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SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

µ(s+c) µ aggregate derived silt and clay SOM (označení frakce org. hmoty vázané na jílové 

a siltové částice v mikroagregátech) 

AVČR Akademie věd ČR 

CA Označení treatmentu, jíl s olšovým opadem na povrchu 

CAE  Označení treatmentu, jíl s olšovým opadem, míchaný žížalami 

CAM Označení treatmentu, jíl s olšovým opadem zamíchaným do půdy 

CEC Cation exchange capacity (kationtově výměnná kapacita) 

coarse-POM Coarse particulate organic matter (označení frakce hrubě partikulované org. hmoty) 

Cox Oxidovatelný uhlík (%) 

CW Označení treatmentu, jíl s opadem jívy 

CWM Označení treatmentu, jíl s opadem jívy zamíchaným do půdy 

d(s+c) Easily dispersed silt+clay (označení frakce org. hmoty, vázané na jílové a siltové 

částice) 

DOC Disolved organic matter (označení frakce rozpuštěného uhlíku) 

free-POM Free particulate organic matter (označení frakce partikulované org. hmoty, která 

není vázaná v půdních agregátech) 

GIS Geografický informační systém 

Hµ(s+c) Hydrolysable µ aggregate derived silt and clay SOM (označení hydrolyzovatelné 

frakce org. hmoty, vázané na jílové a siltové částice v mikroagregátech) 

Hd(s+c) Hydrolysable easily dispersed silt+clay (označení frakce hydrolyzovatelné org. 

hmoty vázané na jílové a siltové částice) 

i-POM Intra aggregate particulate organic matter (označení frakce intra agregátové 

partikulované org. hmoty) 

LF Light fraction (označení lehké frakce org. hmoty) 

NHµ(s+c) Non hydrolysable µ-aggregate derived silt and clay SOM (označení frakce 

nehydrolyzovatlné org. hmoty, vázané na jílové a siltové částice v mikroagregátech) 

NHd(s+c) Non hydrolysable easily dispersed silt+clay (označení frakce nehydrolyzovatelné 

org. hmoty, vázané na jílové a siltové částice) 

Pg Péta gram (jednotka) 1Pg = 10
15

 g 

POM Particulate organic matter (označení frakce hrubě partikulované organické hmoty) 

ppm Pars per milion (jednotka 1 ppm = 1mg·kg
–1

) 

r(SOC) Resistant soil organic carbon (označení frakce org. uhlíku resistentního vůči 

oxidaci) 

S+A Sand + aggregate (označení frakce org. hmoty písku a stabilních agregátů) 

s+c Silt + clay (označení frakce org. hmoty vázané na jílové a siltové částice) 
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SA Označení treatmentu, písek s olšovým opadem na povrchu 

SAM Označení treatmentu, písek s olšovým opadem zamíchaným do půdy 

SOC Soil organic carbon (půdní organický uhlík) 

SOM Soil organic matter (půdní organická hmota) 

SPT Sodium poly-tungstate (polytungstát sodný) 

SW Označení treatmentu, písek s opadem jívy 

SWE Označení treatmentu, písek s opadem jívy, míchaný žížalami 

SWM Označení treatmentu, písek s opadem jívy zamíchaným do půdy 
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1 ÚVOD 

Organická hmota je jednou ze základních komponent půdy, která významně ovlivňuje její 

fyzikální, chemické i biologické vlastnosti (Hassink et al., 1997; Gosh et al., 2010). Vzhledem 

k vysokému obsahu uhlíku je zároveň důležitou součástí globálního cyklu tohoto prvku 

(Schlezinger, 1997). Úbytek, nebo naopak kumulace SOM může mít přímý vliv na 

koncentrace atmosférického CO2 (Dumanski et al., 1998). V případě zemědělských ploch pak 

množství SOM zásadním způsobem ovlivňuje produkční schopnost půdy a její udržitelnost 

(Doran & Parkin, 1994). Množství organické hmoty aktuálně uložené v půdě je dáno 

rovnováhou mezi jejími vstupy v podobě rostlinného a živočišného opadu a výstupy v podobě 

CO2, který se uvolňuje při jejím rozkladu (Quin & Huang, 2010). Pakliže je tato rovnováha na 

jedné, či druhé straně narušena, dochází buď k její kumulaci, nebo naopak ztrátám. Ačkoliv 

první jev by byl vzhledem k výše zmíněným pozitivním efektům SOM v půdě žádoucí, 

prokázanou realitou je spíše jev druhý (Brady & Weil, 1999), a to zejména vlivem lidské 

činnosti spojené s využíváním půd, jako je orba, hnojení, zavlažování či naopak vysoušení, 

kácení a vypalování biomasy, ale také změny v rostlinném složení ekosystémů (Guo & 

Gifford 2002).  Naopak techniky zvyšující vstup organické hmoty do půdy (např. aplikace 

organických hnojiv) a zpomalující její rozklad (např. bezorebné zemědělství) napomáhají ke 

zvýšení množství uhlíku v půdě a zároveň k jeho vyvázání z atmosféry (Follet, 2001; Lal, 

2004). Množství uhlíku, které je půda schopná pojmout, resp. její sekvestrační potenciál, 

závisí na klimatických podmínkách daného prostředí, na zvoleném půdním managementu (typ 

a intenzita orby, hnojení atd.) a dosud nebyl nalezen spolehlivý způsob, jak jej kvantifikovat. 

Ve snaze změřit sekvestrační potenciál půd a popsat dynamiku rozkladu SOM na regionální i 

globální úrovni se v současnosti uplatňují dva přístupy. Jeden je založen na dlouhodobých 

polních měřeních a druhý na matematických modelech simulujících různé vnější podmínky 

(Heenan et al., 1995). Oba tyto přístupy jsou však zatíženy skutečností, že SOM je tvořena 

celou škálou sloučnin rozdílného chemického složení, které se liší kvalitou i stabilitou vůči 

rozkladu.  Pro potřeby matematických modelů označujeme skupiny organických látek 

s obdobnou stabilitou jako pool. Nejčastěji popisujeme pool aktivní, pomalý a pasivní 

(Paustian et al., 2001). Přestože je tento koncept v modelování často používán, experimentální 

postup, jenž by nám umožnil jednotlivé pooly měřit přímo, dosud vyvinut nebyl (Paustian et 

al., 1992), ačkoliv s tímto cílem vznikla již celá řada frakcionačních postupů. Frakcionační 

postupy separují půdu do frakcí na základě různých fyzikálních, nebo chemických vlastností, 

jako je velikost částic, či jejich hustota, přičemž s každou frakcí se pojí určitý podíl organické 
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hmoty určitých předpokládaných vlastností (Tiessen & Stewart, 1983), který je možné takto 

izolovat. Bez znalosti metodiky, která by umožňila přímé měření jednotlivých poolů nelze 

ověřit platnost výsledků matematických modelů (Bonde et. al., 1992). V tuto chvílí umíme 

buď modelovat data, která neumíme měřit, nebo měřit data, která nelze využít pro spuštění 

některého z matematických modelů (Elliot & Paustian, 1996).   

V rámci této diplomové práce bylo cílem reprodukovat a vzájemně porovnat výsledky 

dvou frakcionačních postupů, které byly navrženy s cílem experimentálně ověřit data z 

matematického modelu Roth C. První z těchto postupů byl navržen Sixem et al. (2008) a 

druhý Zimmermannem et al. (2006). Dále byl sledován vztah mezi množstvím uhlíku 

v jednotlivých poolech a množstvím uhlíku, který byl z půdy ztracen respirací při 

dlouhodobém laboratorním pokusu. Díky tomu bylo možné nakonec posoudit, jak jednotlivé 

frakcionační postupy zobrazují rozložitelnost uhlíku. Pokus navíc umožnil sledování vlivu 

různých faktorů jako je typ půdy, druh opadu a způsob jeho aplikace na proporce jednotlivých 

poolů.   
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2 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

2.1  Půdní organická hmota a její složení 

Existuje celá řada definic pojmu půdní organická hmota (SOM = soil organic matter), 

(Brady & Weil, 1999, Lavelle & Spain, 2005), pro účely tohoto textu ji budeme chápat jako 

složitou, heterogenní směs neživého organického materiálu, rostlinného a živočišného 

původu, v různém stádiu rozkladu, či přeměny v humus, který do různé míry interaguje 

s minerální složkou půd (tvorbou primárních, sekundárních organominerálních komplexů - 

půdních agregátů). 

SOM může po vstupu do půdy podléhat několika typům přeměn, za anaerobních podmínek 

např. rašelinění, v geologickém čase k uhelnatění, tvorbě kerogenu. Za vysokých teplot (při 

požárech) může docházet ke vzniku elementárního uhlíku (tzv. Black Carbon), (Brady & 

Weil, 1999).  

Nicméně, nejčastěji podléhá dvěma základním typům přeměn (Gregorich et al., 1997): 

1.  mineralizaci, kdy se rozkládá až na elementární anorganické sloučeniny jako H2O, 

CH4, CO2, H2S, NH3 atd.  

2.  humifikaci, kdy dochází nejprve k částečnému rozkladu na jednodušší organické 

meziprodukty, které podléhají řadě syntetických reakcí, jejichž výsledkem jsou složité 

a často velmi stabilní organické látky souhrnně označované jako humus. 

Na základě toho, kterému z těchto dvou typů přeměn podléhá lze SOM rozdělit do dvou 

základních oddílů (Pokorný, 2001): 1) nespecifické humusové látky (nehuminové látky, či 

primární organická hmota), 2) specifické humusové látky (huminové látky, či sekundární 

organická hmota) 

Ideální podmínky pro úplnou mineralizaci nastávají při vyšších teplotách, umožňujících 

intenzivní biologickou aktivitu, je-li v půdě dostatek kyslíku a zároveň přiměřená půdní 

vlhkost, nejlépe při periodickém střídání zaplavení a vysychání. Naopak nejhůře rozklad 

probíhá při omezeném přístupu vzduchu, v kombinaci s nízkými teplotami. Tyto podmínky 

vedou k nedokonalému a neúplnému rozkladu organické hmoty, tvorbě huminových a 

ulminových kyselin, v krajním případě až ke karbonizaci, jejímž produktem je tzv. humusové 

uhlí, nebo rašelina (Pokorný, 2001).  

Humifikace nastává při střídání aerobních a anaerobních podmínek, kdy probíhají 

rozkladné i syntetické reakce zároveň. Produkty mikrobiálního rozkladu a sekundární 

metabolity mikroorganismů postupně polykondenzují za vzniku složitých 
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vysokomolekulárních organických sloučenin, často složitějších a stabilnějších, než látky, 

z nichž vznikají. Fenolické látky jsou nejprve oxidovány za účasti fenoloxidáz na 

semichinony, poté na chinony, a tyto nakonec reagují s aminokyselinami a peptidy za vzniku 

nějakého vedlejšího produktu reakce, např. vody, jejíž přítomnost, pakliže není ze systému 

odvedena, může vyvolat reakci reverzibilní, která vzniklé huminové látky opět rozloží (Brady 

& Weil, 1999). Výrazným rysem procesu humifikace je také snižování poměru C/N (See & 

Bronc, 2005).  

2.1.1 Nespecifické humusové látky 

Nespecifické humusové látky jsou tvořeny velmi pestrou škálou organických látek, vesměs 

snadno rozložitelných mikroorganismy: různé proteiny a polysacharidy (celulóza, 

hemicelulóza, chitin, peptidoglykan), lipidy a jiné alifatické materiály (mastné kyseliny, cutin, 

suberin, terpenoidy), (Pokorný, 2001). Díky snadné mineralizovatelnosti jsou primárním 

zdrojem živin a energie pro půdní mikroedafon. Jejich přítomnost je podmínkou biologické 

aktivity půd. Primární organická hmota se nevyznačuje tmavým zbarvením typickým pro 

látky humusové a její schopnost sorbovat ionty je též minimální (Pokorný, 2001).  

2.1.2  Specifické humusové látky 

Specifické humusové látky jsou látky velice stabilní s poločasem rozpadu pohybujícím se 

v řádech desítek až tisíců let, s vysokou sorpční schopností a špatně definovatelnou strukturou 

(Stevenson, 1994). Tvoří 85-90 % veškeré organické hmoty v půdě. Vznikají procesem 

humifikace a dále je dělíme na fulvokyseliny, huminové kyseliny, huminy a další produkty 

vznikající reakcemi těchto látek – jejich soli a komplexy s minerálními složkami půdy 

(Stevenson, 1994; Kolář et al., 2009). Zpravidla obsahují velké množství aromatických jader 

s rozdílnými periferními strukturami (peptidy, aminokyseliny, cukry). Jsou tmavě zbarvené, 

velmi  odolné  vůči  mikrobiálnímu  rozkladu  a  s velkým rozsahem molekulových hmotností  

2 000 – 300 000 g·mol
–1

 (Stevenson 1994; Pokorný, 2001).  

Chemická kompozice humusových látek nebyla dosud spolehlivě popsána, proto je jejich 

klasifikace založena na fyzikálních vlastnostech, barvě, optických vlastnostech, ale zejména 

na jejich rozpustnosti a extrahovatelnosti v kyselinách a zásadách. Čím složitější struktura, 

čím více aromatických jader sloučenina má a čím více interaguje s minerálním podílem půdy, 

tím obtížněji ji lze extrahovat, a tím více je odolná vůči rozkladu (Stevenson, 1994). Studie 

rozkladu monomerů a polymerů benzoové a kofeinové kyseliny pomocí radioaktivně 
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značeného uhlíku prokázaly, že nejvíce 
14

C izotopu, uvolněného jako CO2, pochází 

z periferních karboxylových skupin, méně z aromatických jader monomerů a nejméně 

z aromatických jader polymerů (Martin & Haider, 1975). Podle rozpustnosti v kyselinách a 

zásadách lze humusové sloučeniny klasifikovat i fyzicky separovat na fulvokyseliny, 

huminové kyseliny a huminy (Stevenson, 1994).  

Fulvokyseliny jsou látky žlutavého až světle hnědého zbarvení, které se dobře rozpouští ve 

vodě, minerálních kyselinách i zásadách. V porovnání s ostatními huminovými látkami 

obsahují nejméně aromatických jader a naopak jsou obohacené o množství alifatických 

řetězců. Podle představy Schnitzera a Khana (1972) jsou fulvokyseliny složené z fenolových a 

benzenkarboxylových kyselin, které jsou do jednoho celku vázané vodíkovými vazbami a 

vytvářejí tak polymerní strukturu. Charakteristickým znakem této struktury je, že se v 

molekulách nacházejí tzv. prázdná místa nebo díry, které poutají nízkomolekulární organické 

a anorganické sloučeniny jako pesticidy nebo ionty kovů (Vokurková, 2010), (obr. 2.1). Díky 

těmto dírám jsou zároveň nejméně chemicky stabilní a snadno se rozkládají. Součastně se 

poměrně rychle obnovují v procesu mineralizace a humifikace. Molekuly fulvokyselin se 

skládají ze 40-52% z C, 4-6 % tvoří H, 40-48 % O a zbylých 2-6 % představuje N (Pokorný, 

2001). V porovnání s huminovými kyselinami osahují méně C, zato jsou však obohacené o O. 

Větší počet atomů kyslíku je dán zejména množstvím karboxylových skupin, jež těmto látkám 

propůjčují velmi kyselý charakter a velké množství vyměnitelných atomů vodíku, které 

znamenají zvýšenou sorpční schopnost pro kationty 640-1420 mol·kg
–1 

půdy (Kader, 2006). 

Molekulová hmotnost fulvokyselin je velmi proměnlivá, kolísá v rozmezí 200-50 000 g mol
–1

. 

Variabilní je i doba jejich setrvání v půdě, odhaduje se v řádech jednotek až několika desítek 

let (Brady & Weil, 1999). 

 

Obr. 2.1 Model fulvokyseliny podle Schnitzera a Khana (1972). 
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Huminové kyseliny lze rozpustit v zásadách, nikoliv však v kyselinách, částečně se 

rozpouští také ve vodě. Jejich chemické složení kolísá v následujících rozmezích: 2 - 6 % N, 

50 – 60 % C, 4 – 6 % H, 30 – 35 % O a 0 – 2 % S (Stevenson, 1994), a to zejména 

v závislosti na kvalitě opadu, z něhož vznikly a za jakých podmínek. Jejich vlastní struktura je 

stále předmětem diskuzí. Podle Lubala et al. (1998) jde o fenolová jádra spojená vazbami přes  

–O–, –CH2–, –NH–, –N=, –S–, obsahující řadu dalších funkčních skupin např. karboxylové, 

chinonové skupiny, atp. Funkční skupiny, zejména –COOH a fenolické  –OH jsou, schopné 

vyměňovat H
+
 ionty za kationty kovů, a to v množství 540 – 890 mol kg

–1
 půdy (Kader, 

2006), přičemž zároveň poutají řadu rizikových prvků (Cd, Pb, Zn, Hg, aj.) do špatně 

rozpustných sloučenin, omezují tak jejich pohyb v půdě a příjem rostlinami (Vokurková, 

2010). Molekulová hmotnost dosahuje až 300 000 g mol
–1

. Huminové kyseliny jsou 

považovány za nejhodnotnější produkt humifikačních procesů v půdě, výrazně ovlivňují 

půdní vlastnosti podmiňující vysokou úrodnost, zejména kationovou výměnnou kapacitu, 

pufrační schopnost půd a strukturu (Pokorný, 2001), protože s vápníkem a hořčíkem tvoří ve 

vodě nerozpustné humáty vápenaté nebo hořečnaté, které zvyšují soudržnost lehkých půd a 

zároveň zlepšují drobivost a zpracovatelnost půd těžkých (Vokurková, 2010). Předpokládaná 

chemická podoba huminové kyseliny je na obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Stevensonův model huminové kyseliny, (1994). 

Huminy nelze rozpustit ani v kyselinách, ani v zásadách. Mají největší molekulovou 

hmotnost, nejtmavší zbarvení a vůči bakteriálnímu rozkladu jsou nejvíce odolné. Jedná se o 

silně karbonizovanou organickou hmotu, pevně vázanou na minerální podíl půdy, která je 

prakticky neextrahovatelná (Sotáková, 1982). Nejnovější poznatky ukazují, že huminy mají 
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spíše alifatický než aromatický charakter (Song et al., 2011). Huminy obsahují 20-30 % 

dusíku z veškerého dusíku v půdě (Stevenson, 1994). 

2.2 Vliv půdní organické hmoty na vlastnosti půdy 

Půdní organická hmota je na jedné straně tím, v co se veškerá živá hmota v půdě 

přeměňuje po svém odumření, a na straně druhé je zároveň i vstupním materiálem, ze kterého 

vše živé v půdě vzniká (Allison, 1973). Tím uzavírá koloběh mnoha důležitých prvků, 

zejména C, O, N, S, P. Přestože SOM tvoří pouze 1,5-7 % celkové hmotnosti půd (Brady & 

Weil, 2008), zásadním způsobem ovlivňuje její chemické, fyzikální a biologické vlastnosti 

(Krull et al., 2004), (obr. 2.3). 

 

   Obr. 2.3 Schematické znázornění jednotlivých funkcí organické hmoty v půdě (Baldock  

    & Skjemstad, 1999). 

2.2.1 Fyzikální vlastnosti půdy 

SOM ovlivňuje svou přítomností dva důležité fyzikální parametry půdy, a to její strukturu, 

podmíněnou tvorbou půdních agregátů a vodní režim.  

Agregáty jsou tvořeny částicemi půdy, které drží pohromadě větší silou, než částice 

v jejich okolí (Kemper & Rosenau, 1986). Jejich existence zvyšuje půdní porozitu, zlepšuje 

její prostupnost pro vzduch i vodu a zajišťuje tak jejich lepší dostupnost pro mikroorganismy 

a kořeny rostlin (Lynch and Bragg, 1985). Zároveň je půda díky nim výrazně odolnější proti 
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erozi a zvyšuje se i její schopnost zadržovat vodu (Krull et al., 2004). Množství, velikost i 

stabilita půdních agregátů vzrůstá s množstvím labilní organické hmoty, zejména té, která je 

snadno dostupná mikrobiální degradaci. S ní roste množství odpadních produktů metabolismu 

mikroorganismů, které působí v agregátech jako vazebné agens (Tisdall & Oades, 1980; 

Rampazzo et al., 1995). Podle Guckerta (1975) jsou mikrobiální metabolity primárně 

zodpovědné hlavně za vznik agregátů, zatímco huminové látky se pak uplatňují pro zajištění 

jejich dlouhodobé stability (Chaney & Swift, 1984). Pozitivní vliv na formování půdních 

agregátů má pravidelné střídání zaplavení a vysychání půdy. Negativně naopak na agregaci 

působí vše, co brzdí rozvoj mikrobiálních populací, například převaha obtížně rozložitelné 

organické hmoty, či organická hmota s vysokým poměrem C/N jako například rašelina 

(Gerzabek et al., 1995). V případě zemědělských ploch je degradace půdních agregátů ve 

velké míře zajištěna orbou, naopak pozitivně působí redukovaná orba, či bezorebné 

zemědělství umožňující rozvoj mikrobiální biomasy, dále hnojení organickými hnojivy 

s výjimkou rašeliny a střídání pěstovaných plodin s pastvinou (Krull et al., 2004).  

Vodní režim půdy je ovlivněn přítomností organické hmoty dvojím způsobem. Jednak díky 

vlastní schopnosti bobtnat, tedy vázat vodu ve svých pletivech, a také díky množství 

mikropórů i makropórů, jež se v půdě bohaté na organickou hmotu vytváří. Pozitivní korelaci 

mezi množstvím SOC a retenční vodní kapacitou prokázali např. de Jong (1983) či Haynes & 

Naidu (1998).  Wolf & Snyder (2003) uvedli, že zvýšení obsahu SOC v půdě o 1 % znamená 

nárůst zadržené vody o 1,5 % objemu polní vodní kapacity. Bauer & Black (1992) došli 

k závěru, že polní vodní kapacita roste s množstvím SOC zejména u půd písčitých, naopak 

v případě půd jílovitých rostoucí podíl SOC množství zadržené vody snižuje (Rawls, 2003). 

2.2.2 Chemické vlastnosti půdy 

SOM ovlivňuje chemické vlastnosti půdy tím, že zvyšuje její kationtově výměnnou 

kapacitu (CEC, z angl. cation exchange capacity), pufrační schopnost půd a ovlivňuje její 

celkové pH. 

SOM tvoří spolu s jílovými minerály důležitou součást sorpčního komplexu půdy (Brady 

& Weil, 1999). CEC je definována jako množství kationtů, které je schopen daný materiál na 

sebe navázat prostřednictvím negativně nabitých vazebných míst (Peverill et al., 1999) a 

vyjadřujeme   ji   buď   v  cmol kg
–1  

 (počet  centimolů  kationtů   na  kilogram  půdy),    nebo  

v meq·100g
–1  

půdy (počet kationtů, které lze uvolnit ze sorpčních míst). Organický materiál 

poskytuje více výměnných míst než jíl (Murdoch & Azcue, 1995). Humusové látky nesou 
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celou řadu funkčních skupin (–OH, –NH2, –-NHR, –CONH2, –COOH, –COOR), schopných 

disociace za vzniku negativního náboje. S rostoucím množstvím těchto funkčních skupin, 

zejména skupin obsahujících kyslík, sorpční schopnost organických látek v půdě roste.  

Zatímco molekuly o vysoké molekulové hmotnosti dosahují pouze 170 cmol kg
–1

, 

molekuly s nízkou molekulovou hmotností díky mnohem většímu relativnímu povrchu 

dosahují hodnot CEC až 500 cmol kg
–1

(Wolf & Snyder, 2003). Náboj jílových minerálů se 

pohybuje kolem 1-2 cmol kg
–1

 (Oades et al., 1989), proto bude celková iontově výměnná 

kapacita půdy korelovat zejména s množstvím SOM (resp. SOC). Odhady příspěvku SOM k 

celkové CEC půdy jsou však různé. Stevenson (1994) udává 25-90 % CEC, v závislosti na 

půdním typu, Tsutsuki (1993) jej odhadl na 30-60 % a Thompson et al. (1989) na 40-50 %.  

Organická hmota v půdě hraje roli nejen v sorpci iontů, které mohou být využité jako 

živiny, ale je také sorbentem těžkých kovů a dalších toxických prvků, stejně jako různých 

anorganických i organických sloučenin iontové či neiontové povahy (např. pesticidů, 

herbicidů, hnojiv), s nimiž vytváří ve vodě rozpustné či naopak nerozpustné komplexy. Podle 

Mc Brida (1999) má SOM s výjimkou některých jílových minerálů vůbec největší schopnost 

a sílu vázat ionty kovů ze všech složek půdy. Množství organické hmoty v půdě je také 

jedním ze základních parametrů prostředí, které budou rozhodovat o tom, jak budou 

jednotlivé chemické látky v půdě reagovat (Schumacher, 2002).  

Thomas (1975) zkoumal vztah mezi množstvím rozpustného Al a podílem organické 

hmoty v půdě a prokázal, že množství extrahovatelného Al s nárůstem organické hmoty klesá 

v celém rozsahu pH. Podle Tana & Bingera (1986) mají malé organické molekuly typu 

jednoduchých karboxylových kyselin (kys. mléčná, máselná, fumarová, citronová atd.), které 

se obvykle uvolňují při rozkladu listů či mikrobiální biomasy, tendenci ionty Al
3+

 velmi 

pevně vázat do podoby chelátových komplexů, a tím podstatně redukovat jejich toxický vliv.    

Pufrační kapacita půdy je definována jako schopnost chemických substancí tlumit výkyvy 

pH, ke kterým by mohlo dojít po přidání kyseliny či zásady. Pufrační schopnost organických 

sloučenin v půdě je dána přítomností řady funkčních skupin (hydroxylových, karboxylových, 

amino či amido) schopných vázat H
+
 a OH

–
 ionty a pufrovat tak výkyvy v širokém rozsahu 

pH (Bott & Benites, 2005). 
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2.2.3 Biologické vlastnosti půdy 

Základní biologickou funkcí organické hmoty je poskytovat energii pohánějící biologické 

procesy, je zdrojem mikro a makronutrientů pro rostliny a půdní organismy, které zároveň 

ovlivňuje i nepřímo, prostřednictvím vlivu na strukturu půdy (Lavelle & Spain, 2005).                                                    

Půdní organická hmota je důležitou součástí přirozeného koloběhu hmoty a energie mezi 

abiotickou a biotickou složkou přírody. Svým rozkladem uvolňuje do prostředí řadu 

elementárních prvků (C, N, O, P, S), zásobníkem celé řady dalších se pak stává díky svým 

iontově výměnným vlastnostem (Bott & Benites, 2005). Dále je SOM zdrojem metabolické 

energie pro všechny biologické procesy probíhající v půdě, zejména pro mikroorganismy, na 

které podle Bradyho & Weila (1999) připadá 80-90% celkové metabolické aktivity půd, ale i 

pro řadu procesů dějících se nad povrchem půdy (Baldock & Nelson, 1999). Proto začalo být 

množství organické hmoty chápáno jako nepřímý ukazatel úrodnosti půd (Doran & Parkin, 

1994).  

2.3   Role půdní organické hmoty v koloběhu uhlíku 

Půda se svým obsahem přibližně 1550 Pg organického uhlíku a 750 Pg uhlíku 

v anorganické podobě (vztaženo na hloubku 0 – 100 cm) představuje z globálního hlediska 

jeden z nejvýznamnějších rezervoárů uhlíku (Post et al., 1982). Celkové množství uhlíku 

uloženého v půdě je 3 krát větší, než obsah uhlíku v atmosféře (Guo & Gifford 2002) a 3,8 

krát více než je uloženo v biosféře (Lal., 2002). Množství uhlíku, jež se každý rok uvolní 

rozkladem organické hmoty z půdy do atmosféry, několikanásobně převyšuje množství uhlíku 

vyprodukovaného člověkem spalováním fosilních paliv (Raich & Schlezinger, 2002).  

Vzhledem k narůstajícím koncentracím CO2 v atmosféře a potažmo k hrozící změně 

globálního klimatu představuje možnost „uložení“ uhlíku v půdě schůdné řešení tohoto 

problému. Lidská činnost ovlivňuje stav půdní organické hmoty třemi způsoby: ovlivňuje 

rychost rozkladu organické hmoty, určuje celkovou produkci biomasy a množství vstupů 

organické hmoty do půdy (Bott & Benites, 2005). V současnosti na 62 Pg uhlíku za rok, který 

je uvolněn rozkladem půdní organické hmoty, připadá pouze 60 Pg uhlíku vráceného zpět do 

půdy, což přispívá k nárůstu množství C v atmosféře o celé 2 Pg ročně (Brady & Weil, 1999).  

Koncentrace CO2 vzrostly od roku 1800 do současnosti z 270 ppm na 370 ppm, přičemž 

celých 15-17 % tohoto nárůstu je připisováno zvýšenému rozkladu půdní organické hmoty 

(Houghton et al., 1991), způsobeného celou řadou zásahů do krajiny. Jedná se zejména o 

odlesňování (kácení, vypalování vegetace), vysoušení mokřadů, nebo naopak zavlažování 
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aridních oblastí, orbu, odstraňování posklizňových zbytků, pěstování monokultur atd. 

(Houghton et al., 1991). Odhaduje se, že 25-50 % organické hmoty se ztratilo při přeměně 

savan a prérií na zemědělskou půdu (Mann, 1986). Globálně je pokles organické hmoty u půd 

s kultivací odhadován na 15-30 % oproti přirozeným ekosystémům (McGill et al., 1988; 

Anderson, 1995; Gregorich et al., 1995; Ellert & Gregorich et al., 1996), přičemž v největší 

míře rozklad probíhá krátce po narušení přirozené rovnováhy a postupně se rychlost úbytku 

snižuje (Campbell, 1978; Tiessen & Stewart, 1983; Bowman et al., 1990; Monreal & Janzen, 

1993). Mechanismy podporující degradaci organické hmoty v půdě jsou: 1) snadnější oxidace 

a mineralizace organické hmoty, která je vlivem rozrušení půdních agregátů vystavena 

působení půdních mikroorganismů, 2) vyplavování organického uhlíku ze systému v podobě 

DOC, 3) zvýšení vodní i větrné eroze půdy včetně organické hmoty, k níž dochází opět 

vlivem narušené struktury půdy (Lal, 2002). 

Přitom degradace SOM, krom zvýšení emisí skleníkových plynů vede také k úbytku vody 

a živin z půdy, ztrátě půdní struktury a k celkovému snížení primární produkce, což nakonec 

znamená i redukci organických vstupů do půdy (Lal, 2002). Podařilo-li by se nastolit opačný 

trend a zvýšit množství půdního organického uhlíku (SOC) o pouhé 0,01 %, odpovídalo by to 

právě takovému množství uhlíku, o jaké každý rok stoupne jeho obsah v atmosféře (Lal et al., 

1998). Podle Lala (2002) lze 60-70 % úbytku organické hmoty navrátit do půdy pouze 

zavedením šetrnějších agronomických technik. Například studie Franka et al. (2001) na 

černozemních půdách v oblasti centrálního Německa prokázaly, že zvýšení vstupů 

organického materiálu o 400 g m
–2

 za rok ponecháním posklizňových zbytků obilovin na poli 

má za následek nárůst množství půdní organické hmoty o 1,2 kg m
–2

. K celkovému omezení 

produkce biomasy dochází díky pěstování monokultur rostlin, které jsou navíc šlechtěny tak, 

aby maximum asimilované energie shromažďovaly v těch částech, které je možno sklidit a 

zužitkovat (Baker et al., 2006). Tím jsou zároveň minimalizovány posklizňové zbytky, které 

by mohly sloužit jako přirozené organické hnojivo. 

2.4   Rozklad půdní organické hmoty 

Dekompozice organické hmoty je proces, který zahrnuje fyzikální rozpad a biochemickou 

transformaci komplexních organických molekul odumřelého organického materiálu na 

jednoduché organické i anorganické molekuly (Juma, 1998). Mechanické rozrušování 

organického materiálu je zajišťováno celou řadou fyzikálních procesů díky činnosti půdní 

fauny, čímž organické částice získávají větší povrch a stávají se přístupnějšími pro půdní 



19 

 

mikroorganismy a jejich enzymatický aparát. Celý rozkladný děj lze zjednodušeně popsat 

rovnicí (2.1), (Juma, 1998). 

 

CH2 + O2→ CO2 +  H2O + E     (2.1) 

 

kde E představuje množství uvolněné energie. Za anaerobních podmínek, kdy oxidace není 

možná, probíhá rozklad organické hmoty pomaleji. Produkty anaerobního rozkladu jsou 

organické kyseliny nebo alkoholy a methan (Brady & Weil, 1999) Příkladem může být 

následující rovnice (2.2), kdy z propionátu vzniká acetát, oxid uhličitý a methan, tedy 

sloučeniny, které obsahují stále velké množství energie.   

 

4 C2H5COOH + 2 H2O → 4 CH3COOH + CO2 + 3 CH4 

 

(2.2) 

 

Produkty této reakce mohou být dále využity jinými druhy mikroorganismů, například 

methanogenními bakteriemi, jež rozkládají acetát na methan a oxid uhličitý podle rovnice 

(2.3). 

 

CH3COOH → CO2 + CH4 (2.3) 

  

Rychlost rozkladu a potažmo množství akumulované organické hmoty v půdě je řízeno 

souhrou celé řady parametrů, které lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií, na přirozené a 

antropogenní (Brady & Weil, 1999).  

Z přirozeně působících faktorů lze zmínit teplotu, množství vody, složení minerální 

matrice půdy, půdní strukturu a prostupnost pro půdní vzduch, ale také kvalitu opadu, salinitu, 

či kyselost půdní reakce (Bott & Benites, 2005). Za teplotní hranici, která dělí převažující 

kumulaci od převažujícího rozkladu organické hmoty, bývá považováno 25 ºC (Brady & 

Weil, 1999). S klesající teplotou pod toutou hranicí se rozklad organické hmoty zpomaluje, až 

se v oblastech trvale zmrzlé půdy (permafrost) úplně zastaví. Tyto oblasti jsou proto jednou 

z největších zásobáren uhlíku na planetě vůbec (Davidson & Jassens, 2006). Některé odhady 

však uvádí, že by do roku 2100 mohlo dojít k roztátí až 25 % jejich celkové plochy, což by 

představovalo až 100 Pg uhlíku uvolněného rozkladem zdejší půdní organické hmoty (Gruber 

et al., 2004). Podle Botta a Benitese (2005) nárůst průměrné roční teploty vzduchu o 8–9 °C 

znamená přibližně zdvojnásobení rychlosti rozkladu, přičemž součastně platí, že chladné 

oblasti jsou na nárůst teploty mnohem více citlivé než teplé. Při nárůstu teploty z 30 °C na 35 
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°C se zvýší rychlost rozkladu půdní organické hmoty přibližně dvakrát, zatímco při změně 

teploty z 5 °C na 10 °C je tento nárůst až šestinásobný (Kirchbaum, 1995).   

Množství vody, ideální pro maximální rozklad organické hmoty je při šedesátiprocentním 

nasycení půdních pórů vodou (Linn and Doran, 1984). Při úplném nasycení půdních pórů 

vodou, dochází k výraznému omezení mineralizace v důsledku nedostatečného přístupu 

kyslíku. Při dlouho trvajících periodách zamokření dochází k hromadění velkého množství 

organické hmoty, která se prakticky nerozkládá, jako je tomu u rašelinišť (Davidson & 

Janssens, 2006). Při vyschnutí půdy se rozklad organické hmoty zpomalí, jelikož se zmenšuje 

vrstva vodního filmu v půdě, v němž by mohla probíhat reakce rozpustných organických látek 

spolu s mikrobiálními enzymy (Davidson & Janssens, 2006). 

Co se týče půdní matrice, množství kumulované organické hmoty roste s  rostoucím 

podílem jílových minerálů. Jílovité půdy obsahují dvakrát až čtyřikrát více organické hmoty 

než půdy písčité (Prasad & Power 1997). Děje se tak díky pevné vazbě organických částic na 

jílové minerály a proto, že tvorba organominerálních komplexů podporuje vznik agregátů. 

K jejich vzniku významně napomáhá svou činností také půdní fauna, jejímž trávicím traktem 

prochází součastně organická hmota spolu s minerálním podílem a dochází tak k jejich 

vzájemnému promíchávání a vzniku exkrementů (Parmelee et al., 1990), které obsahují velmi 

těžko rozložitelnou SOM (Wolters, 2000). Půdní agregáty stabilizují organickou hmotu a 

fyzicky ji chrání proti působení půdních mikroorganismů (Rice, 2002). Přitom platí, že 

agregáty na jejichž vzniku se podílela půdní fauna, jsou stabilnější, než ty vzniklé bez jejího 

vlivu (Marinissen & Hillenaar, 1996; Scullion & Malik, 2000). Oxidy železa a hliníku mají 

podobný stabilizační efekt jako jílové minerály (Prasad & Power, 1997). 

Rozložitelnost organického materiálu ovlivňuje také jeho kvalita. Byliny, či mladé části 

dřevin jsou zpravidla složeny převážně z chemicky jednodušších a snáze rozložitelných látek 

(jednoduché sacharidy, proteiny, škrob) obvykle s nízkým poměrem C/N. S přibývajícím 

věkem v jejich pletivech narůstá množství hůře rozložitelných sloučenin (lignin, vosky, 

polyfenoly, taniny), narůstá poměr C/N a hromadí se pryskyřice, silice a další protimikrobně 

působící látky zpomalující rozklad (McCauley et al., 2009). 

Člověk urychluje rozklad SOM zejména orbou a hnojením. Orba má za následek 

provzdušnění půdy a rozrušení půdních agregátů (Brady & Weil, 1999). Hnojení snižuje 

poměr C/N a dodává P, čímž se podmínky stávají ideální pro růst mikrobiálních populací, 

které způsobují rychlou mineralizaci (Pique et al., 1996; Sanchez et al., 2004).   
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2.5   Dynamika rozkladu půdní organické hmoty a její modelování 

Půdní organická hmota je tvořena celou škálou organických látek často velmi odlišných 

vlastností, kterou lze obtížně popsat jednoduchým modelem, uvažujícím o ní jako o 

homogenním, v čase lineárně ubývajícím zásobníku (Lavelle & Spain, 2005). 

K popisu dekompozice používáme tří až pěti teoreticky definovaných zásobníků (poolů). 

Nejčastěji popisované jsou tyto tři základní pooly: aktivní (resp. labilní, doba setrvání 1-2 

roky), pomalý (resp. střední, 15-100 let) a stabilní (resp., rezistentní, inertní či pasivní, 500-

5000 let), (Brady & Weil, 1999), jejichž předpokládaná dynamika je zobrazena na obr. 2.4. 

 

 

Obr. 2.4 Tříkompartmentový model dynamiky SOM (Brady & Weil, 1999). 

 

Pool labilní představuje veškerý rychle se rozkládající organický materiál, s dobou obratu 

v řádech dní, let, v krajním případě desetiletí (Trumbore, 1993; Buyanovsky et al., 1994). 

Představuje potravinovou základnu ekosystémů, zajišťuje rychlý koloběh prvků (zejména C a 

N) a má přímý vliv na úrodnost půd (Chan et al., 2001). Z celkového množství organické 

hmoty tvoří aktivní pool přibližně 10-20 % (Brady and Weil, 1999) a množství organické 
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hmoty v něm odhadujeme pomocí dvou běžně izolovaných frakcí. První z nich je lehká frakce 

organické hmoty (LF z angl. light fraction organic matter, dále jen LF) a druhou hrubě 

partikulovaná organická hmota (POM z angl. particulate organic matter, dále jen POM).  

Za LF v půdě považujeme veškerou organickou hmotu tvořenou pozůstatky částečně 

rozložených rostlinných a živočišných reziduí, které nejsou vázané na minerální částice půdy 

(Spycher et al., 1983). Název LF vychází z faktu, že hustota těchto částic je podstatně nižší 

v porovnání s minerální složkou půdy (Alvarez & Alvarez, 2000). 

POM je definovaná jako detritus tvořený malými částicemi (Brady & Weil, 1999), které 

svou velikostí nepřevyšující 2 mm, ale zároveň jsou větší než 0,053 mm (Cambardella and 

Elliot, 1992). Stejně jako LF rychle podléhá rozkladu. Částice POM se v půdě mohou 

vyskytovat volně jako tzv. free-POM, jsou volně rozptýlené v půdě (Golchin et al., 1997), 

nebo jsou vzájemně propojovány s minerálním podílem půd do podoby mikroagregátů, pak 

hovoříme o tzv. inter-microagregátové POM.  

Podle Sixe et al. (1998) jsou frakce POM a LF totožné, jiní autoři naopak staví POM na 

pomezí aktivního a pomalého poolu (Wander et al., 1994).  POM je podle nich méně aktivní 

než SOM v aktivním poolu, ale zároveň není tak stabilní, aby byla součástí poolu pomalého. 

Proto plní v půdě důležitou úlohu dlouhodobého rezervoáru živin s postupným uvolňováním 

(Wander et al., 1994). Někteří autoři (Gregorich & Ellert, 1993) označují množství POM 

v půdě za nepřímý indikátor půdní kvality. Výzkumy prokázaly, že je to právě POM, jejíž 

množství je významně redukováno konvenční orbou, zatímco přechod na bezorebné 

zemědělství způsobuje její akumulaci (Albrecht et al., 1997; Wander et al., 1994). 

Pomalý pool organické hmoty teoreticky sdružuje věškerý organický materiál s dobou 

setrvání v půdě v řádech jednotek až desítek let, je tvořen detritem (buňky a pletiva 

rozložených organických zbytků), (Brady & Weil, 1999). Množství organické hmoty kvalitou 

odpovídající pomalému poolu odhadujeme pomocí frakcí SOM vázané v půdních agregátech, 

nebo jako SOM vázaná na jílové a siltové částice, která podléhá hydrolýze či oxidaci.   

Pasivní pool SOM již biologicky aktivní není, setrvává stovky až tisíce let (Campbell et al., 

1967; Harrison et al., 1993; Scharpenseel & Becker-Heidmann, 1994), jeho součástí jsou 

huminové kyseliny, huminy a agregáty tvořené jejich vazbou na minerální částice – primární 

organominerální komplexy, humusové uhlí, či alifatické makromolekuly jako lipidy a lignin. 

Společně tvoří tyto složky až 60 % veškeré organické hmoty v půdě a jejich podíl v půdě je 

relativně konstantní, není příliš ovlivněn ani typem půdního managementu (Oades, 1989; 

Wagner, 1991; Buyanovsky et al., 1994; Nicolardot et al., 1994). Změny v celkovém podílu 

organické hmoty se dějí v rámci dvou labilnějších SOM poolů a POM (McCauley et al., 
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2009). Množství stabilní organické hmoty se ukázalo být v přímé úměře s podílem siltových a 

jílových částeček v půdě (Carter et al., 2003).  

Distribuce organické hmoty do jednotlivých poolů, jejich velikost, která je vyjádřená 

v jednotkách zadrženého uhlíku charakterizuje vlastnosti půdy jako celku (Gregorich & 

Janzen, 1996). Pakliže je většina uhlíku uložena v poolu labilní organické hmoty, jedná se o 

půdu vhodných vlastností pro zemědělskou produkci, protože je bohatá na snadno 

rozložitelnou organickou hmotu a zajišťuje přísun dostupných živin. Naopak, je-li většina 

organického uhlíku součástí stabilního poolu, bude půda vykazovat řadu pozitivních 

vlastností, včetně vysoké sorpční kapacity, strukturní stability, ale okamžitá dostupnost živin 

bude limitována pomalým rozkladem.     

 Množství uhlíku uloženého v jednotlivých poolech je dané vlastním charakterem 

organických látek, aktivitou půdních mikroorganismů, ale také vlastnostmi prostředí jako je 

teplota, vlhkost, minerální složení či oxidačně redukční stav (Liao et al., 2006), a ačkoliv 

všechny tyto určující parametry lze celkem jednoduše a přesně určit, množství uhlíku 

v daných poolech analyticky stanovit nelze. Z hlediska chemického složení jsou totiž 

jednotlivé pooly složené z velkého množství sloučenin, které nelze jako celek v jednom kroku 

fyzicky separovat a kvantifikovat. 

Dynamika půdní organické hmoty bývá popisována pomocí řady matematických modelů, 

například  ROTH-C,  Century,  Daisy,  GEFSOC,  AMG  atd.  (Fallon & Smith, 2002). První 

matematické modely půdní dynamiky začaly vznikat koncem sedmdesátých a počátkem 

osmdesátých let minulého století (Jenkinson & Rayner, 1977; Parton et al., 1987), a to 

zejména s cílem detailně popsat a pochopit koloběh uhlíku v terestrickém prostředí, úlohu 

půdy jako jeho zásobníku, její podíl na emisi skleníkových plynů, či naopak fixaci CO2, a 

potažmo na celkové změně globálního klimatu. Zároveň také měly pomoci odhadnout, zda 

bude případná změna klimatu mít za následek další zvýšení množství CO2 v atmosféře 

uvolněného rozkladem půdní organické hmoty, či přispět k nalezení takového systému péče o 

půdu, která by množství uvolněných skleníkových plynů minimalizovala.  

Základem pro vytvoření prvních modelů dynamiky SOM byla data naměřená během 

dlouhodobých polních měření (Powlson et al., 1996). Vzhledem k tomu, jak pomalu se mění 

množství půdní organické hmoty i její dynamika po vnějším zásahu do stávajícího 

rovnovážného stavu, je pouze dlouhodobé sbírání dat schopné zaznamenat změny a jejich 

tendence. Aby bylo možné dávat do přímé souvislosti vnější zásahy, zejména vliv lidské 

činnosti, a jejich důsledky, je nutné po celou dobu experimentu zaznamenávat typ 

používaného managementu – typ a množství orby, použitých hnojiv apod. Řada modelů 
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vzniklých během jednotlivých dlouhodobých měření je zatížena vysokou specifičností 

ekosystémových, klimatických i půdních podmínek, za nichž vznikly, a na které je lze posléze 

i aplikovat (Paustian et al., 2001). 

Heterogenita půdní organické hmoty je v matematických modelech reprezentována 

definováním tří až pěti poolů, které se vzájemně liší dobou setrvání uhlíku v podobě 

organické hmoty v půdě. Ta se pohybuje v řádech několika týdnů až tisíců let. Existence 

těchto matematicky definovaných poolů vyvolala snahy stanovit jejich velikost v reálných 

půdách analyticky. Za tímto účelem byla vyvinuta již celá řada frakcionačních postupů, které 

půdu fyzicky rozdělují do frakcí a následně hodnotí shodu v množství uhlíku změřeného 

v jednotlivých frakcích s množstvím, které je teoreticky uloženo v poolech těmto frakcím 

odpovídajících podle matematických modelů (Zimmermann, 2006; Kader et al., 2010). I přes 

řadu existujících frakcionačních postupů shoda obsahu uhlíku v poolech s izolovanými 

frakcemi zatím nedosáhla takové úrovně, aby bylo možné označit některý z matematických 

modelů a některý z frakcionačních postupů za integrované a vzájemně si odpovídající. V tuto 

chvílí umíme pouze na jedné straně modelovat neměřitelná data, nebo na straně druhé měřit 

parametry, které však nelze využít pro modelování matematickými modely (Elliot & Paustian, 

1996).  Vstupními daty matematických modelů, jsou parametry prostředí charakterizující 

klima, například průměrné roční srážky, průměrná teplota vzduchu, kvalita půdy, minerální 

složení, podíl jílových minerálů, výška a složení jednotlivých půdních horizontů, hustota a 

textura půdy, ale také parametry charakterizující vodní režim půdy jako polní vodní kapacita, 

či hodnota bodu trvalého vadnutí. Další oblast vstupních dat se týká historie sledované půdy, 

k jakému účelu a jak dlouho byla využívána, typ užitého managementu, včetně typu 

aplikovaných hnojiv a jejich množství,  intenzita zavlažování, případně typ pěstovaných 

plodin a čistá primární produkce. Většina modelů je za účelem získání těchto vstupních 

informací o počasí, půdě a typu zemědělského hospodářství napojena na geografické 

informační systémy (GIS), (Franko & Schenk, 2001). 

Jednotlivé modelované pooly se vzájemně liší průměrnou dobou setrvání v půdě a rychlostí 

rozkladu, přičemž se předpokládá, že rozklad organické hmoty ve všech těchto poolech 

probíhá dle kinetiky prvního řádu, tedy množství organické hmoty klesá v čase lineárně. Na 

počátku je vždy vstup určitého kvanta organické hmoty – čerstvého opadu, který je v modelu 

zastoupen některým z labilních poolů organické hmoty s krátkým poločasem rozpadu. 

V rámci tohoto poolu se určitý podíl organické hmoty rozloží na CO2 a zbytek, odolnější vůči 

rozkladu, se po uplynutí doby setrvání uhlíku v organické podobě, která je pro tento pool 

charakteristická, přesune do stabilnějšího poolu následujícího na rozkladové kaskádě. Tento 
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krok se opakuje, dokud se SOM úplně nerozloží, nebo nepřemění v některou z inertních 

forem organického uhlíku. Rychlost rozkladu půdní organické hmoty lze chápat jako funkci 

kontinuálně se měnící kvality organického materiálu v půdě dáné jeho původem a dobou, po 

kterou již v půdě setrvává (Bosatta & Agren, 1996).  

Cesta k propojení měřitelných frakcí a teoreticky definovaných poolů může vést buď přes 

hledání nových frakcionačních postupů, jejichž výsledky se budou dostatečně shodovat 

s výsledky matematických modelů, nebo budou naopak dle reálně naměřených dat definovány 

pooly či nové matematické modely, v nichž je bude možné aplikovat (Paustian et al., 2001).  

Kromě nedostatečného propojení reálně měřitelných frakcí a teoretických poolů jsou 

matematické modely zatížené ještě další řadou nejistot. Ty se týkají například přesnosti 

určování rozpadových konstant organické hmoty v jednotlivých poolech (Collins et al., 2000), 

předpokladu konstantních koeficientů rozkladu, které se v čase nemění ani s fluktuacemi 

podmínek vnějšího prostředí, ani s přibývajícím či ubývajícím množstvím uhlíku 

v jednotlivých poolech, či předpokladu rozkladu organické hmoty dle kinetiky prvního řádu 

(Kemanian & Stöckl, 2009). 

2.6  Stabilizace půdní organické hmoty   

Pojem stabilizace chápeme jako procesy, které chrání půdní organickou hmotu proti 

rozkladu. Stevenson (1994); Christensen (1996) a Six (2002) rozdělili organickou hmotu 

v půdě na základě stabilizačních mechanismů, které se u ní uplatňují na: 

 Fyzikálně stabilizovanou 

 Biochemicky stabilizovanou  

 Stabilizovanou vazbou v organominerálních komplexech a 

 Organickou hmotu nechráněnou žádným ze stabilizačních mechanismů 

 Organická hmota stabilizovaná některým z uvedených mechanismů bývá označovaná jako 

„chráněná“ proti rozkladu (angl. protected organic matter), zatímco pro poslední skupinu látek 

se analogicky užívá označení organická hmota „nechráněná“ (angl. unprotected soil organic 

matter), nebo též „volná“, ve smyslu bez vazby na minerální částice či v půdních agregátech.  

2.6.1 Fyzikální stabilizace 

Nejdůležitějším z fyzikálních procesů, které chrání půdní organickou hmotu proti 

mikrobiálnímu rozkladu, je tvorba půdních agregátů (sekundárních organominerálních 
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komplexů), jejichž vznikem dochází k vytvoření fyzikální bariéry mezi enzymatickým 

aparátem mikroorganismů a jejich potenciálním substrátem v podobě organické hmoty (Elliot 

& Coleman, 1988).  

Model půdní struktury a tvorby půdních agregátů byl vypracován v roce 1982 Tisdallem a 

Oadesem. Jejich vznik, stabilizace i degradace je řízena abiotickými ději, jako např. střídání 

vysychání a vlhnutí, zamrzání a rozmrzání, dále pak lidskou činností jako orba, která vede 

k jejich rozrušování, či biologickou aktivitou půd – mírou produkce extracelulárních 

mikrobiálních biopolymerů, činností půdní fauny, kořenů rostlin a hyf hub. Vznik půdních 

agregátů je jedním z nejvýznamnějších fyzikálně stabilizačních mechanismů organické hmoty 

v půdě (Christensen, 2001).  

Zpravidla rozlišujeme tři úrovně strukturní organizace sekundárních organominerálních 

komplexů: částice jílových a siltových asociátů < 20 µm, mikroagregáty 20-250  m a 

makroagregáty >250 µm, jejichž soudržnost je udržována třemi alternativními vazebnými 

materiály, které se opět liší svou stabilitou (Christensen, 2001), (obr. 2.5). V případě 

vazebných agens rozlišujeme pojiva krátkodobá (zejména polysacharidy), přechodná (kořeny 

rostlin a hyfy hub) a trvalá (pevně sorbované organické polymery a polyvazebné anorganické 

kationty), (Tisdall & Oades, 1982). 

 Částice jílových a siltových asociátů (silt and clay size fraction) < 20 µm – jsou 

nejstabilnějšími strukturními jednotkami sekundárních organominerálních komplexů, 

jejich struktura není nijak výrazně narušena ani lidskou činností. Složené jsou zejména 

z primárních organominerálních komplexů s minimem navázané nekomplexované 

SOM. Primární organominerální částice jsou do podoby mikroagregátů stmeleny 

zejména pomocí polyvalentních iontů, např. silikáty Al a Fe, které jsou schopné se 

součastně vázat na jílové minerály i na deprotonizované kyselé funkční skupiny 

huminových látek (karboxylová, či fenol hydroxidová skupina), (Oades et al., 1989). 

Při této interakci navíc dochází k orientaci hydrofilních funkčních skupin směrem do 

agregátu a aromatických jader z huminových látek směrem ven, čímž se mikroagregát 

jako celek stává vodě odpudivý a tím pádem nerozpustný (Capriel et al., 1990). 

 Mikroagregáty 20-250  m (obr. 2.5 a) – jsou tvořeny primárními organominerálními 

částicemi a určitým podílem nekomplexované SOM, jejichž soudržnost je zajištěna 

trvalými i přechodnými vazebnými agens, zejména kořenovými vlásky a hyfami hub. 

 Makroagregáty >250 µm (obr. 2.5 b) – jsou tvořeny mikroagregáty a přidruženou 

nekomplexovanou organickou hmotou, které dohromady pojí přechodná a dočasná 
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pojiva. Jsou to dynamické jednotky, jejichž velikost fluktuuje se změnami počasí a 

s lidskou činností. Částice nekomplexované organické hmoty uzavřené uvnitř agregátů 

zde mohou sehrát úlohu nukleačních jader a díky aktivitě mikroorganismů na jejich 

povrchu jsou přeměňovány v mikroagregáty (Jastrow et al., 1996).  

 

Obr. 2.5 Struktura a) mikro (53-250 µm) a b) makroagregátu (> 250 µm). 

Vazbou  v  agregátech  se  z  čerstvého  opadu  stává hrubá intra-agregátová POM (dále jen  

i-POM) – organická hmota tvořená většími částicemi, jež setrvávají uzavřené uvnitř 

makroagregátů. Tyto částice podléhají v čase další fragmentaci a rozkladu na drobnější 

jednotky a vzniká jemná i-POM. Mechanismus postupné fragmentace byl potvrzen 

sledováním Gugenbergera et al. (1994), který zaznamenal zmenšování částic a naopak 

zvětšování počtu i-POM s časem existence makroagregátů. Rozpadající se částice SOM se 

uvnitř makroagregátů propojují se zrnky jílových minerálů a se stabilnějšími produkty 

přeměny organické hmoty, čímž se postupně formují mikroagregáty. Studie Angerse et al. 

(1997), založené na sledování distribuce izotopů uhlíku prokázaly, že uhlík, který se nejprve 

vyskytoval v makroagregátech, se později objevuje v mikroagregátech, což dokazuje, že 

mikroagregáty se formují až uvnitř makroagregátů (Oades, 1984; Eliot & Coleman, 1988).  

V životním cyklu makroagregátů, vzhledem k labilitě vazených agens, jež je pojí, dochází 

často k jejich rozrušování na volné mikroagregáty z nichž se později mohou opět formovat, 

smísené s čerstvým organickým opadem, nové makroagregáty. 

Narušení přirozeného koloběhu přeměny organického materiálu nejprve v makroagregáty, 

uvnitř nichž se následně formují mikroagregáty, je podstatou negativního vlivu orby na stav 

půdní organické hmoty. Následující model (Six et al., 2000) zobrazuje přirozenou dynamiku 

vzniku a rozkladu půdních agregátů, a zároveň jak je tento proces narušen orbou (obr. 2.6). 

Z obr. 2.6 je patrné, že orba několikanásobně urychluje rozpad makroagregátů a uvolňování 

volných mikroagregátů. Zároveň snižuje množství mikroagregátů nově vytvořených 

z čerstvého organického materiálu. Naproti tomu půda bez orby poskytuje organické hmotě 

uzavřené uvnitř makroagregátů dostatek času pro postupnou přeměnu z hrubých částic až na 



28 

 

velmi jemné, které jsou následně obaleny půdními minerály a propojeny metabolity 

mikroorganismů, což má za následek tvorbu velice stabilních mikroagregátů, schopných vázat 

velké množství uhlíku po velmi dlouhou dobu. Podle studie Sixe et al. (2000) představují 

mikroagregáty v půdě bez orby celých 47% celkové hmotnosti makroagregátů, zatímco u půd 

s orbou je to pouze 27 %. U oraných půd tedy klesá schopnost tvorby mikroagregátů o 50 %. 

Zároveň jsou mikroagregáty v neorané půdě tvořeny prokazatelně větším podílem jemných 

částeček i-POM, zatímco u oraných půd převažují hrubé částice i-POM, z nichž jsou tvořeny 

méně stabilní mikroagregáty. Dále bylo uvnitř mikroagregátů v půdě bez orby vázáno třikrát 

více uhlíku, než v půdě s orbou (Six et al., 2000). V souhrnu váží půdy bez orby o 21 % 

uhlíku více, než půdy s orbou.  

 

  

Obr. 2.6 Srovnání životního cyklu půdních agregátů v prostředí obdělávaného orbou a bez orby (Six et al., 

2000). 

 

Řada dnešních studií poukazuje na fakt, že makroagregáty (>250 µm) poskytují v porovnání s 

mikroagregáty půdní organické hmotě pouze minimální ochranu proti rozkladu (Beare et al., 

1994; Elliot, 1986). Elliot (1986) a Beare (1994) prokázali, že při rozrušení půdních 

makroagregátů došlo k nárůstu mineralizace o 1-2 % z celkového množství uhlíku v nich 

uloženého, zatímco při rozrušení mikroagregátů vzrostla intenzita mineralizace třikrát až 
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čtyřikrát (Bossuyt et al., 2002). Jastrow et al. (1996) podle přirozené koncentrace izotopu 
13

C 

spočítal, že průměrná doba setrvání uhlíku v mikroagregátech je 413 let, zatímco 

v makroagregátech setrvá pouze 140 let. 

2.6.2 Chemická stabilizace 

Chemická stabilizace organické hmoty je založena na chemických a fyzikálně-chemických 

vazbách organické hmoty na půdní minerály (siltové a jílové částice), (Six et al., 2002), oxidy 

železa a hliníku, čímž dochází k tvorbě primárních organominerálních komplexů (obr. 2.7).   

Byla provedena celá řada měření, která sledovala vztah mezi velikostí půdních částic, 

rychlostí rozkladu a množstvím organické hmoty v půdě. Výsledky dokázaly stabilizační 

efekt nejjemnějších frakcí půdy a pozitivní korelaci mezi jejich množstvím a množstvím 

půdní organické hmoty (Jenkinson & Rayner, 1977; Bosatta & Agren, 1997; Müller & Höper, 

2004). Stejně tak potvrdily rapidní úbytek organických látek v půdách tvořených pískem. 

Například Stemmer et al. (1999) sledoval distribuci radioaktivně značeného uhlíku mezi 

frakce pěti velikostí (>250 µm, 250–63µm, 63–2 µm, 2–0.1 µm a <0.1 µm) a zjistil, že po 

třiceti letech trvání experimentu jej lze nejvíce detegovat právě ve frakci organické hmoty 

vázané na siltové (60 % 
14

C) resp. jílové (35-40 % 
14

C) částice. 2-5 % 
14

C bylo   naměřeno 

ve frakci > 63 µm a téměř žádný pak v  krajních frakcích >250 a <0,1 µm. Stejných výsledků 

přitom bylo dosaženo při různých typech půdního managementu, což značí obecnou platnost 

této distribuce uhlíku vázaného v půdě. 

Přítomnost jílových minerálů má navíc pozitivní vliv na stabilizaci POM uvnitř půdních 

agregátů (Franzluebbers & Arshad, 1996). Různé typy jílových minerálů přitom mají na 

agregaci různý vliv. Zatímco jílové minerály typu 2:1 jako například montmorillonit, 

s vysokou kationtově výměnnou kapacitou a velkou rozlohou specifického povrchu mají 

mnohem větší vazebný potenciál, než jílové minerály typu 1:1 s menší plochou i kationtově 

výměnnou kapacitou jako illit (Greenland, 1965). Výrazným flokulačním efektem se v půdě 

projevují i Fe a Al oxidy, které na sebe, díky svému pozitivně nabitému povrchu, 

elektrostaticky váží půdní částice (Dixon 1989). Nezávisle na typu jílových minerálů 

převažujících v půdě je patrné, že stabilita agregátů s jejich rostoucím podílem v půdě stoupá 

(Kemper & Koch, 1966).  

Primární organominerální komplexy představují nejmenší strukturní jednotky půdy a 

vznikají chemickou adsorpcí organických sloučenin na povrch minerálních částic půdy – jílu, 

siltu a písku (Christensen, 2001), (obr. 2.7). Jednotlivé minerální částice se vzájemně liší 
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nejen svými velikostmi, aktivním povrchem a chemickým složením, ale také svou schopností 

asociovat organickou hmotu. Podle Baldocka & Skjemstada (2000) má každá minerální 

matrice svou specifickou schopnost stabilizovat uhlík, která je dána nejen velikostí plochy 

přístupné pro adsorpci organické hmoty, ale také chemických složením tohoto minerálního 

podílu, přítomností kationtů a jeho architekturou. Proto bude minerální složení půdy zásadním 

způsobem ovlivňovat dynamiku a množství organické hmoty. Separací jednotlivých 

minerálních složek na základě velikosti částic pak lze určit, jaký podíl organické hmoty je na 

jednotlivé minerály vázán. Podle Christensena (2001) je 50-75 % SOM izolována jako 

součást jílové frakce, 20-40 % je součástí siltové frakce a pouze méně než 10 % bude 

oddělena s pískem, přičemž pouze malá část organické hmoty bude skutečně adsorbována na 

povrchu pískových zrn. Bylo prokázáno, že většina organické hmoty vyskytující se jako 

součást písečné frakce se vyskytuje v podobě nekomplexované (Christensen, 2001). 

 

 

Obr. 2.7 Schematické znázornění vazby huminové kyseliny na jílový minerál (Stevenson a Ardakani, 

1972). Písneno M ve schématu zastupuje kationt kovu. 

2.6.3 Biochemická stabilizace 

Stabilizace biochemickou cestou je založena na rezistenci organické hmoty vyplývající 

z vlastní chemické kompozice organických materiálů přítomných v půdě. Jedná se o stabilní 

polymerní sloučeniny (lignin, polyfenoly), které jsou přítomny v rostlinných zbytcích již při 

vstupu do půdy, nebo o látky vznikající kondenzačními reakcemi meziproduktů rozkadu 

v půdě (Six et al., 2002). Biochemicky stabilizované sloučeniny jsou tedy všechny 

humifikované organické látky, zejména huminové kyseliny a huminy, jejichž průměrný 
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rezidenční čas se pohybuje v řádech několika stovek i tisíců let. Biochemicky stabilizovaná 

organická hmota bývá ztotožňována s pasivním poolem SOM (Parton et al., 1987), jehož 

velikost odpovídá frakci organické hmoty, která nepodléhá degradaci během kyselé hydrolýzy 

(Leavitt et al., 1996). Řada studií potvrdila, že frakce nehydrolyzovatelné organické hmoty 

skutečně obsahuje velmi starý uhlík (Anderson & Paul, 1984). 

2.6.4 Organická hmota bez stabilizace 

Do této kategorie patří zejména čerstvé vstupy do půdy a organická hmota pouze částečně 

rozložená, která není nijak vázána na minerální složku půd (Christensen, 2001), rostlinné 

zbytky, semena, spory, houbové hyfy, či mikrobiální opad (Besnard et al., 1996). Celkové 

množství nekomplexované SOM v půdě je ovlivněno způsobem jejího využití, typem 

vegetace a celou řadou dalších faktorů, které ovlivňují rovnováhu mezi množstvím SOM 

vstupující do půdy degradované rozkladem (klima, typ půdy, vegetace, mikrobiální aktivita). 

K akumulaci dochází zejména v půdách chladnějších klimatických pásem, spíše sušších, 

s permanentní vegetací, která zajišťuje nepřetržitý zdroj opadu. U přirozených ekosystémů 

s permanentní vegetací tvoří nekomplexovaná organická hmota 15-40 % veškerého 

organického materiálu. Přeměnou půdy v zemědělskou plochu dochází k její 

významné redukci (Balesdent et al., 1998), podle Sextona et al. (1985) na pouhých 10 % 

původního množství a méně.  Naopak, převod zemědělské půdy zpět v přirozený ekosystém 

může podíl organické hmoty nevázané na minerální částice opět zvýšit (Jastrow, 1996).  Její 

množství vykazuje výraznou sezónní a prostorovou variabilitu v závislosti na množství 

aktuálně dostupného opadu, a zároveň je velmi ovlivněna typem užitého managementu – typ 

orby, četnost a rozsah sklizně (Christensen, 2001). Při sledování podílu nestabilizované 

organické hmoty v půdě bylo zjištěno, že její množství pravděpodobně nelze zvyšovat 

neomezeně, ale že po čase dosahuje jisté saturační kapacity (Six et al., 2002).  

2.7   Frakcionace půdní organické hmoty    

Termínem frakce označujeme složky organické hmoty, které umíme analyticky oddělit, 

změřit a kvantifikovat nekterým z frakcionačních postupů (Wander, 2004). Frakce organické 

hmoty jsou, dle různých frakcionačních postupů, definovány na základě různých fyzikálních – 

(velikost, či hustota částic), nebo chemických (reaktivnost-oxidovatelnost, hydrolyzovatelnost 

apod.) parametrů. Proto i ve výsledku získaných frakcí je celá řada a snaha najít jejich 

vztažnost k poolům sebou nese mnoho nejistot (Wander, 2004).  
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Frakcionační techniky jsou založené na sledu fyzikálních, chemických, případně 

biologických separačních kroků (Doran et al., 1999). Vzhledem k tomu, že metody chemické 

separace jsou zpravidla zatíženy destruktivním efektem, bývá většina separačních kroků 

z kategorie metod fyzikálních. Jejich využití získává během posledních dvou desetiletí stále 

více na významu, a to zejména díky sílícímu přesvědčení, že rozklad organické hmoty je 

výrazně ovlivněn celkovou strukturou půdy, protože dostupnost substrátu pro dekompozitory 

je dána nejen jejich samotnou chemickou podstatou, ale také charakterem jejich asociace 

s půdními minerály (Christensen, 2001). Pomocí metod fyzikální frakcionace lze lépe popsat 

strukturu půdy a navíc i funkci SOM (Golchin et al., 1994). 

2.7.1  Metody fyzikální frakcionace 

Metody fyzikální frakcionace kombinují ultrazvukovou, mechanickou, či chemickou 

disperzi se separací na základě velikosti částic, která se provádí prosetím přes síta různých 

velikostí ok, a to pod proudem vody, nebo za sucha, či separací na základě hmotnosti a 

hustoty půdních částic – hustotní frakcionací kombinovanou s centrifugací (Hassink, 1997).  

Tím dochází k separaci půdy do několika velikostních tříd (Balabane, 1996), na největší 

složky např. částice velikosti písku, menší např. stabilní agregáty a nejmenší složky půdy, 

tedy jílové a siltové částice. S každou takto izolovanou frakcí se pojí určitý podíl organické 

hmoty, frakce písku bude obsahovat hrubou nekomplexovanou organickou hmotu, agregáty 

organickou hmotu vázanou uvnitř, či sloužící jako jejich pojivový materiál a jílové a siltové 

částice opět organickou hmotu uzavřenou ve svých pórech či asociovanou na povrchu, jejichž 

množství je nakonec možné kvantifikovat (Beare et al., 1994; Six et al., 1998; Aoyama et al., 

1999; Puget et al., 2000).  

2.7.1.1 Prosívání 

Při posuzování stability a velikostní distribuce půdních agregátů se používají 

standardizované metody, které na ně působí takovými disperzními silami, které odpovídají 

silám působícím v přirozeném prostředí. Sledovanými vlivy prostředí jsou zejména větrná 

eroze a zaplavení půdní vodou. Vítr přenáší volné částice půdní hmoty a bombarduje jimi 

půdní agregáty, které tím mohou být mechanicky rozrušené. Jeho vliv se experimentálně 

testuje prosíváním na suchu (Chepil & Bisal, 1943). Chepil sestrojil tři verze rotačních sít, 

které umožňují rozdělit půdní vzorek do několika velikostních tříd, pomocí nichž hodnotil 

množství agregátů různě odolných vůči disruptivním silám větrné eroze (Chepil & Bisal, 
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1943; Chepil, 1962). Pomocí vhodné kombinace vzorkování půdy lze zároveň použitím 

rotačních sít hodnotit dopady orby na půdu, přičemž orba je podle Chepila (1941) hlavní 

příčinou větrné eroze. Voda pak způsobuje bobtnání agregátů, rozpouštění látek, které je drží 

pohromadě a jednou z nejběžněji používaných metod, které simulují polní vliv vody na 

stabilitu půdních agregátů je prosívání pod vodou. Tato metoda byla vyvinuta Yoderem 

(1936) a dodnes je používána v celé řadě modifikací. Yoder sestrojil aparaturu sestávající ze 

síta, ukotveného v držáku, na jehož povrch byl umístěn vzorek půdy. Síto bylo ponořeno do 

vody tak, aby vzorek byl pod vodou, ale vrchní okraj síta byl už nad hladinou. Síto potom 

bylo 30 krát během třiceti minut mechanicky zdvihnuto 3.18 cm nad hladinu a zase ponořeno.  

Vliv vody dále sledovali také Panabokke & Quirk (1957), kteří odhalili, že k mnohem větší 

dezintegraci půdních agregátů dojde při rychlém zaplavení vyschlé půdy, než při pomalém a 

Lyles (1974) dále doplnil, že stejný efekt jako rychlé zaplavení má dopad dešťových kapek.   

Míra desintegrace půdních agregátů rozrušených na menší jednotky, nebo až na primární 

částice je hodnocena jako množství hmoty složené z částic v určitém velikostním rozmezí, 

které jsou oddělené pomocí prosívání, nebo sedimentací (Kemper & Roseau, 1986). 

Nejčastěji používaná síta mají velikost pórů 2000, 250 a 53 µm, na jejich površích dochází 

k zachytávání částic odpovídajících velikostí (Elliot, 1986). Frakce, která projde i přes síto 

s nejmenší velikostí ok odpovídá primárním organominerálním komplexům. Obecné schéma 

separace je zobrazeno na obr. 2.8. Přehled frakcí běžně izolovaných fyzikálně frakcionačními 

metodami je v tab. 2.1.  

 

Tab. 2.1 Frakce obecně izolované fyzikálně frakcionačními metodami (Christensen, 2001). 

Nekomplexovaná organická hmota  

 Volná  

 Uzavřená v agregátech  

Primární organominerální komplexy  

 <2 µm  SOM vázaná na jílové částice 

 2-20 µm  SOM vázaná na siltové částice 

 20-2000 µm  SOM asociovaná s pískovými částicemi 

Sekundární organominerální komplexy  

 < 250 µm  SOM vázaná v mikroagregátech 

 > 250 µm   SOM vázaná v maktroagregátech 
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Obr. 2.8 Obecné schema frakcionační procedury (Puget et al., 2000) 

 

Představa vztahu mezi izolovanými frakcemi a definovanámi pooly je následující: 

nekomplexovaná organická hmota rozptýlená mezi půdními agregáty či uvnitř nich, která není 

stabilizovaná proti rozkladu, představuje pool aktivní; organická hmota vázaná uvnitř půdních 

agregátů představuje pool pomalý a organická hmota, jež je vázaná v komplexech s minerální 

složkou půd (primárních organominerálních komplexech) reprezentuje pool stabilní (Beare et 

al., 1994).  

2.7.1.2 Hustotní frakcionace 

Podstata hustotní separace vychází ze skutečnosti, že organická hmota podléhající 

humifikaci je během této transformace součatně asociována na minerální částice půdy, a tím 

získává, v porovnání s čerstvou nehumifikovanou organickou hmotou mnohem větší hustotu 

(Barrios et al., 1996). Vlastní separace je založena na rozmíchání různě dispergovaného 

vzorku s roztokem o hustotě v rozmezí 1,6-2,2 g cm
–3

 (Christensen, 1992), čímž dojde k jeho 

rozdělení na lehkou frakci, s hustotou nižší než je hustota zvoleného roztoku a plave na 

hladině a těžkou frakci, jejíž hustota je větší, a proto klesá ke dnu (Cerli et al., 2012). 

V původní verzi metody bylo možné nejprve, bez předchozí disperze vzorek rozdělit na SOM 

bez interakce s minerálním podílem, která plave a na SOM v asociaci s minerálními složkami 

půd, jež klesá ke dnu (Gregorich et al., 1989; Golchin et al., 1994; Jastrow, 1996). Později se 
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stal součástí této metody disperzní krok, kterým byla narušena stabilita půdních agregátů 

kleslých ke dnu tak, aby došlo k uvolnění i-POM, která opět vyplavala na povrch, a ke dnu 

klesly stabilní organominerální komplexy. Obě tyto lehké frakce náleží do poolu aktivní 

organické hmoty, jsou tvořeny úlomky rostlinného opadu, živočišných zbytků a na ně 

asociovanou mikrobiální biomasou, semeny, pylem a uhlím (Golchin et al., 1994; Wagai et 

al., 2009), liší se pouze velikostí částic a intenzitou jejich interakce s půdní matricí (Golchin 

et al., 1994). Stupeň separace a výtěžek jednotlivých frakcí je závislý na intenzitě disperze a 

na hustotě použitého separačního roztoku (Dalal & Mayer, 1986), separační účinnost se 

zpravidla s rostoucí hustotou roztoku zvyšuje (Wander, 2004).  

Mezi nejčastěji používané roztoky patří sodium poly-tungstate (SPT), (Golchin et. al., 

1997), NaI, silikagel, či Ludox (Hassing, 1995). Použití SPT sebou nese v porovnání s jinými 

vysoko hustotními roztoky řadu výhod. Je méně toxický než například roztoky ZnBr2, NaI či 

různé roztoky organické, oproti jiným roztokům si zachovává nízkou viskozitu i při vysokých 

koncentracích a může být použit v širokém intervalu hustoty (1.0-3.1 g·cm
–3

). Další výhodou 

je také možnost tentýž roztok použít opakovaně, čímž jsou částečně kompenzovány jeho 

vysoké pořizovací náklady. Během aplikace SPT dochází k jeho kontaminaci uhlíkem , a to až 

1,22 ± 0,03 mg C g
–1

 SPT (Six et al., 1999 b). Proto je nutné jej před dalším použitím 

pročistit, čímž lze dosáhnout snížení kontaminace na 280 ± 100 µg g
–1

 SPT (Six et al., 1999 

b). Zároveň během jeho použití dochází k disociaci Na
+
 a případně k jejich nahrazení jinými 

ionty např. Ca
2+

, s nimiž může SPT vytvářet nerozpustné sloučeniny, které se během 

recyklace vysráží a vymyjí (Six et al., 1999).  

 Mezi nedostatky hustotně frakcionačních metod lze zmínit např. to, že jako součást lehké 

frakce jsou separovány i částečky uhlí, čímž je významné množství uhlíku nesprávně 

zařazeno do poolu labilní organické hmoty, ačkoliv náleží do poolu stabilního (Roscoe & 

Buurman, 2003). K oddělení mikroagreátů, jejichž hustota je snižována vodou a vzduchem, 

která je v nich přirozeně vázaná, jako součásti lehké frakce pak dochází při nedostatečné 

disperzi vzorku (Christensen, 1992). Separace je také často ovlivněna vlastnostmi separačních 

roztoků, závislostí jejich hustoty na teplotě, případně jejich chemickými vlastnostmi, např. 

hodnotou pH (použitím silikagelu kupříkladu dochází k extrakci huminových látek), (Wander, 

2004). Nevýhodou sodium polytungstatu pak zůstává, že je velice obtížné jej po separaci ze 

vzorku vymýt (Wander, 2004). 
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2.7.1.3 Používané metody disperze 

 Nejběžněji používanými metodami jsou: ultrazvuková disperze, prosívání a proklepávání 

s přidáním, nebo bez přidání mechanicky působících těles (korálků, kuliček různých rozměrů, 

či materiálů). Případně lze použít i různé metody chemické.  Disperze založená na působení 

ultrazvukové energie se v součastném výzkumu SOM jeví jako velmi atraktivní (Schulten et 

al., 1993), protože jejím působením lze dosáhnout dobré úrovně disperze bez použití 

chemikálií nebo změny pH (Christensen, 1992). Navíc si takto separované frakce zachovávají 

své charakteristické vlastnosti. Co se týče aplikované energie, liší se doporučení mezi 

jednotlivými autory. Podle Zhua et al. (2009) leží ideální disperzní energie pro rozrušení 

makroagregátů v rozmezí 6-40 J mL
–1

. De Sa et al. (2000) doporučuje aplikovat energii 15.88 

J mL
–1

, North (1976) doporučuje minimálně 20 J mL
–1

 a Amelung & Zech (1999) doporučují 

právě 22 J mL
–1

, přičemž energie vyšší už může narušit částice coarse-POM.  

Nejvíce používané je však stále klepání. Podle Christensena (1992) má dlouhotrvající 

klepání stejný účinek jako ultrazvuková disperze, krátkodobé naopak může být nedostatečné 

k rozrušení půdních agregátů. Množství energie, jakou se tímto způsobem na vzorek působí 

lze však kvantifikovat jen těžko.  

Metody chemické disperze jsou založeny na použití různých dispergačních činidel, např. 

hexametafosfát, uhličitan sodný. Použitá disperzní činidla však zpravidla ovlivňují chemické 

vlastnosti organické hmoty (Ahmed & Oades, 1984), po separaci se ze vzorku špatně 

odstraňují a nakonec také omezují chemickou analýzu takto oddělených frakcí.  

2.7.2  Metody chemické frakcionace 

Metody z kategorie chemické separace jsou založeny na rozdílné rozpustnosti organických 

sloučenin v různých rozpouštědlech a extrakčních činidlech (Swift, 1996), jejichž působením 

dochází k extrakci fulvokyselin (rozpustné v celém rozsahu pH), huminových kyselin 

(rozpustné při zvýšeném pH) a huminů (zcela nerozpustné). 

Jednou  z  nejužívanějších  extrakčních  metod  je  Stevensonova  (1994)  alkalická extakce  

s  použitím   roztoku   0,1-0,5  M   NaOH  a  Na2CO3   ve vodě, v extrakčním  poměru 1:2-1:5  

(g ml
–1

). Jeho aplikací dochází k vyloužení fulvokyselin a huminových kyselin do roztoku, 

zatímco huminy zůstávají součástí pevného zbytku vzorku. Získaný roztok je okyselen HCl 

na pH = 2, čímž dochází k vysrážení huminových kyselin a takto vzniklá sraženina je 

oddělena od roztoku fulvokyselin centrifugací. Tato metoda je zatížena celou řadou nevýhod, 
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jako je rozpouštění čerstvého organického opadu, či oxidace organických sloučenin při 

kontaktu se vzduchem. 

Další často používanou metodou je oddělení biochemicky stabilizované organické hmoty 

pomocí kyselé hydrolýzy, kdy dochází k aplikaci různých kyselin na vzorek předem fyzikálně 

separované frakce organické hmoty asociované na jílové a siltové částice za různých 

reakčních podmínek. Například refluxingem 6M HCl jsou ze vzorku odstraněny všechny 

snadno rozložitelné organické sloučeniny jako bílkoviny, polysacharidy, nukleové kyseliny a 

setrvají pouze stabilnější humifikované sloučeniny bohaté na aromatická jádra, látky voskové 

povahy s dlouhými řetězci (Martel & Paul, 1974). Studie prokázaly, že průměrný podíl 

organické hmoty odolné vůči hydrolýze ve vzorku se pohybuje kolem 35-65 % z celkového 

půdního C (Leavitt et al., 1996). Metoda kyselé hydrolýzy v kombinaci s datováním pomocí 

izotopu 
14

C je často využívaná pro odhad velikosti a rychlosti rozkladu stabilního poolu půdní 

oranické hmoty pro potřeby matematických modelů půdní dynamiky (Fallon et al., 1998). 

Jedinou složkou čerstvého opadu, která je chemicky odolná vůči kyselé hydrolýze a může tak 

zkreslovat výsledky chemické separace, je lignin. Proto je lepší, předchází-li samotné 

hydrolýze předúprava stávající z hustotní separace, jíž jsou zbytky čerstvého opadu ze vzorku 

odděleny (Follet et al., 1997). Další možností, jak předejít tomuto zkreslení je podrobit kyselé 

hydrolýze pouze frakci o rozměrech menších než 53 µm (Plante et al., 2006).   

Další skupina chemicky separačních metod využívaných pro izolaci chemicky rezistentní 

organické hmoty je založena na reakcích oxidačních. Zimmermann et al. (2006) posuzoval 

výhody a nevýhody použití kyselé hydrolýzy s HCl (6M) a oxidace pomocí NaOCl (6%). 

Zatímco v případě NaOCl došlo k oddělení 63-91 % organického uhlíku, v případě HCl bylo 

hydrolyzováno pouze 35-66 % organického uhlíku. Navíc, použití NaOCl bylo prokazatelně 

šetrnější ke struktuře minerálního podílu půdy, který zůstal prakticky nezměněn, zatímco 

vlivem HCl nabyly krystalické minerály výrazně amorfnější podoby. Radiokarbonová metoda 

nakonec potvrdila, že po použití NaOCl zůstala v oxidačním zbytku organická hmota složená 

z mnohem starších atomů uhlíku, než po aplikaci HCl (Zimmermann et al., 2006). 

Další sloučeninou, používanou k oxidaci stabilní organické hmoty je KMnO
4 

(Blair et al., 

1998; Graham et al., 2002). Pro kvantifikaci poolu labilní organické hmoty a materiálu 

snadno dostupného pro mikrobiální degradaci pak bývá používána také extrakce horkou 

vodou (Haynes, 2000). 
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Obecně definované a nejčastěji měřené frakce půdní organické hmoty jsou shrnuty v tab. 2.2, 

a to v pořadí rostoucí odolnosti vůči mikrobiálnímu rozkladu. Pojetí jednotlivých uvedených 

frakcí, stejně jako metodika jejich izolace se liší v podání jednotlivých autorů. 

Tab. 2.2 Zastoupení běžně definovaných frakcí v celkovém objemu půdní organické hmoty a jejich 

přibližná doba setrvání v půdě (Christensen, 1996; Jastrow & Miller, 1997; Sleutel, 2005) 

Frakce organické hmoty Podíl na celkovém množství 

SOM (%) 

Doba setrvání (rok) 

Opad - 1-3 

Nechráněná SOM -  

- mikrobiální biomasa 2-5 0.1-0.4 

- volná SOM 18-40 5-20 

- lehká frakce 10-30 1-15 

- inter-mikroagregátová SOM 20-35 5-50 

Intra-mikroagregátová SOM 5-40 20-50 

SOM vázaná na silt a jíl 50-90 1000-3000 
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3 MATERIÁL A METODIKA 

Podstatou experimentu bylo u totožné sady 27 laboratorně připravených vzorků provést 

dva rozdílné frakcionační postupy a následně porovnat jejich výsledky. Hlavními 

sledovanými daty přitom bylo zejména množství uhlíku uloženého v jednotlivých frakcích, 

odpovídajících si vzájemně svou kvalitou a odolností vůči rozkladu, distribuce organického 

uhlíku do jednotlivých poolů a to, jak jednotlivé frakcionační postupy ve výsledku zobrazují 

vliv treatmentu na množství a distribuci uhlíku do jednotlivých frakcí a poolů.   

3.1 Vzorky 

Stanovované vzorky pocházely ze série 180 laboratorně připravených mikrokosmů, které 

byly tvořeny minerálním podílem a organickým opadem. Cílem tohoto laboratorního pokusu 

bylo ohodnotit vliv opadu, minerálního složení půdy a způsobu jakým je opad do půdy 

zapracován na mineralizaci a stabilizaci organické hmoty. Do 250 ml sérovek bylo přidáno 

100 g minerální vrstvy tvořené buď jílem, nebo pískem a dále opad, který byl buď olšový 

(Alnus glutinosa) nebo jívový (Salix caprea). Tyto čtyři kombinace pak byly kombinovány se 

dvěma způsoby přidávání opadu, opad byl přidán buď na povrch půdy, nebo nadrcen a 

zamíchán do půdy. U varianty písek, jíva a jíl, olše byla navíc založena varianta, v níž opad 

zamíchávaly dvě žížaly Lumbricus rubellus. Na začáku bylo přidáno 5 g opadu, a poté 2,5 g 

vždy, když žížaly odstranily veškerý opad z povrchu (po 20, 35, 55, a 75 týdnech). 

Schematické znázornění přípravy vzorků je znázorněna na obr. 3.1. Všechny varianty byly 

uchovávány při 15 °C ve tmě za přístupu kyslíku a 24 hodinová respirace mikrokosmů byla 

měřena každý týden exposicí kalíšku s NaOH a následnou titrací nezreagovaného NaOH, 

HCl. Po dobu exposice NaOH byly sérovky hermeticky uzavřené.  

Veškerý potřebný materiál pro přípravu vzorků pocházel z oblasti bývalých hnědouhelných 

dolů na Sokolovsku v severozápadních Čechách, kde byl odebrán na jaře roku 2009.  Tuto 

část pokusu zajistili pracovníci Biologického Centra AVČR, od nich byly zároveň převzaty 

hodnoty respirace. 

Za účelem provedení frakcionace bylo po 100 týdnech trvání pokusu vybráno 27 vzorků 

tak, aby byl zastoupen každý možný treatment. Minerální vrstvy byly vyjmuty ze sklenic, 

vysušeny a zváženy. Kusy opadu aplikovaného na povrch půdy v celku a zůstany nerozložené 

byly po vysušení ručně odstraněny. 
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Obr. 3.1 Schéma pokusu sloužícího jako zdroj materiálu pro frakcionaci organické hmoty. 

 

Zbývající materiál byl vždy po třiceti gramech navážky podroben nejprve frakcionaci 

podle Zimmermanna a následně podle Sixe.  Jednotlivé separované frakce byly vždy nakonec 

vysušeny, zváženy, nadrceny a podrobeny C/N analýze na CHN analyzátoru EA 1108 (Carlo 

Erba Instruments). Vzorky byly baleny v cínových kapslích a váženy na mikrováhách Metter 

Toledo s přesností na 0,001 mg.  

Výstupními daty, získanými z obou frakcionačních postupů, byly navážené hmotnosti 

jednotlivých izolovaných frakcí (mf) v g a množství oxidovatelného uhlíku (Cox) v %, které 

byly stanovené na C/N analyzátoru, v případě DOC v Zimmermannově postupu stanoveny 

titrací podle Tjurina. Z těchto údajů bylo vypočítáno množství uloženého uhlíku v g (mC) 

v jednotlivých frakcích podle rovnice (3.1). 

 

 gmCm foxC  100/  (3.1) 

  

Naměřené hmotnosti frakcí a množství uloženého uhlíku v jednotlivých frakcích a poolech 

každého vzorku pro oba frakcionační postupy jsou uvedeny v tabulkách v příloze A-F.  

Z absolutních hmotností jednotlivých frakcí byly vypočítány jejich procentuální podíly na 

celkové hmotnosti navážky vzorku, která byla 30 g, a stejně tak byly vypočteny i procentuální 

podíl množství uloženého uhlíku z celkového množství uhlíku uloženého v 30 g každého 

vzorku. Takto získané relativní hodnoty pro oba frakcionační postupy byly nakonec vzájemně 
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porovnány jak pro jednotlivé frakce, tak pro pooly získané kombinací výsledků příslušných 

frakcí.  

3.2  Frakcionace podle Zimmermanna 

3.2.1 Princip metody 

Zimmermannova frakcionační metodologie je založena na separaci vzorku do pěti frakcí 

na základě jejich stability vůči rozkladu. Pomocí fyzikálně-chemických separačních metod 

rozděluje vzorky půdy na dvě labilní frakce (POM a DOC), dvě pomalé (SOM vázaná na jíl a 

silt a SOM stabilizovaná v agregátech) a jednu pasivní frakci (SOM odolnou vůči oxidaci). 

Jednotlivé izolované frakce rozdělují vzorek podle toho, jaký stabilizační mechanismus se u 

nich uplatňuje. Zimmermann popisuje pooly organické hmoty stabilizované fyzikálně či 

chemicky a jeden pool stabilizačního mechanismu prostý (Zimmermann et al., 2006). 

Fyzikální ochrana organické hmoty je zajištěna jejím vázáním v půdních agregátech a 

adsorpcí na povrchy půdních minerálů, pouze menší podíl SOM je pak odolný vůči 

mikrobiální degradaci díky své chemické kompozici.  Tento podíl je v případě 

Zimmermannovy separační techniky definován jako půdní organická hmota asocionavá na 

jílové a siltové částice, která je odolná vůči oxidaci. 

 

3.2.2 Pracovní postup 

V prvním kroku separace byla ze vzorku oddělena frakce částic menších než 2000 µm. 

Z tohoto podílu bylo pro vlastní frakcionaci odváženo 30 g půdy a rozpuštěno ve 150 ml 

destilované vody. Tato suspenze byla dispergována pomocí sonifikátoru Synopuls GM 3200 s 

titanovou sondou KE 76 (Bandelin electronic), nastavenou tak, aby na vzorek působila 

celkovou energií 22 J ml
–1

. Tato energie, která byla rozdělena do 75 pulsů o výkonu 44 W 

působících v průběhu 2,5 minut, byla volena tak, aby narušila půdní agregáty, ale zároveň, 

aby nedošlo k rozrušení hrubších částic organické hmoty, například rostlinných zbytků 

(Amelung & Zech, 1999). Suspenze po disperzi byla separována do tří velikostních tříd 

pomocí dvou sít o velikosti pórů 63 (polyamidový UHELON 90 HD) a 0,45 µm (nitrát- 

celulózový membránový filtr, Whatman Ltd.). Na povrchu prvého síta 63 µm zůstaly 

zachyceny hrubé částice organického materiálu (frakce POM) a stabilní agregáty spolu s 

pískem (frakce S+A). Ty byly vysušeny v peci při 40 ˚C a následně vzájemně odděleny 

pomocí hustotní frakcionace provedené s roztokem H2Na6O40W12  (SPT) o hustotě 1,8 g cm
–3

. 
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Roztok byl připraven rozmícháním pevného SPT v destilované vodě. Požadované hustoty 

bylo dosaženo ředěním, případně odpařováním v peci. Vzorek byl rozmíchán v roztoku SPT, 

přičemž lehké částice POM plavaly na hladině, zatímco částice těžší, tedy půdní agregáty, 

částice písku a organické hmoty, jež je s nimi asociovaná, klesly ke dnu. Vzájemného 

oddělení bylo dosaženo pomocí centrifugy. Obě takto získané frakce bylo nakonec nutno 

důkladně promýt destilovanou vodou, aby byly zbaveny zbytků SPT, vysušit v peci při 40 ˚C 

a zvážit.  

Použitý roztok SPT byl během experimentu recyklován metodou podle Sixe et al. (1999 b) 

na koloně naplněné střídavě vrstvami aktivního uhlí (DARCO®,-100 mesh particle size, 

Sigma-Aldrich), skelné vaty a katexu polyethenyl benzenu (Dowex® HCR-W2 sodium form, 

SIGMA-RBI). Schéma kolony je zobrazeno na obr. 3.2. Před použitím bylo nutné kolonu 

promýt nejprve dvěma litry neionizované vody, aby došlo k vymytí kationtů přítomných 

v aktivním uhlí, poté pěti litry 1M NaCl pro převedení polymeru do Na
+
-cyklu a nakonec 

znovu dvěma litry deionizované vody pro vymytí nadbytečného NaCl. Před nanesením 

vlastního SPT na kolonu byl tento vždy nejprve zbaven hrubších nečistot filtrací přes filtrační 

papír. Podle Sixe et al. (1999 b) je jedna takto připravená kolona schopna extrahovat až 1400 

mg C, což umožňuje zrecyklovat až 30 l SPT s průměrným znečištěním 280 ± 100 µg C g
–1

 

SPT. Před dalším použitím bylo nutné opět vysušením v peci, případně naředěním 

neionizovanou vodou dosáhnout požadované hustoty roztoku SPT. 

Suspenze, která prošla přes síto 63 µm, byla v dalším kroku přefiltrována přes filtr o 

velikosti pórů 0,45µm. Na něm byl zachycen veškerý minerální podíl částic v rozsahu 

velikostí 63-0.45 µm, tedy jíl, silt a s nimi asociovaná organická hmota (s+c frakce). Naopak 

roztok, který tímto filtrem prošel, obsahoval organickou hmotu pouze v rozpuštěné formě 

(frakce DOC). Frakce s+c byla vysušena v peci při 40˚C a zvážena, roztok DOC byl zamražen 

pro pozdější stanovení množství rozpuštěného uhlíku. 
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Obr. 3.2 Schematické znázornění kolony použité pro recyklaci SPT po použití během hustotní separace 

(Six et al., 1999 b). 

V posledním kroku bylo použito určitého, s přesností na 0.01 g odváženého podílu s+c 

frakce pro stanovení neoxidovatelného uhlíku. Tento podíl se pohyboval v rozmezí 0.3-0.5 g, 

v závislosti na hmotnosti získané s+c frakce přísluného vzorku. Ve výsledku pak byl 

přepočítán procentuální úbytek hmotnosti odebraného podílu na hmotnostní úbytek, k němuž 

by došlo při oxidaci celé příslušné s+c frakce. Oxidace byla provedena ve dvou opakováních, 

vždy s 50 ml 6% NaOCl po dobu 18 h při teplotě 25 ⁰C a pH 8 (Kaiser & Gugenberger, 2003) 

v kónické plastové zkumavce opatřené víčkem. Oxidačně rezistentní zbytek (frakce rSOC) 

byl oddělen centrifugací a dvakrát promyt destilovanou vodou, aby došlo k odstranění zbytků 

NaOCl, opět vysušen při 40˚C a zvážen. Schema celého frakcionačního postupu je na obr. 3.3 

a přehled izolovaných frakcí je uveden v tab. 3.1. 
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3.2.2.1   Stanovení DOC 

Množství rozpuštěného organického uhlíku ve frakci DOC bylo stanoveno jako množství 

oxidovatelného uhlíku Cox (Javorský et al., 1987). 4 ml vzorku byly oxidovány 10 ml 

chromsírové směsi v peci předehřáté na 125 ˚C po dobu 45 min, a její nezreagovaný přebytek 

byl zpětně titrován Mohrovou solí (roztok síranu diamonno-železnatého - 

FeSO4∙(NH4)2SO4∙6H2O). Celý průběh děje je možné popsat následujícími reakcemi. 

2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 → 2 K2SO4 + 2 Cr2(SO4)3 + 8 H2O + 3 O2 (3.2) 

3C + 3 O2 = 3 CO2 (3.3) 

K2Cr2O7+7 H2SO4 + 6 Fe(NH4)2(SO4)2 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3 Fe2(SO4)3 + 6 

(NH4)2(SO4)3 + 7 H20 

(3.4) 

 

Konec titrace byl indikován redoxním Feroin indikátorem, jehož barva přecházela z modré 

na oranžovou. Ze spotřebovaného objemu odměrného roztoku Mohrovy soli bylo nakonec 

vypočítáno množství Cox v % podle vztahu (3.5). 

 

                             (3.5) 

 

 

Kde:  

vs = spotřeba Mohrovy soli na titraci slepého vzorku v ml 

v = spotřeba Mohrovy soli na titraci zkoumaného vzorku v ml 

f = faktor odměrného roztoku Mohrovy soli 

m = navážka vzorku pro stanovení v g 

U zbývajících čtyř frakcí, které byly izolované v pevném stavu, bylo množství Cox 

stanoveno instrumentálně na C/N analyzátoru EA 1108 (Carlo Erba Instruments). Z Cox byla 

nakonec pomocí znalosti hmotnosti jednotlivých frakcí vypočítána hmotnost uhlíku 

obsaženého v dané frakci v g.  
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Obr. 3.3 Schema pracovního postupu frakcionace podle Zimmermanna et al. ( 2006). 

 

 

Tab. 3.1 Přehled frakcí izolovaných během Zimmermannovy frakcionace se stručnou charakteristikou a 

zařazením pod jednotlivé pooly, kterým náleží (Zimmermann et al., 2006).   

Pool Uplatněný stabilizační 

mechanismus 

Odpovídající 

izolované frakce 

Charakteristika frakce 

Aktivní SOM nestabilizovaná POM (particulate 

organic matter) 

Lehká frakce s hustotou menší než 

1,85 g∙cm
-3

 a rozměry 63-2000 µm. 

DOC (disolved 

org. matter) 

Suspenze částic o rozměrech 

menších než 0,45 µm. 

Pomalý  SOM fyzikálně 

stabilizovaná  

S+A (sand+ 

aggregate) 

Těžká frakce s hustotou větší než 

1,85 g∙cm
-3

 a rozměry 63-2000 µm. 

Směs písku a půdních agregátů. 

s+c (silt+clay 

SOM)  

Frakce SOM asociovaná na jílové a 

siltové částice o rozmětech 0,45-63 

µm před oxidací. 

Pasivní SOM chemicky 

stabilizovaná 

r SOC (resistant 

silt+clay SOC) 

Oxidační zbytek po 

osmnáctihodinové oxidaci frakce 

s+c 6% NaOCl při 25°C. 
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3.3   Frakcionace podle Sixe 

3.3.1 Princip metody 

Stejně jako Zimmermann, také Six považuje za klíčový element půdní dynamiky a 

stabilizace uhlíku strukturu a minerální složení půdy, s níž organická hmota interaguje a 

vytváří různě stabilní strukturní jednotky (Six et al., 2007; Six et al., 2008). Podle Sixe (2002) 

a Hassinka (1997) je stabilizační kapacita půdy pro uhlík závislá mnohem více na tom, kolik 

uhlíku je v ní již uloženo, spíše než na velikosti vstupů organické hmoty, a zároveň říkají, že 

většina matematických modelů půdní dynamiky předpokládajících lineární růst množství 

SOM v závislosti na vstupech organického materiálu nemůže být vhodných pro odhad změn 

v množství půdního uhlíku u již tak na uhlík bohatých půd (Paustian et al., 1997). 

Dlouhodobé experimenty zabývající se tematikou saturační kapacity půd nasvědčují tomu, že 

nejvíce omezenou kapacitu pro uložení uhlíku vykazují frakce s nejmenší velikostí částic, 

tedy zejména jílové a siltové frakce spolu s frakcí mikroagregátů (Six et al., 2008). Tyto 

frakce zároveň dosahují saturační úrovně při nižších množstvích vstupů organického 

materiálu než frakce s hrubší zrnitostí a větší velikostí částic. Poolem, který umožňuje 

výraznější, avšak nikoliv neomezený nárůst v množství uloženého uhlíku tak zůstává pool bez 

stabilizace. V jeho případě dochází k ustavení rovnováhy mezi vstupujícím množstvím 

organické hmoty a množstvím, jež se za daných klimatických podmínek rozloží (Six et al., 

2008).  

V první řadě Six rozlišuje organickou hmotu do tří poolů stabilizovaných proti rozkladu a 

jednoho poolu bez stabilizace tak, jak byly v detailu popsány dříve. Půdní organická hmota 

může podle něj být: 

- Fyzikálně stabilizovaná, neboli chráněná proti dekompozici prostřednictvím asociace 

v půdních agregátech.  

- Chemicky stabilizovaná adsorpcí na jílové a siltové částice.  

- Biochemicky stabilizovaná chemickou modifikací v nějakou vůči rozkladu stabilní 

sloučeninu, zejména huminového typu. 

- Nestabilizovaná – jako nestabilizovanou organickou hmotu označuje frakce LF a 

POM, která není asociovaná uvnitř mikroagregátů. 
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3.3.2 Pracovní postup 

Frakcionace podle Sixe vychází z již dříve vyvinuté metody separace podle Elliota (1986). 

Jejím základem je separace vzorku do čtyř velikostních tříd pomocí tří sít, jimiž dojde 

k oddělení velkých makroagregátů (>2000 µm), malých makroagregátů (2000-250 µm), 

mikroagregátů (250-53 µm) a frakce jílu a siltu (<53 µm). 

V prvním kroku separace podle Sixe byla ze vzorku pomocí síta příslušné velikosti 

oddělena frakce částic menších než 2000 µm. 30 g tohoto podílu bylo rozpuštěno ve 150 ml 

destilované vody a spolu s padesáti skleněnými korálky o průměru 4 mm klepán na klepačce 

po dobu 15 minut, čímž by mělo ve vzorku dojít k rozrušení makroagregátů.  Vzniklá 

suspenze byla prolita přes síto s velikostí pórů 250µm (UHELON 29 S) a promývána 

destilovanou vodou, dokud neprotékala zcela čistá. Frakce větší než 250 µm zachycená na 

uhelonu (frakce coarse-POM) byla vysušena při 40˚C a zvážena. Zbylá suspenze procházející 

skrz byla převedena na síto s velikostí pórů 53 µm (UHELON 53 S), na němž došlo 

k zachycení stabilních mikroagregátů, které během disperze se skleněnými korálky zůstany 

nerozrušené. Mikroaregáty byly opět vysušeny a v dalším kroku pordobeny hustotní separaci. 

Podíl vzorku, který zůstal v roztoku procházejícím 53 µm sítem, byl ponechán v nádobě tak, 

aby došlo k usazení suspendovaného kalu na dně a bylo možné přebytečnou vodu bezpečně 

odlít. Zbytek vody po odlití byl odpařen v sušárně. Tím byla získaná frakce čásic velikosti jílu 

a siltu a s nimi asociované organické hmoty (frakce d silt+clay).  

V dalším kroku separace byla mikroagregátová frakce o velikosti částic 53-250 µm nejprve 

podrobena hustotní frakcionaci s 1,85 g∙cm
-3

 SPT, čímž došlo k izolaci lehké frakce (frakce 

LF. Těžká frakce pak odpovídala stabilnějšímu podílu mikroagregátů. Mikroagregáty byly 

následně podrobeny intenzivnějšímu působení mechanické disperze, když byly opět v podobě 

suspenze protřepávány s dvanácti skleněnými korálky přes noc. Po skončení klepání byla tato 

frakce znovu proseta přes síto 53 µm, na němž se zachytila frakce intra agregátové organické 

hmoty (frakce i-POM). Skrz síto prošla organická hmota asociovaná v primárních 

organominerálních komplexech s jílem a siltem, jež byla dosud vázaná uvnitř mikroagregátů 

(frakce µ-silt+clay).  

V poslední části experimentu tedy byly obě frakce silt+clay – jak uvolněná 

z mikroagregátů, tak oddělená v první části separace, podrobeny kyselé hydrolýze, čímž došlo 

k odstranění hydrolyzovatelné složky organické hmoty (frakce H-d-silt+clay a H-µ-silt+clay) 

a zůstaly stabilní nehydrolyzovatelné zbytky organické hmoty (frakce NHd-silt+clay a NHµ-

silt+clay). Hydrolýza byla opět provedena pouze na určitém podílu s+c frakcí a dle 
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hmotnostního úbytku tohoto podílu byl dopočítán hmotnostní úbytek, k němuž by došlo při 

hydrolýze celé frakce. Kyselá hydrolýza byla prováděna dle metody Planta et al. (2006) a 

sestávala z refluxingu vzorku 50 ml 6M roztoku HCl při 95˚C po dobu 16 h. Po skončení 

refluxingu byla suspenze přefiltrována přes skleněný filtr o velikosti ok 1.6 µm (GF A, 

Whatman Ltd.), promyta neionizovanou vodou, vysušena a zvážena. Schematické znázornění 

refluxní aparatury je znázorněno na obr. 3.4.  

 

Obr. 3.4 Schematické znázornění refluxní aparatury použité pro kyselou hydrolýzu. Popis: 1-Odtok vody 

z chladiče, 2-Přítok vody do chladiče, 3-Vzorek v roztoku 6M HCl, 4-Zdroj tepla (topné hnízdo), 5-Zpětný 

chladič. 

 

Stejně jako u Zimmermanna, i u Sixe byla posledním krokem experimentu analýza všech 

získaných frakcí na C/N analyzátoru.  

Celý frakcionační postup je schematicky znázorněn na obr. 3.5. Izolované frakce spolu se 

stručnou charakteristikou jsou pak shrnuty v tabulce 3.2. V tabulce 3.3 jsou pak pro 

přehlednost přiřazeny frakce izolované podle Zimmermanna a Sixe k jednotlivým poolům dle 

stability, čímž dochází zároveň k vzájemnému přiřazení frakcí odpovídajících si stabilitou a 

kvalitou.  
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Obr. 3.5 Schematické znázornění Sixova frakcionačního postupu (Six et al., 1998). 
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Tab. 3.2 Přehled frakcí izolovaných během Sixovy frakcionace se stručnou charakteristikou a zařazením 

pod jednotlivé pooly, kterým náleží (Six et al., 2002).  

Pool Uplatněný 

stabilizační 

mechanismus 

Odpovídající izolované 

frakce 

Charakteristika frakce 

Aktivní SOM 

nestabilizovaná 

coarse-POM Hrubá SOM >250µm, částice 

nerozloženého opadu. 

LF  (Light fraction) Lehká frakce s hustotou menší než 

1,85 g∙cm
-3

 a rozměry 53-250 µm, 

nestabilizovaná organická hmota 

izolovaná z agregátů. 

Pomalý  SOM fyzikálně 

stabilizovaná 

i-POM (intra-

microagregate POM)  

Těžká frekce s hustotou větší než 1,85 

g∙cm
-3

 a rozměry 53-250 µm. 

 SOM chemicky 

stabilizovaná 

Hd(s+c) (Hydrolysable, 

easily dispersed 

silt+clay) 

Hydrolyzovatelná, mimoagregátová, 

snadno dispergovatelná SOM o 

velikosti siltu (53-2 µm) a jílu (<2 

µm) 

Hµ(s+c) (Hydrolysable, 

microaggregate derived 

silt+clay) 

Hydrolyzovatelná SOM, uvolněná 

z rozrušených agregátů, velikosti siltu 

(53-2 µm) a jílu (<2 µm) 

Pasivní SOM 

biochemicky 

stabilizovaná 

NHd(s+c) 

(Nonhydrolysable, 

easily dispersed 

silt+clay) 

Nehydrolyzovatelná, 

mimoagregátová, snadno 

dispergovatelná SOM velikosti siltu 

(53-2 µm) a jílu (<2 µm). 

 NHµ(s+c) 

(Nonhydrolysable, 

microaggregate derived 

silt) 

Nehydrolyzovatelná SOM, uvolněná 

z rozrušených agregátů, velikosti siltu 

(53-2 µm) a jílu (<2 µm) 

 

Tab. 2.3 Schematické srovnání jednotlivých izolovaných frakcí u obou frakcionačních postupů 

s přiřazením k příslušným poolům. 

Pool Frakce podle Zimmermanna Frakce podle Sixe 

Aktivní DOC (disolved org. matter) cPOM  (coarse-POM) 

POM (particulate organic matter) LF  (Light fraction) 

Pomalý S+A (sand + aggregate) i-POM (intra-microagregate POM)  

s+c (silt+clay SOC) 

 

Hd(s+c) (Hydrolysable, easily dispersed 

silt+clay) 

Hµ(s+c) (Hydrolysable, microaggregate 

derived silt+clay) 

Pasivní rSOC (resistant silt+clay SOC) NHd(s+c) (Nonhydrolysable, easily dispersed 

silt+clay) 

NHµ(s+c) (Nonhydrolysable, microaggregate 

derived silt+clay) 
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4 VÝSLEDKY 

4.1  Vzájemné porovnání jednotlivých frakcí a poolů mezi frakcionačními 

technikami 

 

 

  

 
Obr. 4.1 Relativní hmotnosti a relativní množství uloženého uhlíku v jednotlivých frakcích při frakcionaci 

podle Sixe (a) a Zimmermanna (b). Svislé čáry značí směrodatné odchylky. Svislé čerchované čáry 

oddělují jednotlivé pooly organické hmoty, značení: A-aktivní, S-pomalý, P-pasivní pool. 

 

Jak je patrné na obr. 4.1, co se týče relativního rozložení uhlíku do jednotlivých frakcí, 

dominovala při Zimmermannově frakcionaci frakce POM, která spolu s DOC představovala 

v průměru 40% veškeré organické hmoty ve vzorcích a dohromady tvořily tyto dvě frakce 

aktivní pool. U Sixe (obr. 4.1 a) těmto dvěma frakcím teoreticky odpovídají LF a coarse-

POM, které tvořily ve vzorcích průměrně 50% veškeré organické hmoty. Ještě výraznější 

rozdíly než v podílu vázaného uhlíku bylo možné pozorovat při posuzování hmotnostních 

podílů z celkových hmotností vzorků, s nimiž byla organická hmota asociována. Zatímco u 

Zimmermanna (obr. 4.1 b) byl aktivní pool organické hmoty vázán na minimální podíl 

materiálu, u Sixe byla zejména frakce coarse POM v hmotnosti nejvýraznější frakcí vůbec.   

Pomalý pool u Zimmermanna je tvořen frakcí S+A a hydrolyzovatelným podílem s+c. U 

Sixe jim odpovídají obě frakce s+c a i-POM. Na obr. 4.1 je vidět, že co do podílů uloženého 

uhlíku vykazovaly opět obě frakcionační metody podobné výsledky, avšak zatímco u 

Zimmermanna dominovala frakce obsahující půdní agregáty (S+A) a frakce SOM vázané na 

jílové a siltové částice (Hs+c) byla minoritní, u Sixe tomu bylo právě naopak. Podíl SOM 

vázané v agregátech (i-POM) byl jen velmi malý a nejvýznamnější frakcí pomalého poolu 
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byla d(s+c). Při porovnání hmotnostních podílů na celkovém podílu vzorků, je vidět, že u 

Zimmermanna byla celkově většina hmotnosti soustředěna právě do frakce S+A, zatímco 

jednotlivé Sixovy frakce pomalého poolu nebyly hmotnostně významné. 

Pasivní pool u Zimmermanna tvoří jediná frakce s+c, odolná vůči oxidaci, které u Sixe 

odpovídá frakce s+c odolná vůči kyselé hydrolýze, která je navíc rozdělena na  

mimoagregátovou a agregátovou. V relativním množství uloženého uhlíku vykazovaly frakce 

pasivního poolu největší shody. V případě relativních hmotností byla mírně výraznější 

Zimmermannova frakce s+c.  

Směrodatné odchylky u jednotlivých frakcí poukazují na fakt, že výsledky obou 

sledovaných parametrů vykazovaly značnou variabilitu výsledků. Rozdíly v některých 

případech činily až desítky procent. 

Na obr. 4.2 je vidět, že při vzájemném porovnání relativních podílů uhlíku v poolech mezi 

oběma metodami, byl u Sixe větší podíl vázán na aktivní pool, zatímco Zimmermann měl 

v porovnání se Sixem více uhlíku v poolu pomalém. V případě poolů pasivních byly rozdíly 

mezi oběma frakcionačními metodami nepatrné. 

 

 

 

  

 
 

Obr. 4.2 Relativní hmotnosti a relativní množství uloženého uhlíku v jednotlivých poolech při frakcionaci 

podle Sixe (a) a Zimmermanna (b). Svislé čáry značí směrodatné odchylky. 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Aktivní  Pomalý Pasivní 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Aktivní Pomalý Pasivní 

(b) 
(%) (a) (%) 



53 

 

Vzájemná korelace mezi absolutními množstvími uhlíku v jednotlivých poolech v obou 

frakcionačních postupech je zobrazena na obr. 4.3. Je zřejmé, že ačkoliv závislost mezi 

množstvími uhlíku v aktivních poolech (obr. 4.3 a) stanovených oběma metodami byla 

signifikantní, jejich korelace není příliš těsná a směrnice přímky je vzdálená od jedné. 

Zimmermann vykazoval vyšší množství uhlíku při malých obsazích uhlíku, při vyšších 

obsazích  byly  hodnoty  Sixovy  frakcionace přibližně dvakrát větší než podle Zimmermanna,  

i přes to, že v relativním podílu množství uhlíku si byly jejich výsledky velmi podobné. 

Míra korelace mezi pooly pomalými dosahovala v porovnání s aktivními podstatně větší 

shody, což je na obr. 4.3 b prokázáno vyšší hodnotou koeficientu determinace. Výraznější 

odchylka od linearity byla zaznamenána pouze v jednom případě. Množství uhlíku 

v jednotlivých poolech pasivních vykazovala (obr. 4.3 c) vysokou míru pozitivní korelace. Ze 

všech tří poolů vykazoval tento největší shodu. 
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Obr. 4.3 Korelace mezi množstvím uhlíku v aktivních (a), pomalých (b) a pasivních (c) poolech org. hmoty 

při frakcionacích podle Sixe a Zimmermanna (výtěžek v g C z 30 g navážky půdy). 

 

 

 

4.2  Vztah mezi respirací a množstvím uhlíku v jednotlivých poolech  

Z obr. 4.4 je patrné, že pouze aktivní pooly stanovené oběma metodami korelovaly 

s respirací (pro p<0.1). Sixův aktivní pool vykazoval strmější závislost s respirací než 

Zimmermannův. Pasivní, ani pomalé pooly stanovené oběma metodami signifikantně s 

respirací nekorelovaly (obr. 4.4).   
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Obr. 4.4 Vztah mezi množstvím uhlíku v aktivním (a), pomalém (c) a pasivním (e) poolu org. hmoty podle 

Zimmermanna, v aktivním (b), pomalém (d) a pasivním (f) poolu org. hmoty podle Sixe (výtěžek v g C na 

30 g navážky vzorku) a množstvím uhlíku vyrespirovaného během celé doby trvání pokusu, úsečky značí 

směrodatné odchylky. 
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4.3  Vliv treatmentu na množství uhlíku v jednotlivých frakcích a poolech  

4.3.1  Frakcionace podle Zimmermanna 
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Obr. 4.5 Porovnání obsahu uhlíku ve frakci DOC (a), POM (b), S+A (c), s+c (d) a rSOC (e) při frakcionaci 

podle Zimmermanna mezi jednotlivými variantami treatmentu (výtěžek v g C z 30 g navážky půdy). 

Značení: C-jíl, S-písek, A-olše, W-jíva, M-zamíchaný opad a E-přítomnost žížal; úsečky značí směrodatné 

odchylky. Statisticky homogenní skupiny jsou označeny stejnými písmeny (ANOVA, LSD test). 

 

Jedinou frakcí, která mezi jednotlivými treatmenty nevykazovala statisticky významné 

odchylky a množství uhlíku v ní tedy bylo nezávislé na způsobu přípravy vzorků, byla DOC 

(obr. 4.5 a). U frakce POM (obr. 4.5 b) bylo patrné, že nejnižších hodnot dosahují vzorky 

s kombinací opadu bez míchání, nezávisle na tom o jaký typ opadu se jedná, či jaký typ půdy 
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větší hodnoty vykazovaly všechny čtyři kombinace s míchaným opadem a nejvyšší hodnotu 

pak kombinace písku a jívy míchané žížalami. Frakce POM vykazovala jednoznačně mezi 

jednotlivými tretmenty největší variabilitu výsledků. Statisticky homogenní byly vždy 
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opadu, či míchání, nejvíce pak treatment jíl, olše, míchaný žížalami. Frakce s+c (obr 4.5 d) 

vykazovala stejné tendence jako S+A frakce, pouze s tím rozdílem, že její hodnoty byly 

přibližně 4 krát nižší. Frakce rSOC opět vykazovala větší množství uhlíku v treatmentech 

s jílem, nejvyšších hodnot pak dosahovaly treatmenty s jílem a opadem bez míchání, 

následované treatmenty s jílem a opadem míchaným, nezávisle na způsobu míchání. Výrazně 

nižší hodnoty pak byly evidentní u všech treatmentů s pískem, bez rozdílu opadu, či způsobu 

přípravy.  
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Obr. 4.6 Porovnání obsahu uhlíku v aktivním (a), pomalém (b) a pasivním (c) poolu org. hmoty při 

frakcionaci podle Zimmermanna mezi jednotlivými variantami treatmentu (výtěžek v g C z 30 g navážky 

půdy). Značení: C-jíl, S-písek, A-olše, W-jíva, M-zamíchaný opad a E-přítomnost žížal; úsečky značí 

směrodatné odchylky. Statisticky homogenní skupiny jsou označeny stejnými písmeny (ANOVA, LSD test). 

 

Aktivní pooly (obr. 4.6 a) vykazovaly, stejně jako frakce POM, která tvoří jejich 

podstatnou část, velké rozdíly mezi jednotlivými treatmenty. Nejméně aktivní organické 

hmoty bylo naměřeno u treatmentů tvořených minerálním podílem a opadem (nezávisle na 

jeho typu) bez míchání. Nejvíce jí pak bylo zjištěno u treatmentů s míchaným opadem, 

nezávisle na tom, zda míchání zajišťovaly žížaly, či bylo provedeno ručně. Na pomezí těchto 

dvou extrému byl treatment tvořený jílem a jívou. Pro pool pomalý (obr. 4.6 b) byly 

charakteristické výrazně vyšší hodnoty u všech treatmentů s jílem, o něco vyšší hodnoty 

přitom vykazovaly treatmenty, kde byl opad zamíchaný do půdy, maximálních hodnot pak 

bylo dosaženo při míchání žížalami. Velmi nízké hodnoty byly naopak naměřeny u všech 

treatmentů s pískem. U poolu pasivního (4.6 c) bylo možné pozorovat dva výrazné extrémy. 

Vysoké hodnoty uhlíku byly naměřeny u všech treatmentů s jílem, nejvíce jej bylo 

zaznamenáno u treatmentů jíl, olše a jíl, jíva, bez míchání. Výrazně nižší hodnoty pak byly u 

všech treatmentů s pískem.  

4.3.2  Frakcionace podle Sixe  

Pro frakci coarse-POM, která je na obr. 4.7 a bylo charakteristické, že porovnáme-li 

vzájemně dva shodné treatmenty lišící se pouze typem půdy, vyšší množství uhlíku 

vykazovaly vždy treatmenty s jílem. Nejvyšších hodnot pak kombinace jílu s opadem, 

nezávisle na jeho původu, který byl jakýmkoliv způsobem zamíchán do půdy. 
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Obr. 4.7 Porovnání obsahu uhlíku ve frakci coarse-POM (a), LF (b), i-POM (c), d(s+c) (d), µ (s+c) (e), 

NHd (s+c) (f) a  NHµ (s+c) (g) při frakcionaci podle Sixe mezi jednotlivými variantami treatmentu 

(výtěžek v g C z 30 g navážky půdy). Značení: C-jíl, S-písek, A-olše, W-jíva, M-zamíchaný opad a E-

přítomnost žížal; úsečky značí směrodatné odchylky. Statisticky homogenní skupiny jsou označeny 

stejnými písmeny (ANOVA, LSD test). 

V případě frakce LF (4.7 b) bylo možné pozorovat minimální hodnoty u treatmentů 

s pískem a opadem bez míchání. Treatmenty s kombinací  jíl, nemíchaný opad a písek, 

míchaný opad dosahovaly podobných, středních hodnot. Maximální množství uhlíku bylo u 

treatmentu jíl, s míchaným opadem a srovnatelné výsledky vykazoval treatment písek, jíva, 

míchaný žížalami.  Frakce i-POM (4.7 c) byla jako jediná Sixova frakce statisticky 

homogenní, a tedy v množství uhlíku nezávislá na typu treatmentu. Frakce d(s+c), (obr. 4.7 d) 

vykazovala u treatmentů lišících se pouze typem půdy vždy výrazně nižší hodnoty u 

treatmentů s pískem. Vůbec nejvyšší hodnoty byly naměřeny u kombinace jíl, olše, míchaný 

žížalami. Celkově vykazovaly vyšší hodnoty také varianty s opadem z olše. V případě frakce 

µ(s+c), (obr. 4.7 e) byly výrazně vyšší hodnoty pozorovatelné u všech kombinací s jílem, 

nejvyšší pak u kombinací jíl, olše, míchaný žížalami, nebo manuálně. Alternativa jílu 

s opadem olše bez míchání dokonce dosahovala vyšších hodnot, než jíl se zamíchaným 

opadem z jívy. V první z frakcí odolných vůči hydrolýze NHd(s+c), (obr. 4.7 f) bylo možné 

pozorovat nejvyšší hodnoty u jílových treatmentů s opadem jívy, přičemž nemíchaná forma 

vykazovala vyšší hodnoty než míchaná. Nízké hodnoty bylo možné pozorovat opět u všech 

treatmentů s pískem, avšak varianta s manuálním mícháním se od své jílové alternativy příliš 

nelišila. Velmi nízkých hodnot dosahovaly obě frakce míchané žížalami. Poslední frakce 

NHµ(s+c), (obr. 4.7 g) vykazovala velmi obdodné hodnoty jako NHd(s+c), pouze s tím 

rozdílem, že výrazně nejvyšší hodnota byla naměřena u treatmentu jíl s opadem olše, bez 

míchání. 
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Obr. 4.8 Porovnání obsahu uhlíku v aktivním (a), pomalém (b) a pasivním (c) poolu org. hmoty při 

frakcionaci podle Sixe mezi jednotlivými variantami treatmentu (výtěžek v g C z 30 g navážky půdy). 

Značení: C-jíl, S-písek, A-olše, W-jíva, M-zamíchaný opad a E-přítomnost žížal; úsečky značí směrodatné 

odchylky. Statisticky homogenní skupiny jsou označeny stejnými písmeny (ANOVA, LSD test). 
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Při porovnání vlivu treatmentu na jednotlivé Sixovy pooly je patrné, že u aktivního poolu 

(obr. 4.8 a) vykazovaly jílové alternativy mezi jednotlivými treatmenty větší hodnoty uhlíku, 

než varianty s pískem. Nejvyšších hodnot vůbec dosahovaly tratmenty s jílem a kterýmkoliv 

míchaným opadem, zejména pak u opadu míchaného žížalami. Podobné výsledky byly 

pozorovány i u poolu pomalého (obr. 4.8 b), pouze s tím rozdílem, že maximální hodnoty 

v tomto případě vykazovaly treatmenty míchané manuálně. Obdobně u poolu pomalého, 

jílové alternativy vždy vázaly výrazně více uhlíku než ty s pískem. V případě pasivního poolu 

nejvyšších hodnot dosahovaly všechny treatmenty s jílem, nezávisle na typu opadu, zda byl 

zamíchán, či nikoliv.  

  

 

  

 

 Obr. 4.9 Relativní hmotnosti a relativní množství uloženého uhlíku u vzorků s jílem jako minerální 

složkou u Sixe (a), Zimmermanna (b) a u vzorků tvořených pískem jako minerální složkou u Sixe (c) a 

Zimmermanna (d). Úsečky značí směrodatné odchylky. 
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Na obr. 4.9, 4.10 a 4.11 je patrné, že u Sixovy frakcionace v relativních množstvích 

uloženého uhlíku vždy dominovaly frakce coarse-POM, d(s+c) a NHd(s+c), nezávisle na typu 

půdy, opadu, či jeho aplikace. Stejně tak ve výsledcích frakcionace podle Zimmermanna 

dominovaly frakce POM, S+A a rSOC. 

Na obr. 4.9 a, resp. 4.9 b, jsou porovnány relativní podíly uhlíku a relativní podíly 

hmotností ve frakcích všech vzorků s jílem při frakcionaci podle Sixe, resp. Zimmermanna a 

na obr. 4.9 c, resp. 4.9 d jsou tytéž hodnoty pro treatmenty s pískem. U Sixe obsahovaly 

frakce coarse-POM  u variant s pískem přibližně o 10 % uhlíku více a tvořily o 40 % větší 

hmotnostní podíl, než u variant s jílem. Frakce d(s+c) naopak vázala větší podíl uhlíku i 

hmotnosti vzorků u variant s jílem. Frakce NHd(s+c) vázala u obou variant přibližně stejné 

množství uhlíku, avšak zatímco u variant s jílem bylo toto množství uhlíku uloženo přibližně 

ve čtyřiceti procentech celkové hmotnosti, u variant s pískem bylo vázáno pouze v patnácti 

procentech. 

POM u Zimmermanna vázala přibližně o 40 % více uhlíku u variant s pískem, přičemž toto 

množství bylo v obou případech vázané na nepatrný podíl celkové hmotnosti vzorků. Frakce 

S+A vázala naopak mnohem více uhlíku v případě jílových alternativ a to i přes to, že 

v alternativách s pískem se s ní pojil největší podíl celkové hmotnosti. Nejvýraznější frakcí u 

jílových treatmentů byla rSOC a to jak v množství uhlíku, tak v hmotnostním podílu. U 

treatmentů s pískem vázala tato frakce přibližně o 40 % méně uhlíku a o celých 50 % méně 

hmotnosti. 

Na obr. 4.9 je zároveň patrné, že při rozdělení treatmentů do dvou skupin dle použitého 

typu půdy vykazovaly výsledky relativního množství uhlíku výrazně nižší variability, než při 

rozdělení na základě dalších parametrů prostředí jako je způsob aplikace opadu, resp. jeho typ 

(obr. 4.10, resp. 4.11). 

Na obr. 4.10 jsou porovnány relativní podíly uhlíku ve frakcích u jednotlivých 

frakcionačních postupů a relativní podíly hmotností frakcí na celkové hmotnosti vzorku, 

přičemž na obr. 4.10 a a b jsou vyneseny průměrné hodnoty všech treatmentů s míchaným 

opadem a na obr. 4.10 c a d jsou tytéž hodnoty pro treatmenty s opadem povrchovým.  

Na výsledcích ze Sixovy frakcionace (obr. 4.10 a a c) je patrné, že při aplikaci drceného 

opadu dosahovaly frakce coarse-POM přibližně o 10 % vyšších výsledků co do množství 

uloženého uhlíku, než u opadu nedrceného, přičemž relativní podíl hmotností byl u obou typů 

aplikace opadu stejný. Naopak v případě nedrceného opadu dosahovaly výrazně vyšších 

hodnot uloženého uhlíku frakce NHd(s+c), a to přibližně o 15 %, zatímco její hmotnostní 

podíl byl opět u obou alternativ stejný.  
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U Zimmermanna (obr. 4.10 b a c) dosahovaly hodnoty POM stejných výsledků jako u Sixe 

coarse POM. Frakce rSOC vázala přibližně dvakrát více uhlíku u treatmentů s opadem 

nedrceným, zatímco hmotnostní podíl byl v případě treatmentu bez drcení pouze o 10 % 

z celkové hmotnosti vzorku vyšší. Frakce S+A dosahovaly v obou případech velmi 

obdobných hodnot jak v množství uhlíku, tak v hmotnostních podílech.  

 

  

 

 
 

 

Obr. 4.10 Relativní hmotnost a relativní množství uloženého uhlíku u vzorků s drceným opadem u Sixe 

(a), Zimmermanna (b) a u vzorků s povrchovým opadem u Sixe (c) a Zimmermanna (d). Úsečky značí 

směrodatné odchylky. 
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Na obr. 4.11a a b jsou porovnány průměrné hodnoty všech treatmentů s opadem z olše a na 

obr. 4.11 c a d jsou tytéž hodnoty pro treatmenty s opadem z jívy. Zatímco u Sixovy 

frakcionace byly v případě použití opadu z olše mírně vyšší hodnoty uhlíku ve frakci coarse 

POM a naopak mírně vyšší hodnoty ve frakci NHd(s+c) při použití opadu z jívy, u 

Zimmermanna se jevily výsledky jednotlivých frakcí jako na druhu opadu zcela nezávislé. 

 

 
 

 

  

 

Obr. 4.11 Relativní hmotnost a relativní množství uloženého uhlíku u vzorků s opadem z olše u Sixe (a), 

Zimmermanna (b) a u vzorků s opadem z jívy u Sixe (c) a Zimmermanna (d). Úsečky značí směrodatné 

odchylky. 
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Míra vlivu jednotlivých parametrů prostředí byla statisticky testována pomocí 3-way 

ANOVA testu. Výsledky pro jednotlivé frakce a pooly jsou shrnuty v tabulce 4.1 pro 

Zimmermanna a 4.2 pro frakcionaci podle Sixe. Z tabulky 4.1 je vidět, že při frakcionaci 

podle Zimmermanna se jevily jako stejně signifikantní vliv použitého typu půdy a typ 

aplikace opadu. Oba tyto parametry ovlivňovaly množství uhlíku u tří z pěti frakcí a u dvou ze 

tří poolů. Vliv typu opadu byl prokázán pouze v jednom případě a stejnou četnost bylo možné 

pozorovat i u různých kombinací jednotlivých faktorů. 

Při frakcionaci podle Sixe (tab. 4.2) se u všech frakcí, a tedy i poolů jevil jako signifikantní 

vliv typu půdy; u necelé poloviny frakcí, stejně jako u dvou ze tří poolů byl prokázán také 

vliv způsobu aplikace opadu. Pouze u jedné frakce a jednoho poolu byl signifikantní vliv typu 

opadu. Že by bylo množství uhlíku v některé frakci, či poolu statisticky prokazatelně 

ovlivněno některou z kombinací jednotlivých parametrů, se u Sixovy frakcionace 

neprokázalo.  

 

 

Tab. 4.1 Vliv jednotlivých parametrů a jejich kombinací na množství uhlíku v jednotlivých frakcích a 

poolech při frakcionaci podle Zimmermanna. Čísla v tabulce udávají konkrétní hodnotu p-levelu pro 

parametr, který signifikantně ovlivňuje množství uhlíku v dané frakci; ns znamená, že daný parametr 

množství uhlíku ve frakci signifikantně neovlivňuje. Značení: 1 – typ půdy (jíl/písek), 2 – typ opadu 

(olše/jíva), 3 – aplikace opadu (zamíchán do půdy/nemíchán) (3-way ANOVA test).  

 

Frakce 1 2 3 1+2 1+3 2+3 1+2+3 

DOC Ns 4,68·10
-2

 ns ns ns ns ns 

POM Ns ns 1,97·10
-5

 ns ns ns ns 

S+A 7,17·10
-12

 ns 1,65·10
-3

 ns ns ns ns 

s+c 5,88·10
-8

 ns ns ns ns 4,82·10
-3

 4,60·10
-3

 

rSOC 1,42·10
-15

 ns 2,89·10
-3

 ns 7,88·10
-3

 ns ns 

Aktivní pool Ns ns 1,74·10
-5

 ns ns ns ns 

Pomalý pool 1,96·10
-14

 ns 4,02·10
-4

 ns ns ns ns 

Pasivní pool 1,42·10
-15

 ns 2,89·10
-3

 ns 7,88·10
-3

 ns ns 
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Tab. 4.2 Vliv jednotlivých parametrů a jejich kombinací na množství uhlíku v jednotlivých frakcích a 

poolech při frakcionaci podle Sixe. Čísla v tabulce udávají konkrétní hodnotu p-levelu pro parametr, 

který signifikantně ovlivňuje množství uhlíku v dané frakci; ns znamená, že daný parametr množství 

uhlíku ve frakci signifikantně neovlivňuje. Značení: 1 – typ půdy (jíl/písek), 2 – typ opadu (olše/jíva), 3 – 

aplikace opadu (zamíchán do půdy/nemíchán) (3-way ANOVA test). 

 

Frakce: 1 2 3 1+2 1+3 2+3 1+2+3 

Coarse-POM 2,51·10
-3

 ns 1,31·10
-2

 ns ns ns ns 

LF 2,00·10
-3

 ns 3,14·10
-2

 ns ns ns ns 

i-POM 1,53·10
-2

 ns ns ns ns ns ns 

d(s+c) 1,56·10
-9

 4,65·10
-2

 1,82·10
-2

 ns ns ns ns 

µ(s+c) 1,05·10
-4

 ns ns ns ns ns ns 

NHd(s+c) 9,59·10
-9

 ns ns ns ns ns ns 

NHµ(s+c) 2,31·10
-4

 ns ns ns ns ns ns 

Aktivní pool 1,98·10
-3

 ns 1,16·10
-2

 ns ns ns ns 

Pomalý pool 2,66·10
-6

 4,96·10
-2

 2,52·10
-2

 ns ns ns ns 

Pasivní pool 4,80·10
-9

 ns ns ns ns ns ns 
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5 DISKUZE 

5.1 Vzájemné porovnání provedených frakcionačních postupů 

Vzhledem k tomu, že ne pro všechny frakce izolované frakcionační metodou podle 

Zimmermanna lze nalézt odpovídající frakce i v metodice podle Sixe tak, aby bylo možné je 

vzájemně porovnat, byla pro konečné srovnání zvolena hodnota průměrného procentuálního 

podílu z celkového množství uhlíku v jednotlivých aktivních, pomalých a pasivních poolech. 

Podle těchto hodnot bylo v případě Sixovy frakcionace průměrně 47,6 (±12,7) % uhlíku 

uloženo v aktivním, 17,7 (±5,2) % v pomalém a 34,7 (±9,5) % v pasivním poolu, zatímco při 

frakcionaci podle Zimmermanna  bylo  v  průměru   43,1    (±21,4) %     vázáno  v    aktivním,  

23,1 (±8,9) % v pomalém a 33,8 (±14,4) % v pasivním poolu. Vysoké hodnoty směrodatných 

odchylek v rámci poolů odpovídají rozdílným výsledkům mezi jednotlivými treatmenty. 

Rozdíly ve výsledcích u aktivních a pomalých poolů, mohou být způsobené rozdílnou 

metodikou jejich separace. U Sixe byla jako aktivní pool oddělena veškerá organická hmota 

vázaná na částice větší než 250 µm, nebo v rozsahu velikostí 53-250 µm, ale s hustotou menší 

než 1,85 g∙cm
-3

, zatímco u Zimmermanna byl aktivní pool tvořen rozpuštěným uhlíkem a 

organickou hmotou o rozměrech 2000-63 µm a zároveň s hustotou menší než 1,85 g∙cm
-3

. 

Sixův aktivní pool byl tedy izolován s podstatně větším množstvím celkové hmotnosti 

vzorku, než tomu bylo u Zimmermanna. K pozitivnímu zkreslení výsledků u Sixova aktivního 

poolu by mohlo dojít, pakliže disperze vzorku pomocí klepání se skleněnými korálky byla 

nedostatečná. To by znamenalo, že nerozrušené agregáty zůstaly zachyceny na sítu o velikosti 

ok 250 µm, a tím došlo k chybnému přiřazení organické hmoty vázané uvnitř nich do 

aktivního poolu, zatímco náležela do pomalého. Naopak negativní chyba u aktivního poolu 

Zimmermannova mohla nastat, pokud disperzní energie aplikovaná prostřednictvím 

ultrazvukové sondy byla příliš velká. To by vedlo k rozrušení částic POM  a jejich průchodu 

sítem o velikosti ok 63 µm, čímž pádem by nedošlo k jejich oddělení během hustotní 

frakcionace. Příliš velkou míru disperze během frakcionace podle Sixe by potvrzoval rozdílný 

podíl organické hmoty izolované jako součást frakcí obsahujících stabilní agregáty. U 

Zimmermnna se jedná o frakci S+A, která vázala výrazně větší podíl uhlíku, než u Sixe i-

POM. Aplikace příliš velké energie u Zimmermannovy frakcionace by pak mohla být 

potvrzena faktem, že v absolutních množstvích uhlíku vázal Zimmermannův aktivní pool 

v průměru 0,34 ± 0,15 g C ve 30 g
 
půdy, zatímco Sixův 0,54 ± 0,29 g C 30 g

 
půdy. Rozdíl 

v absolutních množstvích uhlíku v aktivních poolech byl součastně důvodem, proč byla mezi 
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nimi prokazatelně nejmenší korelace. V pomalých poolech bylo u Sixe uloženo v průměru 

0,221 (±0,14) g C na 30 g půdy
 
a u Zimmermanna 0,26 (±0,18) g C na 30 g půdy, z čehož 

vyplývá, že rozdíl v množstvích uhlíku uloženého v aktivních poolech pravděpodobně není 

kompenzován rozdílem v množstvích uhlíku v poolech pomalých a naopak, nýbrž to 

dokazuje, že množství uhlíku celkově kvantifikovaného dohromady ve všech poolech během 

Zimmermannovy frakcionace je v průměru menší, než u Sixe. Pasivní pooly vykazovaly 

velmi shodná množství vázaného uhlíku: 0,39 (±0,21) g C na 30 g půdy u Sixe, resp. 0, 38 

(±0,27) g C na 30 g půdy u Zimmermanna.  

Studií, které porovnávaly výhody a nevýhody různých disperzních metodologií a snažily se 

nalézt vztah mezi množstvím vložené energie a úrovní disperze půdních agregátů byla 

provedena celá řada (de Sa et al., 2000). Podle Cambardelly & Elliotta, (1991) je výhodou 

klepání možnost působení na vzorek širokou škálou energií a je velmi snadno proveditelná. 

Sonifikace podle nich umožňuje aplikaci velké energie v krátkém čase, ale může způsobit 

redistribuci organické hmoty mezi frakce různých velikostí a hustot. Ačkoliv množství 

energie, jež jednotliví autoři doporučují během sonifikace aplikovat je různé (Christensen, 

1992; Zhu et al., 2009; de Sa et al., 2000; North, 1976; Amelung & Zech, 1999), výhodou 

však je, že je možné ji standardizovat na celou sadu vzorků. V případě klepání s korálky je 

možné standardizovat například dobu trvání, ale energii, kterou je na jednotlivé vzorky 

působeno nikoliv.   

Ve vztahu mezi množstvím  uhlíku v jednotlivých poolech a množstvím uhlíku ztraceného 

z mikrokosmů respirací po posledním přídavku organického opadu by podle definice 

aktivního poolu repirace měla růst zejména s rostoucím množstvím organické hmoty 

v aktivním poolu, což se nakonec potvrdilo v případě obou frakcionačních technik. Míra 

korelace v případě Sixovy frakcionace byla přitom těsnější než v případě Zimmermanna. 

Tento předpoklad vycházel z faktu, že za aktivní pool je obecně v půdě považována organická 

hmota nejvíce náchylná k mikrobiálnímu rozkladu (Besnard et al., 1996; Cadish et al., 1996; 

Gregorich et al., 1997; Balesdent et al., 1998; Six et al., 1998). Právě jeho snadná 

mineralizovatelnost je ostatně důvodem, proč je množství SOM v aktivním poolu součastně 

považováno za obecný ukazatel kvality (Haynes, 2005) a úrodnosti půdy (Trumbore, 1993; 

Buyanovsky et al., 1994), protože poskytuje zdroj snadno dostupných živin a energie 

(Duxbury, 1989; Chan et al., 2001). Objevují se však i studie, které tvrdí, že hlavním zdrojem 

živin, zejména N a C je v půdě SOM vázaná v mikroagregátech (Elliot, 1986), protože zde 

byly naměřeny největší koncentrace mikrobiálních metabolitů svědčících o vysoké biologické 

aktivitě na jejich povrchu. Vyšší hodnoty respirací u vyšších naměřených množství 
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organického uhlíku v případě Sixovy frakcionace prokazují, že respirace roste s množstvím 

organické hmoty v aktivním poolu (Christensen, 2000).  Množství uhlíku v poolech 

zbývajících ani u jedné z frakcionačních technik s respirací nekoreloval. 

Při porovnání vlastního experimentálního uspořádání obou frakcionačních postupů lze 

nejvýraznější rozdíly pozorovat v použitém způsobu disperze, typu chemického činidla 

použitého na chemickou frakcionaci. Dále pak to, že Zimmermannova frakcionace stanovuje 

DOC, zatímco Sixova nikoliv. Naopak Sixova frakcionace rozděluje navíc frakci organické 

hmoty vázané na jílové a siltové částice na volné a uvolněné z rozrušených agregátů, zatímco 

Zimmermann izoluje tuto frakci jako jednu. 

Disperze agregátů v případě Zimmermannovy frakcionace byla prováděna sonifikátorem.   

Výhodou jeho použití je přesná znalost energie aplikované na vzorek s možností regulovat 

jeho intenzitu, a to, že aplikace energie tímto způsobem je spojena s minimálním fyzickým 

kontaktem přístroje se vzorkem, čímž je zabráněno zbytečným ztrátám materiálu ze vzorku. 

Naproti tomu Sixova disperze skleněnými korálky v kombinaci s klepačkou jednak 

neumožňují regulaci energie, jíž se na vzorky působí a navíc je nutné korálky po disperzi ze 

vzorku manuálně vyjmout, což je na jednu stranu komplikované a na druhou nutně spojené se 

značnou ztrátou materiálu.   

Chemická frakcionace podle Zimmermannovy metody je prováděna oxidací s 6% NaOCl. 

Podstatnou výhodou v porovnání se Sixovou kyselou hydrolýzou byla možnost oxidaci 

provádět pouze v uzavřených zkumavkách za laboratorní teploty, přičemž na oxidaci každého 

vzorku bylo možné vzít navážku dostatečného množství materiálu s rezervou pro případné 

ztráty i očekávaný úbytek způsobený oxidací. Hmotnostní úbytek vzorků způsobený oxidací 

se pohyboval v rozmezí 5-20 %.  

U Sixe byla při chemické frakcionaci použita kyselá hydrolýza 6M HCl, která byla 

aplikována nejprve na frakci d s+c a poté i na µ s+c. Zejména u druhé jmenované frakce bylo 

nutné hydrolyzovat, vzhledem k malým výtěžkům této frakce, vzorky o hmotnostech pouhých 

desetin, v některých případech i setin gramů. Hydrolýza přitom byla prováděna v refluxní 

aparatuře (obr. 3.4) za zvýšené teploty po dobu 18 hodin. Hmotnostní úbytek frakce µ s+c se 

pohyboval v rozmezí 18-50%, v případě d s+c pak kolem 25- 47 %.  Z důvodu malých 

navážek na hydrolýzu a chyb způsobených nedostatkem materiálu bylo nakonec v případě 

Sixovy frakcionace nutné několik vzorků ze stanovované sady vypustit. Pro celý frakcionační 

postup podle Sixe se navážka 30 g půdy jeví jako nedostatečná.  

Frakce DOC byla u Zimmermanna získávána zachycením veškeré vody použité během 

fyzikální frakcionace provedené proséváním pod vodou přes síta 63 a 0.45 µm. Každé 
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prosévání přitom bylo podle návodu prováděno až do doby, kdy přes síto se zachycenou 

frakcí neprotékala čistá voda, což prakticky znamenalo během frakcionace každého vzorku 

zachytit 300- 800 ml vody. Množství uhlíku v DOC bylo stanovováno titrační metodou podle 

Tjurina, zatímco v případě ostatních Zimmermannových frakcí byly měřeny instrumentálně 

pomocí C/N analyzátoru. Množství Cox se přitom v jednotlivých vzorcích pohybovalo pouze 

v řádech setin procent. Detegovat množství DOC pomocí manuálně prováděné titrace bylo 

náročné, viditelná barevná změna indikátoru probíhala často na hranici spotřeby slepého 

vzorku, a proto bylo nutné řadu měření opakovat.  

5.2 Porovnání vlivu treatmentu na stabilitu uhlíku 

Z experimentálně získaných dat byl nakonec posuzován vliv jednotlivých alternativních 

treatmentů na distribuci organického uhlíku mezi jednotlivé frakce u obou frakcionačních 

postupů. Shodně bylo u obou prokázáno, že v případě alternativ s pískem bylo signifikantně 

více uhlíku vázáno na frakce coarse POM, resp. POM, než na jílové vzorky. U treatmentů 

s jílem bylo naopak větší množství uhlíku vázáno ve frakcích NHd(s+c) resp. rSOC. Z toho 

vyplývá, že v případě pískových vzorků organická hmota zůstávala z větší části v podobě 

snadno rozložitelného materiálu spadajícího do aktivního poolu, zatímco u vzorků založených 

na jílové minerální matrici se přeměňovala do podoby organické hmoty stabilizované vazbou 

na jílové a siltové částice v rámci poolu pasivního. U jílových vzorků bylo také možné 

pozorovat výrazně menší úbytek organické hmoty způsobený kyselou hydrolýzou u Sixe, 

stejně tak bylo menší množství SOM rozloženo oxidací během Zimmermanovy oxidace. Tyto 

výsledky potvrzují, že vazba na jílové a siltové částice v půdě má na SOM stabilizační vliv 

(Loveland & Webb, 2003; Oades, 1989; Feller et al., 1991; Krull et al., 2003). V případě 

Zimmermanovy frakcionace zároveň u jílových alternativ rostlo i množství organické hmoty 

ve frakci S+A. To znamená, že buď rostlo množství organické hmoty v asociaci s pískem, 

které však bývá minimální (Christensen, 2001), nebo rostl podíl SOM vázané v půdních 

agregátech. Pozitivní korelace mezi množstvím jílových částic a stabilitou půdních agregátů 

byla prokázána Kemperem & Kochem, (1966). V případě Sixovy frakcionace však bylo 

množství stabilních agregátů ve frakci i-POM stejné u obou použitých minerálních podílů. To 

může znamenat, buď že jílové částice stabilizační vliv na SOM nemají anebo, jak již bylo 

zmíněno výše, že v případě Sixovy frakcionace došlo k nedostatečné disperzi půdních 

agregátů, nebo naopak disperzi takové intenzity, že byly agregáty rozrušeny až na primární 

organominerální částice. Zároveň je evidentní, že při rozdělení výsledků do skupin podle 
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jednotlivých vlivů treatmentu, tedy na jíl/písek, míchaný opad/nemíchaný opad a olše/jíva, 

vykazovaly výsledky rozdělené podle typu půdy nejmenší variabilitu. Tento fakt byl ostatně 

potvrzen 3 way ANOVA analýzou, která prokázala u Sixovy frakcionace výrazně dominantní, 

v případě Zimmermannovy frakcionace jako jeden z dominantních vlivů, minerální složení 

půdy na množství SOM. 

Zamícháním opadu do půdy byl simulován vliv orby na SOM. V jeho důsledku byl zjištěn 

nárůst množství SOM u frakcí POM u obou frakcionačních postupů shodně o 10%. Posun 

množství organické hmoty do snadno rozložitelných frakcí na jednu stranu potvrzuje obecně 

přijatou hypotézu, která tvrdí, že orba urychluje rychlost jejího rozkladu (Salvo et al., 2009), 

ale na druhou stranu vyvrací hypotézu, že úbytek SOM, k němuž vlivem orby dochází, 

nastává v první řadě v poolu aktivní organické hmoty (Wander et al., 1994; Albrecht et al., 

1997). Celkový vliv orby na SOM, jak je vidět, nelze hodnotit pouze z efektu, který má na 

jednu izolovanou frakci, ale pouze v kontextu vlivu na všechny frakce a stav SOM jako celku. 

V případě vzorků, u nichž byl aplikován opad pouze na povrch půdy bez míchání, bylo 

prokazatelně více uhlíku naměřeno ve frakcích stabilizované organické hmoty, u Sixovy 

NHd(s+c) o15 %, u Zimmermannovy rSOC frakce bylo množství uhlíku dokonce 2 krát větší, 

než v případě alternativ s míchaným opadem. Tento závěr je shodný s výsledky Martina 

(1997), Sixe et al. (1999 a) a Bayera et al. (2000), kteří tvrdí, že aplikace povrchového opadu 

má pozitivní vliv na tvorbu biochemicky stabilizovaných organických sloučenin, velmi 

odolných vůči rozkladu. Stejně tak je obecně přijímána teorie negativního vlivu orby na vznik 

stabilních půdních agregátů, které jsou jejím vlivem jednak přímo mechanicky rozrušovány 

(Tisdall & Oades, 1980) a dále omezuje jejich tvorbu i stabilitu prostřednictvím negativního 

působení na aktivitu mikrobiální biomasy v půdě (Cambardella et al., 2002; Mäder et al., 

2002; Holender, 2005). V případě tohoto experimentu však nebyly prokázány signifikantní 

rozdíly mezi množstvím SOM vázané ve frakcích obsahujících půdní agregáty (S+A a i-

POM) u vzorků s nebo bez míchání opadu.  

Co se týče různých typů použitého opadu, z teorie o vlivu poměru C/N na rozklad 

organické hmoty by mělo platit, že opad vrby se bude rozkládat rychleji než olšový, protože 

má nižší poměr C/N (Brady & Weil, 1999; Grace et al., 1995; Baldock & Skjemstad, 2000; 

Krull et al., 2004). Signifikantní a statisticky potvrzený vliv druhu použitého opadu na 

množství organické hmoty byl však prokázán pouze v případě Zimmermannovy frakce DOC. 

V relativních i absolutních množstvích uhlíku, se projevovaly tytéž tendence u obou 

použitých typů opadu stejně jako v případě obou frakcionačních technik.  
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6 ZÁVĚR 

 

V rámci této diplomové práce byly zvoleny a reprodukovány dva různé způsoby 

frakcionace organické hmoty: podle Sixe a Zimmermanna. Obě byly provedeny na sadě 

dvaceti sedmi vzorků připravených různými způsoby, které simulovaly různé půdní 

managementy. Nakonec byla porovnána distribuce uhlíku do jednotlivých frakcí a poolů,  

vztah mezi množstvím uhlíku v jednotlivých poolech s množstvím uhlíku ztraceného respirací 

a vliv způsobu přípravy vzorků na distribuci SOM do frakcí a poolů. Bylo zjištěno, že 

statisticky nejvýznamnější rozdíly lze pozorovat v množstvích uhlíku v aktivních poolech. 

V jejich případě dosahovaly hodnoty aktivních poolů v Sixově frakcionaci až dvakrát větších 

hodnot, než Zimmermanovy. Pooly pomalé a pasivní vykazovaly vysokou míru vzájemné 

korelace. 

Při porovnávání množství uhlíku uloženého v jednotlivých poolech s množstvím uhlíku 

ztraceného respirací bylo, dle předpokladu zjištěno, že respirace korelovala signifikantně 

s množstvím uhlíku pouze v aktivních poolech u obou frakcionačních technik, přičemž u 

Sixovy frakcionace byl nárůst respirace se zvyšujícím se množstvím uhlíku v aktivním poolu 

strmější než u Zimmermanna.  

Při hodnocení vlivu treatmentu se v  případě Zimmermanovy frakcionace u všech tří poolů 

ukázalo být množství uhlíku statisticky významně ovlivněné způsobem aplikace opadu. 

Aplikace opadu drceného přispívala k většímu množství uhlíku ve frakcích aktivního poolu, 

zatímco povrchový opad přispíval ke kumulaci uhlíku převážně v poolu pasivním. U 

pomalého a pasivního poolu se uplatnil také vliv složení minerálního podílu.  Přitom platilo, 

že u vzorků s pískem byl větší podíl uhlíku vázán ve frakcích aktivního poolu, zatímco 

v případě jílových byl větší podíl uhlíku vázán ve frakcích poolu pasivního. V případě 

Zimmermanovy frakcionace zároveň u jílových alternativ rostlo i množství organické hmoty 

ve stabilních agregátech. Vliv různého typu opadu byl prokázán pouze v případě frakce DOC. 

V ostatních případech vykazovaly jednotlivé pooly i frakce výsledky na typu opadu nezávislé.  

V případě Sixovy frakcionace se jako statisticky významný ukázal být, u všech tří poolů, vliv 

minerálního složení půdy. Jílové vzorky přitom vykazovaly větší množství uhlíku ve frakcích 

stabilního poolu a pískové ve frakcích poolů aktivních. Množství organické hmoty ve frakci 

obsahující stabilní agregáty se mezi různými půdními typy neměnilo. U dvou poolů se 

prokázal jako statisticky významný také vliv aplikace opadu, kdy povrchový opad opět 

přispíval ke zvýšení množství uhlíku v pasivních poolech. Vliv aplikace opadu s rozdílným 

poměrem C/N se během Sixovy frakcionace prokázal pouze v případě poolu pomalého. 



76 

 

ABSTRAKT 

Porovnání dvou různých způsobu frakcionace půdní organické hmoty 

Půdní   organická   hmota   (SOM)   zásadním   způsobem   ovlivňuje   fyzikální,  chemické  

i biologické vlastnosti půdy a zároveň hraje zásadní roli v globálním koloběhu uhlíku. S cílem 

popsat dynamiku SOM byla navrhnuta celá řada matematických modelů, které rozdělují SOM 

do několika teoretických poolů s obdobnou stabilitou. Dosud nebyl vyvinut experimentální 

postup, kterým by bylo možné pooly měřit přímo, ačkoliv za tímto účelem byla vypracována 

celá řada frakcionačních postupů, které se snaží izolované frakce s pooly ztotožnit. 

V rámci tohoto experimentu byly na sadě dvaceti sedmi laboratorně připravených vzorků 

provedeny dva frakcionační postupy: podle Sixe a Zimmermanna, a poté byly vzájemně 

porovnány jejich výsledky. Dále byl porovnáván vztah mezi respirací a množstvím uhlíku 

v jednotlivých poolech stanovených jednotlivými frakcionačními metodami. Nejvýraznější 

odlišnosti byly přitom shledány v poolech aktivních, kde při Sixově frakcionaci bylo zjištěno 

až dvakrát více uhlíku než u Zimmermanna. Nakonec bylo porovnáváno, jak zobrazují 

jednotlivé frakcionační metody vliv různých parametrů prostředí, simulovaných různým 

způsobem přípravy vzorku. Sledován byl vliv minerálního složení, typu opadu a způsob jeho 

aplikace. Podle výsledků Zimmermannovy frakcionace je množství uhlíku v jednotlivých 

poolech ovlivněno zejména způsobem aplikace opadu a minerálním složením půdy. 

Frakcionace podle Sixe pak vykazovala jako nejvýznamnější faktor právě minerální složení 

půdy. Typ rostlinného opadu měl na distribuci uhlíku v porovnání s ostatními sledovanými 

faktory minimální vliv. 

 

 

Comparison of two different soil organic matter fractionation methods 

Soil organic matter (SOM) significantly affects physical, chemical and biological 

properties of soils and plays also a crucial role in the global carbon cycle. In order to simulate  

SOM dynamics  a number of mathematical models has been developed. These models divide 

SOM into several theoretical pools according to their stability.  Unfortunatelly, lacking 

experimental procedure which could measure these pools directly, although for this purpose a 

wide range of fractionation procedures were developed, that are trying identified empirical 

fractions with theoretical model pools. 

An objective of this experiment was to reprodukce two fractionation procedures on a set of 

twenty-seven laboratory-prepared samples: according to Six and according to Zimmermann 

and to compare their results. Also the relationship between respiration and the amount of 

carbon in different pools was compared. The most significant differences were found in active 

pools, where Six´s method found twice as much carbon than Zimmermann´s one. Finally 

response of both method results to various environmental parameters (mineral composition, 

litter type and soil mixing) was compared. According to the results of Zimmermann´s method 

the amount of carbon in different pools was mainly affected by the interaction of litter and 

mineral composition of the soil. Six´s method shows as the most important factor the 

composition of the mineral soil. Type of plant litter had minimal effect in both fractionation 

procedures. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha A - Absolutní hmotnost organického uhlíku v g v 30 g vzorku v jednotlivých 

frakcích při frakcionaci podle Sixe.  

  

m C ve frakcích SOM v g C na 30g  vzorku 

Vzorek 

Označení 

treatmentu 

Coarse 

POM LF i-POM d (s+c) µ (s+c) 

NHd 

(s+c) 

NHµ 

(s+c) 

O27Z CA 0,528 0,034 0,015 0,278 0,032 0,422 0,085 

O28Z CA 0,498 0,021 0,037 0,261 0,014 0,486 0,034 

O3P SA 0,180 0,026 0,003 0,056 0,001 0,165 0,002 

O19  SA 0,167 0,012 0,001 0,043 0,000 0,131 0,002 

O24P SA 0,192 0,014 0,003 0,073 0,000 0,153 0,003 

O5ZD CAM 1,007 0,064 0,056 0,333 0,016 0,416 0,042 

O10ZD CAM 0,762 0,045 0,012 0,344 0,023 0,451 0,057 

O12ZD CAM 0,765 0,055 0,030 0,343 0,034 0,540 0,081 

O5PD SAM 0,333 0,019 0,006 0,064 0,008 0,109 0,009 

O7PD SAM 0,444 0,039 0,003 0,085 0,002 0,187 0,002 

O8Zž CAE 0,862 0,043 0,013 0,296 0,030 0,477 0,076 

J7Z CW 0,629 0,044 0,012 0,208 0,020 0,595 0,092 

J26Z CW 0,544 0,028 0,007 0,236 0,012 0,497 0,038 

J13Z CW 0,035 0,046 0,038 0,281 0,006 0,660 0,032 

J16P SW 0,120 0,011 0,001 0,049 0,000 0,128 0,002 

J29P SW 0,119 0,006 0,006 0,038 0,001 0,155 0,003 

J2ZD CWM 0,705 0,047 0,064 0,293 0,016 0,494 0,037 

J3ZD CWM 0,821 0,055 0,019 0,343 0,017 0,528 0,046 

J10ZD CWM 0,858 0,054 0,013 0,291 0,019 0,481 0,054 

J5PD SWM 0,519 0,031 0,003 0,052 0,005 0,143 0,008 

J8PD SWE 0,417 0,054 0,001 0,074 0,004 0,211 0,006 
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Příloha B - Absolutní hmotnost jednotlivých frakcí v g v 30 g vzorku při frakcionaci 

podle Sixe. 

 

 

m  frakcí  SOM v g  na 30 g  vzorku 

Vzorek 

Coarse  

POM i-POM LF d (s+c) 

NHd 

(s+c) µ (s+c) 

NHµ 

(s+c) 

O8Zž 11,203 0,131 0,129 5,689 10,569 1,011 2,227 

O27Z 8,111 0,166 0,099 7,464 11,020 1,097 2,992 

O28Z 8,337 0,603 0,051 6,926 12,901 0,518 1,628 

O3P 20,957 1,872 0,059 2,138 4,686 0,150 0,262 

O19P 23,010 1,022 0,039 1,626 4,201 0,094 0,111 

O24P 20,491 1,695 0,034 2,323 5,210 0,102 0,180 

O5ZD 11,193 0,707 0,162 7,371 8,981 0,700 1,550 

O10ZD 10,784 0,072 0,131 6,825 10,453 0,681 1,574 

O12ZD 9,747 0,229 0,177 6,444 10,959 1,022 3,551 

O5PD 23,330 1,131 0,057 1,481 3,279 0,305 0,584 

O7PD 21,209 1,645 0,106 2,079 4,784 0,132 0,160 

J7Z 7,482 0,171 0,146 6,281 12,944 0,790 2,711 

J26Z 8,509 0,068 0,063 7,088 13,049 0,548 1,176 

J13Z 5,936 0,602 0,104 7,120 15,386 0,257 1,134 

J16P 22,862 1,106 0,022 1,744 4,154 0,142 0,077 

J29P 21,727 1,704 0,014 2,231 4,085 0,082 0,163 

J2ZD 9,648 0,780 0,128 7,360 10,708 0,614 1,595 

J3ZD 9,120 0,109 0,180 7,842 11,239 0,690 2,060 

J10ZD 12,042 0,080 0,195 6,898 9,310 0,391 1,674 

J5PD 23,286 1,405 0,099 1,368 3,523 0,159 0,160 

J8PD 21,544 2,108 0,189 2,160 3,680 0,188 0,256 
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Příloha C - Absolutní množství organického uhlíku v g v 30 g vzorku uloženého 

v jednotlivých poolech při frakcionaci podle Sixe. 

 m C v poolech SOM v g C na 30 g  vzorku 

Vzorek Aktivní 

pool 

 

Pomalý 

pool 

Pasivní 

pool 

∑ C ve všech poolech  

O27Z 0,562 0,387 0,507 1,456 

O28Z 0,519 0,397 0,519 1,435 

O3P 0,207 0,715 0,167 1,088 

O19P 0,179 0,746 0,134 1,059 

O24P 0,205 0,726 0,156 1,087 

O5ZD 1,071 0,476 0,458 2,005 

O10ZD 0,807 0,383 0,508 1,698 

O12ZD 0,820 0,288 0,621 1,729 

O5PD 0,352 0,768 0,117 1,237 

O7PD 0,483 0,692 0,189 1,365 

O8Zž 0,905 0,339 0,553 1,797 

J7Z 0,673 0,204 0,687 1,564 

J26Z 0,571 0,351 0,535 1,457 

J13Z 0,082 0,225 0,692 0,999 

J16P 0,131 0,751 0,129 1,011 

J29P 0,125 0,727 0,158 1,010 

J2ZD 0,752 0,412 0,531 1,695 

J3ZD 0,876 0,323 0,575 1,774 

J10ZD 0,912 0,358 0,534 1,804 

J5PD 0,551 0,731 0,151 1,433 

J8PD 0,472 0,663 0,217 1,352 
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Příloha D - Absolutní hmotnost organického uhlíku v g v 30 g vzorku v jednotlivých 

frakcích při frakcionaci dle Zimmermanna. 

  

m C ve frakcích SOM v g C na 30 g 
 
vzorku 

Vzorek 

Označení 

treatmentu DOC POM S+C S+A rSOC 

O27Z CA 0,005 0,191 0,065 0,288 0,639 

O28Z CA 0,006 0,160 0,057 0,316 0,694 

O3P SA 0,009 0,219 0,023 0,039 0,061 

O19P SA 0,007 0,196 0,020 0,033 0,073 

O24P SA 0,005 0,174 0,012 0,034 0,097 

O5ZD CAM 0,007 0,489 0,115 0,381 0,524 

O10ZD CAM 0,014 0,417 0,111 0,265 0,598 

O12ZD CAM 0,005 0,404 0,085 0,391 0,539 

O5PD SAM 0,007 0,315 0,023 0,062 0,053 

O7PD SAM 0,015 0,462 0,016 0,087 0,088 

O12PD SAM 0,012 0,656 0,030 0,066 0,058 

O4Zž CAE 0,006 0,462 0,105 0,422 0,516 

O8Zž CAE 0,017 0,293 0,177 0,415 0,544 

J7Z CW 0,001 0,479 0,096 0,246 0,656 

J26Z CW 0,006 0,152 0,150 0,209 0,631 

J13Z CW 0,007 0,321 0,120 0,274 0,760 

J16P SW 0,004 0,164 0,010 0,031 0,070 

J21P SW 0,005 0,160 0,012 0,028 0,071 

J29P SW 0,006 0,123 0,014 0,000 0,075 

J2ZD CWM 0,003 0,374 0,034 0,367 0,543 

J3ZD CWM 0,004 0,623 0,073 0,359 0,647 

J10ZD CWM 0,008 0,434 0,100 0,299 0,550 

J2PD SWM 0,009 0,480 0,018 0,068 0,070 

J3PD SWM 0,006 0,566 0,013 0,046 0,053 

J5PD SWM 0,007 0,470 0,021 0,049 0,078 

J2Pž SWE 0,002 0,522 0,015 0,053 0,065 

J8PD SWE 0,008 0,526 0,016 0,061 0,081 
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Příloha E - Absolutní hmotnost (resp. objem v případě DOC) jednotlivých frakcí v g 

v 30 g vzorku při frakcionaci dle Zimmermanna. 

 

 

DOC POM S+C rSOC S+A 

Vzorek V frakce v ml m frakcí v g na 30 g  vzorku 

O4Zž 410 1,651 2,870 17,819 6,147 

O8Zž 420 1,035 4,149 17,546 5,529 

O27Z 340 0,458 1,740 20,810 5,846 

O28Z 695 0,524 1,559 21,620 6,213 

O3P 365 0,426 0,684 4,576 24,324 

O19P 470 0,429 0,593 4,813 24,131 

O24P 440 0,399 0,380 5,745 23,234 

O5ZD 570 1,939 2,813 17,021 7,492 

O10ZD 450 2,093 2,809 18,844 4,938 

O12ZD 400 1,603 2,046 17,204 7,302 

O5PD 280 0,832 0,579 4,720 23,190 

O7PD 430 1,453 0,347 5,182 22,929 

O12PD 300 2,333 0,627 3,912 22,961 

J7Z 460 1,291 2,657 19,374 5,429 

J26Z 470 0,662 4,328 20,152 4,431 

J13Z 540 0,789 3,121 21,138 5,083 

J2Pž 415 1,851 0,413 4,228 23,375 

J16P 300 0,376 0,315 5,280 24,041 

J21P 320 0,364 0,383 4,496 24,611 

J29P 420 0,252 0,465 5,004 23,871 

J2ZD 410 1,169 0,909 18,982 7,355 

J3ZD 710 2,259 1,679 19,504 5,570 

J10ZD 410 1,983 2,534 17,967 5,603 

J8PD 535 1,785 0,320 4,530 23,367 

J2PD 470 1,667 0,400 3,798 24,135 

J3PD 470 2,266 0,299 3,165 24,275 

J5PD 380 0,832 0,445 4,306 23,476 
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Příloha F - Absolutní množství organického uhlíku v g v 30 g vzorku uloženého 

v jednotlivých poolech při frakcionaci podle Zimmermanna. 

 m C v poolech SOM v g na 30 g vzorku 

Vzorek Aktivní 

pool 

Pomalý 

pool 

Pasivní 

pool 

∑ C ve všech 

poolech  

O27Z 0,196 0,353 0,639 1,188 

O28Z 0,166 0,373 0,694 1,233 

O3P 0,228 0,062 0,061 0,351 

O19P 0,203 0,053 0,073 0,329 

O24P 0,179 0,046 0,097 0,322 

O5ZD 0,496 0,497 0,524 1,516 

O10ZD 0,430 0,375 0,598 1,404 

O12ZD 0,409 0,476 0,539 1,424 

O5PD 0,322 0,085 0,053 0,460 

O7PD 0,476 0,103 0,088 0,668 

O8Zž 0,310 0,591 0,544 1,446 

J7Z 0,480 0,342 0,656 1,477 

J26Z 0,158 0,359 0,631 1,149 

J13Z 0,329 0,393 0,760 1,482 

J16P 0,168 0,041 0,070 0,279 

J29P 0,129 0,014 0,075 0,219 

J2ZD 0,377 0,401 0,543 1,322 

J3ZD 0,628 0,432 0,647 1,706 

J10ZD 0,442 0,399 0,550 1,391 

J5PD 0,477 0,070 0,078 0,625 

J8PD 0,535 0,077 0,081 0,692 

 

 

 

 

 

 

 


