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Abstract 

 

 Climate change is the main topic in the broad scientific community for its natural, 

social and economical consequences and its impact on human lives. The global carbon cycle 

is a major component in these problems. High rates of anthropogenic CO2 emissions have 

been partly restrained by terrestrial ecosystems. Understanding carbon flows and mechanisms 

in different land use is essential for mitigation of further changes. This diploma thesis applies 

soil organic matter model RothC-26.3 to simulate the effect of awaited climate change on two 

agricultural sites in the Czech Republic - Ruzyně and Lukavec, from 1990 until 2065. 

Simulations were executed for three sowing plans: traditional Norfolk, canola cultivation and 

change from agricultural land to a grassland. In Ruzyně, the accumulation of total on-site 

carbon was observed in all these three sowing plans for the whole time period. In Lukavec, 

the Norfolk sowing plan showed a slight loss of carbon, the carbon in the canola sowing plan 

stagnated and in the land-use change case the carbon rose. The main difference between the 

sites is the clay content percentage, however, clay is not responsible for such a difference 

between the sites. There was not much comparison between measured and modelled data as 

yet; this is planned to be done in further research to either confirm or disprove the model's 

outputs. 
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1 ÚVOD 
 

 V souvislosti s globální změnou klimatu se v posledních letech studují všechny 

geosystémy na Zemi snad ještě ve větší míře než dříve. Různé přírodní katastrofy 

jednorázového charakteru (např. povodně, tornáda, bouřky), ale i dlouhodobější změny 

(změny teplot, úhrnů srážek, migračních cest živočichů apod.) nutí lidstvo k zamyšlení, jestli 

je tato proměnlivost přirozená, nebo - ať už jakýmkoli mechanismem – vynucená. Jinými 

slovy, jestli jde o proměnlivost v mezích dlouhodobého setrvalého stavu, a nebo jestli byl 

odstartován nový trend vývoje. V návaznosti na pozorování mnoha vědců se lze přiklonit 

k faktu, že pravděpodobně k jistým změnám dochází. Určení míry změny je ale otázkou velmi 

komplikovanou, přesná čísla je velice nesnadné stanovit. Přírodní geosystémy jsou na výsost 

komplexní záležitostí. Základní principy toků energií i látek jsou známy, avšak jejich 

vzájemné působení mezi sebou lze kvantifikovat jen s nepřesnostmi. 

 I přes tato omezení a skutečnost, že nikdy nebude možné přírodu svázat do exaktních 

modelů a předpovídat s naprostou přesností, je třeba stále pracovat na tom, abychom jí lépe 

rozuměli. V podstatě jakékoli změny v přírodních systémech oproti současnému stavu mají na 

obyvatelstvo nejen ekonomické dopady v podobě škod, způsobených přírodními katastrofami, 

ale ve hře jsou i lidské životy. 

 Za posledních 200 let se v důsledku vývoje lidské společnosti a technického pokroku 

mnohonásobně zvětšila míra, jíž člověk zasahuje do všech složek přírody. Jestli tato akce 

musí, či nemusí mít i svou reakci je předmětem mnoha výzkumů. Ve všech geosystémech, 

potažmo v přírodě jako celku totiž funguje celá řada vyrovnávacích, neutralizujících 

mechanizmů. Díky této pufrační schopnosti dokáže příroda do určité míry vyrovnávat různé 

výkyvy (pH v půdě, retenční schopnost krajiny při srážkách, aj.), a tím si zachovávat stabilní 

životní prostředí pro biotu (člověka nevyjímaje). Po překročení mezí těchto systému však 

dochází ke změnám, které už nebývají reverzibilní, příroda se adaptuje na nové podmínky. Z 

hlediska lidské společnosti by se však jednalo o nežádaný scénář. 

 Nutno podotknout, že v historii planety Země nepanovaly na jejím povrchu vždy 

stejné klimatické poměry. Výkyvy byly dosti značné – během milionů let se zde několikrát 

vystřídalo zalednění téměř celého povrchu s naopak tropickým klimatem na většině rozlohy. 

Hodnotí-li tedy nynější rozruch kolem klimatických změn geolog, nebude shledávat na 

současném vývoji vůbec nic znepokojivého, protože výkyvy klimatu jsou pro planetu Zemi 

normální. Necháme-li však hodnotit biologa, může argumentovat alarmujícím vymíráním 
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ledních medvědů v důsledku neobyčejně mírnějších zim v posledních deseti letech. Zde je na 

místě pohled geografa, který by měl mít nadhled nad oběma extrémy, navíc by měl být 

schopen zakalkulovat i vliv lidské společnosti. Je třeba zaujmout střízlivý postoj k hodnocení 

probíhajících změn a umět je zasadit do širšího rámce.  

 Otázkou zůstává, jaké všechny faktory hrají roli při právě probíhajících, 

monitorovaných změnách. Příčiny klimatických změn mohou být extraterestriální (např. vliv 

Slunce, různých gravitačních výchylek), mohou však také mít svůj původ jak na povrchu 

Země (např. změna chemického složení plynů v atmosféře, činnost člověka, aj.), nebo pod 

ním (vyšší intenzita vulkanické činnosti). Jak již bylo zmíněno, přírodní geosystémy jsou 

velice silně propojeny, i jen malá změna v jednom z nich může vyvolat reakci v dalších 

(teorie mávnutí motýlího křídla). Vzhledem k tomu, že změny mohou vznikat v důsledku 

souhry několika faktorů, hledání jejich původní příčiny může být zavádějící a ne vždy povede 

k jednoznačnému závěru. 

 V současné době je globální změna klimatu tématem velmi zpolitizovaným. Někteří 

tvrdí, že to vše způsobil jen a pouze člověk svými necitelnými zásahy do planety a za to také 

lidské pokolení zaplatí. Pokud se ovšem nezačne snažit odčinit, co způsobil. A podepřeno 

vyvoláním pocitu viny a nařízeními shora se celého problému chopí trh a na zelených 

opatřeních se rozjede ekonomika. Někteří naopak nestaví do centra pozornosti člověka, ale 

předpokládají, že planeta na jeho aktivity v podstatě nereaguje. Že funguje podle svých 

pravidel nezávisle na míře zásahu člověka. Změny by se odehrávaly úplně stejně bez člověka 

jako s člověkem. Dalším extrémním názorem je tvrzení, že k žádným změnám nedochází. 

Toto tvrzení je dosti odvážné, protože popírá mnohaletá pozorování na sobě nezávislých 

vědců a institucí. Kde je však pravda? 

 Za pravdivé tvrzení lze označit výrok: Ke změnám klimatu dochází. Do jaké míry se 

na nich aktivně podílí člověk, do jaké míry se jedná čistě o samovolný mechanismus, či do 

jaké míry se jedná o souhru obojího, zůstává otázkou. Studiem jednotlivých geosystémů 

zvlášť i jejich vzájemných interakcí lze dosáhnout stanovení míry ovlivnitelnosti člověkem 

(jinými slovy, co lidská společnost může udělat pro to, aby situaci ještě více nezhoršovala). 

Dalšími výsledky jsou studie podávající informace o možných dopadech změn. Tj. jak se 

může změnit klima, hydrologické poměry, biota, výška vodní hladiny, atd. 

 Tato diplomová práce se řadí svou funkcí do první skupiny. Studiem dynamiky obsahu 

uhlíku vázaného v půdě v závislosti na jejím využití (na území České republiky) se pokusíme 

jednak zhodnotit současný stav, dále určit trend vývoje a v neposlední řadě také dojít 

k závěrečným doporučením, která by měla vést ke stabilizaci situace. Uhlík byl vybrán proto, 
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že jeho sloučeniny (CO2, CH4) jsou významnými skleníkovými plyny, jejichž přispívání ke 

změnám klimatu se doposud zdá jako jedno z klíčových, a jejichž množství v atmosféře je 

ovlivňováno také člověkem. Tato práce si dává za úkol popsat, jak se změna využití půdy 

podílí na takzvané sekvestraci (vazbě) uhlíku, či naopak na jeho ztrátě z půdy, následným 

únikem do atmosféry.  

 Součástí této práce je podat ucelenou rešerši o koloběhu uhlíku se zaměřením na 

interakci pedosféry a atmosféry zasazenou do souvislosti s klimatickými změnami. Na dvou 

zájmových stanovištích – Ruzyně a Lukavec, které jsou podpořeny databází zajišťovanou 

v rámci dlouhodobých polních pokusů (VÚRV), je aplikován světově akceptovaný a 

uznávaný model RothC-26.3, který slouží k modelování půdní organické hmoty. Cílem práce 

je simulovat vývoj obsahu uhlíku na těchto dvou stanovištích, které se liší mezi jiným 

nadmořskou výškou, klimatickým regionem a obsahem jílu, a zjistit jeho citlivost jednak na 

vývoj klimatu a jednak na způsob hospodaření na půdě. V rámci modelu je použit 

předpokládaný vývoj klimatu do roku 2065 dle NKP. Těžištěm práce je simulace obsahu 

uhlíku při třech zvolených osevních postupech – Norfolk, osevní postup zaměřený na 

pěstování energetických plodin a přeměna orné půdy na trvalý travní porost. Pro srovnání je 

simulován i vývoj za současných podmínek, tedy bez změn klimatu v budoucnu. Sledována je 

hlavně míra sekvestrace v závislosti na způsobu hospodaření. 

 Cílem práce bylo ověřit či vyvrátit hypotézu spočívající v předpokladu, že se v zásadě 

všechny půdní typy budou chovat v simulacích stejně, a že největší změny budou způsobené 

změnou klimatu a způsobem obhospodaření. Předpokládaný vývoj je následující: při zvýšení 

teplot a snížení úhrnů srážek bude zvýšena mineralizace půdy a tím bude docházet 

k rychlejšímu úbytku půdní organické hmoty. 
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2 TEORETICKÝ ZÁKLAD 
 

2.1 UHLÍK V GEOSYSTÉMECH 
 

 Předmětem studia této diplomové práce je dynamika uhlíku v půdě v závislosti na land 

use. Půdní prostředí je velice složité, uhlík prochází mnoha fázemi rozložitelnosti, účastní se 

mnoha procesů a reakcí. Způsob využití půdy tyto děje silně ovlivňuje (hloubka a hustota 

prokořenění svrchní vrstvy půdy, schopnost kořenů některých rostlin vázat živiny ze vzduchu, 

režim a chemizmus opadu v případě lesních ekosystémů apod.). Pro porozumění základních 

procesů probíhajících v půdě a týkajících se koloběhu uhlíku je třeba podat podrobnější 

výklad.  

2.1.1 Vývoj obsahu uhlíku na planetě Zemi 

 

 Na planetě Zemi je v současnosti vázáno asi 1023 g uhlíku (Schlesinger, 1995). 

Abychom zjistili, jak se takové množství uhlíku na Zemi vzalo, je třeba se podívat do historie. 

V období formování zemského tělesa (před 5 – 3,5 miliardami let) docházelo k významnému 

bombardování meteory. Jednalo se velmi pravděpodobně o uhlíkaté chondrity, obsahující 0,4-

3,6 % uhlíku. Jejich výskyt byl v této době velmi hojný. Chondrity byly klíčovým prvkem při 

formování zemské kůry, jelikož vytvořily na povrchu vrstvu bohatou na uhlík. Kromě 

chondritů dopadaly na Zemi i komety, což zvýšilo obsah vody ve vznikající zemské kůře. Je 

také velmi pravděpodobné, že v této fázi, kdy byla Země bombardována různými objekty, 

došlo také k obohacení vrchní vrstvy planety o jisté organické molekuly, které mohly stát u 

samého počátku evoluce na Zemi. 

  Během vývoje planety se opakovaným tavením a tuhnutím materiálu vydělila zemská 

kůra ze zemského pláště. Při tomto procesu docházelo k degasifikaci a postupnému 

obohacování atmosféry oxidem uhličitým. Vznikla tak postupně primitivní atmosféra, 

obsahující mimo jiné signifikantní podíl vodní páry a oxidu uhličitého. Walker (1985, in 

Schlesinger, 1995) dokonce uvádí, že tehdejší podíl skleníkových plynů byl tak velký, že 

teplota na Zemi nebyla pod bodem mrazu, i když Sluneční zářivost byla asi o 30 % menší než 

dnes. 
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 Když teplota atmosféry dosáhla bodu kondenzace vodní páry, vytvořily se oceány. 

Podle Henryho zákona o rozpustnosti plynů se časem voda oceánů nasytila oxidem uhličitým. 

Ten s vodou vytváří slabou kyselinu (H2CO3), která reaguje s horninami, jinými slovy 

způsobuje chemické zvětrávání. Z kyseliny se stávají různé soli, které může využívat plankton 

a další vodní organismy pro tvorbu svých schránek. Ty, po odumření klesají ke dnu. 

Získáváme tedy základní materiál pro tvorbu sedimentárních hornin.  

 

2.1.2 Geochemický cyklus uhlíku   

 

 Díky pohybu litosférických desek se uložené vrstvy mořského dna, bohaté na uhlík, 

podsouvají pod kontinentální desky. Tyto subdukční zóny jsou tektonicky aktivní. Při 

podsouvání desek dochází k pro-grádní metamorfóze na povrchu obou desek. Vzniká zde 

eklogit, zelené břidlice. Tento proces ústí v dehydrataci vrchní vrstvy spodní desky, uvolňuje 

se voda a CO2, které pronikají přes vrstvu astenosféry směrem do vrchní litosférické desky a 

zde způsobují tavení litosféry při nižších teplotách než normálně. Těkavé látky (voda, CO2, a 

další plyny) pocházejí ze subdukující desky, ale tato deska se netaví. Taví se až ta vrchní 

deska díky prostupování H2O, CO2 a dalších těkavých látek (Cl, F). Při explozi vulkánu, ale i 

po ní, dochází k výronu plynů. Tak se uhlík dostává zpět do atmosféry v podobě CO2. 

Rychlost oběhu uhlíku je ale velmi malá. Vulkanicky je do atmosféry ročně vyvrženo asi 0,13 

– 0,18 petagramu uhlíku, což vyvažuje zhruba objem uhlíku, který poměrně připadá na podíl 

uhlíku ze sedimantace CaCO3 v oceánech - 0,14 petagramů (Schlesinger, 1995). Je 

odhadováno, že takto vázaný uhlík, zůstává v karbonátové formě asi 500 milionů let. Proto se 

tomuto cyklu se říká dlouhý, nebo také geologický, geochemický cyklus.  

  

2.1.3 Biochemický cyklus uhlíku 

 

 Uhlík ovšem prochází i jinými cykly. Jeho fluktuace mezi atmosférou a biosférou se 

označuje jako biochemický cyklus.  

 Fotosyntetizující organismy se objevily na planetě před 3,5 miliardami let. 

Fotosyntéza využívá oxidu uhličitého na tvorbu glukózy, což je důležitá energetická a 

následně i stavební látka, důležitá pro život většiny bakterií a vyšších organismů. Přestože 
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Tab. 1: Srovnání publikovaných množství uhlíku 

Zdroj: Schlesinger, 1995 

fotosyntetizující organismy už produkovaly kyslík a poměr plynů v atmosféře se začal 

upravovat tak, že byl pro život příhodnější, přesto k rozvoji organismů nedocházelo. Patrně 

proto, že většina kyslíku byla spotřebovávána na tvorbu oxidů železa a oxidů síry. Poté, co se 

železo na povrchu Země zoxidovalo (asi před 2 miliardami let), začalo reálně přibývat kyslíku 

v atmosféře a začalo docházet ve větší míře k vázání uhlíku v živých organismech. Vazba 

uhlíku z atmosféry probíhá pomocí fotosyntézy, při níž se spotřebovává CO2, který se podílí 

na stavbě organického materiálu. Z bioty zpět do atmosféry se CO2 dostává jako produkt 

dýchání, rozkladem a tlením.  

   

2.1.4 Kvantifikace obsahu uhlíku 

  

 Jak již bylo zmíněno, kvantifikaci obsahu uhlíku není v celoplanetárním měřítku 

možné provést přesně, protože mezi jeho rezervoáry dochází k neustálým interakcím a 

výměnám, nehledě na různorodost prostředí uvnitř rezervoáru. Proto se přistupuje 

k odborným odhadům, což jsou interpolace hodnot získaných měřením na modelových 

územích. Tyto odhady se ale mohou mezi sebou značně lišit. Pro představu uvádím tabulku 

hodnot uváděných různými autory (viz Tab.1).  
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Obr.1 : Kvantifikace toků uhlíku  

Zdroj: Lal, 2008 

 Někteří autoři se pouští i do detailnějších kvantifikací, jako např. Falkowski et al 

(2000), viz Tab. 2. Schimel (1995) shrnul kvantifikaci uhlíkového cyklu v období od 80. let 

20. století.  

 Výsledky prezentované v jeho práci byly podkladem pro hodnotící zprávu IPCC. 

Emise uhlíku do ovzduší způsobené spalováním fosilních paliv podle něj dosahovaly 

průměrně 5.5 Gt za rok. V tomto období byla atmosféra schopna absorbovat 3.2 Gt C za rok, 

absorpce oceánů činila 2.0 Gt C rok. Saldo vazby uhlíku v lesní vegetaci bylo záporné - 1.1 

Gt C za rok. Dle předpokladu, že by 

sumy uhlíku ve všech tocích měly 

vytvářet rovnováhu, došel k závěru, 

že se v blíže nespecifickém 

rezervoáru kumulovalo 1.4 Gt 

uhlíku za rok. Tento rezervoár 

funguje jako pufrační systém. 

Pravděpodobně zahrnuje procesy, 

které ještě nebyly dostatečně 

popsány a jejichž funkce byla 

přehlížena. Existuje ovšem i 

možnost, že takzvaný ‘missing 

sink’ je výsledkem nedokonalé 

Tab. 2: Rezervoáry uhlíku na Zemi  

Zdroj:  Falkowski et al., 2000 
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Graf 1: Koncentrace atmosférického CO2 a CH4  

Zdroj: IPCC, 4AR (Forster et al., 2007) 

inventarizace uhlíkových zásob.  

 Jelikož jsou důležité nejen staticky vázané objemy uhlíku, ale hlavně jejich roční 

přesuny, zařazuji zde obr. 1, na němž je schéma jak rezervoárů, tak i toků. I zde se jedná o 

odborné odhady blížící se více či méně skutečnému stavu. Jediné číslo, které je známo 

poměrně přesně, je množství uhlíku emitovaného do atmosféry jako odpadní produkt 

spalování fosilních paliv. 

 

2.1.5 Uhlík v atmosféře 

  

 Atmosféra je jedním z rezervoárů uhlíku. Obsahuje uhlík ve formě CO, CO2, a dále ve 

formách organických sloučenin jako je CH4, a dalších uhlovodíků a jejich derivátů. Oxid 

uhelnatý má poločas přeměny 120 dnů, je produktem nedokonalého spalování. Oxid uhličitý 

je skleníkový plyn s poločasem přeměny 2 až 4 roky, je produktem dýchání a z atmosféry je 

naopak vyvazován procesem fotosyntézy a absorpcí oceánem (Holoubek, 2009). Vývoj 

koncentrace oxidu uhličitého má jasně stoupající charakter v závislosti na antropogenních 

zásahů člověka do uhlíkového cyklu díky enormnímu vzrůstu spalování fosilních paliv, viz 

graf 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace atmosférického metanu má podobný průběh. Jelikož CO2 a CH4 patří mezi 

skleníkové plyny, jejich vzrůstající koncentrace v atmosféře je dávána do souvislosti 
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Obr. 3: Schéma procesů a forem uhlíku v oceánech 

Zdroj: IPCC, 3AR (Farquhar et al., 2001) 

 

Obr. 2: Toky CO2  v atmosféře  

Zdroj: IPCC, 4AR (Denman et al., 2007) 

s globálním oteplováním planety. 

IPCC (Denman et al., 2007) 

klasifikuje toky CO2 do ovzduší 

následovně (viz obr. 2):  

Největším zdrojem CO2 

v atmosféře je spalování fosilních 

paliv, produkce cementu a změny 

využití půdy (konkrétně 

odlesňování). Naopak terestrické 

systémy a vazba CO2 v oceánských vodách se podílejí na vyvazování CO2 z atmosféry. Rozdíl 

mezi toky CO2 je značně nevyvážený, ústí v dlouhodobou akumulaci tohoto plynu 

v atmosféře. 

  

2.1.6 Uhlík v hydrosféře 

 Uhlík se v hydrosféře vyskytuje ve formě rozpustných solí kyseliny uhličité a slabých 

kyselin. Soli kyseliny uhličité vznikají rozpouštěním hornin, slabé kyseliny vznikají 

rozpouštěním CO2 u hladiny vodní plochy. Schéma koloběhu viz obr. 3. Se vzrůstající 

koncentrací  v atmosféře dochází ke zvýšené míře rozpouštění, což má za následek 

okyselování oceánů. Světový oceán je největším rezervoárem uhlíku na planetě. 
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2.1.7 Uhlík v biotě  

  

 Uhlík je základním stavebním prvkem živé hmoty. Zdrojem uhlíku je vzdušný CO2, 

který je do organismů zabudováván během procesu fotosyntézy. Samozřejmě tímto způsobem 

fixují uhlík z atmosféry pouze fotosyntetizující organismy. Výsledkem tohoto procesu je 

glukóza – sacharid, sloužící jako stavební i energetická jednotka. 

 

2.1.8 Uhlík v litosféře 

 

 Uhlík se vyskytuje v litosféře nejvíce v chemogenních sedimentech jako jsou 

karbonáty, z části silicity, ale hlavně kaustobiolity (= přeměněná organická hmota, vyskytující 

se ve všech třech skupenstvích, tj. ropa, uhlí, zemní plyn). Kaustobiolity jsou velkým 

rezervoárem uhlíku, který se postupně díky těžbě zmenšuje a dochází k jeho transferu do 

atmosféry. Karbonáty jsou sedimenty sladkovodní i mořské, většinou ve formě tmelů a 

konkrecí. Patří sem například kalcit (CaCO3), dolomit (CaMg(CO3)2), siderit (FeCO3). Dále 

se uhlík vyskytuje i v metamorfovaných horninách (v břidlicích). Diamanty, nejtvrdší a nejvíc 

inertní formu uhlíku, najdeme v eklogitech, peridotitech, kimberlinitech (Jakeš, 1998).  

 

2.1.9 Uhlík v půdách 

 

 Z pohledu globálního koloběhu uhlíku jsou půdy po oceánech druhým největším 

rezervoárem vázaného uhlíku (Lal, 2008). Powlson et al. (1998) udávají, že v půdách je 

vázáno 1400 Pg uhlíku, což je 2x více než v atmosféře. Lal (2008) ve svém článku prezentuje 

půdní rezervoár o velikosti 2500 Pg, Schlessinger (1995) 1500 Pg,  Dixon et al. (1994) udává, 

že půda dohromady s lesní vegetací činí 1146 Pg. Dosti značná nesourodost dat je dána 

nesourodostí metodiky jejich pořizování. Často se liší způsob pořizování vzorků, jejich 

chemická analýza, ale i následná interpretace dat a jejich interpolace (Cheng a Molina, 1995; 

Lal et al. 2001). Pedosféra je velmi variabilní prostředí, jak plošně, tak i co do hloubky, 

nehledě na variabilitu podmíněnou reliéfem.  

 V půdách neovlivněných člověkem se objem organického uhlíku chová 

charakteristicky pro svůj půdní typ, nedochází k výrazným změnám v jeho pohybu nad rámec 
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své skupiny. Avšak když do této rovnováhy zasáhne člověk tím, že půdu začne obdělávat, 

zvýší se míra rozkladu organické hmoty v důsledku větší aerace. Výsledným produktem 

tohoto zásahu je emise CO2 do ovzduší. Spolu s CO2 jsou z půdy uvolňovány jednoduché 

cukry, škrob, jednoduché proteiny, pektin, hemicelulóza, celulóza, lignin atd. (Piccolo, 1996). 

 Průměrná doba, jakou atom uhlíku stráví v půdě, se liší dle horizontů. Svrchní vrstvy 

jsou dějištěm mnoha reakcí, rychlé výměny, kdežto spodní vrstvy jsou stálejším prostředím, 

kde je uhlík vázán delší dobu. Anderson (1995) to potvrzuje, když na základě jeho studie 

radiokarbonového stáří půdního uhlíku v Saskatchewanu, shrnuje své poznatky do závěrů: 

Průměrný věk uhlíku vázaného v B horizontu je mnohem větší než ve svrchní vrstvě, ale 

zároveň zde dochází k jeho pomalejší akumulaci. V Ap horizontu dochází ke koncentraci 

resistentní a inertní organické hmoty, jelikož při rozkladu organické hmoty se aktivní 

organické látky rozkládají přednostně. A zároveň platí, že průměrný věk uhlíku klesá se 

vzrůstající velikostí půdní frakce, ve které je vázán. 

  

2.1.10 Formy výskytu uhlíku v půdě 

  

 Uhlík se v půdě vyskytuje v různých formách. Každá jeho forma je specifická, 

vyznačuje se rozdílnou reaktivností vůči svému prostředí; rozdílnou dobou, kdy setrvává ve 

své formě; a také skupenstvím.  

 

2.1.11 Podzemní kořenová biomasa 

  

 Podzemní biomasa (kořenové systémy rostlin, rhizosféra a exudáty) je významná 

komponenta půdy, jelikož její objem a rozložení jsou klíčovými faktory pro odolnost vůči 

erozi. Také se jedná o jeden z hlavních rezervoárů organického uhlíku. Harwood et al. (1998, 

in Burt, 2004) uvádějí, že kořenové systémy a rostlinné zbytky tvoří 3,36 t/ha za rok v 

zemědělských systémech a 16,8 t/ha za rok v trvalých travních porostech. Hlavním procesem 

tvorby organického uhlíku je růst nových kořenů a jejich rozklad. Tento proces přispívá 

k úrodnosti půdy tím, že relativně kontinuálně pomalým rozkladem uvolňuje živiny 

z podzemní biomasy do půdy. Další vlastností podzemní biomasy je fakt, že spolu s ostatní 

půdní organickou hmotou vytváří půdní agregáty a podílí se tak na tvorbě půdní struktury.   
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2.1.12 Mikrobiální biomasa 

 

 Mikrobiální biomasa tvoří 3 – 5 % celkové půdní organické hmoty (NCAS, 1999) a 

obsahuje nejrychleji fluktující uhlík. Její funkce v půdě spočívá v rozkladu odumřelých 

organizmů a v syntéze nových sloučenin. Obecně se dá popsat jako množství uhlíku vázaného 

v mikrobiálních buňkách a značí se Cbio. Obsah a složení mikrobiální biomasy jsou 

významnými ukazateli kvality půdy, jak po celkové, tak i biologické stránce (Stenberg, 1999). 

Z tohoto důvodu je mikrobiální biomasa studována zejména na rekultivovaných půdách 

(Růžek et al. 2001).  

 

2.1.13 Půdní organická hmota (SOM – soil organic matter) 

  

 Půdní organická hmota je pojem, který je třeba objasnit, jelikož se jeho chápání 

v průběhu času měnilo. Dříve byla půdní organická hmota zcela ztotožňována s humusem a 

rozuměla se jí půdní frakce tvořená výlučně nerozloženými rostlinnými a živočišnými zbytky. 

Tento  názor byl rozšířen u nás (psali o něm již Kopecký, 1928; Pelíšek, 1957), ale i ve světě 

(Soil Science Society of America, 1987). Až později byla půdní organická hmota (anglicky 

soil organic matter – SOM) pro laboratorní účely více specifikována, a to tak, že jako SOM je 

chápán všechen organický materiál v půdě, jehož částice jsou menší než 2 mm (Burt, 2004). 

V podstatě ale můžeme zůstat u původního chápání SOM jako sumy veškerého přírodního a 

termicky, biologicky změněného organického materiálu v půdě nebo na jejím povrchu, bez 

ohledu na jeho zdroj. Jsou v ní zahrnuty živé i neživé organismy (bez nadzemních orgánů 

rostlin), a to bez ohledu na stupeň dekompozice. Přítomnost SOM v půdě je velmi důležitá, 

ovlivňuje fyzikální i chemické vlastnosti půdy. Stabilizuje půdní částice a tím snižuje míru 

eroze. Zlepšuje půdní strukturu, zvyšuje aeraci, schopnost penetrace vody a její retenční 

kapacitu, ovlivňuje půdní reakci (pufrační schopnost), vytváří prostředí pro tvorbu komplexů. 

Vytváří prostředí pro cirkulaci živin (C, N, P, a dalších) a pro půdní mikroorganismy. Půdní 

organické hmoty je v poměru s minerální složkou půdy méně, avšak její význam je 

rozhodující. Je předmětem mnoha agronomických výzkumů. 
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2.1.14 Organický uhlík (SOC – soil organic carbon) 

  

 Při detailnějším pohledu na složení SOM je zřejmé, že organický uhlík Corg je hlavní  

komponentou. Je obsažen v buňkách všech organismů, to znamená, že pokud je SOM složena 

z rostlinných a živočišných zbytků, pak organický uhlík je právě uhlík zakomponovaný 

v buňkách. Souhrnně: organický uhlík je uhlík obsažený a) v rostlinných a živočišných 

zbytcích, ať už se nacházejí v jakémkoli stupni rozkladu; b) uhlík obsažený ve stabilním 

humusu, který se tvoří z organických zbytků; a nakonec c) veškerý zbytkový uhlík, který je 

téměř inertní, tj. zuhelnatělé částice (kousky uhlíků, zbytky po případných požárech) (Nelson 

a Sommers, 1996). Po chemické stránce je organický uhlík přítomen ve formě uhlovodíků, 

půdních enzymů, mikrobiální biomasy, ve sloučeninách s dusíkem, v tucích, pryskyřicích, 

organických sloučeninách s fosforem a sírou, a řadou dalších humínových látkách (NCAS, 

1999). 

 Organický uhlík v půdě lze kvantifikovat. Metody extrakce jsou různé, buďto suchou, 

či mokrou metodou. V Čechách se užívá pro organický uhlík stanovený mokrou oxidací 

název oxidovatelný uhlík (Cox). Vztah mezi objemem organického uhlíku a objemem SOM 

byl stanoven tzv. Van Bemmelenovým faktorem, který má hodnotu 1.724 (někdy je tento 

faktor nazýván Welteho koeficientem). Po vynásobení organického uhlíku tímto faktorem 

získáme množství SOM. Jinak řečeno, organický uhlík představuje zhruba 58 % objemu SOM 

(Burt, 2004; Honsa, 2004). Toto číslo je ovšem zcela orientační a v některých případech 

nemusí reprezentovat skutečnost. Jak již vyplývá ze samé podstaty půdy a přírody vůbec, 

obsah organického uhlíku v půdní organické hmotě není konstantní. Broadbent (1953) 

prezentuje zjištění, že v nejsvrchnější vrstvě půdy je obsah organického uhlíku nižší než ve 

vrstvách hlubších. Dokonce udává i číselné hodnoty: faktor povrchové vrstvy se většinou 

pohybuje mezi 1,8 a 2, kdežto podpovrchové vrstvy je to kolem 2,5. Nicméně tato variabilita 

většinou zůstává zanedbávána a počítá se s faktorem 1,724.  Dle obsahu organického uhlíku 

dělíme půdy na organické a minerální (organické jsou půdy rašelinné, vzniklé postupným 

ukládáním organické hmoty za pomalého rozkladu; minerální jsou ty, které vznikly 

zvětráváním hornin, popř. leží na sedimentech). 

 Chceme-li procentuální vyjádření obsahu organického uhlíku v půdě jako takové, pak 

Nelson and Sommers ve své publikace z roku 1996 souhrnně uvádějí od 0 do 12 % pro 

minerální půdy. Rozložení organického uhlíku v rámci horizontů se mění v závislosti na 

půdním typu, viz obr. 4.  
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Obr.4: Rozložení SOC v profilech vybraných půdních typů 
Zdroj:  Studijní materiály, Borůvka (2007) 

 

2.1.15 Resistentní organická hmota (RPM – resistent plant matter) 

 

 Někdy také Particulate organic matter (POM), neboli částicová organická hmota, je 

půdní frakce obsahující částice větší než 53µm v průměru (Cambardella and Elliott, 1992). 

Cambardella a Elliott (1992) ji označují jako pomalu se rozkládající, stabilizovanou 

organickou hmotu. Obecně je, dle Burt (2004), charakterizována jako přechodný rezervoár 

uhlíku z pohledu rozkladu. POM je velmi blízká RPM, neřku-li totožná (Jenkinson a Rayner, 

1977). RPM se začne rychleji rozkládat, když je půda oraná (Jenkinson a Rayner, 1977; 

Cambardella a Elliott, 1992), a to velmi značně. Úbytek se může začít objevovat již v prvních 

pěti letech. Za 20 let dochází k úbytku až o polovinu (Cambardella a Elliott, 1992). Tisdall a 

Oades (1979), Golchin et al. (1994) a Skjemstad et al (1996) též prokázali, že určitá část SOC 

je izolována v půdních agregátech, takzvaně enkapsulována jílem, a tím pádem nevstupuje do 

reakcí s okolím. Ovšem děje se tak pouze do té doby, než dojde k mechanickému rozrušení 

agregátu. Obecně se předpokládá, že v SOC v půdních agregátech zůstává po dobu 10 – 15 

let, avšak po destrukci agregátu dochází velmi rychle k jeho přeměně. Hodnota RPM, čili 

POM, je jednou ze základních položek vstupních dat pro modelování organické hmoty. Krom 

toho je také indikátorem kvality půdy, protože udává podíl SOM, která se podílí na aktivním 

transportu uhlíku mezi jeho rezervoáry. Jak dokázal Hassink (1995), při modelování půdní 

organické hmoty je lepší používat RPM jakožto frakci, která se dá mechanicky separovat, než 

údaje o obsahu humínových a fulvokyselin.  
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2.1.16 Inertní organická hmota (IOM – inert organic matter) 

 

 Inertní organická hmota v podstatě spadá pod SOM, nicméně pro své vlastnosti se dá 

zařadit do oddělené skupiny. Inertní organická hmota je vysoce karbonizovaná organická 

hmota zahrnující dřevěné uhlí, zuhelnatělé zbytky, grafit a uhlí. Je to velmi stabilní, 

biologicky inertní frakce půdního uhlíku o relativně malém objemu. Dosahuje vysokého 

radiokarbonového stáří. Zjišťuje se pomocí modelu z půdních radiokarbonových dat, což je 

finančně velmi náročné. Krom toho tato data často nejsou k dispozici vůbec. Statisticky bylo 

dokázáno, že existuje vztah mezi SOC a IOM (Falloon et al., 1997): 

IOM = 0,049 x SOC1.139 

Tento vztah však není platný vždy (Falloon et al., 1999). Při jeho případném použití je třeba 

velké opatrnosti a kritičnosti v interpretaci výsledků. 

 

2.1.17 Anorganický uhlík 

 

 Anorganický uhlík se v půdě vyskytuje ve formě karbonátů v matečné hornině. Bývají 

to většinou vápence nebo jakékoli vápenaté sedimenty. V kontaktu se vzdušným CO2 a vodou 

dochází ke zvětrávání (viz výše), vzniká slabá kyselina, která může reagovat s půdními 

minerály za vzniku nerozpustných novotvarů. Ty se mohou akumulovat v určitých typech 

půd. Například na australském kontinentu je takto fungující rezervoár uhlíku významný 

(NCAS, 1999). Předpokládané množství této formy uhlíku není detailně zmapováno, přesto je 

na globální úrovni odhadováno na 700 – 1000 Pg (Lal et al. 1998). Nicméně tento 

anorganický uhlík má velmi pomalý pohyb, rychlost jeho toku je oproti organickému uhlíku 

minimální (pokud nedochází k jeho intenzivnímu vyluhování).  

  

2.1.18 Celkový, sumární uhlík 

  

 Pokud sečteme organický a anorganický uhlík, získáme uhlík celkový (Total carbon). 

Ten se laboratorně získává tak, že se všechny formy uhlíku převedou na C02, z něhož se získá 

údaj o množství uhlíku jako takového. V podstatě lze z celkového uhlíku stanovit uhlík 

organický a to po odečtení uhlíku anorganického, který lze stanovit jednodušeji. Organický 
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uhlík obsažený v opadance (nadložním humusu) nebývá do celkového uhlíku započítáván 

z toho důvodu, že jeho množství je velice variabilní. 

 

2.1.19 Shrnutí 

 

 Půdy představují velmi významnou zásobárnu uhlíku (druhý největší rezervoár). Jeho 

kvantifikace se v literatuře značně různí z důvodů nejednotné metodiky a rozdílných přístupů 

odborné veřejnosti. Forem, ve kterých se uhlík v půdách vyskytuje, je mnoho, a někdy je 

nesnadné se mezi termíny používanými v literatuře orientovat, protože nebývají vždy přesně 

definovány.  

 Půdní organická hmota, tvořená z 58 % organickým uhlíkem, je pro své vlastnosti a 

svou funkci studována jak agronomy, tak i fyzickými geografy. Studie agronomů jsou velmi 

důležitým zdrojem exaktních informací a dat, nicméně jejich interpretace končívá u výnosů 

plodin. Úkolem fyzických geografů je zasadit tyto informace do širšího kontextu. Půdní 

organická hmota je nejen jedním z rezervoárů uhlíku, ale i prostředím, kde dochází k jeho 

přeměně a interakci s ostatními rezervoáry. Když je půda v přirozeném přírodním stavu, 

poutání uhlíku z atmosféry i následná emise CO2 zpět do atmosféry jsou v rovnováze. Pokud 

ale začne člověk do tohoto systému zasahovat, rovnováha se poruší. Při kultivaci zemědělské 

půdy dochází k narušení horní vrstvy půdy, zvýšení aerace, a tím ke zrychlení rozkladu 

organické hmoty, což ústí ve zvýšenou emisi C02 do ovzduší na úkor uhlíku v půdě. Dodáním 

hnojiv se může tento úbytek nejen vyrovnat, ale může dokonce dojít k jejímu navýšení. Snaze 

o dlouhodobé zvýšení obsahu organické hmoty v půdě (ale i jiných systémech – vegetaci 

apod.) se říká sekvestrace uhlíku v půdách. Vzhledem k ploše, kterou půdy na planetě 

zaujímají, je potenciál pro podporu sekvestrace nezanedbatelný (Solomon, 2007). 
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2.2 LAND USE A JEHO VLIV NA EMISE CO 2 DO ATMOSFÉRY 
 

 Terestrické ekosystémy hrají významnou roli ve fixaci uhlíku z atmosféry. Procesy a 

mechanismy, kterými se uhlík vyvazuje, nejsou do dnešní doby přesně popsány a hlavně 

kvantifikovány. Proniknutí do této problematiky se zdá být klíčové pro pochopení systému 

koloběhu uhlíku, potažmo některých skleníkových plynů. Při probíhajících změnách klimatu 

se mění přírodní prostředí, koncentrace látek v ovzduší, půdě, teploty, hydrologické poměry. 

Pokud máme zájem na minimalizování nežádoucích dopadů na lidskou společnost, měli 

bychom se snažit porozumět procesům, které mají potenciál zmírnit antropogenní zásahy do 

přírody. 

 Pojem land use znamená v češtině využití půdy. Veškerá půda je nějakým způsobem 

využívána, ať už jako zemědělská půda (orná půda, trvalé travní porosty, vinice, sady), nebo 

půda pokrytá lesními ekosystémy, či jako půda zastavěná. Dle terminologie IPCC je land use 

souborem úprav, aktivit a vkladů, které člověk aplikuje na danou část krajiny. Tyto aktivity 

mají sociální, či ekonomické účely (IPCC, 2000). Různé využití půdy má zásadní vliv na 

poměry v půdě. Nadzemní biomasa se může podílet na kumulaci organické hmoty (opad listí, 

mulčování, zaorávání posklizňových zbytků) a na jejím chemismu (kyselý opad jehličnanů 

způsobující postupnou acidifikaci půd, obohacení půdy živinami v důsledku schopnosti 

některých plodin – luštěnin vázat ze vzduchu dusík). Zábory půd pro zástavbu eliminují 

jakoukoli místní interakci pedosféry s atmosférou, čili obsah uhlíku je zde zakonzervován. 

 Tato kapitola se zabývá koloběhem uhlíku při interakci různých typů land use 

s atmosférou.  

 Hlavní faktory ovlivňující obsah uhlíku v terestrických ekosystémech jsou a) přímé 

vlivy klimatu, konkrétně změny v úhrnech srážek, teplotách, či radiačních režimech; b) vlivy 

způsobené chemickým složením atmosféry, jinými slovy zvýšený obsah C02 (mající 

fertilizační efekt pro rostliny), depozice živin, ale i polutantů; c) důsledky změn využití 

krajiny a půdy jako například zalesňování, odlesňování, ale také způsoby obdělávání 

zemědělské půdy (Farquhar et al., 2001). Dle Třetí hodnotící zprávy IPCC (Farquhar et al., 

2001) je množství emisí uhlíku do vzduší vlivem změny land use v historii odhadováno na 

180 – 200 Pg C. Houghton (1999) uvádí 124 Pg C za období 1850 – 1990 (výpočty 

z historických a statistických údajů o změnách land use). Rozdíl mezi jeho výsledky a 

výsledky IPCC jsou způsobeny obdobím, pro něž byla bilance počítána. V období před rokem 

1850 docházelo k rozsáhlým mýcením lesa v mírných šířkách, které Houghton do svých 
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Graf 2: Graf ročních emisí CO2 do atmosféry vlivem změny land-use 

Zdroj: Houghton, 1999 

Graf 3: Bilance C při deforestaci vzrostlého lesa v 
Austrálii modelovaná ve FullCAMu 
Zdroj: Waterworth (2008) 

výpočtů nezahrnuje, jelikož se věnuje až posledním 140 letům. Alarmující vývoj ročních 

emisí CO2 vypouštěných do atmosféry jako důsledek změn land use  vypočítaný Houghtonem 

(1999) pro vybrané oblasti ukazuje graf. 2. 

 Výpočty a odhady emitovaného CO2 se postupem času vyvíjejí. V rámci IPCC je 

tomuto tématu věnována velká pozornost, rok od roku přichází různí autoři s různými čísly. 

Ve Čtvrté hodnotící zprávě z roku 2007 vyšly korektury a srovnání dosavadních prací na toto 

téma. Kolektiv vědců pod vedením Denmana (2007) sumarizuje celosvětovou bilanci dle 

konkrétních změn land use.  

   

2.2.1 Deforestace 

 

 Objem emitovaného CO2 do 

atmosféry v důsledku deforestrace, neboli 

kácení lesů, tvoří téměř 90 % veškerého 

antropogenního CO2 uvolněného změnou 

land use (Houghton, 1999). Deforestrace 

v tropických oblastech má, dle IPCC 

(Denman et al., 2007), za následek emisi 

jedné třetiny veškerého antropogenního 
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Tab. 4: Průměrná roční změna rozlohy  land use (v 102 ha za rok) 

Zdroj: Houghton, 2003 

CO2. V budoucnu by se tento podíl měl zmenšit (v oblestech Asie a Afriky), bohužel, ne 

z důvodů uvědomění si důsledků jednání, ale z důvodů úplného vymýcení  pralesů. 

Důsledkem deforestace je uvolnění CO2 do atmosféry jakožto produktu spalování, nebo 

jakožto vedlejšího produktu při organickém rozkladu. 

 Změna obsahu uhlíku v půdě a v celém ekosystému při deforestaci je patrna z grafu 3. 

Úbytek uhlíku v půdě dosahuje až 40 %. Půdní organická hmota reaguje na změny poměrně 

pomalu. 

2.2.2 Afforestace 

 

 Schimel et al. (2001), ale i mnozí další, předpokládají, že proces afforestace – 

zalesňování může být významným sekvestračním mechanismem, a to i přesto, že se za 

posledních 40 let tako lidská činnost v globálním měřítku zatím neprojevila, viz tab. 4. Jinak 

tomu je na úrovni regionální. V mírném pásu severní polokoule bylo díky technologii eddy 

covariance provedeno několik studií (Curtis et al., 2002; Hollinger et al., 1999), výsledná 

průměrná hodnota roční sekvestrace se pohybuje okolo 2,1 Mg C/ha ročně. Existuje rozdíl 

mezi lesem přirozeným a lesem pěstovaným pro ekonomické účely. Přirozený lesní 

ekosystém dosahuje vyššího stáří, váže lépe uhlík i díky komplexnosti ekosystému, který 

zahrnuje větší podíl rozkládajících se komponent. Kultivovaný les produkuje sice více hmoty 

na menším prostoru, ale je zde nutno započítat i emise CO2 uvolněné při spalování fosilních 

paliv při údržbě lesa, nehledě na ztráty uhlíku při využití energetického potenciálu vytěženého 

dřeva. 

 Studie prezentovaná Leganierem et al. (2009) přináší nejnovější poznatky o procesech 

aforestace. Jedná se o shrnutí dosavadních studií (33) věnujících se tématu sekvestrace uhlíku 

v nově zalesněných půdách a vyvození souhrnných závěrů. Zajímavým závěrem je zjistění, že 

větší míra sekvestrace se projevuje u bývalých orných půd než u pastvin, či přirozených 

travních ekosystémů. Navýšení obsahu SOM se u bývalých orných půd pohybuje okolo 26 %, 
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Tab. 5: Průměrný obsah uhlíku ve vybraných ekosystémech ve vegetaci a v půdě, 

konstanta rozložitelnosti, a čas potřebný pro vytěžený les či opuštěnou zemědělskou 

půdu na znovuzískání svého původního obsahu uhlíku 

Zdroj: Houghton, 1999 

u přirozených travních ekosystémů do 10 %, a u pastvin 3 %. Tak velký nárůst u orných půd 

lze vysvětlit tím, že při jejich první kultivaci došlo k velkému poklesu SOM, takže když se 

zase mají navrátit do přírodního stavu, mají větší potenciál než půdy, které neprodělaly tak 

velké změny. Dalším poznatkem, uvedeným ve studii, je větší kapacita sekvestrace uhlíku 

listnatými dřevinami než jehličnatými. Což mírně koliduje s výsledky Houghtona (1999). 

Rozdíl je způsoben rozdílnou metodikou a měřítkem. Houghton se věnoval odhadům na 

základě historických a statistických dokumentů na úrovni makroregionů, kdežto Laganiere et 

al. pracoval s exaktními detailními pokusy na konkrétních stanovištích. Laganiere et al. dále 

přichází s tvrzením, že afforestace v mírném, boreálním klimatu ústí spíše ve ztrátu uhlíku než 

jeho akumulaci v porovnání se zalesňováním například v tropech. Posledním zajímavým 

výsledkem studie je zjištění, že afforestovaná půda s vyšším obsahem jílu (nad 33 %) je 

schopna vázat více SOM než půda méně jílovitá. 

 

2.2.3 Savany a přírodní travní ekosystémy 

 

 Savany a jiné travní ekosystém, kde se mísí solitérní stromy s trvalými travními 

porosty jsou velmi citlivé na změny klimatu (změny v úhrnech srážek a teplotách mohou vést 

k posunu hranic pouští, ale i horních hranic lesa) i land managementu (extenzivní 

zemědělství, nadměrné vypásání dobytkem vede k rozšiřování sahelových oblastí). Kořenové 

systémy travních ekosystémů jsou účinným mechanismem sekvestrace C (viz tab. 5), neboť 

fixují C v půdách, kde je rozklad organické hmoty poměrně pomalý. 
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2.2.4 Vliv struktury krajiny a ekosystémů na sekvestraci 

 

 V současné době se objevují studie (Bond et al., 2003) srovnávající míru sekvestrace 

dřevinami a travinami, jejichž předběžným vyústěním je doporučení k zahušťování 

ekosystémů dřevinami, jelikož právě dřeviny vážou CO2 přednostně. Některé studie jsou 

velmi optimistické, odhadují potenciál sekvestrace vsazovanými dřevinami na desítky procent 

stávající bilance (Pacala et al., 2002; Burrows et al., 2002; oba in Denman et al., 2007). 

V porovnání s celosvětovým trendem a prozatimními výsledky zalesňování jako takového se 

význam těchto zásahů zdá spíše zanedbatelný. Výzkum tohoto fenoménu ještě není ukončen, 

teze zatím nebyly ani jednoznačně potvrzeny, ani vyvráceny.  

 

2.2.5 Rašeliniště a mokřady 

 

 Rašeliniště a mokřady jsou velkou zásobárnou uhlíku, Gorhamem (1991) odhadováno 

na 455 Pg C, dle IPCC (2000) na 240 Pg C, Falkowskim (2000) na 25O Pg C. V anaerobním 

prostředí při nízkých teplotách dochází k akumulaci nerozložené organické hmoty. Dle 

Freibauer et al. (2004) se míra akumulace pohybuje okolo 0,1 – 0,3 t C/ha za rok. Při 

anaerobním rozkladu je ale uvolňován CH4 (metan), jehož efektivita, coby skleníkového 

plynu, je 21x větší než efektivita CO2 (podrobněji v následující kapitole Globální cyklus 

uhlíku a jeho vliv na klimatické změny). Objem uvolněného metanu přepočtený na čistý C se 

pohybuje okolo 0,14 – 1,5 t C/ha za rok (Freibauer et al., 2004). Nicméně je třeba znovu 

odkázat na rozdíl ve vlastnostech CO2 a CH4. Výsledný účinek je tedy sporný (Farquhar et al., 

2001). 

 

2.2.6 Zemědělská kultivace půdy 

 

 Zemědělskou kultivací je zde myšlena přeměna jakéhokoli využití půdy na využití 

zemědělské, konkrétně na ornou půdu. V celosvětovém měřítku se dle Houghtona (1999) 

vlivem kultivace půdy, její přeměnou na ornou půdu, ztratilo v období 1850 – 1990 73 Pg C. 

Díky schopnosti regenerovat se do půdy dostalo zpátky 38 Pg C, to znamená celkově ztrátu 

35 Pg C. Co se děje v půdě v detailu je patrné z obr. 5. Při rozorání panenské půdy dochází 



 30 

Obr. 5: Úbytek půdního uhlíku v závislosti na kultivaci  

Zdroj: Studijní materiály (Borůvka, 2007) 

k velkému úbytku SOM. Míra tohoto úbytku se dá korigovat vkladem organického materiálu 

zpět do půdy. Ve své studii Houghton (1999) uvádí, že při rozorání půdy za účelem 

zemědělské kultivace dochází k uvolnění 25 % uhlíku vázaného v půdě ve formě CO2. Míra 

ztráty závisí na ekosystému. Většina tropických lesních půd se po 5 letech ustálí a vytvoří si 

novou dynamickou rovnováhu. Při změně louky na pastvinu nedochází k žádné změně obsahu 

uhlíku. Pokud se zemědělsky využívaná orná půda nechá ležet ladem, obsah uhlíku se pomalu 

začne vracet do své původní hladiny před rozoráním. Tento návrat do původního stavu 

většinou trvá asi tak 50 let (záleží na klimatu – viz tab. 5).  

 

2.2.7 Způsob zemědělského obhospodařovávání 

 

 Způsob zemědělského hospodaření hraje klíčovou roli v mechanismu uvolňování či 

sekvestrace uhlíku. Při každé orbě se zvyšuje aerace půdy, dochází k mechanickému 

narušování půdních agregátů a urychlování mineralizace. Pokud nám jde o údržbu obsahu C 

v půdě, můžeme buďto zvyšovat vklady organické hmoty a nebo naopak minimalizovat její 

ztráty.  

 V současné době jsou do praxe zaváděny nové metody tzv. conservation tillage 

(půdoochranné technologie), které mají minimalizovat orbu a zvyšování míry mineralizace 

organické hmoty s tím spojené. Tyto metody mají význam v prašných oblastech, nebo 
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Graf 4: Obsahu C v půdě při různém hospodaření 

Zdroj: Jones et al. (2004) 

v oblastech rychlého rozkladu. V přírodních podmínkách ČR však bezorebné hospodaření na 

půdě není nezbytné. 

 Způsobů, jak dodat SOM zpět do půdy, je hned několik. Je možno používat schválená 

hnojiva, jimž jsou hnojiva minerální, vápenatá a hořečnatá, organická, organominerální, dále 

statková hnojiva (zbytky rostlinného původu), vedlejší produkty chovu hospodářských zvířat 

(chlévská mrva, hnůj apod.), nebo upravené kaly z vodních nádrží nebo ČOV (dle zákona 

156/1998 Sb.). Praktický rozdíl v použití těchto hnojiv je interpretován nejednotně. Např. 

v Jones et al. (2004) jsou prezentovány poměrně významné rozdíly v použití jednotlivých 

hnojiv (viz graf 4). Kubát (2008) prezentuje pozitivní výsledky při hnojení organickými 

hnojivy zvýšením obsahu C v půdě o 0,1 – 0,2 % (výsledky ze studií trvajících 20-40 let). 

Účinky minerálních hnojiv nejsou jednoznačně pozitivní. Např. na kambizemích způsobují 

zrychlení mineralizace a tím redukci 

organické hmoty. 

 Pouhá kvantifikace obsahu uhlíku 

však nestačí k posouzení kvality 

organické hmoty (Kubát, 2008). Záleží 

na poměru uhlíku k dusíku a jiným 

živinám. Pokud je poměr C:N příliš 

velký, organické zbytky se nemohou 

rozložit a živiny v nich zůstávají vázány 

a tudíž nejsou rostlinám k dispozici. 

V opačném případě, při vysokých 

vstupech dusíku, dochází ke splachu 

živin vodou a k následné eutrofizaci vodních toků a nádrží. Problematiku použití dusíkatých 

hnojiv řeší tzv. Nitrátová směrnice v Nařízení vlády č. 103/2003.   

 Smith (2005) odhaduje potenciál sekvestrace uhlíku vhodným hospodařením na 

zemědělských půdách na fixaci až 10 % antropogenních emisí CO2 vyprodukovaných 

v Evropě, což v globálním měřítku jsou pouze 2 % antropogenních emisí. 
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2.3 GLOBÁLNÍ CYKLUS UHLÍKU A KLIMATICKÉ ZM ĚNY 
 

 Probíhající klimatické změny mají nemalý vliv na lidskou společnost. Měnící se 

přírodní prostředí velice ovlivňuje stávající chod lidských aktivit, které jsou s ním spojeny. 

Lidstvo žijící na planetě Zemi je přímo závislé na přírodních podmínkách, jelikož veškeré 

materiální statky, jím vytvořené, mají svůj původ právě v přírodě.  

 Změny, které v přírodním prostředí nastávají, mají přímé ekonomické dopady na 

místní společnost. Škody způsobené na majetku, ale i životech, jsou výsledkem 

nepřipravenosti obyvatelstva na nově vzniklé jevy a podmínky. Na změnách klimatu planety 

není jistě nic bezprecedentního, vždyť klima se v průběhu historie Země měnilo, a to dokonce 

v daleko větší míře. Příčiny a rychlost změn teď nechme stranou. Problém nastává 

v okamžiku, kdy je do změny klimatu zainteresováno obyvatelstvo, jelikož dopady změn 

ohrožují jeho základní potřeby. Na přírodních variabilitách nevidí člověk nic špatného, dokud 

nedojde například k zaplavení urbanizované oblasti, znečištění pitné vody, poškození 

infrastruktury, zničení úrody zemědělských plodin, ke ztrátám na životech či majetku apod. 

V tu chvíli je pozornost upřena na přírodní podmínky, jelikož na nich jsme, přes všechen 

pokrok, skutečně závislí. 

 Jelikož tyto incidenty již po nějakou dobu nejsou ojedinělé a naopak se zdá, že hlavní 

projevy změn máme teprve před sebou, je třeba se na ně připravit. Příprava spočívá mimo jiné 

ve studiu procesů a pochodů, které v přírodě probíhají. Jedině tak je možné se na ně připravit, 

popřípadě je předpovídat. 

 Studiem přírodních geosystémů a jejich interakcí se začali intenzivně zabývat vědci 

celého světa. Zaangažovanými vědci nejsou jen fyzičtí geografové, fyzici, matematici, ale i 

biochemici a další. Hodnocením dopadů klimatických změn se zabývají například biologové, 

ekologové, sociální geografové. 

 Vycházíme-li ze skutečnosti, že planeta Země se chová jako uzavřený systém, jinými 

slovy nedochází k materiální výměně s jejím vnějším okolím, můžeme předpokládat, že 

nedochází k úbytku či přírůstku hmoty planety. Látky na Zemi fluktují, mění své formy i 

pozice v geosystémech. Vezmeme-li uhlík jako prvek, který je základním prvkem veškeré 

živé hmoty, zjistíme, že se nachází ve všech zemských geosystémech. Jeho plynné sloučeniny 

oxid uhličitý a metan patří do skupiny takzvaných skleníkových plynů, jejichž koncentrace 

v atmosféře za poslední dvě století významně vzrostla. Děje se tak od té doby, kdy lidská 

společnost odstartovala svůj vědecko-technický pokrok spojený s masivním využíváním 
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energetického potenciálu fosilních paliv. Odpadním produktem spalování těchto na uhlík 

bohatých látek je právě CO2. Dochází k transferům uhlíku mezi jeho jednotlivými rezervoáry, 

přičemž tyto transfery jsou způsobené ryze antropogenně, tedy způsobem přírodě ne vlastním. 

Dochází k přesunu uhlíku fixovaného v uhlí, ropě, zemním plynu do atmosféry, kde se jeho 

sloučeniny s největší pravděpodobností podílejí na změnách klimatu, respektive na jeho 

oteplování. Rovnovážný stav koloběhu uhlíku je tedy vyveden z rovnováhy.  

 Ve snaze o pochopení všech systémů a procesů, které v přírodě probíhají, a do kterých 

člověk vstupuje, byla vyvinuta snaha o kvantifikaci toků látek. Cílem je porozumění 

principům fluktuace látek a případné možnosti tuto fluktuaci antropogenně ovlivnit tak, aby se 

zmírnil průběh probíhajících změn. Klíčovým prvkem je uhlík. Kvantifikací jeho toků se 

zabývalo mnoho autorů (Dixon et al., 1994; Schlessinger, 1995; Powlson et al., 1998; Lal, 

2008; zprávy IPCC a mnoho dalších). Blíže se tomuto tématu věnuje kapitola Teoretický 

základ. Dle výpočtů obsahu CO2 vypuštěného do atmosféry spalováním fosilních paliv by ale 

koncentrace tohoto plynu v atmosféře měla být daleko větší než ve skutečnosti je (Schindler, 

1999). Znamená to, že v přírodě pravděpodobně funguje systém, který vyvazuje uhlík 

z atmosféry, a o kterém se toho mnoho neví. V anglofonní literatuře se označuje tento 

rezervoár uhlíku  jako „missing sink“ neboli česky „chybějící rezervoár“ (překlad: autorka). 

V 70. letech se předpokládalo, že veškerý antropogenní CO2 je rozpouštěn u vodní hladiny 

oceánů a je tak absorbován hydrosférou (Schindler, 1999). Dai (1993) zkoumal interakci 

klimatických variabilit a biosféry. Za použití empirických modelů a klimatických datových 

řad došel k závěru, že biosféra je schopna dočasně fungovat jako vyrovnávací systém změn 

koncentrace CO2 v atmosféře. Tvrdí, že v období 1950 – 1988 biosféra naakumulovala ~20±5 

Gt uhlíku. Nicméně dodává, že vztah biosféra – atmosféra není naprosto jednoznačný.  

Gifford (1994) odhaduje objem chybějícího rezervoáru na 0,4 - 4 Gt C ročně, přičemž se kloní 

k možnému vysvětlení, že nadbytek uhlíku je vyvazován vegetací a půdou. Přímý důkaz ale 

nepodává. Na něj navazuje Houghton (1998), který jeho teorii spíše vyvrací, jelikož ji stále 

nebylo možno podložit spolehlivými důkazy, a přichází s domněnkou, že pravděpodobně 

bude důležitějším procesem pozitivní zpětná vazba mezi vzrůstem teploty a respirací 

vegetace, což by znamenalo, že je třeba upřít svou pozornost na jiné mechanismy fixace 

uhlíku. Autorů, kteří studují toto téma, je mnoho (např. Scurlock, 1998; Kicklighter et al., 

1999; Schimel et al., 2001; Lal, 2003), většinou se jedná o kolektivy autorů, celá vědecká 

pracoviště než o jednotlivce. Zatím nejsou k dispozici konzistentní a ověřené výsledky.  

 Jedním ze základních současných výzkumných směrů je porozumět detailně 

mechanismům, kterými se realizuje globální koloběh uhlíku. Specialisté po celém světě 
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Graf 5: Vývoj koncentrace  CO2 z antarktických ledovcových vrtů 

Zdroj: Siegenthaler, 2005 

(oceánologové, biologové, hydrologové a mnozí další) se věnují tomuto výzkumu ve svém 

oboru, aby tak přispěli k ucelenému závěru.  

 Tato diplomová práce je orientována na výzkum interakce pedosféry, biosféry a 

atmosféry. Významným faktorem v tomto oboru je lidská činnost, konkrétně zasahování 

člověka do výše zmiňovaného systému v podobě zemědělské činnosti, potažmo změnami 

využití půdy (land use change). Vzhledem k právě probíhajícím změnám klimatu je třeba 

vyvodit závěry co možná nejrychleji, aby bylo možno navrhnout a realizovat opatření ke 

zmírnění nežádoucích dopadů. 

  

2.3.1 Oxid uhličitý v atmosféře 

 

 Koncentrace atmosférického CO2 v atmosféře stoupá. Dle zpráv IPCC (Denman et al., 

2007) se od preindustriální doby zvýšila o 100 ppm. Za období 2000-2005 bylo zaznamenán v 

atmosféře vysoký nárůst CO2  (4.1 ± 0.1 Gt uhlíku za rok) oproti 90. létům 20. století (3.2 ± 

0.1 Gt uhlíku za rok). Přesně měřitelné emise CO2 ze spalování fosilních paliv a produkce 

cementu se od 90. let do roku 2005 zvýšily z 6.4 ± 0.4 Gt uhlíku za rok na 7.2 ± 0.3 Gt uhlíku 

za rok. Tyto emise tvoří asi 75 % veškerého emitovaného antropogenního CO2 od pre-

industriální doby. Zbylých 25 % je do atmosféry uvolňováno nevhodným manipulováním 

s půdou, konkrétně deforestrací a únikem CO2 z půd vlivem špatného způsobu obdělávání, 
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Obr. 6: Toky CH4 v atmosféře  

Zdroj: 4AR IPCC (Denman et al., 2007) 

neadekvátních zemědělských praktik (land management). Oxid uhličitý fluktuje mezi 

atmosférou, biosférou a oceány. Tento pohyb probíhá pomocí procesů, lišících se mimo jiné i 

svým časovým měřítkem. Řádově polovina antropogenního CO2 se z atmosféry vyváže během 

30 let, dalších 30 % na to bude čekat několik století, zbylých 20 % v atmosféře zůstane po 

několik tisíců let (Denman et al., 2007). Výkyvy obsahu CO2 během roku jsou odvislé od 

aktivity biosféry, hlavně vegetace. Zvýšení obsahu CO2 v atmosféře má pozitivní vliv na 

přírůstek biomasy (Žalud, 2002; Oren, 2001; Kicklighter, 1999). Dle IPCC (Denman et al., 

2007) je míra fixace uhlíku oceány stálá, jen s minimálními výkyvy 2.2 ± 0.5 Gt C za rok. 

Rozpouštěním CO2 v oceánech se zvyšuje kyselost vody, od roku 1750 se udává rozdíl v pH o 

0.1 (Denman et al., 2007). 

 Záznamy z ledovcových vrtů prokazují, že koncentrace CO2 se měnila během glaciálů 

a interglaciálů. Během glaciálů hodnota koncentrace CO2 dosahovala 180 ppm. Během 

interglaciálů 280 – 300 ppm (Siegenthaler, 2005), viz graf 5. Dnešní hodnota CO2 udávaná 

IPCC se pohybuje okolo 280 – 330 ppm (Denman et al., 2007). Souvislost mezi koncentrací 

CO2 a změnami klimatu se zdá být velmi těsná. Pokud ale lidstvo uvolňování tohoto plynu 

neomezí, překročíme hranici CO2 běžnou pro poslední interglaciály, což může mít za následek 

změny v přírodních podmínkách, které budou většího rozsahu než za posledních 500 ka. 

 Během posledních 15 let vyrovnávaly nadměrnou antropogenní produkci CO2 přírodní 

geosystémy. Denman et al. (2007) uvádí, že se jednalo o téměř polovinu veškerých emisí. 

Jakými procesy to však bylo zatím nevíme jistě. Otázkou zůstává, jestli se pufrační schopnost 

přírody již nevyčerpala nebo se v blízké době nevyčerpá, a nebo jestli se přírodní geosystémy 

neadaptovaly na nově vzniklé podmínky a tudíž není třeba nic měnit.  

 

2.3.2 Metan v atmosféře 

 

 Atmosférický metan (CH4) 

antropogenního původu již převýšil 

objem přirozeného (viz obr. 6). 

Hlavním přirozeným zdrojem metanu 

jsou mokřady, minoritními zdroji jsou 

termiti, oceány a vegetace. Člověkem 

ovlivněnými zdroji jsou skládky 
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odpadu, chov přežvýkavců, pěstování rýže a spalování biomasy. Metan zůstává v atmosféře 

průměrně 8,4 roku, pak se oxiduje v troposféře. Malá část metanu je absorbována půdou nebo 

zničena ve stratosféře (Denman et al., 2007). Účinnost skleníkových plynů je přepočítávána 

tzv. GWP (Global Warming Potentials) faktorem, kde CO2 = 1, CH4 = 21 and N2O = 310. 

Což znamená, že za 100 let jedna tuna metanu má stejný efekt oteplení jako 21 tun CO2 

(European Commission, 2001). Hutchin et al. (1995) varují, že při zvýšené koncentraci CO2 

z 355 na 550 ppm, se na mokřadech zvýší sice rychlost fotosyntézy 2 x, ale emise metanu 2,5 

x.  

 

2.3.3 Změna klimatu v Evropě a v ČR 

 

 Jak bude blíže zmíněno v kapitole Využití modelů při studiu klimatických změn, 

k predikci změn klimatu se používají globální klimatické modely (GCM). Pomocí nich se 

stanovují scénáře, které mohou v budoucnu nastat. V rámci IPCC (Denman et al., 2007) byla 

vydána zpráva, obsahující varování ohledně dopadů klimatických změn na různých 

regionálních úrovních. Pro Evropu byla vydána následující varování:  

- Klimatické změny se budou podílet na zvětšování regionálních rozdílů. Zvýší se 

pravděpodobnost výskytu tzv. bleskových povodní a příbřežního zaplavování, 

spojeného se zvýšenou erozí břehů. 

- Horské oblasti zaznamenají úbytky ledovců, oslabení sněhové pokrývky, a tím i 

omezení cestovního ruchu. Až 60 % horských druhů by mělo vymřít v důsledků 

klimatických změn. 

- V oblasti Středomoří, již dnes velmi citlivém regionu na klimatické výkyvy, se počítá 

se zhoršením klimatických podmínek – vysoké teploty a sucho, snížení dostupnosti 

pitné vody, snížení atraktivity pro turisty z důvodů horka a častých požárů. Snížení 

výnosů zemědělských plodin. 

- Klimatické změny budou mít dopady i na zdraví lidské společnosti. Očekává se 

zvýšení počtu případů újmy na zdraví z důvodů přehřátí a z důvodů častých požárů 

(Denman et al., 2007). 

  
 Aplikací a věrohodností GCM v regionu České republiky se zabývá hlavně vědecký 

tým Akademie věd, Institut atmosferické fyziky společně s Matematicko-fyzikální fakultou 

UK - konkrétně Nemešová, Kalvová, Dubrovský se řeší otázky, zda výstupy z GCM modelů 
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používaných pro střední Evropu jsou reálné (Nemešová et al., 1997, 1998, 1999). Pod záštitou 

národního klimatického programu České republiky (NKP ČR) byly vypracovány dva 

projekty: Projekt VaV/740/1/00 („Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením 

skleníkového efektu na Českou republiku“) a Projekt VaV/740/1/01 („Klimatická změna a 

klimatické fluktuace - normály vybraných klimatologických prvků na území ČR“), jehož 

dílčím projektem je projekt „Zpřesnění scénářů vývoje klimatu na území ČR, odhady změn ve 

variabilitě a četnosti výskytu extrémních povětrnostních jevů“. Ve výsledné zprávě 

zmiňovaného dílčího projektu je prezentován scénář vývoje klimatu v oblasti ČR na základě 

vyhodnocení výstupů z GCM – HadCM2. Výsledné hodnoty teplot, úhrnů srážek a varianty 

jejich minimálních a maximálních hodnot jsou zprůměrované hodnoty ze 4 experimentů (viz 

tab. 6 a 7). Použité experimenty vycházejí ze scénářů IS95a GG, IS95a AA, SRES-A2, SRES-

B2. V následném porovnání výstupů z modelu HadCM2 a novější verze HadCM3, který na 

území ČR více sedí, se výstupy druhého zmiňovaného modelu přibližují spíše horním 

odhadům prvního. 

 
  

 

  

 Výsledné hodnoty změny teploty se mezi čtyřmi použitými experimenty příliš nelišily, 

zato úhrny srážek ano. Trend chodu srážek závisí více na zvoleném emisním scénáři. Obecně 

Tab. 7: Předpokládaný násobek, o nějž by se mohly změnit úhrny srážek pro období 2036-

2065 

Zdroj: Shrnutí výsledků projektu VaV/740/1/01, NKP 

Tab. 6: Hodnota rozdílu předpokládaného zvýšení teploty pro období 2036-2065  

Zdroj: Shrnutí výsledků projektu VaV/740/1/01, NKP 
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by se v létě měla snížit relativní vlhkost vzduchu, v zimě by její pokles měl být menší 

v důsledku vzrůstu teplot současně se vzrůstem úhrnu srážek. 

 Výsledné scénáře nelze chápat jako tvrdá data. Jedná se o předpokládaný trend vývoje 

vypočítaný na základě současných dostupných znalostí. 

 Uvedená data budou použita v praktické části diplomové práce při simulování reakce 

půdy na změnu klimatických podmínek.  
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2.4 VYUŽITÍ MODEL Ů PŘI STUDIU KLIMATICKÝCH ZM ĚN 
 

 Matematické modely jsou v dnešní dobou velmi využívaným nástrojem při aplikaci 

teoretických znalostí do praxe. Slouží k popisování jednak současné situace, ale hlavně 

k predikci jevů v budoucnosti. Pravdivost predikce je závislá na kvalitě modelu, tj. na 

způsobu jeho naprogramování. Záleží s jakými vstupními daty model počítá, jakým způsobem 

data propojuje, jaké rovnice používá. Každý model je založen na určitých teoretických 

základech, na hypotézách, které se více, či méně shodují se skutečností. Vždy dochází ke 

zjednodušení skutečnosti, což má za následek zkreslení výsledků. Je proto velmi důležité se 

před výběrem vhodného modelu obeznámit s jeho algoritmy, s účelem, pro který byl 

vytvořen. Každý model je zatížen chybou. Ta může být způsobena buďto špatnou hypotézou 

při programování, neodpovídající kalibrací, nebo také kvalitou použitých vstupních dat. 

 Obecně se modely zabývající se klimatickými změnami označují zkratkou GCMs – 

Global Climate Models. Fungují na bázi matematických rovnic, které kvantifikují procesy 

Obr. 7: Jevy a procesy, se kterými si kalkuluje v klimatickém modelu CCSM ver. 3 

Zdroj: http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/climate/cli_models2.html&edu=high 
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probíhající v jednotlivých geosystémech. Vzhledem ke složitosti těchto procesů a množství 

faktorů, které je ovlivňují, jsou tyto modely hardwarově i softwarově velmi náročné. Jedním 

takovým modelem je Community Climate System Model (CCSM version 3), který je 

používán v National Center for Atmospheric Research na speciálním superpočítači. Výpočty 

trvají řádově tisíce hodin, a výstupy mají řádově velikost GB. Na obr. 7 jsou znázorněny 

všechny složky, které jsou v modelu brány v potaz. Jak vidno, globální klimatické modely 

pracují v celoplanetárním měřítku, nezabíhají do lokálních detailů, ale snaží se odhadnout 

chování geosystémů na Zemi jako celku. Dalšími modely jsou Hadley Centre Coupled Model 

Version 2 a 3 (HadCM2, HadCM3),  Second Generation Coupled Global Climate Model 

(CGCM2), a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation–Climate Model 

Version 2 (CSIRO2). Výsledky z těchto modelů jsou používá např. v publikacích IPCC. 

 Nevýhodou těchto modelů je právě jejich složitost, malá rychlost výpočtů a měřítko, 

pro něž jsou použitelné. V neposlední řadě je nevýhodou i datová náročnost a problémy 

spojené s kompatibilitou dat po metodologické stránce, jelikož modely pracují na úrovni 

kontinentů.  

 Podle účelu se proto volí často menší a zjednodušenější modely, které zahrnují jen 

některé procesy a faktory. Tyto modely už nespadají přímo pod GCMs. Setkáváme se 

s modely pro jednotlivé geosystémy – např. pro hydrosféru, atmosféru apod. Mnoho modelů 

bylo vytvořeno k modelaci eroze půd ať už působením vody či větru nebo lidskou činností. 

Jen namátkou lze jmenovat CREAMS (Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultural 

Management Systems), RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), USLE (Universal 

Soil Loss Equation), WATEM (Water and Tillage Erosion Model), WERU (Wind ERosion 

simulation models), atd. S hojným využitím modelů se setkáváme i v hydrologii, klimatologii. 

Modelování přírodních podmínek se stává ve fyzické geografii jednou z jejích základních 

funkcí. 

 Další skupinou modelů jsou modely určené k popsání pohybu toků prvků, či 

sloučenin, zvláště takových, které se podílejí na půdní organické hmotě – jsou to tzv. SOM 

modely (Soil Organic Matter). Těchto modelů se využívá ve velké míře v zemědělství, pro 

zvýšení úrodnosti půdy a potažmo k zvýšení výnosů. Krom toho se staly v posledních 15 

letech také nástroji na kvantifikaci části uhlíkového cyklu, zvlášť co se týká pohybu uhlíku 

mezi prostředími půda - atmosféra. Takovými modely jsou např. CENTURY, RothC, 

CANDY, DNDC, DAISY a NCSOIL. CENTURY umí simulovat dlouho dobou dynamiku 

základních živin – uhlíku, dusíku, fosforu a síry v půdě s různým využitím – pastviny, 

zemědělsky využívaná půda, lesy a savany. Model CENTURY byl vyvinut v USA (NREL, 
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Colorado) (http://www.nrel.colostate.edu/projects/century/). CANDY (Carbon–Nitrogen 

Dynamics) je specializován na modelování půdního dusíku, teploty a pohybu vody. Model 

CANDY byl vyvinut v Německu (Leipzig) (http://www.ufz.de). Model DNDC 

(Denitrification And Decomposition) slouží k modelování emisí CO2, N2O a 

N2 v zemědělských půdách. Model pochází z USA (New Hampshire) 

(http://www.dndc.sr.unh.edu/). DAISY je deterministický model pracující s uhlíkem a 

dusíkem v kontextu půda-rostliny-atmosféra. Model byl vyvinut v Dánsku (Kodaň) 

(http://code.google.com/p/daisy-model/). NCSOIL modeluje pohyb  dusíku a uhlíku 

v půdních mikroorganismech, SOM, apod. Model NCSOIL byl vyvinut v USA (Minnesota) 

(http://ecobas.org/www-server/rem/mdb/ncsoil.html). RothC neboli Rothamsted C model  

umožňuje simulovat pohyb organického uhlíku v semihydromorfních a anhydromorfních 

půdách s různým hospodářským využitím. RothC má původ ve Velké Británii (Harpenden) 

(http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/aen/carbon/rothc.htm). Tyto modely jsou respektovány a 

hojně používány mezi odborníky po celém světě. 

 V březnu 2005 vydalo australské ministerstvo pro klimatické změny v rámci NCAS 

(National Carboun Accounting System) tzv. FullCAM (Full Carbon Accounting Model). 

Jedná se o model, který počítá emise skleníkových plynů a obsah uhlíku v závislosti na 

využití půdy a jeho managementu. Lze také odhadovat množství biomasy a půdního uhlíku 

v lesních i zemědělských ekosystémech. Model umožňuje integraci dat o krajinném pokryvu 

(land cover), využití půdy (land use), managementu, obsahu půdního uhlíku a  klimatu. NCAS 

při konstrukci modelu využili již existujících verifikovaných modelů a složili je dohromady. 

Vznikl model, který obsahuje modely CAMFor (pro lesní ekosystémy), CAMAg (pro 

zemědělsky využívané systémy – pole i pastviny), 3PG (pro produkci lesních ekosystémů). 

GENDEC (pro mikrobiální rozklad) a RothC (pro půdní uhlík v zemědělských systémech). 

Modely je možno propojovat a docházet tak ke komplexnějším závěrům. Autory FullCAM 

modelu jsou Gary Richards, David Evans, Ainslie Reddin a Jim Leitch 

(http://www.climatechange.gov.au/ncas/reports/fullcam-usermanual.html). Nutno dodat, že 

uživatelské rozhraní tohoto modelu je přátelské na rozdíl od původních (sub)modelů. 

 Porovnáním modelů a jejich výsledků se zabývalo mnoho autorů (Smith et al., 1996, 

Smith et al., 1997; Smith et al. 1998; Powlson et al., 1998; Mikhailova, E., A., et al, 2000; 

Ponce-Hernandez, 2004; Jones et al., 2005), krom toho tomuto tématu bylo věnováno celé 

jedno vydání vědeckého časopisu Geoderma - Volume 81 z roku 1997.  
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2.5 VYBRANÉ PROJEKTY ZABÝVAJÍCÍ SE KOLOB ĚHEM UHLÍKU 
 

 Hodnocením obsahu uhlíku v půdě a jeho návazností na klimatické změny se 

v posledních dvou desetiletích věnuje enormní pozornost. Lidská společnost si začala 

uvědomovat, že životní prostředí na planetě se opravdu mění, a proto je nezbytně nutné 

probíhajícím procesům porozumět, aby se daly vyvodit závěry a opatření, které zmírní 

nežádoucí dopady na obyvatelstvo. Klimatické změny se staly tématem hojně diskutovaným 

nejen na půdě vědecké, ale i politické.  

  

2.5.1 IPCC 

 

 Hlavní celosvětovou organizací věnující se studiu a hodnocení klimatických změn je 

Intergovernmental Panel of Climate Changes (IPCC), založená v roce 1988 dvěma 

organizacemi – United Nations Environment Programme (Program OSN pro životní prostředí, 

UNEP) a World Meteorological Organisation (Světovou meteorologickou společností, 

WMO). Cílem IPCC je prezentovat široké veřejnosti jasné a srozumitelné závěry vědeckých 

poznatků o současném stavu klimatických změn a v návaznosti na ně i socioekonomických 

důsledků. 

 IPCC je organizace ryze apolitická, otevřená všem členům svých zakládajících 

organizací. Shromažďuje data a výsledky vědeckých prací, na jejichž základě vypracovává 

zprávy, které slouží jako podklady pro United Nations Framework Convention on Climate 

Changes (Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách, UNFCCC). IPCC neprovádí své 

vlastní výzkumy. Výsledky na sobě nezávislých pracovišť a autorů jsou poskytovány zcela 

dobrovolně. 

 IPCC zahrnuje 3 Working Groups (pracovní skupiny WG I – WG III). WG I má za 

úkol shromažďování dat o fyzikálních aspektech klimatického systému a klimatických změn. 

To znamená, že pod tuto sekci patří témata jako skleníkové plyny, aerosoly, jejich změny 

v atmosféře, všechny klimatické ukazatele, ledovce, hladina světového oceánu, biochemie, 

uhlíkový cyklus, klimatické modely, atd. WG II hodnotí vulnerabilitu socioekonomických a 

přírodních systémů vůči klimatickým změnám, jejich negativní i pozitivní ovlivňování. WG 

III se zabývá stanovováním limitů, preventivních opatření a opatření, která napomáhají 

vyvazování uhlíku a nežádoucích látek u atmosféry. Kromě pracovních skupin zahrnuje IPCC 
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i Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI), která dohlíží na IPCC National 

Greenhouse Gas Inventories Programme (IPCC-NGGIP). Cílem těchto dvou oddělení je 

vypracovat metodologii a software k určování emisí uhlíku a jiných skleníkových plynů. 

Posledním oddělením je Task Group on Data and Scenario Support for Impacts and Climate 

Analysis (TGICA), které je koordinátorem IPCC Data Distribution Centre, což je projekt, 

v jehož rámci se má vytvořit databáze informací o klimatických změnách, a to zejména 

časové řady různých ukazatelů, metodiky, dále hotové scénáře a zprávy obsahující hodnocení 

dopadu klimatických změn na lidstvo.  

 Hlavní aktivitou IPCC je vydávání Assessment Reports – hodnotících zpráv, které se 

skládají většinou ze čtyř částí. Každá pracovní skupina (WG I – III) zpracovává jednu část, 

částí čtvrtou je Shrnující zpráva. Do roku 2009 byly vydány čtyři hodnotící zprávy. První 

v roce 1990 s dodatkem v roce 1992, další AR2 byla vydána v roce 1995, třetí v roce 2001 a 

poslední zpráva, v pořadí čtvrtá, byla vydána v roce 2007. Vydání páté AR se plánuje na rok 

2014. Zprávy jsou shrnutím dosavadního výzkumu v oblasti globální změny klimatu a 

hodnocení socio-ekonomických dopadů na lidskou společnost. Jsou určeny zejména pro 

zákonodárce, ale i pro širokou veřejnost. Mají informativní funkci (www.ipcc.ch). 

  

2.5.2 European Soil Bureau Network 

 

 V rámci Joint Research Centre JRC (oddělení Land Management Unit), který je 

zaštítěn Evropskou komisí, vznikla v roce 1996 European Soil Burelu Network (ESBN), která 

sídlí v italském městečku Ispra. Jejím úkolem je sběr dat o půdách členských států Unie. 

Krom sběru má na starosti i harmonizaci, organizaci a poskytování dat. 

 Na evropské úrovni provozují dvě databáze: SPADE-1 a SPADE-2. Ve SPADE-1 jsou 

údaje za půdní profily předpokládané a ověřené. Obsahují data například o matečné hornině, 

textuře, struktuře, obsahu organické hmoty, hloubce zakořenění, pH, atd. SPADE-2 je 

v podstatě jen rozšíření databáze o několik dalších ukazatelů – např. procentuální vyjádření 

zrnitosti. (http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/esbn/Esbn_overview.html) 

 V Land Management Unit vznikla v roce 2003 jako speciální publikace Mapa 

organického uhlíku v půdách Evropy (Jones et al, 2003). Cílem této práce byla inventarizace 

půdního uhlíku v Evropě a stanovení času 0, T0, tj. vytvoření datové báze, vůči ní bude možno 

v budoucnosti provádět srovnání. Výstupní mapě (viz obr. 8) předcházelo více než 15 let 

sběru dat, která jsou teď v databázi SPADE-1. Mapový výstup je v měřítku 1:1 000 000. 
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Přínosem mapy a potažmo databáze je harmonizace dat pomocí interpolačních metod pro 

velké území a vytvoření konzistentního díla pro evropský kontinent. Relevantnost a přesnost 

mapy je ovšem otázkou. Zdá se totiž, že pro území ČR byla hlavním kritériem jen topografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Mapa organického uhlíku ve svrchní vrstvě půdy v Evropě 

Zdroj: Jones et al., 2003 
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2.5.3 GCTE SOMNET 

 

 GTCE SOMNET je organizací, jejíž název je zkratkou z Global Change and 

Terrestrial Ecosystems Soil Organic Matter Network (Smith et al., 1996; Powlson et al., 

1998). V souvislosti s rozvojem výzkumu půdní organické hmoty, jejího modelování a tedy 

potřeby databází, vznikla roku 1995 tato organizace, která sdružuje 31 nejvýznamnějších 

vědců zapojených do modelování a přes 120 vědců věnujících se dlouhodobým experimentům 

(viz obr. 9). GTCE SOMNET byla zanedlouho po svém vzniku přizvána IPPC k participaci 

na tvorbě metodiky pro inventarizaci emisí CO2 na národní úrovni. V dikci organizace GTCE 

SOMNET se také odehrály dlouhodobé experimenty na ověření funkčnosti a spolehlivosti 9 

hlavních SOM modelů - RothC, CENTURY, DAISY, CANDY, NCSOIL, DNDC, SOMM, 

ITE a Verberne (Smith et al, 1997). Tento experiment spočíval v aplikaci 9 modelů na 12ti 

různých datových sadách, které reprezentovaly území o různém land use, v různých 

klimatických podmínkách. Modely, které se osvědčily na všech územích, jsou RothC, 

NCSOIL, CENTURY and SOMM (Smith et al., 1997). 

 

 

 

 

Obr. 9: Geografické rozložení účastníků GTCE SOMNET ve světě  

Zdroj: Powlson et al., 1998 
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 Databáze GTCE SOMNET byly použity pro stanovení potenciální sekvestrace 

v zemědělských půdách ve Velké Británii (Smith 2000c, d), Evropské Unii (Smith 2000a) a i 

evropském kontinentu (Smith 2000e; Smith 2005). V současné době slouží k vylepšování 

Rothamstedských výzkumů. 

 

2.5.4 CarboEurope-IP 

 

 Na základě naplňování Kjótského protokolu byla vyvinuta iniciativa zinventarizovat 

obsah emisí skleníkových plynů na různých úrovních – globální (na úrovni kontinentů), 

regionální (na úrovni států). Na evropské úrovni proto vznikl integrovaný projekt 

CarboEurope, který měl za úkol zhodnotit bilanci uhlíku v terestrických ekosystémech. Tento 

projekt zahrnoval 61 výzkumných center v 17 evropských státech a trval 5 let. Začal v lednu 

2004. CarboEurope-Integrated Project je projekt zaměřený na pochopení a na kvantifikaci 

současného koloběhu uhlíku v terestrických ekosystémech na úrovni lokální, regionální i 

kontinentální. Hlavními třemi směry výzkumu jsou: 

- Stanovení bilance uhlíku v Evropě, zhodnocení geografických aspektů rozložení a 

popsání změn těchto dvou parametrů v čase. 

- Studium kontrolních mechanismů koloběhu uhlíku v evropských ekosystémech, vliv 

klimatických změn a změny land use na tok uhlíku v půdách. 

- Navržení a sestrojení přístrojů vhodných k měření uhlíkových zásob a k měření toků 

uhlíku mezi geosystémy a naplňování tak závazků Evropy vůči Kjótskému protokolu. 

CarboEurope-IP sdružuje ve výzkumu na 61 evropských univerzit a vědeckých institucí ze 17 

evropských států a dalších 30 institucí z celého světa. Koordinátorem projektu je prof. Dr. 

Ernst-Detlef Schulze z Max-Planck-Institut für Biogeochemie v německé Jeně 

(http://www.carboeurope.org/). 

 

2.5.5 Projekt CzechCarbo 

 

 Členem byla i Česká republika, zastoupená Ústavem systémové biologie a ekologie 

krajiny AV ČR, jakožto hlavní řešitelskou organizací. Dalšími řešiteli byli IFER (Ústav pro 

výzkum lesních ekosystémů) a UHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesa). Projekt se 
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jmenoval „Czech-Carbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v 

souvislostech Evropského projektu CarboEurope“ a stanovil si hned několik cílů:  

„V ědecké cíle: 

- zkoumat schopnost základních typů ekosystémů v České republice vázat CO2 z ovzduší 

- vypracovat scénáře očekávané klimatické změny pro území České republiky 

- zkoumat závislost procesů cyklu uhlíku na klimatických podmínkách a dalších podmínkách 

prostředí 

- zkoumat možnosti cílených hospodářských zásahů člověka na zvýšení schopnosti 

ekosystémů poutat CO2 

- poznat současný podíl krajiny na celkové bilanci CO2 a umět předpovídat její budoucí vývoj, 

a to v závislosti na způsobu využívání území 

 

Sociálně - ekonomické cíle: 

- navrhnout vhodné postupy hospodaření v krajině (lesnictví, zemědělství) za účelem udržení 

a případně zvýšení kapacity krajiny vázat CO2 

- odhadnout sociální, kulturní a ekonomické důsledky v souvislosti se změnami krajinných 

struktur a funkcí 

 

Plnění mezinárodních závazků: 

- vypracovat metodické postupy oceňování podílu krajiny na bilanci uhlíku 

- naplnění požadavků Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Kjótského protokolu: 

věrohodné stanovení emisní bilance ze sektoru zahrnujícího využívání území a lesnictví 

(LULUCF). 

 

Politické cíle: 

- poskytnout vědecké podklady pro politická rozhodnutí o přijímání opatření včetně státních 

pobídkových dotací ke zvyšování schopnosti krajiny vázat CO2.“  

(přejato z oficiálních internetových stránek projektu www.usbe.cas.cz/czechcarbo/info.htm) 

 

 V rámci projektu byla zpracována regionální studie modelového území, jež se nachází 

v horním povodí řeky Stropnice (rozloha 220 km2), kde se hodnotil potenciál krajiny 

sekvestrovat uhlík v souvislosti s jeho dalším energetickým využitím. Byly zde vypracovány 

návrhy na změny v ekosystémech, které by podpořily vyšší míru sekvestrace a zvýšily tím 
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Obr. 10: Rozložení monitorovaných ploch Bazálního průzkumu půd 

Zdroj: Poláková et al., 2002 

možnost ovlivňovat obsah uhlíku vázaného v terestrických ekosystémech. Byl zde hodnocen 

ale i postoj obyvatelstva k těmto navrhovaným změnám, ekonomický dopad apod.  

 Výsledky tohoto projektu bohužel zatím nejsou veřejně známy. I přes autorčinu snahu 

spolupracovat na daném tématu se bohužel nepodařilo navázat kontakt s řešiteli projektu, 

natožpak se podílet na výzkumu, či sdílet nebo konzultovat dosavadní výsledky. Vzhledem 

k tomu, že tento výzkum nemá žádný komerční podtext a ani nesleduje žádné osobní zájmy, 

myslím si, že neochota ke spolupráci na vědecké půdě je spíše ke škodě než užitku věci.  

 

2.5.6 Bazální monitoring půd 

  

 V roce 1992 začal v České republice Bazální monitoring zemědělských půd, 

garantovaný brněnským Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Děje se tak 

dle zákona č. 156/1998 Sb. ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 147/2002 Sb. Důvodem 

je zabezpečování produkčních i ekologických funkcí zemědělských ekosystémů, stejně tak jako 

snaha o udržení zdravotně nezávadné zemědělské produkce. Monitorované plochy se nacházejí 

převážně na zemědělské půdě (190 ploch), dalších 27 ploch v kontaminovaných územích (viz obr. 

10). Bazální monitoring má hlavně za úkol sledovat cizorodé látky a kontaminanty, sledují se ale i 
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obsahy uhlíku a půdních živin, jejich vzájemné vztahy. Publikované výsledky jsou vhodné pro 

další vědecké účely (Poláková et al., 2002).  

  

2.5.7 Dlouhodobé polní pokusy 

 

 Pod záštitou Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Ruzyně probíhají dlouhodobé 

polní pokusy, sloužící ke studiu půdy z agronomického hlediska. Zkoumají se zde půdní 

vlastnosti, jejich vliv na úrodnost půdy a výnosy plodin. Součástí výzkumu je také hodnocení 

různých způsobů hospodaření. VÚRV zajišťuje tyto pokusy na 10 stanovištích v ČR (Praha-

Ruzyně, Ivanovice, Čáslav, Hněvčeves, Humpolec, Pernolec, Vysoké, Kostelec, Lukavec, 

Trutnov). Každé stanoviště disponuje dlouhodobou databází. Výsledky komplexních analýz 

přispívají k popsání toků živin a prvků v půdním prostředí v našich zeměpisných šířkách, jejich 

vztahu k zemědělské činnosti a vzájemných interakcí a důsledků z nich plynoucích 

(www.vurv.cz). 

 Stručným souhrnem doposavadních poznatků o organické hmotě v půdě je publikace, 

jejímž autorem je Kubát (2008).  
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3 METODIKA A POUŽITÁ DATA  

  

 Tato kapitola obsahuje dvě části, a to část věnující se metodice a část věnující se 

datům. V první části bude popsán myšlenkový záměr a postup použitý při provádění simulací. 

V druhé budou předloženy technické údaje o zdroji použitých dat, popřípadě jejich výpočty.  

 

3.1 METODIKA 
 

 Tato diplomová práce si dává za cíl popsat pomocí modelu RothC-26.3 (v rámci 

modelu FullCAM) dynamiku obsahu organického uhlíku na dvou zájmových územích – 

Ruzyně a Lukavec. Cílem je popsat citlivost půdních rozkladných i akumulačních procesů 

vůči klimatu a jeho změnám. Prognózy z prací českých i světových klimatologů (NKP, IPCC) 

slouží jako vstupní klimatická data pro simulace prováděné v modelu. 

 

3.1.1 Výběr modelu 

  

 Model RothC, verze 26.3, byl vybrán na základě doporučení specialisty v oboru, 

profesora Peta Smitha z University of Aberdeen. Model je celosvětově uznáván, používá se 

dodnes pro všechny typy zemědělského využití (Coleman et al., 1997; Smith et al. 1997), lze 

ho použít i pro lesní ekosystémy. V roce 1997 bylo jedno číslo vědeckého časopisu Geoderma 

věnováno srovnání devíti SOM modelů na dvanácti datových řadách za dvanáct různých 

zájmových oblastech (jednalo se o dlouholeté polní pokusy po celé Evropě). Jedním z těchto 

míst byla i Ruzyně – datové řady z dlouhodobých polních pokusů. Datové řady byly použity 

ke spuštění simulace, výsledky pak byly porovnány s reálně naměřenými hodnotami uhlíku. 

Cílem těchto výzkumů bylo porovnání funkčnosti modelů, jejich případné doporučení a  

stanovení limitů použití. RothC byl pro Ruzyni schválen.  

 Z důvodů ne úplně uživatelsky přátelského prostředí původního RothC modelu 

poskytnutého Kevinem Colemanem jsem zvolila jiný postup. V australském modelu 

FullCAM je zabudován úplně stejný RothC – 26.3, nicméně s příjemnějším prostředím. Takže 

místo DOS-ovského prostředí se zde pracuje v uživatelsky přátelštějším prostředí systému 
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Microsoft Windows. Model FullCAM mi byl poskytnut přímo australským Ministerstvem pro 

klimatické změny (Department of Climate Change) v létě 2009.  

 RothC je model vyžadující poměrně malé množství vstupních parametrů, které jsou 

ale relativně snadno dostupné. Jmenovitě to jsou: průměrné měsíční úhrny srážek, údaje o 

evaporaci z volné hladiny, průměrné denní teploty vzduchu, procentuální obsah jílu v půdě, 

odhad poměru DPM/RPM (decompostable plant matter/resistant plant matter), vegetační 

pokryv půdy, měsíční vklad rostlinných zbytků do půdy, měsíční vklad organické chlévské 

mrvy (pokud byla použita) a jako poslední údaj hloubku odebraných vzorků. 

 K modelu RothC je k dispozici manuál, kde je vysvětlena struktura modelu i běžně 

používané hodnoty. Následující kapitola je tedy čerpána z Colemana (1995). 

 

3.1.2 Struktura modelu RothC-26.3 

 

 Pro účely modelu je půdní organická hmota rozčleněna na aktivní a pasivní část. 

Aktivní se dále dělí na čtyři druhy: Decompostable Plant Matter (DPM – rozložitelné zbytky 

rostlin), Resistant Plant Matter (RPM – rezistentní zbytky rostlin), Microbial Biomass (BIO – 

mikrobiální biomasa) a Humified Organic Matter (HUM – humifikovaná organická hmota). 

Pasivní organická hmota je označována jako Inert organic matter (IOM). 

 Organická hmota vstupující každoročně do půdy jako zbytek rostlinného materiálu je 

na začátku výpočtů rozdělena podle poměru DPM a RPM. Hodnoty tohoto poměru se liší 

podle land use:  

- 1.44 pro většinu zemědělsky využívané půdy, včetně kultivovaných pastvin (tzn. 59 % 

organického materiálu je označeno jako DPM, 41% jako RPM) 

- 0.67 pro neudržované travnaté plochy a křoviny (včetně savan) 

- 0.25 pro opadavé a tropické lesy 

 Jak DPM, tak RPM při svém rozkladu uvolňuje do ovzduší CO2 (poměrné množství 

CO2 je určeno obsahem jílu) a přeměňuje se na mikrobiální biomasu (BIO) a humifikovanou 

organickou hmotu (HUM). HUM a BIO se následně rozdělí v poměru 46% na BIO and 54% 

na HUM. Znovu se opakuje rozklad HUM a BIO za uvolnění dalšího CO2, zůstává zbytek BIO 

and HUM (viz obr. 11). 

 Pokud je půda zemědělsky využívaná a hnojená chlévskou mrvou (Farmyard manure – 

FYM), je model uzpůsoben k tomu, aby odlišil tento zdroj organické hmoty, jelikož se rozkládá 

jinak než rostlinné zbytky (používá se poměr: DPM 49%, RPM 49% a HUM 2%). 



 52 

Obr. 11: Struktura RothC modelu 

Zdroj: Richards, 2001 

 

  

  

  FullCAM přeci jen patří do nové generace modelů, proto byl do modelu RothC 

přidán pro zpřesnění ještě vstup veličin BIO-S a BIO-F. BIO-S  BIO-S je označení pro slow 

decomposing biomass – biomasu rozkládající se pomalu, BIO-F je označení pro fast 

decomposing biomass – biomasu rozkládající se rychle. 

 Další proměnnou v modelu je Top Soil Moisture Deficit (TSMD), jež označuje množství 

srážek v mm potřebných k tomu, aby byla vrchní vrstva půdy saturována. Tato hodnota je 

v modelu proměnnou ovlivňující rychlost rozkladu.   
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3.1.3 Postup práce 

Iterace 

 Nejprve bylo třeba zajistit získání relevantních vstupních dat do modelu. Některá data 

byla již známá – časové řady úhrnů srážek, teplot, evaporace, obsah jílu v půdě a vlhkostní 

deficit. Další bylo třeba nejprve vypočítat. Jak je již známo a jak například dokládá Kubát 

(2008), půdní prostředí se adaptuje na podmínky klimatu a obhospodařovávání a v řádu sta let 

si vytvoří svou dynamickou rovnováhu podílu organické hmoty. Tohoto jevu je využíváno 

k získání hodnot, které jsou v reálu těžko měřitelné. V praxi to znamená to, že do modelu byly 

zadány známé hodnoty (viz výše) a způsob obhospodařovávání (viz hodnoty doporučované 

v manuálu Coleman, 1995). Tyto hodnoty jsou zadány do modelu iterativně, takže jsou 

nasimulovány téměř konstantní podmínky, ale po velmi dlouhou dobu. V této diplomové 

práci byl zvolen časový horizont 1010 let. Coleman (1997) použil časový horizont 10 000 let 

jako období holocénu. Nicméně, jak je patrné z následujících grafů, k vytvoření rovnováhy 

v půdě (v podstatě ke vzniku půdy – jelikož počáteční hodnoty byly nulové) bylo třeba 500 

let. Časové údaje na ose x jsou pouze orientační. Vycházela jsem z časových klimatických řad 

1990 – 2007, které jsem nechala iterovat do roku 3000, proto tedy počátek v roce 1990. 

Nicméně reálně letopočty v tomto případě nemají vůbec žádný význam. Cílem bylo 

vygenerování hodnot HUM, DPM, RPM, BIO-S a BIO-F pro půdu v rovnovážném stavu 

v dané lokalitě. Obecně k dynamické rovnováze v půdě dochází za kratší dobu (40 – 100 let). 

 V této fázi přišlo na řadu srovnání výsledků vypočítaných modelem a hodnot 

naměřených v reálu. Kromě databáze VÚRV byl pro Ruzyni použit i údaj z článku Coleman 

(1997), ve kterém byl model RothC testován na Ruzyňském polním pokusu. Při tomto 

testování byla vypočítána hodnota objemu celkového uhlíku v půdě 32,3 t C/ha. Řádově 

stejná hodnota vyšla i mně (viz graf 10). Pro Lukavec zatím žádná srovnávací studie 

zahrnující modelování v RothC neexistuje.  

 

Klimatická data dle NKP 

 Pro simulaci byly použity klimatické údaje uvedené ve Shrnutí výsledků projektu 

VaV/740/1/01 Národního klimatického programu. Tato data (zmiňovaná již v rešeršní části 

práce) byla zpracována následujícím způsobem: Studie uvádí možné scénáře pro období 

2036-2065, konkrétně udává hodnotu minimální, průměrnou a maximální (jedná se o 

sumarizaci výsledků čtyř různých scénářů). Roku 2036 byla přiřazena hodnota minimální, 

roku 2050 hodnota průměrná a roku 2065 hodnota maximální. Důvodem tohoto rozdělení 
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byla snaha o co možná nejplynulejší časovou řadu. Model data interpoloval, výsledkem je 

pomalá adaptace na nově vzniklé podmínky. Jelikož Shrnutí výsledků projektu VaV/740/1/01, 

NKP, neuvádí předpokládanou míru změny evaporace, nebyla původní hodnota v modelu 

měněna, ale extrapolovala se původní časová řada až do roku 2065. 

Teplota ve 2 metrech [°C] Úhrny srážek [mm]  RUZYNĚ 
scénář 2036-65 
(hodnoty) min~36 prům~50 max~65 min~36 prům~50 max~65 
Leden 1,0 1,5 2,0 20 21 24 
Únor 2,6 3,3 3,9 22 23 25 
Březen 6,0 6,3 6,5 32 34 37 
Duben 9,7 10,2 11,0 35 38 42 
Květen 15,3 15,7 16,3 59 62 64 
Červen 18,3 18,6 18,9 67 76 85 
Červenec 20,5 20,7 20,8 56 66 71 
Srpen 20,9 21,4 21,8 41 52 58 
Září 16,3 16,9 17,4 29 36 44 
Říjen 10,7 11,2 11,8 27 30 33 
Listopad 6,6 7,2 8,2 34 38 42 
Prosinec 1,8 2,2 2,4 26 27 30 

 

 

 

Teplota ve 2 metrech [°C] Úhrny srážek [mm] LUKAVEC scénář 
2036-65 (hodnoty) min~36 prům~50 max~65 min~36 prům~50 max~65 
Leden -0.1 0.4 0.9 42 45 50 
Únor 1.5 2.2 2.8 37 39 42 
Březen 4.8 5.1 5.3 52 56 61 
Duben 8.2 8.7 9.5 47 51 56 
Květen 14.2 14.6 15.2 59 63 64 
Červen 17.2 17.5 17.8 72 82 92 
Červenec 19.6 19.8 19.9 67 78 85 
Srpen 20.1 20.6 21.0 53 67 74 
Září 15.3 15.9 16.4 37 47 58 
Říjen 9.6 10.1 10.7 37 40 45 
Listopad 5.5 6.1 7.1 45 49 55 
Prosinec 0.7 1.1 1.3 45 48 52 

 

 

 

 Aby nedošlo k omylu, osvětlím způsob, jakým jsem vypočítala hodnoty teplot a úhrnů 

srážek pro roky 2036, 2050 a 2065. Shrnutí výsledků projektu VaV/740/1/01, NKP, udává 

předpokládanou změnu teplot ve formátu „o kolik stupňů se zvýší“ v měsíčním kroku. Proto 

byly vypočítány průměrné teploty z časové řady 1990 – 2007 v měsíčním kroku, k nimž byly 

následně po pořádku přičteny odpovídající hodnoty ze zdrojů projektu NKP. Údaje o změně 

Tab. 8: Tabulka vypočítaných hodnot teplot a úhrnů srážek dle scénáře NPK pro Ruzyni 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Tab. 9: Tabulka vypočítaných hodnot teplot a úhrnů srážek dle scénáře NPK pro Lukavec 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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srážkových úhrnů jsou ve Shrnutí uvedeny ve formátu „násobek stávající hodnoty“, 

v měsíčním kroku. Opět byly vypočítány průměrné hodnoty tentokrát úhrnů srážek za období 

1990 – 2007, také v měsíčním kroku. Následně byly tyto průměry vynásobeny násobky 

uvedenými ve Shrnutí. Kolonka minim byla použita jako koeficient pro rok 2036, kolonka 

průměrů pro rok 2050 a konečně kolonka maxim pro rok 2065 (viz tab. 8 a 9). Tento postup 

byl aplikován na obě stanice (Ruzyně a Lukavec).  

 

Zvolené osevní postupy 

 Na základě současného trendu výzkumu půdní organické hmoty a její reakce na 

způsob obhospodařovávání a land use, byly vybrány tři různé osevní postupy: Norfolk 

(klasický osevní postup, při němž se střídá jetel, ozimá pšenice, cukrová řepa/brambory, a 

jarní ječmen), osevní postup orientovaný na produkci energetických plodin (střídá se řepka, 

pšenice ozimá, kukuřice a jarní ječmen). Posledním osevním postupem je opuštění orné půdy 

a její převod na trvalý travní porost.  

 Kritéria pro výběr byla následující: Norfolk, jakožto klasický osevní postup slouží pro 

kontrolu. V praxi se také velmi často používá, protože půdu nevyčerpává, naopak obnovuje 

stále úrodnost a zároveň umožňuje pěstovat základní plodiny. 

 Osevní postup se zaměřením na pěstování řepky byl vybrán z toho důvodu, že 

v současné době se objevuje trend biopaliv. Biopaliva mají sloužit jako náhrada za fosilní 

paliva. Jejich spalování by nemělo mít takové následky na zvyšování koncentrace CO2 jako 

spalování fosilních paliv, jelikož se jedná o obnovitelný zdroj. Trend zvyšování produkce se 

projevil i v ČR. Od roku 1990 se osevní plocha řepky více než ztrojnásobila. V roce 1990 byla 

řepka pěstována na 105 tis. ha, kdežto v roce 2008 již na 350 tis. ha. Podobně jako kukuřice, 

jejíž osevní plocha se zdvojnásobila (ČSÚ, 2009). 

 Posledním způsobem obhospodařovávání byla zvolena přeměna orné půdy na trvalý 

travní porost, jelikož i tato změna land use vykazuje v posledních letech nárůst. V roce 1990 

zaujímaly 864 ha, kdežto v roce 2008 již 978 ha. Z literatury je známo, že půda pod trvalými 

travními porosty obsahuje mnohem více uhlíku než půda orná. Tento způsob byl zvolen, aby 

bylo možno odhadnout, za jak dlouho se v půdě nastolí nová dynamická rovnováha a jaká 

tedy bude prognóza sekvestrace uhlíku v ČR. 

  

Simulace v RothC 

 Vygenerované hodnoty HUM, DPM, RPM, BIO-S a BIO-F byly zadány opět do 

modelu spolu s klimatickými daty a údaji o osevních postupech. Všechny parametry modelu 
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byly zadány buďto podle doporučení manuálu (Coleman 1995), nebo na doporučení tvůrců 

modelu. Míry rozkladu DPM, RPM, BIO a HUM jsou konstanty, empiricky získané 

z dlouhodobých pokusů v Rothamstedu. Vzhledem k doporučení použití modelu konkrétně 

pro podmínky Ruzyně autory (Coleman, 1997) byly tyto hodnoty použity. Zdroje dalších dat 

jsou uvedeny v sekci 3.1.4 Data. V prvních dvou osevních postupech bylo každé čtyři roky 

pole hnojeno 40 t hnoje/ha. Přepočet na tuny uhlíku je následující: celkového dusíku ve 

chlévském hnoji je průměrně 0,5 %, poměr C:N bývá 25:1 (Škarda, 1980; in Hlušek, 2004), to 

znamená, že hnůj obsahuje 5 t C/ha. 

 Simulace byly provedeny pro všechny tři osevní postupy pro obě lokality. Pro 

kontrolu byly provedeny i simulace vývoje uhlíku při nezměněném klimatu, jinými slovy 

časová klimatická řada byla cyklicky opakována až do roku 2065. Vývoje celkového obsahu 

uhlíku pro tyto dva rozdílné scénáře byly následně porovnány. Pro simulace byl použit 

měsíční krok. 

 Přestože bylo použití modelu pro lokalitu Ruzyně doporučeno jeho autory, bylo třeba 

parametry modelu nakalibrovat, aby výstupy odpovídaly skutečnosti.  

  Během procesu vyvstaly komplikace spojené se softwarem, které byly několikrát 

konzultovány s tvůrci modelu.  

  

3.1.4 Data 

 

 Simulace byly provedeny pro dvě lokality – Ruzyně a Lukavec na Vysočině (viz tab. 

8). Jedná se o pokusné stanice, kde je půda sledovaná již řadu let Výzkumným ústavem 

rostlinné výroby v. v. i.. Stanice jsou certifikované, certifikát GEP (Good Experimental 

Practice) je udělován Státní rostlinolékařskou správou. Jednotlivé půdní charakteristiky byly 

stanoveny dle publikace Valla et al. (1980) (http://www.vurv.cz/). Data obsahují časové řady 

teploty vzduchu ve 2 metrech nad zemí, úhrny srážek v denním intervalu. Dále pak údaje o 

hnojení a plodinách. Data byla laskavě poskytnuta panem Ing. Jaromírem Kubátem, CSc., 

pracovníkem VÚVR v. v. i.  

 Měsíční průměrné hodnoty evaporace (open pan evaporation), výparu z volné hladiny, 

byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem. Údaje o předpokládaném vývoji 

klimatu byly čerpány z NKP, Shrnutí výsledků projektu VaV/740/1/01. 
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Tab. 10: Detailní charakteristika stanovišť Ruzyně a Lukavec 
Zdroj: VÚRV v.v. i., 2009 

 Data posklizňových zbytků požadovaných zemědělských plodin byla čerpána 

z publikace Jurčové (1997). Jednalo se konkrétně o objem uhlíku v posklizňových zbytcích. 

Údaje o délce pokryvu pole při pěstování plodin byla sdělena ústně Ing. Kubátem.  
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4 VÝSLEDKY 
 

 Výsledky mé práce jsou založeny na výstupech z modelu RothC-26.3 (v prostředí 

FullCAM 3.1) za použití dat uvedených a zpracovaných dle postupu uvedeného v metodické 

části. Stanoviště Ruzyně a Lukavec byly vybrány tak, aby reprezentovaly rozdílné půdy. 

Ruzyně je hnědozem modální na spraši s vysokým obsahem jílu (31,3 %) a nadmořskou 

výškou 340 m n. m.. Roční průměrné teploty zde dosahují  7,9°C, průměrný roční úhrn srážek 

je 472 mm. Naproti tomu Lukavec je kambizem oglejená na rule, s nízkým obsahem jílu (14 

%), nadmořskou výškou 610 m n. m., průměrnými ročními teplotami 7,3°C, průměrným 

ročním úhrnem srážek 682 mm. Souhrn těchto půdních vlastností má určující vliv na chování 

půdní organické hmoty. 

 Pro stanovení vstupních hodnot DPM, RPM, BIO, HUM bylo použit doporučený 

návod, spočívající v mnohaleté iteraci současných klimatických podmínek. Výsledný výstup 

(graf 6 a), b), c), d)) obsahuje výše zmiňované proměnné pro obě lokality. Grafy 6 a), b) 

přísluší Ruzyni, grafy 6 c), d) přísluší Lukavci. Průběh křivek celkového uhlíku a HUM v 

grafech 6 a) a c) je určován fyzikálními vlastnostmi půd, protože klima bylo v podstatě velmi 

podobné. Z tohoto grafu je patrné, že půdy s větším obsahem jílu se budou na nové podmínky 

adaptovat pomaleji, transport látek uvnitř půdního tělesa je ovlivněn charakterem jílových 

částic. Na grafech 6 b) a d) jsou hodnoty BIO-F i BIO-S sumárně nižší u Lukavce, protože je 

tam kvůli malému obsahu jílových částic méně organické hmoty než v Ruzyni. V Ruzyni jsou 

složky BIO-S a F v půdě zadržovány delší dobu. 

 Vygenerované hodnoty byly použity v hlavní simulaci. Pro Ruzyni to byly hodnoty: 

DPM: 0.01 t C/ha, RPM: 3.38 t C/ha, HUM: 27,98 t C/ha, BIO-S: 0,07 t C/ha, BIO-F: 9,43 t 

C/ha. Celkový uhlík tvoříl 32,33 t C/ha. Pro Lukavec to byly hodnoty: DPM: 0,01 t C/ha, 

RPM: 2,86 t C/ha, HUM: 17,22 t C/ha, BIO-S: 0,04 t C/ha, BIO-F 0.28 t C/ha. Tyto hodnoty 

jsou považovány za rovnovážné, vycházíme z předpokladu, že v roce 1990 byla půda 

v dynamické rovnováze. 

 Pokud půdu, která je v rovnováze, začneme nějakým způsobem obhospodařovávat, je 

tato půda nucena adaptovat se na nové podmínky. Proto prvních 10 - 20 letech lze považovat 

za období tohoto přizpůsobování, délka období závisí na tom, jak velká změna v land 

managementu nastala. 

 Následné simulace jsou rozděleny do třech částí dle osevních postupů. 
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Graf 6: Vstupní hodnoty DPM, RPM, BIO, HUM a sumárního uhlíku pro lokality Ruzyně a Lukavec získané iterací 

Zdroj: Autorka 



 60 

4.1.1  Norfolk 

 Osevní postup Norfolk zahrnoval cyklické střídání jetel-ozimá pšenice-řepa 

cukrovka/brambory-jarní ječmen. Pro každý rok byl vypočítám obsah C vkládaný do půdy ve 

formě posklizňových zbytků. Jednou za čtyři roky bylo pole hnojeno 40 tunami organického 

hnojiva a to vždy v listopadu po ozimé pšenici. Vklad rostlinných zbytků byl: po ozimé 

pšenici 2,23 t C/ha, po řepě cukrovce 0,38 t C/ha (po bramborech 1,02 v C/ha), po jarním 

ječmeni 1,54 t C/ha a po jeteli 2,43 t C/ha. 

 Sumární uhlík simulovaný při Norfolkském osevním postupu a osevním postupu 

„ řepka“ vykazuje cyklickou variabilitu v horizontu čtyř let. Výrazně se zde projevuje hnojení, 

jehož množství vynahrazuje ztráty uhlíku, takže snižuje každoroční ztráty uhlíku. Křivky za 

použité scénáře mají vždy prvních 18 let společných, za toto období byla k dispozici časové 

klimatické řady. Od roku 2007 se jedná o simulace. Každý osevní postup bude popsán zvlášť 

podle stanoviště.  

 

 Ruzyně: Obsah uhlíku v půdě v současných klimatických podmínkách stagnuje (viz 

graf 7). Rozdíl v průběhu křivek simulací dle scénáře NKP a hypoteticky stálými současnými 

klimatickými podmínkami není dramatický. Zajímavý je však simulovaný trend vývoje, tedy 

fakt, že při zvýšených teplotách a nižších srážkových úhrnech se na stanovišti Ruzyně bude 

uhlík kumulovat. Míra akumulace uhlíku dle simulace dosahuje až 4 t C/ha za 55 let. 

 

 Lukavec: Na rozdíl od Ruzyně je situace v Lukavci odlišná. Po prvních osmnácti 

letech společného nárůstu se začínají křivky dělit. Scénář setrvalých klimatických podmínek 

vykazuje nárůst po celou dobu simulace (viz graf 8). Z původních 20 t C/ha se zvýšil téměř o 

50 %, tj.  na 29 t C/ha. Simulovaný účinek zvýšených teplot a snížených úhrnů srážek má 

mírně klesající tendenci. Uhlíku v půdě bude při stejném osevním postupu i hnojení mírně 

ubývat. Model odhaduje úbytek 2 t C/ha za 55 let. 
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Graf 7: Simulovaný vývoj obsahu uhlíku v půdě při osevním postupu Norfolk pro Ruzyni 

v období 1990 – 2065 

Zdroj: Autorka 
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Graf 8: Simulovaný vývoj obsahu uhlíku v půdě při osevním postupu Norfolk pro Lukavec 

v období 1990 – 2065 

Zdroj: Autorka 
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4.1.2 Osevní postup „řepka“ 

 Pracovním názvem „řepka“ je myšlen osevní postup zaměřený na pěstování 

energetických plodin, konkrétně řepky. Střídá se tu řepka, pšenice ozimá, kukuřice a jarní 

ječmen. Hnojení přichází vždy jednou za čtyři roky ve stejném množství jako při 

Norfolkském postupu vždy na podzim po ozimé pšenici. Objemy vkladů rostlinných zbytků 

jsou: po řepce 5,417 t C/ha, po ozimé pšenici 2,231 t C/ha, po kukuřici 2,592 t C/ha a po 

jarním ječmeni 1,548 t C/ha (Jurčová, 1997). 

 

 Ruzyně: Modelem nasimulované vývoje obsahu uhlíku v obou scénářích se téměř 

neliší. Změny  teplot a úhrnů srážek nebudou mít při stejném osevním postupu větší význam. 

Naopak ve stanovišti Ruzyně by za nezměněných klimatických podmínek docházelo 

k nepatrnému úbytku celkového uhlíku. Se zvýšením teplot a snížením úhrnů srážek bude 

obsah uhlíku v půdě při osevním postupu „řepka“ mírně vzrůstat (viz graf 9). 

 

 Lukavec: Vývoj obsahu uhlíku v Lukavci pro osevní postup „řepka“ vykazuje 

podobný trend jako pro Norfolk. Tedy že za nezměněných současných podmínek by obsah 

uhlíku v půdě mírně rostl, kdežto při uvažovaných klimatických změnách bude obsah uhlíku 

stagnovat (viz graf 10). Následkem klimatických změn lze očekávat na tomto stanovišti 

úbytek uhlíku oproti scénáři stávajících podmínek.  
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Graf 9: Simulovaný vývoj obsahu uhlíku v půdě při osevním postupu „řepka“ pro Ruzyni 

v období 1990 – 2065 

Zdroj: Autorka 
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Graf 10: Simulovaný vývoj obsahu uhlíku v půdě při osevním postupu „řepka“ pro Lukavec 

v období 1990 – 2065 

Zdroj: Autorka 
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4.1.3 Trvalý travní porost 

 Posledním osevním postupem je opuštění orné půdy a její přeměna na trvalý travní 

porost, který není orán a není hnojen. Nedochází zde k úbytku uhlíku vlivem kultivace, kdy je 

půda provzdušňována a tím je organická hmota rychleji mineralizována. Naproti tomu nejsou 

do půdy dodávána organická hnojiva, podílející se významně na akumulaci uhlíku. Měsíční 

rozložení vkladů rostlinných zbytků v rámci roku bylo přejato z Coleman (1997), kde toto 

rozložení bylo použito pro modelování trvalého travního porostu v Rothamstedu, Park Grass. 

Křivky obou simulací jsou opět prvních 18 let stejné, pak se začíná projevovat vliv rozdílných 

klimatických podmínek. Po celé období simulace je každoroční vstup rostlinných zbytků 

stejný. Nerovnoměrnost křivek je způsobena u scénáře NKP nedokonalou interpolací 

klimatických dat modelem, a u scénáře stávajících klimatických podmínek je nerovnoměrnost 

průběhu způsobena variabilitou klimatické časové řady 1990 – 2007, která je cyklicky 

opakována až do konce modelovaného období. 

 

 Ruzyně: Při aplikaci výše zmíněných parametrů byl vygenerován následující graf. 

Z původních 32 t C/ha se během modelovaného období vyšplhal obsah uhlíku na 

dvojnásobek. Při předpokládaných klimatických změnách se uhlík akumuluje ve větší míře 

než při stávajících klimatických podmínkách, jak dokládá graf 11. 

 

 Lukavec: Při upuštění od orby a změny využití půdy na trvalý travní porost, by v 

Lukavci za stávajících klimatických podmínek vzrostl obsah uhlíku na dvojnásobek, tedy na 

44 t C/ha. Zvýšení teplot a snížení úhrnů srážek by mělo za následek snížení míry akumulace 

a to o 5 t C/ha za 55 let. Vzrůst celkového uhlíku při scénáři NKP je pomalejší a tím méně 

účinný (viz graf 12). 
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Graf 11: Simulovaný vývoj obsahu uhlíku v půdě při změně orné půdy na trvalý travní 

porost pro Ruzyni v období 1990 – 2065 

Zdroj: Autorka 
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Graf 12: Simulovaný vývoj obsahu uhlíku v půdě při změně orné půdy na trvalý travní 

porost pro Lukavec v období 1990 – 2065 

Zdroj: Autorka 
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4.1.4 Shrnutí  

 Grafy pro Ruzyni vykazují podobný trend pro všechny tři osevní postupy. Jednak je to 

malá změna pro jednotlivé scénáře, simulovaný vývoj pro zvýšené teploty a snížené úhrny 

srážek se dramaticky neliší od referenčního. A druhým charakteristickým znakem je pozitivní 

vývoj kumulace uhlíku. Ve všech zvolených postupech se se změnou klimatických podmínek 

bude hromadit i uhlík. Nejmenším rozdílem mezi těmito dvěma scénáři je rozdíl zobrazený na 

grafu 9, tj. v osevním postupu cíleném na pěstování řepky. Největší rozdíl je mezi křivkami 

pro Norfolk. Obecně trend zvyšování obsahu C v půdách při oteplení a snížení úhrnů srážek je 

v rozporu s původní hypotézou.  

 Výstupy z Lukavce jsou naopak oproti průběhu za stávajících podmínek klesající. 

Nejvíce se křivky rozcházejí u norfolkského osevního postupu, což je způsobeno, stejně jako 

u Ruzyně, nízkými vstupy organických látek do půdy. U zatravnění a u „řepky“ je rozdíl mezi 

závěrečnými hodnotami stejný a činí 5 t C/ha.  

 Vývoj obsahu uhlíku je do velké míry závislý na vkladech rostlinných zbytků. Obecně 

platí, že čím je větší objem těchto zbytků, tím větší je akumulace. Pro Norfolk je průměrný 

roční vklad uhlíku 1,7 t C/ha, pro „řepku“ je to 2,9 t C/ha (výpočet dle Jurčové, 1997). Při 

změně na trvalý travní porost je každoroční vstup 3 t C/rok – přejato od Coleman (1997). Jak 

je patrné z grafu 7, roční přísun 1,7 t C/ha je minumum pro údržbu stávající hladiny uhlíku 

v Ruzyni. V Lukavci to je více, stagnaci odpovídá vstup dodávaný do půdy při osevním 

postupu zaměřovaném na pěstování řepky – tj. 2,9 t C/ha (viz graf 10).  

 Dalším faktorem ovlivňujícím hromadění uhlíku v půdě je doba, po kterou je pole 

pokryto plodinami a doba, po kterou zůstává holé, vystavené slunečnímu svitu a zároveň bez 

jakékoli výměny látek s vegetačním pokryvem. Při změně na trvalý travní porost je pole bez 

orby, tj. eliminují se ztráty uhlíku při mechanickém porušení půdních agregátů, a zároveň 

dochází celoročně k interakci kořenových systémů s půdou, k tvorbě exudátů a rozkladu 

rostlinných zbytků. Vzhledem k charakteru časových a klimatických dat a jejich nedokonalé 

extrapolaci v rámci modelu není vhodné udávat hodnoty sumárního uhlíku v půdě 

v přesnějším, desetinném tvaru, protože by to mohlo vyvolat zavádějící dojem, že se jedná o 

přesnou předpověď.  
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5 DISKUZE 
  

 Předností modelu RothC je malá náročnost na vstupní data, která se však odráží 

v poměrně značném zjednodušení reality. Model je uznávaný v široké vědecké veřejnosti, 

používaný v mnoha pracech po celém světě, hojně citovaný v impaktovaných vědeckých 

časopisech. Při pokusu zopakovat postup modelování po Colemanovi (1997) jsem však 

narazila na mnohé překážky. Těmi nebyla nedostupnost modelu, ale funkčnost samotné 

aplikace. Původní RothC-26.3 totiž v prostředí Windows XP stále kolaboval a nebyl sto,  

vygenerovat žádné výsledky. Kvůli této překážce byla zvolena jiná cesta. Tou bylo získání 

modelu FullCAM, který v sobě RothC obsahuje. Několik málo inovací ovšem mělo za 

následek neshodu s původním manuálem a menší nesrovnalosti ohledně vstupních údajů. 

Bylo nutné provést kalibraci modelu, která ovšem nebyla podložena dostatečně 

sofistikovanými údaji. Spolupráce s australskými tvůrci modelu občas pokulhávala. Ani 

model FullCAM není stabilní aplikací, naopak velmi často se sám vypíná a tím výrazně 

komplikuje práci. Výstupy z modelu nejsou vždy uspokojivé, je třeba mnohonásobné kontroly 

a kritického přístupu. V manuálech a literatuře nejsou k dispozici přesné definice používaných 

termínů, což má za následek obtíže jak se vstupními daty, tak s verifikací výstupů simulací. 

Návod na kalibraci dle australského NCAS (Skjemstad, 2003) je náročný na laboratorní 

zpracování půdních vzorků. Dle mého názoru by možnost empirického potvrzení, či 

vyvrácení mnou získaných výstupů byla vhodným pokračováním započatého výzkumu. 

 Výstupy z modelů jsou udávány v t C/ha, jedná se o celkový, sumární uhlík. V rozporu 

s původní hypotézou se každé stanoviště chová jinak. V Ruzyni mají všechny simulace za 

následek akumulaci uhlíku, tedy zvyšování jeho obsahu v půdě. Naproti tomu v Lukavci je 

tento trend opačný. Se vzrůstem teplot a snížením úhrnů srážek bude uhlíku v půdě ubývat. 

Čím se ale Ruzyně a Lukavec tolik liší, že trend vývoje obsahu C je naprosto odlišný? Jak již 

bylo zmíněno, obě stanoviště byla volena záměrně tak, aby reprezentovala různé přírodní 

podmínky. Ruzyně je situována na spraši, jedná se o hnědozem modální, kdežto Lukavec je 

oglejená kambizem na rule. Nadmořská výška Ruzyně je 340 m n.m., kdežto Lukavce 610 m 

n.m. Obě stanoviště se nacházejí ve stejném klimatickém regionu dle Köppenovy klasifikace 

– Cfb (Tolasz, 2007). Ruzyně má obsah jílu 31,3 %, kdežto Lukavec pouze 14 %. Odlišný 

trend simulací může být ovlivněn velkým rozdílem právě v obsahu jílových částic. Již od 

začátku simulací byl nemalý rozdíl v obsahu uhlíku mezi Ruzyní a Lukavcem. Ruzyně 

začínala na 31,7 t C/ha, kdežto Lukavec na 20,3 t C/ha. 
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 Samozřejmě nelze označit jen jednu půdní vlastnost, která by byla zodpovědná za 

výsledný trend. Půda je prostředí velice komplexní, všechny půdní vlastnosti mezi sebou 

interagují a vzájemně se ovlivňují. Model vypočítal trendy ze vstupních dat. Mezi ty patří 

průměrné měsíční úhrny srážek, údaje o evaporaci z volné hladiny, průměrné denní teploty 

vzduchu, procentuální obsah jílu v půdě, poměr DPM/RPM (ten byl konstantní pro obě 

stanoviště), vegetační pokryv půdy, měsíční vklad rostlinných zbytků do půdy, měsíční vklad 

organického hnojiva (pokud bylo použito) a hloubka odebraných vzorků. Následovat bude 

shrnutí rozdílů mezi jednotlivými vstupními daty pro obě stanoviště a zhodnocení míry 

ovlivnění. 

 Průměrná roční teplota obou stanovišť se liší o 0,6°C (7,9°C pro Ruzyň, 7,3°C pro 

Lukavec), průměrné úhrny srážek se liší o 210 mm (472 mm pro Ruzyň, 682 mm pro 

Lukavec). Průměrný roční výpar z vodní hladiny je v Ruzyni 59,87 mm, v Lukavci 51,28 mm. 

Uvedená data dokazují, že v Ruzyni je klima teplejší a sušší, Lukavec má klimatické 

podmínky chladnější, ale zato vlhčí. Při aplikaci předpokládaných změn klimatu dle NKP na 

tato vstupní data, se v Ruzyni prohloubí stávající stav – stane se ještě teplejší a ještě sušší. 

Kdežto v Lukavci se oteplí a mírně se sníží úhrn srážek. Obrazně řečeno, vlivem 

předpokládaných změn klimatu se klima Lukavce přiblíží původnímu klimatu Ruzyně. 

V Ruzyni za stávajích podmínek uhlík stagnuje, jen se mírně kumuluje. V Lukavci by tedy při 

změnách klimatu, kdy se jeho klima přiblíží klimatu Ruzyně, mělo docházet k podobnému 

trendu. Nicméně tomu tak není. V simulacích Lukavec naopak uhlík ztrácí více, než při 

stávajících podmínkách. To znamená, že změna klimatu jako taková není tak silným 

faktorem, aby ovlivňovala uhlík ve všech půdách stejným způsobem. Nedá se paušalizovat 

účinek klimatických změn na všechny půdy. 

 Dalším vstupním údajem je procentuální zastoupení jílu. V Ruzyni je dvakrát více jílu 

než v Lukavci. Ruzyně je svým způsobem mírně atypická, jelikož na svůj půdní typ obsahuje 

více jílu. Obsah jílu má vliv na chování SOM v půdě. Podílí se na tvorbě půdních agregátů, 

což se projevuje v obalení organické hmoty jílovým povlakem, takže tato organická hmota je 

pak méně reaktivní vůči svému okolí. Dále snižuje rychlost transportu látek půdním tělesem. 

To má za následek pomalejší reakce na změny v okolních podmínkách. Tento trend byl patrný 

již při stanovení vstupních hodnot iteracemi (viz graf. 6). Přítomnost jílových částic také 

zvyšuje kapacitu výměny kationů. Pro zjištění citlivosti modelu na obsah jílu byly provedeny 

zkušební simulace s vyměněnými hodnotami obsahu jílu mezi stanovištěm Ruzyně a 

Lukavec. Byl očekáván nárůst obsahu uhlíku u Lukavce a potažmo snížení obsahu uhlíku u 
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Vývoj obsahu uhlíku v p ůdě při Norfolkském osevním postupu pro 
Lukavec s r ůznými hodnotami obsahu jílu (scéná ř NKP)
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Graf 13: Citlivost simulace na obsah jílu v půdě 

Zdroj: Autorka 

Ruzyně. To se také stalo (pro ukázku viz graf 13). Změna však nebyla tak velká, jak bylo 

očekáváno. 

 Dalším vstupním údajem je poměr RPM/DPM. Tento poměr je zadávám dle manuálu 

– při rozhodování, zda je modelována půda pod lesním ekosystémem, či ornou půdou. Tento 

parameter jistě neměl vliv na rozdílný trend vývoje obsahu uhlíku v Ruzyni a Lukavci. 

 Vegetační pokryv půdy, měsíční vklad rostlinných zbytků a měsíční vklad 

organického hnojiva byly složky další skupiny vstupních údajů. Jak již bylo zmíněno dříve, 

tyto hodnoty mají na sekvestraci uhlíku velký vliv. Nicméně neměly vliv na rozdílný trend 

vývoje uhlíku na vybraných stanovištích, protože tyto vklady byly během simulací pro obě 

stanoviště konstantní.  

 Hloubka odebraných vzorků byla u obou stanovišť shodná, činila 20 cm. 

 Z těchto vstupních dat, které měl model k dispozici lze vyvodit následující závěry: 

Klimatické údaje ovlivňují vývoj obsahu uhlíku nejednoznačně. V Ruzyni měly za následek 

zvýšení míry sekvestrace uhlíku, kdežto u Lukavce měly opačný účinek, ze stagnujícího stavu 

posunuly výsledné hodnoty do ztrát. Obsah jílu se ukázal jako jediný činitel, který ovlivňuje 

sekvestraci uhlíku přímo. Čím vyšší procento jílu, tím vyšší míra sekvestrace. Samozřejmě, 

zde jistě narazíme na mezní hodnotu, kdy se tento trend bude měnit.  
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 Klíčovou roli v rozdílných výstupech pro zvolená stanoviště bude mít nastavení míry 

rozložitelnosti jednotlivých složek půdního uhlíku. Tyto míry je třeba empiricky ověřit 

laboratorním zpracováním vzorků.   

 V roce 2002 vyšla technická zpráva australského NCAS (Janik et al. 2002), která se 

přímo zabývá statistickým vyhodnocením citlivosti RothC na jednotlivé vstupní hodnoty. 

Tato rozsáhlá zpráva však zpracovává údaje v místních podmínkách. Geografická poloha 

ovlivňuje klima a všechny ostatní vstupní hodnoty. Přírodní podmínky jsou v Austrálii značně 

odlišné od středoevropských, což je třeba mít na zřeteli při přejímání jejich závěrů. 

 Tyto závěry reflektují výstupy z modelu a jejich citlivost vůči vstupním datům, ale 

neříkají nic o algoritmech modelu jako takového. Model RothC je světově uznávaným 

modelem, nicméně jeho nenáročnost na vstupní data je kompenzována poměrně velkým 

zjednodušením reality. Například nikde není uvedeno, jak je zohledněna v celém procesu orba 

a jakou měrou se podílí na uvolňování uhlíku do atmosféry. 

  Tato práce měla za cíl vyvodit závěry o vlivu hospodaření na sekvestraci uhlíku 

v půdě. Jak vyplývá z grafů uvedených v kapitole 4 Výsledky, čím větší vklad rostlinných 

zbytků, tím je obsah uhlíku v orné půdě lépe udržován, má možnost se kumulovat. Minimální 

množství vkladů rostlinných zbytků na údržbu stávajícího obsahu uhlíku je pro každé 

stanoviště různé. 1,7 t C/ha je minumum pro údržbu stávající hladiny uhlíku v Ruzyni, 

v Lukavci to je 2,9 t C/ha. Z podobných simulací dynamiky obsahu uhlíku by bylo možné 

stanovit doporučené minimální limity každoročních vstupů tak, aby nedocházelo k úbytkům 

uhlíku v půdách a nepřispívalo se tak k jeho uvolňování do atmosféry. 

 Zemědělské plodiny váží vzdušný CO2 s různou intenzitou. Výzkumem koloběhu 

uhlíku v agroekosystému a možností zvýšením jeho ukládání v biomase polních plodinách se 

zabýval Jůzl (2005). Zjistil, že nejvíce CO2 absorbuje vojtěška (45 t/ha). Pro plodiny použité 

pro tuto diplomovou práci jsou hodnoty následující: pšenice ozimá – 22 t/ha, ječmen jarní 17 

t/ha, cukrová řepa 35 t/ha, kukuřice 24 t/ha, brambory, 12 t/ha, řepka 14 t/ha, jetel 34 t/ha, a 

trvalý travní porost okolo 27 t/ha. Samozřejmě, uhlík vyvázaný z atmosféry v plodinách 

nezůstává na trvalo, ale uvolňuje se zpět do atmosféry po zpracování těchto plodin. Nicméně 

každý mechanismus, který pomáhá fixovat uhlík z ovzduší je třeba brát v úvahu. Osevní 

postup Norfolk tak za jeden svůj cyklus vyváže z atmosféry přibližně 108 t CO2/ha, osevní 

postup zaměřený na pěstování řepky pouze 77 t CO2/ha. Trvalý travní porost zafixuje za 

stejnou dobu 108 t CO2/ha. Z hlediska fixace uhlíku z atmosféry je výhodnějším osevním 

postupem Norfolk než „řepka“, nicméně pro sekvestraci uhlíku půdou je lepší „řepka“. 

Zvyšování osevní plochy ve prospěch osevního postupu „řepka“ je způsob, který v současné 
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době zaznamenává velký nárůst. Dle výstupů z modelu lze říci, že tento trend nemá za 

následek ztrátu uhlíku, ale naopak je lehce příznivý pro akumulaci uhlíku.  

 Vlivem osevních postupů na vlastnosti půd je věnována řada agronomických publikací 

Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž (např. autoři Pokorný, Míša). Tyto práce mají 

agronomický charakter, jsou však cenným zdrojem informací pro další výzkum. 

 Při převedení orné půdy na trvalý travní porost záleží na převládajících travinách a 

způsobu údržby. Obecně je známý efekt vysokého nárůstu uhlíku při zatravnění. Dle 

Kuzyakova (2000) je vstup organických látek do půdy rozdílný pro různé traviny, např. pro 

jílek vytrvalý prezentuje hodnoty od  0,55 do 2,8 t C/ha, pro další traviny 1 – 4,4 t C/ha. 

Objemy vstupů organických látek hrají významnou roli při sekvestraci uhlíku půdou. Vlivem 

údržby trvalého travního porostu na obsah uhlíku se zabýval Kafka (2007) ve své diplomové 

práci. Zjistil, že při dlouhodobém nesečení dochází k nárůstu mikrobiální biomasy. 

Výzkumem změn chemismu a sukcese rostlinných druhů při změně land use se v ČR zabývají 

Kopecký a Vojta (2008). Ve své studii též potvrdili, že dochází ke změnám obsahu uhlíku i 

dusíku, avšak nedochází ke změnám obsahu fosforu. Výstupy z modelu RothC vykazují při 

převedení orné půdy na trvalý travní porost zdvojnásobení obsahu uhlíku v půdě za 75 let. 

 Pouhá kvantifikace uhlíku v půdě nestačí k určení optima jeho obsahu, či potenciálu 

dané půdy (Kubát, 2008). Spolu s koloběhem uhlíku by se měla pozornost upřít i na cykly 

ostatních látek a živin. Například koloběhy dusíku a uhlíku jsou spolu celkem těsně 

propojeny, zvláště v oblasti pedosféry.  

 Porovnání modelovaných výsledků s výsledky naměřenými v terénu je cílem dalšího 

výzkumu. Databáze dlouhodobých měření je k dispozici na VÚRV, v.v.i. a bylo by přínosem 

tyto poznatky zužitkovat. Výstupy měření jsou uváděny v procentech Cox, takže je třeba najít 

společné ekvivalenty, které lze porovnat s výsledky RothC modelu, jehož výstupem je uhlík 

sumární. 

 Téma sekvestrace uhlíku v závislosti na land use je tématem aktuálním. Je třeba 

vyvinout ještě velké úsilí na pochopení všech procesů a mechanizmů a vyvodit z nich patřičné 

závěry. 
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6 ZÁVĚR 
 

 Globální klimatické změny jsou v posledních letech velmi diskutovaným a aktuálním 

tématem. Jelikož se jedná o změny v globálním měřítku, jsou v nich zaangažovány všechny 

přírodní geosystémy. Cílený výzkum interakcí jednotlivých geosystémů a látkových koloběhů 

je nezbytný pro pochopení procesů a mechanismů, které mohou napomáhat ke zmírňování 

nežádoucích dopadů na lidskou společnost.  

 Globálnímu cyklu uhlíku je věnována velká pozornost vědecké obce. Půdy jsou po 

oceánech druhým největším rezervoárem uhlíku. Fungování terestrických ekosystémů hraje 

klíčovou roli ve zmírňování následků stále se zvyšující koncentrace skleníkových plynů 

v atmosféře. Mechanismy této pufrační schopnosti však doposud nejsou zcela objasněny. 

Proto je toto téma v současné době předmětem výzkmu na úrovni světové, ale i regionální. V 

České republice probíhá řada projektů majících za úkol zinventarizovat zásoby uhlíku 

v terestrických ekosystémech, kvantifikovat pohyb toků uhlíku mezi jednotlivými 

ekosystémy, zhodnotit potenciál půd pro sekvestraci uhlíku a výsledný vliv na agronomické 

vlastnosti půdy. Tato diplomová práce je jedním z příspěvků. Její přínos spočívá hned 

v několika ohledech. Aplikuje světově uznávaný model RothC na datovou základnu 

dlouhodobých polních pokusů, provozovanou VÚVR, v.v.i. Modelováním půdní organické 

hmoty, speciálně uhlíku, pomocí modelů se v ČR zatím nikdo nevěnuje (VÚRV, v.v.i. se 

zabývá modelováním dusíku a jiných živin). Dalším přínosem je snaha o propojení 

agronomických, biochemických a socioekonomických pohledů na dané téma a zasazení 

problematiky do širších souvislostí.  

 V modelu RothC byly provedeny simulace třech osevních postupů, aplikovaných na 

dvou stanovištích Ruzyně a Lukavec. Simulace byly provedeny za období 1990 – 2065. Od 

roku 2007 byly použity dvě časové klimatické řady. Jedna řada byla referenční, byly zde 

extrapolovány současné klimatické podmínky, cyklicky se v ní opakovaly údaje z období 

1990 – 2007. Pro druhou řadu byl použit nastíněný scénář klimatických změn prezentovaný 

ve výsledcích projektu VaV/740/1/01 v rámci Národního klimatického programu. Výstupy 

z modelu však nejsou jednoznačné. Simulace pro Ruzyň ukazují nárůst obsahu uhlíku v půdě i 

při zvýšených teplotách a snížených úhrnech srážek, kdežto na stanovišti Lukavec je situace 

opačná, při předpokládané změně klimatu bude uhlíku z půdy ubývat ve větší míře než je 

tomu doposud. Odůvodnění tohoto rozdílného trendu není jednoznačné. Nemalou roli zde 

hraje zastoupení jílu v půdě. Obecně platí, že písčité půdy hůře akumulují uhlík, tedy 
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potenciál sekvestrace závisí na obsahu půdních částic. Vliv klimatu nemá, dle výstupů 

modelu, jednotný účinek. Nelze tedy paušalizovat tvrzení, že při zvýšení teplot a snížení 

úhrnů srážek bude docházet k snížené míře sekvestraci uhlíku. 

 Tyto závěry ale mohou být ovlivněny nepřesnou kalibrací modelu. Doporučená 

kalibrace je náročná na laboratorní zpracování půdnách vzorků, takže pro účely této 

diplomové práce nebyla provedena, nicméně by bylo vhodné ji v dalším výzkumu provést pro 

potvrzení či vyvrácení předložených výsledků.  

 Problematika sekvestrace uhlíku terestrickými ekosystémy je v ČR studována zejména 

pod hlavičkou CzechCarbo projektu. Myslím si ale, že by bylo přínosem toto studium přenést 

i na půdu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.  
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