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1.1. Základní pojmy a pravidla označení půdních horizontů 

• Genetický půdní horizont 
= část půdního tělesa (=pedonu), která je zpravidla rovnoběžná s povrchem 
půdy a vyznačuje se specifickými morfologickými, fyzikálními, chemickými a 
biologickými znaky a vlastnostmi. Vznikl působením půdotvorných procesů. 
 
• Půdní vrstva 

= je rovněž součástí pedonu a má specifické znaky a vlastnosti. Vznikla 
však geologickými procesy. Je to například základní souvrství půdotvorného 
substrátu. 
 
• Diagnostický půdní horizont 

=dobře rozeznatelný genetický půdní horizont (nebo i půdní vrstva), který 
je definovaný souborem vizuálních i analytických znaků (lze je popsat, 
změřit, určit, charakterizovat ...). Slouží k definici půdního typu. 



Hlavní symboly diagnostických horizontů 

• Slouží k označení základních souborů 
diagnostických horizontů. 

 
• Využívají se pro ně velká písmena abecedy 

 
• Např.: A, B, E, G, C a.j. 



Přídatné symboly diagnostických horizontů 

• používají se malá písmena abecedy 

 
• slouží k diferenciaci znaků horizontů 

 
• Např. Bv, Bs, Bt, Bm aj. 



Přechodné horizonty 

Uplatňují se u nich znaky různých půdotvorných procesů. Vyjadřují se 
kombinací hlavního symbolu a přídatných symbolů, přičemž se klade důraz 
na přídatný symbol, který je uvedený v pořadí jako prvý : 
 
• hlavní symbol s více přídatnými symboly, např.: Bvs (převažují znaky 

horizontu Bv nad znaky horizontu Bs) 
  
• dva symboly horizontů uvedené vedle sebe, které se uplatňují přibližně 

stejně, např.: EnBv nebo BtC 

  
• dva symboly horizontů oddělené šikmou čárkou, s výraznou převahou 

znaků horizontu v „čitateli“ (např.: En/Bv nebo Bt/C) 
  
• dva symboly horizontů, které jsou vzájemně nepromíšené a jejichž 

partie tvoří skvrny, pruhy nebo záteky, se oddělují znaménkem plus 
(např.: El + Bt) 



Subhorizont diagnostického půdního horizontu 

Je část půdního horizontu rovnoběžná s povrchem půdy, 
která je zřetelně odlišná od subhorizontu sousedního (svými 
morfologickými a fyzikálními znaky, hlavně barvou půdy, její 
zrnitostí, strukturou, konzistencí ...). 
 
• Subhorizonty se označují čísly ve velikosti písmen malé 

abecedy, např. Bv1, Bv2. 



Schematické znázornění sekvence 
horizontů půdního profilu 

• horizonty se od sebe oddělují ležatými čárkami např.: 
 O – Ah – El – Bt – BC – C 

 
 
• do závorky se dávají horizonty slabě či nevýrazně 

vyvinuté, např.: 
 Ah – (Ev) – Bt – B/C – C 



1.2. Charakteristiky a označení 
půdních horizontů 

1.2.1. Organické horizonty - obsahují > 20–30 % organických látek 

 
1.2.1.1. Anhydrogenní horizonty nadložního humusu 

 
o vznikají na propustných nezamokřených půdách 

  
o tvorba nadložního humusu není ovlivněna podzemní vodou 

  
o pro tento soubor horizontů je možno použít souhrnné 

označení O 



Přehled anhydrogenních horizontů 
nadložního humusu 

• L – horizont opadanky 

 Ln – horizont nové opadanky 

 Lv – horizont změněné opadanky 

  
• F – horizont drti (fermentační) 

 Fm – mykogenní horizont drti 
 Fz – zoogenní horizont drti 
 Fa – amfigenní horizont drti 
  

• H – horizont měli (humifikační) 
 Hh – humusový horizont měli 
 Hz – zoogenní horizont měli 
 Ha – amfigenní horizont měli 
 Hr – reziduální horizont měli 



L – horizont opadanky 

Je tvořen relativně čerstvým opadem, který je málo rozložený, takže 
jeho původ lze snadno rozeznat. 
 
 Ln – horizont nové opadanky 

o tvoří jej čerstvý nebo málo rozložený opad nahromaděný 
na povrchu půdy v období kratším než jeden rok 

o změnil sice původní barvu, ale zachoval si strukturu 

o je většinou kyprý 

  
 Lv – horizont změněné opadanky 

o tvořen starším opadem, který je silně odbarvený a jeví 
první známky rozkladu 

o zatím ještě není rozmělněný 

o chybí humifikovaný materiál 



F – horizont drti (fermentační) 

Převažují částečně rozložené organické zbytky, jejichž původ 
je ještě rozeznatelný, nad jemným humifikovaným materiálem, jehož 
původ nelze určit. 
 
Fm – mykogenní horizont drti - charakteristický prorůstáním a 
spojováním rostlinných zbytků myceliemi hub a kořínky, bývá značně 
soudržný, vláknitý až plsťovitý, má plísňový zápach 

  
Fz – zoogenní horizont drti - má kyprou a nesoudržnou strukturu 
jako důsledek aktivní činnosti půdních živočichů, jejich exkrementy 
jsou velmi časté, mycelium hub se vyskytuje jen zřídka ve větším 
množství 
  

Fa – amfigenní horizont drti - tvoří přechod mezi horizonty Fm a 
Fz, přeměna organických látek probíhá za vyvážené účasti jak hub a 
plísní, tak půdní fauny 



H – horizont měli (humifikační) 

Je tmavě zbarvený, rostlinné zbytky jsou v silném stupni rozkladu, takže 
jejich struktura není většinou rozeznatelná. Podíl „mazlavé“ hmoty 
humifikovaného materiálu výrazně převládá nad méně rozloženými zbytky 
(odumřelými kořeny a kůrou). 
 
Hh – humusový horizont měli - je tvořen především černým organickým 
materiálem, za vlhka kluzkým a lze jej roztírat mezi prsty, které špiní. 
Je nestrukturní, celistvý. Téměř chybí trus půdních živočichů. 
 
Hz – zoogenní horizont měli - je černě zbarvený a má jemnou drobtovitou 
strukturu. Exkrementy půdních živočichů jsou velmi časté. 
 
Ha – amfigenní horizont měli - tvoří přechod mezi horizonty Hh a Hz. 
Zhruba stejně jsou zastoupeny jak znaky humusového, tak zoogenního 
horizontu měli. 
 
Hr – reziduální horizont měli - je typicky tmavě červenohnědě zbarvený. 
Organický materiál je za vlhka částečně kluzký, při roztírání však nešpiní 
prsty. Převládají v něm jemné amorfní částice, ale vyskytují se také 
rozpoznatelné zbytky, jako kořeny, kůra nebo dřevo. 



1.2.1.2. Hydrogenní horizonty 
nadložního humusu 

• vznikají u půdních typů, u nichž je hladina podzemní 
vody větší část roku blízko povrchu půdy 

 
• organický materiál je v různém stupni rozkladu 

 
• pro soubor těchto horizontů je možno použít 

souhrnné označení Ot 



Přehled hydrogenních horizontů 
nadložního humusu 

• Of – hydrogenní horizont fibrický 

 
• Om – hydrogenní horizont mesický 

 
• Oh – hydrogenní horizont humusový 



Of – hydrogenní horizont fibrický 

• obsahuje >40% objemu nerozložených organických látek 

 
• lze rozeznat jejich původ (mechy, rašeliníky, ostřice aj.) 

 
• rostlinné zbytky jsou vláknité 



Om – hydrogenní horizont mesický 

• tvořen částečně rozloženými organickými zbytky 

 
• je přechodným horizontem mezi horizonty Of a Oh 

 



Oh – hydrogenní horizont humusový 

• je převážně dobře rozložený organický materiál, 
transformován do tmavě zbarvených jemných 
humusových látek 

 
• špatně rozložené vláknité zbytky zaujímají méně než 

10 % objemu 
 



1.2.1.3. Rašelinné horizonty - T 

• vznikají rašeliněním organických zbytků rostlin při 
dlouhodobém nadbytku vody za omezeného přístupu 
vzduchu ( = ulmifikace ) 

 
• mocnost horizontů T u organozemí musí být větší 

než 0,5 m 
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Přehled rašelinných horizontů 

• Tf – rašelinný horizont fibrický 

 
• Tm – rašelinný horizont mesický 

 
• Ts – rašelinný horizont saprický 

 
• Th – humolitový horizont 
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Tf – rašelinný horizont 
fibrický 

• obsahuje více než 2/3 
nerozložených organických 
látek 

• je to horizont typický pro 
vrchoviště 

 
Vznik vrchoviště: 
1 - nepropustná vrstva, 2 - živý 
rašeliník, 3 - nynější hranice 
podzemní vody, 4 - původní 
hranice podzemní vody, 5 - 
odumřelé vrstvy rašeliníku 
(rašelina), 6 - rašelinné oko.  
 



Tm – rašelinný horizont 
mesický 

 
• obsahuje 1/2–2/3 nerozložených organických látek 

 
• je to horizont typický pro přechodné rašeliny 



Ts – rašelinný horizont saprický 

• obsahuje méně než 2/3 
nerozložených organických 
látek 

• je to horizont typický pro 
slatiny 

Vznik slatiny: 
1 - nepropustná vrstva, 
2 - ukládání uhynulých 
organických částic na dně vodní 
nádrže, 
3 - plovoucí ostrovy - zbytky 
rostlin, na nichž vyrůstají rostliny 
nové  



Th – humolitový horizont 

 
• je charakteristický významnou příměsí 

minerálních částic 

 
• obsahuje zhruba 20–50 % hmoty spalitelných 

organických látek 



1.2.2. Organominerální povrchové 
horizonty 

• obsahují < 20–30 % hmoty organických látek 

 
• lze je označovat souhrnně jako soubor horizontů A 

 
• jsou to povrchové organominerální horizonty s nahromaděním 

humifikovaných organických látek do obsahu 20–30 % 

 
• některé humusové látky tvoří vazby s minerálními koloidy 

 
• nerozložených organických látek je většinou méně jak 5 % 



Přehled organominerálních 
povrchových horizontů 

• Anhydromorfní humózní horizonty 

 
• Hydrogenní humózní horizonty 

 
• Kulturní humózní horizonty 

 



Přehled organominerálních povrchových 
anhydromorfních humózních horizontů 

• Ai – iniciální 
• Ah – humózní lesní 
• Ad – humózní drnový 

• Am – melanický 

 Ame – melanický ochuzený 

 Amk – melanický s karbonáty 

• Ac – černický 

 Ack – černický s karbonáty 

• Aa – andický 

• As – tirsový 

• Au – umbrický 



Anhydromorfní humózní horizonty 

Ai – iniciální - slabě vyvinutý, mocnost do 0,05 m, obsahuje < 1% 
humusu; je charakteristický pro iniciální vývoj půdy. 
 
Ah – humózní lesní - mocnost do 0,1 m; horizont je světle šedý, nikoliv 
tmavý jako horizont umbrický, do hloubky humusu rychle ubývá; 
 
Ad – humózní drnový - vzniká jako důsledek hlubokého prokořenění půdy 
kořínky trav; vzniká činností travní vegetace i na původní lesní půdě. 
 
Am – melanický - mocnost větší jak 0,1m; tmavý, kyprý, sorpčně 
nasycený; nesplňuje znaky černického ani andického horizontu. 
 

 Ame – melanický ochuzený 

 Amk – melanický s karbonáty 



Anhydromorfní humózní horizonty 

Ac – černický - mocnost větší jak 0,3 m; tmavý, kyprý, s příznivou 
strukturou, sorpčně nasycený, biologicky vysoce aktivní. 
 Ack – černický s karbonáty 

  
Aa – andický - mocnost více jak 0,1 m; tmavý, obsah organických 
látek nad 4 %; výrazně kyprý; vyskytuje se jen na kyselých 
vulkanických zvětralinách s převahou sklovitých částic. 
 
As – tirsový - mocnost > 0,3 m; tmavý, sorpčně nasycený; vznikl 
na těžkých jílech s tvorbou trhlin v době sucha a lesklých skluzných 
ploch v době vlhka (= vertické znaky) 
 
Au – umbrický - mocnost větší jak 0,1 m; tmavý jako melanický 
horizont, ale je sorpčně silně nenasycený. 
 



Organominerální povrchové 
hydrogenní humózní horizonty 

• Ahg, Amg, Acg, Aug – hydrogenní humózní 
horizont lesní, melanický, černický, umbrický bez 
bročků (nodů) 

 
• Ahn, Amn, Acn, Aun – hydrogenní humózní 

horizont lesní, melanický, černický, umbrický s 
bročky (nody) 

 
• At – zrašelinělý horizont - mocnost 0,1– 0,5 m; 

obsah organických látek 14–20 % 



Organominerální povrchové 
kulturní humózní horizonty 

• Ap – orniční 
 
• Az – antropický 

 
 Azx - vzniklý navrstvením materiálu 
humózních horizontů 

 



1.2.3. Podpovrchové horizonty 

• leží pod horizonty biogenní akumulace organických 
látek 

 
• pokud je v nich zvýšeno množství organických látek, 

pak sem byly iluviovány, nebo je už obsahuje 
půdotvorný substrát 



Přehled podpovrchových horizontů 

1.2.3.1. Vysvětlené, o jíl nebo o oxidy Fe, Mn = ochuzené horizonty 

 
1.2.3.2. Kambické (metamorfické) horizonty 

 
1.2.3.3. Spodické horizonty 

 
1.2.3.4. Luvické, jílem obohacené horizonty 

 
1.2.3.5. Mramorované, redoximorfní horizonty 

 
1.2.3.6. Glejové, reduktomorfní horizonty 

 
1.2.3.7. Horizonty akumulace karbonátů a solí 
 
1.2.3.8. Horizonty fosilní a pohřbené 

 
1.2.3.9. Substrátové horizonty a horizonty podložní horniny 



1.2.3.1. E – vysvětlené, o jíl nebo o oxidy Fe, Mn 
ochuzené horizonty 

• Jsou ochuzené až vybělené horizonty, vzniklé transportem látek 

• Na povrchu pískových nebo prachových zrn chybí, nebo jsou 
vytvořeny jen velmi tenké povlaky 

• Jejich sorpční kapacita je nižší než u horizontů ležících nad nimi a 
pod nimi 

 
• E – vybělený horizont lze dále členit, pokud je to účelné: 

 
Např.: 

  
 Ep – podzolizací ochuzený horizont - až popelavě šedý 

horizont podzolů 



1.2.3.2. Kambické (metamorfické) horizonty 

• nevznikají iluviací!, ale převážně procesem 
braunifikace = rozklad primárních minerálů vodou 
při uvolňování Fe, Mn, Al , doprovázená tvorbou 
a přeměnou jílovitých minerálů (viz. charakteristika 
kambisolů) 

 
• jsou bez výrazného biogenního hromadění humusu 

a iluviace koloidů (na povrchu strukturních agregátů 
nejsou vytvořeny výraznější povlaky) 



Kambické (metamorfické) horizonty 

• Bv – hnědý horizont 
o je diagnostickým horizontem kambizemě; je hnědší a má větší 

obsah prachu a nižší obsah skeletu než pod ním ležící substrát 
o Pokud je to účelné, je možno odlišit subhorizonty (Bv1, Bv2), nebo 

vylišit přechodové horizonty či variety : 
  

 Bvt – hnědý luvický (obohacený jílem, který vytváří povlaky 
strukturních agregátů) 

 Bvs – okrově hnědý horizont obohacený sesquioxidy 

 Bvg – hnědý oglejený 

 Bvm – hnědý mramorovaný 

 Bvh – hnědý obohacený humusem 

 Bvk – hnědý obohacený karbonáty 

 Bva – hnědý andický 

 Bvp – hnědý pelický (tvoří přechod k pelickému horizontu Bp) 



Kambické (metamorfické) horizonty 

• Bp – pelický - s obsahem jílu nad 35 % alespoň v části 
horizontu;  

• Ba – andický - výrazně kyprý s andickými znaky; leží pod 
horizontem Aa 

 
• Br – rubefikovaný - má červenější barvu v důsledku složek 

volného železa 

 
• Bz – hnědý antropický - vznikl lidskou činností navrstvením 

materiálu a kambických horizontů; pod ním se uchovaly původní 
půdní horizonty 



1.2.3.3. Spodické horizonty 
• jsou silně sorpčně nenasycené 

• jsou výsledkem procesu podzolizace (viz. charakteristika podzosolů) v 
podmínkách silně kyselé reakce (pHH2O pod 5) a tvorby moru 

• spodické horizonty jsou diagnostickými horizonty podzolů a kryptopodzolů 

 
 Bsv – rezivý - rezivě okrový až rezivý, výrazně kyprý; chybí znaky výrazné 

iluviace; uvolněno je hlavně amorfní oxidované Fe 

  
 Bsh – humusoseskvioxidický - tmavě rezivý až černorezivý se zřetelnými 

znaky iluviace organických látek 

  
 Bs – seskvioxidický - rezivý až rezivě hnědý iluviální horizont obohacený 

o seskvioxidy, bez zřetelného obohacení humusem; leží buď pod horizontem 
Bsh, nebo je samostatným iluviálním horizontem (bez iluviovaných organických 
látek) 

  
 Bsd – seskvioxidický ortštejnový - ztvrdlý spodický horizont u podzolů 

  
 Bsg – seskvioxidický oglejený - s nevýraznými rezavými a našedlými 

skvrnami 



1.2.3.4. Luvické, jílem obohacené horizonty 

• Jílem obohacené horizonty s iluviálními povlaky koloidů na povrchu pedů 

• Nad luvickým horizontem se nachází vysvětlený, lehčí, jílem ochuzený 
horizont E 

 
 Bt – luvický - jako horizont diagnostický pro luvizemě musí být mocnější 

než 0,15 m; jsou vytvořeny hnědě zbarvené lesklé povlaky pedů 

  
 Bth – luvický šedý - s černohnědými povlaky pedů 

  
 Btg – luvický oglejený - tvoří se rezivé a vybělené místa, převládá 

však hnědá 

  
 Btd – luvický degradovaný - s výraznými průniky (záteky) horizontu E 

do horizontu Bt 
  
 Btm – luvický mramorovaný - tvoří přechod k mramorovanému 

luvickému horizontu Bmt 
  
 Bn – natrický - s vysokým obsahem Na v sorpčním komplexu s alkalickým 

pH 



1.2.3.5. Mramorované, redoximorfní horizonty 

• jsou to periodickým převlhčením výrazně hydromorfně přetvořené 
kambické a luvické horizonty 

• k převlhčení dochází ve vrstvách půdy se sníženou nebo nízkou 
vodivostí vody 

 
 Bm – mramorovaný - v důsledku střídání redukčních procesů v době 

zamokření a oxidačních procesů při vyschnutí horizontu se vytváří 
barevně pestrý horizont; vznikají jednak vysvětlené až šedobílé partie, 
jednak výrazně rezivé nahromadění oxidovaného Fe a Mn;  

  
 Bmv – mramorovaný kambický - vznikl transformací z 

kambického horizontu Bv 

  
 Bmt – mramorový luvický - vznikl transformací z luvického 

horizontu Bt 
  
 Bmp – mramorovaný pelický - vyskytuje se na těžkých půdách 

  
 Bme – mramorovaný výrazně ochuzený - s výraznou převahou 

vysvětlených partií nad rezivými 



1.2.3.6. Glejové, reduktomorfní horizonty 

• vytvářejí se v půdní zóně dlouhodobě nasycené vodou (vysoko 
položená hladina podzemní vody, někdy také stagnující srážková voda 
na nepropustných půdních vrstvách) 

• převažují redukční procesy, směrem k povrchu půdy se někdy uplatňují 
i oxidační procesy 

 
 Gr –glejový, reduktomorfní - chybí rezivé novotvary, uplatňuje se jen 

světle šedá až zeleně či modravě šedá barva; vytváří se v trvale 
kyslíkem chudé zamokřené části půdního profilu 

 Gro, Gor – glejový, reduktomorfní s rezivými novotvary - 
neuplatňuje se výrazně zelenavá až modrošedá barva, vyskytují se 
rezivě zbarvené oxidovaná místa, především v podobě rourek kolem 
odumřelých a živých kořenů 

 Gor – oxidačně-redukční - oxidované části zaujímají méně než 10 % 
plochy profilu 

 Gro – redukčně-oxidační - oxidované části zaujímají více než 10 % a 
méně než 25% plochy profilu 

  
 Go – glejový oxidační - oxidované partie zaujímají nad 25 % plochy 

profilu 



1.2.3.7. Horizonty akumulace 
karbonátů a solí 

• jsou obohacené karbonáty či rozpustnými solemi 
 
 K – kalcický - obohacený CaCO3;obsah karbonátů 

v horizontech: Ak, Bk, Ck aj. 
  
 S – salický - s akumulací rozpustných solí 



1.2.3.8. Horizonty fosilní a pohřbené 

• nacházejí se pod vrstvou půdy mladšího 
původu 

 
• označují se písmenem f, které se předřazuje 

před znak horizontu 

 
např. fAm – pohřbený humózní melanický 
horizont 



1.2.3.9. Substrátové horizonty a 
horizonty podložní horniny 

• jsou málo ovlivněné nebo neovlivněné biologickou činností a mají nižší 
stupeň zvětrávání a přeměn ve srovnání s nadložními horizonty 

• s výjimkou podložní horniny D z nich vznikla minerální část půdy 

 
 C – vlastní půdotvorný substrát - minerální horizont, který poskytl 

materiál pro tvorbu půdy a který nevytváří vrstevnaté souvrství 
  

 Cr – rozpad pevné horniny - leží na pevné hornině a vytváří k ní 
přechod 

 Cg – vodou ovlivněný půdotvorný substrát 
  

 M – půdní sediment jako půdotvorný substrát - sedimenty 
přemístěné vodou nebo větrem 

  
 R – pevná hornina - se vylišuje tehdy, když se bezprostředně pod 

půdou nachází pevná hornina 

  
 D – podložní hornina - materiálově se neúčastnila tvorby půdy 



K☺NEC 


