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3. Reliéf terénu - prostor

Vývoj půd v závislosti na reliéfu terénu (Gamble et al. 1970)
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4. Klimatické charakteristiky
(průběh teplot, vodní režim apod.)
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(Obr: Jandák et al. 2001)

Horizontální pásmovitost
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Vacek et al. (2002)

obdoba horizontální 
zonality

Vertikální pásmovitost

Vertikální pásmovitost půd a 
vegetace ve francouzských Alpách

(Legros et Cabidoche 1977)
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Tropické půdy (Ferralsols aj.)

(Obr: Bigham et Ciolkosz 1993: Soil Color)

(Obr: Driessen et al. 2001: Lecture notes..)

(Obr: Delvigne 1997: Atlas of Micromorphology…)
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Zóna rubefikace (Pedro 1968) souhlasí s oblastí formování lateritů, charakteristickou vývojem 
kaolinitu, hydroxidů a oxihydroxidů nebo oxidů Fe a Al. Laterity jsou ohraničeny klimaticky
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(Půdní typ: Terra fusca….)Jsou u nás „tropické“ půdy?
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Kryosoly

(= Cryosols)

(Obr: Driessen et al. 2001:Lecture notes 
www.geobotany.uaf.edu/cryoturbation/)
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(Obr: Czudek 2005: Vyvoj reliefu …, www.geobotany.uaf.edu/cryoturbation/.)

Kryoturbace, mrazové klíny



33Bolšice u Brna

Jsou u nás „kryogenní jevy“?
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5. Čas
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Pleistocén
Ledové X meziledové doby
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Kvartérní 
klimaticko-

sedimentační 
cyklus

Přirozený a 
retrográdní 
vývoj půd, 

překrytí znaků 
pedogeneze
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Stranzendorf
(dolní Rakousko)

Rotlehm C               
(svrchní terciér)

Braunlehm D (2,48 mil.)

Spraš
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Stranzendorf
(dolní Rakousko)

Rotlehm C               
(svrchní terciér)

Braunlehm D (2,48 mil.)

Spraš



39Tumpa, Sýkoř

Mrazové sruby a kryoplanační terasy na 
Střední Opavě (Czudek 2005)

Periglaciální
porušení půdy 
(Smolíková 1988)
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Klima v holocénu
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Půdy - recentní, reliktní, fosilní
Holocén X pleistocén, půdy typu terrae calcis, rotlehm apod.

Obr: Šamonil



42Dolní Věstonice
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Solončak          černozem              rotlehm podzol          horská rendzina
A                  B                     C                 D   E

Přiřaď půdu k 
půdotvornému 
faktoru

1. Matečná hornina
2. Klima
3. Biologická složka
4. Reliéf terénu
5. Čas

?
(Obr: Kubiëna 1953: Boden Europas)
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Správná odpověď:

Otázka byla špatně položena

Úloha nemá správné řešení !!!

Faktory pří pedogenezi působí souběžně !!
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Pedogeneze v přirozených lesích

Při studiu půd se nám dohromady mísí 
celá historie jejich vývoje

Půda jako paměť krajiny zachycená po 
okamžicích
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Hodnocení přirozenosti lesů (Vrška et Hort 2003)
původní přírodní přírodě blízký

Mýtní těžba v minulosti s následnou sekundární sukcesí Ne Ano Ano
Záměrné obnovní zásahy v minulosti na méně než ¼ plochy Ne Ano Ano
Záměrné obnovní zásahy v minulosti na více než ¼ plochy Ne Ne Ano
Mýtní těžba a vkládání obnovních prvků v současnosti. Ne Ne Ne
Toulavá těžba před více než 100 lety Ano Ano Ano
Toulavá těžba v posledních 100 letech Ne Ano Ano
Nahodilá těžba živých (aktivních) stromů v současnosti Ne Ne Ano
Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na méně než ¼ plochy v minulosti Ne Ano Ano
Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření na více než ¼ plochy v minulosti Ne Ne Ano
Výsadba sazenic nebo síje semen jako hosp. opatření v současnosti Ne Ne Ne
Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na méně než ¼ plochy v minulosti Ne Ano Ano
Záměrné pěstební (výchovné) zásahy na více než ¼ plochy v minulosti Ne Ne Ano
Záměrné pěstební (výchovné) zásahy v současnosti Ne Ne Ne
Rekonstrukční managementová opatření v minulosti Ne Ano Ano
Rekonstrukční managementová opatření v současnosti Ne Ne Ano

Odvoz odumřelého dřeva před více než 50 lety Ano Ano Ano
Odvoz odumřelého dřeva v posledních 50 letech Ne Ano Ano
Částečné zpracování odumřelého dřeva v současnosti Ne Ne Ano

Historická pastva dobytka, jejíž vliv na vývoj struktury a textury porostu je již nepatrný a lze zaznamenat pouze
teoretický vliv na dřevinnou skladbu

Ano Ano Ano

Dlouhodobé přezvěření (většinou bývalá obora) a nebo dlouhodobě vysoké stavy spárkaté zvěře v období po II. 
světové válce, mající vliv na  vývoj struktury porostu (výrazně snížený počet stromů v několika po sobě jdoucích 
tloušťkových třídách)  

Ne Ano Ano

C - Nepřímé ovlivnění vývoje porostu působením člověka

A - Přímé ovlivnění vývoje porostu formou lesnických opatření

B - Odumřelé dřevo

Kritérium hodnocení

!

!
!
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Blum et Varallyay (2004)

Změna 
půdních 
vlastností v 
čase


