
Pôda = biotop = prírodný zdroj
(funkcie pôdy v krajine a ekosystémoch, uhlík, voda, živiny, rizikové látky)



Pôda ako 
súčasť 
terestrických 
ekosystémov

• rastliny čerpajú z pôdy vodu a živiny, vďaka čomu 
poskytujú úrodu (produkcia potravín a výroba textílií) a 
uvoľňujú do atmosféry kyslík v procese fotosyntézy

• vlastnosti pôdy ako sú napr. infiltračná a vodoretenčná
kapacita, pórovitosť sa podieľajú na distribúcii vody v 
krajine, regulácii teploty ekosystémov a tvorbe reliéfu 
(povrchový odtok, priebeh a charakter infiltrácie, erózia)

• pôda (pedosféra) je v interakcii s ďalšími zložkami 
prostredia (geosférami), čo znamená, že do pôd jednak 
vstupujú rôzne látky a na druhej strane pôda rôzne látky 
aj uvoľňuje; zároveň platí, že v pôde prebiehajú procesy, 
ktoré ovplyvňujú množstvo a charakter látok 
uvoľnených napr. do atmosféry alebo podzemných vôd

• v neposlednom rade je pôda biotopom rôznych 
organizmov (rastliny, baktérie, aktinomicéty, huby, 
bezstavovce, stavovce)



Prirodzené 
funkcie pôdy 

• transformačná funkcia (uplatňuje sa v rámci cyklov biogénnych 
prvkov, napr. biogeochemické reakcie C, N látok)

• hydrologická funkcia (infiltrácia, zadržiavanie a (re)distribúcia vody v 
krajine)

• biotop pre širokú škálu organizmov

• tlmivá (pufračná) a filtračná funkcia (zadržiavanie – retencia
rizikových látok; tlmenie poklesu pH, ktoré prebieha vďaka rozpúšťaniu 
pôdnych minerálov a výmenným reakciám sorpčného komplexu, pri ktorých 
dôjde k naviazaniu vodíkových protónov z pôdneho roztoku)

• fyzická opora a stabilita

podľa World Soil Information (isric.org) sú funkcie pôdy 
nasledovné: 

• produkcia biomasy

• uskladnenie, filtrácia a transformácia látok

• habitat/biotop a zdroj/rezervoár génov

• zdroj látok a materiálov (napr. živiny, humínové látky, enzýmy)

• fyzické a kultúrne dedičstvo

• platforma pre stavebné aktivity človeka



Kvalita pôdy a 
faktory ktoré 
ju ovplyvňujú
a ohrozujú

• acidifikácia pôdy

• zasolenie pôdy

• problémy vyvolané dlhotrvajúcim / častým suchom: 
mineralizácia humusu, dezertifikácia pôdy / krajiny, 
pokles biologickej aktivity pôd

• kontaminácia (organická / anorganická): priemyselná, 
spôsobená banskou činnosťou, produkcia odpadov, 
neriadené skládky odpadov (vrátane tzv. starých 
environmentálnych záťaží)

• intenzívna urbanizácia – odstránenie pôdy alebo jej 
prekrytie nepriepustnými stavebnými materiálmi

• fyzikálna degradácia pôdy (zhutnenie – kompakcia, 
erózia)

viaceré z uvedených procesov (acidifikácia, zasolenie, 
erózia, zhutnenie) sú čiastočne prirodzené, avšak vďaka 
ľudskej činnosti došlo k ich zintenzívneniu, následkom 
čoho sa prejavili na území s väčšou rozlohou



Uhlík v pôde a 
súvisiace 
procesy



Pôda ako rezervoár uhlíka (globálne hľadisko)

• Organicky uhlík v pôde (približne): 

684 – 724 Pg (0 – 30 cm)

1 462 – 1 548 Pg (0 – 100 cm)

2 376 – 2 456 Pg (0 – 200 cm)

• Anorganický uhlík (karbonáty - uhličitany) v pôde (približne):

695 – 748 Pg (0 – 100 cm)

1 Pg (petagram) = 1 . 1015g = 1 miliarda ton



Obsah organicky viazaného uhlíka v povrchových 30 cm pôdy (t/ha)

Minasny et al., 2017. Soil carbon 4 per mille. Geoderma.



Nigéria Austrália

Francúzko USA

Minasny et al., 2017. Soil carbon 4 per mille. Geoderma.



Pôda ako rezervoár uhlíka (bilancia org. C v pôde)

• vstupy: odumierajúca biomasa najmä rastlinného pôvodu, v menšej miere živočíšneho a 
mikrobiálneho (čistá primárna produkcia ekosystému) 

• straty: 1. respirácia (k poklesu organického C v pôde dochádza najmä prostredníctvom 
respirácie)

prebieha vďaka širokej škále heterotrofných organizmov (baktérie, huby, prvoky, roztoče, 
obrúčkavce a ďalšie)

okrem heterotrofných organizmov sa na respirácii v menšej miere podieľa aj koreňový 
systém rastlín spolu so symbiotickými baktériami a hubami

2. erózia – mechanický odnos povrchovej časti pôdy v dôsledku pôsobenia kinetickej 
energie vody a vzdušných más (vetra); okrem toho erózia podporuje prevzdušnenie 
hlbších vrstiev pôdy → vyššia intenzita respirácie

3. požiare → premena org. C v povrchovej vrstve pôdy na CO2

4. časť organického C je v pôde prítomná v rozpustenej forme → straty prostredníctvom 
odtoku, resp. vylúhovania



Pôda ako rezervoár uhlíka (a zdroj skleníkových plynov)

• respirácia → CO2

respirácia heterotrofných organizmov je podmienená prítomnosťou kyslíka, čiže 
prevzdušnením pôdy

• metanogenéza→ CH4

v anoxických podmienkach, kde absentuje kyslík a zároveň je prítomná org. hmota 
(napr. mokrade, ryžové polia, tráviaci trakt prežúvavcov, termitov, skládky odpadov) 
prebieha jej rozklad vďaka anaeróbnym zástupcom kmeňa Euryarchaeota, ktoré sú 
súčasťou domény Archaea (prokaryotických jednobunkových organizmov)

ide o formu anaeróbneho dýchania, kedy sa (na miesto O2) ako elektrónový 
akceptor použije uhlík (napr. vo forme CO2, alebo kys. octovej), zástupcovia 
Euryarchaeota vytvárajú CH4 z CO2; octanu a H2, okrem nich je pri metanogenéze
dôležitá aj aktivita ďalších organizmov (anaeróbnych baktérií, húb a prvokov)



Thauer et al., 2008. 
Methanogenic archaea: 
ecologically relevant differences 
in energy conservation.



topenie permafrostu (dlhodobo zamrznutej pôdy) → uvoľnenie CH4



Predpokladaný výskyt permafrostu – dlhodobo zamrznutej pôdy



Funkcie pôdnej organickej hmoty v ekosystémoch

• sorbent (obrovský špecifický povrch), vďaka ktorému pôda zadržiava (a za určitých 
podmienok uvoľňuje) nielen živiny, ale aj prípadné kontaminanty

• predstavuje energetický substrát pre značne široké spektrum heterotrofných
organizmov v pôdach → podpora biodiversity

• prispieva ku koagulácii pôdnych častíc a tvorbe priaznivej (stabilnej) štruktúry pôd

• pôdy s vyšším podielom stabilnej organickej hmoty vykazujú vyššiu odolnosť voči 
erózii a zhutneniu, pričom sa zároveň vyznačujú aj vyššou vodoretenčnou
kapacitou (schopnosťou zadržiavať vodu)

• vplyv pôdnej org. hmoty na procesy prebiehajúce v prírode závisí nie len od jej 
celkového množstva, ale najmä od jej kvalitatívnych charakteristík (pomer C/N, 
pH, chem. zloženie - zastúpenie jednotlivých funkčných skupín, povaha väzby s 
anorganickými komponentami, miera stabilizácie)



Čo ovplyvňuje (podporuje) stabilizáciu C v pôde

• vysoká vlhkosť pôdy: v prípade organozemí (rašelín), ktorých výskyt je charakteristický 
pre mokraďné ekosystémy, je zamokrenie pôdy hlavnou príčinou pomalého rozkladu 
organickej hmoty; rýchlosť difúzie naprieč prostredím nasýteným vodou je zanedbateľná 
→ absencia kyslíka (resp. iného akceptora elektrónov), ktorý by umožnil oxidáciu org. 
hmoty

• org. hmota v organozemiach (rašelinách) však sama o sebe nie je stabilná; v prípade ak 
dôjde k odvodneniu (vysušeniu) organozemí, nastáva pomerne rýchla mineralizácia org. 
látok, čo vedie k značným stratám org. C z pôdy a produkcii CO2

• v prípade väčšiny pôd, v ktorých zložení prevažuje anorganický podiel (napr. černozeme, 
čiernice, smonice), pôsobia v prospech stabilizácie org. C v pôde fyzikálno-chemické 
interakcie (sorpcia) organickej hmoty s anorganickými komponentami najmä ílovej frakcie 
pôd (ílové minerály, oxidy, hydroxidy a oxyhydroxidy Fe, Al a Mn)

• vďaka zmieneným interakciám dochádza v pôde k agregácii pôdnych častíc a tým pádom 
k tvorbe pôdnej štruktúry, čo prispieva k stabilizácii org. C v pôde



Dusík v pôde 
a životnom 
prostredí



Kolobeh N v terestrických ekosystémoch:



Dusík ako esenciálny prvok a živina 

• v organizmoch je prítomný v aminokyselinách (proteínoch), nukleových kyselinách (DNA, 
RNA), je súčasťou molekuly ATP, ktorá hrá dôležitú úlohu pri prenose a “skladovaní” 
energie v rámci biochemických procesoch v bunkách; u rastlín je N potrebný najmä vo 
vegetatívnej fáze – keď rastú (zväčšujú svoj objem a hmotnosť)

• N je v pôde prístupný pre rastliny vo forme NH4
+ a NO3

- (v menšej miere NO2
-)

• dominantná časť pôdneho N (> 95%) je však prítomná v organickej hmote → na to aby ho 
rastliny mohli využívať, musí najprv prebehnúť mineralizácia a následne nitrifikácia

• mineralizácia org. látok prebieha vďaka aktivite heterotrofných aj autotrofných 
organizmov, nitrifikácia prebieha najmä vďaka aktivite autotrofných baktérií (napr. 
Nitrosomonas a Nitrobacter) 

• veľmi dôležitým procesom, ktorým sa N dostáva do pôdy je fixácia atmosférického N; tá 
prebieha najmä vďaka aktivite heterotrofných baktérií (symbiotických aj 
nesymbiotických); v menšej miere aj vďaka niektorým autotrofným riasam; známy je rod 
Rizobium - mykorízne baktérie, ktoré pomáhajú získavať rastlinám N (čeľaď Fabaceae)



Environmentálne riziká spojené s dusíkom v pôde

• dusičnany (a dusitany) 

patria k veľmi rozšíreným kontaminantom povrchových aj podzemných vôd; ich 
vyšší obsah pitnej vode môže predstavovať značné nebezpečenstvo pre deti v 
útlom veku (zákon 354/2006 síce povoľuje obsah dusičnanov až do 50 mg.l-1, čo je zdraviu neškodné pre väčšie deti a 
dospelých ľudí, avšak u malých detí veku < 1 rok konzumácia vody s obsahom dusičnanov > 10 mg.l-1 môže viesť k 
methemoglobinémii)

pochádzajú najmä z hnojív aplikovaných do pôdy

okrem toho, že pre väčšinu dusičnanov je charakteristická vysoká rozpustnosť, ión 
NO3

- je z dôvodu záporného náboja pôdou len minimálne zadržiavaný 

• oxid dusný (N2O – oveľa efektívnejší skleníkový plyn ako CO2 alebo CH4)

vzniká pri denitrifikácii, ktorá prebieha najmä v redukčných podmienkach – pri 
vysokej vlhkosti → dochádza k uvoľňovaniu N2O z pôd



Tian et al., 2020. A comprehensive quantification of 
global nitrous oxide sources and sinks.



Pôda ako zdroj vody
(pre rastliny)



Voda v pôde

• proces fotosyntézy je veľmi náročný na spotrebu vody → “priemerná” rastlina 
“spotrebuje” (vďaka transpirácii) pri syntéze 1 kg fytomasy (sušiny) približne 500 
kg vody

• rastliny nie sú v rámci ich fyziologických procesov pasívne → prostredníctvom 
prieduchov regulujú množstvá transpirovanej vody. Avšak, cez prieduchy, ktorými 
odchádza voda z rastliny, vstupuje zároveň dovnútra CO2 potrebný pre 
fotosyntézu. Takže zavretie prieduchov sa nutne prejaví na poklese intenzity 
fotosyntézy. Znížená transpirácia má často za následok prehrievanie rastliny, čo 
vedie k nárastu intenzity respirácie (práve na úkor fotosyntézy).

• okrem prieduchov, reaguje väčšina terestrických rastlín na vlhkostné pomery v 
pôde napr. veľkosťou koreňového systému a vzájomným pomerom veľkosti 
nadzemnej a podzemnej časti rastliny





Potenciál pôdnej vody

• kvantitatívne vyjadrenie sily, ktorou pôda viaže vodu (často sa udáva v jednotkách tlaku)

celkový potenciál ΨT (môžeme vyjadriť ako sumu čiastkových p.)

Ψm matricový potenciál, ktorý je výsledkom spolupôsobenia kapilárnych a adsorpčných síl v pôde

Ψs osmotický potenciál - zložka potenciálu, ktorú určuje množstvo a charakter rozpustených látok 
v pôdnom roztoku

Ψp tlakový potenciál je definovaný ako hydrostatický tlak, ktorým pôsobí voda (napr. pri nasýtení 
pôdy) nachádzajúca sa nad uvažovaným bodom

Ψz gravitačný potenciál, ktorý je daný výškovým rozdielom medzi referenčným bodom a 
uvažovanou pozíciou

• V systéme pôda – rastlina – atmosféra platí univerzálny princíp, že voda prúdi z miest s 
vyšším energetickým potenciálom do miest, kde je energetický potenciál nižší. Výskyt 
rozdielov, resp. gradientov tohto potenciálu medzi susednými miestami v systéme 
vytvára silu, ktorá stimuluje pohyb – prúdenie vody, a to jednak vo vnútri pôdy, rastliny a 
atmosféry, ale aj medzi nimi navzájom.
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Matricový 
potenciál
je daný veľkosťou, 
distribúciou pórov pôde, ich 
geometriou, veľkosťou 
kontaktného uhla,  
povrchovým napätím v 
rámci fázových rozhraní 
(kvapalina-vzduch, vzduch-
pevná fáza, pevná fáza-
kvapalina)



Osmotický potenciál 
je daný charakterom a koncentráciou rozpustených látok v (pôdnom) roztoku

voda

roztok

membrána so 
selektívnou 

priepustnosťou

Napriek tomu, že v pôdach často osmotický potenciál nehrá
významnejšiu úlohu (pri dostupnosti vody pre pôdne organizmy), 
ak sa pôdny roztok vyznačuje vyššou koncentráciou osmoticky
aktívnych látok, jeho význam nemožno ignorovať.
Príkladom takejto situácie sú pôdy s vyšším obsahom sodných solí,
tzv. zasolené pôdy, ktorých výskyt je charakteristický najmä pre 
nížiny aridných oblastí, kde potenciálna ročná evapotranspirácia
prevyšuje úhrn zrážok, podzemná voda je mineralizovaná a jej 
hladina sa nachádza plytko pod povrchom.

Osmotický tlak je v zriedených roztokoch proporcionálny 
koncentrácii roztoku a teplote

∏ = MRT (Pa) 

∏ je osmotický tlak, M molárna koncentrácia, 
T teplota v Kelvínoch, 
R plynová konštanta = 0.08205 L atm/mol K

výškový rozdiel 
uvažovaného 
stĺpca je priamo 
(lineárne) úmerný 
koncentrácii 
osmoticky aktívnej 
látky v roztoku



zasolené pôdy: 
vďaka vysokej hodnote 
osmotického tlaku (ktorá je 
podmienená vysokou koncentráciou 
sodných solí) pôdneho roztoku 
je pre väčšinu rastlín a najmä pôdnych 
mikroorganizmov voda fyziologicky 
nevyužiteľná



Klimatický atlas Slovenska (SHMÚ)

aj na Slovensku máme na nížinách výparný režim, avšak mineralizácia podzemných vôd našťastie v rámci veľkej časti daného územia nie 
je vysoká



Potenciál pôdnej vody (princíp merania)

1. v laboratóriu: nasýtenie vzorky vodou na úroveň plnej vodnej 
kapacity a jej postupné odvodňovanie aplikáciou zvýšeného tlaku

2. priamo v teréne - použitím tenziometrov



Novák, Hlaváčiková, 2016. Hydrológia pôdy.



Novák, Hlaváčiková, 2016. Hydrológia pôdy.



Hysteréza pôdnej vody

• určité množstvo vody bude v pôde viazané 
menšou silou pri zvlhčovaní pôdy, ako pri jej odvodňovaní
• určitému vlhkostnému potenciálu bude zodpovedať 
nižšia vlhkosť pôdy pri jej zvlhčovaní, ako pri jej odvodňovaní

príčiny:
• rozdielna veľkosť 
kontaktného uhla 
pri zvlhčovaní a 
odvodňovaní pôdy
• voda pri zvlhčovaní
a odvodňovaní 
postupuje cez póry,
ktorých veľkosť
a geometria sú často 
odlišné



Pôda ako 
zdroj živín
(pre rastliny)



Živiny v pôde (prvky)

• rastliny a ďalšie pôdne organizmy prijímajú živiny v rozpustenej forme (pôdny roztok)

• väčšina prvkov, ktoré rastliny v rámci fyziologických procesov využívajú je v 
pôdnom roztoku prítomná vo forme katiónov (výnimkami sú napr. NO3

-, HPO4
2-, H2PO4

-, SO4
2-)

• príkladom prvkov dôležitých pre rast a vývoj rastlín sú: N, K, Ca, Na, Mg, P, Fe 
(samozrejme, že dôležité sú aj ďalšie, napr. S, Mn, B, Zn, Cu)

• obsah prvkov – nutrientov v pôdach je do značnej miery podmienený 
charakterom (zložením) pôdotvorného substrátu (okrem N, ktorý sa do pôdy dostáva 
rozkladom biomasy a fixáciou atmosférického N2)

• 99% zemskej kôry je tvorenej 10 prvkami: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, P a Ti

• pestrejším zložením, z pohľadu zastúpenia rôznych prvkov v pôdotvornom
substráte, sa vyznačujú sopečné bázické horniny (bazalt, gabro, peridotit, 
serpentinit); naopak menšia pestrosť prvkov je charakteristická pre sedimentárne 
horniny (napr. pieskovce, vápence, dolomity)



Obsah 
prvkov v 
rastlinách:

Procházka a kol., 2003. Fyziologie rostlin.

Obsah hlavných prvkov
ktoré tvoria prevažnú 
časť rastlinnej fytomasy
klesá v poradí:
C > 0 >> H > N > S



Živiny v pôde (vplyv pH pôdy na “bioprístupnosť” prvkov v rizosfére)

Procházka a kol., 2003. Fyziologie rostlin.



Celkový obsah Ca v povrchovom horizonte

Čurlík J., Šefčík, P., 2021. Geochemický atlas Slovenskej republiky, časť V: Pôdy



Celkový obsah Mg v povrchovom horizonte

Čurlík J., Šefčík, P., 2021. Geochemický atlas Slovenskej republiky, časť V: Pôdy



Celkový obsah K v povrchovom horizonte

Čurlík J., Šefčík, P., 2021. Geochemický atlas Slovenskej republiky, časť V: Pôdy



Celkový obsah P v povrchovom horizonte

Čurlík J., Šefčík, P., 2021. Geochemický atlas Slovenskej republiky, časť V: Pôdy



Celkový obsah Fe v povrchovom horizonte

Čurlík J., Šefčík, P., 2021. Geochemický atlas Slovenskej republiky, časť V: Pôdy



Živiny v pôde (ako môžeme zistiť aké množstvo je prístupné)

• celkové obsahy prvkov v pôde často nie sú optimálnym ukazovateľom ich biodostupnosti

• pri analýze pôd sa používajú rôzne extrakčné roztoky, ktoré “imitujú” odber prvkov 
koreňovým systémom; príkladom takého roztoku je Mehlich III, ktorý obsahuje CH3COOH 
(0.2 mol L-1,) NH4NO3 (0.25 mol L-1), NH4F (0.015 mol L-1), HNO3 (0.013 mol L-1), and EDTA 
(0.001 mol L-1)

• uvedený roztok sa často používa keď chceme vedieť aké množstvá Ca, Mg, K, P a Fe sú v 
pôde prístupné pre rastliny 

• okrem P sú Ca, Mg, K, aj Fe v pôdnom roztoku prítomné vo forme katiónov



“Bioprístupné” množstvá vybraných prvkov v rizosfére pôd Podunajskej nížiny (hĺbka 0 – 30 cm).

Napriek tomu, že ide o pomerne úrodné pôdy, obsahy P a najmä Fe sú 
relatívne nízke, čo je spôsobené tým, že pH daných pôd je často ≥ 7,5. V 
mierne alkalických podmienkach sú stabilné málo rozpustné Ca 
fosforečnany. Celkový obsah Fe je v daných pôdach podobný ako obsah 
Mg, avšak iba malá frakcia z celkového množstva Fe je prístupná pre 
organizmy (na rozdiel od Mg). Veľká časť z celkového Fe je 
pravdepodobne prítomná vo forme primárnych minerálov (silikáty, 
oxidy), z ktorých sa Fe do pôdneho roztoku uvoľňuje len veľmi pomaly.


