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3. PEDOLOGIE 
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Vznik a vývoj půd podmiňují: 

3 půdotvorné faktory 

(voda, vduch, záření) 

+ 2 půdotvorné podmínky   

(terén, čas) 

+ činnost člověka 

( + a - ) 

= půdotvorní činitelé 
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Co je „úkolem“ půdotvorných činitelů? 

• zabezpečit rozpad výchozího materiálu na částice o 
velikosti molekul a iontů (průchodnost buněčnou 
membránou) 

•východiskem je zvětrávání = narušení pevné horniny 
a zahájení půdotvorných procesů 

•půdotvorné procesy 

•Stálé - mechanické a chemické (matečná hornina) 

•Proměnlivé - abiotické a biotické (prostředí) 
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Půdotvorní činitelé z praktického pohledu: 
1. Matečná hornina 
• rozhoduje o druhu půdy (lehká, těžká ...) 

2. Klima 
• rozhoduje o půdním typu (působí srážky, teplota, výpar . . .) 

3. Vegetace 
• působí na půdu a půda zpětně ovlivňuje vegetaci 

4. Podzemní voda 
• její hladina ovlivňuje tvorbu půd 

5. Reliéf terénu 
• ovlivňuje mocnost půdy a velikost půdních částic ( sklon, sesuvy, nánosy ) 

6. Činnost člověka 
• přímá, nepřímá, kladná, záporná 
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Půdotvorní činitelé vytváří znaky půd na půdním 
profilu: 

• k nejvýraznějším znakům patří horizonty 

• na půdním profilu může nastat různá typická kombinace pro daný 
půdní typ, ale základní jsou: 

  

A - eluviální (ochuzovaný) 

B - iluviální (obohacovaný) 

C - matečná hornina (Cr) 
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Významným znakem půdy je i její hloubka: 

Velmi mělké   do 15 cm 

Mělké    30 cm 

Středně hluboké  60 cm 

Hluboké    60 -100 cm 

Velmi hluboké  nad 100 cm 
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Další znaky půd 

 

• mocnost a hloubka horizontu (jako u vrstev a souvrství u sedimentů) 

 

 

 

 

 

 

• stratigrafie půdního profilu = rozlišení horizontů (genetických či 
diagnostických) 
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Opakování, dotazy, nejasnosti: 

• Kteří půdotvorní činitelé působí na vznik a 
vývoj půd, 

• charakterizujte jednotlivé půdotvorné 
činitele, 

• co je to horizont půdy, 

• které horizonty jsou základní a jak je 
označujeme, 

• klasifikujte půdy podle hloubky 
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Domácí úkol 

• Prostudovat látku se sešitu, opakovací otázky str. 51 


