
 

Abstrakt 

Půdní organická hmota (POH) je velmi důležitá pro kvalitu půdy a globální koloběh uhlíku. 

Obsah POH je ovlivněn složitou interakcí různých faktorů jako je čas, podnebí, matečná 

hornina, vegetace a jiné. Vliv času na akumulaci POH je často studován pomocí tzv. 

chronosekvence, což je série studijních ploch, které se liší stářím, zatímco zbylé faktory jsou 

neměnné. Vliv dalších faktorů lze studovat srovnáváním dvou a více chronosekvencí. 

Důležitým předpokladem těchto přístupů je, že metody pro stanovení POH poskytují údaje 

porovnatelné jak mezi plochami každé chronosekvence, tak mezi různými chronosekvencemi. 

Tato disertační práce se věnuje studiu klíčových faktorů akumulace POH a metodám jejího 

stanovení v půdách. Akumulace POH byla zkoumána ve dvou modelových situacích – (i) na 

výsypkách po povrchové těžbě uhlí a roponosné břidlice a (ii) na sesuvech v Západních 

Karpatech.  

Výsledky této práce jsou shrnuty v jedné kapitole v knize přijaté k publikaci a ve čtyřech 

článcích, z nichž tři byly publikovány a jeden je připraven k publikaci v mezinárodním 

časopise s impakt faktorem.  

Klíčovým faktorem ovlivňujícím rychlost akumulace POH po intenzivní disturbanci je čas. 

Rychlost akumulace v prvních 40 až 100 letech na výsypkách a sesuvech je relativně vysoká, 

protože tyto půdy mají na počátku nízký či nulový obsah POH a primární produktivita je 

vysoká. Po určité době dosáhne obsah C ustálené stavu a v měřítku tisíců let je dynamika 

uhlíku a dusíku řízena postupnou ztrátou fosforu z půdy. Dalšími důležitými faktory v 

akumulaci POH jsou podnebí a vegetace, které spolu interagují a ovlivňují jak vstupy, tak 

výstupy organické hmoty z půdy. 

Na základě porovnání řady metod byly identifikovány metody, které jsou vhodné pro studium 

akumulace POH na výsypkách obsahujících fosilní uhlík převážně alifatického charakteru.  

Tato disertační práce přispěla k poznání faktorů a mechanismů, které ovlivňují akumulaci 

organické hmoty v půdě a nabídla řešení významného metodologického úskalí studia 

akumulace POH na výsypkách po těžbě uhlí a roponosné břidlice. 

 

 

 

 

 


