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ABSTRACT 
The paper summarizes results of partial experiment for the first year of the research project 

NAZV No. QH 81200. The experiment regards the field trial with application of different doses of 
compost (90 and 150 t . ha-1) on arable land and permanent grassland. There were chosen evaluated 
characteristics at the beginning and in the end of the vegetation period (autumn – after compost 
application) – the time range of water infiltration into soil and content of basic soil nutrinents. 
Within the first year of solution the compost effect on soil retention ability was proved in case of 
the highest applied dose. It can be stated that after application of the compost in highest dose into 
soil (150 t . ha-1) the infiltration ability acceleration has occured. In variants with applied compost 
the humus higher content was found as well as total nitrogen amount. To state more general 
conclusions there will be necessary to evaluate the results and knowledge within further years of the 
research project solution. 
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ÚVOD 

Půda má dominantní postavení v hydrologickém cyklu krajiny (KUTÍLEK, 1978). 
Významný je objem vody, který je půda schopna zadržet a objem vody půdou protékající. Stav a 
množství vody v půdě mezi půdním povrchem a hladinou podzemní vody nebo nepropustnou 
vrstvou bezprostředně ovlivňuje mnoho životně důležitých procesů (odtok z povodí, zásobování 
zdrojů podzemní vody, zásobení rostlin vodou apod.). Nevyrovnaný koloběh vody v krajině, zvlášť 
zrychlený odtok vody, má za následek střídání povodní a sucha, s čímž souvisí i degradace půd. 
Zadržení vody v půdě a v krajině má synergický efekt. Navíc velká část půd v ČR náleží do 
kategorie půd s velmi nízkou a nízkou retenční vodní kapacitou (Situační a výhledová zpráva MZe 
1999; Přílohy Národního strategického plánu rozvoje venkova České republiky za období 2007 – 
2013).  

Z hydrologického hlediska je třeba v krajině podporovat tzv. malý oběh vody. Význam 
malého oběhu vody v krajině je především v tom, že zadržuje vodu a tím přispívá k vyrovnávání 
mikroklimatu. Retenční schopnost krajiny je dána její schopností zadržet vodu, a v konečném 
důsledku zpomalit odtok srážkových vod z území. Pod tímto pojmem je možné rozumět dočasné 
zadržení vody na vegetaci, objektech v povodí, zadržení vody v pokryvné vrstvě povrchu půdy, 
v půdě, mikrodepresích, poldrech a v tzv. bezodtokové fázi srážkově – odtokového procesu. Tato 
krajinná funkce přispívá k vyrovnanějšímu hydrologickému cyklu (menší výskyt extrémních stavů -
 povodně, sucha) a k menšímu odplavování živin (PETŘÍČEK a CUDLÍN, 2003).  
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 V podmínkách České republiky jsou půdy schopny pojmout a udržet mnohonásobně vyšší 
množství vody než je objem všech českých vodních nádrží. Půda je významným filtračním, 
retenčním a transportním prostředím v hodnotách 50 – 320 l . m-3 (Výhledová a situační zpráva 
MZe o půdě z roku 2006). Je prokázáno, že retenční schopnost půdy pozitivně koreluje s obsahem 
organické hmoty v půdě a negativně s objemovou hmotností půdy, s obsahem částic o velikosti nad 
100 µm a se zmenšováním tloušťky horní vrstvy půdy (HALL et al., 1977 In: MERRINGTON et 
al., 2006).  

Travní porosty v krajině svým retenčním působením omezují povrchový odtok. Kromě toho, 
neutužené, humózní a strukturní půdy travních porostů mají vysokou infiltrační schopnost. Tento 
efekt se uplatňuje zejména na svažitých pozemcích, kde trvalé travní porosty zvyšují retenční 
schopnost půdy, zvlášť při přívalových a dlouhotrvajících deštích  (HRABĚ a BUCHGRABER, 
2004). GALLAYOVÁ a GALLAY (2006) uvádějí, že zapojený travní porost má průměrně o 10 % 
vyšší pórovitost než orná půda a má lepší půdní strukturu, což umožňuje plynulý vsak srážek.  

Parametr charakterizující rychlost vsakování vody do půdy, se nazývá intenzita infiltrace. 
Představuje hlavní funkci při ochraně půdy před povrchovým odtokem vody (LHOTSKÝ, 2000). 
Schopnost půdy infiltrovat vodu je důležitá hlavně při přívalových srážkách, kdy je povrch půdy 
ohrožen vodní erozí (MORGAN, 2005).  

Půdní eroze má na svědomí každoroční úbytek tisíců km2 zemědělské půdy. Podle některých 
studií došlo během posledních 40 let díky erozi ke ztrátě jedné třetiny světových zemědělsky 
využitelných ploch a degradace erozí stále pokračuje tempem větším než 10 mil ha půdy za rok. 
Podle současné studie (WILKINSON a McELROY, 2007 In: BAKKER et al., 2007) je globální 
roční ztráta zemědělské půdy odhadována na více jak 6 t . ha-1. rok-1, což je 15 x více než 
odhadovaná průměrná míra půdní eroze (0,42 t . ha-1. rok-1) během celého období Fanerozoika.  

Ani v České republice není problém eroze zanedbatelný. Potenciálně je v ČR ohroženo přes 
50 % rozlohy ZPF vodní erozí. Aktuální vodní erozí je postiženo 40 % orných půd a větrná eroze 
poškozuje téměř 10 % orných půd (SÁŇKA a MATERNA, 2004). 

Půdní eroze u trvalých travních porostů (TTP), zvláště na svazích, snižuje vytvoření kvalitní 
a dostatečné drnové a půdní vrstvy. Vlivem ztrát na humusu a živinách dochází ke značným 
finančním ztrátám. Půda na lučním stanovišti je velmi dobře prokořeněna a její hmotnost v suchém 
stavu na 1 ha se pohybuje v rozmezí 16 – 37 t. Nejen hmotnost, dobré prokořenění, ale i diverzita 
kořenové fytomasy přispívají ke zpěvňování půdy na svazích a vytvářejí spolu s nadzemní 
fytomasou optimální ochranu proti odnosu zeminy a živin z ekosystému.   

V poslední době se stále častěji vyskytují extrémní hydrometeorologické jevy. Zvláště 
nepříznivé až katastrofální účinky mají na sklonitých povodích vějířovitého tvaru a v případě, kdy 
zasáhnou zemědělsky využité povodí s nedostatečným nebo z hlediska infiltrace nevhodným 
vegetačním krytem (na počátku vegetačního období, porosty kukuřice apod.) (PATERA a 
KAŠPÁREK 2002 In: PROSOVÁ a ŠTĚPÁNEK, 2006). Jedním z nástrojů,  pomocí kterých lze 
omezit a zmírnit dopad vlivu povrchového odtoku na zemědělský půdní fond, jsou tzv. pozemkové 
úpravy. Vedle těchto nástrojů se jako účinné opatření ukazuje i aplikace kompostů na zemědělské 
půdy. 

Dodáním kompostu do půdy se zvyšuje zásoba organické hmoty, čímž se zlepšují její 
fyzikální vlastnosti, zvláště objemová hmotnost. V celé řadě výzkumných prací bylo zjištěno, že 
infiltrační schopnost písčitohlinité nebo hlinitopísčité půdy se lineárně zvyšovala dodáním směsi 
kompostu a písku či samotného kompostu oproti půdě neošetřené kompostem (THOMPSON et al., 
2008). Dodáváním kompostu do půdy se zlepšují její hydraulické vlastnosti a zlepšuje se infiltrace 
(OUATTARAA et al., 2007).  

Na druhé straně při zemědělské činnosti vzniká značné množství biologicky rozložitelných 
odpadů, které lze zpracovávat kompostováním. Správně vedeným kompostovacím procesem lze 
vyrobit kvalitní produkt – kompost, který má příznivý vliv na půdní vlastnosti. 

V souvislosti s výše zmiňovanými problémy,  které dnes ve velké míře zemědělské půdy 
postihují, se nabízí možnost efektivního využití vyrobeného kompostu. Příspěvek shrnuje část 
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výsledků z prvního roku řešení projektu NAZV č. QH 81200 „Optimalizace vodního režimu v 
krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných 
odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech“. V rámci aktivity A 804 projektu byla 
hodnocena infiltrace a obsah základních živin v půdě na TTP a na orné půdě před a po zapravení 
příslušných stupňovaných dávek kompostů. V textu jsou popsány základní charakteristiky 
založeného experimentu a dílčí výsledky za první rok řešení projektu.  
 
MATERIÁL  A  METÓDY 

V průběhu první poloviny roku 2008 byla vybrána dvě stanoviště, kde byl plánovaný 
experiment realizován. Jednalo se o stanoviště určené k obnově trvalého travního porostu (TTP) 
v katastru obce Ocmanice a o stanoviště s ornou půdou v katastru obce Náměšť nad Oslavou. Na 
obou stanovištích byly koncem srpna 2008 založeny tři varianty polního pokusu, kdy byl sledován 
vliv stupňovaného dávkování kompostu na vybrané půdní charakteristiky.  

Stanoviště 1 – TTP lze charakterizovat hnědozemním půdním typem, spadá mezi půdy 
hlinitopísčité a hloubka orničního profilu zde dosahuje max. do 0,20 m. 

Stanoviště 2 – Orná půda je rovněž hnědozemní s půdou písčitohlinitou. Hloubka 
humusového horizontu činí max. 0,40 m,  stanoviště se nachází v nadmořské výšce 375 m n. m., 
řadí se do oblasti mírně teplé, mírně vlhké, s dlouhodobým průměrem srážek 594,4 mm a 
dlouhodobou průměrnou teplotou 7,2 0C.  

Na pokusném pozemku s TTP byly vyměřeny tři podélné pásy o rozměrech cca 15 x 3 m. 
Na pokusném pozemku s ornou půdou byly rozvrženy 3 x 3 řady parcel o rozměrech 20 x 50 m se 
standardním střídáním variant (kontrola a dvě varianty se stupňovanými dávkami kompostu, tři 
opakování pro každou variantu). Pozemek s ornou půdou byl v průběhu pokusu kromě hnojení 
kompostem jednotně obhospodařován. V dubnu bylo na pozemku zaseto jarní žito, které bylo 
v polovině srpna sklizeno. Kompost byl do půdy na obou pozemcích zapravován ve třech 
variantách, v následujících dávkách: 

Stanoviště 1 – TTP  
1. varianta – rozrušeného drnu bez zapravení kompostu 
2. varianta – zapravení kompostu v dávce 90 t . ha-1 
3. varianta – zapravení kompostu v dávce 150 t . ha-1 
Stanoviště 2 - orná půda 
1. varianta – podmítka bez zapravení kompostu 
2. varianta – podmítka, zapravení kompostu v dávce 90 t . ha-1 
3. varianta – podmítka, zapravení kompostu v dávce 150 t . ha-1  

Začátkem září 2008 byl kompost na pokusné pozemky zapraven rozmetadlem kompostu 
(rozmetadla Panien a RA80). Pokusný pozemek s ornou půdou byl dále na konci září 2008 zorán a 
o měsíc později oset ozimou peluškou.  
 Kompost k zajištění experimentu byl vyroben na blízké kompostárně firmy CMC Náměšť 
a.s. Kompostuje se zde technologií kontrolovaného mikrobiálního kompostování        v pásových 
hromadách na volné vodohospodářsky zabezpečené ploše o rozměrech (27 × 70) m s živičným 
povrchem a jímkou. Na ploše je uloženo v jednom kompostovacím cyklu 5 pásových hromad 
s kompostovaným materiálem. Hlavními surovinami do zakládek kompostu byly posečená tráva z 
údržby obecní zeleně a vojenského letiště, komunální odpad ze zahrad a zbytky zeleniny. 
Technickými prostředky na kompostárně jsou traktor John Deere s čelním nakladačem, štěpkovač 
(drcení některých kompostovaných surovin) a tažený traktorový překopávač kompostu Sandberger 
TS 300. V každé pásové hromadě kompostu probíhal pravidelný monitoring teploty a vyrobený 
kompost byl podroben chemickým rozborům. 

Na začátku vegetačního období (před zapravením kompostu) a na konci vegetačního období 
(14 dní po zapravení kompostu) byly odebrány vstupní vzorky půdy ke stanovení obsahu 
základních živin, pH, humusu a vlhkosti půdy. Rovněž byly zjišťovány infiltrační schopnosti půdy, 
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penetrační odpor a půdní struktura. Ve výsledcích tohoto příspěvku uvádíme naměřené hodnoty 
infiltrační schopnosti půdy a zjištěný obsah základních živin.  

Na pokusném pozemku s TTP byly vzorky odebírány do hloubky 0,20 m (z hlediska 
mělkého orničního horizontu), na orné půdě do hloubky 0,30 m.  

Obsah celkového dusíku byl stanoven mineralizací, destilační metodou dle Kjehdahla 
(vyjádřen v %), obsah přístupného fosforu, draslíku a hořčíku se stanovuje na spektrofotometru 
metodou podle Melicha II (vyjádřeno v mg na 1 kg půdy), půdní reakce pH se stanovuje z výluhu 
KCl a je měřena pH-metrem.   

Stav utuženosti půdního profilu byl zjišťován mechanickým penetrometrem a infiltrací, 
nebo-li vsakem vody do půdy. Měření infiltrace bylo prováděno pomocí soustředných válců na 
stanoveném místě, čímž byla zjištěna retenční schopnost orničního profilu.  
 
VÝSLEDKY 
 Časové rozpětí doby vsaku vody, nebo-li infiltrace, byl znázorněn jako vsakovací křivka 
v grafech na obr. 1 – 8 a v tab. 1, kde je vyhodnocen součinitel infiltrace. Na začátku vegetace byl 
vyhodnocen počáteční stav z jednoho místa jako vstupní hodnota vsakovací schopnosti daného 
stanoviště. Množství vsáklé vody probíhalo plynule na stanovišti 1 i 2, jak ukazuje průběh 
vsakovací křivky (graf na obr. 1 a obr. 2).  

Měření infiltrace na konci vegetace na stanovišti 1 nebylo jednoznačné, výsledky byly 
prozatím nesourodé, vzhledem k pozdnímu zaorání kompostu a nedostatku času ke kompaktnosti 
spolu s půdou. Totéž se projevilo i na stanovišti 2, kde vsakovací rychlost vody byla značná díky 
vysoké pórovitosti a nízké utuženosti půdy.   

Zaorání vyšší dávky kompostu u varianty 3 ovlivnilo rychlost infiltrace pozitivně. Infiltrační 
součinitel byl u této varianty nejvyšší (viz tab. 1). Infiltračním hodnotám odpovídaly i hodnoty 
penetračního odporu půdy. 

 
Tab. 1: Infiltrační součinitel u různých variant zapravení kompostu, podzim 2008 

Varianta 
začátek vegetace konec vegetace 

TTP Orná půda TTP Orná půda 

1 0,03 0,60 3,45 9,05 

2 0 0 3,06 0,92 

3 0 0 0,03 22,74 
 

     Obr. 1: Graf infiltrace, TTP, počátek              Obr. 2: Graf infiltrace, Orná půda; počátek        
                   vegetace 2008              vegetace 2008 
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Obr. 3: Graf infiltrace, TTP – varianta 1,        Obr. 4: Graf infiltrace, TTP – varianta 2, konec    
             vegetace 2008         konec vegetace 2008 

 

Obr. 5: Graf infiltrace, TTP – varianta 3,     Obr. 6: Graf infiltrace, Orná půda – konec     
              vegetace 2008                    varianta 1, konec vegetace 2008 

    
 

Obr. 7: Graf infiltrace, Orná půda –                 Obr. 8: Graf infiltrace, Orná půda –  
              varianta 2, konec vegetace 2008                         varianta 3, konec vegetace 2008 
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 Obsah živin v půdě  se významně nelišil mezi počátkem a koncem vegetačního období (viz 
tab. 2 – tab. 5), pouze se zvýšil obsah celkového dusíku z hodnot velmi slabých na hodnoty střední.   

Významné rozdíly byly v obsahu humusu u variant se zapraveným kompostem, který byl 
vyšší na konci vegetace na obou stanovištích. U TTP se zvýšil obsah humusu na konci vegetace u 
varianty 2 v průměru o 1,87 % a u varianty 3  v průměru o 2,50 %. Na orné půdě se zvýšil obsah 
humusu u varianty 2 o 1,33 %, u varianty 3 o 1,50 %. Vysoké rozdíly u TTP byly dány 
nerozloženou složkou tzv. nepravého humusu, protože organická hmota v podobě kompostu nebyla 
dostatečně rozložena. 
 

Tab. 2: Obsah živin – stanoviště 1 (TTP), počátek vegetace 2008 
hloubka 

(m) pHKCl 
P 

(mg/kg) 
K 

(mg/kg) 
Mg 

(mg/kg) 
N 

(%) 
humus 

(%) 
0-0,10 4,3 44 73 452 0,115 2,24 

0,10-0,20 4,8 26 64 431 0,063 1,34 
průměr 4,6 35 69 442 0,089 1,79 
0-0,10 4,2 22 65 392 0,119 2,54 

0,10-0,20 4,5 19 60 435 0,077 1,62 
průměr 4 21 63 414 0,098 2,08 
0-0,10 4,2 33 70 545 0,101 2,19 

0,10-0,20 4,3 12 52 658 0,050 0,24 
průměr 4,3 23 61 602 0,076 1,22 
0-0,10 4,2 28 65 551 0,070 2,77 

0,10-0,20 4,3 17 43 648 0,035 3,09 
průměr 4,3 23 54 600 0,053 2,93 

 

Tab. 3: Obsah živin – stanoviště 2 (Orná půda), počátek vegetace 2008 
hloubka 

(m) 
pHKCl 

P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

Mg 
(mg/kg) 

N 
(%) 

humus 
(%) 

0-0,15 5,0 168 438 158 0,144 2,23 
0,10-0,30 5,2 77 325 285 0,077 1,54 
průměr 5,1 123 382 222 0,111 1,89 
0-0,15 5,7 166 414 195 0,140 1,79 

0,10-0,30 5,4 81 257 277 0,098 1,94 
průměr 5,6 124 336 236 0,119 1,87 
0-0,15 4,9 129 239 180 0,136 1,39 

0,10-0,30 5,0 50 163 379 0,063 0,65 
průměr 5,0 90 201 280 0,100 1,02 
0-0,15 4,4 144 229 180 0,116 2,79 

0,10-0,30 4,5 84 153 287 0,067 1,89 
průměr 4,5 114 191 234 0,092 2,34 
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Tab. 4: Obsah živin – stanoviště 1 (TTP), konec vegetace 2008 

varianta 
hloubka 

(m) pHKCl 
P 

(mg/kg) 
K 

(mg/kg) 
Mg 

(mg/kg) 
N 

(%) 
humus 

(%) 

1 
0-0,10 4,1 40 66 402 0,143 2,87 

0,10-0,20 4,0 29 52 404 0,099 1,56 
průměr 4,1 35 59 403 0,121 2,22 

2 
0-0,10 4,3 77 111 385 0,165 4,23 

0,10-0,20 4,3 64 93 351 0,112 3,5 
průměr 4,3 71 102 368 0,139 3,87 

3 
0-0,10 5,3 119 284 413 0,245 5,23 

0,10-0,20 4,2 59 111 389 0,160 3,76 
průměr 4,8 89 198 401 0,203 4,50 

 
Tab. 5: Obsah živin – stanoviště 2 (Orná půda), konec vegetace 2008 

varianta hloubka 
(m) 

pHKCl 
P 

(mg/kg) 
K 

(mg/kg) 
Mg 

(mg/kg) 
N 

(%) 
humus 

(%) 

1 
0-0,15 5,6 179 509 146 0,175 2,31 

0,10-0,30 5,2 186 486 130 0,160 1,97 
průměr 5,4 183 498 138 0,168 2,14 

2 
0-0,15 4,7 214 458 117 0,150 2,79 

0,10-0,30 4,6 244 528 138 0,164 2,82 
průměr 4,7 229 493 128 0,157 2,81 

3 
0-0,15 5,5 242 429 134 0,154 3,01 

0,10-0,30 5,3 249 511 128 0,145 3,55 
průměr 5,4 246 470 131 0,145 3,28 

 
DISKUSE A ZÁVĚR 

Na základě výsledků získaných v prvním roce řešení projektu můžeme konstatovat, že 
dodáním vyšší dávky kompostu u varianty 3 (150 t . ha-1) byla infiltrační schopnost ovlivněna 
pozitivně (vlivem zvýšení pórovitosti, snížením objemové hmotnosti aj.). Došlo rovněž ke snížení 
penetračního odporu půdy oproti počátečnímu stavu, což značí lepší fyzikální i hydrofyzikální 
vlastnosti půdy.  

Dále byl u obou variant se zapraveným kompostem zjištěn vyšší obsah humusu v půdě a 
obsah celkového dusíku.   

Vzhledem k pozdnímu období založení variant (podzim 2008) nemůžeme jednoznačně určit 
vztahy mezi jednotlivými variantami a odlišnými stanovišti. Dlouhodobější vliv zapravení různého 
množství kompostu na infiltraci, vyhodnocení porostu a měření povrchového odtoku bylo odloženo 
na jaro 2009. Obecnější závěry bude možné učinit až získáním poznatků v dalších letech řešení 
výzkumného projektu.  

Zvýšení schopnosti půdy zadržovat vodu bylo pozorováno v mnoha studiích, při kterých byl 
aplikován kompost, i když efekt nastane pravděpodobně až po delším období. Například 
EVANYLO a SHERONY (2002) nezjistili žádné zvýšení kapacity půdy zadržovat vodu ani po 
dvou letech aplikování kompostu; ani v ostatních krátkodobých pokusech nebylo zvýšení příliš 
zřetelné (AVNIMELECH et al., 1993; KAHLE a BELAU, 1998). Na druhou stranu však u 
dlouhodobých pokusů s kompostem bylo zaznamenáno zřejmé zvýšení kapacity půdy vodu 
zadržovat (GUISQUIANI et al., 1995; MAYER, 2003).  

CURTIS a CLAASSEN (2007) zkoušeli na zvětralých půdách žulového podkladu podél 
silnic v Kalifornii aplikaci kompostů ze zahradního odpadu (z místní kompostárny) v dávkách 6, 12 
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a 24 % obj. (vztaženo na objem zeminy). Pokus trval dva roky a ověřil vhodnost používání 
kompostů za účelem zlepšení půdních fyzikálních vlastností – zvýšila se nasycená hydraulická 
vodivost a došlo ke snížení povrchového odtoku. Rovněž byly zaznamenány korelace s dávkami 
kompostu. Aplikaci zkompostovaného zahradního a faremního odpadu na půdu ověřovali PANDEY 
a SHUKLA (2006). Jednalo se o dvouletý polní pokus na písčité půdě v Jižní Floridě. Dávka 
kompostu byla stanovena na 100 t . ha-1. V průběhu pokusu se půdní vlhkost na poli ošetřeném 
kompostem zvýšila, zlepšila se také schopnost retence vody a její vzlínání v půdním prostředí.  

Podobně koncipovaný dvouletý pokus byl realizován v Dallasu, na sedmi různých půdních 
typech (WEINDORF et al. 2006). Charakter pokusu byl polní a kompost byl vyroben ze zbytkové 
biomasy z údržby zeleně. Aplikace kompostu proběhla zapravením příslušné vrstvy kompostu (0; 
2,5; 5 a 7,5 cm) na pokusný polní čtverec. Byl zaznamenán nárůst půdní vlhkosti a zlepšila se 
infiltrace vody do půdy (podle autorů zřejmě v důsledku lepší půdní struktury). 
 
Poděkování 
 Rádi bychom poděkovali všem spoluřešitelům, kteří se aktivně podíleli na řešení 
výzkumného projektu NAZV QH 81200. 
 
Grant 

Výsledky publikované v tomto článku vznikly díky finanční podpoře MZe ČR v rámci 
řešení výzkumného projektu NAZV č. QH 81200 „Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení 
retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i 
trvalých travních porostech“. Doba řešení tohoto projektu je vymezena na 1. 1. 2008 – 31. 12. 2012. 
 
SOUHRN 

Příspěvek shrnuje výsledky dílčího experimentu za první rok řešení výzkumného projektu 
NAZV č. QH 81200. Jednalo se o polní pokus s aplikací rozdílných dávek kompostu (90 a 150 t . 
ha-1) na ornou půdu a na TTP. Jako hodnocené charakteristiky na počátku a konci  vegetačního 
období (podzim – po zapravení kompostu) byly zvoleny časové rozpětí doby vsaku vody do půdy 
(infiltrace) a obsah základních půdních živin. Za první rok řešení byl prokázán vliv kompostu na 
retenční schopnost půdy v případě zapravení nejvyšší dávky. Lze konstatovat, že dodáním nejvyšší 
dávky kompostu do půdy (150 t . ha-1) došlo ke zrychlení infiltrační schopnosti. U variant se 
zapraveným kompostem byl rovněž zjištěn vyšší obsah humusu v půdě a obsah celkového dusíku. 
Obecnější závěry bude možné učinit až získáním poznatků v dalších letech řešení výzkumného 
projektu. 
 
Klíčová slova: infiltrace, komposty, polní experiment, živiny v půdě, orná půda, trvalé travní   
                         porosty 
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