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Abstract: Influence of Applied Compost on Soil Properties of Selected Lokalitions in CR. Water 

retention capacity and infiltration of the soil are important characteristics to maintain the sustainable 

development of the country. Plenty of water in the soil provides good conditions for growing plants, 

infiltration ability is important for the reduction of surface runoff, including its negative impacts such 

as soil erosion and flooding in the floodplains of rivers. Above-mentioned hydrophysical soil 

properties are affected by, inter alia, the content of organic matter. There was observed saturated 

hydraulic conductivity (hereinafter referred to as Ksat) at four locations in CR (Červený Újezd, 

Libichov, Náměšť nad Oslavou and Ruzyně). At Červený Újezd and Libichov there was also observed 

retention capacity of soil before and after different doses of compost or organic matter from harvest 

residues. To determine the effect of compost on soil properties, the data before and after application of 

compost were compared, particularly with regard to the different doses of compost. Assessed data 

from the soil horizon from 0,05 to 0,15 show increases Ksat after incorporation of organic matter. 

Trends in retention curves are no longer so clear. 

Key words: compost, soil hydraulic properties, saturated hydraulic conductivity, retention curve. 

 

Úvod 

Cílem práce bylo sledovat vliv aplikovaného kompostu či posklizňových zbytků na hydrofyzikální 

vlastnosti půd, vliv způsobu zapravení organické hmoty byl rovněţ sledován. To koresponduje 

s náplní projektu NAZV č. QH82191 s názvem „Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty 

do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzívních dešťových sráţkách“.  

Sledování vlivu kompostů na vlastnosti půdy je aktuální z hlediska moţnosti stabilizace vodního 

reţimu půdy, rovněţ i při vyuţití kompostu v zemědělství, zahradnictví, úpravách terénu a rekultivaci 

ploch jako hnojiva nebo mulče. Kompostování nabývá na významu také v souvislosti s potřebou 

účelného nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady (dále jen BRO) (Lalande a kol. 2000, 

Masciandaro a kol. 2000, Váňa 2003). Nutnost zachování ekologických funkcí půdy je ale ze všech 

hledisek to nejdůleţitější, a proto je nutné se zabývat vlivem aplikace jakýchkoliv organických látek 

na vlastnosti půdy, coţ potvrzuje i Bazzoffi a kol. (1998).  

Studium půdní organické hmoty je neobyčejně obtíţné, neboť v ní probíhají nepřetrţitě a souběţně 

rozmanité transformační procesy, coţ má za následek její stále se měnící celkové sloţení. Proto i přes 

existenci mnoţství prací, věnovaných půdní organické hmotě, zůstává řada otázek na úrovni hypotéz, 

které se mnohdy od sebe liší (Ledvina a kol. 2000). Těţištěm velké části vědeckých prací jsou účinky 

organické hmoty na cyklus uhlíku, dusíku, fosforu a dalších ţivin a na znečišťování vod nebo na půdu 

samotnou (Ros a kol. 2006). Dalšími důleţitými tématy vědeckých prací je sledování výnosnosti 

plodin (Klasink a Steffens 1996, Raupp 1999, Hartl a kol. 2003) a vyplavování dusíku (Parkinson a 

kol. 1996 a Mamo a kol. 1999). Hydraulické i ostatní fyzikální vlastnosti půdy jsou přitom jen jako 

nezbytná součást popisu předmětu zkoumání, popř. jako mezičlánek nutný k vysvětlení hlavních 

zkoumaných procesů. 
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Gonzales a Cooperband (2002), také Carter (2007) prokázali v jejich pokusu, ţe zapravení kompostu 

do půdy experimentální plochy způsobilo zvýšení polní vodní kapacity. Bescansa a kol (2005) 

sledovali zvýšení vyuţitelné vodní kapacity jílovitohlinité půdy po aplikaci posklizňových zbytků. 

Bauer a Black (1992) naopak sledovali sníţení vyuţitelné vodní kapacity při aplikaci posklizňových 

zbytků do hlinité půdy či jílu. Kompost z komunálního odpadu dle Turnera a kol. (1994) rovněţ 

zvyšuje vodní kapacitu. Diana a kol. (2008) zase uvádí, ţe hnojení kompostem (zbytky z produkce 

vína) kombinované s minerálními hnojivy (amonná forma dusíku) zlepšilo zpracovatelnost a drobivost 

půdy, zadrţení vody v půdě a kationtovou výměnnou kapacitu. Dle Mayera (2004), Ahmada a kol. 

(2008), Gil a kol. (2008) pouţití kompostů vede na základě zvyšování obsahu organické hmoty v půdě 

a v souvislosti s nárůstem obsahu středních pórů ke zlepšení retenční schopnosti půdy. Autoři dále 

dodávají, ţe tento efekt se projeví spíše po dlouhodobější aplikaci kompostů. Zvýšení retenční 

schopnosti po aplikaci kompostu z hnoje a listí rovněţ potvrzuje Thompson a kol (2008). Naeini a 

Cook (2000) sledují vyšší vlhkost půdy blízko nasycení a niţší dále od něho. Vyšší retenční kapacitu 

sleduje také Bauer a Black (1992) po aplikaci posklizňových zbytků zvláště do písčité půdy. Vyšší 

nasycenou vodivost a výnos po aplikaci kompostu do jílovité, jílovitohlinité a hlinité půdy popisuje 

Wanas (2006), infiltrace se zvyšuje i po aplikaci hnoje (Ramos M.C. 2006). Niţší infiltrační schopnost 

po aplikaci kompostu z hnoje a listí do prachové hlíny popisuje Thompson a kol (2008). Mayer (2004) 

na základě studia literárních pramenů dále uvádí, ţe pozitivní a dlouhodobější vliv aplikace kompostů 

na infiltraci vody do půdy lze očekávat aţ po víceleté pravidelné aplikaci, tj. v rozmezí 4-10 tet. 

Zlepšení pórovitosti a půdních agregátů po aplikaci kompostu a hnoje potvrzuje také Pagliai a kol. 

(2004). Vliv zpracování půdy, vegetace a samovolné nebo člověkem podpořené proměnlivosti 

struktury a zhutnění půdy (zejména humusového horizontu) je obvykle mnohem výraznější neţ vliv 

přidání organické hmoty. Např. Hangen a kol. (2002) uvádí jako moţnou příčinu rozdílů v infiltraci 

různé způsoby zpracování půdy. 

Tento text se zabývá vyhodnocením vlivu aplikovaného kompostu či posklizňových zbytků na 

hydraulické vlastnosti půdy jako jsou nasycená hydraulická vodivosti a retenční křivka. Další 

charakteristiky, které byly sledovány ve zmiňovaném projektu, jako např. penetrační odpor., struktura, 

obsah organické hmoty, pH půdy, objemová hmotnost půdy, vlhkost, pórovitost, minimální vzdušná 

kapacita a stabilita půdních agregátů, nebyly předmětem této práce. Práce se rovněţ nezabývá 

rozdělením organické hmoty na primární (kořenové sekrety, mikrobiální biomasa, kořenové vlásnění a 

části rostlin) a humusovou část (fulvokyseliny, huminové kyseliny a huminy), jak je popisuje např. 

Vaněk a kol. (2009). Na řešení problematiky jsme v ČR vybrali čtyři pokusné plochy a to Libichov, 

Náměšť nad Oslavou, Červený Újezd a Ruzyni.  

 

Materiál a metody 

Na čtyřech lokalitách v ČR byly zaloţeny polní pokusy, na kterých se sleduje změna hydrofyzikálních 

vlastností půdy a doba trvání této změny vlivem jednorázově zapravené vysoké dávky organické 

hmoty (OH) do půdy.  

Na pozemku „Školního statku ČZU“ v Červeném Újezdě (řepařská výrobní oblast) je zaloţen 

vícefaktorový parcelový pokus s rozdílnými vstupy organické hmoty a rozdílnou intenzitou 

zpracování půdy. Půda, druh hlinitá aţ jílovitohlinitá,  se na jedné polovině plochy zpracovává orební 

technologií, na druhé polovině se uplatňuje půdoochranná technologie s mělkým kypřením 

radličkovými a talířovými kypřiči. Na parcely v obou částech experimentu byla jednorázově na celou 

dobu sledování dodána OH v 5  formách - hnůj, sláma, zapravená meziplodina a 2 úrovně dávek 

kompostu. V kaţdé technologii zpracování půdy jsou 2 kontrolní varianty. První - kontrola bez dodání 

OH a bez vegetace a druhá bez dodání OH, ale s pěstovanou plodinou. V pokusech je pro kaţdou 

technologii realizováno 7 variant způsobu vnesení OH do půdy, kaţdá ve 4 opakováních. Pro 

hodnocení v publikaci jsou vyuţity varianty se zapraveným kompostem a kontrola bez kompostu 

s pěstovanou plodinou. 

Druhý experimentální pozemek s písčitou půdou je v Libichově – Brodcích nad Jizerou. Uplatňuje se 

zde mělké zpracování půdy bez orby s periodicky opakovaným prohlubovacím kypřením. Na 

pozemku je půdní druh na rozhraní kategorií hlinitopísčitá a písčitá. Pokus má 2 varianty se 
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zapravenými dávkami posklizňových zbytků v dávkách 12 a 24 t sušiny.ha
-1

 a kontrolu s odklizenou 

nadzemní hmotou z předplodiny. Kaţdá varianta má 3 opakování. Před zapravením do půdy pomocí 

talířových kypřičů byly ručně rozvrstvené rostlinné zbytky z předplodiny (pšenice ozimá) rozdrceny 

mulčovačem.  

Třetí experimentální plocha je na písčitohlinité půdě v Náměšti nad Oslavou. Je v podniku 

s ekologickým hospodařením, který vyrábí kompost z bioodpadů. Na pozemku je na parcelách  

zaloţen třífaktorový pokus s variantami: kontrola a dávkami kompostu ve výši 93 a 158 t sušiny.ha
-1

, 

kaţdá varianta ve 3 opakováních. Na celém pozemku se uplatňuje technologie zpracování půdy 

s orbou.  

Poslední experimentem je maloparcelkový pokus na ploše v Ruzyni s dávkami kompostu 85, 240 a 

330 t sušiny.ha
-1

 a kontrolní s nulovou dávkou kompostu. Kompost na parcelách byl před zapravením 

pomocí rotavátoru ručně rozvrstven. Tento pokus je veden jako černý úhor s regulací plevelů 

herbicidy. 

Na všech pokusných plochách byl Dr. Annou Ţigovou z Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. proveden 

pedologický průzkum. Půdní podmínky a základní charakteristiky porovnávaných experimentů jsou 

shrnuty v tabulce 1. Popisované vlastnosti půdy se týkají hloubky 0 – 250 mm. 

Tab. 1. Popis výchozích podmínek experimentálních ploch 

Sledovaný ukazatel  

Lokalita 

Červený Újezd 

Libichov - 

Brodce nad 

Jizerou 

Náměšť nad 

Oslavou Ruzyně 

Půdní typ hnědozem na spraši 

pararendzina 

kambická na 

slínovci 

kambizem na 

pararule 

černozem 

luvická na 

spraši 

Půdní druh hlinitá písčitá písčitohlinitá hlinitá 

Z
rn

it
o
st

 d
le

 N
o
v
ák

a 

I. kat. < 0,01 [mm] 41.8 9.37 27.4 42.6 

II. kat. 0,01-0,05 

[mm] 45.86 6.65 23.47 36.61 

III. kat. 0,05-0,25 

[mm] 6.46 56.08 12.26 13.96 

IV. kat. 0,25-2,0 

[mm] 5.88 27.9 36.87 6.82 

Průměrná objemová hmotnost 

půdy suchého vzorku [g.cm
-3

] 1.55 1.46 1.4 1.5 

Průměrná specifická hmotnost 

[g.cm
-3

] 2.67 2.65 2.66 2.68 

Průměrná hodnota Cox [%] 0.8 0.84 1.02 1.51 

Způsob obhospodařování půdy  1) varianty s orbou 

nebo 

2) varianty s 

kypřením 

radličkovým 

kypřičem do 

hloubky orby 

mělké kypření 

bez orby s 

periodicky 

opakovaným 

prohlubovacím 

kypřením  

orba černý úhor 

s útlumem 

plevelů 

herbicidy 
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Zapravená organická hmota  

Druh hmoty 

varianty dávkování - dávka 

hmoty v sušině 

Kompost 

1) kontrola 

2) 80 t.ha
-1  

3) 150 t.ha
-1      

    

Posklizňové  

zbytky 

1) kontrola  

2) 12 t.ha
-1

  

3) 24 t.ha
-1

 

Kompost 

1) kontrola  

2) 93 t.ha
-1

  

3) 158 t.ha
-1

 

Kompost 

1) kontrola  

2) 85 t.ha
-1

  

3) 165 t.ha
-1 

4) 330 t.ha
-1

 

Způsob rozmetení/ zapravení ručně/orbou nebo 

kypřičem dle 

varianty 

ručně/talířový

m kypřičem 

rozmetadlem 

hnoje / orbou 

ručně/ 

rotavátorem 

Kompost pouţitý v experimentech byl vyroben technologií řízeného kompostování v pásových 

hromadách na volné ploše. Rozhodující sloţkou surovinové skladby pro zaloţení kompostu byla 

zbytková biomasa spadající do kategorie rostlinných odpadů a odpadů ze zemědělství.  Kompost 

splňoval znaky jakosti stanovené ČSN 46 5735 „Průmyslové komposty“. 

Z kaţdé lokality a ze všech parcelek se vzorky půdy na rozbor nasycené hydraulické vodivosti 

odebíraly do Kopeckého fyzikálních válečků o objemu 100 cm
3
  z hloubek 50, 100 a 150 mm. Na 

měření retenčních křivek výparnou metodou se vzorky odebíraly do válečků o objemu 250 cm
3
 

z hloubky 50 mm. Odběr proběhl ve 2 termínech. V roce 2008 po sklizni předplodiny před aplikací 

OH a v 2. hospodářském roce po aplikaci OH po zapojení porostu plodiny (duben). Ze sledovaných 

parcel všech lokalit se odebraly 3 vzorky na měření Ksat a 1 vzorek pro měření retenčních křivek 

výparnou metodou. 

Na odebraných vzorcích z Červeného Újezda a Libichova byla laboratorně vyhodnocena nasycená 

hydraulická vodivost a výparnou metodou průběh retenční křivky. 

 

Metody laboratorního měření 

Nasycená hydraulická vodivost 

Odebrané vzorky výše popsaných parametrů byly v laboratoři VÚMOP, v.v.i. kapilárně syceny vodou 

a Ksat měřena metodou dle Vašků (1987), viz Obr.  1. Tato metoda vychází ze stejných zásad měření 

Ksat jako doporučuje norma ČSN CEN ISO/TS 17829-11. 

 

Výpočet se provádí podle vzorce: 

][ 1



 sm

HA

LQ
K ,         (1) 

 

kde K [m.s
-1

, cm.s
-1

, m.d
-1

] je nasycená hydraulická vodivost půdy, H [m] je rozdíl hladin, A [m
2
] je 

průtočná plocha vzorku, L [m] je výška válečku a Q [m
3
.s

-1
] je průtok vody, který se vypočte : 

][ 13  sm
t

V
Q ,          (2) 

 

kde V [m
3
] je objem protečené vody, t [s] je čas protečení vody o objemu V. 
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Obr.  1. Laboratorní měření nasycené hydraulické vodivosti 

Retenční křivky výparnou metodou 

Vzorky půdy, odebrané z hloubky 0,05 m pod povrchem terénu do válečků o objemu 250 cm
3
, byly 

určeny pro měření retenčních křivek výparnou metodou (Wind 1968, Klute 1986, ASTM 1992, 

Wendroth a kol. 1993, Schindler a Müller 2006). Vzorky byly v laboratoři nejprve kapilárně nasyceny 

vodou a poté byly umístěny do přístroje ku/pF firmy Umwelt-Geräte Technik (Obr.  2), kde se sleduje 

na váze časová řada změn hmotnosti způsobené odpařováním vody z horního povrchu půdního 

vzorku. Sací tlak se ve stejné časové řadě měří pomocí tenzometrů, z nichţ jsou data ukládána do 

počítače. Měření trvá přibliţně týden a maximální hodnota sledovaného sacího tlaku nepřesahuje 

70 kPa. 

 

Obr.  2. Přístrojové vybavení ku/pF pro měření bodů retenční křivky výparnou metodou 

Výsledky a diskuze            

Nasycená hydraulická vodivost 

Dílčí hodnocení Ksat se uskutečnilo ve 2 úrovních: 

 porovnání výchozích hodnot Ksat ze vzorků odebraných z experimentálních ploch v roce 2008 

s hodnotami vzorků odebraných v roce 2010 (Tabulka 2 aţ 5),  

 porovnání Ksat z roku 2010 mezi variantami dávkování organické hmoty (obr. 3 aţ 6). 

Ksat se v roce 2010 oproti roku 2008 zvýšila na všech lokalitách (Tabulka 2 aţ 5). 
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Tab. 2. Červený Újezd - průměrné hodnoty 

nasycené hydraulické vodivosti Ksat 

Tab. 3. Libichov - průměrné hodnoty nasycené 

hydraulické vodivosti Ksat 

Parcela/

dávka 

Ksat [cm.s
-1

] v roce 

2010 

Ksat [cm.s
-

1
] v roce 

slámy 

[t.ha
-1

] 
Průměr Směrovat. 

odchylka  

2008 

A1/0 1,22E-03 8,68E-04 1,26E-04 

A2/24 2,49E-03 3,14E-04 6,30E-04 

A3/12 3,87E-03 1,57E-03 1,23E-03 

B1/12 4,02E-03 1,66E-03 2,37E-04 

B2/0 9,28E-04 4,82E-04 1,23E-03 

B3/24 2,67E-03 1,10E-03 4,65E-04 

C1/24 1,77E-03 9,38E-04 4,10E-04 

C212 1,82E-03 7,46E-04 6,90E-04 

C3/0 3,88E-03 1,43E-03 6,34E-04 

 

Tab. 4. Náměšť nad Oslavou – průměrné 

hodnoty nasycené hydraulické vodivosti Ksat 

 

Tab. 5. Ruzyně - průměrné hodnoty nasycené 

hydraulické vodivosti Ksat 

Parcela/ 

dávka 

kompost

u [t.ha
-1

] 

Ksat [cm.s
-1

] v roce 2010 Ksat [cm.s
-

1
] v roce 

2008 
Průměr Směrovat. 

odchylka 

[cm.s
-1

]  

A1/85 1,35E-02 1,59E-02 1,68E-06 

A2/165 1,07E-02 1,50E-02 1,30E-06 

A3/330 1,57E-02 2,09E-02 2,59E-06 

B1/165 8,70E-03 1,11E-02 1,37E-06 

B2/330 6,87E-04 2,97E-04 2,95E-07 

B3/0 1,38E-02 8,75E-03 1,91E-06 

C1/330 6,00E-03 5,09E-03 6,05E-06 

C2/0 9,84E-03 8,17E-03 1,36E-06 

C3/85 9,47E-03 1,18E-02 2,87E-06 

V lokalitě Libichov, kde byla aplikována nejmenší dávka organické hmoty (max. 24 t.ha
-1

), se Ksat 

zvýšila nejméně oproti ostatním lokalitám, pouze o 1 řád. Na lokalitě Ruzyně, kde naopak byla 

aplikována největší dávka kompostu, aţ 330 t.ha
-1

, se Ksat zvýšila nejvíce, a to aţ o čtyři řády.  

Technologie 

zpracování/ 

dávka 

kompostu 

[t.ha
-1

] 

Ksat  [cm.s
-1

] v roce 

2010 

Ksat  

[cm.s
-1

] 

v roce 

2008 Průměr Směrovat. 

odchylka  

orba/0 3,92E-03 3,75E-03 8,64E-06 

orba/80 6,57E-03 4,40E-03 1,36E-04 

orba/150 5,87E-03 2,81E-03 6,68E-06 

kypření/0  7,11E-03 5,18E-03 3,93E-06 

kypření/80  2,24E-03 2,02E-03 4,03E-06 

kypření/150 5,34E-03 3,28E-03 3,22E-06 

     

Parcela/ 

dávka 

kompostu 

[t.ha
-1

] 

Ksat  [cm.s
-1

] v roce 

2010 

Ksat 

[cm.s
-1

] 

v roce 

2008 Průměr Směrovat. 

odchylka  

A1/0 2,61E-03 1,87E-03 5,57E-06 

A2/93 4,25E-03 4,14E-03 5,19E-06 

A3/158 4,59E-03 5,00E-03 1,73E-05 

B1/93 9,56E-04 6,85E-04 2,39E-05 

B2/158 9,88E-04 7,04E-04 5,44E-06 

B3/0 2,18E-03 1,37E-03 1,98E-05 

C1/158 3,92E-03 7,31E-03 4,12E-06 

C2/0 1,23E-03 8,58E-04 1,66E-05 

C3/93 6,18E-03 4,36E-03 1,89E-05 
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V lokalitách Červený Újezd a Náměšť nad Oslavou, kde byla aplikována maximální dávka kompostu 

150 t.ha
-1

 a 158 t.ha
-1

, se nasycená hydraulická vodivost zvýšila o dva aţ tři řády.  

Z analýzy průměrných hodnot Ksat naměřených v roce 2010 na kontrolních variantách a variantách 

s dávkami organické hmoty a kompostu jsou zřetelné trendy v závislosti na dávce (Obr. 3 aţ 6).  
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Obr.  3. Ksat Červený Újezd pro rok 2010 v závislosti na zapravené dávce kompostu a technologii 
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Obr. 4. Ksat Libichov pro rok 2010 v závislosti na zapravené dávce organické hmoty 
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Obr. 5. Ksat Náměšť nad Oslavou pro rok 2010 v závislosti na zapravené dávce kompostu 
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Obr. 6.  Ksat Ruzyně pro rok 2010 v závislosti na zapravené dávce kompostu 

V Červeném Újezdě na jílovitohlinité půdě u oraných variant Ksat signalizuje optimum při dávkách 

kompostu 80 t.ha
-1

, u varianty kypřené do stejné hloubky radličkovým kypřičem je naopak nejvyšší 

Ksat u kontrolní varianty. Rostoucí trend Ksat v závislosti na dávce organické hmoty je v Libichově na 

lehké hlinitopísčité půdě (mělké zpracování půdy bez orby), a také v Náměšti n.O., také lehká půda, 

ale technologie zpracování půdy s orbou. Výsledky v Ruzyni na jílovitohlinité půdě, kde se udrţuje 

černý úhor, rovněţ signalizují optimum při dávkách kompostu 85 t.ha
-1

. Uvedené závislosti budou 

v dalším řešení ověřeny statistickým vyhodnocením dat po jejich zkompletování (některé testy ještě 

pokračují). 

 

Retenční křivky výparnou metodou 

Zpracovány byly lokality Libichov a Červený Újezd. V Červeném Újezdě mají na oraných variantách 

retenční křivky přibliţně paralelní průběh (Obr. 7). Při sacím tlaku nad 1,0 pF je rovnováţná vlhkost u 

varianty s dávkou 80 t.ha
-1

 větší neţ u kontroly bez kompostu, u nejvyšší dávky 150 t.ha
-1

 kompostu 

naopak niţší. Při nejniţším sacím tlaku (vlhkost půdy odpovídá plné polní kapacitě v povrchové 

vrstvě) se vlhkost se stoupající dávkou kompostu sniţuje. Tomu odpovídá stav zvýšení podílu 

makropórů v půdě. Retenční křivky u kypřené varianty kypřičem - bez kompostu a s dávkou 80 t.ha
-1

, 

mají průběh odpovídající půdě s niţší zrnitostí (více jílovitých částic) ve srovnání s variantou 

s nejvyšší dávkou kompostu 150t.ha
-1

. U oraných variant tomu je obráceně – čím vyšší dávka 

kompostu, tím vyšší vlhkost při malém sacím tlaku (u povrchu půdy). 

                      

Obr.  7. Retenční křivky výparnou metodou v lokalitě Červený Újezd po aplikaci kompostu; OR – 

orba do hloubky 0,20 m, K – kypření radličkovým kypřičem do hloubky 0,20 m 
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Retenční křivky ze vzorků půdy odebrané v Libichově v roce 2010 (Obr. 8) mají standardní tvar 

průběhu pro lehké písčité půdy. Zvýšení vlhkosti se v druhém roce po zapravení organické hmoty do 

půdy projevilo jen u dávky 12 t.ha
-1

. Mezi kontrolou a vyšší dávkou 24 t.ha
-1

 je minimální rozdíl. 

Pokud srovnáváme průběhy retenčních křivek před aplikací a po aplikaci kompostu (Obr. 9 aţ 13), 

můţeme pozorovat v oblasti nejniţšího sacího tlaku jejich vysokou variabilitu. Při shodné dávce jsou 

meziroční odchylky i opačné.  
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Obr.  8. Retenční křivky výparnou metodou v lokalitě Libichov po aplikaci kompostu 
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Obr.  9, 10. Retenční křivka výparnou metodou před a po aplikaci kompostu v Libichově na parcele 

A1 a A2 
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Obr. 11, 12. Retenční křivka výparnou metodou před a po aplikaci kompostu v Libichově na parcele 

B2 a B3 
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Libichov - parcela C2 - 12 t.ha
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Obr. 13. Retenční křivka výparnou metodou před a po aplikaci kompostu v Libichově na parcele C2 

Z dosud vyhodnoceného měření se zatím nedá jednoznačně říci, zda kompost má, či nemá vliv na 

retenční křivku půdy. Jak je z grafů patrné, tvarové parametry retenčních křivek jsou shodné, ale při 

stejné dávce kompostu je jednou hodnota maximálního kapilárního nasycení (předcházející zahájení 

zkoušky) větší před aplikací po kompostu a jednou naopak po aplikaci. To můţe být způsobeno také 

značnou heterogenitou půdy. V Červeném Újezdě je kaţdopádně znatelný rozdíl tvaru retenčních 

křivek orané a kypřené půdy. 

 

Závěr 

Dosud získaná data z měření odebraných půdních vzorků vykazují jisté trendy. Nasycená hydraulická 

vodivost (Ksat) se v půdním horizontu 0,05 aţ 0,15 m pod úrovní terénu po zapravení kompostu nebo 

organické hmoty z posklizňových zbytků zvýšila. Na lehkých půdách je tato závislost silnější. Jsou 

také zřetelné trendy závislosti na objemu dávky. Ve dvou lokalitách (Červený Újezd a Ruzyně) s 

hlinitou půdou se objevila nejvyšší Ksat po aplikaci kompostu v dávce 80 t.ha
-1

. V Červeném Újezdě je 

ale tento trend opačný u půdy kypřené, kdy je nejvyšší Ksat u půdy bez kompostu. Z trendů retenčních 

křivek dosud nelze stanovit jasné závěry, v Červeném Újezdě je však znatelný rozdíl tvaru retenčních 

křivek u orané a kypřené půdy. Rozdílnost tvarů retenčních křivek z jednotlivých lokalit vypovídají 

o zastoupení různě velikých pórů v dané půdě a o dostatečné variabilitě zvolených experimentálních 

ploch v rámci projektu. V měření bude nadále pokračováno, aby byl k dispozici statisticky průkazný 

vzorek měřených křivek, celkové výsledky budou podrobeny statistickému hodnocení.  
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