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Abstract 

This paper deals with the permanent grassland and their positive influence on the formation of organic matter in the 
soil. They compared two methods of determining soil carbon and that by combustion and indirectly so-called wet 
method. In terms of carbon content in soil is advantageous compared two- and four-cutting management. It also has a 
beneficial effect of fertilization on the carbon content in the soil and already dose of 40 kg N. ha-1  per year can 
increase the carbon content of about 4%. 
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1. ÚVOD 
 

Trvalé travní porosty (TTP) mají svou 
nezastupitelnou úlohu v protierozním využití a 
představují jeden z nejvhodnějších způsobů udržení 
půdní úrodnosti. Jsou vhodným prostředkem k uvedení 
orné půdy do klidu, kdy v případě potřeby půdy v 
produkční sféře je možný její rychlý návrat (MAYER, 
2006). Významným činitelem k udržení půdní 
úrodnosti je obsah organické hmoty v půdě 
(PROCHÁZKOVÁ et al., 2010). 

 
Organická hmota v půdě 
Organická hmota v půdě je tvořena souborem 

všech odumřelých organických látek rostlinného a 
živočišného původu. Původní organická hmota, 
humusotvorný materiál, podléhá přeměnám působením 
mineralizace, humifikace, ulmifikace. Humus se 
hodnotí z hlediska kvantitativního a kvalitativního. 
Obsah půdní organické hmoty patří k faktorům, které 
ovlivňují biologické, fyzikální a chemické procesy, 
které se podílejí na kvalitě půdy a její trvalé 
udržitelnosti v systémech hospodaření.  

Hlavním zdrojem organické hmoty, která vstupuje 
do půdy jsou rostliny, zvláště jejich kořeny. Organická 
hmota je zde rozkládána půdními mikroorganismy. 
Víceleté trávy se vyznačují velmi bohatým systémem 
jemných, silně rozvětvených kořínků. V povrchové 
půdní vrstvě do 20 cm se nachází asi 65 – 90 % všech 
kořenů trav. Jednotlivé kořínky však pronikají 
podstatně hlouběji (REGAL, KRAJČOVIČ, 1963). 

Rostlinná hmota, často nazývaná fytomasa, je 
vytvářena působením fotosyntézy na určitém území. Je 
dílčí součástí biomasy. Podzemní biomasa TTP netvoří 
součást hospodářského výnosu, ale je stabilizační 
složkou porostu. Struktura i produkce přispívá 

k udržení, popř. regeneraci půdní úrodnosti.  Narozdíl 
od jednoleté nadzemní biomasy přežívá po mnoho let 
(PETR, ČERNÝ, HRUŠKA, 1980). Kořeny patří do 
objemu rostlinné hmoty, zejména její organické složky. 

Analýzou fytomasy se určí spalitelný podíl - 
organická hmota a popeloviny. Ze spalitelného podílu, 
který při žíhání uniká ve formě plynů, tvoří převážnou 
část sušiny rostlin uhlík (C) - asi 45 %, kyslík (O) - asi 
42%, vodík (H) - asi 6 % a dusík (N) - okolo 1,5 % 
(VANĚK et al., 2010). Obsah organického uhlíku 
v půdě je jedním z ukazatelů kvality půdy..  
 
2. METODY A MATERIÁLY 
 

Způsob hospodaření na trvalých travních porostech 
(TTP) zasahuje nejen do botanické skladby porostů a 
tvorby nadzemní a podzemní fytomasy, ale odráží se i 
na stavu půdy. Sledování vlivu sečí a vlivu hnojení na 
půdu s trvalým travním porostem bylo doplněno o 
hodnocení půdy z pohledu organické hmoty. 

K porovnání vlivu sečí a vlivu hnojení na půdu 
s trvalým travním porostem (TTP) byl vybrán pozemek 
Šumavského statku, Nicov. Území se nachází v horské 
výrobní oblasti, zemědělské výrobní podoblasti 
pícninářská P2, zasahuje do  mírně chladného (MCH) a 
chladného (CH) klimatickém regionu. Před založením 
pokusu měl pozemek střídavé využití pokosu a pastvy. 
Vybraná lokalita byla obhospodařována a sledována po 
dobu tří vegetačních období. 

Pokus na TTP byl založen s blokově uspořádanými 
pokusnými dílci o velikosti 10 m2. Hlavními faktory 
byly tři úrovně výživy. Kontrolní varianta bez hnojení 
a dvě úrovně hnojení minerálním dusíkem 40 kg N/ha a 
80 kg N/ha. Každá varianta výživy byla ve třech 
opakováních, s dvojsečnou a čtyřsečnou intenzitou 
sklizně za vegetační období. 
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Na vybraných pokusných variantách bylo 
aplikováno dusíkaté hnojivo LAV (27%) v dávce 40 kg 
N.ha-1 jednorázově na počátku vegetačního období. 
Dávka 80 kg N.ha-1 byla rozdělena na 40 kg N.ha-1 na 
počátku vegetačního období a 40 kg N.ha-1 po první 
seči. Sklizeň čtyřsečné varianty probíhala v termínech: 
1. seč s přihnojením konec května, 2. seč začátek 
července, 3. seč polovina srpna, 4. seč začátek října. 
Sklizeň dvojsečné varianty se uskutečnila v termínu: 1. 
seč s přihnojením v polovině června, 2. seč začátkem 
října. 

Ve třetím roce experimentu po ukončení vegetační 
doby a následující rok na jaře po odtátí sněhu byly na 
pokusných parcelách odebrány neporušené vzorky 
půdy z hloubky 100 až 150 mm do Kopeckého válečků 
o objemu 100 cm3. Byl proveden zrnitostní rozbor 
půdy, analyzovány fyzikální parametry půdy - 
objemová hmotnost redukovaná, specifická (měrná) 
hmotnost, pórovitost, maximální kapilární vodní 
kapacita (MKVK) a minimální vzdušná kapacita 
(MVK) - (HRAŠKO, J., BEDRNA, Z., 1988; 
JANDÁK, J et al., 2007). 

Pro stanovení obsahu organické hmoty v půdě byly 
uvedené vzorky půdy analyzovány na obsah celkového 
uhlíku (Ct)  a doplněny měřením obsahu organického 
uhlíku (Cox). Stanovení obsahu Ct bylo prováděno 
suchou cestou, tzv. ztrátou žíháním, spálením vzorků 
půdy v kelímkové peci, při 530°C. Stanovení Cox bylo 
prováděno mokrou cestou, tzv. modifikovanou 
Tjurinovou metodou, jejichž podstatou je oxidace 
uhlíku organické hmoty kyslíkem dvojchromanu 
draselného a následným přepočtem stanoveného 
množství uhlíku na obsahu humusu (VALLA, M. et al., 
2002). 

 
 
 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
 
Zrnitostní rozbor půdy  
Vyhodnocení zrnitosti půdních vzorků (tab. 1) 

ukázalo zastoupení částic s menším průměrem než 
0,01 mm v rozmezí 10 až 20 % obsahu. Podle 
zrnitostní analýzy (ČSN 46 5302) se jedná o lehké až 
velmi lehké půdy, na hranici písku a hlinitopísčité 
půdy. Půda se skládá převážně z hrubých písčitých zrn 
a velmi nízkého podílu prachových částic. Tyto půdy 
mají malou soudržnost, jsou drobivé až sypké, pro 
vodu velmi snadno propustné a proto vysýchavé. Jedná 
se o půdy velmi snadno zpracovatelné. 

 
Množství organických látek v půdě charakterizuje 

obsah uhlíku. 
Vzorky půdy TTP byly posuzovány na obsah 

organického uhlíku z hlediska vlivu sečí a vlivu 
hnojení (tab. 2, obr. 1, obr. 2). Při porovnání obsahu 
celkového uhlíku Ct   půdě z hlediska počtu sečí 
vykazují hodnoty statisticky významný rozdíl ve 
prospěch dvousečné varianty. Hnojená varianta 
vykazuje vyšší hodnoty Ct než nehnojená varianta. Ve 
dvousečné variantě a hnojení 40 kg N.ha-1 za rok 
vzrostl podíl Ct o 4,05 % oproti variantě s nulovým 
hnojením. U hnojení 80 kg N.ha-1 činil nárůst Ct v 
průměru o 8,34 % oproti variantě s nulovým hnojením. 
U čtyřsečné varianty 40 kg N/ha/ vzrostl podíl Ct o 
24,48 %  oproti variantě s nulovým hnojením. Úroveň 
hnojení 80 kg N.ha-1 vykazovala nárůst vyšší o 15,77 
% než kontrolní varianta. Vícenásobnou analýzou 
rozptylu bylo zjištěno, že obsah celkového uhlíku Ct 
byl významně závislý na počtu sečí porostu. Počet sečí 
měl dvakrát vyšší vliv než hnojení. 
 
 

Tab.1: Příklad zrnitostního rozboru vzorků půdy 
Průměr  částic Označení Vzorek 1 Vzorek 2 

(mm)  % % 
< 0,001 Jíl 0,54 0,58 

0,001-0,005 Jemný prach 5,75 6,00 
0,005-0,010 Střední prach 6,81 5,21 
0,010-0,050 Hrubý prach (II. kat.) 21,4 22,26 
0,001-0,050 Prach 33,96 33,47 
0,05-0,10 Jemný písek (III. kat.) 8,43 9,33 

0,1-2,0 Střední písek (IV. kat.) 57,06 56,62 
0,05-2,0 Písek 65,49 65,49 
< 0,01 Částice jílnaté (I. kat.) 13,10 11,79 

 
Tab. 2:Statistická analýza obsahu Ct  v půdě TTP při různých úrovních hnojení a počtu sečí 

Seče 2 2 2 4 4 4 
N hnojení 0 40 80 0 40 80 

Stř. hodnota 4,92 5,45 5,40 4,57 4,99 4,38 
Chyba stř. hodnoty 0,10 0,11 0,13 0,18 0,07 0,18 

Medián 4,96 5,58 5,56 4,70 5,09 4,75 
Minimum 4,22 4,58 4,59 3,50 4,55 3,23 
Maximum 5,37 5,92 6,14 5,26 5,36 4,94 
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Obr. 1: Vliv počtu sečí na obsah celkového uhlíku Ct  v půdě TTP 

+  Průměr; □ rozsah 25% - 75%; 
 
 
 

 
Obr. 2: Vliv úrovně hnojení N na obsah uhlíku Ct v půdě TTP 

+  Průměr; □ rozsah 25% - 75%; 
 

 
 

Obsah Cox potvrzuje trend, který se získal 
z výsledků o obsahu Ct.. Naměřené hodnoty Cox uvádí 
tab. 3. Střední hodnoty Cox od 3,75 do 4,68 % jsou 

vyšší než 2,9 %, tj podle klasifikace hladiny humusu 
v půdě obsah velmi vysoký (tab. 4). 
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Tab. 3: Statistická analýza obsahu Cox v půdě TTP při různých úrovních hnojení a počtu sečí 
Seče 2 2 2 4 4 4
N hnojení 0 40 80 0 40 80
Stř. hodnota 4,32 4,49 4,68 3,75 4,67 4,14
Chyba stř. hodnoty 0,26 0,09 0,25 0,19 0,24 0,38
Medián 4,50 4,48 4,80 3,71 4,60 4,28
Minimum 1,53 0,66 1,80 1,20 1,57 2,48
Maximum 3,49 4,15 3,50 3,15 4,01 3,01

 
Tab. 4 Klasifikace hladiny humusu v půdě (Valla  et. al.,2002) 

Cox (%)  Humus (%) Označení obsahu 
< 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 

 
 
 
 

Fyzikální vlastnosti půdy 
Pokusné pozemky vykazovaly průměrnou hodnotu 

specifické (měrné) hmotnosti půdy 2,42 g.cm-3, čímž se 
půda řadí do kategorie silně humózních horizontů 

(VALLA, M. et al., 2002). Hodnoty základních 
fyzikálních vlastností půdy jsou uvedeny v tab. 5. Mezi 
variantami pokusu nebyly u ukazatelů fyzikálních 
vlastností půdy zjištěny statisticky významné rozdíly. 

 
 

Tab. 5: Ukazatele prostorového uspořádání půdní hmoty v době odběru půdních vzorků 
z hloubky 100 až 150 mm do Kopeckého válečků o objemu 100 cm3 

Termín 
odběru 

Hnojení 
N 

Objemová 
hmotnost 

redukovaná
Pórovitost MKVK MVK 

podzim (kg.ha-1) (g.cm-3) % % % 
2 seče 0 1,19 50,8 38,9 11,8 
2 seče 40 1,21 50,1 37,0 13,1 
2 seče 80 1,18 51,2 37,4 13,8 

podzim      
4 seče 0 1,25 48,2 37,7 10,5 
4 seče 40 1,21 50,2 37,1 13,1 
4 seče 80 1,14 52,7 38,8 13,9 
jaro      

2 seče 0 1,11 54,3 43,1 11,3 
2 seče 40 1,14 53,0 39,8 13,2 
2 seče 80 1,14 52,7 39,6 13,2 
jaro      

4 seče 0 1,21 50,2 37,8 12,4 
4 seče 40 1,21 50,1 39,8 10,3 
4 seče 80 1,10 54,6 39,6 15,0 

 

 

 

 ZÁVĚR 

 
Z uvedených výsledků vyplývá, že hnojení 

dusíkem i v těchto nízkých dávkách příznivě ovlivnilo 
prokořenění půdy u trvalého travního porostu. 

Kořenový systém trvalých travních porostů zvyšuje 
obsah organické hmoty v půdě a tím významně  působí 
jako protierozní činitel. U počtu sečí se projevil 
podstatně vyšší vliv na obsah uhlíku v půdě než u 
intenzity hnojení. Z pohledu obsahu organické hmoty 
v půdě TTP se projevilo jako optimální hnojení 40 kg 
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N.ha-1 při dvousečné variantě sklizně nadzemní 
fytomasy.  
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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá trvalými travními porosty a jejich příznivým vlivem na obsah organické hmoty v půdě. 
Jsou porovnány dva způsoby stanovení uhlíku v půdě a to spalováním a nepřímo tzv. mokrou cestou. Z pohledu obsahu 
uhlíku v půdě bylo výhodné dvousečné obhospodařování oproti čtyřsečnému. Rovněž hnojení mělo příznivý vliv na 
obsah uhlíku v půdě a již dávka 40 kg N.ha-1  za rok zvýšila obsah uhlíku o cca 4 %.  

Klíčová slova: trvalý travní porost, humus, pórovitost 
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