxidačně-redukční horizont
BOS horizont = oxidový okrový horizont
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1.3.9 Uhličitany a rozpustné soli
Uhličitany jsou v půdě zastoupeny především uhličitanem vápenatým (CaCO3). Jejich
zjišťování se provádí odhadem podle intenzity a délky trvání šumění zeminy, která byla
pokapána zředěnou HCl (cca 10 %). Odhad se provádí následovně:


šumění slabé až znatelné, krátce trvající – 0,3 až 3 % CaCO3; značeno (k) – např.
Ac(k)



šumění silné a déletrvající – více než 3 % CaCO3; značeno k – např. Ck
V popisu je třeba uvést, zda jsou uhličitany přítomny v celé půdní hmotě nebo jen

ve skeletu či novotvarech.
Přítomnost a kvalita rozpustných solí se v terénu stanoví ve vodním výluhu (cca 1:5)
a podzemní vodě. Prostřednictvím důkazu v malém objemu se zjišťují ionty:


Cl- – pomocí AgNO3 v kyselém prostředí (2 až 3 kapky HNO3); vznik bílé sraženiny



SO42- – pomocí BaCl2 v kyselém prostředí (2 až 3 kapky HCl); vznik bílé sraženiny



HCO3- – pomocí methylčerveně a methyloranže; žluté zbarvení



CO32- - pomocí 1 až 2 kapek fenolftaleinu se zahřátím; slabě fialové zbarvení

1.4 Odběr půdních vzorků
Půdní vzorek je část půdního horizontu, která se odebírá za účelem laboratorních
analýz ihned po popisu půdního profilu. Z hlediska vlastního odběru musí vzorek splňovat
dvě hlavní kritéria:


nesmí být kontaminován matricí jiných vzorků (např. z výše lokalizovaných horizontů
nebo cizorodými materiály z místa výkopu půdní sondy),



musí být homogenní a reprezentativní.
Vzorky se odebírají z čela sondy ze středů jednotlivých horizontů vždy směrem

od spodní části profilu nahoru, a to s cílem zamezit kontaminaci padající matrice z výše
lokalizovaných horizontů. U horizontů o mocnosti menší než 5 cm se odebírají vzorky
z celého horizontu, u horizontů mocnějších než 30 cm se pak odebírají dva vzorky, ze středů
horní a dolní poloviny horizontu. Množství odebíraného vzorku závisí na cílech
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pedologického šetření, nemělo by však být menší než 1 kg. U skeletovitých půd se provádí
navíc odběr zvláštních vzorků (2,5 kg) z humusových horizontů ke stanovení skeletovitosti.
Zemina se odebírá pomocí lopatky a nože a ukládá se do předem popsaných sáčků.
V popisu sáčku by neměly chybět místo odběru, číslo sondy a vzorku, hloubka odběru
a datum odběru. Odebrané a popsané vzorky se skladují na suchém a dobře větraném místě,
v sáčcích by měly zůstávat co možná nejkratší dobu. Po vyjmutí ze sáčku se vzorek rozprostře
do tenké vrstvy (max. 15 mm), kde se přirozeně vysuší. Zároveň se rozmělní větší hrudky,
dříve než zcela vyschnou a ztvrdnou. Vzorky se nesmí sušit na slunci nebo pomocí umělých
zdrojů tepla, zároveň je třeba zajistit, aby nebyly během sušení nijak kontaminovány.
Pro fyzikální analýzy se odebírají vzorky v neporušeném stavu, hovoříme
o tzv. neporušených půdních vzorcích. Odebírají se pomocí fyzikálních válečků (Kopeckého
válečky). Při odebírání půdy pomocí fyzikálních válečků postupujeme směrem opačným,
než je tomu v případě porušených vzorků, tj. od povrchových horizontů směrem k horizontům
substrátovým. Fyzikální válečky jsou tenkostěnné, ocelové a vysoké 5 cm. Jejich
nejdůležitější charakteristikou je jejich objem – 100 cm3 (pro speciální účely,
např. propustnost, mohou mít i větší objem, až 1 000 cm3). Do půdního horizontu jsou
vtlačovány pozvolným tlakem, cílem je zeminu horizontu nesmačkávat. Po vtlačení jsou
válečky i se svým obsahem vyrýpnuty a přesahující zemina je odříznuta nožem (řeže se
od středu válečku ke kraji, do kužele, jehož výška se postupně snižuje až do zarovnání
základny). Váleček se poté po obou stranách zavíčkuje, zafixuje gumičkami a uloží
do igelitového sáčku. Hloubku odběru vzorku spolu s číslem válečku si opět poznamenáme
do polního půdního záznamu nebo do pedologického zápisníku. Odloupne-li se při odběru
část zeminy, nebo je-li ve válečku viditelný kámen či větší otvor po edafonu, je nutné udělat
odběr znovu. Půda ve formě fyzikálních válečků by se měla co nejrychleji dopravit
do laboratoře a zpracovat.
Pokud není potřeba zjišťovat fyzikální vlastnosti půdy, a stačí stanovit pouze
okamžitou vlhkost, odebírají se půdní vzorky v porušeném stavu do tzv. vysoušeček. Jedná se
o hliníkové nádoby o objemu 50 až 100 cm3 opatřené víčkem. Tyto půdní vzorky by se opět
měly co nejdříve zpracovat v laboratoři, lze je ovšem zpracovat do 24 hodin po odběru, nebo
skladovat v prostředí s teplotou nepřesahující 4 °C.
V případě mikrobiologických analýz půdy je možné použít pro uložení porušených
vzorků sterilních těsnících nádob.
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1.5 Příprava vzorku k rozborům
Vzorek sloužící pro nefyzikální analýzy (tzv. porušený vzorek) může mít charakter
vzorku směsného. Proto je důležité provést homogenizaci, při níž směsné vzorky promísíme
na rovném povrchu (např. na archu igelitové fólie). Směsný vzorek rozprostřeme do tvaru
čtverce a dvěma úhlopříčnými liniemi rozdělíme (tento proces je často nazýván kvartace).
Nyní je matrice rozdělena na čtvrtiny, z nichž dvě v protilehlých rozích odstraníme
a ze zbylých dvou připravíme směsné vzorky na analýzy.
Přirozeně vysušené a homogenizované vzorky se v laboratoři analyzují ve dvou
formách, a to:


jemnozemě I – průměr částic menší než 2 mm
Z vysušeného vzorku se odstraní větší částice skeletu, rostlinné a živočišné zbytky
a poté se vzorek ručně proseje pomocí síta s velikostí ok 2 mm tak, aby nebyly
rozdrceny částice skeletu. Tato forma se používá pro stanovení půdní reakce,
kationové a aniontové půdní kapacity podle Mehlicha, zrnitostní analýzy, stanovení
měrné hmotnosti a podílu fyzikálního jílu, stanovení sorpčního komplexu
nekarbonátových půd podle Kappena, stanovení ztráty žíháním a pro stanovení
humusových látek vázaných a poměru huminových kyselin a fulvokyselin.



jemnozemě II – průměr částic menší než 0,25 mm
Pro získání jemnozemě II použijeme zeminu z jemnozemě I, kterou opět upravíme
pomocí síta, tentokrát o průměru ok 0,25 mm. Tato forma vzorku se používá
pro stanovení procentického obsahu oxidovatelného uhlíku a pro stanovení celkového
dusíku.
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2 Laboratorní analýzy
2.1 Zrnitostní složení půdy
Jak již bylo zmíněno, zrnitost půdy patří mezi důležité ukazatele, které ovlivňují řadu
půdních vlastností. Existují různé metody zrnitostního rozboru. Mezi nejjednodušší patří
sítová analýza, která navazuje na prapůvodní posuzování hmatem. Přesto se dnes stále
používá jako standardní metoda pro přípravu jemnozemě II a především pak jemnozemě I.
Principem této metody je prosévání zeminy přes soustavu sít.
Dále bychom mohli metody zrnitostního rozboru rozdělit na usazovací (sedimentační)
a vyplavovací (elutriační). Sedimentační metody jsou založeny na rozdílných rychlostech
pádu zrn s odlišnou velikostí. Teoretickým podkladem těchto metod je Stokesův vzorec (1).

2

v=9*

r2 (ρ1 - ρ2 ) g
η

[m/s]

(1)

g = tíhové zrychlení 9,81 [m/s2]

v = sedimentační rychlost [m/s]
r = poloměr částic [m]

η = dynamická viskozita kapaliny [Pa/s]
3

ρ1 = měrná hmotnost sedimentujících částic [kg/m ]

Pro vodu o 20 °C je η = 0,001004 Pa/s

3

ρ2 = měrná hmotnost kapaliny [kg/m ]

Pokud ve vzorci nahradíme sedimentační rychlost výrazem h/T, můžeme zjistit, za
jakou dobu (T) částice o daném poloměru (r) proběhne sedimentační dráhu (h) (2, 3).
9

hη

T = 2 * r2 g (ρ

1

- ρ2 )

[s]

(2)

[m]

(3)

T = sedimentační doba [s]
h = sedimentační dráha [m]

9

r = √2 *

hη
T g (ρ1 - ρ2 )
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Principem elutriačních metod je odolnost částic k unášecí síle proudu vody o různé
rychlosti. Jejich podkladem je Schöneho vzorec (4).

11

d = 0,0314 * √v 7 [mm]

(4)

d = průměr unášených částic [mm]

Platí pro rychlosti v rozmezí 0,1 – 12 mm/s

v = rychlost vzestupného proudu [mm/s]

2.1.1 Metody zrnitostního rozboru
2.1.1.1 Sítová analýza
Sítová analýza je jednou z nejstarších a nejjednodušších metod zjišťování velikosti
půdních částic. Tato metoda se řadí do skupiny separačních technik a její princip spočívá
ve využití soustavy sít o známé velikosti otvorů (10 – 0,1 mm), sestavené ve směru
gravitačního transportu analyzované látky s postupně se zmenšující velikostí ok.
Sítová analýza se může provádět za sucha nebo za mokra, proudem vody. Výsledek je
udáván v hmotnostních procentech obsahu jednotlivých frakcí. Sítová analýza rovněž podává
informace o vzorcích s reálně definovanými rozměry částic, což patří k hlavním výhodám této
metody. Nevýhodou je nemožnost stanovení hustoty směsi látek přímo v suspenzi nebo
v proudu vzduchu a dále časová náročnost a destruktivní charakter.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, soustava sít, ostrý štětec, kádinka
Pracovní postup:
Přibližně 1 kg na vzduchu vyschlého vzorku půdy se nasype na soustavu sít s postupně
se zmenšujícím průměrem ok (10 – 0,1 mm) a prosévá se za pomoci ostrého štětce. Frakce,
která na sítu o konkrétní velikosti ok zůstane, se přesype do předem zvážené kádinky a zjistí
se její hmotnost. Z celkové hmotnosti se poté vypočítá procentní zastoupení každé jednotlivé
frakce.

2.1.1.2 Vyplavovací metoda
Principem vyplavovací (elutriační) metody je použití Kopeckého plavicího přístroje
(obr. 2), kde voda protéká vzestupně jednotlivými trubicemi a působí tak proti sedimentační
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rychlosti půdních částic. Podle měnící se rychlosti je vzorek roztříděn do několika
velikostních frakcí.
Přístroj se skládá ze tří skleněných válců, které mají průměry 30, 56 a 178 mm.
V nejužším válci, kam se vpravuje navážka 50 g, zůstává IV. zrnitostní kategorie,
v prostředním válci o rozměru 56 mm zůstává III. zrnitostní kategorie a v nejširším pak II.
zrnitostní kategorie. I. kategorie odtéká do odpadu a dopočítá se jako rozdíl do 100 %.
Po skončení vyplavování se dané kategorie z válců vypláchnou, vysuší a po vychladnutí
zváží.
Vyplavovací metoda není dostatečně přesná, neboť se pro plavení používá tvrdá
vodovodní voda o proměnlivé teplotě. Další nevýhodou je fakt, že všechny případné ztráty
jdou na úkor I. zrnitostní kategorie, což není žádoucí, protože právě tato kategorie bývá
rozhodující pro určení půdního druhu.
Obr. 2: Kopeckého plavicí přístroj

(Zdroj: Valla et al., 2008)

2.1.1.3 Pipetovací metoda
Pipetovací metoda se rovněž řadí mezi metody sedimentační, do skupiny tzv.
neopakované (nepřerušované) sedimentace. V sedimentačním válci dojde k zamíchání půdní
suspenze a poté se pipetou odebírají vzorky o objemu 20 – 25 ml v předem stanovených
hloubkách a v předem vypočítaných časových intervalech. Odebrané vzorky se poté vysuší,
zváží a vypočítá se procentické zastoupení jednotlivých frakcí.
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Pomůcky a reagencie: pipetovací zařízení (obr. 3), analytické váhy, kádinka (200 ml),
hodinové sklo, sušárna, exsikátor se silikagelovou náplní, vysoušečky, síto s průměrem ok
0,25 mm, odměrný válec (1 000 ml), sedimentační válec (1 000 ml), skleněná tyčinka, stopky,
destilovaná voda, dispergační činidlo (hexametafosforečnan sodný)
Obr. 3: Pipetovací zařízení

(Zdroj: Valla et al., 2008)

Pracovní postup:
Navážka jemnozemě se pohybuje v rozmezí 10 – 30 g podle půdního druhu (10 g
těžké půdy, 30 g lehké půdy). Vpraví se do kádinky (200 ml), kam se zároveň přidá
destilovaná voda a dispergační činidlo (stejný počet ml jako gramů). Kádinka se poté překryje
hodinovým sklem a nechá se stát 24 hodin.
Po uplynutí 24 hodin se suspenze vaří po dobu 1 hodiny. Ztráty vody se doplňují
horkou vodou. Po vychladnutí se suspenze převede do kádinky a přes síto o průměru ok
0,25 mm se promyje do sedimentačního válce (1 000 ml) a poté doplní po rysku. Frakce, která
zůstala na sítu, se umístí do vysoušečky a suší v elektrické sušárně 1 hodinu při teplotě
105 °C. Poté se umístí do exsikátoru se silikagelovou náplní a po vychladnutí zváží (hodnota
D). Souběžně se stanoví sušina, kdy se odváží stejné množství jemnozemě jako pro vlastní
rozbor a nechá se sušit 3 hodiny při teplotě 105 °C. Po vychladnutí v exsikátoru se vzorek
zváží a vypočte se množství sušiny.
Vytemperovaná suspenze se v sedimentačním válci míchá 1 minutu skleněnou
tyčinkou. Poté se zapnou stopky a pipetuje se postupně ze tří hloubek; 25, 10 a 7 cm
v odpovídajících časových intervalech (tab. 1). Po uplynutí sedimentační doby pro danou
frakci se pipetuje 25 ml suspenze. Začátky nasávání do pipety se liší: hloubka 25 cm – 10 s,
hloubka 10 cm – 12 s, hloubka 7 cm – 15 sekund před uplynutím doby sedimentace. Rychlost
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nasávání pipety se reguluje tak, aby v čase sedimentace byla naplněna polovina objemu
pipety.
Suspenze z pipety se poté vypustí do předem zvážené vysoušečky, kam se rovněž
malým množstvím destilované vody vypláchne pipeta. Po odpaření vody se vzorek suší
v sušárně při 105 °C cca 1 hodinu. Poté se opět nechá vychladnout v exsikátoru a zváží
(hodnoty jednotlivých odběrů A1, A2, A3). Souběžně se provádí slepý pokus, kdy se
do sedimentačního válce odměří stejné množství dispergačního činidla, jako se přidávalo
ke vzorku, doplní se destilovanou vodou na požadovaný objem (1 000 ml), odebere se objem,
který odpovídá použitému pipetovacímu zařízení (hodnota V) a stanoví se odparek (hodnota
C). Na závěr se provedou výpočty pro dané zrnitostní kategorie, viz rovnice 5 – 8.
Tab. 1: Časové intervaly pipetování v závislosti na velikosti půdní frakce
Frakce (mm)

< 0,05

< 0,01

< 0,001

Ponor (cm)

25

10

7

Sání (s)

20

25

30

D

IV. kategorie (%) = sušina * 100
III. kategorie (%) =
II. kategorie (%) =
I. kategorie (%) =

(5)

(A1 –C)(1 000⁄V)
sušina

(A2 - C) (1 000⁄V)
sušina

(A3 - C) (1 000⁄V)
sušina

* 100

(6)

* 100

(7)

* 100

(8)

2.1.1.4 Areometrická metoda (podle A. Cassagrande)
Areometrická metoda patří mezi metody hustoměrné, které vychází z použití
speciálních hustoměrů (areometrů), monitorujících změny hustoty půdní suspenze ve vodě
a v souvislosti se změnou doby sedimentace částic různých průměrů. Příčinou změn hustoty je
přitom sedimentace, tj. v souvislosti s rostoucí délkou měření hustota hydrosuspenze klesá.
Tato metoda patří do skupiny metod neopakované sedimentace, tzn. všechna měření se
konají během jednoho a téhož usazovacího procesu.
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Pomůcky a reagencie: analytické váhy, porcelánová misky, lžička, stopky, odměrný válec
(1 000 ml), skleněná tyčinka, hustoměr, dispergační činidlo (hexametafosforečnan sodný),
destilovaná voda
Pracovní postup:
Navážka jemnozemě I se liší podle množství jílnatých částic obsažených v půdě.
U jílovitých půd se pohybuje v rozmezí 20 – 30 g (u jílů 10 g), u písčitohlinitých, hlinitých
a jílovitohlinitých půd 30 – 50 g, u písčitých půd až 100 g. Zemina se naváží do porcelánové
misky a přelije se cca 200 ml destilované vody. Přidá se dispergační činidlo – 10 ml
na každých 10 g jemnozemě I, a vaří se za občasného zamíchání po dobu 1 hodiny. Během
vaření je důležité zamezit připečení zeminy na stěnách misky. Po vychladnutí se suspenze
roztírá o dno misky a zakalený podíl se odlévá přímo do odměrného válce o objemu 1 000 ml.
Minutu před začátkem měření se suspenze v odměrném válci zamíchá skleněnou
tyčinkou. V okamžiku vyjmutí tyčinky se do válce vloží hustoměr a po 30 sekundách začíná
první odečet hodnoty hustoty. Důležité je, aby hruška hustoměru nelpěla na stěně válce. Další
odečty probíhají podle přiložené tabulky (tab. 2). Po čtvrtém měření se hustoměr opatrně
vyjme, opláchne a vnoří se do válce opět až minutu před dalším měřením. Tento postup se
opakuje u všech dalších měření.
Tab. 2: Formulář pro zápis naměřených hodnot
Lokalita:

Měrná hmotnost:

Č. vzorku:

Datum analýzy:

Navážka:

Doba

Čas měření

sedimentace

(h:min:s)

Čtení hustoty

Teplota (°C)

30´´
1´
2´
5´
15´
45´
120´
300´
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Teplotní

Průměr zrn

korekce

(mm)

SUMA (%)

Výsledky se vyhodnocují pomocí nomogramu (Příloha II), kde se určí velikost
sedimentujících částic pro jednotlivé doby sedimentace.
Poslední dva sloupce tabulky (tab. 2) slouží ke konstrukci zrnitostní křivky
(Příloha III), která umožňuje stanovení procentuálního zastoupení jednotlivých frakcí.
Zjištěné hodnoty slouží k určení půdního druhu. V České republice je nejčastěji
používána klasifikační stupnice podle Nováka (Spirhanzl, 1954), která bere v úvahu obsah
částic menších než 0,01 mm (tab. 3).
Tab. 3: Novákova klasifikační stupnice zrnitosti
Obsah částic < 0,01 mm (%)

Označení půdního druhu

0

Písek

0 – 10

Písčitá

10 – 20

Hlinitopísčitá

20 – 30

Písčitohlinitá

30 – 45

Hlinitá

45 – 60

Jílovitohlinitá

60 – 75

Jílovitá

> 75

Jíl

Základní půdní druhy
Lehká půda

Střední půda

Těžká půda

2.1.2 Rozbor skeletovitosti
Půdní skelet tvoří částice o průměru větším než 2 mm. Jeho stanovení se provádí,
pokud půdní vzorek obsahuje více než 10 % těchto částic. Stanovení obsahu půdního skeletu
se vyjadřuje v hmotnostních, nebo objemových procentech.
Hmotnostní stanovení skeletu
Na vzduchu vyschlý skelet (cca 500 g) se prosévá soustavou sít a jednotlivé frakce se
po zvážení vyjadřují v hmotnostních procentech. Prosévání se může provádět buď pomocí
ostrého štětce skrz soustavu sít o průměru ok 2 – 30 mm, nebo proudem vody, promýváním,
přes síto o průměru ok 2 mm. V druhém případě je nutné skelet zbylý na sítu vysušit
při teplotě 105 °C a zvážit až po vychladnutí.
Při hmotnostním stanovení obsahu skeletu se připouští jisté zkreslení výsledků, které
je způsobené rozdílností specifických hmotností skeletu a jemnozemě.
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Objemové stanovení skeletu
Princip objemového stanovení spočívá v proměřování objemu frakcí získaných
při stanovení v hmotnostních procentech. Příslušná frakce se vsype do odměrného válce,
přelije se známým množstvím vody a po odstranění vzduchových bublin se odečte objem
skeletu a vody ve válci a vypočítá se zastoupení jednotlivých frakcí v objemových
procentech. Všechna objemová stanovení je potřeba provádět při laboratorních teplotách,
tzn. blízkých 20 °C.
Objemové stanovení obsahu skeletu eliminuje, na rozdíl od hmotnostního stanovení,
rozdíly specifické hmotnosti jemnozemě a skeletu.
Skelet lze rozdělit do tří kategorií:


hrubý písek (2 – 4 mm)



štěrk (4 – 30 mm)



kamení (> 30mm)
Hrubý písek se uvažuje pouze tam, kde je zastoupen ve více než 50 %. Půda potom

nese označení hrubě písčitá. Částice větší než 4 mm se posuzují sumárně (tab. 4).
Tab. 4: Hodnocení skeletovitosti
Zastoupení štěrku a kamení (%)

Označení

5 – 10

S příměsí štěrku / kamení

10 – 25

Slabě štěrkovitá / kamenitá

25 – 50

Středně štěrkovitá / kamenitá

50 – 75

Silně štěrkovitá / kamenitá

75 – 100

Štěrkovitá / kamenitá

2.1.3 Stanovení specifické hmotnosti půdy
Měrná (specifická) hmotnost půdy je dána hmotností 1 cm3 půdy zcela zbaveného
plynné i kapalné fáze. Na základě jejího stanovení lze určit procento půdní pórovitosti. Měrná
hmotnost je jednou ze základních fyzikálních charakteristik půdy, která stoupá se stoupajícím
obsahem prvků o vysoké atomové hmotnosti a klesá s podílem vody ve vzorci daného
horninového minerálu.
Pro účely laboratorních cvičení se bude měrná hmotnost zjišťovat pyknometricky.
Pyknometr (obr. 4) je přesně kalibrovaná tenkostěnná skleněná nádobka s úzkým hrdlem
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a zabroušenou skleněnou zátkou s kapilárním otvorem. Jeho velikost je úměrná objemu
analyzovaného vzorku – při vlastní analýze je pyknometr vzorkem zaplněn do cca jedné
čtvrtiny své výšky.

Obr. 4: Pyknometr

(Zdroj: http://www.verkon.cz)

(Zdroj: http://www.helago-cz.cz)

Pomůcky a reagencie: pyknometr, sušárna, exsikátor se silikagelovou náplní, analytické
váhy, lžička, kádinka, destilovaná voda
Pracovní postup:
Pečlivě vyčištěný a očíslovaný pyknometr se zváží (hodnota A) a doplní po okraj
destilovanou vodou. Krouživým pohybem se zátka zasune tak, aby voda vytekla kapilárou.
Pyknometr se osuší a opět zváží (hodnota B). Poté se voda vylije a pyknometr se umístí
na 10 minut do sušárny předehřáté na 105 °C. Po uplynutí doby se nechá pyknometr
vychladnout v exsikátoru se silikagelovou náplní.
Mezitím se odváží 10 g na vzduchu vyschlého vzorku jemnozemě I, který se
do vychladlého pyknometru nasype a společně zváží (hodnota C). Poté se pyknometr naplní
cca do poloviny destilovanou vodou a bez vážení se zahřívá ve vodní lázni až do varu.
Při zahřívání je nutno dbát na nevzkypění jeho obsahu. Souběžně s pyknometrem se zahřívá
čistá destilovaná voda v kádince (100 ml). Ta se po zahřátí přikryje hodinovým sklíčkem
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a nechá se zchladnout na laboratorní teplotu. Zahříváním se docílí vypuzení vzduchu
(převážně CO2) jak ze vzorku, tak z vody.
Při vysušení do konstantní hmotnosti byla ze vzorku odstraněna tekutá půdní fáze –
obsah pyknometru je nyní tvořen pouze pevnou půdní fází. Nyní se pyknometr nechá
vychladnout na laboratorní teplotu. Poté se doplní upravenou destilovanou vodou a opět
zazátkuje tak, aby byla kapilára plná. Pyknometr se se vzorkem a vodou (hodnota D) zváží
a určí se specifická hmotnost pomocí jednoduchého výpočtu (9).
C−A

ρz = B+(C−A)− D [g/cm3]

(9)

2.2 Rozbor neporušeného půdního vzorku
Neporušený půdní vzorek slouží ke zjišťování fyzikálních vlastností. Jak již bylo
zmíněno, odebírá se do fyzikálních Kopeckého válečků. Z neporušených vzorků se stanovuje
momentální vlhkost, kapilární nasáklivost, maximální kapilární vodní kapacita, maximální
vodní kapacita podle Nováka a celková pórovitost. Všechny tyto vlastnosti lze stanovit
v jednom postupu práce.
Pomůcky a reagencie: Kopeckého váleček (100 cm3), analytické váhy, hodinové sklo,
filtrační papír, sušárna, exsikátor se silikagelovou náplní, destilovaná voda
Pracovní postup:
Před vlastním odběrem se očíslovaný fyzikální váleček zváží (hodnota V). Poté
se s odebranou zeminou co nejdříve po odběru zváží v laboratoři, a to bez víček
na hodinovém skle o známé hmotnosti (hodnota A). Takto zvážený vzorek vypovídá
o přirozené vlhkosti půdy. Váleček se poté sytí destilovanou vodou kapilárním vzlínáním
pomocí filtračního papíru. Horní plocha válečku se přikryje hodinovým sklem, aby
nedocházelo k výparu vody. Zemina se ve válečku nechá takto nasycovat do druhého dne
(minimálně však 12 hodin), dokud není celá horní základna zcela provlhčena, což se pozná
jejím lesknutím.
Po nasycení se váleček sejme z filtračního papíru a opatrně se nakloní, aby došlo
k odkapání přebytečné vody. Poté se opět postaví na hodinové sklo a zváží (hodnota B). Tato
hodnota slouží pro určení nasáklivosti a vzorek se označuje jako kapilárně nasycený.
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Poté se váleček položí na 4x přeložený filtrační papír a horní plocha se překryje
hodinovým sklem. V tomto okamžiku se začne voda ze vzorku odsávat. Váleček se nechá
takto odsávat 30 minut a poté se zváží (hodnota C), což odpovídá hodnotě třicetiminutové
vlhkosti (θ30). Po zvážení se váleček umístí na suchý 4x přeložený filtrační papír a nechá
se odsávat dalších 90 minut. Po uplynutí doby se váleček opět zváží (hodnota D). Tato
hodnota slouží pro určení maximální kapilární vodní kapacity (θMKK) podle Nováka.
Po zvážení je váleček opět umístěn na suchý 4x přeložený filtrační papír na dalších 22 hodin.
Po zvážení (hodnota E) lze určit přibližnou hodnotu retenční vodní kapacity (θRVK24).
Váleček se zeminou a zváženým hodinovým sklem (hodnota S) se pak vloží
do sušárny, kde se suší při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti (cca 24 hodin pro objem
100 cm3). Po vychladnutí v exsikátoru se silikagelovou náplní se váleček opět zváží
(hodnota F) a tato hodnota slouží ke stanovení hmotnosti sušiny (hodnota H).
Jednotlivé

charakteristiky

se

spočítají

podle

vzorců,

které

jsou

součástí

tabulky (tab. 5a).
Tab. 5a: Výpočet jednotlivých půdních fyzikálních charakteristik I
Stanovovaná charakteristika

Symbol

Výpočet

Jednotka

Momentální vlhkost

θmom

θmom = A – F

% obj.

Nasáklivost

θns

θns = B – F

% obj.

Vlhkost 30-minutová

θ30

θ30 = C – F

% obj.

Maximální kapilární vodní kapacita

θMKK

θMKK = D – F

% obj.

Retenční vodní kapacita

θRVK

θRVK = E – F

% obj.

Sušina

H

H = F – (V + S)

g

Objemová hmotnost

ρd

ρd = H/100

g/cm3

Kapilární pórovitost

Pk

Pk = θRVK

% obj.

Pokud bychom využili hodnoty měrné (specifické) hmotnosti půdy (ρ z), viz kapitola
2.1.3, můžeme určit ještě další fyzikální vlastnosti půdy (tab. 5b).
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Tab. 5b: Výpočet jednotlivých půdních charakteristik II
Stanovovaná charakteristika

Symbol

Výpočet

Jednotka

Celková pórovitost

P

P = (ρz – ρd) * 100 / ρz

% obj.

Nekapilární pórovitost

Pn

Pn = P – θ30

% obj.

Semikapilární pórovitost

Ps

Ps = θ30 – θRVK

% obj.

Provzdušněnost

Vz

Vz = P – θmom

% obj.

Maximální kapilární vzdušná kapacita

KMKKvz

KMKKvz = P – θMKK

% obj.

Retenční vzdušná kapacita

KRVKvz

KRVKvz = P – θRVK

% obj.

2.3 Vlhkost půdy
Půdní vlhkost udává množství vody v půdě. Metody měření půdní vlhkosti se podle
způsobu dělí na přímé, kdy je měřenou veličinou množství vody v půdě, a nepřímé, kdy je
měřena fyzikální veličina, která na vlhkosti závisí.
Jednou z nejpoužívanějších metod měření vlhkosti půdy je gravimetrická metoda. Její
velká výhoda spočívá v tom, že se pomocí ní stanoví přímo množství vody odstraněné z půdy
sušením. Někdy je tato metoda také nazývána metodou vážkovou, protože se váží vlhký
a vysušený vzorek půdy a rozdíl těchto dvou hmotností pak udává hmotnost vody obsažené
v půdě.
Principem této metody je porušení silových vazeb mezi molekulami vody a částicemi
tuhé fáze v průběhu sušení. Podle standardní metodiky (ČSN ISO 11 465, 1998) se
doporučuje sušit při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti. Při objemu vzorku 100 cm3
dostačuje 24 hodinové sušení, při hmotnosti do 10 – 20 g stačí sušení po dobu 6 hodin.
Při teplotě 105 °C může dojít k uvolnění malé části hydroxylů, proto se při velkých nárocích
na přesnost vzorky suší bez podstatného zvýšení teploty v prostorech obsahujících sikativum,
jako je CaCl2, P2O5 nebo koncentrovaná H2SO4. U rašelinných půd a rašelin by při teplotě
105 °C mohlo dojít ke spalování organických látek a úbytek hmotnosti by pak nebyl způsoben
pouze ztrátou vody. V tomto případě se proto doporučuje snížit teplotu na 50 – 60 °C.
Nevýhodou gravimetrické metody je její destruktivní charakter. Při odběru dochází
k porušení půdního profilu, odběry jsou časově náročné a často obtížné. Odběry narušují také
hydraulické vlastnosti půdy, proto pro dlouhodobé sledování půdní vlhkosti není tato metoda
vhodná.
Mezi nepřímé metody měření půdní vlhkosti patří: neutronová, kapacitní,
gamaskopická, TDR (Time Domain Reflectometry), odporová a metody dálkového průzkumu
země. Těmito se ale nebudeme v rámci skript blíže zabývat.
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Výsledky měření půdní vlhkosti se obvykle vyjadřují jako poměrné číslo menší než 1,
nebo v hmotnostních či objemových procentech.

2.3.1 Polní kapacita
Polní kapacita je množství vody, které je půda schopna po nasycení infiltrací zadržet
po delší dobu. Lze ji charakterizovat jako obsah vody při podtlaku 100 cm vodního sloupce.
Jedná se o ukazatel týkající se zásobování rostlin vodou.
Pomůcky a reagencie: půdní sondýrka, PVC fólie, prkna/plech na ohrazení plochy
Pracovní postup:
V terénu se zvolí plocha o rozměrech 2 x 2 metry a ohradí se pomocí prken nebo kusu
plechu. V blízkosti této plochy se půdní sondýrkou odeberou vzorky půdy z jednotlivých
horizontů pro stanovení vlhkosti, pórovitosti a objemové hmotnosti. Množství vody se stanoví
tak, aby byly všechny póry zaplněny. Po vynásobení číslem 1,5 se rovnoměrně celá plocha
zavlaží zjištěným množstvím vody. Po zasáknutí vody se plocha překryje PVC fólií. Doby
zakrytí se liší pro jednotlivé půdní druhy; u písčitých půd se fólie nechává 1 den, u jílovitých
5 – 7 dní. Po odkrytí se sondýrkou odeberou na různých místech plochy tři vzorky
pro stanovení vlhkosti. Odběr se opakuje po 2 dnech, a pokud se vlhkost změní o méně
než 1,5 %, je tato vlhkost považována za polní kapacitu (θPK).
Polní kapacita je silně závislá na zrnitostním složení, přičemž texturní diferenciací se
hodnoty θPK zvyšují. Výsledné hodnoty polní kapacity stanovené různými metodami se
od sebe mírně liší. Na základě publikací různých autorů lze však shrnout, v jakých mezích se
u jednotlivých půdních druhů pohybují (tab. 6). Hodnota vlhkostního (kapilárního) potenciálu
(pF)2 se v rámci polní kapacity pohybuje v rozmezí 2 – 3.

2

Pozn.: pF hodnoty vyjadřují energii poutání vody; pF = log |H|, přičemž H je tlaková výška [cm] (např. pF 2 → 100 cm)
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Tab. 6: Polní kapacita jednotlivých půdních druhů
Půdní druh

Polní kapacita (%)

Hrubě písčitá

9 – 14

Jemně písčitá

15 – 20

Písčitohlinitá

20 – 25

Jílovitohlinitá

25 – 30

Jíl

30 – 40

Organické horizonty

> 41

Optimální podmínky pro výsevy skýtají lehčí písčitohlinité až hlinitopísčité půdy
s podílem písčitých částic nepřesahujících 15 %, s 20 – 30 % obj. vodní kapacity a se
vzdušnou kapacitou 15 – 20 % obj. Pro hodnocení využitelné zásoby vody v půdě a její
dostupnosti pro rostliny se stanovuje polní (plná) vodní kapacita (PVK), vzdušná kapacita
(VzK) a bod vadnutí (BV). PVK je největší množství vody, které je schopna půda zadržet
po delší období. Vodou jsou zaplněny všechny kapilární póry, ostatní póry jsou vyplněny
vzduchem (VzK). Stanovuje se na pískovém tanku při potenciálu -10 kPa (podtlak 100 cm
vodního sloupce).

2.3.2 Bod vadnutí
Bod vadnutí charakterizuje vlhkost půdy, při které jsou rostliny nedostatečně zásobeny
vodou a začínají trvale uvadat. Slouží tedy jako dolní mez vody v půdě, kterou může vegetace
využít. Při zachování dobrých podmínek provzdušnění by měla nabývat co nejvyšších hodnot.
Jelikož vadnutí je ovlivněno různými faktory (meteorologické poměry, vývojové stádium
rostliny aj.), byla u kulturních rostlin pro bod vadnutí zvolena průměrná hodnota, vlhkost
při potenciálu pF = 4,18.
S klesající vlhkostí půdy roste sací tlak půdy a po dosažení hodnoty bodu trvalého
vadnutí (BV) již kořeny nejsou schopny odčerpat z půdy prakticky žádnou vodu. Vadnutí
probíhá v dost širokém intervalu vlhkosti, proto se jako mezní limit udává spodní hranice
tohoto intervalu, což je vlhkost půdy stanovená při potenciálu -1 500 kPa. Pro stanovení
obsadu vody při potenciálu -1 500 kPa se používá přetlaková komora. Tento obsah vody se
označuje i jako voda nedostupná pro rostliny.
Množství vody mezi PVK a BV je využitelná zásoba vody (využitelná vodní kapacita
VVK), důležitý ukazatel pro prognózu nástupu sucha u různých půd.
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Bod vadnutí lze stanovit metodikou podle Váši (1959), která se provádí, na rozdíl
od ostatních metod zjišťování vlhkosti, na porušeném půdním vzorku.
Pomůcky a reagencie: skleněná trubice (průměr 12 mm, délka 10 cm), byreta, vata,
vysoušečky s víčkem, sušárna, špachtle, popisovač, destilovaná voda
Pracovní postup:
Skleněná trubice s požadovanými rozměry se na jednom konci uzavře zátkou
a ve svislé poloze se do ní sype na vzduchu vyschlá jemnozem, cca 1 cm pod horní okraj.
Z byrety se potom do trubice přidává 1 ml destilované vody tak, aby se na horním povrchu
zeminy netvořila souvislá vrstva vody. Trubice se nechá 24 hodin ve vertikální poloze, aby se
rovnoměrně rozdělila vlhkost. Od hranice provlhčení se 1 cm na obě strany popisovačem
označí sloupec zeminy o výšce 2 cm. Poté se půda z obou stran odstraní, sloupeček se
vymáčkne do předem zvážené vysoušečky a dříve popsaným způsobem se stanoví vlhkost.
Jelikož se jedná o porušený vzorek, je výsledek vlhkosti udáván v hmotnostních procentech.
Hodnotu bodu vadnutí (θBV) lze orientačně posoudit podle zastoupení I. zrnitostní
kategorie v objemových procentech (10).
θBV = 0,3 * % I. kategorie + 4

(10)

2.3.3 Stanovení retenčních křivek
Retenční křivky znázorňují závislost vlhkostního potenciálu (sacího tlaku) na půdní
vlhkosti. Jejich průběh je závislý na zrnitostním a mineralogickém složení, obsahu humusu,
struktuře, objemové hmotnosti a výměnných kationtech. Vzhledem k širokému rozmezí
hodnot potenciálu půdní vody, který se vyjadřuje v logaritmickém měřítku, se retenční křivky
vynáší do grafu v semilogaritmickém měřítku, obvykle jako hodnoty pF.
Retenční křivky se dají zjišťovat v laboratorních podmínkách, aktuální vlhkostní
potenciál i přímo v terénu.

2.3.3.1 Laboratorní metody stanovení
Laboratorní metody stanovení retenčních křivek se dělí na podtlakové a přetlakové.
Půda, umístěná na polopropustné membráně (propustná pro vodu a nepropustná pro vzduch

35

do určité hodnoty podtlaku/přetlaku), je exponovaná sacímu tlaku, a to buď vlivem přetlaku
vzduchu nad membránou, nebo naopak podtlakem vody pod ní. Membrána vysává vodu
ze zeminy, případně předává vodu zemině do dosažení rovnováhy mezi vlhkostí půdy
a aplikovaným tlakem. Vlhkost se potom stanovuje buď na bázi hmotnosti (vážení vzorku),
nebo objemu (měření množství vody).
Měření se provádí na neporušených půdních vzorcích ve formě fyzikálních válečků.
V některých případech lze provést i na vzorcích porušených. Pro tlaky vyšší než 300 kPa se
výsledky měření na porušených a neporušených vzorcích téměř neliší. Výška vzorku by
neměla přesáhnout 2 cm, a to především z časových důvodů (dlouhé doby nutné k dosažení
rovnováhy). Jelikož se většinou měří odvodňovací větev retenční křivky, jsou vzorky předem
kapilárně nasyceny převařenou destilovanou vodou. Pro potřeby dlouhodobých měření se
používá převařená destilovaná voda společně s toluenem v poměru 1 000:1, z důvodu
omezení mikrobiologické aktivity. Pro omezení rozplavování půdy se používá 0,01 mol/dm3
roztok CaSO4.
Měření na podtlakových přístrojích
Podtlakové přístroje jsou konstruovány pro sací tlaky do 30 kPa (300 cm, pF 2,47),
v úpravě s vývěvou do 80 kPa (800 cm, pF 2,90).
Mezi nejčastěji používaný patří pískový box (obr. 5), pro určení pF 0 – 2,0. Skládá se
z pískového boxu s kontrolním panelem, sacího vyrovnávacího podstavce, zásobníku vody
a filtrovací tkaniny (140-150 mikronů). Pro měření retenčních křivek je potřeba zvolit 50 kg
písku o velikosti zrn přibližně 73 mikronů. Do boxu se vkládají Kopeckého válečky se
zeminou, přičemž jejich maximální počet je 40 na jedno stanovení.
Písko-kaolinový box (obr. 6) se používá pro určení středně vlhkého rozsahu retenční
křivky (pF 2,0 – 2,7). Skládá se z písko-kaolinového boxu s elektronicky řízeným
podtlakovým systémem a filtrovací tkaniny (140-150 mikronů). K měření je opět potřeba
50 kg písku a 2,5 kg kaolinu. Stanovení křivek probíhá stejně jako u předchozího typu, stejný
je i maximální počet válečků.
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Obr. 5: Pískový box

Obr. 6: Písko-kaolinový box

(Zdroj: http://www.ekotechnika.cz)

(Zdroj: http://www.ekotechnika.cz)

Měření na přetlakových přístrojích
Přetlakové přístroje se používají pro vyšší hodnoty sacího tlaku (104 – 1,5.106 Pa).
Jejich základem je přetlaková komora s polopropustnou membránou. Přetlak je zde zajišťován
z výkonné kompresorové jednotky nebo z tlakových nádob se stlačeným vzduchem.
K regulaci slouží manometr.

2.3.3.2 Terénní metody stanovení
V terénu se měří sací tlaky pomocí tenzometru (obr. 7). Základem každého tenzometru
je porézní porcelánová nádobka, jejíž stěny umožňují hydraulické spojení mezi půdní vodou
a manometrem.
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Obr. 7: Tenzometr (typ T8)

(Zdroj: http://www.ekotechnika.cz)

Standardní tenzometr se používá nejčastěji v zavlažovaných oblastech. Skládá se
z průsvitné plastové trubice, jejíž délka se pohybuje od 15 do 150 cm. Na spodním konci
trubice se nachází porézní keramická nádobka s polopropustnou membránou, na horním konci
je uzávěr plnícího otvoru, ke kterému je připojen manometr. Uvnitř trubice je dutina, která je
naplněna deaerovanou destilovanou vodou. Pokud je půda nenasycená a voda proudí ven
z tenzometru, vzniká podtlak, který lze určit pomocí ručičky manometru. Pokud by byla půda
plně nasycena, čtení manometru by bylo nulové, tzn. žádný podtlak.
Existují dva způsoby, jak lze tenzometr to půdy umístit. Prvním z nich je případ, kdy
se keramická porézní nádobka nachází níže než plnící otvor (případ (a) na obr. 8). Druhý
případ je opačný, tzn. nádobka je umístěna výše než plnící otvor (případ (b) na obr. 8).
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Obr. 8: Možnosti umístění tenzometru do půdy

(Zdroj: http://www.ekotechnika.cz)

Ke čtení naměřených hodnot se u moderních tenzometrů používají data-loggery nebo
připojení k počítači. U starších typů se však čtení provádělo manuálně tak, že úsek, o který
vystoupil meniskus rtuti (mm), se vynásobil hodnotou 12,5 a výsledkem bylo čtení v cm
vodního sloupce. Pro snadnější odečtení tlaku přímo v cm vodního sloupce existuje dělená
stupnice 1cm/12,5. Tím se získá naměřená negativní tlaková výška (hodnota H). Jestliže se
zvolí povrch půdy za počátek souřadnice z, potom lze celkový potenciál (Φ) vyjádřit rovnicí
(11).
Φ=H–z

(11)

Interpretace čtení tenzometrů
0 kPa:
Půda je plně nasycena vodou, obvykle po dlouhotrvajících deštích nebo nadměrných
závlahách. Jestliže půdní profil vykazuje tuto hodnotu po delší čas, je to znak špatné drenáže
půdy, která vyžaduje zlepšení (kořeny rostlin trpí nedostatkem kyslíku a mohou zahnívat).

0 – 10 kPa (pF 0 – 2,01):
Půda obsahuje přebytek vody pro růst rostlin. Pokud ale voda není schopna odtéci
během několika dnů, jedná se o stav pro rostliny nepříznivý a půda vyžaduje zlepšení drenáže.
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10 – 20 kPa (pF 2,01 – 2,31):
Jedná se o stav, který odpovídá hydrolimitu polní vodní kapacita, kdy půda dosahuje
maximálního obsahu vody pro zdárný růst rostlin. Je to hodnota, kdy musí být zastaveno
zavlažování, neboť další množství vody by nebylo v tuto dobu rostlinami využito. Pouze
u písčitých půd ve spojení s rostlinami citlivými na vodu (např. brambory) může být
vyžadována závlaha do rozmezí hodnot tlaku 15 – 20 kPa.
20 – 40 kPa (pF 2,31 – 2,61):
Voda i vzduch v pórech jsou v příznivém vzájemném poměru pro růst rostlin.
U těžkých a středně těžkých půd se nevyžaduje závlaha, u hrubě písčitých půd se začíná
zavlažovat v rozmezí tlaku 20 – 30 kPa, u jemně písčitých půd pak v rozsahu 30 – 40 kPa.
40 – 60 kPa (pF 2,61 – 2,79):
U těžkých jílovitých půd jsou půdní voda a vzduch v příznivém poměru pro růst
rostlin. U středně těžkých půd začíná závlaha. Obecně platí, že čím lehčí půda, tím je nižší
čtení pro začátek závlahy.
60 – 80 kPa (pF 2,79 – 2,91):
U těžkých půd se začíná se závlahou v rozmezí tlaků 70 – 82 kPa, u středně těžkých
půd hrozí riziko úhynu rostlin. Rostliny písčitých půd jsou již zpravidla trvale poškozeny
nebo zcela zničeny a případná závlaha nepřináší možnost jejich záchrany.

2.4 Půdní reakce
Půdní reakce je základní fyzikálně-chemická vlastnost půdy. Je dána poměrem mezi
koncentrací hydroxoniových a hydroxylových iontů v půdní suspenzi. Tento poměr je
vyjádřen hodnotou pH. Její přímé působení spočívá v ovlivňování základních biochemických
půdních procesů a procesů příjmu živin jednotlivými autotrofními organismy.
Rozeznáváme tři základní formy půdní reakce:


půdní reakce aktivní (pH/H2O)



půdní reakce potenciální výměnná (pH/KCl)



půdní reakce potenciální hydrolytická (Ha; mmol H+ . 100 g půdy)
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2.4.1 Stanovení aktivní reakce půdy (pH/H2O)
Aktivní reakce udává koncentraci vodíkových iontů ve vodním výluhu nebo
v suspenzi půdy. Princip stanovení je názorně vysvětlen na přiloženém obrázku (obr. 9).
Obr. 9: Schematické znázornění principu aktivní půdní reakce (pH/H2O)

Pomůcky a reagencie: analytické váhy, kádinka (50 ml), odměrný válec, skleněná tyčinka,
lžička, pH-metr s kombinovanou elektrodou, destilovaná voda
Pracovní postup:
Do 50 ml kádinky se naváží 10 g na vzduchu vyschlé jemnozemě I a přidá se 25 ml
destilované vody, která se před tím nechala 5 minut povařit a vychladnout z důvodu
odstranění CO2. Suspenze se 5 minut míchá skleněnou tyčinkou a poté se nechá 2 hodiny
odstát. Norma připouští rozsah doby extrakce od 2 do 24 hodin. Po uplynutí doby se
do suspenze vloží kombinovaná elektroda pH-metru a výsledná hodnota se zapíše s přesností
na jedno desetinné místo. Aktivní půdní reakce se vyhodnocuje na základě následující tabulky
(tab. 7).

41

Tab. 7: Hodnocení aktivní půdní reakce
pH/H2O

Hodnocení zeminy

< 4,9

Silně kyselá

5,0 – 5,9

Kyselá

6,0 – 6,9

Slabě kyselá

7,0

Neutrální

7,1 – 8,0

Slabě alkalická

8,1 – 9,4

Alkalická

> 9,5

Silně alkalická

2.4.2 Stanovení výměnné reakce půdy (pH/KCl)
Výměnná reakce je charakterizována jako schopnost půdy měnit pH roztoků
neutrálních solí (elektrolytů). Dochází při ní k výměně vodíkových iontů, poutaných sorpčním
komplexem, za ionty roztoku neutrální soli, kterou se na půdu působí. Nejčastěji se
k vytěsnění používá 1 mol/dm3 roztok KCl nebo 0,01 mol/dm3 roztok CaCl2. Podle použitého
činidla se potom výměnná reakce označuje symboly pH/KCl nebo pH/CaCl 2. Princip reakce
je opět graficky znázorněn na schématu (obr. 10).
Výměnná reakce se stanovuje změřením pH suspenze, nebo titrací výluhu. V našem
případě se bude jednat o první jmenovaný způsob. Výměnná reakce dosahuje ve srovnání
s aktivní

reakcí

nižších

hodnot,

protože

se

spolu

s volnými

vodíkovými

v roztoku/suspenzi stanoví také vodíkové ionty vázané sorpčním komplexem.
Obr. 10: Schematické znázornění principu výměnné půdní reakce (pH/KCl)
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ionty

Pomůcky a reagencie: analytické váhy, kádinka (50 ml), odměrný válec, skleněná tyčinka,
lžička, pH-metr s kombinovanou elektrodou, destilovaná voda, 1 mol/dm3 roztok KCl
Pracovní postup:
Do kádinky o objemu 50 ml se odváží 10 g na vzduchu vyschlé jemnozemě I a přelije
se 25 ml 1 mol/dm3 roztoku KCl. Obsah se promíchá skleněnou tyčinkou (cca 5 minut)
a nechá se stát do druhého dne. Po cca 24 hodinách se do suspenze vloží kombinovaná
elektroda pH-metru a po ustálení se zapíše jako hodnota pH/KCl. Tato doba většinou
nepřekročí 30 – 45 s. S těmito relativně dlouhými časy je nutné počítat zvláště při stanovování
hodnot půdní reakce potenciální výměnné u alkalických půd. Výměnná půdní reakce se
vyhodnocuje na základě přiložené tabulky (tab. 8).
Tab. 8: Hodnocení výměnné půdní reakce
pH/KCl

Hodnocení zeminy

< 4,5

Silně kyselá

4,6 – 5,5

Kyselá

5,6 – 6,5

Slabě kyselá

6,6 – 7,2

Neutrální

> 7,3

Alkalická

2.4.3 Stanovení hydrolytické reakce půdy (Ha; mmol H+ . 100 g půdy)
Hydrolytická reakce je definována jako schopnost půdy měnit reakci hydrolyticky
štěpitelných solí. K jejímu stanovení se nejčastěji používá octan sodný nebo vápenatý.
Při reakci vždy vzniká málo disociovaná kyselina octová a rovnováha reakce se posunuje
na pravou stranu rovnice (12). Proto se reakce stanovuje titračně a ne měřením pH, jako tomu
bylo v případě reakcí aktivní a výměnné.
H – R ≡ Al + 2(CH3COO)2Ca + 3 H2O ↔Ca = R = Ca + Al(OH)3 + 4 CH3COOH

(12)

Při stanovení výměnné reakce neutrální sůl vytěsní ze sorpčního komplexu pouze část
vodíkových iontů, jelikož velké množství H+ brání, po ustavení rovnováhy, průběhu reakce
až do konce. V případě octanu jsou vytěsněny téměř všechny vodíkové ionty (vznik málo
disociované kyseliny octové) a pouze malé množství H+ dovolí průběh reakce téměř
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až do konce. Z toho důvodu je hodnota hydrolytické reakce většinou vyšší než hodnota
výměnné.
V ojedinělých případech může dojít k opačnému stavu, kdy je hodnota hydrolytické
reakce nižší. Příčinou je sorpce aniontů kyseliny octové půdou, výměnou za hydroxidové
anionty, čímž dochází ke snížení kyselosti daného výluhu. Z tohoto důvodu se v současnosti
od stanovení hydrolytické půdní reakce upouští. Využívá se pouze při stanovení stupně
nasycení sorpčního komplexu podle Kappena (1929).
Pomůcky a reagencie: PVC lahev s uzávěrem (500 ml), pipeta (50 ml), Erlenmayerova
baňka (250 ml), třepačka, filtrační nálevka se stojanem, filtrační papír, 1 mol/dm3 roztok
octanu sodného, 0,1 mol/dm3 NaOH, fenolftalein, destilovaná voda
Pracovní postup:
Nejprve je nutné připravit reagencie, konkrétně 1 mol/dm3 roztok octanu sodného.
K jeho přípravě se musí navážit 136,08 g p.a. soli CH3COONa . 3 H2O, která se rozpustí
v 1 litru destilované vody. Hodnota pH musí být 8,2. K dosažení této hodnoty se používá
kyselina octová nebo hydroxid sodný na fenolftalein (slabě růžové zbarvení).
Navážka 40 g zeminy se vsype do PVC lahve, přidá se 100 ml octanu sodného, lahev
se uzavře a 1 hodinu se třepe. Poté se obsah lahve přefiltruje a 50 ml filtrátu se odpipetuje
do titrační, Erlenmayerovy, baňky. Přidají se 2 – 3 kapky fenolftaleinu a titruje se roztokem
NaOH do slabě růžového zbarvení (nesmí zmizet do 1 min.)
Hydrolytická kyselost (Ha) se poté vypočítá podle vzorce (13) a vyhodnotí se výsledky
(tab. 9).

Ha =

a*c(NaOH)*1 00*K
g

[mmol(+)/100 g]

(13)

a = spotřeba hydroxidu při titraci (cm3)

K

c (NaOH) = molární koncentrace hydroxidu

působení octanu na zeminu

(0,1 mol/l)

K = 1,75 pro octan sodný

g = navážka zeminy (g)

K = 1,5 pro octan vápenatý

100 = přepočet na 100 g zeminy
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=

koeficient pro

korekci

neúplného

Tab. 9: Hodnocení hydrolytické půdní reakce
Ha (mmol(+)/100 g)

Hodnocení

> 1,37

Velmi silná

1,37 – 0,92

Silná

0,92 – 0,63

Střední

0,63 – 0,29

Mírná

0,29 – 0,17

Slabá

< 0,17

Velmi slabá

2.5 Stanovení obsahu uhličitanů
Uhličitany představují významnou složku minerálního podílu půdy. V půdě se
vyskytují převážně ve formě uhličitanu vápenatého (CaCO3), méně pak ve formě uhličitanu
hořečnatého (MgCO3). Ostatní formy jsou zastoupeny pouze sporadicky. Uhličitany v půdě
mají významný vliv při nasycování sorpčního komplexu, dále disponují výraznou tlumící
schopností. Přítomnost uhličitanů silně ovlivňuje ostatní půdní vlastnosti.
Uhličitany jsou v půdě buď primárního (mateční hornina), nebo sekundárního
(hnojiva) původu. V prvním případě obsah uhličitanů v půdním profilu klesá směrem
od povrchu, tzn. nejvíce se jich nachází ve spodní části profilu. V případě druhém jsou
uhličitany obsaženy pouze v povrchové (orniční) vrstvě.
Všechny používané metody stanovení uhličitanů jsou založeny na uvolnění oxidu
uhličitého (CO2) působením vhodné kyseliny, nejčastěji HCl (14). Výsledek se udává jako
obsah uhličitanu vápenatého ve vzorku, avšak je důležité si uvědomit, že při reakci se
rozkládají všechny uhličitany a hydrogenuhličitany přítomné ve vzorku. Některé sloučeniny
se rozkládají jen velmi pomalu, resp. pouze za zvýšené teploty a tudíž nemohou být podle
následujících metod stanovitelné.
Působením kyselin se mohou uvolňovat z některých půd i jiné plyny (např. sulfan
z anaerobních sulfidických půd). Výsledkem je pak nadhodnocení obsahu uhličitanů. V těchto
případech je potřeba použít jiné metody stanovení, ovšem v běžných zemědělských půdách se
tento problém nevyskytuje.
Půdy s pH < 6,5 obsahují uhličitany jen ve výjimečných případech, jako je nedávné
vápnění, přítomnost špatně rozpustného vápence ze schránek živočichů apod.
CaCO3 + MgCO3 + 4 HCl → CaCl2 + MgCl2 + 2 H2O + 2 CO2
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(14)

2.5.1 Kvalitativní (orientační) stanovení uhličitanů
Před každým kvantitativním hodnocením uhličitanů je potřeba zjistit, jsou-li vůbec
uhličitany v půdě přítomné, případně v jakém množství. Podle intenzity šumění, vyvolané
uvolňujícím se CO2, se odhadne obsah uhličitanů a zároveň navážka vzorku pro vlastní
kvantitativní rozbor.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, porcelánová miska, lžička, HCl (10 %)
Pracovní postup:
Do mělké porcelánové misky se zředěnou HCl (10 %) se přidá cca 1 g na vzduchu
vyschlého půdního vzorku (jemnozem I). Podle intenzity vývinu plynů a doby, po kterou
dochází k jejich uvolňování, se určí přibližný obsah uhličitanů, který se vyhodnotí podle
následující tabulky (tab. 10).
Tab. 10: Kvalitativní (orientační) stanovení uhličitanů v půdě
Obsah uhličitanů (%)

Vývin plynů

< 0,3

Žádný nebo téměř žádný

0,3 – 1,0

Slabý

1,0 – 5,0

Zřetelný

> 5,0

Intenzivní a dlouhotrvající

2.5.2 Kvantitativní stanovení uhličitanů Jankovým vápnoměrem
Uhličitany se v půdě rozkládají zředěnou kyselinou chlorovodíkovou, množství CO2
uvolněného rozkladem se stanoví volumetricky nebo manometricky v procentech CaCO3.
Pro potřeby laboratorních cvičení se bude používat první zmíněný postup.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, Jankův vápnoměr, lžička, HCl (10 %), destilovaná
voda
Pracovní postup:
Příprava Jankova vápnoměru (obr. 11) spočívá v tom, že se nejprve nastaví trojcestný
kohout tak, aby eudiometrická trubice byla propojena s ovzduším (tj. bočním vrtáním dolů).
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Zvednutím zásobní lahve s destilovanou vodou a povolením tlačky se naplní obě trubice
až k nule. Utažením tlačky se zamezí poklesu kapaliny. Do vyvíjecí nádobky se naváží 2 –
20 g vzorku jemnozemě I, podle výsledků orientačního stanovení. Pokud je navážka vzorku
menší než 2 g, je třeba použít reprezentativní část jemnozemě II. Do zásobníku se přidá 15 ml
zředěné HCl (10 %) a trojcestný kohout se otočí o 180°, aby došlo k propojení vyvíjecí
nádoby s ovzduším. Zátka se zásobníkem HCl se pak zasune do hrdla vyvíjecí nádobky
a trojcestný kohout se nastaví tak, aby přímé vrtání propojovalo vyvíjecí nádobu
s eudiometrickou trubicí. Obsah HCl se zvolna promíchává se zeminou a sleduje se vývoj
plynu až po jeho ukončení. Poté se povolí tlačka a hladiny obou trubic Jankova vápnoměru se
vyrovnají. Ze stupnice se pak přímo odečte obsah uhličitanu vápenatého a vyhodnotí podle
tabulky (tab. 11).
Obr. 11: Jankův vápnoměr

Vysvětlivky:
1 - trojcestný kohout
2 - eudiometrická trubice
3 - zásobní lahev
4 - tlačka
5 - vyvíjecí nádobka
6 - zásobník

(Zdroj: http://www.helago-cz.cz)

Tab. 11: Kvantitativní stanovení uhličitanů v půdě
Obsah uhličitanů (%)

Označení zeminy

< 0,3

Bezkarbonátová

0,3 – 3,0

Slabě vápenitá

3,1 – 25,0

Vápenitá

25,1 – 60,0

Slín

> 60,0

Vápenatá
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2.6 Stanovení humusu v půdě
Půdní organická hmota podléhá složitým procesům – humifikaci, mineralizaci,
ulmifikaci aj. Jedná se tedy o hmotu procházející neustálými změnami. Principem zjišťování
obsahu humusu v půdě je oxidace uhlíku půdních organických látek. Organický uhlík se
v půdě zkoumá z hlediska kvalitativního a kvantitativního, přičemž kvalita humusu bývá často
významnější než jeho kvantita. Dále se používané metody dělí na metody na suché cestě
a na mokré cestě. Ty, které se provádějí na suché cestě, obvykle dovolují úplnou (totální)
oxidaci, mokrá cesta poskytuje zpravidla výsledky poněkud nižší. Tyto rozdíly lze však
pro běžné účely zanedbat. Oxidace organického uhlíku se provádí buď přímo v půdním
vzorku, nebo v extraktech připravených různými činidly, podle sledované charakteristiky.

2.6.1 Kvantitativní stanovení humusu
Organický uhlík se z kvantitativního hlediska může v půdě stanovovat buď
spalováním za sucha (ztráta žíhání, elementární analýza) nebo za mokra (oxidometricky,
spektrofotometricky).

2.6.1.1 Stanovení na suché cestě
Ztráta žíháním
Tato metoda se řadí mezi metody přímé. K oxidaci dochází buď v plameni kahanu,
nebo v žíhací peci. Teplota žíhání smí dosáhnout maximálně 530 °C, aby se zamezilo
rozkladu karbonátů.
Nevýhodou metody je uvolňování konstituční vody jílů, proto se používá hlavně
u vzorků s vysokým obsahem organických látek, kde je chyba stanovení relativně nižší. Přesto
je tato metoda aproximativní a používá se pouze k hrubé orientaci.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, žíhací kelímek, hliníková vysoušečka, sušárna,
lžička, žíhací pec, exsikátor se silikagelovou náplní, kleště
Pracovní postup:
Do hliníkové vysoušečky se nasype vzorek jemnozemě I a vysuší se do konstantní
hmotnosti. Souběžně s vysoušením se zváží očíslovaný žíhací kelímek (hodnota A).
Do kelímku se odváží 5 g vzorku (hodnota B) a vloží se pomocí kleští do žíhací pece, kde se
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nechá žíhat cca 1 hodinu. Poté se umístí do exsikátoru se silikagelovou náplní, kde vychladne.
Vychladlá zemina se s kelímkem zváží (hodnota C) a z úbytku hmotnosti se vypočítá
procentuální ztráta (15).
B−C

OOU = B−A ∗ 100 [%]

(15)

Elementární analýza
Elementární analýza se řadí mezi metody nepřímé. Slouží nejen ke stanovení uhlíku,
ale i dalších prvků, např. vodíku, síry, dusíku a kyslíku. Principem je spalování vzorku půdy
za vysoké teploty (až 1 800 °C). Produkty spalování jsou separovány a kvantitativně
stanoveny na GC koloně s detekcí (nejčastěji TCD – Thermal Conductivity Detector).
Procentický obsah prvků se potom stanoví výpočtem pomocí kalibračního faktoru, který se
zjišťuje při analýze standardu, kterým obvykle bývá sulfonylamid.

2.6.1.2 Stanovení na mokré cestě
Stanovení na mokré cestě má spoustu modifikací, jejichž společným základem je
oxidace organického uhlíku (Corg) kyslíkem oxidantu v prostředí kyseliny sírové (H2SO4).
Jako nejběžnější oxidant se používá dichroman draselný (K2Cr2O7), který nahradil dříve
používaný manganistan draselný (KMnO4). Množství zoxidovaného uhlíku se stanoví buď
z množství vyprodukovaného CO2, nebo se vypočítá z oxidačního činidla potřebného
k analýze.
Mezi základní činitele, kteří ovlivňují výsledky, patří koncentrace oxidantu,
koncentrace H2SO4, teplota, při níž dochází k oxidaci a její trvání. Nejefektivnější
a nejpoužívanější metodou v současné době je modifikovaná Tjurinova metoda, která
poskytuje až 93 % výtěžek spálení.
Modifikovaná Tjurinova metoda
Jak již bylo zmíněno, podstatou modifikované Tjurinovy metody je oxidace
organického uhlíku příslušným oxidantem (K2Cr2O7) v prostředí kyseliny sírové. Množství
spotřebovaného oxidantu se zjistí buď přímou titrací Mohrovou solí, nebo zpětnou titrací
chromsírovou směsí. Metoda probíhá podle následujících reakcí (16 – 18).
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2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 → 2 K2SO4 + 2 Cr2(SO4)3 + 8 H2O + 3 O2

(16)

3 O2 + 3 C → 3 CO2

(17)

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

(18)

Pomůcky a reagencie: analytické váhy, kádinka (200 ml), hodinové sklo, sušárna, odměrný
válec (10 ml), elektromagnetická míchačka, míchadlo, Pt elektrody, galvanoměr, byreta,
varné kapiláry, chromsírová směs (0,0667 mol/dm3 K2Cr2O7 v prostředí H2SO4),
0,1 mol/dm3 Fe(NH4)2(SO4)2, difenylamin, 85 % H3PO4, destilovaná voda
Pracovní postup:
Nejprve je nutné připravit si jednotlivé reagencie. Chromsírová směs se připraví tak,
že se 19,6148 g K2Cr2O7 rozpustí ve 400 ml destilované vody a postupně se za stálého
chlazení přidává 500 ml koncentrované H2SO4. Na závěr se daný objem doplní na 1 000 ml
destilovanou vodou.
Na přípravu Mohrovy soli je potřeba rozpustit 39,21 g Fe(NH4)2(SO4)2 . 6 H2O
v 300 ml destilované vody. Vzniklý roztok se přefiltruje ke 20 ml koncentrované H2SO4
a doplní se destilovanou vodou na objem 1 000 ml.
Objem 100 ml roztoku difenylaminu se připraví rozpuštěním 1 g difenylaminu v 85 %
H3PO4 a doplní se koncentrovanou kyselinou sírovou.
Vlastní pracovní postup potom pokračuje tak, že se do kádinky naváží 0,4 g
jemnozemě II. U půd s nízkým obsahem humusu se navážka zvyšuje, u organogenních půd se
naopak snižuje. K zemině se přidá 10 ml 0,0667 mol/dm3 chromsírové směsi, kádinka se poté
překryje hodinovým sklem a umístí se na 45 minut do sušárny (125 °C). Po uplynutí dané
doby se stěny kádinky i hodinové sklo opláchnou destilovanou vodou. V případě
potenciometrické titrace je ještě potřeba upravit pomocí destilované vody objem směsi, aby se
míchadlo mohlo volně pohybovat pod elektrodami. Po zavedení elektrod se pustí míchadlo,
do systému se přivede elektrický proud a titruje se pomocí 0,1 mol/dm3 Fe(NH4)2(SO4)2.
Průběh titrace se sleduje pomocí galvanometru. Před koncem titrace ručička galvanoměru
ukáže výchylku, která je však pouze dočasná. Trvalá výchylka signalizuje dosažení bodu
ekvivalence. Poté se na byretě odečte spotřeba Mohrovy soli a spočítá se výsledek.
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V případě zpětné titrace se titruje 0,0667 mol/dm3 K2Cr2O7 na 8 kapek indikátoru
(difenylamin). Barevný přechod je ze zelenošedého do modrého/modrošedého zbarvení.
Pro zvýraznění barevného přechodu se před titrací přidávají 3 ml 85 % H3PO4. Poté se na
byretě opět odečte spotřeba chromsírové směsi, která odpovídá množství K2Cr2O7
spotřebovaného na oxidaci uhlíku.
Jelikož Mohrova sůl obsahuje Fe2+, je titr nestálý a je nutné při každé sérii rozborů
stanovit faktor soli. Postup je stejný jako při práci s půdním vzorkem, ovšem místo navážky
se přidá několik varných kapilár k zamezení utajeného varu. Faktor se potom vypočítá
z průměru minimálně tří paralelních stanovení.
Na závěr se provedou příslušné výpočty (19 – 22) a vyhodnocení (tab. 12).
a) výpočet faktoru Mohrovy soli:

f=b/a

(19)

b = teoretická spotřeba 0,1 mol/dm3 Fe(NH4)2(SO4)2 na titraci 10 ml 0,0667 mol/dm3 K2Cr2O7
a = skutečná spotřeba na slepý vzorek

Podle rovnice (19) spolu reagují dichroman draselný a Mohrova sůl následovně:
1 mol K2Cr2O7 .........................................................6 molů Fe(NH4)2(SO4)2
1 ml 0,0667 mol/dm3 K2Cr2O7 ................................ 4 ml 0,1 mol/dm3 Fe(NH4)2(SO4)2
0,0667 mmol K2Cr2O7 .............................................6 * 0,0667 mmol Fe(NH4)2(SO4)2
Na každý 1 ml dichromanu se při titraci spotřebují 4 ml Mohrovy soli. Teoretická spotřeba
(“b“) na 10 ml tedy bude 40.
b) výpočet Corg:


přímá titrace Mohrovou solí
Corg = (12 – 0,3 * S´* f) . 100/N [%]

(20)

S´= spotřeba Mohrovy soli při titraci vzorku [ml]
f = faktor Mohrovy soli
N = navážka vzorku [mg]
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% humusu = Corg * 1,724

(21)

1,724 = Welteho přepočtový koeficient (vychází z 58 % obsahu C v humusu)



zpětná titrace chromsírovou směsí
Corg = 120 * R/N [%]

(22)

R = spotřeba 0,0667 mol/dm3 K2Cr2O7 při titraci
N = navážka vzorku [mg]

Tab. 12: Vyhodnocení výsledků obsahu humusu
Obsah Corg (%)

Obsah humusu (%)

Označení

< 0,6

<1

Velmi nízký

0,6 – 1,1

1,0 – 2,0

Nízký

1,1 – 1,7

2,0 – 3,0

Střední

1,7 – 2,9

3,0 – 5,0

Vysoký

> 2,9

> 5,0

Velmi vysoký

2.6.2 Kvalitativní stanovení humusu
K posouzení kvality humusu existuje řada metod, avšak žádná neposkytuje
charakteristiku humusu ze všech hledisek. Z nejdůležitějších vlastností se posuzují především
stupeň polymerace a humifikace, alifatičnost a aromatičnost, sorpční vlastnosti, vazby
s minerálním podílem, koloidní vlastnosti a chemické složení. Mezi běžné způsoby
vyjadřování kvality humusu patří určení poměru huminových a fulvokyselin (HK:FK), uhlíku
a dusíku (C:N) a proměření optických vlastností alkalických extraktů humusových látek
s vypočtením barevných kvocientů (Q4/6).

2.6.2.1 Spektrofotometrické stanovení
Principem stanovení je určení stupně polymerace/disperzity alkalických roztoků
humusových látek na základě absorbancí zjištěných spektrofotometrickým proměřením.
Metoda vychází z Lambert-Beerova zákona, který vyjadřuje vztah absorpční intenzity látky
rozptýlené v neabsorbujícím prostředí k výchozí intenzitě monochromatického záření,
tloušťce vrstvy a koncentraci.
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Spektrofotometrickým proměřením lze zjistit optickou propustnost (transmitanci) (23),
absorpci (24) a absorbanci (25).
I

T = I = 10-εcl

(23)

0

T = transmise (nabývá hodnot 0 – 1)

ε = molární absorptivita

I = intenzita záření po průchodu kyvetou

c = molární koncentrace

I0 = intenzita dopadajícího záření

l = tloušťka vrstva

B=1–T

(24)

B = absorpce (nabývá hodnot 0 – 1)

1

A = log T = log

I0
I

= εcl

(25)

A = absorbance (nabývá hodnot 0 – ∞)

Pomůcky a reagencie: spektrofotometr, analytické váhy, Erlenmayerova baňka, třepačka,
centrifuga, roztoky humusových látek, extrakční činidlo, destilovaná voda
Pracovní postup:
Roztok humusových látek se připraví jejich extrakcí 0,05 mol/dm3 pyrofosfátem
sodným (Na4P2O7), zachováním poměru zemina:extraktans = 1:20. Do Erlenmayerovy baňky
se odváží 5 g zeminy, přelije se roztokem pyrofosfátu sodného a nechá se třepat na třepačce
1 hodinu. Poté se suspenze odstředí a čirý roztok humusových látek se upraví zředěním
pomocí extrakčního činidla tak, aby absorbance při vlnové délce A = 400 nm byla 0,900.
Tento roztok se pak spektrofotometricky proměří při alespoň pěti vlnových délkách v oblasti
viditelného světla (λ = 400, 450, 500, 550 a 600 nm). Srovnávacími roztoky jsou H2O,
Na4P2O7, NaOH.
K eliminaci možných nepřesností se nejprve provádí vyrovnání získaných hodnot, a to
metodou nejmenších čtverců. Výsledné hodnoty potom slouží ke konstrukci absorbančních
křivek (obr. 12), semilogaritmických přímek absorbancí (obr. 13) a k výpočtu barevného
kvocientu Q4/6 (26).

53

Q4/6 =

A400

(26)

A600

Q4/6 = barevný kvocient pro λ = 400 a 600 nm
A400 = absorbance při λ = 400 nm
A600 = absorbance při λ = 600 nm

Obr. 12: Absorbanční křivky

Obr. 13: Semilogaritmicné přímky absorbancí

Co se týká hodnocení výsledků podle absorbančních křivek, strmější průběh je
projevem nižšího stupně kondenzace a polymerace (viz křivka “a“ na obr. 12). V případě
semilogaritmických přímek se vyšší stupeň kondenzace a polymerace projevuje nižší směrnicí
přímky (viz křivka “b“ na obr. 13). Barevný kvocient je v opačném poměru ke stupni
kondenzace a polymerace, tzn. čím nižší je kvocient, tím jsou humusové látky
polymerovanější a z hlediska stálosti v půdě kvalitnější.

2.6.3 Stanovení aktivity celuláz podle Christensena v modifikaci Grundy
V půdě žijící organismy mají dobře vyvinutý enzymatický aparát na štěpení celulózy,
která je hlavní složkou rostlinných těl. V mrtvé biomase je pak celulóza rozkládána
organismy přítomnými v půdě, nejčastěji se jedná o saprofytické organismy, které disponují
schopností produkovat celulolytické enzymy. Druhou skupinou organismů jsou symbionti,
žijící v trávicím traktu roztočů, mravenců a dalších.
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Stanovením aktivity celuláz metodou podle Christensena v modifikaci Grundy není
možno určit kvalitu jednotlivých enzymů, je však vhodná pro stanovení celkové mikrobiální
aktivity.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, filtrační papír, žíhací kelímek, pinzeta, záclonovina,
sušárna, exsikátor se silikagelovou náplní, žíhací pec, obyčejná tužka, igelitové sáčky
Pracovní postup:
Z filtračního papíru se vyrobí terč o rozměrech 10x10 cm, který se očísluje obyčejnou
tužkou a suší v sušárně 2 hodiny při teplotě 120 °C. Poté se umístí do exsikátoru na cca
1 hodinu. Vyndá se pomocí pinzety a zváží (hodnota A). Po zvážení se papírky umístí opět
pomocí pinzety na záclonovinu o rozměrech 12x24 cm tak, aby byl celý terč zakrytý. Každý
jednotlivý terč je umístěn do vlastní záclony a poté společně do igelitového sáčku. V této
podobě se převeze do terénu, kde se umístí do předem vykopané jamky (cca 5 – 10 cm
pod povrchem), zasype a nechá se působit cca 7 dní.
Po uplynutí doby se terč i se záclonovinou vyndá a umístí opět jednotlivě do sáčku.
V laboratoři se opatrně odstraní záclona a velice pečlivě se pinzetou vyberou všechny kousky
filtračního papíru do předem označeného žíhacího kelímku, přičemž se musí dát pozor, aby se
do kelímku nedostaly kořínky ani jiný materiál. Kelímky s filtračním papírem se dále suší
2 hodiny při teplotě 120 °C, poté se nechají temperovat v exsikátoru po dobu cca 1 hodiny.
Po uplynutí doby se kelímky zváží (hodnota B) a umístí na 1 hodinu do žíhací pece (500 °C).
Po vyjmutí je nutné opět kelímek nechat vychladnout v exsikátoru a zvážit (hodnota C).
Na závěr se provede příslušný výpočet (27) a následné vyhodnocení výsledků (tab. 13).

Aktivita celuláz =

A–B–C
At

[-]

(27)

t = doba expozice [týdny]

55

Tab. 13: Hodnocení půd podle aktivity celuláz
Aktivita celuláz

Hodnocení aktivity

0

Žádná

0–1

Velmi slabá

1–2

Slabá

2–5

Střední

5 – 10

Vysoká

> 10

Velmi vysoká

2.6.4 Stanovení aktivity půdních enzymů
Stanovení enzymové aktivity patří k jednomu z nejdůležitějších a nejčastěji
sledovaných faktorů z hlediska kvantity půdních mikroorganismů. Její měření je důležité
pro určení stavu půdního prostředí a pro zjištění metabolických preferencí mikrobních
společenstev. Zjištění enzymové aktivity může sloužit ke studiu biochemických procesů
a kvality půdy. Půdní enzymy katalyzují metabolickou činnost mikroorganismů, avšak většina
je selektivní, tzn. katalyzují přeměnu pouze jednoho substrátu. Z tohoto důvodu se enzymové
aktivity stanovují pomocí umělých substrátů, ze kterých se reakcí uvolňuje detekovatelná část.
Aktivita enzymů významně závisí na teplotě, proto je při laboratorním stanovení důležité
použití inkubátoru.

2.6.4.1 Stanovení aktivity dehydrogenázy
Principem metody je redukce trifenyltetrazolium chloridu (TTC) na trifenylformazan
(TTF). Vzorek půdy se inkubuje roztokem TTC, přičemž TTF se vyextrahuje acetonem
a stanoví se spektrofotometricky při vlnové délce 546 nm.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, kónické centrifugační zkumavky, vortex, laboratorní
lžička, automatická pipeta, třepačka, centrifuga, skleněná kyveta, spektrofotometr, Tris-HCl
pufr, roztok TTC, aceton, destilovaná voda
Pracovní postup:
Nejprve je potřeba připravit potřebné roztoky, konkrétně TRIS pufr, který se připraví
z 12,1 g Tris-HCl na 1 litr destilované vody. U pufru je potřebné upravit hodnotu pH tak, aby
dosahovala 7,6. Roztok TTC se připraví navážením 1 g trifenyltetrazolium chloridu na litr
TRIS pufru.
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Do plastových kónických centrifugačních zkumavek se naváží přibližně 2 g vzorku
půdy, přičemž je nutné zapsat přesnou navážku. Od každého vzorku se naváží 3 zkumavky
(2 opakování a 1 kontrola). Ke dvěma zkumavkám se poté přidá 5 ml roztoku TTC, k třetí,
kontrolní, se přidá 5 ml TRIS pufru. Zkumavky se zavřou, promíchají na vortexu a nechají se
inkubovat za stálého třepání, bez přístupu světla a za stálé teploty 25 °C po dobu 1 týdne.
Po uplynutí inkubační doby se ke všem zkumavkám přidá 16 ml acetonu a směs se
opět promíchá na vortexu. Poté se zkumavky nechají 1 hodinu třepat na třepačce. Směs se
dále odstředí při 4 000 ot./min po dobu 8-10 minut. Čistý supernatant se napipetuje
do skleněných kyvet a měří se absorbance proti čistému acetonu (blank) při vlnové délce
546 nm.

2.6.4.2 Stanovení půdních enzymů přímou inkubací
Principem stanovení je rozklad umělých substrátů, které je možné rozpustit ve vodě
nebo ve vhodném pufru, který je optimální pro určité skupiny enzymů. Přítomnost enzymů se
poté zjišťuje spektrofotometricky při vlnové délce 400 nm.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, laboratorní lžička, mikrozkumavky (Eppendorfky),
centrifuga, vortex, spektrofotometr, mikrotitrační destička, automatická pipeta, substrát,
1 mol/dm3 uhličitan sodný, destilovaná voda
Pracovní postup:
Před vlastní prací je potřeba připravit jednotlivé substráty, které se liší podle enzymu.
Přehled jednotlivých substrátů, jejich koncentrací a navážek je součástí tabulky (tab. 14).
Tab. 14: Stanovení půdních enzymů – navážka a substrát
Enzym

Substrát

Koncentrace

Navážka (na 10 ml)

Fosfatáza

p-nitrofenolfosfát (pNPP)

0,001667 g/l

0,01667 g

-3

Deamináza

p-nitrofenolanilid (pNPA)

1.10 mol/l

0,00246 g

Arylsulfatáza

p-nitrofenolsulfát (pNPS)

3,333.10-3 mol/l

0,00858 g

Glukosidáza

-3

p-nitrofenolglukopyranosid (pNPG)

1.10 mol/l

0,00301 g

Do mikrozkumavky se naváží 0,05 g půdy (je nutné zapsat přesnou navážku). K půdě
se poté pipetuje 0,5 ml příslušného substrátu. Před vlastním pipetováním je potřeba zapnout
stopky, jelikož substrát reaguje s půdou různě dlouhou dobu, v závislosti na sledovaném
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enzymu. Pro fosfatázy je nutná doba 30 minut, pro deaminázy 3 – 4 hodiny, pro arylsulfatázy
4 hodiny a pro glukosidázy 5 hodin. Po napipetování substrátu se všechny vzorky zvortexují
a nechají se v místnosti s konstantní teplotou po určenou dobu.
Po uplynutí stanovené doby se do mikrozkumavek přidá 0,25 ml inhibitoru reakce
ve formě 1M uhličitanu sodného. Vzorky se poté odstřeďují 5 minut při 13 000 rpm.
Po odstředění se odebere 300 µl do mikrotitrační destičky a změří se absorbance při vlnové
délce 400 nm.
Paralelně se vzorky se provádí i kontrola, kam se místo 0,5 ml substrátu přidává
destilovaná voda. Čas působení je 3 hodiny, jinak je postup naprosto stejný jako v případě
enzymů.
Ke konci měření je vhodné udělat kontrolu, zda nedochází k samovolnému rozkladu
substrátu, tzn. v destičce smícháme 200 µl substrátu a 100 µl uhličitanu. Pokud je naměřená
absorbance vyšší, odečteme její hodnotu.
Na závěr se provede výpočet, kde se nejprve spočítá rozdíl absorbancí (28) a poté se
určí aktivita enzymů (29).
m

ΔA = Av – Ak * mv

(28)

k

Av, Ak = absorbance vzorku a kontroly
mv, mk = hmotnost vzorku a kontroly [g]

U=

1 000 * ΔA * V
ε * t * mv

[µmol/min/g]

(29)

V = objem tekutiny v Eppendorfce (0,75 ml)
ε = extinkční koeficient (11 600 M-1cm-1)
t = čas inkubace [min]

2.7 Půdní sorpce a sorpční komplex
Půdní sorpce je jedním z nedůležitějších chemických procesů, který vyjadřuje
schopnost půdy poutat látky z disperzního média. Podílí se na ní půdní koloidy, jejichž
podstatná část je součástí pevné fáze půdy, tzv. půdní koloidní komplex. Sorpci lze rozdělit
na dvě základní skupiny, a to adsorpci (sorbát je vázán na vnější nebo vnitřní povrch
sorbentu) a absorpci (sorbát vniká dovnitř sorbentu).
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Sorpční komplex má značný vliv na dynamiku půdy, její fyzikální vlastnosti a zároveň
se uplatňuje při výživě rostlin. Stav a vlastnosti sorpčního komplexu přímo ovlivňují sorpční
kapacitu, půdní reakci a pórovitost půdy. Nepřímo pak ovlivňují půdní strukturu, vodní
a vzdušný režim, biologickou aktivitu půd a obdělávatelnost.

2.7.1 Kationtová výměnná kapacita
Kationtová výměnná kapacita představuje množství kationtů, které je půda schopna
poutat při vhodné hodnotě pH. Výměna kationtů je zapříčiněna negativním elektrickým
nábojem koloidních jílových a humusových částic. Záporný náboj je tvořen dvěma složkami,
tzv. konstantním (permanentním) nábojem a variabilním nábojem, který je závislý na hodnotě
pH.
Konstantní náboj vzniká isomorfní substitucí Al3+ za Si4+ ve vrstvě tetraedrů, a Mg2+,
případně Fe2+, za Al3+ ve vrstvě oktaedrů v krystalové mřížce jílovitých minerálů. Variabilní
náboj vzniká při disociaci hydroxylových skupin z fenolů a karboxylových skupin, nebo
v silanových skupinách na povrchu aluminosilikátů, případně na hranách krystalů
vrstevnatých silikátů.
Jak již bylo zmíněno, variabilní náboj závisí na pH; při nízké hodnotě jsou sorbovány
hydroxylované ionty hliníku, které blokují negativní náboj. Pokud se hodnota pH zvyšuje,
jsou tyto kationty sráženy ve formě Al(OH)3 a uvolňují tak záporný náboj.
Při stanovení kationtové výměnné kapacity se můžeme setkat s několika
komplikacemi. Stanovení výměnné kapacity z daného množství kationtů předpokládá, že
náboj těchto kationtů je znám, ovšem mnohé polyvalentní kationty tvoří hydroxyionty (např.
montmorillonit adsorbuje značné množství CaOH+ a MgOH+). Na základě toho bude
kationtová výměnná kapacita při pH = 7 nadhodnocena o 5 %, pokud uvažovanými kationty
budou pouze Ca2+ a Mg2+.
Další komplikací je současná přítomnost kladného i záporného náboje, jelikož se dají
měřit odděleně pouze v koncentrovaných roztocích silných elektrolytů. Za nízkých
koncentrací se elektrické dvojvrstvy roztahují, až se mohou překrývat a tím se oba náboje
neutralizují. Hodnota kationtové výměnné kapacity se pak rovná výslednému náboji, který
může být podstatně nižší, než celkový záporný náboj. Jelikož je kladný náboj neutralizován
při pH = 7, mělo by být pro vlastní stanovení výměnné kapacity používáno nízkých
koncentrací.
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U kyselých půd by měly být brány v úvahu dva typy reakcí báze a kyselé půdy.
Při první reakci (30) hlinité kationty neutralizují negativní náboje na povrchu jílových
minerálů a reagují s OH- za vzniku Al(OH)3, čili povrchové kationty hliníku jsou nahrazeny
kationty báze a celkový náboj se nemění. Druhá reakce (31) popisuje ionizaci hydroxylových
skupin organických kyselin a fenolů, která způsobuje zvýšení záporného náboje.
Al3+ + 3 OH- → Al(OH)3

(30)

ROH + H2O → RO- + H3O+

(31)

Kationtová výměnná kapacita se obvykle značí symbolem T a k jejímu stanovení se
používá několik metod. Pro účely skript bude detailně popsána metoda podle Mehlicha,
ostatní budou pouze vyjmenovány.

2.7.1.1 Metody stanovení kationové výměnné kapacity
Jak již bylo zmíněno, ke stanovení kationové výměnné kapacity se používá velké
množství metod. V této podkapitole budou jednotlivé metody vyjmenovány a bude nastíněn
jejich základní princip.
1) Promývání zředěnou kyselinou (např. HCl) a titrace prostřednictvím Ba(OH)2
(do pH 7) nebo NaOH (do pH 8,5). Analyzovaný vzorek se nasytí pomocí H+ a Al3+
a poté se stanoví množství hydroxidu (mmol), který je potřeba k neutralizaci těchto
kationtů.
2) Sumační metody. Výměnné kationty jsou vytěsněny kationtem roztoku soli.
Kationtová výměnná kapacita se stanoví jako suma těchto kationtů. U sumačních
metod lze použít pufrovanou i nepufrovanou sůl. V případě první jmenované je možné
stanovit pouze Ca, Mg, Na a K. K jejich sumě musí být přičtena výměnná acidita,
stanovená odděleně při pH pufrovaného roztoku. Použití nepufrované soli umožňuje
stanovit Al3+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+ a někdy také Mn2+ v extraktu. Jejich suma je rovna
kationové výměnné kapacitě při přirozeném pH půdy.
3) Přímé vytěsnění sytících solí. Při použití roztoku soli (např. NH4Cl) k vytěsnění
výměnných kationtů a k nasycení negativního náboje indexovým kationtem (NH4+)
může být indexový kation, společně s nepatrným množstvím roztoku poutaného

60

půdou, po odstředění vytěsněn přímo jinou solí (např. KNO3). Ionty NH4+ a Cl- jsou
poté stanoveny ve výsledném extraktu a kationtová výměnná kapacita je rovna jejich
rozdílu.
4) Vytěsnění indexového kationtu po vymytí solí. Po nasycení sorpčního komplexu
indexovým kationtem může být půda vymyta od přebytku sytících solí, čímž je
indexový kation vytěsněn a stanoven. V případě této metody lze použít neutrální nebo
alkalickou sůl. V případě neutrální soli (pH = 7) se zemina nasytí prostřednictvím
1 mol/dm3 CH3COONH4 a nadbytek soli je vymyt pomocí alkoholu (z důvodu
zamezení hydrolýzy). Adsorbovaný NH4+ může být stanoven buď vytěsněním
proudem vzduchu přímo z půdy po přidání 5 % Na2CO3 (plynný amoniak je jímán
do standardizované kyseliny a pak titrován), nebo vymytím prostřednictvím
okyseleného roztoku NaCl, kde je NH4+ stanoven destilací a následnou titrací. Tato
metoda je vhodná zejména, když chceme současně stanovit výměnné kationty.
Druhým způsobem je použití alkalické soli (pH = 8,0 – 8,2). Zde lze použít 1 mol/dm3
CH3COONa (rychlé, rutinní, uspokojivé výsledky především u zasolených půd), nebo
pufrovaný BaCl2 a MgSO4.
5) Použití iontoměničů. Jedná se o metodu, jejíž princip spočívá v protřepávání půdy
s vodou a s nerozpustnou iontově-výměnnou pryskyřicí, nasycenou NH4+. Pryskyřice
se poté oddělí od půdního roztoku, který se destiluje s NaCl a MgO. Vhodným
vymytím iontoměniče lze převést do roztoku výměnné kationty a stanovit je.
6) Konduktometrická titrace. Vodíkové ionty málo disociovaných složek jsou při titraci
neutralizovány louhem. Před dosažením bodu nasycení začne vodivost stoupat.
Množství titračního roztoku v inflexním bodě titrační křivky udává sorpční kapacitu
půdy.
7) Použití radioaktivních izotopů. Po nasycení půdy indexovým kationtem se redukuje
koncentrace elektrolytu na vhodnou hladinu. Poté se suspenze označkuje
radioaktivním izotopem a stanoví se koncentrace indexového kationtu. Rozmístění
izotopu mezi dvěma fázemi je stanoveno na základě radiometrického měření.

2.7.1.2 Stanovení kationtové výměnné kapacity podle Mehlicha III
Principem metody je extrakce půdy kyselým roztokem, který obsahuje fluorid
amonný. V roztoku je rovněž přítomen dusičnan amonný, který má pozitivní vliv na desorpci
draslíku, hořčíku a vápníku. Kyselá reakce vyluhovacího roztoku je nastavena kyselinou
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octovou a dusičnou. Přítomnost kyseliny ethylendiaminotetraoctové (EDTA) zajišťuje dobrou
uvolnitelnost nutričně významných prvků.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, rotační třepačka, plamenový fotometr (nebo AAS),
filtrační aparatura (laboratorní stojan, držáky na stojan, filtrační nálevka), kádinka (250 ml),
filtrační papír, uzavíratelné PE nádoby (250 ml), laboratorní lžička, kyselina dusičná (65 %),
kyselina

octová,

fluorid

amonný,

kyselina

ethylendiaminotetraoctová

(EDTA),

demineralizovaná voda

Pracovní postup:
Nejprve se připraví extrakční roztok, k čemuž je potřeba:
o Kyselina dusičná (65 %).
o Koncentrovaná kyselina octová.
o Zásobní roztok fluoridu amonného a EDTA: 139 g fluoridu amonného a 73,5
g kyseliny ethylendiaminotetraoctové se rozpustí v 750 ml demineralizované
vody. Po rozpuštění se výsledný objem upraví na 1 000 ml.
Extrakční roztok podle Mehlicha III se připraví rozpuštěním 80 g dusičnanu
amonného ve 3 000 ml demineralizované vody a přidá se 16 ml roztoku fluoridu amonného
a EDTA. Dále se přidá 46 ml koncentrované kyseliny octové a 3,3 ml kyseliny dusičné.
Výsledný objem se upraví na 4 000 ml demineralizovanou vodou.
Vlastní pracovní postup pokračuje extrakcí, kdy se do uzavíratelné PE nádobky naváží
10 g jemnozemě I a přidá se 100 ml čerstvě připraveného extrakčního roztoku podle Mehlicha
III. Nádobka se uzavře a nechá se třepat na rotační třepačce přibližně 5 minut při 50 ot./min.
Po extrakci se suspenze ihned filtruje přes hustý filtrační papír.
K měření se používají metody AES-ICP.
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Tab. 15: Hodnocení kationové výměnné kapacity a sorpčního komplexu
Kationtová

výměnná

H (mmol(+)/100 g)

Sorpční komplex

V (%)

Velmi vysoká

> 30

Plně nasycený

100 – 90

Vysoká

30 – 25

Nasycený

90 – 75

Středně vysoká

24 – 18

Málo nasycený

75 – 50

Středně nízká

17 – 13

Nenasycený

50 – 30

Nízká

12 – 8

Velmi nízká

<8

Extrémně nenasycený

< 30

kapacita (CEC)

2.7.2 Aniontová výměnná kapacita
Aniontová výměnná kapacita půdy je spojena s přítomností bazických koloidů
s kladným nábojem. Obecně je nižší než kationová výměnná kapacita a je silně závislá na pH
půdy a na koncentraci solí, přičemž vzrůstá s kyselostí půdy v souvislosti se zvyšováním
pozitivního náboje půdních koloidů, převážně pak hydratovaných sesquioxidů. Pokud jsou
přítomny různé anionty, uplatňuje se při sorpci ve větším měřítku výběrovost (SiO43- > PO43>> SO42- > Cl-). Aniontová výměnná kapacita se nejčastěji stanovuje pro fosforečnany.

2.7.2.1 Stanovení aniontové výměnné kapacity podle Mehlicha
Principem stanovení je vymytí kationtů z půdy pomocí trietanolaminu a její následné
nasycení chloridem vápenatým. Po přidání kyseliny fosforečné se stanoví extrahovatelný
a adsorbovaný fosfor a z jejich sumy se vyjádří adsorpční kapacita pro anionty.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, fotometr, pH metr, laboratorní lžička, odstředivka,
kyvety (100 ml), elektrická sušárna, třepačka, kádinky (150 ml a 200 ml), skleněná tyčinka,
odměrná baňka (50 ml), stojan, nálevka, pipeta, promývací kolonka, filtrační papír,
2 mol/dm3 trietanolamin, BaCl2 (5 %), 0,3 mol/dm3 CaCl2, 0,01 mol/dm3 H3PO4,
0,03 mol/dm3 NH4F v 0,1 mol/dm3 HCl, roztok vanadátu amonného, HClO4 (60 %), roztok
(NH4)2MoO4, standardní roztok fosforečnanu, ethanol (95 %), destilovaná voda
Pracovní postup:
Před vlastní prací je nutné připravit potřebné reagencie:
o 2 mol/dm3 roztok trietanolaminu (TEA): 90 ml TEA doplnit destilovanou
vodou do 1 000 ml a upravit pH pomocí HCl na hodnotu 8,1. Dále zředit na
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2 000 ml a smíchat s 2 000 ml destilované vody, která obsahuje 100 g BaCl2 .
2 H2O. Výsledné pH upravit na hodnotu 8,0 nasyceným roztokem Ca(OH)2.
o 0,01 mol/dm3 roztok H3PO4: připravit 0,93 g/dm3.
o 0,03 mol/dm3 NH4F v 0,1M HCl: navážit 1,11 g NH4F na 1 litr 0,1M HCl.
o Roztok vanadátu amonného: rozpustit 2,345 g anhydridu vanadátu amonného
ve 400 ml horké destilované vody. Poté přidat 17 ml HClO3 (60 %) a zředit
na 1 000 ml.
o Roztok (NH4)2MoO4: rozpustit 25 g (NH4)2MoO4 ve 400 ml destilované vody
o teplotě 50 °C, přefiltrovat a zředit na 500 ml. V případě skladování je nutné
použít lahve z hnědého skla.
o Standardní roztok fosforečnanu: rozpustit 0,2195 g sušeného KH2PO4 o teplotě
40 °C v 500 ml destilované vody a přidat 25 ml 3,5 mol/dm3 H2SO4.
Po zředění na 1 litr výsledný roztok obsahuje 50 µg/cm3 P.
Pokud jsou reagencie připravené, naváží se 10 g jemnozemě I a toto množství se
promyje v kolonce nejprve pomocí 100 ml roztoku TEA a poté 6x pomocí ethanolu. Dále se
k promytí použije 100 ml 0,3 mol/dm3 CaCl2 a poté opět ethanol (6x). Zemina se suší
v elektrické sušárně 12 hodin při teplotě 45 °C. Do centrifugačních kyvet se naváží množství
odpovídající cca 0,2 mmol hodnoty sorpční kapacity, přidá se 20 ml 0,01 mol/dm3 roztoku
H3PO4 a třepe se na třepačce 30 minut. Dále se vzorky ve zkumavkách odstřeďují v centrifuze
5 minut při 250 ot./s. V 1 ml aliquotu se poté stanoví fosfor. Z rozdílu mezi původním
a stanoveným P se vypočítá množství sorbovaného fosforu.
V separátním vzorku výchozí půdy se fosfor extrahuje pomocí roztoku NH4F v HCl
při dodržení poměru půda:roztok = 1:20. Obsah fosforu v extraktu se stanoví tak, že se aliquot
zkoumaného roztoku (obsahující 0,15 – 1,0 mg P) odpipetuje do odměrné baňky, přidá se
5 ml 60 % HClO4 a zředí se destilovanou vodou na 30 ml. Poté se přidají další 3,5 – 4 ml
HClO4, aby výsledné pH bylo rovno 8. Po úpravě pH se přidá 5 ml roztoku vanadátu
amonného. Případný precipitát SiO2 je nutné odfiltrovat. Dále se přidá 5 ml roztoku
(NH4)2MoO4, doplní se po rysku destilovanou vodou a po půl hodině se změří absorbance
na fotometru při vlnové délce 470 nm. Rozsah kalibračního grafu je 0 – 20 µg/cm3 P.
Po změření se vypočítá aniontová výměnná kapacita (AEC) podle vzorce (32).
AEC = extrahovaný P + adsorbovaný P [mmol/100 g zeminy]
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(32)

2.8 Železo v půdě
Železo se v půdě vyskytuje převážně ve vyvřelých horninách, v biotických slídách
a v Fe-Mg silikátech. V rámci stanovení železa v půdě rozlišujeme celkové železo a volné
oxidy železa (Fe2+ a Fe3+). Celkové železo se stanovuje rentgenovou fluorescenční analýzou
nebo spektrální metodou. Vzorek se musí nejprve rozložit, a to buď tavením s Na2CO3, nebo
prostřednictvím HF. Výhodou tavení je skutečnost, že se současně s železem dají stanovit
i jiné prvky. Nevýhodou je především nízká přesnost. Rozklad pomocí HF podává přesnější
výsledky a je vhodnější, pokud chceme stanovovat pouze obsah železa. Principem stanovení
volných oxidů železa je redukce za použití nejrůznějších extrakčních činidel.

2.8.1 Stanovení celkového železa spektrofotometricky
Principem kolorimetrického stanovení je nejprve rozklad vzorku pomocí kyseliny
fluorovodíkové a následná redukce železa pomocí hydroxylaminhydrochloridu. Výsledkem je
červené zbarvení, pomocí kterého zjišťujeme absorbanci roztoku.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, platinový kelímek s víčkem (30 ml), písková lázeň,
kahan, vařič, skleněná tyčinka, laboratorní lžička, spektrofotometr, odměrné baňky (50 ml,
100 ml a 250 ml), pipety, HF (48 %), HNO3 (70 %), HClO4 (70 – 72 %), 6 mol/dm3 H2SO4,
1 mol/dm3 a 5 mol/dm3 octan amonný, 6 mol/dm3 HCl, hydroxylaminhydrochlorid (10 %),
ortofenantrolinové činidlo, ortofenantrolin monohydrát, standardní roztok 100 ppm Fe,
Fe(NH4)2(SO4)2 . 6 H2O, destilovaná voda
Pracovní postup:
Před vlastní prací je potřeba připravit reagencie:
o 6 mol/dm3 H2SO4: přidat 570 ml koncentrované H2SO4 k 1 litru destilované
vody.
o 6 mol/dm3 HCl: připravit 534 ml koncentrované HCl k 1 litru destilované
vody.
o Hydroxylaminhydrochlorid (10 %): přidat 10 g hydroxylaminhydrochloridu
k 90 ml destilované vody.
o Ortofenantrolinové činidlo: rozpustit 0,3 g ortofenantrolin monohydrátu
v destilované vodě o teplotě 80 °C. Výsledný objem doplnit na 100 ml.
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o Standardní roztok Fe (100 ppm Fe): rozpustit 0,7022 g čerstvého
Fe(NH4)2(SO4)2 . 6 H2O, zahřát a zředit na 1 000 ml.
Do platinového kelímku se naváží 0,5 g vysušené jemnozemě II. Přidá se několik
kapek vody, 5 ml HF a 0,5 ml HClO4 a kelímek se zahřeje na vařiči. Po objevení par HClO4,
se kelímek zchladí a přidá se dalších 5 ml HF. Kelímek se přemístí na pískovou lázeň, téměř
celý se zakryje víčkem a zahřeje na teplotu 200 – 225 °C, aby se jeho obsah odpařil do sucha.
Po zchlazení se přidají 2 ml destilované vody a pár kapek HClO4. Postup se opakuje, čili opět
se vloží do pískové lázně a nechá odpařit do sucha. Jsou-li na stěnách i víčku patrné stopy
organické hmoty, nechají se spálit kahanem. Po vychladnutí se přidá 5 ml 6 mol/dm3 HCl a
5 ml destilované vody. Kelímek se poté zahřeje nad kahanem. V případě, že se vzorek úplně
nerozpustí, se přidá ještě 5 ml HF a 0,5 ml HClO4. Nakonec se přidá 5 ml 6 mol/dm3 H2SO4
a kelímek se zahřeje na 15 minut na teplotu 250 °C. Poté se i společně s víčkem vyčistí
pomocí skleněné tyčinky, která se omyje 5 ml 6 mol/dm3 H2SO4. Souběžně se pracuje se
slepým pokusem.
Pro přípravu kalibrační křivky se odpipetuje 0,5; 15; 25; 35 a 45 ml roztoku s 5 ppm
Fe do baněk (100 ml). Přidají se 2 ml hydroxylaminhydrochloridu a po zatřepání se přidají
ještě 2 ml ortofenantrolinového činidla. Poté se po kapkách přidává 1M octan amonný, až se
objeví jasně oranžová nebo červená barva. Přidají se další 3 ml octanu a doplní se po rysku
destilovanou vodou. Absorbance se měří při vlnové délce 510 nm. Z naměřených hodnot se
sestaví kalibrační graf.
Celý obsah platinového kelímku se přemístí do 250 ml odměrné baňky tak, že se
objem vymyje 20 ml 6 mol/dm3 HCl. Vše se poté doplní po rysku destilovanou vodou
a protřepe. Do 50 ml odměrné baňky se odpipetuje 1 ml vzniklé směsi pipetou a přidají se
2 ml 5 mol/dm3 octanu amonného a 1 ml hydroxylaminhydrochloridu. Po zamíchání se přidá
1 ml ortofenantrolinového činidla a 0,5 ml 6 mol/dm3 HCl. Opět se doplní destilovanou vodou
po rysku a po promíchání se změří hodnota pH. Nepohybuje-li se v rozmezí 3 – 5, je potřeba
přidat 1 ml spáleného vzorku do kádinky, kam se přidají i výše uvedené chemikálie,
s výjimkou 6 mol/dm3 HCl.
Roztok se poté titruje 6 mol/dm3 HCl a souběžně se měří pH (dosažená hodnota musí
být 4). Nakonec se absorbance roztoku změří obdobně jako vzorky pro přípravu kalibrační
křivky. Stanoví se obsah železa v ppm a množství se vypočte podle vzorečku (33).
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Množství Fe =

(a-b) * 1,25
m

[m]

(33)

a = množství Fe v roztoku [ppm]
b = množství Fe ve slepém roztoku [ppm]
m = hmotnost vzorku [g]

2.8.2 Stanovení volných oxidů železa
Principem stanovení je použití citrátového pufru (pH 4,75), který umožňuje velmi
rychlou extrakci bez vysrážení síry. Po reakci s dithioničitanem sodným (Na2S2O4) se filtrát
spálí kyselinou chloristou a analyzuje se Fe a Al.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, síto o průměru ok 0,15 mm, laboratorní lžička,
centrifuga, kyvety (15 ml), kádinky (100 ml), vodní lázeň, gumové zátky, citrátový pufr,
práškový dithioničitan sodný, koncentrovaná HClO4, 0,1 mol/dm3 HCl, kyselina citronová,
citrát sodný, destilovaná voda
Pracovní postup:
Nejprve si připravíme reagencie, konkrétně roztok citrátového pufru, který je tvořen
10,5 g/l kyseliny citronové, monohydrátu a 147 g citrátu sodného. Dále se naváží 0,5 g
zeminy, která byla přesetá přes síto o velikosti ok 0,15 mm. Půda se převede do kyvet
společně s 10 ml citrátového pufru. Po přidání 0,5 g dithioničitanu sodného se kyveta
zazátkuje a nechá se třepat ve vodní lázni 30 minut při teplotě 50 °C. Po odstředění se aliquot
supernatantu spálí v kádince s HClO4 a nechá se téměř vyschnout. Zbytek se převede
do 0,1 mol/dm3 HCl, objem se standardizuje (50 ml) a stanoví se Fe za pomoci AAS nebo
kolorimetricky.

2.9 Hliník v půdě
Hliník je řazen mezi nejrozšířenější kovy na Zemi a patří po kyslíku a křemíku
k nejvíce zastoupeným prvkům v půdě, kde se vyskytuje v organické i anorganické formě.
Organické formy hliníku souvisí s přítomností organických kyselin, především pak těch
s vysokou molekulovou hmotností (huminové kyseliny a fulvokyseliny). Anorganický hliník
se vyskytuje ve 250 minerálech (např. oxidy, hydroxidy, aluminosilikáty).
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Z hlediska analytického stanovení hliníku v půdách lze rozlišovat několik forem:
o výměnný Al
o celkový Al
o extrahovatelný Al

2.9.1 Stanovení výměnného hliníku
Výměnný hliník je oproti jiným kationtům velmi silně adsorbován a je aktivní při
nižších hodnotách pH (pH < 5), nebo při vyšším pH, pokud je přítomna látka chelatizující
ionty. Z půdy se hliník extrahuje pomocí roztoku silné kyseliny (nejčastěji HCl).
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, odměrná baňka (100 ml), laboratorní lžička,
skleněná trubice (průměr 1,5 – 2 cm) zakončená trubičkou o průměru 3 mm, prášková
celulosa, skleněná vata, 1 mol/dm3 KCl, destilovaná voda
Pracovní postup:
Naváží se 10 g jemnozemě I a toto množství se umístí do skleněné trubice, která je
zakončena trubičkou. Na dno se dá skleněná vata. Pod trubičku se umístí odměrná baňka.
Půda se promývá 100 ml 1 mol/dm3 KCl, který se přidává po malých dávkách, ovšem ne déle
jak 2 hodiny. Pokud roztok neprojde v dané době zeminou, smísí se půda s celulosou
v poměru 1:1 a opět se provádí promývání. Roztok v odměrné baňce se doplní po rysku
destilovanou vodou a výměnný hliník se stanoví titračně, kolorimetricky nebo pomocí AAS.

2.9.2 Stanovení celkového hliníku tavením s uhličitanem sodným
Celkový obsah hliníku udává stav půdy vzhledem k půdotvornému substrátu,
zvětrávání apod. Lze ho dále použít, společně s dalšími analýzami, k identifikaci jílových
materiálů. Principem stanovení je tavení s Na2CO3 a následné rozpuštění taveniny
v koncentrované HCl.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, platinový kelímek s víčkem (30 ml), skleněné
tyčinky, laboratorní lžička, vlasový štětec, triangl, kahan, niklové kleště, kádinky (50 ml,
100 ml a 400 ml), hodinové sklo, vodní lázeň, HClO4 (70 %), koncentrovaná HCl, bezvodý
Na2CO3, destilovaná voda
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Pracovní postup:
Do platinového kelímku se naváží 4 g Na2CO3, ke kterému se přidá 1 g půdy a vše se
společně promíchá skleněnou tyčinkou. Zachycená půda se setře do kelímku vlasovým
štětcem. Dále se do kelímku přisype 1 g Na2CO3, aby byl zachován poměr vzorku k tavidlu
1:5. Kelímek se umístí na trojnožku a zakryje se částečně víčkem tak, aby zůstal cca
z 1/10 otevřený, čímž se zamezí redukci. Nejprve se kelímek zahřívá z opačné strany, než kde
je otvor, po 5 – 10 minutách (když je dno zahřáté do tmavě červené barvy) se zvyšuje teplota
a za dalších 5 – 10 minut se obsah kelímku začne tavit. Otvor kelímku nesmí být zakryt
plamenem. Když přestanou unikat bubliny, tavení je dokončeno. Kelímek se poté ještě
nakloní, aby tavenina přešla do styku se stěnami, kde mohly zůstat nevytavené částečky půdy.
Celý proces tavení se zakončí 1 – 2 minutovým zahříváním již otevřeného kelímku
nad kahanem.
Po vychladnutí se k tavenině přilije destilovaná voda a opatrně se zahřívá na mírném
plameni až do varu, kdy dojde k uvolnění taveniny, která se poté přelije do 400 ml kádinky.
Tavenina se dále rozdrtí skleněnou tyčinkou v 50 ml horké vody. Po přelití do 100 ml kádinky
se přidá 10 ml koncentrované HCl a 10 ml HClO4. Obsah kádinky se poté překryje
hodinovým sklem a rozpustí se na vodní lázni za občasného promíchání. Hliník se stanoví
kolorimetricky, nebo pomocí AAS.

2.9.3 Stanovení extrahovatelného hliníku
Extrahovatelný hliník se získává extrakcí roztokem octanu amonného o pH 4,8.
Podobně jako výměnný Al může být i extrahovatelný použit na zjišťování kvality půdy
a stupně jejího zvětrávání. Principem metody stanovení je převedení hliníku do roztoku
vytěsněním prostřednictvím již zmíněného octanu amonného.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, Bűchnerova nálevka, kádinky (2 l a 100 ml),
laboratorní lžička, odměrné baňky (100 ml a 1 000 ml), pH metr, 1 mol/dm3 kyselina octová,
1 mol/dm3 octan amonný, hydroxid amonný, destilovaná voda
Pracovní postup:
Nejprve je nutné připravit potřebné reagencie. Konkrétně se jedná o octan amonný,
k jehož přípravě se v odměrné baňce (1 000 ml) odměří 400 ml destilované vody, ke které se
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přidá 58 ml ledové kyseliny octové. Dále se přidá 70 ml koncentrovaného NH4OH a celkový
objem se doplní po rysku destilovanou vodou. Po promíchání se roztok převede do 2 l
kádinky a upraví se pH na hodnotu 4,8 pomocí 1 mol/dm3 kyseliny octové.
Poté se do 100 ml kádinky odváží 10 g jemnozemě I, ke které se přidá 50 ml
1 mol/dm3 CH3COONH4 a po zamíchání se vzniklá suspenze nechá stát 2 hodiny. Po uplynutí
dané doby se odfiltruje podtlakem na Bűchnerově nálevce. Zemina na filtru i v kádince se
promývá 5 dávkami 10 ml roztoku octanu amonného. Filtrát se v odměrné baňce (100 ml)
doplní po rysku a zamíchá se. Extrahovatelný hliník se poté stanovuje kolorimetricky, nebo
pomocí AAS.

2.9.4 Speciace hliníku metodou HPLC
Principem metody je separace jednotlivých hliníkových forem na iontové koloně.
Identifikace je pak instrumentálně provedena pomocí postkolonové derivatizace a následné
spektroskopické detekce.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, třepačka, kapalinový chromatograf s iontovou
kolonou, centrifuga, diskové filtry s velikostí pórů 40 µm, vialky, laboratorní lžička, odměrné
baňky (100 ml a 1 000 ml), PE lahvička (100 ml), automatické pipety, 0,5 mol/dm3 KCl,
1mmol/dm3 Na2SO4 v 7,5mmol/dm3 H2SO4 (mobilní fáze), koncentrovaná H2SO4, 0,1 %
roztok Tritonu v 1 mol/dm3 NH4Ac (derivatizační roztok), základní roztok standardu Al,
deionizovaná voda
Pracovní postup:
Nejprve je nutné připravit potřebné reagencie:
o 0,5 mol/dm3 KCl: rozpustit 37,27 g KCl v deionizované vodě, upravit pH
na hodnotu 5,8 a doplnit deionizovanou vodou na objem 1 000 ml.
o 1mmol/dm3 Na2SO4: rozpustit 20 g Na2SO4 v deionizované vodě, přidat 0,4 ml
koncentrované H2SO4 a doplnit na objem 1 000 ml deionizovanou vodou.
o Triton: rozpustit 77,08 g NH4Ac v deionizované vodě, přidat 1 ml nasyceného
roztoku Tritonu a doplnit na objem 1 000 ml deionizovanou vodou.
o Standardy Al: zředit pomocí automatických pipet, 100 ml odměrných baněk
a 0,5 mol/dm3 KCl. Je nutné mít alespoň 4 standardní roztoky v intervalu
koncentrací 0,5 – 20 ppm.
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Po přípravě reagencií se do PE lahvičky naváží 5 g jemnozemě I, přidá se 50 ml
0,5 mol/dm3 KCl a nechá se protřepávat po dobu 24 hodin. Poté se suspenze odstředí
při 12 000 ot./min. po dobu 30 minut a přefiltruje do suché vialky. Stanovení obsahu Al se
provede pomocí HPLC s iontovou kolonou při vlnové délce 310 nm.

2.10 Těžké kovy v půdě
Těžké kovy jsou definovány jako prvky, jejichž specifická hmotnost je větší
než 5 g/cm3. Jejich původ může být přirozený, podmíněný složením mateční horniny,
nebo antropogenní. Většina těžkých kovů se v půdě nachází ve formě kationtů. Jejich chování
je podmíněno především půdní reakcí, sorpční kapacitou a mikrobiologickou aktivitou.
Kovy v půdě lze rozlišit do několika kategorií, mezi kterými dochází k neustálému
ustavování rovnováhy:
o vodorozpustné
o výměnné
o organicky vázané
o vázané na oxidy Fe a Mn
o vázané na definované sloučeniny (uhličitany, sulfidy apod.)
o vázané ve struktuře silikátů (tzv. zbytková frakce)
Pro každou z těchto kategorií existují jiná extrakční činidla, pomocí kterých se kovy
z půdy uvolňují. Pro extrakci vodorozpustné frakce se nejčastěji používá deionizovaná voda.
Obvykle se však tato frakce nestanovuje samostatně ale společně s výměnnou frakcí, kde se
používají především roztoky neutrálních solí o koncentraci blízké půdnímu roztoku. Jedná se
převážně o draselné, sodné, vápenaté nebo hořečnaté chloridy a dusičnany.
Činidla pro vyluhování organicky vázaných kovů v půdě jsou komplexotvorná
nebo alkalická, případně lze použít i peroxid vodíku s následným užitím koncentrované
kyseliny.
Těžké kovy vázané na oxidy železa nebo manganu se stanovují ve výluhu
prostřednictvím hydroxylaminhydrochloridu v roztoku kyseliny. Používá se také extrakce
horkou kyselinou šťavelovou.
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K extrakci kovů vázaných na uhličitany lze použít roztok 1 mol/dm3 octanu sodného,
který je upravený kyselinou octovou na hodnotu pH 5. V případě vazby na fosforečnany a
sulfidy se nejčastěji užívají silné kyseliny (např. HNO3).
Zbytková (silikátová) frakce se určí jako rozdíl mezi celkovým obsahem a součtem
obsahů ostatních frakcí.

2.10.1 Extrakce těžkých kovů z půdy lučavkou královskou
Lučavka královská půdní vzorek zoxiduje a zajistí úplný rozklad sulfidů a částečný
rozklad silikátové matrice. Míra rozpustnosti jednotlivých prvků je různá, nejméně přechází
do roztoku prvky vázané na resistentní horninové minerály (Mo, Cr, V), naopak ve větší míře
přechází lehce rozpustné kovy (Zn, Cd).
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, laboratorní lžička, baňky se zábrusem (250 ml),
odměrný válec, zpětný chladič, absorpční nádobky, písková lázeň, filtrační nálevky a papíry,
odměrné baňky (100 ml, 1 000 ml), koncentrovaná HCl, koncentrovaná HNO3 (65 %),
0,5 mol/dm3 HNO3, destilovaná voda
Pracovní postup:
Pro přípravu 0,5 mol/dm3 HNO3 se zředí 35 ml koncentrované kyseliny dusičné
destilovanou vodou a poté doplní v odměrné baňce (1 000 ml) po rysku.
Do baňky se zábrusem se naváží 3 g jemnozemě II, přidá se malé množství
destilované vody, 21 ml HCl a 7 ml koncentrované HNO3. Do absorpční nádobky se odměří
15 ml 0,5 mol/dm3 HNO3 a nádobka se spolu se zpětným chladičem připojí k reakční baňce.
Nechá se 16 hodin stát při laboratorní teplotě a poté se obsah baňky zahřívá na teplotu 130 °C,
na které se poté vaří po dobu 2 hodin. Kondenzační zóna by měla být maximálně
v 1/3 chladiče. Po ochlazení se obsah absorpční nádobky přelije do reakční baňky a nádobka
i chladič se vypláchnou 0,5 mol/dm3 HNO3. Z reakční baňky se poté směs přefiltruje
do odměrné baňky (100 ml) a destilovanou vodou se doplní po rysku. Získaný roztok se poté
měří pomocí AAS.
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2.10.2 Extrakce těžkých kovů z půdy roztokem kyseliny dusičné
Pro běžná stanovení těžkých kovů v půdě se používá roztok 2M HNO3 v poměru
půda:extraktant = 1:10. Principem této metody je oxidace půdního vzorku a s tím související
rozklad sulfidů. Počet vyložitelných kovů je variabilní podle typu půdy a podle jednotlivých
prvků.
Pomůcky a reagencie: analytické váhy, laboratorní třepačka, laboratorní lžička, PE lahvičky
(100 ml), pipeta (50 ml), centrifuga s kyvetami, 65 % HNO3, 2 mol/dm3 HNO3, destilovaná
voda
Pracovní postup:
Dvoumolární HNO3 se připraví tak, že se 139,5 ml 65 % HNO3 doplní destilovanou
vodou na objem 1 000 ml a promíchá. Do PE lahviček se naváží 5 g jemnozemě I, přidá se
50 ml 2 mol/dm3 HNO3 a nechá se třepat 6 hodin. Poté se suspenze odstředí při otáčkách
15 000 ot./min. po dobu 30 minut. Supernatant se použije pro stanovení metodou AAS.

2.10.3 Extrakce mobilizovatelných forem roztokem 0,05M kyseliny
ethylendiamintetraoctové
Kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) uvolňuje kovy vodorozpustné, výměnné,
vázané na uhličitanech a na organickou hmotu tak, že naváže uvolnitelné formy kovů
do komplexů a převede je do roztoku.
Pomůcky a reagencie: laboratorní váhy, PE lahvičky (100 ml), třepačka, pipeta (50 ml),
filtrační nálevka, filtr, 0,05 mol/dm3 EDTA (pH = 7), destilovaná voda
Pracovní postup:
Do PE lahvičky se odváží 5 g půdy, přidá se 50 ml 0,05 mol/dm3 EDTA a nechá se
třepat po dobu 1 hodiny. Po uplynutí doby se směs přefiltruje přes skládaný filtr a výsledný
filtrát se použije ke stanovení metodou AAS. Místo filtrace lze použít také odstředění.
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