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Hypotéza:  
Vývoj acidifikace půd je popsatelný proces, jehož budoucnost lze odhadnout na základě 

dlouhodobého pozorování acidifikací zasažených oblastí. Lze provést vymezení a dlouhodobé 
sledování dobře popsatelných a kvantifikovatelných chemických a fyzikálně chemických 
charakteristik se zaměřením na půdní organickou hmotu, které by umožnily srovnatelný popis míry 
acidifikace rozdílných oblastí a predikci budoucího vývoje zasažených půd. 

 
Anotace:  

V rámci České republiky je nejzávažnější degradací eroze, zábor a zhutnění půdy. Nelze však 
ani opomenout dlouhodobě závažný problém – acidifikaci (okyselování) půdy, která je ukázkovým 
příkladem vzájemného propojení přirozené a antropogenní degradace půdy. Míra acidifikace půdy je 
určena celou řadou faktorů, jejichž podíl není možné spolehlivě kvantifikovat. Nicméně za 
předpoklady a příčiny acidifikace můžeme označit vyluhování bazických kationtů v důsledku 
vysokých srážek, kyselou mateční horninu, půdní organickou hmotu kyselého charakteru, depozici 
acidifikantů, tvorbu oxidu uhličitého a nevhodné využití a zásahy do krajinného ekosystému. Dále se 
projevuje vliv klimatu, stanovištních faktorů, jako je vegetační pokryv, nadmořská výška, svažitost a 
orientace. V České republice pak představuje acidifikace závažný problém zejména v prostředí 
horských lesních ekosystémů. Navzdory redukci imisí, ke které došlo v devadesátých letech 
minulého století, se půda a povrchové vody dosud plně neozdravily ze zvýšené míry acidifikace 
minulého století. Půdní organická hmota se ukazuje jako jedna ze složek půdního prostředí nejvíce 
senzitivní na změnu v chemismu srážek. Změna pH a iontové síly má za následek úbytek půdní 
organické hmoty. Dochází také k výrazné změně ve frakcionaci půdní organické hmoty. Cílem práce 
je shrnout dosavadní výsledky prací věnovaných studiu acidifikovaných horských oblastí. Vymezit 
nejdůležitější vnější a vnitřní faktory a odhadnout míru jejich vlivu na proces acidifikace. Dále pak 
vybrat soubor nejdůležitějších chemických a fyzikálně-chemických charakteristik se zaměřením 
na kvantitu a kvalitu půdní organické hmoty a provést popis jejich časového vývoje na zvolených 
zájmových územích. 
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