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Referenční třídy půd 

 Seskupují půdní typy podle hlavních 

rysů jejich vývoje 

 (podle hlavního půdotvorného procesu). 

 
Pozn.: Většinou končí koncovkou „sol“ 



31. prosince 2010 Pro interní potřebu SLŠ, NLP -  druhý ročník upravil  Ing. Ctirad Juráň 3 

Půdní typy 

= základní jednotky klasifikačního systému 

 

• charakterizované určitými diagnostickými horizonty a jejich 
kombinací  

• označují se podstatnými jmény, resp. dvěma velkými písmeny 
abecedy (např. kambizem KA). 

 
Pozn.: Většinou končí koncovkou „zem“ 
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1. LEPTOSOLY 

 

• vytváří se z rozpadů hornin 

• vyznačují se výraznou skeletovitostí (jsou kamenité až balvanité) 

 

LITOZEM 

RANKER 

RENDZINA 

PARARENDZINA 
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1.1. LI – LITOZEM  (1) 

• velmi mělké (10 cm), velmi slabě vyvinuté půdy  

• Stanoviště počátečních lesních společenstev na vrcholech, 

hřebenech, skalnatých svazích; les ochranný 
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1.2. RN – RANKER  (2) 

• silně skeletovité (>50 % kamenů a balvanů) půdy 

• vznikly ze silikátových  (= křemičitanových) hornin 

• jsou extrémně provzdušněné, extrémně propustné pro vodu, extrémně 
ohrožené erozí a teplotními extrémy (= v zimě hluboko promrzají a v 
létě se přehřívají) 

• Stanoviště většinou na sutích v lesích ochranných. 
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1.3. RZ – RENDZINA  (3) 

 
• vyvinuly se ze skeletovitých rozpadů karbonátových hornin (vápence, 

dolomity...) => vysoký obsah CaCO3 

• => reakce převážně neutrální => sorpční komplex (HJSK) je většinou 
nasycený 

• => struktura je příznivá, většinou drobtovitá (human vápenatý) 

• Fyzikálními vlastnostmi podobná rankerům 

• úrodnost je celkem nízká (jednostranné zásobení Ca+2) 



31. prosince 2010 Pro interní potřebu SLŠ, NLP -  druhý ročník upravil  Ing. Ctirad Juráň 8 

1.4. PR – PARARENDZINA (4) 

• vyvinuly se ze zvětralin karbonáto-silikátových hornin (např.: vápnité 
pískovce, slepence, štěrky, písky a.j.) 

• obsah skeletu je značně proměnlivý v závislosti na půdotvorném 
substrátu (např.u slínů a vátých karbonátových písků skelet zcela 
chybí) 

• oproti rendzinám jsou většinou hlubší, lépe zásobené živinami, někdy 
se zhoršenou propustností pro vodu 
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2. REGOSOLY 

• Půdy vzniklé z nezpevněných sedimentů (hlavně z písků a 

štěrkopísků). 

 

 

 REGOZEM 
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2.1. RG – REGOZEM  (5) 

• Vyskytuje se hlavně v rovinatém území v nižších až středních polohách 
na různých nezpevněných substrátech 

• Půdotvorné substráty jsou většinou minerálně chudé. 

• Krátká doba vývoje půdy neumožnila výraznější vývoj profilu. 

• Vývoj půdy bývá narušován vodní erozí (na středních a těžších 
substrátech), nebo větrnou erozí (na lehčích substrátech). 
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3. FLUVISOLY 

• Půdy bez výrazných diagnostických horizontů (kromě horizontů akumulace 
organických látek O – Ah) 

• Vznikly periodickým usazováním sedimentů (např. při záplavách). 

• Důsledkem je nepravidelné uložení organických látek v horizontu Ah, 
případně zvýšené množství humusu. 

 

 FLUVIZEM  

 KOLUVIZEM 
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3.1. FL – FLUVIZEM  (6) 

• Vytváří se na mladých fluviálních (=naplavených) sedimentech v nivě 
řek a větších potoků. 

• Jsou (nebo alespoň dříve byly) občasně nebo každoročně zaplavovány 
povodňovou vodou. 

• Rychlost proudění vody a usazování unášených částic podle jejich 
velikosti a hmotnosti byla proměnlivá, takže zrnitost sedimentů, jejich 
složení i obsah humusu mohou být v profilu půdy značně rozdílné, a to 
i v malých vzdálenostech profilů od sebe. 

• Typický horizont je „M“ (=přemístěný půdotvorný substrát). 
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3.2. KO – KOLUVIZEM   (7) 

• Půdy vznikají hromaděním erozních sedimentů se zvýšeným obsahem 
humusu 

• Humózní materiál byl většinou splaven se svahů a uložen na úpatí, 
nebo v pokleslinách terénu či údolích. 

• Mohl být také erodován a pak uložen větrem. 

• Patří většinou k úrodným půdám dobře zásobeným živinami. 

Pozn.: Koluvizemě dosud nebyly mapovány na možnost výskytu. 
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4. VERTISOLY 

 
• Půdy s vertickými znaky 

• = tvorba hlubokých trhlin a šikmých skluzných ploch 

 

 SMONICE 
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4.1. SM – SMONICE  (8) 

• Půdy s mocným tirsovým humózním horizontem As 

• Při střídání převlhčení a prosychání půdy dochází k bobtnání a 
smršťování. 

• V době sucha vznikají hluboké trhliny, do nichž propadává humózní 
materiál, který se tam pak za vlhka při bobtnání s půdou mísí. 
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5. ČERNOSOLY 

 

• Půdy s mocným černickým humusovým horizontem Ac 

• Mají drobtovitou až zrnitou strukturu 

• Vyvinuly se z karbonátových substrátů (spraše, prachovce …) 

 

 ČERNOZEM  

 ČERNICE 
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5.1. CE – ČERNOZEM  (9) 

• Černický horizont Ac > 0,3 m mocný, tmavý, kyprý, s příznivou 
strukturou, sorpčně nasycený, vysoce biologicky aktivní (=vysoký 
obsah edafonu) 

• Vytvořil se převážně v sušších (kontinentálnějších) podmínkách 
čtvrtohor s horkým létem a studenou zimou procesem hromadění 
humusu pod stepní a lesostepní, převážně travní vegetací (krotoviny=zbytky 

podzemních chodeb čtvrtohorních hlodavců). 

• Půdotvorným substrátem jsou sedimenty obsahující karbonáty 
(především spraše, písčité spraše a vápnité slíny). 
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5.2. CC – ČERNICE  (10) 

• Vyvinuly se ze sorpčně nasycených těžších substrátů v oblasti 

černozemí. 

• Vyskytují se ve snížených polohách a na starých nivách, kde už 

záplavy příliš nenarušují tvorbu půdy. 

• Jsou bohatě zásobeny živinami, mají příznivou strukturu, sorpční 

komplex je nasycený. 

• Jsou stanovišti lužních lesů v nejteplejších oblastech (hlavně jižní Morava). 
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6. LUVISOLY 

• Půdy s procesem illimerizace = přemisťováním a hromaděním 
koloidních jílovitých částic, v mírně kyselém prostředí průsakového 
typu vodního režimu. 

• Vytváří se tak luvický horizont Bt s charakteristickými povlaky 
koloidů na povrchu pedů. 

• Nad ním často leží méně vysvětlený horizont E  

• Ilimerizace je velmi dlouhodobý proces 

 

 ŠEDOZEM  

 HNĚDOZEM  

 LUVIZEM 
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6.1. SE – ŠEDOZEM   (11) 

 

• Diagnostickým horizontem je šedý luvický horizont Bth s černohnědými 
povlaky pedů, které jsou tmavě zbarveny splaveným humusem. 

• Melanický humózní horizont Am, vzniká většinou degradací černického 
horizontu. 

• V jílem ochuzené části se často vytváří horizont Ame.  

• Vyvinuly se pomístně při okraji černozemí jen v nejteplejších oblastech 
(hlavně jižní Morava) 
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6.2. HN – HNĚDOZEM  (12) 

• Půdy se sorpčně nasyceným hnědým luvickým horizontem Bt 

• Nad ním leží a bez jazykovitých záteků (ty jsou typické pro luvizemě) do něj 
přechází mírně vysvětlený eluviální horizont E 
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6.3. LU – LUVIZEM   (13) 

• Půdy s výrazně vyběleným eluviálním horizontem E 

• Přechází často jazykovitými záteky do luvického horizontu 

• Luvický horizont Bt bývá značně ulehlý, hlinitý až jílovitohlinitý a pro vodu málo 
propustný (půda pak bývá často oglejená = barevné změny). 
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7. KAMBISOLY 

       Půdy s převažujícím procesem BRAUNIFIKACE (=hnědnutí): 

 = při zvětrávání prvotních minerálů, které obsahují dvoumocné 
železo (Fe+2 = rezavé), se uvolňují seskvioxidy a současně se tvoří 
jíl. Vše zůstává na místě svého vzniku. 

 
 Vzniká tak kambický horizont Bv u kambizemí, nebo pelický horizont 

Bp u pelozemí 

 
 KAMBIZEM 

 PELOZEM 



31. prosince 2010 Pro interní potřebu SLŠ, NLP -  druhý ročník upravil  Ing. Ctirad Juráň 24 

7.1. KA – KAMBIZEM  (14) 

• Půdy s kambickým hnědým (braunifikovaným) horizontem Bv, 
vyvinutým převážně na svahovinách hornin. 

• Na rozdíl od luvisolů se pedy na povrchu nelesknou 

• Jsou nejrozšířenějším půdním typem v lesích ČR 

• Velké rozdíly jsou v úrodnosti, v jejich zrnitosti a ve fyzikálních a 
chemických vlastnostech. 

• Vyskytují se převážně na svažitých terénech v nižších až středních 
polohách. 
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7.2. PE – PELOZEM   (15) 

• Velmi těžké jílovité půdy protože vznikly hlavně zvětráváním slabě 
zpevněných jílů. 

• Diagnostickým je kambický pelický horizont Bp 

• Půdy jsou dobře zásobená živinami, ale fyzikální vlastnosti jsou velmi 
nepříznivé. 

• Nedostatečné je především provzdušnění půdy. 
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8. ANDOSOLY 

• Půdy s andickými diagnostickými znaky.  

• Vznikly zvětráváním především sopečných tufů a sopečného popela, 
(=obsahují velké množství sklovitých  částic). 

• Zvětráváním se tvoří především amorfní jílovitý minerál alofán, který 
půdě dodává neobyčejnou kyprost. 

• Vzniká silně humózní andický horizont Aa a kyprý kambický andický 
horizont Ba. 

 

 AD – ANDOZEM 
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8.1. AD – ANDOZEM  (16) 

• Půdy s andickými diagnostickými znaky, tedy s vysokým obsahem 

volného Al, s vysokou sorpční kapacitou, kyprostí a tvorbou silně 

humózního andického horizontu An a kambického andického horizontu 

Ba. 

• Výskyt : ojediněle 

• Příklad kombinace horizontů:  O – Aa – Ba – C 
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9. PODZOSOLY 

• Půdy se spodickými diagnostickými horizonty. 

• Jsou to buď kypré, neiluviální, rezivé horizonty Bsv u kryptopodzolů, 
nebo iluviální, humusem tmavě rezivě zbarvené horizonty 
humusoseskvioxidické Bsh, či rezivě hnědě zbarvené horizonty 
seskvioxidické Bs u podzolů. 

• Ty pak leží pod vyběleným, podzolizací ochuzeným horizontem Ep. 

• Jsou silně sorpčně nenasycené.  

• Charakteristickou formou nadložního humusu je mor. 

• V různé míře se u nich uplatňuje proces braunifikace, který 
je významný hlavně u kryptopodzolů a proces podzolizace typický 
pro podzoly. 

 

 KP – KRYPTOPODZOL  

 PZ – PODZOL 
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PODZOLIZACE 

• Dochází k hlubokému chemickému rozkladu minerální části půdy. 

• Uvolňují se seskvioxidy, a ty se přemisťují spolu s organickými látkami 
z vrchních částí do spodních částí profilu. 

• Děje se tak především pod vlivem kyselých humusových látek (hlavně 
Fk). Ty se uvolňují z kyselých forem nadložního humusu, především 
moru. K tvorbě moru přispívá kyselý opad jehličí smrkových, borových 
a klečových porostů, kyselá přízemní vegetace (borůvka, brusinka, vřes aj.), 
chladné, vlhké klima a minerální chudost a propustnost půdy. 
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9.1. KP – KRYPTOPODZOL (17) 

• Půdy s rezivým seskvioxidickým horizontem Bsv, který je zbarven 
rezivě až okrově rezivě. 

• Vyznačuje se nízkou objemovou hmotností, je velmi kyprý. 

• Humusovou formou je mor a morový moder (půda je velmi kyselá). 

• Výskyt: Hlavně v nižších horských polohách v 6. lesním 
vegetačním stupni, na živinami chudších a kyselejších substrátech. 

• Příklad kombinace horizontů:  O – Ahe – Bsv – BC - IIC 
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9.2. PZ – PODZOL   (18) 

• Půdy s profilem výrazně rozlišeným na vybělený horizont Ep a iluviální 
seskvioxidický Bs spodický horizont. 

• Horizont Ep, ležící pod horizontem Ahe, který nese většinou známky vybělení 
písčitých zrn, bývá světlý až popelavě šedý. Je až extrémně kyselý a je silně 
ochuzený o jílnaté částice a seskvioxidy (většinou i o humus). Má velmi nízkou 
zásobu živin. 

• Sorpční komplex je výrazně nenasycený. 

• V nižších polohách na písčitých půdách může při prosychání profilu vznikat 
ortštejn (=horizont Bsd). 

• Humusovou formou je mor. 

• Výskyt: Na převážně kyselých až silně kyselých substrátech (svahoviny 
a písky), málo zásobených živinami a dobře propustných..  Centrum jejich 
rozšíření je v horských oblastech pod původními smíšenými porosty s převahou smrku, 
nebo pod nesmíšenými smrkovými a klečovými porosty. Jsou však rozšířeny, především 
na chudých substrátech, i v nižších polohách. Druhotně mohou vznikat degradací půdy pod 
smrkovými nebo borovými monokulturami. 

• Příklad kombinace horizontů: 

O – Ahe – Ep – Bhs, Bsh – Bs – B/C – C 



31. prosince 2010 Pro interní potřebu SLŠ, NLP -  druhý ročník upravil  Ing. Ctirad Juráň 32 

10. STAGNOSOLY 

• Půdy s výrazným mramorovaným horizontem Bm, který vznikl 
povrchovým periodickým převlhčováním (zasakující srážkovou vodou, 
která se zadržuje na níže ležící nepropustné vrstvě vzniklé ilimerizací, 
nebo geologickými pochody). 

• Výraznost mramorování směrem do hloubky klesá. 

• Mramorovaný horizont se většinou nachází pod vyběleným 
nodulárním horizontem En. 

• Stagnosoly vznikají pseudoglejovým půdotvorným procesem = tedy 
časté střídání zamokření a vysychání horní části půdy. 

 

 PG – PSEUDOGLEJ  

 SG – STAGNOGLEJ 
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10.1. PG – PSEUDOGLEJ (19) 

• Je typický výrazným mramorovaným redoximorfním diagnostickým 
horizontem Bm. 

– Pokud se vyvinul ilimerizací z luvizemí, nachází se nad ním vybělený 
horizont En s velkým výskytem novotvarů. 

– Vznikl-li transformací luvického horizontu, se pak označuje Bmt. 

– Pokud se mramorovaný horizont vyvinul transformací kambického 
horizontu, označuje se jako horizont Bmv. 

– Transformací pelického kambického horizontu vznikl horizont Bmp.  

• Humusovou formou bývá často moder. 

• U pseudoglejů převažují sušší stavy půdy. 

• Výskyt: Pseudogleje se vyskytují na plošinách, v plochých terénních 
pokleslinách, mírně skloněných úpatích svahů a v plochých údolích od nížiny 
do hor. 

• Příklad kombinace horizontů: O – Ahn – En – Bm – BCg – C 
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10.2. SG – STAGNOGLEJ (20) 

• Období přechodného povrchového převlhčení profilu je velmi dlouhé, téměř 
celoroční (u stagnoglejů převažují stavy zamokření), takže nedochází k 
výraznějšímu prosychání půdního profilu. 

• Pod hydrogenním nadložním horizontem Ot a humózním horizontem (Ahg, At) 
se vytváří šedý glejový horizont s rourkovitými novotvary Gro, který vznikl 
v podmínkách dlouhodobého převlhčení. Teprve pod ním leží mramorovaný 
horizont Bm.. 

• Výskyt: Na plošinách a v mírných terénních pokleslinách, kde srážková 
voda dlouho stagnuje nad nepropustnými horizonty ve spodní části profilu. 
Častěji se vyskytuje v klimaticky chladnějších polohách 

• Příklad kombinace horizontů: Ot – Ahg – (E)– Gro – Bm – Cg  
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11. GLEJSOLY 

• Půdy charakterizované reduktomorfním glejovým diagnostickým 

horizontem G a zrašelinělým horizontem At nebo rašelinným 

horizontem T. 

• Charakteristické je trvalé zamokření alespoň spodní části půdního 

profilu. 

 

 GL – GLEJ 
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11.1. GL – GLEJ    (21) 

• Vzniká glejovým půdotvorným procesem = vlivem nadbytku vody v půdě 
se zpomalují oxidační procesy => hromadění organických látek v půdě, hromadění 
nadložního humusu, případně rašelinění. 

• Ionty dvoumocného železa mohou vytvářet s hliníkem a kyselinou křemičitou druhotné 
alumosilikáty zelené barvy. S fosforem tvoří modře zbarvený fosfát a se sírou šedočerný 
sirník (šedé zbarvení způsobuje i splavený koloidní humus). 

• Tyto sloučeniny pak propůjčují redukční zóně glejového horizontu Gr zelenavé, modravé 
a šedé zbarvení (rezavé skvrny tu téměř chybí). 

• V oxidačně-redukčním horizontu Gor zaujímají rezivé partie méně než 10 % plochy jeho 
profilu. Rezivě zbarvené oxidované části jsou často rourkovitého tvaru, vytvořily se kolem 
odumřelých i živých kořenů. Rezivé novotvary jsou časté i v trhlinách půdy. Přibývá jich v 
sušším období roku, kdy klesá hladina podzemní vody, reoxidací Fe a Mn. 

• Výskyt: Většinou v mělkých terénních depresích na plošinách a v pánvích, často 
v blízkosti vodních toků a pramenišť v úžlabinách a v blízkosti rybníků. Jsou rozšířeny od 
nížin do hor na zamokřených půdách 

• Příklad kombinace horizontů: Ot – At, Ahg, Aug – Gro – Gr 
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12. SALISOLY 

• Půdy s výraznými znaky zasolení, se salickým horizontem S a s 
obsahem rozpustných solí. 

• Převládajícím půdotvorným procesem je zasolování    = 
hromadění ve vodě rozpustných solí v půdním tělesu. 

 

 SK – SOLONČAK 
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12.1. SK – SOLONČAK  (22) 

• Vyskytuje se v teplých oblastech. 

• V suchém období jsou typické solné výkvěty s prasklinami na povrchu 
půdy (ve vlhkém období výkvěty solí i praskliny mizí). 

• Zasolování je vyvoláno buď opakovaným kapilárním zdvihem vody 
bohaté na soli, nebo zaplavováním povrchu půdy vodou obohacenou 
solemi. 

• Půda má reakci alkalickou, je jílovitá až jílovitohlinitá, málo 
provzdušněná.  

• Výskyt: v terénních depresích a ve velmi plochých úžlabinách; 
pouze v teplých oblastech; výjimečně v panonské oblasti na jižní 
Moravě. 

• Příklad kombinace horizontů:  Ah – S – Cs 
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13. NATRISOLY 

13.1. SC – SLANEC   (23) 

• Převládajícím půdotvorným procesem je odsolování 
= ve svrchních vrstvách půdy voda více prosakuje než vzlíná 
a vymývá soli z horních vrstev půdy a usazuje je v hlubších vrstvách, 
kde se hromadí. 

• Ukládají se zde i jílovité částice a humusové látky. 

• Vzniká tak natrický horizont Bn, nad nímž je soloncový ochuzený 
horizont Es. 

• Výskyt : na území ČR nebyl dosud zjištěn 

• Příklad kombinace horizontů: Ah – Es – Bn – BC - C 
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14. ORGANOSOLY 

14.1. OR – ORGANOZEM (24) 

• Půdy s rašelinným horizontem T o mocnosti >0,5 m. 

• Charakteristický je rašeliništní půdotvorný proces = zpomalený 
rozklad a humifikace organických látek v podmínkách přebytku vody 
a nedostatku atmosférického kyslíku = výrazné hromadění 
nedokonale rozložených organických látek a tvorba rašelinných 
horizontů T (nebo humolitového horizontu Th s výraznou příměsí 
minerálních částic). 

• Výskyt: od nížiny do hor;největší plochu zaujímají v Třeboňské 
pánvi a na Šumavě. 
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15. ANTROPOSOLY 

• Půdy vzniklé buď výraznou změnou půdních horizontů kultivačními či 
melioračními opatřeními = kultizemě. 

 

• Nebo půdy vzniklé z přemístěných materiálů, půdy překryté, či silně 
kontaminované = antropozemě. 

 

 KU – KULTIZEM 

 AN – ANTROPOZEM 
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15.1. KU – KULTIZEM  (25) 

• Půdy vzniklé kultivační činností člověka, která svým vlivem 

přesahuje vytvoření ornice a běžné zlepšování jejích vlastností 

minerálním a organickým hnojením nebo zpracováním půdy. 

• Dále jsou to půdy, u kterých meliorační zásahy přesahují vliv 

běžných úprav vodního režimu odvodněním, drenáží nebo 

závlahou.  
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15.2. AN – ANTROPOZEM (26) 

• Půdy uměle vytvořené člověkem z nakupených substrátů získaných 

při těžební a stavební činnosti. Navrstvení materiálů vytváří pouze 

antropické substráty (haldy, výsypky, deponie). 

• Pro lesnické využití je potřebné usměrnit proces dalšího vývoje půdy 

rekultivací, která účelně upravuje půdní vlastnosti. 
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Přehled referenčních tříd půd a půdních typů dle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR v 

lesnické praxi – ÚHÚL 2003 

1. LEPTOSOLY 

 LI – LITOZEM 

 RN – RANKER  

 RZ – RENDZINA  

 PR – PARARENDZINA  

2. REGOSOLY 

 RG – REGOZEM  

3. FLUVISOLY 

 FL – FLUVIZEM  

 KO – KOLUVIZEM  

4. VERTISOLY 

 SM – SMONICE  

5. ČERNOSOLY 

 CE – ČERNOZEM  

 CC – ČERNICE 

6. LUVISOLY 

 SE – ŠEDOZEM  

 HN – HNĚDOZEM  

 LU – LUVIZEM  

7. KAMBISOLY 

 KA – KAMBIZEM 

 PE – PELOZEM 

8. ANDOSOLY 

 AD – ANDOZEM  

9. PODZOSOLY 

 KP – KRYPTOPODZOL  

 PZ – PODZOL  

10. STAGNOSOLY 

 PG – PSEUDOGLEJ  

 SG – STAGNOGLEJ  

11. GLEJSOLY 

 GL – GLEJ  

12. SALISOLY 

 SK – SOLONČAK  

13. NATRISOLY 

 SC – SLANEC  

14. ORGANOSOLY 

 OR – ORGANOZEM 

15. ANTROPOSOLY 

 KU – KULTIZEM 

 AN – ANTROPOZEM 



KNEC 


