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ABSTRACT 
The paper summarizes results of the partial experiment of the research project NAZV No. 

QH 82191 within the first year of solution 2008. It regards the small-plot field experiment aimed to 
composts effect verification applied into soil on change of its physical properties. The compost was 
made at the RIAE, p.r.i. experimental composting plant from cutted fresh grass, leaves, chopped 
materiel, above-sieve fraction and straw in limited amount. The composts application into soil was 
performed in spring 2008 in doses of 0, 124, 239 a 478 t . ha-1 with variants repetition. The compost 
application was performed with the rototary tiller equipped by horizontal knives rotor into depth 
about 150 mm. Before the compost application and 5 months after the application the soil compact 
samples withdrawal was carried out by means of Kopecky´s cylindres from the three various depths 
of the soil profile. In the depth of 50 – 100 mm there was found the soil bulk density decreasing 
with the compost increasing dose. To state more general conclusions there will be necessary to 
evaluate results from the next year of the research project solution. The effects of the soil physical 
seasonal properties dynamics can be expected.  
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ÚVOD 

Podle §1, odst. (1) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen 
ZPF), je ZPF základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem 
umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana ZPF, 
jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a 
zlepšování životního prostředí.  

Hovoří-li se o kvalitě půdy jako celku, je třeba se zaměřit na tři klíčové oblasti. Těmi 
bezpochyby jsou fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy. Hodnocení kvality půdy 
z hlediska fyzikálních vlastností však bylo a stále je v porovnání se dvěma zbylými oblastmi 
poněkud zanedbáváno (SOIL & TILLAGE RESEARCH 79/2004).  

Intenzivní zemědělskou činností je porušen malý koloběh minerálních látek                  v 
ekosystému, nadzemní části rostlin se pouze v malé míře vracejí do půdy a tím může docházet ke 
snižování obsahu humusu v půdě. Změnou kultur a technickou činností člověka             v krajině 
dochází rovněž ke změnám půdního klimatu a mikroklimatu. Navíc v mnoha oblastech dochází díky 
intenzifikaci zemědělství a pěstování vláhově náročných plodin k růstu půdní suchosti (KUTÍLEK, 
1978).  
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Podle KUTÍLKA (2008) existují tři stupně negativních změn fyzikálních vlastností půd. Za 
prvé se jedná o narušení půdní struktury, které se projevuje zhoršenou agregací v půdním horizontu 
A. Příčinou této disagregace bývá kombinace mechanického narušení půdy zemědělskou technikou 
a poklesem množství Corg., resp. poklesem humusových částic v půdě. Dalším stupněm je kompakce 
půdy vlivem těžké zemědělské techniky a v důsledku nesprávně volených orebních postupů, a to 
kompakce do hloubky (60 – 70) cm. Tyto změny v půdním horizontu mohou být v některých 
případech již nevratné. Třetím a posledním stupněm jsou pak změny chemického složení půdních 
roztoků (a následně redukce půdní hydraulické vodivosti), k nimž dochází především v aridních 
oblastech v důsledku nevhodně volených zavlažovacích systémů, popřípadě v důsledku skládkování 
odpadů (průsaky). 

Jako účinné opatření ve vztahu k výše zmíněnému „vyčerpání“ půd se ukazuje aplikace 
kompostů na zemědělské půdy. Kompostování nabývá na významu i v souvislosti      s potřebou 
účelného nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v ČR. Podle prognóz se produkce 
biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO) bude nadále zvyšovat. V roce 2010 je předpoklad 
produkce 5,135 mil.tun tuhých komunálních odpadů. Za předpokladu, že podíl BRO v komunálním 
odpadu stoupne na 60 % hmotnosti, jak je tomu v ostatních státech EU, bude celková produkce 
BRO v roce 2010 činit 3,08 mil.tun (ŠČASNÝ, 2002). Produkce odpadů ze zemědělství, 
zahradnictví, lesnictví, zpracování dřeva činila v roce 2003 cca 5 mil. tun, z toho se zkompostovalo 
cca 26 000 tun. Nárůst množství odpadů bude do budoucna nutné krýt i zvýšeným kompostováním.  

Po zapravení kompostu do půdy dojde zpravidla ke zvýšení obsahu organické půdní hmoty a 
následně k výraznému ovlivnění struktury půdy např.: ke zlepšení fyzikálních vlastností půdy – 
stabilita půdních agregátů, objemová hmotnost, pórovitost, využitelná vodní kapacita, infiltrace 
apod. Aplikace kompostu má pozitivní vliv na zpracovatelnost půdy, odolnost proti erozi, 
vododržnost, zvýšení mikrobiální biomasy a aktivity, potlačení výskytu rostlinných chorob a další 
funkce půdy. Snížená objemová hmotnost a zvýšená pórovitost zlepšuje provzdušnění půdy a její 
vodní režim (ZERA, 2008).  

Kompost působí také jako pojivo půdních částic, a tak činí půdu odolnější vůči erozi a 
zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu (PLÍVA a JELÍNEK, 1996; STRATTON et al., 1995). 
Kompost se dnes běžně aplikuje na písčité půdy s nedostatkem humusu, popř.               s potřebou 
zlepšit vodní režim a sorpční vlastnosti. Je též hlavním opatřením při změně kultury na ornou půdu, 
kde se aplikuje při rekultivaci (HORN et al., 2006; STOFFELA a KAHN, 2006), nebo při ochraně a 
zakládání trvalých travních porostů. Půdní organická hmota plní v půdě celou řadu významných 
funkcí. Kromě podpory biologické aktivity v půdě ovlivňuje tvorbu půdních agregátů a infiltrační 
schopnost půdy (AVNIMELECH a KOHEN, 1998; BOYLE et al., 1989; PAGLIALI et al., 1981). 
Půdní agregáty napomáhají při infiltraci vody do půdy, vytvářejí prostředí pro půdní organismy, 
zajišťují kořenům a půdním organismům přístup kyslíku a snižují riziko vzniku vodní eroze 
(TESTER, 1990).  

Stupeň zastoupení organické hmoty v půdě může být označen jako indikátor půdní kvality, 
protože povrchová organická hmota je hlavní prostředek při ochraně půdy před erozí, ovlivňuje 
infiltraci vody a zadržuje v půdě živiny (CISAR a SNYDER, 1995).  

V této souvislosti jsme si položili otázku, jak v podmínkách ČR v současné době efektivně 
využít kompost vyrobený z biologicky rozložitelných odpadů ze zemědělské činnosti, s ohledem na 
výše zmiňované problémy, které dnes zemědělské půdy ve velké míře postihují. Na tuto otázku měl 
částečně odpovědět řešený výzkumný projekt NAZV č. QH 82191 „Optimalizace dávkování a 
zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových 
srážkách“. Příspěvek shrnuje část výsledků z prvního roku řešení tohoto projektu. V rámci jedné 
aktivity výše zmiňovaného projektu byl v průběhu roku 2008 v areálu VÚRV, v.v.i. založen 
maloparcelní pokus, jehož cílem bylo ověřit vliv stupňovaného dávkování kompostů do půdy na její 
základní fyzikální vlastnosti. V textu jsou popsány základní charakteristiky založeného experimentu 
a dílčí výsledky za první rok řešení projektu.  
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MATERIÁL A METODY 
Výběr vhodného pokusného pozemku a jeho stanovištní charakteristika 

K maloparcelním pokusům byl zvolen pozemek v areálu VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně. 
Výběru tohoto pozemku předcházelo posouzení stanovištní homogenity, resp. heterogenity. Na 
vybraném pozemku byl za tímto účelem změřen penetrační odpor půdy kuželovým penetrometrem 
(únor 2008). K měření penetračního odporu je využíván registrační penetrometr se záznamem 
hodnot po 35 mm (resp. 40 mm) hloubky. Penetrometr je osazen normalizovaným kuželem (ASAE) 
s průměrem 12,8 mm a úhlem vrcholu kužele 30o. Minimální počet opakování měření u každé 
varianty pokusu je 10. Při měření penetrometrem jsou z hloubky měření odebírány půdní vzorky ke 
stanovení momentální vlhkosti půdy gravimetrickou metodou. K odběru je využívána žlábková 
sonda. Měření penetrometrem je ukazatelem mechanických vlastností půdy při momentální vlhkosti 
půdy. Metoda penetrometrie může být použita k posouzení stupně nakypření, ulehlosti nebo 
zhutnění půdy pouze za předpokladu příznivé vlhkosti půdy a její rovnoměrnosti v celé hloubce, do 
které hrot penetrometru při měření zasahuje.  

Klimatický region zvoleného pokusného pozemku lze charakterizovat jako mírně teplý, 
suchý, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 8,2 oC (průměr v červenci 17,9 oC; v lednu - 2,2 
oC). Průměrný roční úhrn srážek činí 526 mm, maximum měsíčních srážek připadá na měsíc 
červenec; průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou se pohybuje               v rozmezí 35 až 40; 
průměrná vrstva sněhu je 50 mm a nadmořská výška pokusného pozemku je 330 m. Genetickým 
půdním typem je černozem a půdotvorným substrátem je spraš na křídové opuce. Půdní druh lze 
charakterizovat přechodem mezi půdou hlinitou a jílovitohlinitou (ČSN 46 5302) – průměrný obsah 
zrn menších než 0,01 mm je 44,2 %.  

 
Rozvržení pokusného pozemku a nastavení experimentu 

Pokus byl navržen jako maloparcelní polní pokus s opakováním variant (viz schéma na obr. 
1). Jednotlivé parcely měly rozměry 3 x 3 m, mezery mezi pokusnými čtverci byly 0,5 m. Každá 
varianta byla provedena v šesti opakováních. Na vyměřených parcelách byly před zapravením 
příslušných stupňovaných dávek kompostů  odebrány neporušené půdní vzorky ke stanovení 
základních fyzikálních vlastností (březen 2008). Půdní vzorky byly odebrány vzorkovací soupravou 
Eijkelkamp ze tří hloubek v ornici (50 – 100 mm, 100 – 150 mm, 150 – 200 mm). 

 
Tab. 1: Dávky kompostů zapravované do půdy 

Varianta 
Dávka kompostu 

(t .ha-1) 
K (Kontrola) 0 

D1 124 
D2 239 
D3 478 

  Pozn. Vlhkost kompostu v době aplikace: 38 % hm. 
 
Na pokusný pozemek byl v dubnu 2008 aplikován kompost ve zvolených dávkách (viz tab. 

1) a dle předem navrženého schématu (viz obr. 1 a obr. 2). Dávky kompostů byly odvozeny 
z nejčastěji aplikovaných dávek v již prováděných podobně nastavených pokusech, ať již v ČR či v 
zahraničí. Kompost byl zapraven do půdy při celoplošném zpracování pokusné plochy rotačním 
kypřičem s horizontálním nožovým rotorem. Ornice byla při této pracovní operaci zpracována do 
hloubky cca 150 mm.   
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Obr. 1: Schéma uspořádání pokusných variant s opakováním (jednotlivé čtverce o rozměrech 3 x 3 
m, 2 x mezera 0,5 m) 
  

Obr. 2: Maloparcelní polní pokus těsně po aplikaci kompostu, duben 2008  

 
Výroba kompostu pro potřeby zajištění experimentu byla provedena v roce 2008 na 

experimentální kompostárně VÚZT, v.v.i. umístěné v areálu VÚRV, v.v.i. Kompostárna se zde 
nachází na oplocené ploše o rozměrech cca 60 m x 10 m.   
 Na kompostárně je ke zpracovávání zbytkové biomasy, resp. bioodpadů využívána 
technologie řízeného kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Na kompostárně byl 
vyroben kompost vyhovující kvality (v souladu s ČSN 46 5735 „Průmyslové komposty“) 
využitelný v experimentech zaměřených na zlepšení fyzikálních a hydrofyzikálních vlastností 
vybraných půd. Hlavními surovinami při zakládání kompostů byly: posečená čerstvá tráva z údržby 
areálu VÚRV, v.v.i, listí, štěpka, nadsítná frakce a omezené množství slámy.   
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Jako hlavní technické prostředky jsou využívány: univerzální čelní nakladač UNC – 060, 
nakládací lopata o geometrickém objemu 0,375 m3 (vrstvení a urovnávání hromady), štěpkovač 
PEZZOLATO PZ 110 (drcení některých kompostovaných surovin), překopávač kompostu 
OSTRATICKÝ NPK 250H (překopávání kompostu), vibrační síto deskové VSD – 01 (prosévání  
kompostu), pásový dopravník RM9 -19 (prosévání  kompostu), traktor Zetor Z 5245 s přívěsem 
(převoz surovin, popř. kompostu) a automobil AVIA 31 pro kontejnerovou dopravu (převoz 
surovin, popř. kompostu).  

Na každé hromadě kompostu probíhalo pravidelné měření teplot a obsahu vzdušného 
kyslíku podle zpracované metodiky.  

Následně se koncem září 2008 uskutečnil odběr neporušených vzorků zeminy pomocí 
Kopeckého odběrných válečků o objemu 100 cm3 ze stejných hloubek jako v jarním termínu 
odběru. V rámci laboratorních rozborů byly standardním postupem stanovovány základní ukazatele 
fyzikálních vlastností půdy (Valla, Kozák et al. 2000). V našem příspěvku jsme se zaměřili na 
vyhodnocení objemové hmotnosti.  

 
VÝSLEDKY 

V rámci posouzení stanovištní homogenity byla v únoru 2008 zjišťována vlhkost pokusného 
pozemku. Hodnoty vlhkosti půdy v době měření penetrometrem (uvedené v tab. 2) prokázaly 
rovnoměrnou vlhkost půdy v hodnoceném profilu od povrchu půdy do hloubky 0,40 m. Tím byla 
prokázána vhodnost použití metody penetrometrie k posouzení vyrovnanosti pozemku z hlediska 
stupně utužení, resp. nakypření půdy.   

 
Tab. 2: Vlhkost půdy (% hmotnosti) v době měření penetrometrem na vybraném pozemku, Ruzyně,  
              únor 2008 

vzorek hloubka [cm] 
vlhkost  
[% hm.] vzorek hloubka [cm] 

vlhkost 
[% hm.] 

I. 5 16,5 II. 5 18,8 
I. 10 17,0 II. 10 18,6 
I. 15 17,1 II. 15 18,7 
I. 20 17,1 II. 20 18,6 
I. 25 16,3 II. 25 17,8 
I. 30 17,0 II. 30 17,2 
I. 35 16,1 II. 35 17,0 
I. 40 16,3 II. 40 17,5 
 průměr 16,7  průměr 18,0 

Pozn. Vlhkost půdy byla příznivá pro měření, podle ČSN 46 5302 byla půda vlahá. 

 
Výsledky měření penetrometrem v pravidelných odstupech po 2 m v přímých liniích 

navzájem kolmých a v jednotlivých hloubkách měření prokázaly zvyšování penetračního odporu 
půdy s narůstající hloubkou. Hodnoty penetračního odporu (obr. 3 a obr. 4), vykazují náznaky 
výraznější stanovištní heterogenity pouze v ojedinělých případech (okraj pozemku). Tyto výsledky 
byly využity při výběru pokusné plochy, která zaujímá pouze část hodnoceného pozemku. Na této 
vybrané části pozemku bylo možné považovat vyrovnanost zvolené plochy z hlediska penetračního 
odporu při příznivé vlhkosti pro měření za vyhovující.  
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Průměr v hloubce 80 mm 
(standardní odchylka)
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Obr. 3 a obr. 4 : Penetrační odpor půdy v hloubce 80 mm/240 mm, Ruzyně – únor 2008 
 

Na vyměřených parcelách pokusného pozemku byly před zapravením příslušných 
stupňovaných dávek kompostů odebrány (březen 2008) neporušené půdní vzorky ke stanovení 
základních fyzikálních vlastností. Tab. 3 uvádí hodnoty objemové hmotnosti zeminy redukované ve 
třech hloubkách odběru.  

 
Tab. 3: Objemová hmotnost zeminy po vysušení do konstantní hmotnosti 

Hloubka 
[mm] 

I.A II.A I.B II.B I.C II.C 
rd [g.cm-3] rd [g.cm-3] rd [g.cm-3] rd [g.cm-3] rd [g.cm-3] rd [g.cm-3] 

50-100 1,51 1,48 1,49 1,48 1,50 1,51 
100-150 1,54 1,51 1,48 1,50 1,49 1,59 
150-200 1,51 1,47 1,50 1,45 1,54 1,50 

rd - objemová hmotnost zeminy po vysušení do konstantní hmotnosti (g.cm-3) 
 

S výjimkou hloubky 100 – 150 mm v jednom odběrném místě nebyla zaznamenána 
výraznější heterogenita objemové hmotnosti půdy redukované (objemové hmotnosti zeminy po 
vysušení do konstantní hmotnosti) a celkové pórovitosti v době před aplikací kompostu. Jak je 
patrné z tab. 3, hodnoty objemové hmotnosti zeminy neklesly pod hodnotu 1,45 g.cm-3. 
Zhruba 5 měsíců po zapravení stupňovaných dávek kompostu na maloparcelní pokusné pozemky se 
uskutečnil odběr neporušených vzorků zeminy ze stejných hloubek jako v jarním termínu odběru. 
Z grafu na obr. 5 je patrné, že byl zaznamenán trend poklesu objemové hmotnosti zeminy 
s narůstající dávkou kompostu (hloubka 50 – 100 mm). Po zpracování dat v programu Statgraphics 
Plus 5 bylo zjištěno, že statisticky významný rozdíl (na zvolené hladině významnosti α = 0,05) je 
mezi variantami K a D3.  
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Obr. 5: Průměrné hodnoty (se standardní odchylkou) objemové hmotnosti půdy z hloubky   
             odběru půdních vzorků 50 – 100 mm, Ruzyně – září 2008  

 
DISKUSE A ZÁVĚR 

Předpoklad, že kompost přidaný ve vysoké dávce do půdy může pozitivně ovlivnit fyzikální 
vlastnosti půdy, a to i v krátkodobém časovém horizontu, se na základě výsledků z prvního roku 
řešení projektu potvrdil. K vyslovení obecnějších závěrů bude ovšem nutné vyhodnotit výsledky z 
navazujícího roku řešení výzkumného projektu, kdy je možné očekávat projevy sezónní dynamiky 
fyzikálních vlastností půdy.  

Pro srovnání, EBERTSEDER (1997) a TIMMERMANN et al. (2003) uvádějí, že objemová 
hmotnost půdy se s hnojením kompostem skutečně snižuje, i když to trvá mnohem déle než 
například zlepšování stability půdních agregátů.  

Z Evropy jsou dostupné údaje z pokusu COURTNEYHO a MULLENA (2008), kde byl 
v Irsku během jednoho roku aplikován na prachovopísčitou půdu kompost z hub (tzv. SMC – Spent 
Mushroom Compost) a také kompost z běžných organických odpadů. Jednalo se o pokus polní a 
dávky kompostu byly zvoleny následující: 0, 25, 50 a 100 t . ha-1. U všech zvolených dávek a u 
obou druhů kompostů byl zaznamenán pokles objemové hmotnosti. 

Podobně GOLABI et al. (2007) zkoušeli v rámci jednoletého polního pokusu aplikaci 
kompostu z dřevní štěpky, hnoje a faremních odpadů v dávkách 0, 74, 148 a 296 (resp. 222) t . ha-1. 
Kompost byl zapraven do hloubky 100 mm. Tento pokus byl založen v oblasti Západního Pacifiku 
na půdním typu „Akina“ (velmi jemná kaolinická půda). Byl opět zaznamenán pokles objemové 
hmotnosti, a to úměrně vzhledem k dávce kompostu; čím vyšší dávka, tím vyšší pokles objemové 
hmotnosti. 

Zlepšené fyzikální vlastnosti půdního materiálu jsou dobrými ukazateli účinků přídavku 
kompostu/organické hmoty, ale nezaručují, že půda bude i hydrologicky lépe „účinkovat“, tzn., že 
zadrží v povodí více vody a sníží riziko povodní, popř. suchých období. Veškeré hypotézy je 
nezbytné ověřit v rámci dlouhodobých polních experimentů a doposud zaznamenané „kladné“ 
výsledky převést do zemědělské praxe. Dosud nevyřešenou otázkou zůstávají stále například 
optimální dávky kompostu pro půdní prostředí i rostliny.    

 
Poděkování 
 Rádi bychom poděkovali všem spoluřešitelům, kteří se aktivně podíleli na řešení 
výzkumného projektu NAZV QH 82191. 
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Výsledky vznikly rovněž díky realizaci Výzkumného záměru VZ MZE0002703101 
„Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské technologie a techniky s aplikací inovací 
oboru do zemědělství České republiky“. 
 
SOUHRN 

Příspěvek shrnuje výsledky dílčího experimentu výzkumného projektu NAZV č. QH 82191 
za první rok řešení 2008. Jednalo se o maloparcelní, polní experiment, jehož cílem bylo ověřit vliv 
kompostů aplikovaných do půdy na změnu jejích fyzikálních vlastností. Komposty byly vyrobené 
na experimentální kompostárně VÚZT, v.v.i. z posečené čerstvé trávy, listí, štěpky, nadsítné frakce 
a omezeného množství slámy. Aplikace kompostů do půdy proběhla na jaře 2008 v dávkách 0, 124, 
239 a 478 t . ha-1 s opakováním variant. Zapravení kompostu bylo provedeno rotačním kypřičem s 
horizontálním nožovým rotorem, a to do hloubky cca 150 mm. Před zapravením kompostu a po 5 
měsících od zapravení se na pokusných parcelách uskutečnil odběr neporušených vzorků zeminy 
Kopeckého válečky ze tří různých hloubek půdního profilu. V odběrové hloubce 50 – 100 mm byl 
zaznamenám pokles objemové hmotnosti zeminy s narůstající dávkou kompostu. Pro vyslovení 
obecnějších závěrů bude ovšem nutné vyhodnotit výsledky z navazujícího roku řešení výzkumného 
projektu. Je možné očekávat projevy sezónní dynamiky fyzikálních vlastností půdy.      
 
Klíčová slova: polní pokusy, komposty, fyzikální vlastnosti půdy, objemová hmotnost 
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