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Anotace 
 

Tato diplomová práce se zabývá využitím organických látek při zkvalitňování 

půdy a jejích vlastností. Mezi vybrané zkoušené organické látky patřil humát vápenatý   

a humát hlinitý. 

Během experimentální části bylo zjišťováno, zda jsou humáty schopny dodávat 

do testované zeminy vybrané prvky (vápník, hliník) a zda bude současně docházet 

k dekontaminačním procesům, tj. zda budou humáty z půdy odstraňovat nežádoucí 

vybrané těžké kovy. 

Bylo zjištěno, že především humát vápenatý dodává do půdy důležitý prvek 

vápník, které pozitivně ovlivňuje kvalitu půdy a humát hlinitý spíše částečně plní funkci 

dekontaminantu. U obou humátů dochází, při jejich aplikaci do půdy, k dotaci dalších 

organických látek do půdy, čímž je pozitivně ovlivňována její úrodnost. 
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Summary 

This thesis addresses the use of organic substances in the soil and improves its 

properties. Among the selected organic compounds tested was Ca-humate and                   

Al-humate. 

During the experimental part, it was investigated whether the humates are able to 

deliver to soil test selected elements (calcium, aluminium), and that will simultaneously 

take place decontamination processes, ie. whether the humates can remove selected 

heavy metals from soil. 

It was found that, especially calcium humate adds an important element in the 

soil calcium, which positively affects the quality of the soil and aluminium humate 

rather perform some function of decontaminant. For both humates occurs in their 

application to soil, to grant other organic substances in soil, which is positively 

influenced by soil fertility. 
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1 Úvod a Cíle 

 Půda je od nepaměti spjata s vývojem člověka. Je součástí lidstva, ale také 

významnou složkou životního prostředí. Protože je člověk na tomto elementu v podstatě 

závislý, měl by se také o půdu kvalitně starat a poskytovat jí takovou péči a v takovém 

množství, stejně jako ona se stará o nás. Kvalita půdy [1], [2], [3], [4], [5] je pro nás 

velmi důležitá. 

 Nejen, že půda je důležitým elementem pro člověka, ale je také provázána 

s hydrosférou, atmosférou a dalšími složkami životního prostředí. Pokud dojde 

k narušení jedné z těchto složek, dojde k výkyvu nebo oslabení rovnováhy, která je mezi 

těmito prvky ustálena. 

 Půda nás zásobuje životně důležitými potravinami, které si díky ní vypěstujeme, 

ale také kyslíkem, který nám poskytuje sekundárně. Bez půdy by totiž nerostly rostliny, 

které nám tento významný plyn umožňují dýchat. Půda je tedy opravdu velmi důležitým 

prvkem, na který bychom se měli zaměřit, starat se o něj a hýčkat si ho, protože bez něj 

jsme v podstatě ztraceni. 

 Během využívání půdy zemědělstvím dochází k odčerpávání živin, které 

potřebují pěstované komodity. Tyto živiny je potřeba půdě vracet, aby byla schopna nám 

opět poskytnout své služby a „zplodit“ kvalitní obiloviny, ovoce, zeleninu a mnoho 

dalšího. Dříve se půda po nějaké době vyčerpala a člověk proto přesunul své sídliště na 

jiné místo a začal obdělávat další kousek země. Postupem času ale lidí přibývalo                     

a stěhování bylo obtížnější a obtížnější. Začalo se tedy s hnojením. Používání 

průmyslových hnojiv je výhodné, dodají se do půdy potřebné živiny a zemědělská 

činnost může pokračovat. Bohužel ale docházelo k tomu, že dodávané množství živin 

bylo tak velké, že docházelo k jejich migraci do spodních vod, což je spojeno 

s eutrofizací vody [6]. Plodiny vlivem používání průmyslových hnojiv mohou obsahovat 

i nežádoucí látky [7], [8], které lidské tělo nepotřebuje, může docházet i k jejich 

kumulaci v organismu a vzniku různých onemocnění. 

 Současně s průmyslovými hnojivy se používají hnojiva vznikající v zemědělství, 

jedná se o organická hnojiva [9], [10]. I ta ale s sebou přinášejí větší množství negativ. 
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Do půdy se tímto způsobem mohou dostávat zbytky antibiotik a podpůrných látek, které 

se přidávají do potravy hospodářským zvířatům. Problém může nastat také se 

skladováním těchto hnojiv, protože jich vzniká velké množství, které v určitých 

případech není kde uskladnit. 

 Proto se v současné době hledají další alternativní způsoby hnojení, které budou 

šetrné k životnímu prostředí. Jedním takovým způsobem může být aplikace pevných 

humátů [2], [11], [12], tedy přírodních látek, které se běžně vyskytují v místech, kde 

probíhá humifikace. Jedná se o přírodní látky, které jsou schopny dodávat do půdy 

potřebné živiny a stopové prvky procesem iontové výměny. Huminové látky vznikají při 

rozkladu organických zbytků, jako jsou rostliny a živočichové. Na tomto rozkladu se 

tedy především podílejí mikroorganismy, které se v půdě běžně vyskytují a vznikající 

látky jsou tedy součástí půdního humusu. Huminové látky mohou působit tedy jako 

hnojiva a zároveň dekontaminační media, která do půdy dodají potřebné živiny                            

a současně z ní adsorbují například těžké kovy. 

 Cílem této diplomové práce je zjistit, zda jsou huminové látky schopné dodávat 

do půdy potřebné prvky a živiny. Pokud k tomuto jevu dochází, mohou se huminové 

látky označit jako hnojivé. Dalším cílem je zjistit, jak moc jsou huminové látky schopny 

do půdy uvolňovat potřebné živiny, v jakém množství je poskytují. Během laboratorních 

testů se výzkum zaměřil především na vápník a hliník. 

 Použité humáty byly připraveny v laboratořích Katedry technických věd na 

Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 
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2 Teoretická část 

Půda je velice důležitou součástí lidského života. Již od počátků lidské 

společnosti je půda spjata s jejím vývojem. To, co dělá půdu tak unikátním                               

a nepostradatelným společníkem člověka, je její složení a především schopnost 

poskytovat živiny pěstovaným plodinám. 

Úrodnost [1] půdy je dána několika faktory. Mezi ty hlavní patří fyzikální, 

fyzikálně-chemické, chemické a biologické vlastnosti. A právě úrodnost je rysem, 

kterým lze odlišit půdu od horniny.  

Fyzikální vlastnosti tvoří soubor vzájemných vztahů pevné fáze (půdních 

částic), půdní vody a půdního vzduchu. Základními fyzikálními vlastnostmi půdy, které 

bývají často stanovovány, patří její zrnitost, skeletovitost, struktura, pórovitost, zhutnění 

a další vlastnosti, jako jsou vlhkost, propustnost, hygroskopičnost, vododržnost, teplota, 

tepelná vodivost a kapacita, soudržnost či přilnavost. 

 

� Zrnitost – zrnitost půd je odvozena od velikosti a tvaru půdních částic. 

Tato vlastnost patří mezi základní charakteristickou fyzikální vlastnost a rozdělení půd 

podle zrnitosti patří mezi ty nejstarší klasifikace [1]. Podle zrnitostního složení 

(zastoupení velikostních frakcí) lze určit půdní druh [1], [2]. V tabulce č. 1 je uvedena 

Novákova klasifikace půdního druhu podle procentuálního zastoupení jílových částic              

(< 0,01 mm). 

 

Tab. č. 1 Novákova klasifikace půdního druhu [2] 

Obsah jílových částic 
[%] Půdní druh 

0 - 10 Písčitá 
Lehká půda 

10 - 20 Hlinitopísčitá 
20 - 30 Písčitohlinitá 

Střední půda 
30 - 45 Hlinitá 
45 - 60 Jílovitohlinitá 

Těžká půda 60 - 75 Jílovitá 

> 75 Jíl 
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� Skeletovitost – jako skelet se označují ty půdní částice, které mají velikost 

větší než 2 mm. Jako skelet lze označit kameny, štěrk či balvany a úlomky hornin.               

Na základě obsahu skeletu lze zeminy rozdělit na zeminy s příměsí štěrku nebo kamení             

(5 - 10 %), slabě štěrkovité nebo kamenité (10 – 25 %), středně štěrkovité nebo kamenité 

(25 – 50 %), silně štěrkovité nebo kamenité (50 – 75 %) a štěrkovité nebo kamenité                

(> 75 %). 

� Struktura – jedná se o schopnost půdy tvořit agregáty o různých 

velikostech. Struktura půdy není stabilním faktorem, utváří se v závislosti na tom, jak 

dochází ke stmelování či rozpadu zrn různého průměru. Podle velikosti lze jednotlivé 

agregáty rozdělit na makroagregáty (průměr > 0,25 mm) a mikroagregáty                           

(průměr < 0,25 mm). 

 
� Pórovitost – ta část půdy, která není vyplněna půdní hmotou, se označuje 

jako póry. Pórovitost, jako vlastnost půdy, pak vyjadřuje procentuální zastoupení pórů. 

Póry se podle velikosti dělí na kapilární, semikapilární a gravitační. Kapilární póry mají 

průměr pod 0,2 mm. V těchto pórech je voda dostupná, je vázána kapilárními silami.              

Se snižujícím se průměrem dochází k tomu, že dostupnost vody se postupně omezuje. 

Semikapilární póry tvoří funkci přechodu mezi kapilárními a gravitačními póry. Póry 

gravitační mají průměr větší než kapilární a pohyb vody je zde řízen gravitačními 

silami. Voda postupně migruje do spodních vrstev a je nahrazována vzduchem. 

 
� Zhutnění – zhutnění, neboli kompakce, půdy podává informaci o utužení. 

Zhutnění je především spojeno se zemědělským obdělávání půdy, kde se používá těžká 

mechanizace a dochází tak ke stlačování pórů, jejich zmenšování a vytlačování vzduchu. 

Zhutnění půdy nemusí být trvalé. Lze ho změnit umělým agromelioračním zásahem, 

jako je orba nebo hloubkové meliorační kypření. Mezi přírodní procesy, které zhutnění 

půdy zmírňují, patří například hloubkové promrznutí (50 - 60 cm). 

 
� Vlhkost – vlhkost určuje aktuální obsah vody v půdě. Lze ji vyjádřit 

několika způsoby. Buď jako procentuální část celkového objemu půdy (objemová %) 

nebo v % hmotnosti suché zeminy (hmotnostní %). 
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� Propustnost – jedná se o schopnost půdy propouštět vodu z vyšších vrstev 

do nižších. 

� Hygroskopičnost – jako maximální hygroskopičnost se označuje takové 

množství vody, které je půda schopna poutat z ovzduší pomocí pórů. 

� Vododržnost – do určité míry je půda schopna poutat vodu a tím 

omezovat její pohyb. 

� Teplota – půdní teplota je faktorem, který ovlivňuje přítomnost půdních 

živočichů, rostlin a mikroorganismů. Dále hraje důležitou roli při výparu, vlhkosti a je 

součástí fyzikálních a chemických reakcí v půdě. 

� Tepelná vodivost a kapacita – schopnost půdních částic šířit teplo do 

hlubších vrstev se označuje jako tepelná vodivost. Tepelná kapacita je pak schopnost 

půdy zadržet přijaté teplo. 

� Soudržnost – neboli koheze, je vlastnost závislá na přitažlivosti 

mechanických elementů. 

� Přilnavost – neboli adheze je závislá na vzájemném působení půdních 

částic a částic tělesa vnikajícího do půdy. 

 

Další důležitou vlastností půd je obsah organických látek [2]. Tyto organické 

látky mají heterogenní charakter. Jsou tvořeny organickými látkami s obsahem uhlíku, 

odumřelými organismy, produkty metabolismu žijících živočichů a rostlin a půdním 

edafonem, tj. žijícími mikroorganismy. Organické látky pozitivně ovlivňují fyzikální               

a chemické vlastnosti půd. Jedná se o barvu, stabilitu agregátů, jsou schopny redukovat 

lepivé účinky jilových minerálů, zvyšují kationtově výměnnou kapacitu a tím ovlivňují 

z 20 – 90 % adsorpci kationtů do půd. Také jsou schopny udržovat kationty                             

(Ca, K, Mg…) ve formě dostupné pro rostliny.  Dále představují hlavní zdroj živin pro 

rostliny. Poskytují rostlinám dusík, fosfor a síru. Organické zbytky rostlin, živočichů                

a mikroorganismů podléhají neustálému rozkladu a tak je zajištěn přísun nových 

substancí. 

Organické látky lze rozdělit dle jejich přeměny na huminové látky na odpad, 

ostatní organické látky a huminové látky. Jako odpad jsou označovány špatně 
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rozložitelné stavební jednotky biomasy, které jsou viditelné. Mezi ně lze zařadit 

odumřelé část půdních organismů, nadzemní části rostlin, odumřelé kořeny atd. Ostatní 

organické látky nemají huminový charakter a tak je nelze zařadit mezi huminové látky. 

Jedná se o proteiny, lignin, lipidy a polysacharidy. Poslední skupinou jsou huminové 

látky, které mají amorfní charakter a jsou vysokomolekulárními sloučeninami. 

Organické látky podléhají dvěma procesům přeměn. Jedná se o humifikaci, kdy 

rozkladem vznikají huminové látky a mineralizaci, při které dochází k mikrobiálnímu 

odbourávání organických látek na vodu a oxid uhličitý. 

 

Vlivem intenzivní zemědělské činnosti dochází k tomu, že se negativní vlivy 

kumulují a následně může dojít až ke znehodnocení a degradaci půdy. Tyto negativní 

vlivy lze rozdělit na endogenní a exogenní [3]. 

Mezi endogenní vlivy lze zařadit takové vlivy, které jsou způsobeny 

intenzifikací zemědělské výroby. Dále sem patří následky činností, které jsou zaměřeny 

na minimalizaci zemědělské produkce. Jedná se tedy o používání průmyslových hnojiv                

a dalších látek, které následně mohou znehodnocovat další složky životního prostředí. 

Exogenní vlivy jsou pak takové, které jsou vyvolány působením průmyslových odpadů. 

Lze sem zařadit i takové vlivy, které se zemědělskou činností nesouvisí, např. eroze, 

splachy atd. 

Jako další rozdělení vlivů, které zhoršují jakost půdy, lze například zvolit 

následující dělení: 

� Fyzikální – jedná se o vodní a větrnou erozi, zhutňování půdy… 

� Chemické – mezi chemické vlivy související s jakostí půdy lze zařadit 

takové, které především souvisejí s půdní vodou a půdním vzduchem. Kategorizace 

těchto vlivů je velmi komplikovaná a často se jedná o kombinaci několika faktorů. 

Procesy, které v půdě probíhají, určují další osud škodliviny, její transport, ukládání                 

či přeměnu. 

� Biologické – mezi nejdůležitější biologické faktory lze zařadit obsah humusu 

[2], [3], tedy poměr huminových kyselin a fulvokyselin [2], [3]. Humus zlepšuje 

mechanické vlastnosti půdy, podílí se na efektivním využití živin a účastní se na tvorbě 
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sorpčního komplexu. Se snižujícím se obsahem humusu v půdě klesá zároveň její 

úrodnost. 

� Kombinované – do této skupiny lze začlenit nadměrné používání tekutých 

organických hnojiv (kejda). Tyto sekundární suroviny, vznikající v zemědělském 

procesu, často ovlivňují především kvalitu podzemní vody, dále se snižuje poměr C : N 

v půdě, je ovlivněna kvalita humusu a může také docházet k okyselování půdy. 

 

 

2.1 Stopové živiny v půdách 

 Rostliny ke svému dobrému vývoji, ke tvorbě biomasy, květů a plodů, potřebují 

prvky, které čerpají z půdy. Tyto prvky, které rostlina ke svému růstu potřebuje, se 

označují jako biogenní. Biogenní prvky zajišťují správnou funkci nejrůznějších 

biologických pochodů, které v rostlině probíhají.  

 Biogenní prvky lze rozdělit na základě jejich zastoupení v rostlině následovně 
[4]:  

� Makroelementy – mezi makroelementy se řadí prvky, které se v rostlině 

vyskytují od desetin procent až po desítky procent. Jedná se o uhlík (C), kyslík (O), 

vodík (H), dusík (N), fosfor (P), draslík (K), vápník (Ca), hořčík (Mg) a síru (S).  

� Mikroelementy – jejich obsah se pohybuje pod desetinami procenta. Do této 

skupiny se běžně řadí železo (Fe), mangan (Mn), zinek (Zn), měď (Cu), bór (B), 

molybden (Mo) a další. Tyto prvky se do rostliny dostávají při zvětrávání primárních 

minerálů. Jsou obsaženy v půdě a z ní využity rostlinou. Vyšší množství mikroelementu 

může mít za následek poškození rostlin, protože by mohlo dojít k překročení 

fyziologicky únosné hranice [13]. 

� Užitečné prvky – tyto prvky se v rostlinách vyskytují dle její potřeby. Jejich 

zastoupení je v jednotlivých druzích pěstovaných plodin různé v závislosti na tom, kolik 

daného prvku ke svému růstu plodina potřebuje. Lze sem zařadit sodík (Na), chlor (Cl), 

křemík (Si), hliník (Al), titan (Ti) aj. 
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� Ostatní prvky – ostatní prvky lze v rostlinách nalézt jako důsledek 

přirozeného pozadí či v závislosti na antropogenní činnosti a kontaminaci. Mezi tyto 

převážně cizorodé prvky patří kadmium (Cd), olovo (Pb), chrom (Cr), arsen (As), 

beryllium (Be), nikl (Ni) atd. 

 

 Kyslík  se do rostliny dostává ve formě CO2, tedy společně s uhlíkem, který je 

dalším významným makroelementem. Další možností vstupu je hydrolýza, kdy se do 

rostliny dostává ve formě OH-. Při nedostatku kyslíku v rostlině, se tento deficit projeví 

především v kořenech. Zde dochází k omezení fyziologických procesů, růst kořenů je 

omezen nebo se úplně zastavuje a současně se snižuje příjem živin a vody. 

 Vodík je dalším biogenním prvkem, který v rostlině migruje v podobě iontu H+. 

Tato forma vodíku je velmi mobilní, ale vodík je dále vázán kovalentními vazbami ve 

vodě a organických látkách. 

 Uhlík a jeho dynamika je velice významná pro tvorbu biomasy. Uhlík se do 

rostliny dostává stejným způsobem jako kyslík, tedy ve formě CO2. Uhlík je tedy 

rostlinou využíván během fotosyntézy a dalších metabolických přeměn. Protože je uhlík 

nejdůležitějším stavebním prvkem a podporuje tak tvorbu biomasy, je při pěstování ve 

sklenících vhodné zvyšovat koncentraci CO2 během nejvyšší fotosyntetické aktivity 

rostliny [14]. 

 Dalším makroelementem je dusík. Ten je součástí chlorofylu, enzymů, ale 

především bílkovin, nukleových kyselin, amidů a aminokyselin. Jen malé množství 

rostlin (bobovité) je schopno využívat dusík atmosférický (N2). Příjem této formy dusíku 

je závislý na přítomnosti rhizobiálních bakterií, které jsou tento dusík schopny fixovat. 

Rostlina samotná je schopna přijímat dusík ve formě NO2
- a NH4

+. Obsah dusíku 

v rostlině se liší v závislosti na vývoji. V počátečních fázích se v rostlině vyskytuje ve 

vysokých koncentracích, naopak během tvorby biomasy jeho obsah postupně klesá. 

Nedostatek dusíku se projevuje malým vzrůstem, změnou barvy listů až odumíráním 

plodiny. Nadbytek dusíku způsobuje bujný růst rostlin. 
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 Fosfor je rostlinou přijímán ve dvou formách. Oba tyto anionty (H2PO4
-                        

a HPO4
2-) jsou fixovány rostlinou pouze v případě, že koncentrace fosforu v cytoplazmě 

je vyšší než obsah fosforu v okolním živném prostředí. Dochází tedy k příjmu proti 

koncentračnímu gradientu (aktivně). Nedostatek fosforu se neprojevuje tak zásadně, jako 

nedostatek dusíku. Částečně dochází ke zpomalování růstu nadzemních částí rostlin                

a nepříznivě jsou ovlivněny i kořeny. Pokud množství fosforu klesne pod určité hodnoty, 

projeví se tento stav hyperchlorofylací, což je červenofialové zabarvení listů. Nadbytek 

fosforu není příliš častým jevem, ale může k němu docházet vlivem špatného 

hospodaření s průmyslovými hnojivy. 

 Draslík je rostlina schopna přijímat jak aktivně (při nižších koncentracích), tak    

i pasivně (při vyšších koncentracích). Vyšší koncentrace tohoto prvku mohou mít za 

následek ovlivnění příjmu dalších důležitých živin, jako jsou hořčík, vápník, fosfor, síra, 

zinek či mangan. Kation K+ patři mezi mobilní a má tedy vysokou schopnost pronikat 

buněčnými membránami. Jeho nedostatek ovlivňuje metabolické procesy a fyziologické 

funkce rostliny. Klesá tedy výnos a jeho kvalita, obsah vitamínu C je také nižší a jsou 

ovlivněny chuťové vlastnosti. Nadměrné množství draslíku a důsledky plynoucí z tohoto 

stavu byly popsány výše. 

 Na vápník se velmi často pohlíží především jako na prvek, který ovlivňuje 

kvalitu půdy. Jeho obsah v rostlině se pohybuje v rozmezí 0,4 – 1,5 % (dle druhu 

rostliny). Vápník se v půdách vyskytuje ve větším množství než draslík, ale příjem 

těchto prvků je opačný, příjem vápníku je obvykle nižší. Rostlina vápník ve formě Ca2+ 

přijímá pomocí kořenů, tento příjem je ovlivněn anionty (především NO3
-) kladně, 

naopak jeho příjem je záporně ovlivněn zvýšeným obsahem kationtů (H+, NH4
+, 

Mg2+…). Příjem vápníku také ovlivňují vnější podmínky, jako je vlhkost, teplota                  

či intenzita osvětlení. Nižší vlhkost ovlivňuje příjem vápníku kladně, stejně tak jako 

nižší teplota a nízká intenzita osvětlení [4]. Nedostatek vápníku způsobuje poruchy 

kořenového systému (odumírání). Nadbytek vápníku nijak závažně vývin rostlin 

neovlivňuje (pouze u rostlin kalkofobních – vápnobojných). 
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 Mezi nejdůležitější funkce hořčíku, patří jeho úloha v chlorofylu. Zde je vázáno 

z celkového množství hořčíku v rostlině 15 – 20 %. Dále se hořčík podílí na celé řadě 

metabolických procesů. Rostlina jej přijímá ve formě kationtu Mg2+ a jeho množství je 

nižší než u vápníku. Jeho deficit se projevuje pigmentovými změnami na listech, ve 

vyšších koncentracích může působit toxicky (porušuje rovnováhu iontů). 

 Zinek patří mezi mikroelementy a rostlinou je přijímán jako Zn2+. Jeho obsah 

v rostlině je velmi nízký, ale ovlivňuje příjem některých kovů. K jeho hromadění 

v kořenech dochází v prostředí s vysokými hladinami zinku. Při zvýšené hladině zinku 

v půdě nemusí vždy docházet současně k jeho navýšení v těle rostliny [15], [16]. Při 

nedostatku tohoto prvku je ovlivněna negativně fotosyntéza a dochází k poškození 

funkce chloroplastů. Zinek dále zasahuje do metabolismu cukrů, aminokyselin                       

a bílkovin. Při vyšších koncentracích může zinek negativně ovlivňovat příjem dalších 

živin, jako jsou například fosfor a železo. Vysoké hladiny zinku mohou dále způsobovat 

redukci růstu listů a kořenů.  

 Obsah mědi je ovlivněn půdními podmínkami a druhem rostliny. V rostlině plní 

funkce katalytického prvku a váže se na molekulu bílkoviny. Deficit mědi se ze začátku 

příliš neprojevuje, ale v dalších fázích růstu dochází k jeho zastavování a vadnutí. Vyšší 

obsahy ovlivňují negativně příjem železa, protože měď se váže pevněji než železo. I přes 

to, že měď patří mezi biogenní prvky, může působit u některých druhů rostlin při 

zvýšených koncentracích toxicky. 

 U některých rostlinných druhů lze hliník  označit jako prvek užitečný. Pokud je 

reakce půdy neutrální či mírně alkalická, hliník se nepatrně rozpouští a dochází tak 

k jeho uvolňování do půdy ve formě, kterou mohou rostliny využít. Z rostoucí kyselou 

reakcí půdy roste i množství rozpouštěného hliníku a může dosáhnout hodnot, které jsou 

již pro rostlinu toxické (cca 200 ppm). Hliník přijatý rostlinou se hromadí v kořenech               

a je schopen ovlivňovat negativně příjem fosforu. S výskytem hliníku je silně spjata                

i přítomnost železa a manganu. Tyto prvky se vyskytují společně a tak může určité 

množství hliníku působit pozitivně na rostlinu z hlediska příjmu dalších mikroelementů. 

Naopak se v přítomnosti hliníku snižuje množství vápníku a hořčíku. Mezi druhy, které 
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jsou na přítomnost hliníku velmi, citlivé patří řepka, hořčice, pšenice a ječmen. Naopak 

rostlinami, na které hliník nepůsobí negativně, jsou sója či pohanka. Množství hliníku 

v půdě ovlivňují organické kyseliny a mikroorganismy pouze při vysokých hodnotách 

[17]. 

 

2.2 Aplikace podpůrných prostředků pro zlepšení kvality půdy 

2.2.1 Průmyslová hnojiva 

Průmyslová hnojiva [14], [18], [19]  se využívají především z toho důvodu, že 

hnojiva organická nejsou schopna cíleně do půdy doplnit daný prvek. A právě takovou 

funkci průmyslová hnojiva mají, při aplikaci dodávají do půdy vyčerpané živiny. Pokud 

nemá být dosaženo záporné bilance živin v půdě, je použití průmyslových hnojiv 

nutností. 

Mezi základní biogenní prvky [14], které jsou rostlinami využívány a které se 

v průmyslových hnojivech vyskytují, patří dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). Na 

základě těchto prvků můžeme rozdělit průmyslová hnojiva do dvou skupin. První 

skupinou jsou hnojiva jednosložková, která obsahují pouze jeden prvek z výše 

uvedených. Druhou skupinou jsou pak hnojiva vícesložková, která obsahují dva nebo tři 

biogenní prvky. 

 

2.2.1.1. Jednosložková hnojiva  

 Kromě tří hlavních biogenních prvků (N, P, K) mohou dále obsahovat 

doprovodné ionty (Ca2+, Mg2+, Na+, SO4
-2, Cl-). Lze je rozdělit na hnojiva dusíkatá, 

fosforečná, draselná, vápenatá a hořečnatá. 

� Dusíkatá hnojiva – základním biogenním prvkem je zde dusík, který je důležitým 

faktorem pro růst rostlin, dále ovlivňuje produkci biomasy. Při nedostatku dusíku je 

rostlina malá, dochází k opadávání či žloutnutí listů, množství vzniklé biomasy je tedy 
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nízké. Dusík se v rostlině dále vyskytuje jako stavební složka aminokyselin (tvorba 

bílkovin) a je přítomen v chlorofylu.  Dusíkatá hnojiva lze podle formy přítomného 

dusíku rozdělit na hnojiva [14]: 

° s dusíkem nitrátovým (ledkovým) NO3
- - ledek vápenatý            

(Ca(NO3)2 ⋅ 4H2O), Cansol S (upravený vodný roztok Ca(NO3)2), ledek 

vápenato-hořečnatý (CaMg(CO3)2), 

° s dusíkem amonným NH4
+ a amoniakálním NH3 – síran amonný 

((NH4)2SO4), amoniak kapalný technický (NH3), 

° s dusíkem amidovým NH2 – močovina (CO(NH2)2), dusíkaté vápno 

(kyanamid vápenatý CaCN2), 

° s dusíkem ve dvou i více formách NH4
+, NO3

-, NH2 – ledek amonný 

(NH4NO3), ledek amonný s vápencem (LAV), ledek amonný s dolomitem 

(LAD), ledek amonný se sírou (LAS), 

° pomalu působící – pozvolně rozpustné formy dusíku. 

 V současné době se amoniak, jako hlavní surovina pro výrobu dusíkatých hnojiv, 

získává syntézou z vodíku a dusíku. Jedná se o technologii nejrozšířenější a nejlevnější. 

Dusík je získáván z „nevyčerpatelného“ zdroje, kterým je vzduch a vodík se získává ze 

zemního plynu, uhlí, koksu a derivátů ropy. 

 

� Fosforečná hnojiva – tato hnojiva byla využívána již od druhé poloviny                  

18. století. Nejednalo se o hnojiva ve formě, ve které je známe dnes, ale už dříve lidé 

uměli využívat popel z kostí a kosti mleté, které obsahovaly fosfor. V dnešní době se 

jako fosforečná hnojiva využívají především apatity.  

 Fosfor je dalším biogenním prvkem, který je pro rostlinu nezbytný. Fosfor je 

potřebný především pro dobrý vývoj květů a plodů. Je také důležitou součástí mladých 

dělivých pletiv. Při nedostatku fosforu je snížen výnos plodů, může docházet ke 

generativnímu vývinu rostliny a je ovlivněn růst kořenů. 
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Hnojiva s fosforem lze rozdělit následovně [14]: 

° obsahující fosfor rozpustný ve vodě – superfosfáty jednoduché (cca 19 % 

P2O5), trojitý superfosfát (TPS – 48 % P2O5), 

° s fosforem rozpustným v citranu amonném – dikalciumfosfát        

(CaHPO4 .2H2O), 

° s fosforem rozpustným ve 2%ní kyselině citrónové – Thomasova moučka 

(13,5 % P2O5), Dopofos (34,5% P2O5), 

° s fosforem rozpustným v silných kyselinách – mleté fosfáty, hyperfosfáty, 

kostní moučky. 

 

� Draselná hnojiva – v draselných hnojivech je ceněn především obsah draslíku. 

Draslík je důležitým prvkem při příjmu iontů rostlinou, jedná se o pohyblivý prvek a tak 

se může vyskytovat i v mladých pletivech. Jeho důležitou vlastností je to, že příznivě 

ovlivňuje vodní režim rostlin. Jeho nedostatek je spojen s omezením příjmu amonného 

dusíku a tím se snižuje výnos biomasy.  

Současně s tímto prvkem mohou hnojiva obsahovat rozdílné množství Mg, Ca, 

B, Na či Cl a dalších prvků. Draselná hnojiva se vyrábějí z přírodních zdrojů. Ložiska 

vznikla odpařením mořské vody, ve které je draslík obsažen (cca 0,04 %). Dalším 

odpařováním vody se obsah draslíku zvyšuje. Mezi používaná draselná hnojiva patří 

chlorid draselný (KCl), síran draselný (K2SO4), potaš (K2CO3), který vzniká při 

zpracování melasy na líh anebo dřevěné popely, které obsahují až 10 % K2O (především 

z listnatých stromů). 

 

� Vápenatá hnojiva – tato hnojiva se používají především ke zlepšení vlastností 

půdy. Vápenatá hnojiva se vyrábějí z vápenatých nebo hořečnatovápenatých hornin. Po 

úpravě těchto hornin je lze použít buď přímo, nebo po chemické úpravě (pálení vápenců, 

hašení páleného vápna atd.). Podle formy, jakou je vápník ve sloučenině vázán, se 

vápenatá hnojiva rozdělují následovně: 
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° s uhličitanovou formou vápníku (CaCO3) – mleté vápence, slíny a opuky, 

lihovarská šáma (odpadní vápenné hnojivo vznikající při výrobě potaše 

v lihovarech), saturační kaly (cukrovarnická šáma – vzniká jako odpad při 

zpracování řepy cukrovky ve formě CaCO3), fenolové vápno (odpad 

z chemických závodů) 

° s žíravou formou vápníku – CaO, Ca(OH)2 

° se síranovou formou vápníku – CaSO4 

° s křemičitanovou formou vápníku – vysokopecní vápenné strusky 

(Ca2SiO4)  

 Vápník je také důležitý pro samotnou rostlinu. Jeho nedostatek se projeví slabým 

růstem kořenů, v některých případech může dojít k jejich zahnívání. Příznivě pak 

ovlivňuje prodlužovací růst buněk, především buněk kořenového vlášení. 

 Přiměřené a promyšlení vápnění půd [20] ovlivňuje také mobilitu těžkých kovů. 

Alkalita vápenatých iontů nepřímo ovlivňuje tvorbu méně rozpustných sloučenin 

těžkých kovů. Současně může způsobit vápník antagonismus, tedy proces, kdy dochází 

k ovlivňování příjmu jednoho nebo více těžkých kovů rostlinou. Vápník tedy blokuje 

jejich transport do rostliny. 

 

� Hořečnatá hnojiva – jednosložková hořečnatá hnojiva se vyskytují pouze zřídka, 

spíše se volí jejich kombinace s dalšími prvky, jako je vápník či draslík. Mezi hořečnatá 

hnojiva lze zařadit MgSO4.H2O, ten obsahuje 25 % MgO a je součástí tvrdé soli, ze 

které se získává flotací. Hořká sůl MgSO4.7H2O se získává překrystalizováním 

předchozí uvedené soli. Dalším hořečnatým hnojivem je síran hořečnatý (Mg2SO4). 

Hořčík je důležitým prvkem pro rostliny, ale také pro živočišné organismy. 

Vyskytuje se v chlorofylu, buněčných stěnách a mitochondriích. Ovlivňuje 

metabolismus bílkovin, nukleových kyselin, cukrů a lipidů. Při nedostatku hořčíku 

dochází v rostlině v poklesu intenzity fotosyntézy, což způsobuje následně pokles tvorby 

sacharidů, snižuje se také tvorby bílkovin a rostlině se začínají kumulovat látky typu 
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amidického dusíku a volných aminokyselin. Nedostatek hořčíku lze poznat na listech, 

které postupně žloutnou až fialoví. 

 

2.2.1.2. Vícesložková hnojiva 

 Vícesložková hnojiva mohou být vyráběna buď pouze smícháním hnojiv 

jednosložkových (nedochází k chemickým reakcím) a tím se zajistí přítomnost všech 

základních biogenních prvků, nebo se hnojiva vyrábějí chemickou cestou, kdy spolu 

jednotlivé složky reagují, pak se hovoří o hnojivech kombinovaných.  

 Základními surovinami pro výrobu kombinovaných hnojiv jsou kapalný nebo 

plynný čpavek (NH3), fosfáty (Ca5(PO4)3F) nebo kyselina fosforečná (H3PO4), kyselina 

dusičná (HNO3), chlorid draselný (KCl) nebo síran draselný (K2SO4). Dalšími 

surovinami mohou být například dusičnan amonný (NH4NO3), kyselina sírová (H2SO4), 

síran amonný ((NH4)2SO4), fosforečnan amonný ((NH4)3PO4). 

 Vícesložková hnojiva lze podle obsahu živin rozdělit na hnojiva dvousložková, 

třísložková a vícesložková. Podle skupenství se pak jedná o hnojiva kapalná či pevná. 

Tato hnojiva se prodávají pod nejrůznějšími obchodními názvy, např. NPK (různé 

poměry N, P2O5 a K2O), Cererit (N, P2O5, K2O a MgO) atd. 

 

2.2.2 Organická hnojiva 

� Chlévský hnůj – chlévská mrva je směs skládající se především z tuhých                       

a tekutých výkalů hospodářských zvířat a steliva. Z této směsi se následně fermentací 

získá chlévský hnůj. Během fermentace je důležité uchovávat organické látky, živiny                       

a daný počet mikroorganismů. Kvalitu chlévského hnoje ovlivňuje velké množství 

faktorů. Jedná se o druh hospodářského zvířete (nejkvalitnější se hnůj koňský, prasečí 

obsahuje příliš vody), dále je kvalita závislá na tom, jakým způsobem jsou hospodářská 

zvířata krmena, délce jejich pobytu ve stáji, fermentační době a následné úpravy také 

mohou kvalitu hnoje ovlivnit. 
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Během fermentace je důležité nenechat chlévskou mrvu rozložit úplně. Nejlepší 

je zachovat rovnováhu mezi látkami lehce rozložitelnými a jejich produkty. Kvalitně 

vyzrálý chlévský hnůj je tmavý, ve spodních vrstvách nazelenalý. Jsou také vidět zbytky 

steliva a jedná se o hmotu se snadnou manipulací. 

Následující tabulka č. 2 znázorňuje průměrné množství jednotlivých ukazatelů 

v chlévském hnoji. Toto složení je především závislé na druhu (koňský, drůbeží, 

ovčí…). 

 

Tab. č. 2 Obsah vybraných látek v chlévském hnoji  [9] 

  

Ukazatel % 
sušina 26,25 
org. látky 20,50 
N celkový 1,20 
fosfor 0,40 
draslík 0,70 
vápník 0,40 
hořčík 0,09 

 

Co se týče využitelnosti jednotlivých živin (N, P, K) půdou, je nutné upozornit 

na to, že se mění v závislosti na druhu půdy. Těžké půdy v průběhu let využívají pouze 

malé množství živin, naopak je tomu u lehkých a středně těžkých půd. Během prvního 

roku lehká půda využívá 28 % dusíku, 21 % fosforu a 42 % draslíku. Středně těžká půda 

pak 24 % dusíku, 18 % fosforu a 36 % draslíku [9]. V dalších letech tato čísla klesají. 

 

� Hnojůvka – vzniká při zušlechťování chlévské mrvy, vytéká z hnojiště a její 

množství se mění v závislosti na kvalitě chlévské mrvy, jejím uskladnění, srážkách, 

objemu zušlechťované chlévské mrvy a teplotě. Průměrný obsah živin v hnojůvce 

dosahuje pro dusík hodnot 0,11 – 0,14 %, fosfor se zde vyskytuje pouze ve stopovém 

množství a draslík 0,46 – 0,48 % [9]. 

Hnojůvka se hojně využívá při zavlažování kompostů, hnojení krmných plodin, 

pastvin nebo luk. 
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� Kejda – jedná se o směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat. Která je 

částečně zkvašená. Směs dále obsahuje zbytky krmiv a různé množství technologické 

vody. Kejda patří mezi velice kvalitní organicko-minerální hnojivo, které do zeminy 

dodává potřebné minerály a organické látky. 

Stejně jako u výše jmenovaných organických hnojiv, kvalita kejdy záleží na 

druhu hospodářských zvířat, jejich krmivu, hospodaření s vodou a dalších faktorech. 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny pro srovnání vybrané ukazatele. 

 

Tab. č. 3 Obsah vybraných látek v kejdě  [9] 

 

Ukazatel % 
sušina 13,00 
org. látky 9,70 
N celkový 0,63 
fosfor 0,16 
draslík 0,40 
vápník 0,43 
hořčík 0,06 

 

Důležitý je také poměr C : N. Ten ovlivňuje rychlost přeměny organických látek. 

Hodnota tohoto poměru se pohybuje v rozmezí 4 – 8 : 1. Při těchto přeměnách dochází 

k uvolňování dusíku do půdy a postupně se váže do organických látek, které jsou 

následně stabilnější než ty, ze kterých se dusík uvolnil. 

 

� Močůvka – je to směs moči, technologické a dešťové vody v určitém stádiu 

kvašení. Protože močůvka obsahuje velké množství močoviny, kyseliny močové              

a hippurové (C6H5CONHCH2COOH), jedná se o vydatný zdroj dusíku, který se ve 

všech těchto látkách vyskytuje. Dusík je v organických látkách vázán pouze z 10 %, 

zbylých 90 % je amoniak, který snadno z močůvky vytěkává. Také obsahuje vyšší 

množství draslíku. 
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Tab. č. 4 Obsah vybraných látek v močůvce  [9] 

 

 

 

� Sláma – pokud půda obsahuje velmi malé množství organických látek, sláma se 

pak jeví jako nejvhodnější látka, která obsah organických látek zvýší. V porovnání 

s výše uvedenými organickými hnojivy obsahuje totiž několikanásobné množství 

organických látek. Až 80 % organických látek ve slámě je schopno rozkladu a tak se 

jedná o cennou surovinu. Co se týče živin, sláma dosahuje podobných kvalit jako kejda. 

Sláma, na rozdíl od předchozích hnojiv, neobsahuje látky, které se mohou vyskytovat 

v potravě hospodářských zvířat (antibiotika, vitamíny…) a tak nedochází k jejich další 

kumulaci v půdě. 

 

Tab. č. 5 Obsah vybraných látek ve slámě [9] 

 

Ukazatel % 
sušina 85,00 
org. látky 80,50 
N celkový 0,70 
fosfor 0,13 
draslík 0,99 
vápník 0,57 
hořčík 0,13 

 

 

� Zelené hnojení – zeleným hnojením je myšleno zaorávání zelených rostlin do 

půdy. U tohoto způsobu hnojení dochází ke zvyšování organických látek a živin v půdě. 

Ukazatel % 
sušina 1,53 
org. látky 1,06 
N celkový 0,40 
fosfor 0,02 
draslík 0,62 
vápník - 
hořčík 0,02 
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Do půdy se tímto způsobem dostávají snadno rozložitelné organické látky. Účinnost 

tohoto zeleného hnojení záleží na volbě rostliny, která je na pole vysazena a následně 

zaorána. Například pomocí bobovitých rostlin se půda obohatí o 40 – 80 kg N.ha-1 [9]. 

Toto hnojení má další pozitivum v podobě ochrany povrchu půdy před větrnou    

a vodní erozí. Dále je podporována biologická činnost půdy, dochází k transportu živin 

z nižších vrstev do vyšších a tím se pozitivně ovlivňují fyzikální a chemické vlastnosti 

půdy. 

Mezi rostliny vhodné k zelenému hnojení patří jílek mnohokvětý (Lolium 

multiflorum Lamk.), jetel plazivý (Trifolium repens), hořčice polní (Sinapis arvensis), 

brukev řepka (Brassica napus), vojtěška setá (Medicago sativa), komonice bílá 

(Melilotus albus) [21]. 

 

� Komposty – mezi komposty se řadí takové směsi, které jsou tvořeny organickými 

látkami, zeminou a půdní mikroflórou. V těchto směsích musí také probíhat 

humusotvorné procesy. Jako suroviny lze použít velké množství látek, které vznikají 

v zemědělském průmyslu, ale také na území měst. Na tvorbu kompostu se dají využít 

sláma, plevely, bramborová nať, listí z městské vegetace, piliny, dřevní štěpka, 

znehodnocená krmiva atd. Dalšími surovinami jsou zemina a mikroorganismy, které 

zajišťují proces tvorby humusu. 

Kompost vhodný k použití je tmavá kyprá látka, která je bez zápachu a je 

homogenní (nelze nalézt jednotlivé části surovin). Nekvalitní kompost zapáchá po 

čpavku nebo hnilobě. Kvalitní kompost obsahuje 45 % vody a více jak 20 % 

organických látek. Přibližně 50 % z těchto organických látek musí být humifikovaných. 

Obsah organických látek je především závislý na použitých surovinách. 
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Tab. č. 6 Obsah vybraných látek v kompostech  [9] 

 

Ukazatel % 
sušina 55,00 
org. látky 29,30 
N celkový 0,93 
fosfor 0,31 
draslík 0,75 
vápník+hořčík 3,00 

 

� Kaly z čistíren odpadních vod – s rostoucím množstvím kalů vznikajících na 

čistírnách odpadních vod [22] se hledají další a další možnosti, kde tyto kaly uplatnit 

v závislosti na požadavcích jejich likvidace. V zemědělství lze využívat                      

tzv. stabilizované kaly, tedy ty, které již prošly vyhnívacím procesem. Jejich konzistence 

je pastovitá, barva až černá a vyhnilý kal je bez zápachu. Využití kalů z čistíren 

odpadních vod naráží na problematiku obsahu těžkých kovů [23] a například zinku [24]. 

Stabilizované kaly se využívají při přímé aplikaci na zemědělskou půdu, ale musejí 

splňovat limity obsahů sledovaných rizikových látek. Dalším využitím je jejich 

kompostování, kdy je opět potřeba dodržovat platnou legislativu                                           

(ČSN 46 5735 – Průmyslové komposty), anebo se odvodněný kal z čistírny odpadních 

vod stabilizuje vápnem a následně se využije jako hnojivo. 

 

2.2.3 Huminové látky  

Huminové látky [2], [4], [12], [25], [26], [27], [28], [29], [30] jsou běžnou 

součástí půdy. Téměř veškerá organická hmota, která prochází stádiem rozkladu, 

obsahuje huminové látky. Huminové látky (sloučeniny), lze na základě určitých kritérií 

rozdělit na čtyři základní skupiny. Jedná se o: 

o Huminy 

o Huminové kyseliny 

o Fulvokyseliny 

o Hymatomelanové kyseliny 
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Základem organominerálního komplexu jsou huminy. Jedná se o organické látky, 

které jsou na neextrahovatelné součásti huminových sloučeniny vázány pevně. Huminy 

tvoří nerozpustnou frakci, jedná se o podíl, který je nerozpustný v louhu za studena. 

Součástí této frakce jsou také huminové kyseliny a fulvokyseliny, které se vyskytují 

v malém množství a jsou pevně vázané na jílové materiály. Tyto látky jsou podstatnou 

složkou černého a hnědého uhlí, v rašelinách nebyly prokázány. Jejich struktura je 

cyklická, podobá se struktuře huminových kyselin, ale v řetězci nejsou přítomny 

hydroxylové a karboxylové skupiny. Z funkčních skupin je zde zastoupena skupina 

karbonylová. Alkalické roztoky huminů jsou velmi náchylné k oxidaci a tak je jejich 

další studium zkomplikováno tímto faktorem. 

Huminy mají ze všech čtyř skupin huminových sloučenin nejvyšší molekulovou 

hmotnost a mají tmavou barvu. Za součást huminů se někdy považuje humusové uhlí, 

což je z hlediska vývoje nejstarší organická složka půdní hmoty. Protože se jedná                     

o tmavou zuhelnatělou hmotu, půdotvorných procesů se již neúčastní a funkce humusu 

se tedy ztrácí. 

 

Huminové kyseliny lze popsat jako amorfní látky, které se neřadí mezi chemická 

individua. Jedná se o vícesytné organické kyseliny, které jsou slabě disociované. Oproti 

huminům se ve struktuře [31] huminových kyselin vyskytuje hned několik funkčních 

skupin. Mezi tyto funkční skupiny patří skupina karboxylová, fenolová, karbonylová, 

methoxylová a hydroxylová.  V jedné molekule se obvykle nachází 3 až 4 karboxylové    

a 3 až 7 fenolových skupin. Příčinou sorpční kapacity pro různé kationty a kyselosti jsou 

právě tyto dvě funkční skupiny. Dále se v molekule nacházejí dusíkaté heterocyklické 

sloučeniny (deriváty furanu, purinu, pyridinu, pyrimidinu a indolu). Předpokládaná 

struktura huminových kyselin je přiblížena na obrázku č.1. 

 



Kristýna Machová: Využití pevných humátů pro zlepšení kvality půdy 

2010   29 
 

 

Obr. č. 1 Struktura huminových kyselin [28] 

  

Jako základní strukturní jednotku lze označit cyklické (aromatické) sloučeniny 

s hydrofilními skupinami a bočními řetězci. Molekulová hmotnost huminových kyselin 

se pohybuje v rozmezí hodnot 8000 až 200 000 g.mol-1 a jejich roztoky mají pH kolem 

3,5. Díky vysoké molekulové hmotnosti mají také dlouhé empirické vzorce, např. 

C59H41O17(COOH)4(OH)3OCH3 či C64H41O4(COOH)4(OH)4OCH2OH. 

Tyto látky mají několik zajímavých vlastností, mezi které lze zařadit vlastnosti 

iontově výměnné, koloidní, elektrochemické a spektrální. Mezi důležité vlastnosti 

z hlediska dodávání potřených živin a stopových prvků do půdy patří vlastnosti iontově 

výměnné. Huminové kyseliny jsou totiž schopny za určitých podmínek vyměňovat 

s půdou ionty, takže může docházet k obohacování půdy o důležité prvky. Protože se 

jedná o látky přírodního původu, je působení huminových látek a jejich solí (humáty) na 

rostliny pozitivní z hlediska vytváření příznivé půdní skladby [11]. 

Současně s funkčními skupinami se v molekule vyskytují také chinoidní 

struktury (chinony), které jsou příčinou oxidačně-redukčních vlastností. Tato vlastnost je 

také podporována přítomností skupin -OH. 

Huminové kyseliny jsou schopny vytvářet s vícemocnými kationty, jako jsou 

např. Ca2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ či Mg2+, málo rozpustné soli, které se pak nazývají humáty. 

V organických rozpouštědlech se tyto látky rozpouštějí poměrně dobře, ale ve vodě je 

jejich rozpustnost nižší. Humáty mají schopnost vázat stopové prvky, které mohou být 
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následně při použití humátu rostlinou plně využity. Je tedy vhodné uvažovat o humátech 

(huminových sloučeninách) jako o vhodných hnojivech [32]. Tyto soli jsou také při 

aplikaci schopny redukovat vliv toxických látek, mezi které lze zařadit pesticidy, dále 

omezují toxické působení těžkých kovů, které se mohou v půdě vyskytovat. Podporují 

růst rostliny, jejího kořenového systému, energetickou úroveň a současně pozitivně 

působí na kvalitu půdy. 

 

Huminové kyseliny lze rozdělit na: 

• šedé huminové kyseliny – tyto látky se z alkalického roztoku vyloučí pomocí 

vyšších koncentrací elektrolytů 

• hnědé huminové kyseliny – po vyloučení (vyvločkování) šedých huminových 

kyselin zůstávají v roztoku 

 

 Fulvokyseliny (dříve označovány jako krenové kyseliny) [28] mají mnohem nižší 

molekulovou hmotnost než huminové kyseliny, ta se pohybuje v rozmezí                            

2000 až 8000 g.mol-1. Při vyluhovávání huminových látek se huminové                                        

a hymatomelanová kyseliny vysrážejí a fulvokyseliny zůstanou v roztoku. Molekula 

fulvokyseliny, která je vidět na obrázku č. 2, obsahuje oproti huminovým kyselinám více 

kyslíku, více funkčních skupin (fenolové, karboxylové, hydroxylové, fenolové, 

chinonové či semichinonové), méně uhlíku a méně výrazný je aromatický charakter, ale 

z celkového hlediska je chemická struktura fulvokyseliny podobná huminovým 

kyselinám. Protože molekula není tak rozvětvená a velká, je i empirický vzorec kratší, 

např. C20H12(COOH)6(OH)5(CO)2. 
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Obr. č. 2 Struktura fulvokyselin [28] 

 

 Pro vznik fulvokyselin je vhodné poměrně nepříznivé prostředí, kterým je                

např. kyselá mateční hornina, nízké pH a biologická aktivita, nepříznivé organické látky 

v humusotvorném materiálu. Fulvokyseliny, stejně jako huminové kyseliny, lze nalézt 

ve vodě, půdě a rašelině. Jsou produkovány chemickým a mikrobiologickým rozkladem 

rostlin, tedy humifikací. Jsou více disociovány, protože jsou lépe rozpustné ve vodě. 

V souvislosti s tímto faktorem mají kyselejší charakter. Stejně jako huminové kyseliny 

vykazují fulvokyseliny sorpční a komplexotvorné vlastnosti. V půdách jsou 

fulvokyseliny adsorbované například na vysokomolekulární látky nebo oxidy železa                 

či hliníku. 

 Fulvokyseliny pozitivně nepřímo ovlivňují díky své struktuře a chemickým 

vlastnostem příjem živin a minerálních látek u rostlin. 

 

 Hymatomelanové kyseliny mají podobnou strukturu molekul jako kyseliny 

huminové, někdy se považují za jejich součást. Jako jediné jsou rozpustné v alkoholech 

(ethanol). Mají žluté až žlutohnědé zabarvení a jejich molekulová hmotnost je nižší než 

u huminových kyselin. 

 

 Mezi významné vlastnosti huminových látek patří komplexotvorné schopnosti, 

které jsou způsobeny chelatací s fenolovými a karboxylovými skupinami, které jsou 
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navázány v polohách 1 a 2. Stabilita komplexů je naznačena v následující řadě                 

Fe3+ > Al3+ > Cu2+ > Fe2+ > Zn2+ > Mn2+ > Ca2+ > Mg2+ [2]. 

 Další vlastnosti huminových látek jsou v současné době předmětem zkoumání. 

Další fyzikální vlastnosti těchto sloučenin je obtížné získat, protože dochází při vyšších 

teplotách k nezvratným změnám huminových kyselin a jejich následná deformace je pro 

další zkoumání nepříjemným faktorem. Tato deformace pravděpodobně souvisí se 

zmenšením „vnitřního“ povrchu a se změnou konfigurace bočních řetězců. Tyto 

deformace jsou způsobeny orientací molekul v prostoru, působením opačných nábojů, 

vzniku vodíkových můstků a dalších vazeb podobného typu. Po vysušení huminových 

látek dochází ke změnám jejich rozpustnosti, což je další faktor, který je spojen se 

zmíněnou deformací. 

 Z hlediska této diplomové práce je výhodnou vlastností huminových látek 

kationová výměna [33]. Tyto látky jsou schopné výměny kationtů. Tato výměna se 

pohybuje v rozmezí 200 až 400 mmol.100 g-1. 

 Vznik huminových látek je složitý proces, který ještě není zcela znám                          

a prozkoumán. Je ale známo, že huminové látky vznikají štěpením organických zbytků, 

jsou tedy produktem tohoto procesu. Mezi organické zbytky, které se následně štěpí na 

huminové látky, lze zařadit větší molekuly rostlin, jako jsou bílkoviny, polysacharidy                

či aromatické buněčné součásti, tedy např. lignin. Tyto molekuly se rozkládají na 

jednodušší sloučeniny, kterými jsou peptidy, monosacharidy nebo oligosacharidy, 

jednoduché fenolické látky a aminokyseliny. Následnou pomalou oxidací se zvyšuje 

podíl fenolických a karboxylových skupin a tím vznikají huminové látky. 

 V přírodě může probíhat abiologická a biologická humifikace. Abiologická 

humifikace [2], [34] má průběh pomalý. Probíhá v případech, kdy během odbourávání 

plísněmi a houbami vznikají látky nízkomolekulární. Tímto způsobem vznikají 

například vrchoviště. Na těchto lokalitách je nižší pH, podmínky jsou anaerobní                     

a biologická aktivita je díky nedostatku živin skoro nulová.   

 Biologická humifikace je naopak proces rychlejší. Během něj probíhá syntéza 

huminových látek z jednoduchých sloučenin, které vznikly odbouráváním v mnoha 

krocích. Oproti abiologické humifikaci zde do procesu zasahují mikroorganismy, které 
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rozklad za příznivých podmínek zajišťují. Důležité je dostatečné množství bílkovin, 

nejvhodnější je jejich přebytek nad rozpustnými fenolickými sloučeninami. Proces dobře 

probíhá také za vhodného pH, které by se mělo pohybovat kolem hodnoty 7. Pokud jsou 

dodrženy tyto podmínky, edafon se v půdě optimálně vyvíjí. Kromě mikroorganismů 

zde hrají také důležitou roli nižší červi a dešťovky. Ti jsou schopni v zažívacím traktu 

přeměňovat přijímané organické látky za vzniku organominerálních sloučenin. V těchto 

sloučeninách se huminové látky vyskytují a jsou zde stabilizovány proti rozkladu.  

 Co se struktury huminových látek týče, jedná se o složitý komplex. Mezi 

základní prvky, které se v této struktuře nacházejí, patří uhlík, vodík, fosfor, kyslík                 

a dusík. Samotné složení a struktura jsou proměnlivé v závislosti na daných podmínkách 

a čase. Poměr uhlíku a dusíku (C:N) se liší u huminových kyselin a fulvokyselin. 

Zatímco u huminových kyselin se tento poměr pohybuje v rozmezí 7 až 15,                          

u fulvokyselin je tento poměr 20 až 100. Důležitou součástí struktury je dusík, který je 

součástí všech huminových látek a je zabudován do struktury aminocukrů                       

a aminokyselin. Dalším prvkem, který se v huminových látkách vyskytuje, je síra. 

Poměr C:S se pohybuje v rozmezí 100 až 200. Až 90 % síry může být u zemědělských 

půd vázáno právě v huminových látkách. Fosfor není v huminových látkách přítomen 

vždy, ale pokud je zde navázán, vyskytuje se z 60 až 90 % jako mono- nebo                        

diester o-fosforečnanu. 

 Pří zkoumání a zjišťování struktury a složení huminových kyselin se používají 

metody spektroskopie NMR (nukleární magnetická rezonance), spektroskopie ve 

viditelné a infračervené oblasti (studium jednotlivých funkčních skupin a vazebných 

poměrů v molekule), hmotnostní spektrometrie (používá se k bližšímu označení zlomů 

molekul na základě poměru mezi relativní molekulovou hmotností a nábojem) a EPR, 

což je elektronová paramagnetická rezonance. 

 Jednotlivé frakce huminových látek, jako jsou huminové kyseliny, fulvokyseliny, 

huminy a hymatomelanové kyseliny, se liší i v rámci svého stáří.  Nejmladší jsou 

imobilní frakce huminových kyselin, které se váží na jílové minerály. Jejich stáří se 

pohybuje kolem několika set let. Naopak nejstaršími frakcemi jsou huminy, 

fulvokyseliny a huminové kyseliny, ty mohou být několikanásobně starší [34]. 
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 Vzhledem k nepravidelné a komplexní struktuře, složení a dalším vlastnostem 

huminových látek, je jejich izolace ztížena, což negativně ovlivňuje jejich další výzkum. 

K jejich izolaci se používají extrakční metody, kdy se využívá vodných alkalických 

roztoků. Extrakce probíhá lépe za anaerobních podmínek. Tímto způsobem lze 

extrahovat až 80 % huminových látek, ale bohužel dochází k rozpouštění určité části 

živé biomasy a chemické přeměně huminových látek. Proto nelze vyextrahované 

molekuly považovat za základní stavební prvky huminových látek. Dalším způsobem 

extrakce je použití organických rozpouštědel. Touto metodou se získá mnohem menší 

množství huminových látek, ale pozitivem jsou menší chemické změny ve struktuře. 

Jako rozpouštědla se používají kyselina mravenčí, tetrahydrofuran či dimethylformamid. 

Pomocí roztoků  Ca2+, Mg2+, Fe3+, Al3+ solí lze také získat část huminových látek. 

 Co se týče využitelnosti v praxi, jsou na náš trh již určitou dobu dodávány 

substráty na bázi huminových látek. Jedná se především o oxyhumolit [12]. Ten lze 

nalézt pod označením sodná či draselná sůl huminových kyselin a fulvokyselin. Tyto 

substráty se vyskytují v pevné formě či jako tekutý koncentrát. V půdě se výborně 

rozpouštějí a v důsledku působení mikroorganismů dochází k rozpadu huminových 

kyselin na fulvokyseliny. Ty následně syntetizují a právě tyto cykly jsou velmi důležité 

pro úrodnost půdy. Huminové látky dodávají do půdy organické látky a současně jsou 

schopné vázat komplexotvorné kovy, díky čemuž nedochází k transportu těžkých kovů 

do rostlin a dále do potravního řetězce. Dále huminové látky při aplikaci do půdy 

zintenzivňují přijímání živin (N, P, Mo, Fe, Cu, Zn, B, Mn…), podporují růst rostlin               

a jejich zakořeňování a napomáhají adaptaci rostlin na okolní prostředí. 

 Soli huminových kyselin a fulvokyselin se vyrábějí z výše uvedeného 

oxyhumolitu. Jeho neutralizací a následnou extrakcí huminových kyselin vzniká 

výsledný substrát. Jako neutralizační činidlo se používá hydroxid draselný a vše probíhá 

ve vodném prostředí. 
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3 Experimentální část 

3.1 Stanovení živin v půdě před a po použití pevných humátů 

 V použité zemině byly stanoveny prvky, jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulce 

č.7. Tyto prvky byly stanovovány metodou optické emisní spektrometrie s indukčně 

vázaným plazmatem (ICP OES). Jedná se o analytickou metodu, která slouží ke 

stanovení i stopových koncentrací v analyzovaném vzorku. Pomocí této metody lze 

analyzovat téměř všechny prvky periodické tabulky, které lze převést do roztoku. 

Citlivost metody je v řádu ppb [µg.kg-1, µg.l-1] po stovky ppm [mg.kg-1, mg.l-1]. 

Principem ICP OES je zmlžení analyzovaného roztoku a vzniklý aerosol je proudem 

argonu veden do hořáku. V hořáku je pomocí střídavého vysokofrekvenčního 

magnetického pole udržováno argonové plazma (6 000 až 10 000 K). Rozpouštědlo se 

za takovýchto podmínek odpaří a dochází k excitaci přítomných atomů. Vybuzené 

elektrony se vrací zpět na svou původní energetickou hladinu a během tohoto přechodu 

emitují světlo, které se vede na monochromátor. Citlivý detektor následně převede 

intenzitu dopadajícího záření na elektrický signál.  

 Pro analýzu byla použita půda, která byla odebrána v Příbrami s následujícím 

obsahem rizikových prvků. Půda byla před použitím rozmělněna a přeseta přes síto                 

o velikosti ok 2 mm. 

Tab. č. 7 Obsah sledovaných rizikových prvků v analyzované zemině 

Stanovovaný 
prvek 

Výsledek 
stanovení Jednotky 

As 93,9 ppm 
Hg 0,31 ppm 
Cd 5,77 ppm 
Cr 24,5 ppm 
Cu 21,7 ppm 
Ni 18,3 ppm 
Pb 1160 ppm 
Zn 233 ppm 
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3.2 Laboratorní příprava výluhů 

Použité chemikálie 

• kyselina dusičná (HNO3), výrobce Lach-Ner s.r.o. ČR,  

• triethanolamin (C6H15NO3), výrobce Lachema a.s. ČR,  

• chlorid vápenatý (CaCl2), výrobce Lach-Ner s.r.o. ČR,  

• kyselina diethylentriaminopentaoctová (Chelaton 5, DTPA), výrobce Lach-Ner 

s.r.o. ČR,  

• kyselina chlorovodíková (HCl), výrobce Penta ČR,  

• dusičnan sodný, výrobce Merck, Německo 

• humát vápenatý (obsah těžkých kovů ve vodném výluhu pod mezí stanovitelnosti 

na ICP-OES) 

• humát hlinitý (obsah těžkých kovů ve vodném výluhu pod mezí stanovitelnosti 

na ICP-OES) 

 

Použité přístroje 

• vertikální třepačka Heidolph REAX 20 (Heidolph, Německo) 

• horizontální třepačka Kavalier LT2 (Kavalier Sázava, ČR) 

• pH metr inoLab Multi Level 1 (WTW, Německo) 

• centrifuga Jouan B4i 

 

 Laboratorní příprava a příprava výluhů pro stanovení byly prováděny v chemické 

laboratoři na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem. 

 

3.3 Příprava výluhů 

 Pro analýzu byly zvoleny tři druhy výluhů. Jednalo se o vodný výluh, výluh 

podle Lindsaye a Norwella [35], [36] a výluh roztokem dusičnanu sodného [36]. Vodný 

výluh poskytuje informace o množství veškerých vyluhovatelných prvcích, které se 

z půdy uvolní, za běžných podmínek. Výluh podle Lindsaye a Norwella naopak 
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poskytuje informace o uvolnitelnosti některých prvků (stopových živin) pro rostliny                  

a výluh dusičnanem sodným se využívá pro zjištění geogenních a antropogenních 

kontaminací. Jako látky, které do půdy mohou dodávat potřebné živiny a organické látky 

byly použity dva druhy humátů (humát vápenatý a hlinitý). Z  humátů a kontaminované 

zeminy byly připraveny výluhy, které se podrobily analýze. Tuto analýzu 

prováděla akreditovaná laboratoř firmy Dekonta. V závislosti na rozpustnosti humátů se 

lišila barva výsledných výluhů. Rozpustnost použitých huminových solí klesá dle 

následující řady CaH > AlH a tak byly tyto výluhy různě zabarveny. Výluhy připravené 

pomocí humátu hlinitého byly převážně čiré. Až černé byly výluhy připravené z humátu 

vápenatého. Ve výluzích byl zjišťován obsah olova (Pb), zinku (Zn), mědi (Cu), hliníku 

(Al) a vápníku (Ca). Obsahy těchto prvků ve výsledných výluzích byly stanoveny 

pomocí metody hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Tato 

ultrastopová analytická metoda slouží právě k analyzování a stanovování stopových 

množství prvků ve vzorcích. K jednotlivým výluhům byly připraveny vždy dva slepé 

vzorky z vyluhovacího činidla (neionizovaná voda, extrakční roztok Lyndsay Norwell      

a roztok dusičnanu sodného). 

 

3.3.1 Vodný výluh 

 Pro přípravu vodných výluhů byla použita deionizovaná voda. Poměr zeminy 

(humátu) a deionizované vody byl zvolen následovně: 6g : 60 ml. Byly tedy připraveny 

vzorky čistého humátu (CaH, AlH), kontaminované zeminy a směs těchto látek 

v poměru 1:1. 

 Vzorky byly následně přeneseny do polyetylenových (PE) lahviček o objemu 

100 ml. Vážení probíhalo na analytických vahách a hodnoty byly zaznamenány na čtyři 

desetinná místa. Následně byl přidán daný objem deionizované vody. Víčko PE lahvičky 

bylo zabezpečeno voskovým filmem, aby nedošlo k úniku vzorku. Všechny vzorky byly 

poté umístěny do vertikální třepačky Heidolphi REAX 20 a nechaly se třepat po dobu    

24 hodin. Po plynutí uvedené doby byly vzorky okyseleny 0,6 ml HNO3 a zfiltrovány. 
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3.3.2 Výluh podle Lindsaye a Norwella 

 Pomocí výluhu podle Lindsaye a Norwella lze stanovit mikroelementy (Cu, Zn, 

Mn, Fe, Pb, Cd, Ni, Cr a Co). Vzorek půdy byl extrahován roztokem triethanolaminu, 

chloridu vápenatého a DTPA (kyselina dietylentriaminopentaoctová). Extrakce 

probíhala za přesně definovaných podmínek, aby bylo stanovení co nejpřesnější. Poměr 

zemina (humát) : extrakční roztok byl 1 : 2 (w/v) a pH 7,3 (± 0,5). 

 

Tab. č. 8 Navážky pro přípravu roztoku výluhu Lindsay - Norwell 

  hmotnost [g] 
triethanolamin 7,4751 
DTPA 0,9832 
CaCl2 0,555 

 

 Pro přípravu extrakčního roztoku byly navážky látek rozpuštěny ve 100 ml 

deionizované vody. Objem se následně upravil na 400 ml a pomocí roztoku HCl                

(c = 1 mol.l-1) a pH-metru bylo upraveno pH na hodnotu 7,33. Celkový objem 

extrakčního roztoku byl 500 ml. Navážky byly zvoleny dle výše uvedeného poměru. 

 Navážené vzorky (humát, zemina, humát + zemina) byly opět smíseny 

s extrakčním roztokem v PE lahvičkách. Ty se následně umístily do horizontální 

třepačky a po dobu 2 hodin se nechaly třepat. Vzorky se poté přenesly do centrifugy, kde 

byly podrobeny sedimentaci, aby došlo k intenzivnímu oddělování kapalné a pevné fáze 

a získání výluhu bylo tak usnadněno. Vzhledem k malým množstvím roztoku nebyla 

použita klasická filtrace, protože by došlo ke ztrátám výluhu (adsorpce papírovým 

filtrem) a následné množství by bylo pro analýzu nedostačující. Následná analýza 

metodou  ICP – MS musela být provedena do 48 hodin. 
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3.3.3 Výluh roztokem dusičnanu sodného 

 Jako poslední výluh byl zvolen výluh roztokem dusičnanu sodného (NaNO3)              

0,1 mol.l-1. Roztok byl připraven z čistého dusičnanu sodného. V praxi je používán při 

stanovování Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, případně Hg, Mo a Tl.  

 Vzorky byly připraveny z navážky 10 g kontaminované zeminy (humátu) 

s přídavkem 25 ml extrakčního roztoku (NaNO3).  

 Vzorky v PE lahvičkách byly opět zabezpečeny voskovým filmem, aby vzorek 

neunikl případnými netěsnostmi. Poté byly umístěny do horizontální třepačky na               

2 hodiny. Následně se provedla sedimentace v centrifuze a výluh byl od sedimentu 

oddělen. 
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4 Výsledky  

 Humát vápenatý a humát hlinitý byly hodnoceny jak z hlediska hnojiv, ale také 

částečně z hlediska dekontaminačních schopností, které jsou s nimi spojeny. Oba dva 

humáty jsou schopny do půdy dodávat organické látky, které jsou pro zemědělské účely 

potřebné a současně dochází ke zlepšování kvality půd. 

 Humát vápenatý je tedy kromě organických látek schopný do půdy dodávat 

vápník. Tento prvek se často spojuje s kvalitou půdy, ale pro rostliny je také potřebný. 

Při jeho nedostatku dochází k odumírání kořenového systému. Na humát vápenatý bylo 

pohlíženo především jako na látku s účinky a vlastnostmi podobnými hnojivům. 

Současně byl posuzován také jako dekontaminant, který je oproti humátu hlinitém 

schopen navázat větší množství těžkých kovů. To je způsobeno tím, že humát vápenatý 

je méně stabilní komplex než humát hlinitý a také konstantou stability, která je                       

u vápníku nižší než u těžkého kovu. 

 Humát hlinitý byl hodnocen z hlediska dekontaminace a současně s tím 

z hlediska dotace potřebných organických látek, které zvyšují úrodnost a kvalitu 

vypěstovaných plodin, a také na něj bylo pohlíženo jako na dekontaminant, tedy látku, 

která je schopna z půdy adsorbovat těžké kovy, které se v ní mohou vyskytovat. Hliník 

nepatří mezi makroelementy či mikroelementy, ale spíše jej lze zařadit mezi prvky 

užitečné. Jeho přítomnost v půdě je spojena také s dalšími prospěšnými prvky, jako jsou 

železo či mangan. Jeho výskyt může tedy pozitivně ovlivnit přítomnost těchto prvků 

v půdě. 

 

Tab. č. 9 Adsorbované množství těžkých kovů z půdy na humát [mg.l-1]  

  

CaH AlH 

Vodný 
výluh 

Lindsay-
Norwell 

Dusičnan 
sodný 

Vodný 
výluh 

Lindsay-
Norwell 

Dusičnan 
sodný 

Pb 12,92 69,65 0,17 - - 0,07 
Zn 0,60 2,16 0,05 - 0,04 - 

Cu 0,20 0,64 - - - - 
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 Při vyhodnocování výsledků bylo zjištěno, že jako substrát podporující kvalitu 

půdy, lze především označit humát vápenatý. Jak je uvedeno v tabulce č. 9, adsorbované 

množství vybraných těžkých kovů se u jednotlivých humátů liší. U vodného výluhu, 

který poskytuje informace o veškerých vyluhovatelných prvcích za běžných podmínek, 

lze vidět, že humát vápenatý je schopen všechny vybrané těžké kovy do své struktury 

adsorbovat a tím současně dochází k uvolňování vápníku z molekuly. Pokud je humátem 

vápenatým adsorbováno 12,92 mg.l-1 Pb lze předpokládat, že se současně do půdy 

uvolní podobné množství vápníku. Nižší koncentrace byly naměřeny u zinku                            

(0,60 mg.l-1) a mědi (0,20 mg.l-1), ale i u těchto prvků dochází k jejich odstranění z půdy 

a dotaci vápníkem. Trend popsaný u humátu vápenatého je u humátu hlinitého opačný. 

Humát hlinitý je stabilní sloučenina, která již není schopna vyměňovat hliník za jiné 

ionty. U humátu hlinitého tedy bylo potvrzeno to, že bude spíše plnit funkci 

dekontaminačního media a do půdy bude uvolňovat omezené množství hliníku. Tento 

fakt je také podložen řadou Fe3+ > Al3+ > Cu2+ > Fe2+ > Zn2+ > Mn2+ > Ca2+ > Mg2+ [2]. 

Ta popisuje stabilitu komplexů huminových látek s kovy a je z ní tedy patrné, že humát 

hlinitý patří mezi humáty nejstabilnější a humát vápenatý, který se v uvedené řadě 

nachází na posledních místech, naopak snadno podléhá rozkladu a je schopen 

poskytovat vápník snáze. 

 U výluhu Lindsay- Norwell, který byl vybrán z hlediska uvolnitelnosti stopových 

živin pro rostliny, je opět potvrzeno to, že humát vápenatý je schopen z půdy adsorbovat 

větší množství těžkých kovů oproti humátu hlinitému. U olova bylo dosaženo hodnot 

69,65 mg.l-1, u zinku 2,16 mg.l-1 a mědi 0,64 mg.l-1 u humátu vápenatého. U humátu 

hlinitého nedošlo k žádnému úbytku těžkých kovů.  

 Testy prováděné s výluhem dusičnanu sodného (hodnocení antropogenní 

kontaminace) opět potvrzuje to, že humát hlinitý bude vhodnější jako dekontaminační 

medium a substrát, který je schopen současně do půdy dodávat potřebné organické látky 

v podobě huminových kyselin a fulvokyselin a humát vápenatý bude do půd dodávat 

vápník. U tohoto výluhu docházelo k největší kationové výměně mezi humátem 

vápenatým a olovem (0,17 mg.l-1), dále mezi humátem hlinitým a olovem (0,07 mg.l-1)    

a humátem vápenatým a zinkem (0,05 mg.l-1). 
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Tab. č. 10 Adsorbované množství těžkých kovů z půdy na humát [mmol.l-1] 

  

CaH AlH 

Vodný 
výluh 

Lindsay-
Norwell 

Dusičnan 
sodný 

Vodný 
výluh 

Lindsay-
Norwell 

Dusičnan 
sodný 

Pb 0,06 0,34 - - 0,04 - 
Zn 0,01 0,03 - - - 0,01 

Cu - 0,01 - - 0,01 - 
  

 V tabulce č. 10 jsou hodnoty přepočteny na jednotky mmol.l-1. K největší 

kationové výměně dochází u výluhu Lindsay-Norwell mezi humátem vápenatým              

a olovem, kdy bylo naměřeno 0,34 mmol.l-1. Nižší hodnoty byly pak naměřeny                       

a vypočteny u zinku (0,03 mmol.l-1) a mědi (0,01 mmol.l-1). Co se týče vodného výluhu, 

nejvyšších hodnot bylo dosaženo opět u olova (0,06 mmol.l-1) a pak u zinku                        

(0,01 mmol.l-1). 

 U humátu hlinitého dochází k největší kationové výměně u výluhu                        

Lindsay-Norwell mezi tímto humátem a olovem (0,04 mmol.l-1) a následně pak                        

u výluhu dusičnanem sodným u zinku (0,01 mmol.l-1). 

 

Tab. č. 11 Množství Ca a Al dodané do zeminy [mg.l-1] 

  

CaH AlH 

Vodný 
výluh 

Lindsay-
Norwell 

Dusičnan 
sodný 

Vodný 
výluh 

Lindsay-
Norwell 

Dusičnan 
sodný 

Ca 626,50 148,50 16,00 - - 68,60 

Al - - - 39,35 10,06 - 
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Tab. č. 12 Množství Ca a Al dodané do zeminy [mmol.l-1] 

  

CaH AlH 

Vodný 
výluh 

Lindsay-
Norwell 

Dusičnan 
sodný 

Vodný 
výluh 

Lindsay-
Norwell 

Dusičnan 
sodný 

Ca 15,63 3,71 0,40 -0,13 -0,04 1,71 

Al -0,36 -0,15 -0,02 1,46 0,37 -0,19 
 

 

 Tabulky č. 11 a 12 prezentují hodnoty dodaného vápníku a hliníku do půdy 

v jednotkách mg.l-1 a mmol.l-1. Z tabulek je vidět již výše popsaný trend, tedy to, že 

humát vápenatý do půdy dodává potřebný vápník a současně je také schopen snižovat 

případné množství hliníku v půdě. Naopak humát hlinitý množství vápníku snižuje                  

a dodává takové množství hliníku, které nepřekračuje hodnotu 200 ppm, což je množství 

hliníku, které je pro určité druhy rostlin toxické. 
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Graf. č. 1 Množství adsorbovaných kovů u CaH [mg.l-1] 

 

Graf č. 1 přehledně znázorňuje množství adsorbovaných kovů v jednotlivých 

výluzích. Z grafu je vidět, že nejlépe dochází k adsorpci olova u humátu vápenatého.             

U výluhu Lindsay-Norwell bylo dosaženo nejvyšší hodnoty u zmiňovaného olova    

(69,65 mg.l-1), nižší hodnoty byly vypočteny u zinku (2,16 mg.l-1) a mědi (0,64 mg.l-1). 

Několikanásobně nižší hodnoty pro olovo byly naměřeny u vodného výluhu. U ostatních 

prvků není adsorpce tak výrazná, ale i přesto k ní dochází. 

Uvedené výsledky v grafu se týkají pouze humátu vápenatého. Na humát hlinitý 

se kovy vázaly pouze v nepatrném množství, proto nejsou uvedeny. 

. 
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Graf. č. 2 Množství adsorbovaných kovů a dodaného Al 

 

 

Graf č. 2 popisuje dodané / adsorbované množství vápníku a hliníku. U humátu 

vápenatého byly nejvyšší hodnoty pro vápník naměřeny u vodného výluhu, dále pak               

u výluhu Lindsay-Norwell a výluhu dusičnanem sodným. U humátu vápenatého 

docházelo současně s dotací vápníku také k adsorpci hliníku, kdy nejvyšších hodnot bylo 

dosaženo u vodného výluhu a následně u výluhu Lindsay-Norwell. 

U humátu hlinitého nejsou dodaná množství hliníku tak výrazná, jako u vápníku. 

Nejvyšší hodnota byla zjištěna u vodného výluhu. 

Z grafu č. 2 je tedy patrné, že k největším dotacím prvku dochází u humátu 

vápenatého. Stejný trend je i u adsorpce vybraného prvku, humát vápenatý adsorbuje 

větší množství hliníku než humát hlinitý vápníku. 
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5 Diskuze a Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda jsou huminové látky (humáty) schopné 

do půdy dodávat vybrané živiny. Při pokusech byly použity dva druhy humátů. Jednalo 

se o humát vápenatý a hlinitý a u obou bylo stanoveného cíle a předpokladu dosaženo. 

Humáty lze tedy označit jako látky, které se mohou pozitivně podílet na kvalitě 

půdy. Během pokusu bylo zjištěno, že humát vápenatý uvolňuje do půdy vápník ze své 

molekuly a současně dochází k obohacování půdy organickými látkami, které dále 

zkvalitňuji půdu. Při uvolňování vápníku do půdy dochází k dalšímu jevu a to k adsorpci 

přítomných těžkých kovů. Současně se tedy z půdy odstraňují kovy, které jsou zde 

přítomny. Humát je schopen buď jej vyměnit za vápník, nebo vybraný kov zabuduje do 

své struktury, pevně jej zafixuje a tak nedochází k dalšímu uvolňování. Tento trend 

dobře fungoval u olova, kdy bylo adsorbované množství několikanásobně vyšší než                  

u dalších prvků, jako jsou zinek, měď či hliník. 

Dalším sledovaným humátem byl humát hlinitý. U něj byly spíše zjištěny 

dekontaminační vlastnosti. Do půdy je schopen dodávat určité množství hliníku                 

(68,60 mg.l-1 ≅ 68,60 ppm), které u daných druhů rostlin nepřekračuje hranici, kdy už se 

jedná o prvek s toxickými účinky. Současně, stejně jako u humátu vápenatého, při 

adsorpci těžkých kovů uvolňuje uvedený humát organické látky a tak ho lze v určitém 

slova smyslu označit jako substrát, který se pozitivně podílí na kvalitě a úrodnosti půdy. 

Stejně jako u humátu vápenatého docházelo k největší adsorpci u olova a méně u zinku    

a mědi. 

Obsah huminových látek v půdě je obecně prospěšný pro pěstování plodin. 

V článku S. Khana [37] se uvádí, že aplikace huminových látek zvyšuje neutralizační 

kapacitu a půda je pak schopna lépe vyrovnávat výkyvy v kyselosti. Rotace pěstovaných 

plodin také ovlivňuje humifikaci těchto látek. Pětiletá rotace pšenice a luštěnin 

humifikaci snižuje, naopak pěstování samotné pšenice a ponechání pole ladem 

humifikaci zvyšuje. S rostoucí koncentrací rozpustných organických látek také souvisí 

sorpční kapacita [10]. 



Kristýna Machová: Využití pevných humátů pro zlepšení kvality půdy 

2010   47 
 

V současné době se stále hledají další a další alternativní substráty, které 

nebudou poškozovat půdu a zanášet do ní nežádoucí látky, budou se pozitivně podílet na 

jejím zkvalitňování a zúrodňování. Takovýmto příkladem může být králičí hnůj, který 

byl testován z hlediska uvolnitelnosti huminových látek [38]. 

Podobné výsledky, jako byly zjištěny u humátu vápenatého, byly naměřeny také 

u humátu železitého [39]. Stejně jako humát vápenatý může být použit jako efektivní 

sorbent pro kovové ionty a organické sloučeniny na bázi chlorofenolu. Sorpční kapacita 

je pro kovy vyšší.  

Jak již bylo uvedeno výše, humát vápenatý i hlinitý, jsou schopny dodávat do 

půdy vápník a hliník v určitém množství a humát hlinitý se choval spíše jako 

dekontaminační medium. Humát vápenatý není ale schopen dodávat půdě další potřebné 

živiny a tak je vhodné tyto alternativní organické substráty kombinovat v určitém 

poměru s chemickými hnojivy [40]. Přítomnost organických látek, jako jsou huminové 

látky, je velice přínosná pro kvalitu půdy, zkvalitnění životního prostředí a především se 

jejich obsah v půdě odrazí na úrodnosti a výnosu zemědělských komodit. 

Při aplikaci humátů nedochází k zanášení nežádoucích těžkých kovů či prvků do 

půdy, ale naopak dochází k jejich odstraňování, což lze označit za další přednost 

organických hnojiv v podobě huminových látek. Při aplikaci chemických hnojiv na bázi 

fosfátů může totiž docházet k uvolňování kadmia a zinku [41]. Při používání těchto 

hnojiv může současně docházet k okyselování (acidifikaci) půdy, čímž je dále 

podpořeno rozpouštění těchto kovů a jejich uvolňování do půdy ve formě, která je 

přístupná pro rostliny. 

Užití humátů, jako látek prospěšných pro zeminu, je spojeno také s jejich 

aplikací např. při rekultivacích. Jejich použití, především humátu vápenatého, ovlivňuje 

půdní zrnitost u jílovitých půd [42]. Při aplikaci humátu vápenatého na černozem                     

a podzol bylo zjištěno, že u černozemě nedochází k žádným výrazným změnám v půdní 

zrnitosti (struktuře), ale u podzolu je tento trend opačný. Po použití humátu u podzolu 

bylo zjištěno mnohonásobné zlepšení složení zeminy, její zrnitosti a docházelo ke 

vzniku granulované až zrnité struktury, což pozitivně ovlivnilo úrodnost půdy a možnost 
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jejího dalšího využití při rekultivaci. U černozemí nebyl tento efekt tak výrazný, protože 

již samy o sobě jsou úrodnými půdami. 

Humáty obecně se také podílejí pozitivně na růstu rostlin. Při testech s humátem 

sodným [43] bylo zjištěno, že při pěstování v jeho roztoku byl naměřen vyšší obsah 

nukleových kyselin v kořenech, které jejich růst pozitivně ovlivňují. Pokusnou rostlinou 

byla pšenice, která byla pěstována v živném roztoku, destilované vodě a roztoku humátu 

sodného v destilované vodě. Obsah nukleových kyselin byl nejvyšší u živného roztoku         

a nejnižší u destilované vody. 

Stanovené cíle této diplomové práce tedy byly dosaženy. Humát vápenatý i humát 

hlinitý splnily očekávání, která byla na začátku pokusu předpokládána, a z tohoto 

hlediska by se mělo dále uvažovat o jejich využití v zemědělství. 
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