
Půda 
- tvoří nejsvrchnější část zemské kůry – PEDOSFÉRU

- je životně důležitá pro všechny rostliny, je pro ně zdrojem živin 

(a tím i pro člověka!), je životním prostředím pro živočichy



Vznik půd

 zvětrávání matečné horniny

 vznik půdotvorného substrátu

 vznik půdy

zvětralá hornina bez organismů

přírodnina složená ze zvětralých hornin 
a organických zbytků na různém stupni 
rozkladu (humus)

vzniká v důsledku působení půdotvorných 
činitelů



Půdotvorní činitelé

 matečná hornina

 podnebí

 terén

činitelé podnebí - teplota, množství 
srážek, poměr srážek a výparu

ovlivňuje chemické složení, barvu, 
zrnitost, schopnost vázat vodu a 
vzduch

nadmořská výška, sklon, orientace 
vůči světovým stranám

 podzemní voda

 čas

 organismy a člověk

1 cm ornice se v našich 
podmínkách tvoří 100 – 150 let



Jaké je složení půdy?

 pevná složka

 kapalná složka

 plynná složka

voda s rozpuštěnými minerálními látkami

půdní vzduch (N2, O2, CO2), vodní pára, plyny vznikající při 
tvorbě humusu (NH3, CH4, H2S) 

anorganická (úlomky matečné horniny)

organická (humus, organismy)



Půdní profil

humusový horizont

eluviální horizont – ochuzený 
o vyplavené látky

matečná hornina

iluviální horizont – obohacený 
o vyplavené látky



Typy půd dle struktury

 písčité

 hlinité

 jílovité

Z tabulky na str. 69 vypiš vlastnosti jednotlivých typů půd

VLASTNOSTI PŮDY

struktura, zrnitost, pórovitost, pH reakce



Druhy půd dle půdního profilu

 černozemě

 hnědé půdy

 rendziny

na spraších, velmi úrodné 

mírný pás, pomalejší koloběh látek, 
méně humusu

na vápencích a dolomitech, zásadité, 
málo humusu

 podzoly

 nivní půdy

na kyselých horninách, výše položené, 
málo humusu

naplaveniny, někdy úrodné, občas 
podmáčené



Čím je půda ohrožena?



- vysychání půd v oblasti s nedostatkem srážek, 

větrná eroze

- zasolená půda – vysychání Aralského jezera



- věčně zmrzlá půda na Sibiři - permafrost



- vodní eroze v monokulturách



- půdní sesuvy



- poškození lesní půdy těžební technikou



- povrchová těžba surovin



- nadměrná zástavba

- používání umělých hnojiv

- skládky odpadů s nebezpečnými látkami 
vsakujícími do půd a podzemních vod


