
 

IX.A 

1) Opiš níže uvedený zápis do sešitu 

Složení a vlastnosti půd 

Půda obsahuje složku pevnou, kapalnou a plynnou. 

 1. Plynná složka 

 tvoří ji převážně vzduch, vodní pára a plynné  

           sloučeniny, které vznikají při rozkladu org. látek v humusu 

 2. Kapalná složka 

 tvořena půdním roztokem (voda s rozpuštěnými látkami) 

 pohyb půdního roztoku je ovlivňován zemskou tíží, kapilární vzlínavostí a 

vypařováním 

3. Pevná složka 

Má anorganický a organický podíl : 

a) anorganický 

- obsahuje úlomky mateční horniny různé velikosti 

- z velikosti a zastoupení částic vyplývá důležitá vlastnost půdy – zrnitost 

b) organický podíl 

- je tvořen organizmy a humusem 

- humus (soubor tmavohnědě zbarvených látek z odumřelých těl 

organismů, která jsou ve stupni rozkladu) 

- naše půdy obsahují 1-2 % humusu 

- humus lze zvyšovat např. hnojením 

Vlastnosti půdy 

Fyzikální vlastnosti 

- nejvýznamnější je její struktura 



- struktura je dána seskupením a spojováním půdních částic do shluků a 

hrudek 

- částice jsou spojovány tmelicími látkami (humus, CACO3) 

- v půdě vznikají póry různé velikosti a průměru, které jsou vyplněny 

vodou a vzduchem 

- soubor pórů označujeme jako pórovitost 

Chemické vlastnosti 

- nejdůležitější je reakce půdního roztoku, může být kyselá, neutrální nebo 

zásaditá (ph půdy) 

 – v ČR jsou zpravidla mírně kyselé půdy 

Půdní druhy 

Písčité půdy 

- obsahují hodně písku 

- mají málo humusu 

- špatně zadržují vodu 

Hlinité půdy 

- průměrné množství humusu, stejný podíl písku a jílu 

- zemědělsky výhodné 

- dobře zadržují vodu 

Jílovité půdy 

- hodně jílovitých částí 

- málo provzdušněné 

- obtížně zpracovatelné 

Půdní typy 

Černozem 

        - nadmořská výška 300 – 400 m 

        - neutrální až slabě zásaditá 



        - hodně humusu, velmi úrodné 

Hnědé půdy 

- menší podíl humusu, nižší úrodnost 

- vyskytují se v různých nadmořských výškách (mimo mořské oblasti) 

Rendziny 

         - zásadité, tenká humusová vrstva, málo úrodné 

Podzolové půdy 

- zpravidla kyselé, málo úrodné, často zalesněné 

- ve výšce 400 – 1500 m 

- humusová vrstva je vyluhována častými srážkami 

Nivní půdy 

- většinou naplavené částečky řekou 

- velmi úrodné 

2) Učivo si v učebnici na straně 60 – 64 přečíst 

 

IX.B 

 

1) Opiš níže uvedený zápis do sešitu 

Složení a vlastnosti půd 

Půda obsahuje složku pevnou, kapalnou a plynnou. 

 1. Plynná složka 

 tvoří ji převážně vzduch, vodní pára a plynné  

           sloučeniny, které vznikají při rozkladu org. látek v humusu 

 2. Kapalná složka 

 tvořena půdním roztokem (voda s rozpuštěnými látkami) 



 pohyb půdního roztoku je ovlivňován zemskou tíží, kapilární vzlínavostí a 

vypařováním 

3. Pevná složka 

Má anorganický a organický podíl : 

a) anorganický 

- obsahuje úlomky mateční horniny různé velikosti 

- z velikosti a zastoupení částic vyplývá důležitá vlastnost půdy – zrnitost 

b) organický podíl 

- je tvořen organizmy a humusem 

- humus (soubor tmavohnědě zbarvených látek z odumřelých těl 

organismů, která jsou ve stupni rozkladu) 

- naše půdy obsahují 1-2 % humusu 

- humus lze zvyšovat např. hnojením 

Vlastnosti půdy 

Fyzikální vlastnosti 

- nejvýznamnější je její struktura 

- struktura je dána seskupením a spojováním půdních částic do shluků a 

hrudek 

- částice jsou spojovány tmelicími látkami (humus, CACO3) 

- v půdě vznikají póry různé velikosti a průměru, které jsou vyplněny 

vodou a vzduchem 

- soubor pórů označujeme jako pórovitost 

Chemické vlastnosti 

- nejdůležitější je reakce půdního roztoku, může být kyselá, neutrální nebo 

zásaditá (ph půdy) 

 – v ČR jsou zpravidla mírně kyselé půdy 

 

 



Půdní druhy 

Písčité půdy 

- obsahují hodně písku 

- mají málo humusu 

- špatně zadržují vodu 

Hlinité půdy 

- průměrné množství humusu, stejný podíl písku a jílu 

- zemědělsky výhodné 

- dobře zadržují vodu 

Jílovité půdy 

- hodně jílovitých částí 

- málo provzdušněné 

- obtížně zpracovatelné 

Půdní typy 

Černozem 

        - nadmořská výška 300 – 400 m 

        - neutrální až slabě zásaditá 

        - hodně humusu, velmi úrodné 

Hnědé půdy 

- menší podíl humusu, nižší úrodnost 

- vyskytují se v různých nadmořských výškách (mimo mořské oblasti) 

Rendziny 

         - zásadité, tenká humusová vrstva, málo úrodné 

Podzolové půdy 

- zpravidla kyselé, málo úrodné, často zalesněné 

- ve výšce 400 – 1500 m 

- humusová vrstva je vyluhována častými srážkami 



Nivní půdy 

- většinou naplavené částečky řekou 

- velmi úrodné 

2) Učivo si v učebnici na straně 60 – 64 přečíst 
 


