
ABSTRAKT 

 

Zájmové lokality pro tuto diplomovou práci se nachází v oblasti Jizerských hor a reprezentují lesní půdy 

vyvinuté na kyselých horninách (porfyrický granit). Lokality jsou od sebe vzdálené několik desítek 

metrů, čímž je zajištěno, že veškeré abiotické podmínky mající vliv na půdotvorný proces jsou velice 

podobné. Jediný významný rozdíl mezi lokalitami je druhové složení stromového patra. Na jedné 

lokalitě se vyskytuje pouze buk lesní (Fagus sylvatica), na druhé pouze smrk ztepilý (Picea abies). Na 

obou lokalitách byly z každého horizontu L-B odebrány půdní vzorky, v nichž byly analyzovány základní 

půdní parametry a obsahy prvků (aktivní a výměnná půdní reakce, vlhkost, kationtová výměnná 

kapacita, bazická saturace, rozpuštěný organický uhlík a další). Pomocí iontově-výměnné 

chromatografie byly stanoveny obsahy nízkomolekulárních organických kyselin. Zastoupení 

bakteriálních kmenů v půdě bylo vypočteno na základě Illumina sekvenace, které předcházela izolace 

DNA a kvantitativní PCR.  

 

Na základě výsledků analýz byly sledované půdy charakterizovány jako kyselé s nenasyceným až silně 

nenasyceným půdním sorpčním komplexem. Mezi bukovým a smrkovým stanovištěm byly patrné 

rozdíly v obsazích některých vodou extrahovatelných prvků i prvků výměnných (Ca, K, Mg, Fe, Al) a ve 

vlhkosti. Prokázány byly rozdíly v celkové průměrné koncentraci nízkomolekulárních organických 

kyselin (buk = 492 µmol kg-1, smrk = 738 µmol kg-1), přičemž rozdíly mezi stanovišti byly zjištěny i pro 

zastoupení jednotlivých specií organických kyselin. Z půd bylo izolováno a do výsledků zahrnuto celkem 

18 kmenů bakterií, jejichž zastoupení se v jednotlivých horizontech lišilo a byl pozorován i rozdíl 

v relativním zastoupení mezi bukovým a smrkovým stanovištěm. První čtyři dominantní kmeny byly 

pro obě stanoviště shodné: Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria a Planctomycetes. Pouze pro 

některé bakteriální kmeny se podařilo jednoznačně prokázat, jaké půdní parametry mají vliv na jeho 

abundanci, nicméně lze tvrdit, že bakterie vykazují odlišné trendy chování na bukovém a smrkovém 

stanovišti, a zároveň i v samotném půdním profilu. 

 

Téměř všechny sledované parametry vykazovaly závislost na horizontu, což znamená, že se jejich 

hodnoty měnily v závislosti na hloubce půdního profilu. Zároveň bylo pozorováno, že v horizontu B 

přestává být významný faktor porostu a dochází ke sjednocování sledovaných parametrů z bukového 

a smrkového porostu. To vypovídá o hloubkovém omezení vlivu stromů na půdotvorné procesy.   

 


