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Úvod 
 
Vzhledem k narůstajícímu tlaku na potravinovou bezpečnost České republiky a zároveň snižující se 

zásobenosti půd základními živinami v důsledku změn ve způsobech hospodaření a snížené aplikaci 

hnojiv a též s ohledem na změny klimatu se ukazuje důležité znát udržitelnost úrodnosti našich 

zemědělsky obhospodařovaných, zvláště orných půd. 

 

 

Cíl  
 

Cílem této práce je použít vhodný matematický postup k odhadu udržitelnosti úrodnosti zemědělsky 

obhospodařovaných půd ČR na základě soustavně a jednoduše zjišťovaných parametrů – indikátorů 

a tento postup ověřit na datech Bazálního monitoringu půd. 
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Zúžené pojetí půdní úrodnosti a diagnostika udržitelné půdní úrodnosti  
 

Indikátory půdní úrodnosti 
 

Půdní úrodnost je mimořádně komplexní vlastnost půdy mající odraz nejen ve výnosech plodin, 

ale též i v ostatních vlastnostech půdy. Podchytit měřením všechny momentálně důležité vlastnosti 

vlastně ani nelze.  

Přesto je prokázáno, že dlouhodobé sledování vybraných, prověřených, skutečně základních 

parametrů přináší odpovídající informace o možném vývoji půdní úrodnosti. Těmito základními 

parametry a zároveň indikátory stavu půdní úrodnosti (kvality půdy) jsou výměnná půdní reakce, 

obsah přístupného fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku. Půdní reakce utváří reakční chemický 

potenciál stanoviště, spolu s kationty draslíku, hořčíku a vápníku spoluvytváří půdní sorpční komplex 

a působí i na fyzikální stav a stabilitu půdy. Fosfor má vztah nejen k plodinám a jejich produkci, 

ale i k mikrobiální populaci půdy. Jedná se o skutečné základní kameny úrodnosti půdy, jejichž 

struktura je dána nejen přirozeným potenciálem stanovišť ale i dlouhodobým způsobem 

zemědělského hospodaření na nich. Pro indikátory jsou charakteristické změny, přeměny, časová 

a prostorová dynamika chemických reakcí, tj. jejich režimy. 

Metoda Mehlich 3 jako komplexní chemicko-analytický postup stanovení významných 
indikátorů udržitelné úrodnosti zemědělských půd 
 

Metoda Mehlich 3 je v současnosti (Klement 2014) využívána pro stanovení výměnné půdní reakce 

a přístupných živin P, K, Mg, Ca. Ve vzorcích lze stanovit i obsahy Cu, Zn, Mn, Fe, B, Mo a S. 

Z předloženého přehledu vyplývá široký záběr legislativně ustanovené metody pro možnou indikaci 

rezerv v diagnostice indikátorů úrodnosti půd ČR. 

Hodnocení udržitelné půdní úrodnosti analýzou sledovaných indikátorů 
 

Udržitelnou půdní úrodnost lze vyjádřit jako dlouhodobé setrvání indikátorů půdní úrodnosti buď 

v definovaných empirických optimálních mezích odvozených z výsledků hnojařských polních zkoušek 

a výsledků Agrochemického zkoušení zamědělských půd (AZZP) a nebo jejich setrvání v limitech 

daných základními fyzikálními zákony – zákony termodynamiky vyjádřitelnými aparátem informační 

teorie. 

Tato zpráva se zabývá aplikací poznatků termodynamické a informační vědy na kvantifikaci 

udržitelné úrodnosti zemědělsky obdělávaných půd ČR. 
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Termodynamika, informace, systém 
 

Termodynamika 
 
Definice termodynamiky 
Termodynamika v širším slova smyslu je fyzikální disciplína zabývající se zákonitostmi transformací 

energií a látek a jejich důsledky. Zkoumá reálná tělesa - termodynamické systémy – které se skládají 

z velkého počtu na sebe působících (interagujících) částí – podsystémů (např. atomů, molekul). 

Systémem může být v termodynamice makroskopické těleso, biologický jedinec či nějaký ekosystém. 

Pod interakcí zde rozumíme všechny známé způsoby vzájemného působní těles (objektů) v přírodě; 

jde hlavně o výměnu všech druhů energií, výměnu impulsu a hmotnosti (Maršík 1999).  

Jak je patrno z uvedené definice termodynamiky, zasahují její zákony a metody téměř do všech 

speciálních odvětví fyziky, chemie, biologie a ekologie. 

 

Cílem termodynamiky není předpovídat změny v systému, vyvolané vzájemným působením částic, 

ale předpovídat, jaká bude odezva systému jako celku na změny vyvolané zvenčí. 

 

Termodynamické veličiny  

Zcela základními a výchozími fyzikálními veličinami termodynamiky jsou teplota a entropie. Popisují 

kolektivní vlastnosti velkých souborů atomů a molekul. Teplota je měřitelná veličina a je mírou 

střední energie, kterou mezi sebou interagují elementární částice hmoty (např. atomy, molekuly, 

fotony apod.). Naproti tomu entropie není přímo měřitelná a je mírou neurčitosti při vnitřní evoluci 

systému. Pojem entropie byl poprvé použit R. Clausiem v roce 1865 a její statistický 

(pravděpodobnostní) výklad podali L. Boltzmann (1844 – 1906), J. C. Maxvell (1831 – 1879) 

a J. W. Gibss (1839 – 1908), kteří považovali entropii za míru neupořádanosti. V současné době se 

entropie považuje za míru neurčitosti (pravděpodobnosti), charakterizující vývoj systému 

za příslušných vnitřních a vnějších podmínek (Maršík 1999). 

 

Termodynamické zákony 
 

Důležitými termodynamickými zákony pro oblast ekosystémů a agroekosystémů jsou první a druhý 

termodynamický zákon (Peusner 1984). 
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První termodynamický zákon 

Je formulací zákona zachování energie. Celková energie izolované soustavy je stálá (časově 

neměnná). Energie v izolované soustavě nemůže ani zanikat ani vznikat. Druh energie se však může 

měnit. Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno. Je to zákon 

kvantitativní. 

 

Druhý termodynamický zákon 

Druhý termodynamický zákon je kvalitativní, uvádí, jak probíhají tepelné děje v případě, že je 

tepelnou energii možno přeměňovat s určitým omezením. Je empirický a pravděpodobnostní. 

Formuluje zákonitosti vratnosti a nevratnosti dějů. Mimo jiné říká, že výchozího stavu nelze 

dosáhnout pouhým obrácením postupu. K dosažení počátečního stavu je třeba vynaložit vnější 

energii, tzn. energii ze zdroje, který není součástí izolované soustavy. 

 

Energie 

Energie je fyzikální veličina, která charakterizuje schopnost hmoty konat práci. Energii vyjadřujeme 

stavovou veličinou.  

 

Neurčitost, pravděpodobnost 
 

Neurčitost 

Neurčitost je vlastní všem aspektům reality. Znalosti, poznatky nejsou nikdy kompletní, úplné, stálé, 

není možné dosáhnout absolutního poznání a podat přesný obraz okolního světa. Podle Dudka (1999) 

jsou údaje o realitě vždy neúplné, časově proměnlivé, naše poznání se pohybuje v mezích určité 

tolerance. Klir (2008) upozorňuje na důležitost identifikace neurčitosti, její typologii a způsoby měření 

neurčitosti podle jednotlivých typů. Chápání neurčitosti se měnilo. Před 20. stoletím byla neurčitost 

z vědy striktně vyřazována. Zlom nastal počátkem 20. století díky statistickým metodám používaným 

při výzkumu statistické fyziky, kdy se existence neurčitosti ukázala jako nutná. Důležitým mezníkem 

bylo odvození Heisenbergova principu neurčitosti a poznatky Gödela v matematice. 

Míru neurčitosti (entropii) v makrosvětě lze interpretovat jako funkci pravděpodobnosti definovanou 

na bázi stability relativních četností (Marek 2012), nebo v mikrosvětě jako termodynamickou 

pravděpodobnost (Vodrážka 1982). 
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Pravděpodobnost 
 
Matematická pravděpodobnost  
Pravděpodobnost náhodného jevu je číslo, které je mírou očekávatelnosti výskytu jevu, je to míra 

přechodu možnosti ve skutečnost. Náhodným jevem rozumíme opakovatelnou činnost prováděnou 

za stejných (nebo přibližně stejných) podmínek, jejíž výsledek je nejistý a závisí na náhodě. Příklady 

mohou být například házení kostkou nebo losování loterie.  

Přehled teorie pravděpodobnosti uvádí např. Škrášek a Tichý (1990) nebo Marek (2012). 

 

Statistická definice pravděpodobnosti, výpočet pravděpodobnosti 

Opakujme náhodný pokus N – krát, přičemž předpokládejme, že výskyt náhodného jevu A 

pozorujeme v K případech. Číslo K se nazývá četností jevu A. Poměr 𝐾
𝑁

 se pak označuje jako poměrná 

či relativní četnost jevu A. Jestliže s rostoucím N, tedy se zvyšováním počtu opakování pokusu, 

relativní četnost 𝐾
𝑁

 blíží nějakému číslu, pak toto číslo můžeme považovat za pravděpodobnost 

daného jevu. Důležité je, že rozsah hodnot pravděpodobnosti leží v intervalu (0,1). 

 

Stabilita relativních četností 

Při velkém počtu pokusů se za jistých předpokladů bude relativní četnost blížit pravděpodobnosti 

daného jevu. Musí však platit, že statistický experiment probíhá ve statisticky ustálených podmínkách 

a jev musí být opakovatelný. 

 

Výpočet pravděpodobnosti: 

 

                                                                                𝑝(𝐴) = 𝑚
𝑛

                                                            (1) 

kde:  

m je počet výskytů případů příznivých jevu A 

n je počet všech případů. 

 
Pavlík (2004) uvádí následující vysvětlení vztahu neurčitost – pravděpodobnost: „Víme, že účinnou 

látkou léku je právě jeden chemický prvek a že zároveň existuje stejná apriorní pravděpodobnost, 

že touto účinnou látkou může být kterýkoliv z 92 stálých chemických prvků; výběr n = 92 zde 

představuje neurčitost, tj. naši neschopnost aktuálně subsumovat (při dané úrovni poznání) účinnou 

látku pod právě jeden z druhů-chemických prvků. Apriorní pravděpodobnost p = 1/n (=1/92) 

představuje zde míru přeměny možnosti ve skutečnost (míru aktualizace možnosti): zpomezi 92 
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možných prvků bude po předpokládané změně stavu poznání vybrán právě jeden, aby pod něj byla 

účinná látka aktuálně subsumovaná. (Pro každý z chemických prvků je při daném stavu poznání tato 

míra relativně malá: 1/92.).“ 

Entropie a informace 
 

Nástin problematiky 

Entropie jako fyzikální pojem byla zavedena již v 19. století nejdříve ve fenomenologické 

termodynamice při studiu účinnosti tepelných strojů. O statisticko-fyzikální interpretaci pojmu 

entropie se ještě v témž století zasloužil L. Boltzmann, který ukázal souvislost pojmu entropie 

s pravděpodobností. Spíše než jeho matematický vzorec pronikla do širšího povědomí jeho názorná 

definice entropie. Podle této definice je entropie mírou neuspořádanosti stavu systému. 

Poznamenejme, že pro entropii existuje i druhá názorná interpretace: entropie je míra neurčitosti 

podrobného stavu (mikrostavu) systému (Vodrážka 1982).  

 

Informace 

Informace jako vědecký pojem vznikla a rozvíjela se na problémech přenášení zpráv 

telekomunikačními prostředky. Matematická teorie informace si vypůjčila slovo informace 

ze slovníku slov užívaných v běžném životě, ale zajímá se spíše o kvantitativní stránku informace. 

Budeme-li mít na mysli kvalitativní stránku pojmu informace, budeme v našem článku používat slovo 

zpráva.  

Informaci jako míru zprávy patrně první zavedl Hartley již v roce 1928. O další rozpracování tohoto 

pojmu v telekomunikačních problémech má především zásluhu americký inženýr C. Shannon (1948), 

který si též vypůjčil z fyziky pojem entropie a použil jej pro charakteristiku zprávy, respektive jejího 

zdroje. Takto zavedený pojem informace se dívá na zprávu formálně jako na jistou posloupnost 

znaků, přičemž se odhlíží od obsahu zprávy (tj. od jeho vztahu k předmětu, o kterém vypovídá), 

od jeho užitečnosti pro příjemce atd. Velký soubor zpráv vysílaný v určitém národním jazyce vykazuje 

jisté statistické zákonitosti (např. zpráva napsaná v českém jazyce bude mít jen zřídka písmeno q, 

ale často písmeno p), proto je matematický pojem informace vyjadřován v termínech teorie 

pravděpodobnosti. Takto chápaný pojem informace dal základ novému odvětví matematické 

statistiky — již zmíněné teorii informace. Jak již bylo řečeno, v telekomunikačních problémech je 

důležitá pouze formální stránka zprávy a není důležité, jak zpráva souvisí s předměty, o nichž 

vypovídá. Jak uvidíme, neplatí to však při používání pojmu informace v přírodních vědách – fyzice, 

chemii, biologii a ekologii. 
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Brillouinův (1962) negentropický princip informace dává do matematického vztahu změnu fyzikální 

entropie a matematické informace, která charakterizuje výsledky měření. Připomeňme, že klasikové 

definují negentropii jako záporně vzatou entropii, lze však tuto definici poněkud pozměnit tak, 

jak uvádí (Hejna 2011) zejména proto, aby negentropie mohla skutečně udávat „vzdálenost“ systému 

od rovnovážného stavu a umožnit praktické hodnocení jevů. 

Třídy entropií 
 

Termodynamická (tepelná, Clausiova) entropie 

Když německý fyzik Rudolf Clausius (1822 – 1888) formuloval základní věty termodynamiky, musel 

rozlišit zachování energie a vratnost v činnosti parních strojů tzv. Carnotův cyklus. Na rozdíl 

od mechanických přeměn, ve kterých se vratnost a zachování překrývají, se při fyzikálněchemické 

přeměně může energie zachovávat i tehdy, když průběh přeměny není vratný. Musel nalézt způsob 

vyjádření rozdílů mezi „užitečnými“ výměnami energie v Carnotově cyklu a rozptýlenou (disipovanou) 

energií, která je nevratně znehodnocena. Toto je přesný význam Clausiovy nové funkce, entropie 

označované obvykle S. Tím je vyjádřena skutečnost, že tepelný stroj se vrací na konci oběhu 

do výchozího stavu. Ve skutečnosti probíhají ve stroji dva typy změn: 

 

1. výměna (v) s okolním světem - dvS –  

2. nevratné děje (u) uvnitř systému - duS 

 

Změna entropie dSclaus je součtem obou členů dvS a duS, které mají naprosto odlišný fyzikální význam. 

Clausius své další úvahy vyjádřil nerovností du/dt > 0. Tím rozlišil změny entropie vyvolané přívodem 

energie z oblastí mimo systém („tok“ entropie) a hodnotu entropie. V izolovaném systému je tok 

entropie roven nule. Potom nárůst hodnoty entropie ukazuje na samovolný vývoj systému. 

Entropie se stává indikátorem vývoje, šipkou ukazatele času, ukazatelem směru přírodních procesů. 

Pro všechny izolované systémy platí, že jejich budoucnost se vyvíjí směrem nárůstu entropie. 

Rostoucí entropie již zde není synonymem ztrát, ukazuje na přírodní děje probíhající uvnitř systému. 

Jsou to děje, které systém vedou směrem k "termodynamické „rovnováze“ – stavu s maximální 

entropií. Rovnováha v izolovaném systému se jeví jako „atraktor“1 nerovnovážných stavů.  

 

Entropie statistické termodynamiky (Boltzmannova) 

Novost přístupu L. Boltzmanna (1844 – 1906) spočívala ve využití počtu pravděpodobnosti ve fyzice 

a to nikoliv jako nástroje přibližnosti, ale spíše jako zásady pro vysvětlení, které mělo přispět 
                                                           
1 atraktor – oblast parametrů, ke které se samovolně přibližuje trajektorie systému 
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ke zlepšení popisu, aby se ukázalo, že systém je složen z velkých souborů popsatelných 

pravděpodobností a může vykazovat i nové chování. Boltzmann si jako první uvědomil, že nevratný 

nárust entropie lze chápat jako vyjádření rostoucího molekulárního chaosu postupného mizení 

jakékoliv počáteční nesouměrnosti, neboť ta stupeň uspořádanosti snižuje. Boltzmann se snažil 

ztotožnit entropii S se stupněm uspořádanosti (termodynamickou pravděpodobností).  

Boltzmannův vztah: 

                                                                    SBoltz = kB log W                                                                      (2) 

kde: 

SBoltz je entropie, 

kB = 1,381.10-23 J. K-1 je Boltzmannova konstanta,  

W je stupeň uspořádanosti (termodynamická pravděpodobnost). 

 

Jednotkou vyjádření entropie statistické termodynamiky je Joule na Kelvin – J.K-1. 

Boltzmannovy výsledky ukázaly, že nevratná termodynamická změna je změnou systému směrem 

ke stavům se zvyšující se pravděpodobností a že stav atraktoru je makroskopickým stavem 

odpovídajícím maximu pravděpodobnosti. Fyzikální představa byla poprvé vysvětlena 

prostřednictvím pravděpodobnosti. Pravděpodobností lze přiměřeně vysvětlit zapomínání veškeré 

počáteční asymetrie, všech zvláštních rozdělení v systému (např. soubor částic soustředěných 

do podoblastí systému). Toto mizení je možné, protože bez ohledu na to, jaký vývoj je systému 

vlastní, povede vždy k jednomu z mikrostavů odpovídajícímu makrostavu chaosu a maximu 

souměrnosti, neboť tyto makrostavy odpovídají naprosté většině možných mikrostavů. Jakmile je 

tento stav dosažen, systém se od něho bude jen málo vzdalovat, a to jen v krátkých časových 

okamžicích. Jinak řečeno, systém bude kolísat (fluktuovat) kolem stavu „atraktoru“ (Prigogine, 

Stengersová 2001).  

 

Nejpravděpodobnějším dosažitelným stavem systému je ten, ve kterém se množiny současně 

probíhajících událostí v systému navzájem statisticky vyrovnávají (Prigogine, Stengersová 2001). 

 

Informační entropie (Shannonova, statistická) 

Podstatný zvrat v chápání informace se váže ke jménu R. V. L. Hartleyho, který v roce 1928 v publikaci 

„Přenos informací“ rozvinul myšlenku posloupnosti odesílaných symbolů; podobné posloupnosti 

může vytvářet každý náhodný jev. Tímto byl položen základ kvantitativní teorie informace, jež je 

zevšeobecněním matematické statistiky a teorie informace. Je spojena se jmény C. E. Shannona 

(1916 – 2001), N. Wienera (1894 – 1964) a R. Fishera (1890 – 1962). 
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Informace 

Termín informace pochází z latiny – in-formatio ve významu utváření, ztvárnění a má mnoho různých 

významů, např. informace je schopnost organizovat, nebo v organizovaném stavu udržovat. 

Přesná definice pojmu informace neexistuje, pouze lze určit, je-li informace větší nebo menší, tj. míru 

informace. Velmi často se tento pojem užívá volně v nejasném intuitivně chápaném smyslu ve vztahu 

k pojmům, poznatkům, novinkám, údajům apod. Informace má nehmotný charakter, neboť vznikla 

abstrakcí, ale je vždy spojena s nějakým fyzikálním pochodem, který ji nese (signálem). Informace je 

přiřazena zprávě, která snižuje počáteční neurčitost stavu systému. 

Informační entropie 

Odmyslíme-li konkrétní obsah jevu nebo události, o němž se vydávají informace, zbude nám jen 

nějaká množina vzájemně odlišných stavů. Každý objekt může být v každém časovém okamžiku 

v jednom z mnoha možných stavů. Různé náhodné jevy se vzájemně liší počtem možných stavů 

a zvláštnostmi jejich výběru, tj. pravděpodobností výskytu jednotlivých stavů. 

Informační entropií porovnáváme jistou složitost struktur systémů před jakýmkoliv pokusem zjistit 

konkrétní stav. Složitost struktury systému (vyjádřenou např. počtem možných stavů), nebo jinak 

řečeno míru naší počáteční neznalosti, můžeme vyjádřit počtem možných stavů, v nichž se může 

systém nalézat. K vyjádření použijeme logaritmickou míru tohoto počtu, jež se formálně shoduje 

s Boltzmannovým výrazem a budeme ji nazývat informační entropie (Marvan 2002, Hejna 2010). 

 
Porovnání termodynamického a informačního pojmu entropie 

Nově se srovnáním termodynamické a informační entropie zabýval u nás Hejna (2010). 

Po důkladném matematickém rozboru dospívá k závěrům, že Clausiova entropie je zvláštním 

případem Boltzmannovy entropie, která je ale jen fyzikální realizací speciálního případu informační 

Shannonovy entropie pro uniformní, rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti. Hovoří o tzv. vázané 

informační entropii. 

Hejna (2010) uzavírá: „Náš dosavadní rozbor ukazuje, že máme jen jeden pojem entropie (informace). 

Odvozujeme jej kombinatoricky a interpretujeme jej informačně (matematicky) nebo termodynamicky 

(fyzikálně).“ Shannonova informační entropie je zobecněním pojmu entropie v reálném světě. 

 
Z toho lze dovodit, že dle výsledků výpočtů informační entropie charakterizující konkrétní fyzikální 

termodynamický systém lze usuzovat na jeho fyzikální vlastnosti. 
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Výpočet informační (statistické, Shannonovy) entropie 
 

Elementární (vlastní) informace, informační množství 

Předpokládejme, že diskrétní náhodná veličina X nabývá konečného počtu hodnot (stavů) xi 

s pravděpodobnostmi P (X = xi ) = p(xi) ≥ 0, pro i = 1,2, ….n, ∑ p(xi) = 1. Neurčitost hodnoty xi  vyjadřuje 

pravděpodobnost pi (xi). Elementární vlastní informace I(xi) o výskytu hodnoty (xi) je dána rovností 

 

                                                             𝑰(𝒙𝒊) = −  𝐥𝐨𝐠𝒑(𝒙𝒊 ).                                                         (3) 

 

Informační (Shannonova) entropie 

Střední hodnotou množiny I(xi) je informační (Shannonova) entropie diskrétní náhodné veličiny X 

(Shannon 1948). Jedná se o průměrné informační množství připadající na náhodnou veličinu X 

reprezentující náhodný jev. Průměrné informační množství – informační entropii bude značit H 

a vzorec pro její výpočet : 

 

                                       𝑯(𝑿) = −∑ 𝒑(𝒙𝒊𝒏
𝒊=𝟏 )𝑰(𝒙𝒊) =  −∑ 𝒑(𝒙𝒊𝒏

𝒊=𝟏 ) 𝐥𝐨𝐠  𝒑(𝒙𝒊)                          (4) 

 

Informační (Shannonova) entropie je tedy funkcí pravděpodobností pi (xi).  

Ulanowicz (2009b) považuje 𝐻 podle vztahu (4) za statistickou reprezentaci entropie. 

 
Jednotky vyjádření statistické informační entropie 

Jednotkami vyjádření je jednotka informace 1 nat. Používá se v přírodních vědách pro vyjádření 

výpočtů s logaritmy o základu e (logaritmus naturalis). Lze použít i jednotky pro jiné základy 

logaritmů: pro dekadický logaritmus (základ 10) 1 hartley (1 Hart) nebo pro binární logaritmus 

v informačních technických vědách (základ 2) 1 bit, též shannon (1 bit, 1 Sh).  

V naší práci budeme pracovat s jednotkou 1 nat – natural unit of information. 

 

Systém – důležité pojmy 
 

Systém (či soustava) je celek složený z částí, které na sebe vzájemně působí. Mezi částmi systému 

mohou probíhat toky informací, hmoty (látek) a energie. Je to soubor částí navzájem spojených 

určitou strukturou v uspořádaný celek. 

Zpětná vazba a vývoj systému 

V systémech může nastat zpětná vazba, kdy některá výstupní veličina opětovně ovlivňuje některou 

ze vstupních veličin, a tedy i samotný systém. Projevy se liší podle typu vazby. 
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Některé systémy se samovolně vyvíjejí ke stabilitě (dynamické či statické rovnováze), která se může 

projevit vyšší neuspořádaností (disipativní systémy) nebo naopak vyšší uspořádaností 

či organizovaností (samoorganizující se systémy), některé mají naopak tendenci být nestabilní, 

což vede až k destrukci nebo revoluční přeměně systému. Zpětná vazba může být pozitivní 

i negativní. 

Proces 

Procesem obecně chápeme zákonité, postupné, vnitřně navzájem spojité změny jevů či systémů 
vedoucí k jejich přechodu v jiné jevy či systémy. 

Komplexní systém 

Komplexní systém je systém složený ze vzájemně propojených částí, které jako celek vykazují jednu 

nebo více vlastností (chování mezi možnými vlastnostmi), které nejsou jasně viditelné, z vlastností 

jednotlivých částí. Biosféra, ekosystémy ale i výroba patří mezi komplexní adaptivní systémy. 

Komplexnost spočívá v rozmanitosti a složení z mnoha propojených prvků a adaptivita ve schopnosti 

změny. 

Samoorganizace  

Samoorganizace je proces, při němž vzájemným působením mezi složkami neuspořádaného systému 

vzniká nějaká podoba řádu. Tento proces je spontánní a není nijak centrálně řízen. Samoorganizace 

se vyskytuje ve fyzikálních, chemických, biologických, sociálních a kognitivních systémech. 

Reverzibilní autoregulace 

Reverzibilní autoregulace je schopnost vratně a samočinně se přizpůsobit proměnným podmínkám. 

Udržitelnost  

Udržitelnost (neboli trvalá udržitelnost, ekologická udržitelnost, velmi dlouhodobá udržitelnost) je 

schopnost udržovat ekologické procesy, funkce, produktivitu, biologickou rozmanitost a tedy 

i úrodnost půdy donekonečna (tedy v daných mezích možností života na Zemi). 

 

Stručný přehled systémové teorie z pohledu studia půdních živin 
 

Půdní živiny, jejich jednotlivé formy, přeměny mezi nimi a jejich vzájemné vztahy představují systém 

složený z částí. Mezi částmi systému existují složité pozitivní i negativní zpětné vazby, díky nimž se 

systém stává komplexním adaptivním systémem. Během vývoje půd se pomocí procesů 

samoorganizace vytvořily pro dané přírodní podmínky typická vnitřní uspořádání živinných režimů 

půdy (stupeň samoorganizace systému = stupeň uspořádání = struktura = uspořádanost = řád), jež 

jsou z dlouhodobého hlediska stále udržovány procesy samoorganizace. Krátkodobé výkyvy 



Kvantifikace udržitelnosti půdní úrodnosti pomocí metod  
termodynamické a informační teorie   
 

 
15 

(např. meziročníkové změny) systém vyrovnává prostřednictvím procesů reverzibilní autoregulace, 

jež jsou nedílnou součástí procesů samoorganizace. 

 

Neurčitost jako míra kvantifikace vývoje a udržitelnosti 
 
Vztah  𝐼(𝑥𝑖) = −  log 𝑝(𝑥𝑖 ) je reprezentací neurčitosti (indeterminancy) (hi): 

 

                                                                  𝒉𝒊 = −𝒌 𝒑𝒊 𝐥𝐨𝐠(𝒑𝒊 ).                                                                     (5) 

kde: 

hi je neurčitost, 

pi je pravděpodobnost i-tého jevu, 

k je konstanta. 

 

Když  𝒑𝒊 ≈ 1 je jev statisticky jistý, neurčitost 𝒉𝒊 ≈ 0, je-li 𝒑𝒊 ≈ 0 tak opět 𝒉𝒊 ≈ 𝟎.  

Kde je tedy maximum 𝒉𝒊 při pravděpodobnosti 𝒑𝒊 ? 

Maximum 𝒉𝒊 se nachází v  𝒑𝒊 = (𝟏 𝒆⁄ ), kde e je Eulerovo číslo. Velmi příhodně se nabízí 

reinterpretace vztahu (5) pro účely vývojových (evolučních - ve smyslu vývoje vlastností systému) 

změn a udržitelnosti (volně podle Ulanowicze 2008b). Je-li 𝒑𝒊 ≈ 1, jev je statisticky jistý, změna je 

nepravděpodobná, 𝒉𝒊 ≈ 𝟎. Naopak, pokud 𝒑𝒊 ≈ 0, pak se jev vyznačuje velkým potenciálem změny. 

Toto platí ovšem pouze, když 𝒑𝒊 charakterizuje pouze dílčí jev a to za podmínky, že je tento jev 

přítomen dostatečně často a má dostatečný potenciál změny. Tímto způsobem vstupuje neurčitost 

(indeterminancy) do systémových vývojových změn. 

Jak pohlížet na celý soubor dílčích neurčitostí, jak neurčitost dílčích jevů vyjádřit souhrnně?  

 

Řešení systémové neurčitosti podle vztahu (4) představuje míru celkové kapacity systému 

podstoupit změnu. Informační (Shannonova, statistická) entropie je tedy vhodnou statistikou 

ke kvantifikaci vývojových možností (eko)systémů, zejména s ohledem na jejich udržitelnost. 

 

Náhodnost nebo koordinovanost těchto změn závisí na vzájemné závislosti existence vztahů jevů 

mezi sebou a na síle těchto vztahů. Má-li mít nějaká změna systému směr a smysl, musí existovat 

vzájemná omezení (constraints) mezi zkoumanými jevy vyjádřenými příslušnými měřenými 

proměnnými. Vzájemné omezení v teorii informace ukazuje na velikost statistické závislosti mezi 

dvěma nebo více proměnnými. Je logaritmickým analogem korelace mezi zkoumanými jevy i a j. 

Říkáme, že jev i je omezen nebo též organizován, vytvářen podle jevu j a naopak (Ulanowicz 2009b). 



Kvantifikace udržitelnosti půdní úrodnosti pomocí metod  
termodynamické a informační teorie   
 

 
16 

Zatímco v případě korelace (asociovanosti) jde o vztah dvou proměnných vyjádřený určitými 

(konkrétními, naměřenými) hodnotami s tendencí vyskytovat se spolu vzájemně společně, v případě 

vzájemného omezení (constraint), tj. v módu teorie informace jsou hodnoty určitých (konkrétních, 

naměřených) proměnných nahrazeny jejich pravděpodobnostmi. Tím je vyjádřeno jejich vzájemné 

omezení, tj. rozsah vyloučení realizace přeměny možnosti (potenciálu) ve skutečnost. 

Pro studium vzájemného potenciálu změn mezi jevy, je učelné zavést koncept dvoustranných 

kombinací jevů. Pro srozumitelnost je popíšeme dvěma indexy. Zaveďme  𝒑𝒊𝒋 jako sdruženou 

pravděpodobnost jevů i a j.  

Vztah (5) přepíšeme pro partikulární kombinaci jevů i a j: 

 

                                                                        𝒔𝒊𝒋 = −𝒌 𝐥𝐨𝐠(𝒑𝒊𝒋).                                                                (6) 

Předpokládáme vzájemnou nezávislost jevů i a j, potom sdružená pravděpodobnost  𝒑𝒊𝒋 je výsledkem 

marginálních pravděpodobností, že i a j se vyskytují nezávisle na sobě. Marginální pravděpodobnost, 

že i nastane pro případné j  𝒑𝒊.  =  ∑ 𝒑𝒊𝒋𝒋  , zatímco pravděpodobnost, že j existuje bez ohledu na i se 

rovná  𝒑.𝒋  =  ∑ 𝒑𝒊𝒋𝒊  . Potom platí, že kdykoliv jsou i a j nezávislé potom  𝒑𝒊𝒋  =  𝒑𝒊.𝒑.𝒋. 

Předpokládáme, že neurčitost (indeterminancy) 𝒔𝒊𝒋 je maximální když i a j jsou zcela nezávislé.  

Zavedeme maximum 𝒔𝒊𝒋∗  . Rozdíl (difference) mezi 𝒔𝒊𝒋∗  a 𝒔𝒊𝒋   je příkladem míry omezení (measure of 

the constraint), kterým i působí na j, zapisujeme 𝒙𝒊|𝒋. 

Potom: 

              𝒙𝒊|𝒋  =  𝒔𝒊𝒋∗ − 𝒔𝒊𝒋  =  −𝒌 𝐥𝐨𝐠(𝒑𝒊.  𝒑.𝒋 )  − [−𝐤 𝐥𝐨𝐠(𝒑𝒊𝒋 
)]  =  𝒌 𝐥𝐨𝐠( 𝒑𝒊𝒋

𝒑𝒊.𝒑.𝒋
 ) =  𝒙𝒋|𝒊             (7) 

Ze symetrie vztahu (7) vyplývá vzájemné působení prostřednictvím omezení (constraint), které jev j 

uplatňuje na jev i. Jinými slovy zahrnuje vzájemná omezení, kterými i a j mohou vzájemně (mezi 

sebou) se vyloučit, limitovat se. Nemusí docházet k přímé interakci jevů, v poznání podstaty rozdílu 

mezi jevy se uplatní nejčastěji jejich samotná odlišná podstata, způsob geneze v minulosti apod. 

(Ulanowicz 2008b). 

Další teoretické přístupy zobecnění procesů pomocí fenomenologických rovnic, Onsagerův princip 

a princip Curie–Prigogina a rozsáhlé zobecnění těchto teoretických vývodů patří do oblasti 

nerovnovážné termodynamiky. Zde je nerozvádíme, podrobněji v přehledu pro obor půda u nás 

např. Kutílek (1978) nebo Němeček, Kutílek a Smolíková (1990). 

 

Proces jako pravděpodobnostní událost 

Pod pojmem proces se v kontextu neurčitosti – pravděpodobnosti rozumí vzájemné působení 

náhodných událostí na základě konfigurace omezení (configuration of constraints), jejichž následky 
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jsou nenáhodné (non-random), ale výsledky neurčité (indeterminate). Kombinace spojení 

'nenáhodné' a 'neurčité' se může zdát matoucí a rozporuplné. 

Příklad: tvorba látky A procesem určitě probíhá (nenáhodnost), látka je vytvářena, ale kolik látky A 

bude procesem vytvořeno, je neznámé (neurčité). 

 

Živiny v půdě jako systém - samoorganizace systému živin v půdě 

Autokatalýza 
 

V chemii znamená katalýza urychlení chemické reakce, autokatalýza potom katalýzu podle jednoho 

z produktů chemické reakce. Autokatalýzu (Ulanowicz 2008a) chápe systémová ekologie jinak 

než chemie. V systémové ekologii je autokatalýza chápána jako všeobecná forma mutualismu, tj. 

že vztah dvou různých přírodních jevů, procesů nebo druhů je výhodný nebo pozitivní.  

Centrem systémového pojetí jsou systémové procesy (např. zvětrávání, mineralizace, mobilizace, 

imobilizace a sorpce). Proto autokatalytická uspořádání dvou nebo více ekologických procesů je 

situací, kde mohou být procesy uspořádány v uzavřeném cyklu, kde každý cyklus usnadňuje další 

(pozitivní zpětná vazba).  

Autokatalýza (Ulanowicz 1997) je v systémové vědě chápána jako podmnožina všech pozitivních 

zpětných vazeb, kde každý proces uplatňuje pozitivní vliv na následující proces v cyklu procesů. Je 

třeba zdůraznit, že není podmínkou, aby vliv kteréhokoliv člena autokatalytické smyčky (kruhu) byl 

přísně mechanický, tj. deterministický (Ulanowicz 2009b). V ekologických systémech jsou procesy 

více komplexní, pružné, schopné malých přírustkových (incremental) změn. Toto umožňuje podstatné 

rozšíření možností autokatalytických reakcí, procesy jsou stochastické, někdy i nepředvídatelné. 

Náhodné události mohou mít nenáhodné výsledky. 

Autokatalýze je třeba rozumět jako pravděpodobnostní (a přirozené) tendenci (probabilistic 

propensity (Popper 1990), že činnost dalšího člena cyklu procesů bude zesíleným způsobem 

pokračovat (Ulanowicz 2009b). Autokatalýza působí na udržování, zesilování a prohlubování vnitřních 

struktur procesů. Je-li zdrojů pro autokatalytické reakce dostatek, je autokatalýza podle definice růst 

zvyšující, je prorůstová.  

Autokatalýza má úlohu a vliv systémově samoorganizační, patří mezi procesy systémové 

samoorganizace. 
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Obrázek 1. Schéma hypotetického tří – komponetního autokatalytického cyklu (Ulanowicz 1997) 

 

 

 

 

Na obrázku 1 je jednoduchý základní autokatalytický cyklus skládající se ze tří interagujích procesů A, 

B, C. Proces A zvýší zpracování v B, B obdobným způsobem v C a C má obdobný účinek na A. Je třeba 

zdůraznit pravděpodobností charakter celé konstrukce. Jinými slovy odpověď B na A, C na B atd. není 

zcela povinná. Procesy nejsou mechanicky propojeny. Procesy mohou být a nebo jsou vzájemně 

neurčité (indeterminate), tedy pravděpodobné. Podrobnosti obsahuje práce Jorgensena et al. (2007). 

Důležitou vlastností autokatalýzy je centripetalita (Ulanowicz 1997). Výklad tohoto termínu 

naznačuje tendenci, směr, akci kolem středu. Dojde – li ke změně v B, pak je pravděpodobné, 

že dojde ke změně v množství látek a energie nutných k udržení procesu B. Jako důsledek selekčního 

tlaku vznikne tendence k podpoře a rozšíření změn (látkových a energetických) pro zvýšení intenzity 

změn (rozdílů) k zajištění vyšší úrovně procesu B. Tato příčinná skutečnost vyvolá pozitivní reakce 

ostatních členů autokatalytického cyklu a autokatalytický cyklus se stane epicentrem dostředivého 

toku zdrojů. 

Živinný režim půdy jako dynamický rovnovážný stav  
 

Živiny v půdě jsou jednak ve formě půdního roztoku (v iontové formě) a dále v tuhé fázi ve vazbách: 

jako soli adsorbované popř. výměnně vázané na povrchu minerálních a organických sorbentů, 

fixované v jílových minerálech, vázané v organické hmotě, v biomase, v krystalové mřížce silikátů. 

Proces zpřístupňování živin nazýváme mobilizací, kterou charakterizujeme jako přechod určité živiny 

z nerozpustné nebo obtížně rozpustné do rozpustnější formy, a tím i lehčeji přijatelné pro rostliny. 

Při těchto procesech se snižuje pevnost vazby živin v tuhé fázi půdy, případně živina může přecházet 

až do půdního roztoku. Opačným procesem je imobilizace. 

Mineralizací označujeme proces uvolňování živin při mikrobiálním rozkladu organických látek, 

při němž se prvky (živiny) obsažené v organické hmotě uvolňují a vracejí zpět do koloběhu látek 

v půdě. Pojmem zvětrávání se označují procesy změn minerálů a hornin na zemském povrchu 

probíhající při jejich styku s atmosférou, hydrosférou nebo biosférou. V půdě probíhají výše uvedené 

procesy současně. 

Výsledkem těchto složitých rozkladných i syntetických reakcí (často protichůdných), probíhajících 

v čase v návaznosti na sobě i vedle sebe, je živinný režim půdy (Richter 2004). 
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Pod tímto pojmem definuje věda o výživě rostlin dynamický rovnovážný stav v půdě, který je 

výslednicí četných reakcí a procesů současně v půdě probíhajících, jež mají časový vývoj a směr 

(tendence), které směřují jednak ke zvýšení mobility, a tím i zpřístupnění živin pro rostliny, jednak 

k nežádoucímu (ovšem z hlediska lidské zemědělské činnosti) trvalému nebo přechodnému snižování 

množství přístupných živin. 

Přístupné živiny tvoří jen malou část z celkového obsahu živin v půdě a obsahují jen několik desetin 

až 1 % z veškerého obsahu. Tento malý podíl představují hlavně živiny rozpuštěné v půdním roztoku, 

živiny poutané v sorpčním půdním komplexu a živiny vázané v půdě ve sloučeninách rozpustných 

ve slabých kyselinách (H2CO3), nebo zásadách (NaHCO3). Přístupné živiny se prakticky stanovují 

při agrochemickém zkoušení zemědělských půd. 

 

Přijatelné živiny charakterizujeme jako podíl (část) živin přístupných, který je určen jejich rozpustností 

ve vodě (přesněji v půdním roztoku), ale i podmínkami příjmu a příjmovou schopností rostlin. 

Zbývajících 99 i více procent všech živin v půdě je vázáno více či méně pevně v minerálním, 

organominerálním a organickém podílu půdy a tvoří "rezervu" živin pro rostliny.  

Stupeň mobilizace této rezervy do stavu přístupného pro rostliny závisí na pH prostředí, velikosti 

částic a pevnosti jejich krystalových mřížek, na poloze iontů uvnitř a kolem mřížky krystalů, 

na průběhu mineralizace, na intenzitě zvětrání pod vlivem povětrnostních podmínek atp. 

Povětrnostní podmínky hrají však významnou roli při uvolňování živin z organického podílu půdy, 

zejména pokud jde o dusík, síru a fosfor. Nepřímo ovlivňují živinný režim také ztráty živin vyplavením, 

volatilizací (těkáním) a erozí. Živinný režim půd je závislý na charakteru sorpce (jíl, humus), 

mikrobiální a makrobiální aktivitě v půdě, pH, poměru vody a vzduchu v půdě, obsahu makro 

a mikroživin a na stupni rozložitelnosti organických látek v půdě. Živiny poutané iontovýměnně 

na půdní koloidy, zvláště humusové, mohou v dostatečném a nepřetržitém toku doplňovat optimální 

stav živin v půdním roztoku. Forma a účinek takového živinného režimu v půdě (varianty živinného 

režimu), kde jsou pravidelně doplňovány organické látky (a spolu s nimi i potenciálně přístupné 

minerální živiny) označujeme pojmem „stará půdní síla“.  

Živinný režim půdy vzniká na konkrétních stanovištích spolupůsobením přírodních a antropických 

faktorů. Je typický jak pro přírodní poměry, tak i způsoby hospodaření (zejména hnojařská opatření, 

tj. druhy hnojiv, dávky a jejich kombinace). Nezanedbatelný je rovněž vliv struktury pěstovaných 

plodin, a ve struktuře plodin zastoupených jetelovin a organicky hnojených okopanin. 

 

Systémový řád procesů (System order) vyjadřuje uspořádanost struktury živinného režimu půdy 

jako dynamického rovnovážného stavu živin (dynamické rovnováhy, ustáleného stavu - steady state) 
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v půdě tj. výsledku samoorganizace (self-organization) procesů v půdě (přírodní procesy) 

i ve společnosti (ekonomické procesy), odkud se přenesený vliv na půdu realizuje vlivem změn 

vyvolaných způsoby hospodaření na půdě. 

Dynamický rovnovážný stav (dynamická rovnováha, ustálený stav – steady state) vzniká neustálým 

porušováním rovnovážného stavu příkonem energie (slunce) a práce (zejména růst porostů 

pěstovaných plodin a dále všechny agrotechnické úkony související se zajištěním vegetace 

pěstovaných plodin). Z toho lze dovodit, že neustálým vysokým a stále vzrůstajícím tlakem 

na výkonnost agrofytocenóz, na výnosy pěstovaných plodin, vzrůstá stupeň nerovnováhy nejdříve 

v rámci mezí dynamického rovnovážného stavu živinného režimu půdy a posléze po překročení 

těchto mezí následuje negativní dopad na celkovou úrodnost půdy. 

Významnou adaptační možností na tyto podmínky je autokatalýza. Půdní procesy mohou být 

ovlivňovány jinými (dalšími) půdními procesy prostřednictvím pozitivních zpětných vazeb – 

autokatalýzy, jež přispívá k udržení řádu - stupně samoorganizace systému – tj. stupně dynamického 

rovnovážného stavu - stupně dynamické rovnováhy a v konečném důsledku k udržení odpovídající 

systémové výkonnosti – výnosů polních plodin. 

 

Důležitou vlastností přírodních i společenských procesů je neurčitost (indeterminancy). 

Možným způsobem měření velikosti neurčitosti a její interpretace je použití informační teorie. 
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Kvantifikace a interpretace udržitelnosti živinného režimu půdy pomocí 
informační teorie 
 

Celková velikost systému 
 
Porovnání obsahů (T) živin v jednom stavu (i) se druhým stavem (j) může být popsán jako Tij, tedy 

jako obsah živiny v konkrétním vzorku, kde i a j jsou indexy matice celé množiny dat (obsahů živin 

v konktrétních vzorcích půd) s počtem n členů. Platí 𝑇𝑖. = ∑ 𝑻𝒋𝒊𝑗  a 𝑇.𝑗 = ∑ 𝑻𝒊𝒋𝑗  , kde tečka na místě 

indexu indikuje sumaci nad indexem. 

 

Celková velikost systému je pak vyjádřena jako suma všech obsahů živiny (živin)  

(Total system throughput, T.., TST): 

 

                                                                    𝑻. . = ∑ 𝑻𝒊𝒋𝒊,𝒋                                                              (8) 

 

Potenciál omezení (Potential for constraint, sdílená informace) 
 

Pro kvantifikaci míry překročení náhodnosti je užitečné definovat potenciál omezení (rozsah sdílení 

informace) jako logaritmus pravděpodobnosti obsahů živin (Ulanowicz 2002a). 

Dekompozici 'potenciálu omezení' popisuje Ulanowicz (2002a) v kontextu poznatků Rutletgeho et al. 

(1976). 

Dvě složky potenciálu omezení' 

1. Potenciál omezení obsahů související s přímo zjistitelným (pozorovatelným, měřitelným) 

podílem obsahu živiny v celé množině dat, potenciál konkrétního výskytu obsahu živin, 

potenciál skutečnosti, tj. logaritmus pravděpodobnosti p(aij) vyjádřené jako log(Tij/ T..), 

(obsahu živiny v konkrétním vzorku / celková suma obsahů živiny vypočtená na celé množině 

dat, TST). Výraz Tij/ T.. je odhadem nepodmíněné pravděpodobnosti, tj. s jakou 

pravděpodobností se daný obsah živiny vyskytuje v celkové množině dat. 

 

2. Potenciál omezení obsahů ovlivněných náhodným působením, potenciál náhodnosti obsahů 

živin, potenciál náhodnosti (je dán logaritmem sdružené pravděpodobnosti p(ai,bj), tj. vyjádřené 

pomocí vztahu log(Ti. T.j/T2..), tj. (obsah živiny v konkrétním vzorku *suma obsahů živiny 

v hodnocené podmnožině dat) / druhá mocnina celkové sumy obsahů živiny vypočtené na celé 

množině dat, T..).  
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Výraz Ti. T.j/T2.. je odhadem sdružené pravděpodobnosti obsahu živiny mezi dvěma porovnávanými 

stavy, zde mezi konkrétním obsahem živiny ve vzorku (konkrétní stanoviště v daném období, 

konkrétní stanoviště na vybraném půdním typu v rámci všech shodných půdních typů) a referenční 

(srovnávací) podmnožinou dat (období, vybraný půdní typ) společně vztaženými ke kvadrátu celkové 

sumy obsahů živiny (všechna studovaná období, půdní typy apod.). 

Jinými slovy potenciálem skutečnosti hodnotíme co je a potenciálem náhodnosti co by mohlo být. 

Velikosti potenciálů potom mezi sebou porovnáváme. 

Rozdíl mezi těmito potenciály je přirozenou tendencí (propensity) rozdílů obsahů vyjádřenou 

pomocí jejich pravděpodobností. 

 

Je to míra velikosti přirozené tendence studovaných vlastností (obsahů živin), od které potenciál 

skutečnosti překročí potenciál náhodnosti.  

Algebraicky: 

                                                 𝑷𝒊𝒋  = 𝒍𝒐𝒈(𝑻𝒊𝒋/ 𝑻..) − 𝒍𝒐𝒈 ((𝑻𝒊.𝑻.𝒋 / 𝑻..
𝟐)                                          (9) 

potom po úpravě:  

                                                                  𝑷𝐢𝐣 =   𝒍𝒐𝒈 �𝑻𝒊𝒋 𝑻.. 
𝑻𝒊.𝑻.𝒋

 �                                                             (10) 

 

Průměrná vzájemná informace (Average Mutual Information, AMI) 
 

Vezměme dvě proměnné A a B a studujme v módu teorie informace, jestli A nějak ovlivňuje B. 

Potom vztah: 

                                                           𝑰(𝑨;𝑩) = 𝒌∑ 𝒑� 𝒂𝒊,𝒃𝒋�𝒊,𝒋 𝐥𝐨𝐠 �𝒑�𝒂𝒊�𝒃𝒋�
𝒑�𝒃𝒋�

�                                (11) 

kde: 

i,j = 1,2,3 … n,  

k je konstanta, je výrazem pro průměrnou vzájemnou informaci proměnných A a B, I(A;B). 

Průměrná vzájemná informace (AMI) je mírou informace, kterou sdílí náhodné proměnné A a B; 

udává, do jaké míry znalost jedné z nich snižuje neurčitost informace o druhé. Pokud jsou A a B 

nezávislé, pak znalost A nedává žádnou informaci o B. Vyjadřuje míru, jak mnoho má proměnná A 

společného s proměnnou B. 

Platí I(A;B) = I(B;A), tj. symetrie, informace je vzájemná (mutual). 

Mimořádně důležitý je vztah AMI k entropii H, tedy vztah informace a statistické entropie (Ulanowicz 

2002b). 
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Platí: 

                                                               H(A) = AMI(A;B) + H(A│B),                                                       (12) 

kde H(A│B) je tzv. podmíněná entropie (conditional entropy). AMI potom vypovídá o stupni 'korelace' 

(sdílení informace, vzájemná informace) mezi A a B a H(A│B) (podmíněná entropie, conditional 

entropy), kvantifikuje volnost, neurčitost, (freedom, indeterminancy) A pod vlivem B (a naopak). 

Platí: 

 

                                                                  𝑨𝑴𝑰 = 𝒌∑ 𝑻𝒊𝒋
𝑻 ..𝒊,𝒋  𝒍𝒐𝒈 �𝑻𝒊𝒋 𝑻.. 

𝑻𝒊.𝑻.𝒋
 �                                                    (13) 

AMI je odhadem účinnosti, výkonnosti či efektivity samoorganizace vztahů a vazeb uvnitř systému 

(struktury), tedy půdního živinného prostředí, živinného režimu půdy. Podle Ulanowicze (2011) je 

AMI indikárorem vývojového stavu (eko)systému, neboť odráží průměrný stupeň variability možných 

změn, v našem případě změn obsahů živin v půdě, směřujících samoorganizací k dosažení 

dynamického rovnovážného stavu živin v půdě. 

Nedostatkem AMI je absence fyzikálního rozměru. Po nahrazení  k = T.. v rovnici (4) (celková velikost 

systému, T.. nebo TST, fyzikální rozměr) dostáváme ascendenci. 

 

Ascendence, Eficience, Účinnost (Ascendency, Efficiency) 
 

Ascendence, též Eficience (Ulanowicz, 1986, cit. Ulanowicz 2002, Ulanowicz 2009a) je kvantitativní 

atribut ekosystému, vycházející původně ze studia ekosystémových trofických sítí: 

                                                                             A = T.. I(A;B)                                                      (14) 

                                                                      𝑨 = ∑ 𝑻𝒊𝒋𝒊,𝒋  𝒍𝒐𝒈 �𝑻𝒊𝒋 𝑻.. 
𝑻𝒊.𝑻.𝒋

 �                                                   (15) 

 

Platí :                                                                                  𝑨 ≥ 𝟎. 

Významnou vlastností ascedence je její tendence ke zvyšování (ale nikoliv maximalizace) během 

vývoje ekosystému. Ascendence zahrnuje společně faktory růstu a vývoje. 

 

Ascendence je kombinací celkové velikosti systému (T..,TST) vyjádřené formou celkového obsahu 

(celkové sumy obsahů) hodnocených obsahů živin a jeho organizace (tj. živinného režimu půdy) 

ve smyslu vyjádření variability změn procesů a jejich účinnosti. 

Termín Ascendence v angličtině nahrazuje často termín Efficience, jehož český význam je podstatně 

bližší vysvětlení významu tohoto pojmu. Znamená účinnost, výkonnost, efektivnost, efektivitu, 

ale i využitelnost, stupeň využití.  
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Termín Účinnost budeme používat v dalším textu a označovat U. 

 

Variabilitou změn máme na mysli vznik, prohloubení nebo zánik diferencí mezi půdními stanovišťi 

vlivem změn přírodních faktorů a vlivem lidské činnosti (zde zvláště účinnost příslušných 

agrochemických opatření - hnojení, pěstování plodin v různé intenzitě výroby, struktura plodin 

apod.). Účinnost procesů souvisí s vnitřní strukturou obsahů živin a jejich změn v půdě – živinným 

režimem půdy (Richter 2004). Vnitřní strukturou rozumíme rozličné typy kombinací vazeb a přeměn 

živin v rámci živinného režimu půdy vyjádřitelné pomocí typů tzv. autokatalytické konfigurace 

(Ulanowicz 2009a, Ulanowicz 2009b) a schopnost těchto vnitřních struktur pomocí procesů 

autokatalýzy (tj. procesů, které patří do komplexu dynamických procesů živinného režimu půdy), 

zachovávat udržitelný (sustainable) živinný režim půdy a to zvláště pomocí samoorganizace procesů 

půdního živinného režimu. 

 

Úroveň autokatalytické konfigurace vyjádřené prostřednictvím své míry – Účinnosti U je pro nás 

měřitelným příznakem produkčně – aktivního stavu živinného režimu půdy, tj. stavu jež v daném 

časovém intervalu vyjadřuje vzdálenost od optima schopnosti půdy (dynamického rovnovážného 

stavu, dynamické rovnováhy) poskytovat pěstovaným rostlinám živiny (při respektování specifičnosti 

tohoto stavu pro jednotlivé půdní typy, pro jednotlivá půdní stanoviště, varianty možností způsobů 

hospodaření na konkrétních stanovištích) a jeho schopnosti udržovat v procesu samoorganizace stav 

udržitelné úrodnosti půd odpovídající přírodně - výrobnímu potenciálu stanoviště, tj. dynamický 

rovnovážný stav mezi procesy zvětrávání, mineralizace, mobilizace, imobilizace a sorpce a dále 

antropickými hospodářskými zásahy, zvláště hnojařskými. 

 

Rezerva (System Overhead, Flexibility, Resilience) 
 

V kontrastu k Účinnosti, Rezerva (flexibilita, resilience) kvantifikuje stupně volnosti, neúčinnost, 

nesoulad, šum zůstávající v systému. Rezerva je doplňkovým indexem Účinnosti. Zahrnuje rezervy 

systému potřebné k adaptaci na nové podmínky. Bez dostatečné rezervy není systém schopen účinné 

odpovědi na poruchy svého okolí, tzn. systém není schopen účinně, výkonně či efektivně reagovat 

nejen na negativní, ale ani na pozitivní podněty z vnějších okolí. Rezerva odhaduje velikost možných 

zdrojů (množství, procesy) ke krytí možných budoucích potřeb - požadavků pěstovaných rostlin 

na funkce živinného režimu půdy. Negativním podnětem může být nedostatečný nebo žádný přísun 

organických látek a minerálních živin z vnějších zdrojů vyrovnávájící odběry živin výnosy. 

Rezerva je v původních pracech značena jako  𝜱 , v této práci budeme Rezervu označovat R. 
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Rezerva R je dána: 

 

                                                       𝑹 = 𝑯 (𝑨,𝑩) − 𝑰 (𝑨;𝑩),                                                 (16) 
po dosazení a úpravě: 

                                                            𝑹 = −∑ 𝑻𝒊𝒋𝒊,𝒋  𝒍𝒐𝒈 �
𝑻𝒊𝒋
𝟐

𝑻𝒊.𝑻.𝒋
 �.                                                  (17) 

 
Rezerva R je nezbytným předpokladem stability systému. Stabilita znamená udržování vlastností 

systému v okolí dynamické rovnováhy (optima živinného režimu půdy) bez významných změn v čase. 

Systém ve stabilním stavu udržuje "chaotičností" nesoulad, neúčinnost. Z počátku vývoje tyto 

"neúčinnosti" zatěžují výkon systému, ale později, zvláště za podmínek stresu jsou cenným 

rezervoárem adaptací a rekonfigurací systému tj. samoorganizace. 

Udržitelný systém musí disponovat více Rezervou R než Účinností U. 

Rezervu R lze chápat jako informační kvantifikaci "staré půdní síly" ovšem v širším pojetí. Klasický 

pojem "staré půdní síly"zde nevztahujeme pouze na živiny pocházející z organického hnojení, 

ale na možné rezervy v celém půdním živinném systému. 

Podle Baiera (1979) je význam "staré půdní síly" v tom, že zajišťuje co nejstálejší, tj. stabilní 

koncentraci živin, tím vytváří ideální podmínky pro příjem živin. Stálá i nižší koncentrace živin zajišťuje 

lepší výživu než nestálá, nestabilní. Důležitý je rovněž vyrovnanější poměr živin z půdní zásoby 

než z přímého hnojení. 

 

Systémová kapacita (System Capacity, Development Capacity) 
 

Systémová kapacita (celková schopnost, možnost vývoje (evoluce, udržitelnosti) je mírou schopnosti 

podstupovat vývojové (evoluční) změny nebo samoorganizaci, tj. schopnost reagovat na změny 

vnějších podmínek (eko)systému dynamikou změn rovnovážného stavu živin v půdě. 

Systémovou kapacitu budeme označovat C. 

 

Systémová kapacita C se vyjadřuje pomocí násobku Celkové velikosti systému T.. a sdružené entropie 

HI(A,B) a je rovna součtu Účinnosti U a Rezervy R: 

                                                                  C = T.. HI(A,B) = U + R,                                                 (18) 

platí: 
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                                                                𝑪 = −∑ 𝑻𝒊𝒋𝒊,𝒋  𝒍𝒐𝒈 �
𝑻𝒊𝒋
𝑻..

 �.                                                    (19) 

 

Jednotka vyjádření veličin U, R a C 
 

Jednotkou vyjádření veličin Účinnost U, Rezerva R, Systémová kapacita C, je mg.nat.kg-1, případně 

mol.nat.kg-1. 

Stupeň organizace (samoorganizace) (Degree of Order) 
 

Mírou zvláštního významu je frakce Systémové kapacity C. Tato frakce je podílem Účinnosti U 

a Systémové kapacity C (Ulanowicz 2009a).  

 

Platí:                                                               𝜶 = 𝑼𝑪                                                      (20) 

Tento podíl α nazývá Ulanowicz Stupeň organizace nebo Stupeň řádu a nabývá hodnot od 0 do 1 

(1 > α >0). Je specifickou mírou autokatalýzy (vnitřní tvorby omezení). Čistým efektem autokatalýzy je 

zvýšení Stupně organizace α (Ulanowicz 2009b). 

Velikost Stupně organizace α je výslednicí působení dvou protichůdných tendencí: U nevyvinutých 

systémů (nízké α, α → 0 ) existuje mnoho rozličných možností pro autokatalytické cykly (tj. řada 

rozličných možností uspořádání živinných režimů), jejich vznik, formování a vytváření vnitřních 

omezení, jež mají za následek vzestup ascendence a tím jako indikátoru vzestup koeficientu α. 

Role Rezervy R se mění podle progrese směrem k vyšším hodnotám α. U nevyvinutých systémů (nízké 

α), je Rezerva R příležitostí ke zvýšení variability možných změn a účinnosti procesů.  

U systémů, kde α ≈ 1, systémy lze považovat za vysoce organizované (vyvinuté), efekt Rezervy R 

narušuje ustanovený systém zpětných vazeb, vede ke ztrátě uspořádanosti systému (např. 

přehnojení). Při vysokém α, Rezerva R silně brání dalšímu zvyšování α. Existuje kritická rovnováha 

mezi vyvažující (vyrovnávající) úlohou Rezervy R blízko hodnot α, ve kterých dochází k obratu 

kvalitativní role Rezervy R (Ulanowicz 2009a). 

Stupeň organizace α je klíčovým indikátorem samoorganizační (self–organize), schopnosti systému. 

Jestliže je α příliš nízké, 𝛂 ≈ 𝟎, účinnost existujících vazeb (organizace, řád) je ztracena v šumu. 

Pokud je α příliš vysoké, 𝛂 ≈ 𝟏, systém lze považovat za "křehký" nebo "zmrazený", mohou se 

dominatní, nepružné vazby ztratit též v odchylkách, v šumu. 

Podle Ulanowicze (2011) je možné za optimální rozpětí hodnot Stupně organizace považovat 

interval hodnot α = 0,3 – 0,5. 
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Ulanowicz používá označení Stupeň organizace (řádu). Nám se jeví vhodné vzhledem k charakteru 

studované problematiky užívat termín Stupeň samoorganizace a označovat α. 

 

Koeficient udržitelnosti, Udržitelnost (The fitness of ecosystem for evolution, 
Sustainability) 
 

K určení míry vývojového, samoorganizačního potenciálu systému, též potenciálu udržitelnosti 

systému užívá Ulanowicz (Ulanowicz 2008b) v souladu s Boltzmannovou formulací −𝑘 log (𝛼) 

tzv. Vhodnost ekosystému k vývoji (Fitness of ecosystem for evolution) jako míru udržitelnosti. 

Pro účely studia agrochemických vlastností půd je lépe hovořit o Udržitelnosti (Sustainability), 

tj. O Koeficientu udržitelnosti F, nebo významově přesněji o Koeficientu udržitelného optima 

živinného režimu půdy F. Ulanowicz (2008b, 2009a) Koeficient udržitelnosti F vyjadřuje: 

 

                                                                      𝑭 =  −𝒌𝛂𝒍𝒐𝒈(𝛂)                                                              (21) 

kde α Stupeň samoorganizace  𝛂 = 𝐔/𝐂, 

        k je normalizační funkce 𝒌 = 𝒆 𝐥𝐨𝐠 (𝒆), e je základ přirozených logaritmů (Eulerovo číslo 2,718), 

       potom platí 1 > F >0 , čili Koeficient udržitelnosti F nabývá hodnot mezi 0 až 1. 

Optimum Koeficientu udržitelnosti F  
 

Koeficient udržitelnosti F nabývá hodnot v intervalu 0 až 1, přičenž platí, čím více se hodnota 

koeficientu F blíží 1, tím více koeficient udržitelnosti signalizuje blízkost potenciální maximální 

udržitelnosti souboru vlastností optima živinného režimu půd, blízkost oblasti dynamické rovnováhy. 

Z Boltzmannova vztahu −𝑘 log (𝛼) vyplývá, že maxima, tj. F = 1 je dosaženo je-li α = 1/e, 

tj. α ≈ 0,367879, kde e je Eulerovo číslo. 

Rozpětí optimálních hodnot Koeficientu udržitelného optima živinného režimu půdy F se pohybuje 

v intervalu 0,943 (při α = 0,5) až 0,982 (při α = 0,3) s maximem 1, kdy α = 0,367879. 
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Modelové typy autokatalytických konfigurací živinného režimu půd 
 

V předešlých kapitolách jsme popsali autokatalýzu, naznačili jsme existenci různých typů autokatalýzy 

a zmínili vztah autokatalýzy jako pojmu systémové vědy k udržitelnosti. Nyní vysvětlíme souvislost 

mezi stupněm organizace (řádu) a typem autokatalytické konfigurace (podle Ulanowicze 2009b). 

 

Obrázek 2. Schémata hypotetického jednoduchého systému podle klesajícících možností vytvářet 

vazby pro změny obsahů a forem, tj. specifická vnitřní (fyzikální, chemická, biologická) uspořádání 

dynamických rovnovážných stavů v procesu autokatalýzy a tak umožňující udržitelný živinný režim 

v půdě (optimum živinného režimu půdy). 

 

     Obrázek 2a.                                                                 Obrázek 2b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                   Obrázek 2c. 
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Na obrázku. 2a je příklad velmi neuspořádané, nevyvinuté autokatalytické konfigurace, stupeň 

organizace 𝛂 ≈ 𝟎. Typicky v systému převažuje rezerva. Schéma na obrázku 2b představuje 

optimálně uspořádanou konfiguraci, stupeň organizace 𝛂 ≈ 𝟏/𝒆, tj. 0,367879. Tento typ 

autokatalytické konfigurace je z hlediska zastoupení Účinnosti U i Rezervy R optimálně vyvážený 

s maximální hodnotou koeficientu F. Schéma na obrázku 2c je ukázkou konfigurace přísného řádu 

(Stupeň samoorganizace 𝛂 ≈ 𝟏) bez existencee rezervy, tj. bez možností pružně reagovat na možné 

podmínky stresu - změn systému. Systém je řízen pouze složkou účinnosti. 

 

Křivka udržitelnosti a její interpretace 
 

Udržitelnost (Sustainability) živinného režimu půd je funkcí Účinnosti U a Rezervy R (Patzek 2008). 

Zbývá odpovědět na otázku, jaký je z hlediska udržitelnosti nějakého zkoumaného procesu, nebo 

souboru procesů, optimální poměr mezi složkami Systémové kapacity C, tj. mezi Účinností U 

a Rezervou R při maximalizaci Koeficientu udržitelnosti F, jež je mírou udržitelnosti. Odpověď na tuto 

otázku podává tzv. Křivka udržitelnosti viz. obrázek 3. 

 

Obrázek 3. Křivka udržitelnosti - interpretace 
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Dlouhodobé udržení procesů živinného režimu půdy v "okně životaschopnosti”, tj. v optimu, 

tzn. s hodnotou Stupně samoorganizace α v úseku osy x mezi 0,3 – 0,5 nebo velmi blízko těchto 

hodnot předpokládá, aby velikost Rezervy R byla vždy vyšší, než velikost Účinnosti U. Vyšší Rezerva R 

znamená vyšší stabilitu, ale zase nižší účinnost procesů. 

Vyšší Účinnost U zase vede k vyšší citlivosti na vnější negativní podněty. Rezerva R a Účinnost U jsou 

v podstatě komplementární, zvýšení efektivity (např. zanedbání péče o starou půdní sílu absencí 

organického hnojení, vápnění, zásobního hnojení P, K, Mg, nevhodná struktura pěstovaných plodin) 

vede k poklesu odolnosti živinného režimu půdy cestou snížení Rezervy R, což se projeví známými 

nedostatky ve výživě rostlin při zhoršených klimatických podmínkách apod. 

V přírodě vítězí optimální kombinace obou – mírně asymetrická rovnováha mezi Účinností U, 

tj. možnostmi (schopnostmi) živinného režimu dané lokality mobilizovat (poskytovat) potřebná 

množství živin v období nároků pěstovaných rostlin, v potřebné míře zajistit aktuální potřeby rostlin 

a Rezervou R, tj. přírodními půdními podmínkami (možnostmi) dané lokality a jejich podporou 

a využitím ze strany zemědělce tvorbou a udržováním potenciálu disponsibilní zásoby živin. 

Významným činitelem je soustava hnojení pevně začleněná do soustavy hospodaření na půdě. 

Z tvaru křivky udržitelnosti vyplývá existence jednoho maxima pro jakýkoliv studovaný systém 

viz. obrázek 2. Optimální poloha na křivce udržitelnosti se nachází mírně směrem k oblasti Rezervy R, 

což znamená, že Rezerva R hraje větší roli v zajištění udržitelnosti živinného režimu půdy 

než Účinnost U. Jinými slovy, z informační teorie vyplývá potvrzení mnoha staletími prověřených 

pravd o jetelovinách, organickém hnojení, řádné agrotechnice a v neposlední řadě o přiměřených 

ekonomických záležitostech – o tvorbě rezerv.  

Tyto poznatky tvoří základ polního hospodaření a velmi obtížně se čímkoliv jiným nahrazují. 

Udržitelnost (osa y křivky udržitelnosti) je pravděpodobností optimálního vyvážení (dynamické 

rovnováhy) mezi Rezervou R a Účinností U. 

Patzek (2008) ve shodě s Ulanowiczem (2011) uvádí jako obecně použitelný poměr (pro různé 

studované systémy) Rezervy R a Účinnosti U poměr blízko hodnotě 3:2.  

Pro přesně stanovenou hodnotu poměru R a U pro naše půdy nejsou k dispozici relevantní údaje. 
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Entropie, práce a informace  
 

Molekuly látky pevného skupenství, např. ledu, mají více uspořádanou konfiguraci než odpovídající 

kapalina - voda, takže tání ledu, stejně tak jako proměna vody v páru vede ke zvyšování entropie. 

Uspořádané (organizované) stavy obsahují informace, takže existuje ekvivalence mezi entropii 

a informací, ztráta informace (uspořádanosti, organizace, řádu) znamená zvyšování entropie. 

Informace tak má vztah k termodynamické práci a to dvěma vzájemně zaměnitelnými cestami, práce 

může být měněna na informaci a informace na práci. 

Princip spojité, nepřetržité výměny práce a informace umožňuje samoorganizaci systému a tvoří 

základ uspořádání biosféry. 

Termodynamická práce nastává, když energie ze Slunce (zdroj o vysoké teplotě) je přenesena 

do tepelného sinku (jímky) o nízké teplotě. Současně se koná práce – fotosyntéza, růst – tvorba 

výnosů pěstovaných plodin. Důležitým efektem fotosyntetické činnosti je zvyšování organizovanosti, 

uspořádanosti prostřednictvím tvorby složitých molekul z jednoduchých molekul. V lokálním měřítku 

proto dochází ke snížení entropie. Na druhé straně existují vedle procesů vytvářejících systémovou 

uspořádanost procesy disipativní, produkující entropii – systémovou neuspořádanost na lokální 

úrovni (Addiscott 1995). 

V biologických vědách je známa řada příkladů procesů vytvářejících systémovou organizaci procesů 

a příkladů systémové disipace. Fotosyntéza a na ni navazující procesy vytvářejí komplex 

organizovaných struktur látek o vysoké molekulové hmotnosti z látek s nízkou molekulovou 

hmotností, např. CO2, H2O a NH3, zatímco disipativní procesy jako např. dýchání nebo stárnutí 

degradují tyto struktury zpět na nízkomolekulární látky. 

Tvorbu struktur (Ordering processes) chápeme jako vytváření způsobu uspořádání (organizaci) prvků 

systému - živinného režimu půdy uvnitř tohoto systému jako celku. Procesy tvorby struktur zákonitě 

vytváří postupné, vnitřně navzájem spjaté změny systémů živinného režimu půdy a jejich částí, 

tj. způsobů uspořádání uvnitř těchto systémů a jejich částí jako celku, vedoucí k jejich přechodu v jiné 

stavy původního systému nebo v jiný systém, jinou kvalitu. 

Opačnými procesy jsou procesy rozpadu, degradace struktur (Dissipative processes). 
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Agrotechnická opatření jako regulátory toku entropie v rámci živinného 
režimu půdy 
 

Regulace toku entropie agrotechnickými opatřeními 
V tabulce 1 je uveden přehled procesů tvorby struktury (Ordering processes) a disipativních procesů 

(Dissipative processes). Zároveň jsou uvedena agronomická opatření umožňující regulaci procesů 

toku entropie k dosažení dynamického rovnovážného stavu živinného režimu půdy. 

 

Tabulka 1. Procesy tvorby struktur a disipativní procesy a agrotechnická opatření se vztahem 

k živinnému režimu půdy (Addiscott (1995), upraveno a doplněno). 

Páry v tabulce nestojí nutně v přísné opozici, ale ani v synergii. 

Dynamický rovnovážný stav živinného režimu půdy 
Systémová kapacita (C)  

                             Rezerva (R)              3           :               2        Účinnost (U) 
Tvorba struktur  
(Ordering processes) 
Snížení entropie 
Vstup energie a hmoty, 
 Snížení entropie, vzestup informace  

Rozpad, degradace struktur  
(Dissipative processes) 
Zvýšení entropie 
Disipace (rozptýlení) energie a hmoty,  
Zvýšení entropie, pokles informace  

Biologie - mikrobiologie 

  Fotosyntéza 
   Růst 
   Tvorba humusu 

 

  Dýchání 
  Stárnutí 
  Rozklad humusu 

Fyzika – hmota 

   Voda v půdě (tvorba půdního profilu) 
   Srážení 
   Shlukování 
   Vývoj struktur 

 

  Voda v půdě (eroze, vyplavování) 
  Rozptýlení 
  Rozdělení (do částí) 
  Rozrušování struktur 

Úrodnost půdy a podmínky výživy rostlin  
 
Tvorba humusu, podpora biologické činnosti půdy 
Imobilizace živin 
Tvorba a udržování "staré půdní síly" 
Střídání plodin 
Stálé ozelenění půdy – meziplodiny 
Jeteloviny – fixace N, zlepšení struktury půdy 
Organické hnojení 
Vápnění  
Minimalizace zpracování půdy 
Tvorba a udržování drobtovité struktury ornice 
Minerální hnojení P, K, Mg 

 
 
Mineralizace organické hmoty 
Mobilizace živin 
Zvětrávání 
Podpora biologické činnosti úpravou půdního 
prostředí  
Intenzivní zpracování půdy, hluboká orba 
Provzdušňování 
Odvodnění 
Vyplavování živin 
N hnojení 
Minerální hnojení P, K, Mg 

Zobecnění způsobů dosažení optima dynamického rovnovážného stavu živinného režimu půdy 
  
 Větší jednotky, méně něčeho 
 Více samoorganizace (uspořádanosti, struktury) 

 
 Menší jednotky, více něčeho 
 Méně samoorganizace (uspořádanosti, struktury) 
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Na obrázku č. 4 jsou na křivce udržitelnosti zobrazena agrotechnická opatření vedoucí k dosažení 

a udržení dynamického rovnovážného stavu živinného režimu půdy. 

 

Obrázek 4. Agronomická interpretace křivky udržitelnosti – regulace agrotechnickými opatřeními 

 

Zemědělské ekosystémy i všechny jejich subsystémy jsou systémy otevřené a všechny děje v nich 

probíhající jsou děje termodynamicky nevratné. Je–li systém uzavřený potom jeho entropie vždy 

jen vzrůstá, systém dosáhne termodynamické rovnováhy, částice hmoty (CO2, H2O, N2, CH4, ionty 

apod.) jsou maximálně rovnoměrně v systému dispergovány, ustal jejich přenos, systém je 

homogenně uspořádán (nepřítomnost struktury), jeho entropie je maximální. Tak by probíhal vývoj 

živého (oživeného) systému v trvalé temodynamické izolaci od vnějšího prostředí. Živý (oživený) 

systém je velmi vzdálen od stavu termodynamické rovnováhy. Tyto systémy jsou udržitelné 

jen tehdy, jsou–li otevřené vůči svému prostředí, tj. probíhá–li biologicky určená výměna látek 

a energie s prostředím (Slavíková 1986).  

Též procesy neživé přírody, tj. i fyzikálně–chemické procesy v půdách, zvětrávání či např. erozní 

procesy podléhají 1. a 2. termodynamickému zákonu. Při všech těchto procesech entropie vzrůstá. 
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Z vnějšího prostředí do systému vstupuje prostřednictvím slunečního záření záporná, negativní 

entropie (negentropie, informace) a obnovuje v systému uspořádanost. Lze říci, že agroekosystémy 

se živí uspořádaností. V rostlinách vznikají jako produkty tvorby uspořádaných struktur energeticky 

bohaté strukturní, uspořádané sloučeniny. Pohlcování negativní entropie je vždy spojeno se zvyšením 

entropie v okolí systému a to až do úrovně kosmického prostoru. 

 

Důležitým způsobem, jak v agroekosystému regulovat tok entropie, jsou agrotechnická opatření. 

Přehledně je uvádí tabulka č. 1 a obrázek č. 4.  

 

Agrotechnická opatření jsou dvojího druhu : 

1. snižující entropii - tj. vedoucí k vytváření struktur nutných k dlouhodobému udržení funkcí 

živinného režimu půdy, prakticky dlouhodobá systematická péče o půdní úrodnost - tvorba 

rezerv v půdní úrodnosti, tvorba a údržba "staré půdní síly" 

2. zvyšující entropii - vedoucí k mobilizaci, k rozptylování, dispergování, tj. napomáhající 

uvolnění a následnému účinnému využití nezbytně potřebného podílu nahromaděných 

a systematicky udržovaných rezerv (živin) k realizaci efektu vstupu negativní entropie 

(informace) ze slunečního záření, tedy tvorby hospodářského výnosu. 

 

Obě skupiny agrotechnických opatření spolu velmi úzce souvisí, závisí na sobě a nelze je od sebe 

oddělovat; agrotechnická opatření se vzájemně vyvažují. 

Příklad regulace toku entropie hnojením 
 

Vhodným příkladem opatření majícího funkci entropii zvyšující i snižující je minerální hnojení, 

např. fosforem. 

Po aplikaci P hnojiva přechází část fosforu do půdního roztoku. Je dispergována, mobilizována, 

nachází se v půdním roztoku v podobě malých molekul, ve stavu nízké uspořádanosti, živinný režim 

půdy zvýšil Účinnost, zvýšil entropii. Zároveň ovšem je další část fosforu v procesech imobilizace 

poutána půdou – imobilizována, významná část P dále interaguje s organickou hmotou, vzrůstá 

uspořádanost tvorbou humusových látek či zabudováním P do stávajících organických a minerálních 

struktur nebo tvorbou nových struktur. Fosfor z minerálního hnojiva se postupně stává součástí 

"staré půdní síly", systém zároveň snížil entropii zvýšením uspořádanosti.  

Hnojení minerálním P se výrazně podílí na tvorbě biomasy pěstovaných rostlin v procesu fotosyntézy, 

která je procesem významně antientropickým (entropická sluneční pumpa, vytváření uspořádaných, 

vysoce organizovaných molekul fotosyntézou).  
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Po optimálně hnojeném porostu plodin zůstává v půdě dostatek kořenové biomasy a posklizňových 

zbytků – uspořádaných, organizovaných struktur. Rozkladem a transformací posklizňových zbytků 

dochází k jejich postupné degradaci, část se mineralizuje na malé molekuly s nížším stupněm 

organizace (systém zvyšuje entropii) a je buďto dále degradována, např. vyplavením a nebo vázána 

v přístupných vazbách, kde chráněna slouží v dalším vegetačním období jako zásoba přijatelných živin 

nebo se v dalších procesech mikrobiálních přeměn a interakce s půdním sorpčním komplexem stává 

součástí uspořádaného systému "staré půdní síly" – Rezervy, dochází ke snížení entropie. Podobným 

způsobem působí i dostatečně dávkované organické hnojení. 

Systémová kapacita se minerálním hnojením P zvýšila, půdní živinný režim fosforu je odolnější, 

udržitelnější, je disponován k dalšímu vývoji, k dalšímu zemědělskému hospodaření s vyššími výnosy. 

Na přirozeně úrodných půdách, nebo na půdách s dobrou úrovní celkového hospodaření v minulosti 

i v současnosti dále v kombinaci s optimálním průběhem počasí a kvalitní agrotechnikou (odrůdy, 

ochrana rostlin, moderní zpracování půdy, hnojení dusíkem) může být pomocí těchto intenzifikačních 

prvků agrotechniky dosaženo odpovídajících výnosových efektů i bez minerálního hnojení P, K, 

případně Mg a vápnění. Dochází k mobilizaci živin "staré půdní síly" efektem autokatalýzy. 

V neposlední řadě i díky ekonomickým poměrům se zintenzivňují opatření zvyšující entropii, 

tj. mineralizace a mobilizace. Tato opatření v kombinaci s vegetačně příznivými ročníky (klimatická 

změna a její možné příznivé důsledky) a plodinami pozitivně reagujícími na tyto okolnosti, mohou 

nastartovat autokatalytickou spirálu pozitivní zpětné vazby, která zpočátku svým působením vede 

ke zvyšování produkce, ale v dlouhodobém vývoji k degradaci živinného režimu půdy likvidací "staré 

půdní síly" - Rezervy se všemi důsledky. Tyto změny se více pravděpodobně projeví na půdách 

s poněkud nižší přirozenou úrodností, ale s intenzivním biologickým koloběhem v ornici, 

tj. na kambizemích. Ušetřeny však nezůstanou ani hnědozemě a luvizemě, nejdéle zřejmě mohou 

odolávat černozemě. 

Postupně nejsou negativní změny vzájemně vyvažovány, převládá rozpad, degradace struktur. 

Dynamická rovnováha mezi tvorbou struktur a jejich rozpadem je narušena. Účinnost překročila 

únosné meze systému, Rezerva je spotřebována a živinný režim půdy se při už nepříliš silném 

negativním vnějším podnětu zhroutí. Hospodaření na takto poškozené půdě je zpočátku 

neekonomické, později postupně víceméně i nemožné. Změny jsou nevratné. 

Systémová kapacita je nízká, půda je degradovaná, živinný režim půdy postupně ztratil schopnost 

samoorganizace a tím i udržitelnost. 
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Systémovost a dlouhodobé působení agrotechnických opatření 
 

Poukazujeme ovšem na systémovost a dlouhodobost těchto jevů, opatření a vůbec "udržení 

udržitelnosti", tj. dlouhodobé fungování nejen živinného systému půdy, ale vůbec celého systému 

hospodaření . Péče o půdu nezahrnuje pouze minerální hnojení, ale též péči o půdní sorpční komplex 

organickým hnojením a vápněním. K tomu se přidávají další agrotechnická opatření, vedoucí střídavě 

ke zvyšování, nebo snižování entropie (viz tabulka 1), tedy k asymetrické rovnováze. Jejich vliv 

na příkladu fosforu je opět dán zejména ročníkem, tj. průběhem srážek a teplot. 

Faktor ročníku výrazně ovlivňuje intenzitu zpracování půdy ve smyslu mobilizace živin vlivem 

provzdušnění ornice, ovlivněním vodních a teplotních poměrů v půdě a zejména vlivem na porost 

polních plodin zprostředkovaný slunečním zářením.  

Podobně lze popsat i působení ostatních hnojařských a dalších agrotechnických opatření a zásahů, jež 

jsou součastí standardního hospodaření na půdě. 

Vzájemné vyvažování obou skupin agrotechnických opatření ("přiměřené dávkování") významně 

ovlivňuje potenciál půdně – klimatických podmínek a udržuje dynamiku živinného režimu půdy - 

asymetrickou rovnováhu mezi Rezevou a Účinností v oblasti Optima živinného režimu půdy 

a zároveň dovoluje dosahovat přiměřených hospodářských výnosů. 

Obě skupiny opatření velmi významně závisí na podmínkách počasí konkrétních ročníků. Tím se 

zásadním způsobem projevuje energetický tranfer Slunce – Země a vliv entropické sluneční pumpy 

(Svirezhev 2000), Jørgensen, Svirezhev 2004). 

Nezastupitelným předpokladem správného komplexního působení agrotechnických opatření je 

pravidelné, stálé, každoroční hospodaření (tzn. pravidelně se opakující vykonávání všech 

potřebných agrotechnických opatření a zásahů). 

Jednotlivé agrotechnické postupy a metody, zejména hnojařská opatření, jejich kombinace, způsoby 

aplikace, jejich časové návaznosti, použití v jednotlivých ročnících, v konkrétních půdně – 

klimatických a hospodářských podmínkách zde nebudeme podrobně uvádět a blíže komentovat. Jsou 

podrobně uvedeny v bohaté dostupné literatuře. Tyto postupy a metody jsou známy, empiricky 

zvládnuty, vědecky prokázány a je třeba je pouze používat. 
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Přehled definic ukazatelů udržitelnosti úrodnosti půdy odvozených pomocí 
termodynamické a informační teorie 
 

Účinnost U - ukazatel aktuálních možností (schopností) půdy poskytovat pěstovaným rostlinám 

přístupné živiny v rámci potenciálu omezení (potential for constraints) dynamického rovnovážného 

stavu - živinného režimu půdy. Účinnost kvantitativně vyjadřuje potenciál (schopnost) struktur 

a procesů živinného režimu půdy aktuálně poskytovat rostlinám přístupné živiny.  

Účinnost je daná velikostí systému (tj. množstvím živin) a samoorganizací systému, tj. vzájemnými 

vztahy mezi složkami živinného režimu půdy na jednotlivých stanovištích, v ročnících a v neposlední 

řadě ve způsobech hospodaření. 

Rezerva R - vyjadřuje množství možností mobilizovatelných potenciálních rezerv k udržení optima 

funkcí dynamického rovnovážného stavu - živinného režimu půdy. Rezerva kvantifikuje potenciál 

(možnosti) struktur a procesů vytvářet rezervní formy půdní zásoby přístupných živin ("starou půdní 

sílu"). 

Rezerva je funkcí možností v samoorganizaci živinného režimu půdy. 

 

Systémová kapacita C - celková schopnost udržovat funkce dynamického rovnovážného stavu - 

živinného režimu půd v a nebo směrem k jeho optimu. Systémová kapacita vyjadřuje celkový 

potenciál, tj. souhrn schopností a možností struktur a procesů živinného režimu půdy reagovat 

na změny vnějších podmínek udržitelností živinného režimu půdy. 

Systémovou kapacitou rozumíme celkovou různorodost, rozmanitost, diverzitu variant živinných 

režimů půdy jako souboru možných (pravděpodobných) odpovědí na změny vyvolané vnějšími 

i vnitřními podněty v rámci živinného režimu půdy jako celku. 

 

Stupeň samoorganizace α hodnotí úroveň samoorganizačních schopností živinného režimu půdy, 

tj. schopností dosáhnou a udržovat pomocí vnitřních funkcí a sil systému dynamický rovnovážný stav 

- živinný režim půdy; doporučený interval (optimum živinného režimu půdy) 0,3 – 0,5. 

Stupeň organizace systému vyjadřuje vnitřní (fyzikální, chemické, biologické) uspořádání živinných 

režimů půdy (strukturu) typických pro jednotlivá půdní stanoviště nebo jejich seskupení (např. půdní 

typy, areály způsobů hospodaření a jejich kombinace). Klíčovou pozici zaujímá v procesech 

samoorganizace autokatalýza. 
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Koeficient udržitelnosti F je komplexní mírou úrovně funkcí dynamického rovnovážného stavu - 

živinného režimu půdy. Čím více se blíží k 1, tím je živinný režim udržitelnější, stabilnější, ale též 

účinný (efektivní) z hlediska zásobení rostlin živinami, tím je bližší optimu funkcí živinného režimu 

půdy. 

Rozšíření uvedených definic i mimo zúženou specifikaci režimů rostlinných živin (živinných režimů 

půdy) je možné. Lze je vztáhnout na celou třídu půdních režimů, neboť každému jevu jsou vlastní 

struktury, procesy a rovnovážné stavy těchto procesů a jejich časová a prostorová uspořádání – půdní 

režimy. 

V dalším textu přeneseme význam výše uvedených definic i na režim půdní acidity, samozřejmě 

s přihlédnutím k odlišnému významu a tím i vysvětlení kvantifikace půdního režimu acidity. 

Na chování celku (např. území ČR) usuzujeme pomocí modelového souboru stanoviť, jejich dílčích 

živinných režimů, dílčích režimů jednotlivých živin a dalších charakteristik. 
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Shrnutí teoretické části 
 

1. Charakteristickými ukazateli (mírami) udržitelnosti úrodnosti půdy v módu informační teorie 

jsou: Celková velikost systému T.. nebo TST, Účinnost U, Rezerva R, Systémová kapacita C, 

Stupeň samoorganizace α a Koeficient udržitelnosti F. Nejvyšší vypovídací hodnotu má 

Stupeň samoorganizace α a Koeficient udržitelnosti F. 

2. Celková velikost systému TST určuje rozsah (fyzikální rozměr) systému, jeho hranice. 

Účinnost U popisuje produkčně - aktivní stav živinného režimu půdy - tj. měří aktuální 

systémovou schopnost poskytovat pěstovaným plodinám živiny v rámci potenciálu omezení. 

Rezerva R vypovídá o možné adaptaci živinného režimu půdy na stresové podmínky, určuje 

stabilitu živinného režimu, hodnotí možné rezervy živinného režimu půdy, hodnotí možnou 

rezervu ve "staré půdní síle" a rovněž potenciál tuto "starou půdní sílu" vytvářet. 

Systémová kapacita C udává celkovou schopnost k vývoji, k existenci, k další samoorganizaci 

živinného režimu půdy směrem do budoucnosti. 

Stupeň samoorganizace α ukazuje na úroveň samoorganizační schopnosti živinného režimu 

půdy z hlediska možnosti budoucího vývoje, tj. jeho udržitelnosti. Optimální rozpětí Stupně 

samoorganizace je α = 0,3 – 0,5. 

Koeficient udržitelnosti F je komplexní mírou optima funkcí živinného režimu půdy. Nabývá 

hodnot v intervalu 0 – 1. Čím více se F blíží k 1, tím větší (pravděpodobnější) je udržitelnost 

optima funkcí živinného režimu půdy, stabilita, ale rovněž účinnost (využitelnost, 

efektivita). 

3. Definice ukazatelů udržitelnosti je rozšiřitelná i na půdní aciditu. 

4. Grafickým vyjádřením závislosti udržitelnosti vyjádřené pomocí Koeficientu udržitelnosti F 

na Rezervě (R) a Účinnosti (U) je Křivka udržitelnosti. Křivka má mírně asymetrický tvar, 

z čehož vyplývá asymetrická rovnováha mezi Rezervou R a Účinnosti U. Literárně uváděný 

poměr mezi Rezervou R a Účinnosti U se nachází blízko 3:2. 

5. Agronomická interpretace křivky udržitelnosti spočívá ve správné lokální identifikaci 

a použití v zemědělské praxi obecně známých agrotechnických opatření, sloužících 

s ohledem na "vzdálenost", tj. dostatečné nebo chybějící množství entropie (či informace) 

dělící konkrétní přírodně – výrobní podmínky od oblasti optima živinného režimu půdy, 

k zajištění pokud možno co největšího přiblížení se k oblasti optima. 
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Materiál 
 

Hodnocena byla tři období základních odběrů půdních vzorků prováděných v šestileté periodě 

na pozorovacích plochách Bazálního monitoringu zemědělských půd - BMP (Poláková et al. 2010). 

 

Stručná charakteristika hodnocených období 
(zpracováno podle průběžného sledování informací z agrárního sektoru a Ministerstva zemědělství) 

 

Období označené 1995 z pohledu informací obsažených ve výsledcích sledovaných analytů 

reprezentuje doznívání vlivu socialistického způsobu hospodaření na velkých plochách, dodržování 

pevných osevních postupů s jetelovinami, pravidelné organické hnojení chlévským hnojem z plošně 

rozšířené živočišné výroby a dostatečné minerální hnojení N, P, K včetně vápnění. Postupně během 

tohoto období nastalo intenzivní snižování zátěže kyselými imisemi zejména z elektráren. 

Období zahrnuje roky 1990 – 1995. 

 

Období označené 2001 charakterizuje přechod k integraci našeho zemědělství do zemědělských 

struktur Evropské unie.  

Vlivem společensko - ekonomických změn dochází ke změnám způsobu hospodaření. Hlavním 

motivačním faktorem hospodaření na půdě se stává ekonomický zisk. Postupně se přestávají 

používat pevné osevní postupy, mění se struktura pěstovaných plodin, klesá zastoupení jetelovin 

a tím i jejich význam pro udržení úrodnosti půdy. Postupně mizí živočišná výroba a s ní hnojení 

kvalitním chlévským hnojem. V důsledku zhoršené ekonomické situace celého agrárního odvětví se 

přestávají aplikovat minerální hnojiva P a K, stejně tak absentuje vápnění. Hnojí se dusíkatými 

hnojivy.  

Období zahrnuje roky 1996 – 2001. 

 

Období označené 2007 je obdobím postupné integrace našeho zemědělství do zemědělských 

struktur Evropské unie.  

Díky trhu a kvótám se pěstují pouze ekonomicky výhodné a kvótami povolené plodiny. Osevní 

postupy postupně minimalizovaly do podoby osevních sledů, jeteloviny se postupně přestávají 

pěstovat, okopaniny se pěstují ve srovnání s obdobím 1995 na menších výměrách, cukrovka podléhá 

kvótám. V polní výrobě převládají obiloviny a řepka olejka. Chov zvířat je regulován, chlévský hnůj 

není produkován v dostatečné míře ani tam, kde je chov zvířat možný. Organické hnojení je 

zajišťováno hnojením slámou, komposty, digestáty či vhodnými odpady. Opět je snaha zavádět 
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meziplodiny a zelené hnojení. Minerální hnojení P a K se používá ve velmi omezené míře jako hnojiva 

typu NPK, nevápní se. Hnojí se dusíkatými hnojivy. Mění se odrůdová skladba plodin a nastupují 

sofistikované způsoby ochrany rostlin a regulace růstu rostlin. Období zahrnuje roky 2002 – 2007. 

 

Během trvání všech tří období pomalu nastupovala celosvětová změna klimatických podmínek 

(klimatická změna). Tomuto fenoménu je věnována velká pozornost v klimatologické literatuře. 

Pro účely naší práce je třeba zohlednit vliv klimatické změny na půdní klima, vliv na půdní 

mikroorganismy a půdní biotu, kdy jsou zásadně ovlivňovány procesy mineralizace či ovlivnění 

procesů zvětrávání. Tyto jevy jsou zásadně ovlivňovány ročníkovou distribucí srážek, teplot a chodem 

dalších meteorologických faktorů důležitých pro fungování zemědělství, které jsou probíhající 

klimatickou změnou více či méně odchýleny od dlouhodobých normálů. 

 

Výběr pozorovacích ploch BMP 
 

Pro účely ověření možnosti určení udržitelnosti úrodnosti orných půd v ČR pomocí základních 

půdních parametrů byla vybrána skupina půdních typů reprezentujících půdní podmínky ČR. 

Zastoupení jednotlivých půdních typů udává tabulka 2. 

 
Tabulka 2. Vybrané půdní typy a jejich zastoupení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Půdní typ (PT) Počet Procento 
zastoupení 

Černozem 13 11.7 

Hnědozem 29 26.1 

Luvizem 11 9.9 

Pseudoglej 7 6.3 

Kambizem 35 31.5 

Fluvizem 11 9.9 

Gleje 5 4.5 

Celkem ČR 111 100.0 
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Odběry vzorků, metodika analýz, kompletnost dat  
 

Odběry a analýzy vzorků byly v předmětných obdobích prováděny podle platných metodik. Důležitým 

faktorem pro výběr pozorovací plochy byla kompletnost analytických dat. Vybraných 111 lokalit 

splňovalo ve všech třech obdobích sledování požadavek na kompletnost půdních analýz a po dobu 

trvání sledování na nich probíhalo v oblasti běžné zemědělské polní hospodaření. 

Hodnocené analyty 
 

Předmětem statistického zpracování byly výsledky stanovení výměnné půdní reakce a stanovení 

fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku ve výluhu podle Mehlicha 3 (Zbíral et. al. 2010). Výsledky jsou 

uvedeny v mg.kg-1. Hodnoty výměnné půdní reakce byly přepočteny na hodnoty půdní acidity 

a vyjádřeny v mol.l-1. 

 

Metodika 
 

Výpočty  
 

Pomocí vzorců uvedených v teoretické části byly z výsledků stanovení půdní acidity, fosforu, draslíku, 

hořčíku a vápníku vypočteny v členění podle vybraných půdních typů parametry udržitelnosti 

živinného režimu půdy. Níže uvádíme přehled názvů vypočtených parametrů udržitelnosti včetně 

čísla matematického vzorce v textu teoretické části (číslo v závorce). 

 

1. Celková velikost systému vyjádřená jako suma všech obsahů živiny (TST)                            (8)  

2. Účinnost (U)                                                                                                                                      (15) 

3. Rezerva (R)                                                                                                                                       (17) 

4. Systémová kapacita (C)                                                                                                                  (19) 

5. Stupeň samoorganizace (α)                                                                                                          (20) 

6. Koeficient udržitelnosti (F)                                                                                                            (21) 

 

Výpočty byly provedeny v softwaru Microsoft Excel (v. 10).  

Grafické vyhodnocení křivky udržitelnosti průmětem polohy živinných režimů půdních typů bylo 

provedeno v softwaru STATISTICA v. 6.0. 
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Vyhodnocení výsledků 
 

Vyhodnocení je provedeno pomocí výsledků výpočtů Stupně samoorganizace (α) a Koeficientu 

udržitelnosti (F). K přehledné vizuální informaci slouží graf křivky udržitelnosti s polohou 

hodnocených režimů půdních typů. 

Doplňkovou informaci přináší hodnoty Účinnosti (U), Rezervy (R) a Systémové kapacity (C). Obsahují 

je přílohy 2 – 6. 

K podrobnějšímu vyhodnocení výsledků slouží údaje v tabulce 1 a dále graf na obrázku 4 - Křivka 

udržitelnosti. 

 

Interpretace výsledků 
 

Barevné vyjádření hodnocení parametrů Stupeň samoorganizace α a Koeficient udržitelnosti F 

V části Výsledky, v tabulkách výsledků výpočtů a na křivce udržitelnosti (obrázek 4) jsou výsledky 

výpočtů a oblasti křivky udržitelnosti barevně odlišeny. 

Zelenou barvou jsou znázorněny optimální hodnoty. Stupeň samoorganizace α se v tomto úseku 

křivky nachází v intervalu 0,300 – 0,500. Střed tohoto asymetrického intervalu se nachází v hodnotě  

α = 0,367879 a hodnota koeficientu udržitelnosti F je v tomto bodě rovna 1. 

Modrou barvou znázorňujeme výsledky výpočtů ležící na grafu křivky udržitelnosti v části Rezervy. 

Stupeň samoorganizace α se na této straně křivky nachází v intervalu 0 – 0,299. 

Červenou barvou znázorňujeme výsledky výpočtů ležící na grafu křivky udržitelnosti v části Účinnosti. 

Stupeň samoorganizace α se na této straně křivky nachází v intervalu 0,501 – 1,000. 

Stejnými barvami jsou v příslušných tabulkách zvýrazněny výsledky výpočtů. 

Pro koeficient udržitelnosti F platí, že čím je bližší 1, tím je živinný režim udržitelnější a zároveň 

se procesy živinného režimu nachází v optimu svého působení. 

 

Příklad praktické interpretace 

Následující text je vztažen k obecnému živinnému půdnímu režimu na orné půdě. 

Výsledky výpočtů označené zelenou barvou znamenají optimální poměr mezi Účinností a Rezervou. 

Živinný režim je schopen procesy samoorganizace sám sebe udržovat v optimu. Vnitřní vazby 

mezi prvky živinného režimu jsou udržovány dostatečným efektem vytvořené a průběžně doplňované 

Rezervy. Živinný režim je udržitelný a zároveň má vysokou účinnost. Koeficient udržitelnosti F 

se přibližuje 1. 
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Agrotechnická opatření pro udržení v zelené oblasti spadají mezi běžná opatření zemědělského 

hospodaření. 

Výsledky výpočtů označené modrou barvou znamenají vychýlení poměru mezi Účinností a Rezervou 

na stranu Rezervy. Ve vnitřních vazbách a procesech živinném režimu existují volné kapacity 

k dosažení oblasti optima živinného režimu, ke zvýšení udržitelnosti, ale též účinnosti živinného 

režimu. Možnosti agrotechnických opatření udává tabulka č.1. Jde o přísné dodržování obvyklých 

zásad agrotechniky, odpovídající půdně klimatickým podmínkám. Tyto agrotechnické zásahy mohou 

posunout stanoviště do optimálního zeleného rozpětí a to tím, že intenzivně napomáhají vytvářet, 

"starou půdní sílu" zvýšením Stupně samoorganizace α živinného režimu půdy. 

Výsledky výpočtů označené červenou barvou znamenají vychýlení poměru mezi Účinností a Rezervou 

na stranu Účinnosti. Ve vnitřních vazbách a procesech živinného režimu je minimum volných kapacit 

k vývoji, směrem k zelené oblasti optima. Sem patří stanoviště, kde jsou živinné režimy vázány 

pevným řádem (uspořádaností) pedogenetických procesů nebo tento způsob uspořádání 

(u konkrétního živinného režimu) převažuje.  

Příkladem jsou luvizemě, pseudogleje, a zejména gleje. Dosažení zelené oblasti optima je zde obvykle 

možné použitím razantnějších postupů narušení uspořádanosti původních živinných režimů, 

tj. intenzívní zpracování půdy, podrývání, technická meliorace odvodněním, ale i závlaha. Nedílnou 

součástí zde bývá meliorační vápnění, účelem kterého není primárně vytvářet nové uspořádání, 

ale razantně narušit původní (např. vápnění silně kyselé glejové půdy po technické melioraci 

odvodněním). Průvodním jevem těchto opatření je silná mineralizace (tedy snížení stupně 

samoorganizace), uvolnění velkých kvant přístupných živin. Vzroste silně účinnost živinného režimu. 

Po narušení "starého způsobu organizace, uspořádání" půdních režimů nastupuje konsolidace 

pomocí běžné agrotechniky, tvorba, udržování Rezervy a dále běžné hospodaření s cílem v zelené 

oblasti křivky udržitelnosti. 

 

Celý výpočetní aparát, kterým se hodnotí jednotlivé ukazatele udržitelnosti směřuje k nalezení 

optima, tj, středu asymetrické rovnováhy u konkrétní živiny. K takto stanovenému rovnovážnému 

bodu (například je výsledkem hodnota na černozemi) se potom srovnávají ostatní vypočtené 

hodnoty dalších půdních typů a jejich stavy jsou popsány odpovídajícími hodnotami Stupně 

samoorganizace α a koeficientu udržitelnosti F.  

 

Názorně to ukazují grafy křivek udržitelnosti s polohou hodnocených režimů půdních typů  

(obrázky 5 – 9). 
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Výsledky 
 

Půdní acidita 
 
Výsledky deskriptivní statistiky všech hodnocených analytů obsahuje příloha 1 
 
Výsledky výpočtů hodnot ukazatelů udržitelnosti režimů půdní acidity obsahuje příloha 2 a tabulka 3. 
Graf křivky udržitelnosti s polohou hodnocených režimů acidity půdních typů je na obrázku 5. 
 
Tabulka 3. Hodnoty ukazatelů udržitelnosti půdní acidity 

 
Obrázek 5. Graf křivky udržitelnosti sledovaných období s průměrnou polohou (průměr všech období) 
hodnocených režimů acidity hodnocených půdních typů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Půdní typ 
(PT) 

Stupeň samoorganizace(α), Koeficient udržitelnosti (F)  

1995 2001 2007 Průměr všech období 

α F α F α F α F 

Černozem 0.678 0.716 0.665 0.738 0.667 0.734 0.669 0.731 

Hnědozem 0.416 0.992 0.439 0.982 0.393 0.998 0.412 0.993 

Luvizem 0.613 0.816 0.538 0.907 0.550 0.894 0.564 0.878 

Pseudoglej 0.646 0.767 0.584 0.854 0.571 0.870 0.591 0.845 

Kambizem 0.282 0.970 0.272 0.962 0.230 0.918 0.256 0.948 

Fluvizem 0.618 0.809 0.616 0.811 0.597 0.837 0.608 0.822 

Glej 0.750 0.586 0.698 0.683 0.759 0.569 0.726 0.632 

Průměr ČR 0.468 0.966 0.456 0.974 0.401 0.996 0.437 0.984 
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Fosfor 
 
Výsledky výpočtů hodnot ukazatelů udržitelnosti fosforu obsahuje příloha 3 a tabulka 4. Graf křivky 
udržitelnosti s polohou hodnocených živinných režimů fosforu půdních typů je na obrázku 6. 
 
Tabulka 4. Hodnoty ukazatelů udržitelnosti fosforu 

 
 
 
Obrázek 6. Graf křivky udržitelnosti sledovaných období s průměrnou polohou (průměr všech období) 
hodnocených živinných režimů fosforu hodnocených půdních typů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Půdní typ 
(PT) 

Stupeň samoorganizace (α), Koeficient udržitelnosti (F)  

1995 2001 2007 Průměr všech období 

α F α F α F α F 

Černozem 0.478 0.959 0.457 0.973 0.468 0.966 0.468 0.966 

Hnědozem 0.308 0.986 0.311 0.988 0.312 0.988 0.311 0.987 

Luvizem 0.488 0.952 0.508 0.935 0.502 0.940 0.499 0.943 

Pseudoglej 0.629 0.792 0.632 0.788 0.634 0.785 0.632 0.789 

Kambizem 0.234 0.924 0.237 0.928 0.242 0.933 0.238 0.928 

Fluvizem 0.483 0.956 0.497 0.945 0.497 0.945 0.492 0.949 

Glej 0.688 0.699 0.683 0.708 0.648 0.764 0.670 0.730 

Průměr ČR 0.371 1.000 0.377 1.000 0.381 0.999 0.377 1.000 
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Draslík 
 
Výsledky výpočtů hodnot ukazatelů udržitelnosti draslíku obsahuje příloha 4 a tabulka 5. Graf křivky 
udržitelnosti s polohou hodnocených živinných režimů draslíku půdních typů je na obrázku 7. 
 
Tabulka 5. Hodnoty ukazatelů udržitelnosti draslíku 

 
 
 
Obrázek 7. Graf křivky udržitelnosti sledovaných období s průměrnou polohou (průměr všech období) 
hodnocených živinných režimů draslíku hodnocených půdních typů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Půdní typ 
(PT) 

Stupeň samoorganizace (α), Koeficient udržitelnosti (F)  

1995 2001 2007 Průměr všech období 

α F α F α F α F 

Černozem 0.444 0.980 0.432 0.986 0.433 0.985 0.436 0.984 

Hnědozem 0.296 0.979 0.288 0.975 0.297 0.980 0.294 0.978 

Luvizem 0.479 0.959 0.485 0.954 0.495 0.946 0.486 0.953 

Pseudoglej 0.586 0.851 0.602 0.831 0.587 0.850 0.591 0.845 

Kambizem 0.248 0.940 0.254 0.947 0.263 0.955 0.255 0.947 

Fluvizem 0.530 0.914 0.530 0.915 0.523 0.922 0.528 0.917 

Glej 0.706 0.668 0.675 0.721 0.658 0.748 0.675 0.722 

Průměr ČR 0.373 1.000 0.373 1.000 0.386 0.999 0.377 1.000 
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Hořčík 
 
Výsledky výpočtů hodnot ukazatelů udržitelnosti hořčíku obsahuje příloha 5 a tabulka 6. Graf křivky 
udržitelnosti s polohou hodnocených živinných režimů hořčíku půdních typů je na obrázku 8. 
 
Tabulka 6. Hodnoty ukazatelů udržitelnosti hořčíku 

Půdní typ 
(PT) 

Stupeň samoorganizace (α), Koeficient udržitelnosti (F)  

1995 2001 2007 Průměr všech období 

α F α F α F α F 

Černozem 0.407 0.994 0.403 0.995 0.408 0.994 0.406 0.995 

Hnědozem 0.302 0.983 0.296 0.980 0.299 0.981 0.299 0.981 

Luvizem 0.522 0.922 0.521 0.923 0.524 0.920 0.523 0.922 

Pseudoglej 0.599 0.835 0.601 0.832 0.595 0.839 0.598 0.836 

Kambizem 0.272 0.963 0.278 0.968 0.275 0.965 0.275 0.965 

Fluvizem 0.488 0.952 0.485 0.954 0.495 0.947 0.489 0.951 

Glej 0.667 0.734 0.680 0.712 0.658 0.749 0.667 0.733 

Průměr ČR 0.383 0.999 0.382 0.999 0.386 0.999 0.384 0.999 
 
 
 
Obrázek 8. Graf křivky udržitelnosti sledovaných období s průměrnou polohou (průměr všech období) 
hodnocených živinných režimů hořčíku hodnocených půdních typů 
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Vápník 
 
Výsledky výpočtů hodnot ukazatelů udržitelnosti vápníku obsahuje příloha 6 a tabulka 7. Graf křivky 
udržitelnosti s polohou hodnocených živinných režimů vápníku půdních typů je na obrázku 9. 
 
Tabulka 7. Hodnoty ukazatelů udržitelnosti vápníku 

 
 
 
Obrázek 8. Graf křivky udržitelnosti sledovaných období s průměrnou polohou (průměr všech období) 
hodnocených živiných režimů vápníku hodnocených půdních typů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Půdní typ 
(PT) 

Stupeň samoorganizace (α), Koeficient udržitelnosti (F)  

1995 2001 2007 Průměr všech období 

α F α F α F α F 

Černozem 0.385 0.999 0.380 0.999 0.379 1.000 0.382 0.999 

Hnědozem 0.301 0.983 0.292 0.977 0.297 0.980 0.297 0.980 

Luvizem 0.527 0.917 0.535 0.909 0.531 0.914 0.531 0.914 

Pseudoglej 0.624 0.800 0.626 0.797 0.622 0.803 0.624 0.800 

Kambizem 0.284 0.972 0.285 0.973 0.287 0.974 0.286 0.973 

Fluvizem 0.472 0.963 0.471 0.964 0.479 0.959 0.474 0.962 

Glej 0.688 0.700 0.700 0.679 0.672 0.726 0.686 0.703 

Průměr ČR 0.382 0.999 0.377 1.000 0.382 0.999 0.380 0.999 
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Shrnutí výsledků  
 

Území ČR 

 

Hodnocené živinné režimy jsou v rámci území ČR a hodnocených období jako celku udržitelné. 

 

Vliv půdních typů 

 

Z hlediska jednotlivých půdních typů jsou bez mimořádných agrotechnických opatření udržitelné 

živinné režimy černozemí a fluvizemí (s vyjímkou draslíku u fluvizemí). Přesto další pozornost 

zasluhuje režim půdní acidity na černozemích. 

Udržení živinných režimů hnědozemí u draslíku, hořčíku a vápníku vyžaduje aplikaci postupů 

k zlepšení a tím i udržování "staré půdní síly". 

Udržení živinných režimů kambizemí vyžaduje přísnou a soustavnou aplikaci agrotechnických postupů 

k zlepšení a intenzifikaci Rezervy, tj. všechna agrotechnická opatření vedoucí k podpoře tvorby 

a zvyšování "staré půdní síly". 

Problémové z pohledu udržitelnosti jsou živinné režimy luvizemí, pseudoglejů a glejů. Živinné režimy 

těchto půdních typů jsou značně vzdáleny od oblasti optima u všech hodnocených živinných režimů. 

Zemědělsky jsou důležité zvláště luvizemě. Na luvizemích je optimální režim draslíku, režim fosforu 

se mezi obdobími 1995 a 2001 posunul mimo oblast optima. Problémem je režim hořčíku a vápníku. 

Živinné režimy pseudoglejů a glejů jsou vždy v oblasti snížené udržitelnosti. 

 

Vliv sledovaných období 

 

Mezi jednotlivými obdobími sledování nejsou v hodnotách Stupně organizace (α) a Koeficientu 

udržitelnosti (F) významné rozdíly.  

Nejsou myšleny statisticky významné, tj. takové rozdíly, jejichž hodnoty by byly vzájemně testovány 

příslušným statistickým testem, ale rozdíly ukazující na skutečně přírodně, fyzikálně, ekologicky 

či hospodářsky podmíněné příčiny rozdílných hodnot ukazatelů udržitelnosti v módu termodynamiky 

a teorie informace. 

Potřebnou míru pozornosti bude třeba věnovat dalšímu vyhodnocení parametrů udržitelnosti 

Účinnost, Rezerva a Celková kapacita zvláště u režimu půdní acidity a živinného režimu vápníku. 
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Doporučení pro další práci 

 

Nové informace může přinést hodnocení dalších analytů, zvláště půdní organické hmoty, analýza 

v minulosti prováděných hnojařských opatření, struktury pěstovaných plodin a dalších 

agrotechnických opatření z databází BMP a další zdokonalování výše předloženého postupu.  

V neposlední řadě může být podnětné využití těchto postupů při analýze dat z některých polních 

zkoušek. 

 

Závěr 
 

1. K řešení problému nastínění výhledu budoucnosti úrodnosti orných půd České republiky byla 

použita teorie termodynamiky a teorie informace. Na podkladě poznatků profesora 

Ulanowicze ze studia toků energií a látek v ekosystémech byl převzat a přizpůsoben 

matematický aparát k výpočtu ukazatelů udržitelnosti úrodnosti zemědělsky 

obhospodařovaných půd ČR. Ukazatele vypočtené pomocí teorie informace byly promítnuty 

pomocí agronomické interpretace termodynamické teorie podle profesora Addiscotta 

do kontextu agrotechnických opatření. 

 

2. Úrodnost vybraného souboru orných půd ČR posuzovaná pomocí použitého matematického 

aparátu nad daty důležitých agrochemických půdních vlastností sledovaných tří období 

z databází Bazálního monitoringu půd ČR se jeví do blízké budoucnosti jako udržitelná, 

významně se neměnící. 

 

3. Úplným závěrem tohoto pokusu o výhled do budoucnosti úrodnosti našich půd si lze položit 

klíčovou otázku: 

Je teoretickými výpočty zjištěný poměrně pozitivní výhled udržitelnosti úrodnosti našich půd 

vyvolán optimálním vyrovnaným hnojením a správnou zemědělskou praxí? 

Nebo dochází k pozvolnému nástupu degradačních procesů v půdách, při kterých se 

prohlubuje rozklad trvalejší organické hmoty podporovaný hnojením převážně dusíkatými 

hnojivy bez péče o základy půdní úrodnosti?  

Vzhledem k tomu, že prvnímu vysvětlení odporuje pozorovaná praxe, existuje reálné 

nebezpečí, že pravděpodobnějším vysvětlením je druhá možnost. 
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Příloha 1. Deskriptivní statistika výměnné půdní reakce, půdní acidity a obsahů přístupného fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku podle Mehlicha 3 v ornici 
vybraných stanovišť BMP (1995, 2001, 2007) v členění podle půdních typů a období sledování (půdní acidita v mol.kg-1, půdní živiny v mg.kg-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půdní 
typ Rok 

Půdní reakce Koncentrace H+ Fosfor Draslík Hořčík Vápník 
Ar. průměr Medián Ar. průměr Medián Ar. průměr Medián Ar. průměr Medián Ar. průměr Medián Ar. průměr Medián 

Če
rn

oz
em

 1995 7.2 7.3 1.58E+07 2.00E+07 87 76 256 229 274 270 5638 4760 
2001 7.0 7.0 1.00E+07 1.00E+07 101 94 272 265 284 268 5362 5135 
2007 7.0 6.9 1.00E+07 7.94E+06 94 105 277 243 273 251 5034 4235 

Průměr  7.1 7.1 1.26E+07 1.26E+07 94 83 269 250 277 262 5345 4680 

Hn
ěd

oz
em

 

1995 6.5 6.5 3.16E+06 3.16E+06 84 76 218 197 169 150 2908 2635 
2001 6.5 6.5 3.16E+06 3.16E+06 81 74 223 204 176 162 2868 2700 
2007 6.3 6.3 2.00E+06 2.00E+06 80 75 214 185 171 165 2580 2380 

Průměr 6.4 6.5 2.51E+06 3.16E+06 82 75 218 199 172 157 2785 2598 

Lu
vi

ze
m

 1995 6.3 6.6 2.00E+06 3.98E+06 103 95 296 244 149 153 2347 2288 
2001 6.1 6.3 1.26E+06 2.00E+06 90 86 272 209 153 139 1985 2000 
2007 6.1 6.3 1.13E+06 2.00E+06 92 77 246 208 147 125 1945 1873 

Průměr 6.4 6.5 2.51E+06 3.16E+06 95 87 271 215 149 139 2092 2000 

Ps
eu

do
gl

ej
 

1995 6.1 6.1 1.34E+06 1.26E+06 67 53 255 240 171 164 2002 2035 
2001 5.9 6.0 7.69E+05 1.00E+06 63 69 200 181 171 179 1864 1958 
2007 5.7 5.6 5.35E+05 3.98E+05 58 60 250 227 194 171 1850 1703 

Průměr 6.2 6.3 1.58E+06 2.00E+06 62 61 235 219 179 171 1905 1900 

Ka
m

bi
ze

m
 1995 6.3 6.3 1.97E+06 2.00E+06 103 106 228 192 175 121 2553 2190 

2001 6.2 6.2 1.46E+06 1.58E+06 101 97 215 189 167 122 2369 1995 
2007 5.9 5.9 8.60E+05 7.94E+05 97 91 206 208 168 125 2162 1943 

Průměr 6.1 6.1 1.26E+06 1.26E+06 100 97 217 192 170 122 2361 1995 

Fl
uv

iz
em

 1995 6.5 6.6 3.44E+06 3.98E+06 118 82 167 165 199 183 4580 3223 
2001 6.6 6.3 3.98E+06 2.00E+06 101 75 162 152 206 184 4204 2918 
2007 6.4 6.1 2.26E+06 1.26E+06 100 80 175 166 188 169 3722 2815 

Průměr 6.5 6.3 3.16E+06 2.00E+06 106 80 168 164 198 176 4168 3015 

G
le

j 

1995 6.1 5.9 1.38E+06 7.94E+05 72 66 135 104 171 181 2521 1660 
2001 6.0 5.8 9.55E+05 6.31E+05 117 92 188 224 142 159 1941 1498 
2007 6.4 6.2 2.40E+06 1.58E+06 143 181 325 224 197 175 2376 2503 

Průměr 6.2 6.0 1.58E+06 1.00E+06 111 70 216 167 170 168 2279 1958 

Pů
dn

í t
yp

y 
   

   
 

ce
lk

em
 1995 6.5 6.5 3.16E+06 3.16E+06 94 87 227 205 184 157 3151 2423 

2001 6.4 6.3 2.51E+06 2.00E+06 93 84 222 206 185 162 2943 2418 
2007 6.2 6.2 1.58E+06 1.58E+06 92 81 226 216 184 165 2731 2258 

Průměr 6.3 6.3 2.00E+06 2.00E+06 93 83 225 209 184 164 2941 2380 



 

 

Příloha 2. Výměnná acidita – hodnoty ukazatelů udržitelnosti a procentická srovnání v členění podle půdních typů a období sledování 

 

 

Půdní typ (PT) Počet 
Průměrné hodnoty ukazatelů udržitelnosti v období 

sledování a průměr za celé období (mol.nat.kg-1) 

Procentické porovnání ukazatelů udržitelnosti v období 
sledování a porovnání průměrných hodnot za období 

(průměr  ČR v období sledování nebo celkový průměr  = 
100% ) 

Procentické porovnání 
období sledování k počátku 

(1995 = 100%) 

1995 2001 2007 Průměr 1995 2001 2007 Průměr 2001 2007 
Účinnost (U)                       
Černozem 13 4.36E-07 6.42E-07 6.12E-07 5.63E-07 22.2 32.2 24.9 26.3 147.3 140.3 
Hnědozem 29 1.35E-06 1.22E-06 1.78E-06 1.45E-06 68.9 61.3 72.5 67.9 90.1 131.5 
Luvizem 11 3.90E-06 3.86E-06 5.10E-06 4.29E-06 198.8 193.9 207.8 200.7 98.8 130.7 
Pseudoglej 7 3.35E-06 3.89E-06 6.79E-06 4.68E-06 170.7 195.5 276.2 218.8 116.0 202.4 
Kambizem 35 1.38E-06 1.38E-06 1.84E-06 1.54E-06 70.5 69.5 75.0 71.9 99.9 133.1 
FLuvizem 11 2.23E-06 1.55E-06 2.85E-06 2.21E-06 113.3 77.6 116.2 103.4 69.4 128.2 
Glej 5 6.75E-06 8.42E-06 2.71E-06 5.96E-06 343.5 423.2 110.4 278.9 124.8 40.2 
Průměr ČR 111 1.96E-06 1.99E-06 2.46E-06 2.14E-06 91.9 93.1 115.0  --- 101.3 125.1 
Rezerva (R)                       
Černozem 13 2.07E-07 3.23E-07 3.05E-07 2.78E-07 9.3 13.6 8.3 10.1 156.6 147.7 
Hnědozem 29 1.90E-06 1.56E-06 2.75E-06 2.07E-06 85.2 65.6 74.9 75.0 82.1 144.7 
Luvizem 11 2.47E-06 3.31E-06 4.18E-06 3.32E-06 110.6 139.5 113.8 120.3 134.4 169.3 
Pseudoglej 7 1.84E-06 2.77E-06 5.11E-06 3.24E-06 82.4 116.6 139.2 117.4 150.7 277.8 
Kambizem 35 3.53E-06 3.71E-06 6.18E-06 4.47E-06 158.1 155.9 168.5 162.1 105.1 175.3 
FLuvizem 11 1.38E-06 9.63E-07 1.93E-06 1.42E-06 61.7 40.5 52.5 51.6 70.0 140.0 
Glej 5 2.24E-06 3.65E-06 8.61E-07 2.25E-06 100.6 153.5 23.5 81.6 162.6 38.4 
Průměr ČR 111 2.23E-06 2.38E-06 3.67E-06 2.76E-06 80.9 86.2 133.0  --- 106.6 164.5 
Celk. kapacita (C )                       
Černozem 13 6.42E-07 9.65E-07 9.17E-07 8.41E-07 15.3 22.1 15.0 17.2 150.2 142.7 
Hnědozem 29 3.25E-06 2.78E-06 4.53E-06 3.52E-06 77.6 63.7 73.9 71.9 85.4 139.2 
Luvizem 11 6.37E-06 7.17E-06 9.28E-06 7.61E-06 151.9 164.3 151.5 155.4 112.6 145.7 
Pseudoglej 7 5.19E-06 6.66E-06 1.19E-05 7.92E-06 123.8 152.5 194.2 161.7 128.3 229.1 
Kambizem 35 4.91E-06 5.09E-06 8.02E-06 6.01E-06 117.1 116.5 131.0 122.7 103.6 163.4 
FLuvizem 11 3.60E-06 2.51E-06 4.78E-06 3.63E-06 85.9 57.4 78.1 74.2 69.6 132.7 
Glej 5 8.99E-06 1.21E-05 3.57E-06 8.21E-06 214.3 276.4 58.4 167.7 134.3 39.8 
Průměr ČR 111 4.19E-06 4.37E-06 6.13E-06 4.90E-06 85.7 89.2 125.1  --- 104.1 146.0 



 

 

Příloha 3. Fosfor – hodnoty ukazatelů udržitelnosti a procentická srovnání v členění podle půdních typů a období sledování 

 

 

Půdní typ (PT) Počet 
Průměrné hodnoty ukazatelů udržitelnosti v období 

sledování a průměr za celé období (mg.nat.kg-1) 

Procentické porovnání ukazatelů udržitelnosti v období 
sledování a porovnání průměrných hodnot za období 

(průměr  ČR v období sledování nebo celkový průměr  = 
100% ) 

Procentické porovnání 
období sledování k počátku 

(1995 = 100%) 

1995 2001 2007 Průměr 1995 2001 2007 Průměr 2001 2007 
Účinnost (U)                       
Černozem 13 194 208 200 201 121.0 129.7 125.0 125.2 107.5 103.0 
Hnědozem 29 122 120 118 120 76.3 74.7 74.0 75.0 98.2 96.7 
Luvizem 11 229 210 212 217 143.2 130.9 132.9 135.7 91.7 92.6 
Pseudoglej 7 207 199 186 197 129.2 123.6 116.8 123.2 95.9 90.1 
Kambizem 35 110 108 106 108 68.4 67.3 66.6 67.5 98.7 97.1 
FLuvizem 11 246 225 222 231 153.4 140.1 139.1 144.2 91.6 90.3 
Glej 5 242 336 380 319 150.8 209.1 237.7 199.2 139.0 157.2 
Průměr ČR 111 160 161 160 160 100.0 100.3 100.0  --- 100.3 100.0 
Rezerva (R)                       
Černozem 13 211 247 227 228 77.7 93.3 87.5 86.1 117.0 107.2 
Hnědozem 29 274 265 260 267 100.8 100.1 100.6 100.5 96.8 95.0 
Luvizem 11 241 204 210 218 88.5 76.9 81.2 82.3 84.6 87.4 
Pseudoglej 7 122 116 108 115 44.9 43.7 41.5 43.4 94.9 88.2 
Kambizem 35 358 347 333 346 131.7 131.2 128.8 130.6 97.0 93.1 
FLuvizem 11 263 228 225 239 96.9 86.0 86.8 90.0 86.5 85.3 
Glej 5 109 156 206 157 40.2 58.9 79.6 59.3 142.7 188.6 
Průměr ČR 111 272 265 259 265 102.5 99.9 97.6  --- 97.4 95.2 
Celk. kapacita (C )                       
Černozem 13 405 456 426 429 93.8 107.1 101.8 100.8 112.5 105.2 
Hnědozem 29 396 385 378 387 91.7 90.5 90.4 90.9 97.2 95.5 
Luvizem 11 470 414 422 436 108.8 97.3 100.9 102.4 88.1 89.9 
Pseudoglej 7 329 314 294 312 76.1 73.9 70.2 73.4 95.5 89.4 
Kambizem 35 468 456 440 454 108.3 107.1 105.1 106.8 97.4 94.0 
FLuvizem 11 509 453 447 470 117.9 106.4 106.7 110.4 88.9 87.7 
Glej 5 351 492 586 476 81.2 115.6 140.0 111.9 140.2 167.0 
Průměr ČR 111 432 425 419 425 101.6 100.0 98.4  --- 98.5 96.9 



 

 

Příloha 4. Draslík – hodnoty ukazatelů udržitelnosti a procentická srovnání v členění podle půdních typů a období sledování 

 

 

Půdní typ (PT) Počet 
Průměrné hodnoty ukazatelů udržitelnosti v období 

sledování a průměr za celé období (mg.nat.kg-1) 

Procentické porovnání ukazatelů udržitelnosti v období 
sledování a porovnání průměrných hodnot za období 

(průměr  ČR v období sledování nebo celkový průměr  = 
100% ) 

Procentické porovnání 
období sledování k počátku 

(1995 = 100%) 

1995 2001 2007 Průměr 1995 2001 2007 Průměr 2001 2007 
Účinnost (U)                       
Černozem 13 518 529 537 528 132.9 137.9 133.5 134.7 102.1 103.7 
Hnědozem 29 301 299 299 299 77.3 77.9 74.2 76.4 99.2 99.2 
Luvizem 11 605 574 547 575 155.3 149.8 135.9 146.8 94.9 90.4 
Pseudoglej 7 674 574 666 638 173.0 149.6 165.4 162.7 85.1 98.7 
Kambizem 35 262 255 256 258 67.2 66.6 63.7 65.8 97.4 97.9 
FLuvizem 11 437 426 449 437 112.0 111.1 111.5 111.5 97.5 102.8 
Glej 5 487 615 889 664 125.1 160.4 220.9 169.4 126.2 182.4 
Průměr ČR 111 390 383 403 392 99.4 97.8 102.7  --- 98.4 103.3 
Rezerva (R)                       
Černozem 13 650 695 705 683 99.0 107.7 110.2 105.6 106.9 108.5 
Hnědozem 29 718 737 705 720 109.4 114.3 110.3 111.3 102.7 98.3 
Luvizem 11 658 609 559 609 100.3 94.5 87.4 94.1 92.5 84.9 
Pseudoglej 7 476 380 468 441 72.5 58.9 73.1 68.2 79.8 98.3 
Kambizem 35 792 748 719 753 120.8 116.0 112.4 116.4 94.4 90.7 
FLuvizem 11 387 377 410 391 58.9 58.5 64.0 60.5 97.6 106.0 
Glej 5 203 296 461 320 30.9 45.9 72.1 49.5 145.7 227.2 
Průměr ČR 111 656 645 640 647 101.4 99.7 98.9  --- 98.3 97.5 
Celk. kapacita (C )                       
Černozem 13 1168 1224 1242 1211 111.7 119.0 119.2 116.6 104.8 106.4 
Hnědozem 29 1019 1036 1004 1020 97.4 100.7 96.3 98.1 101.7 98.6 
Luvizem 11 1263 1184 1106 1184 120.8 115.1 106.1 114.0 93.7 87.5 
Pseudoglej 7 1150 954 1133 1079 110.0 92.7 108.7 103.9 82.9 98.5 
Kambizem 35 1054 1003 975 1011 100.8 97.6 93.6 97.3 95.2 92.5 
FLuvizem 11 823 803 859 828 78.7 78.1 82.4 79.7 97.6 104.3 
Glej 5 691 911 1351 984 66.0 88.6 129.6 94.7 131.9 195.6 
Průměr ČR 111 1046 1028 1042 1039 100.7 99.0 100.3  --- 98.3 99.7 



 

 

Příloha 5. Hořčík – hodnoty ukazatelů udržitelnosti a procentická srovnání v členění podle půdních typů a období sledování 

 

Půdní typ (PT) Počet 
Průměrné hodnoty ukazatelů udržitelnosti v období 

sledování a průměr za celé období (mg.nat.kg-1) 

Procentické porovnání ukazatelů udržitelnosti v období 
sledování a porovnání průměrných hodnot za období 

(průměr  ČR v období sledování nebo celkový průměr  = 
100% ) 

Procentické porovnání 
období sledování k počátku 

(1995 = 100%) 

1995 2001 2007 Průměr 1995 2001 2007 Průměr 2001 2007 
Účinnost (U)                       
Černozem 13 479 487 477 481 148.7 151.2 147.0 149.0 101.6 99.7 
Hnědozem 29 241 245 242 243 74.9 75.9 74.5 75.1 101.4 100.3 
Luvizem 11 376 382 373 377 116.7 118.6 114.8 116.7 101.6 99.2 
Pseudoglej 7 486 486 526 500 150.9 151.1 162.2 154.8 100.1 108.3 
Kambizem 35 211 210 209 210 65.5 65.1 64.4 65.0 99.4 99.2 
FLuvizem 11 445 454 430 443 138.2 140.9 132.5 137.2 101.9 96.6 
Glej 5 542 477 597 539 168.4 148.3 183.8 166.9 88.0 110.0 
Průměr ČR 111 322 322 325 323 99.7 99.7 100.6  --- 100.0 100.8 
Rezerva (R)                       
Černozem 13 696 720 692 703 134.5 138.3 133.8 135.5 103.4 99.4 
Hnědozem 29 557 582 567 569 107.6 111.7 109.7 109.7 104.4 101.8 
Luvizem 11 344 350 338 344 66.4 67.3 65.4 66.4 101.8 98.4 
Pseudoglej 7 326 323 358 336 62.9 62.1 69.2 64.7 99.3 109.9 
Kambizem 35 563 543 552 553 108.8 104.4 106.8 106.7 96.5 98.1 
FLuvizem 11 467 481 440 462 90.1 92.5 85.0 89.2 103.1 94.2 
Glej 5 270 224 311 268 52.2 43.1 60.1 51.8 83.0 114.8 
Průměr ČR 111 518 521 517 518 99.9 100.4 99.7  --- 100.5 99.9 
Celk. kapacita (C )                       
Černozem 13 1175 1207 1169 1184 139.9 143.2 138.9 140.7 102.7 99.5 
Hnědozem 29 798 826 809 811 95.1 98.1 96.1 96.4 103.5 101.4 
Luvizem 11 720 732 711 721 85.7 86.9 84.5 85.7 101.7 98.8 
Pseudoglej 7 812 810 884 835 96.7 96.1 105.1 99.3 99.8 109.0 
Kambizem 35 774 753 762 763 92.2 89.4 90.5 90.7 97.3 98.4 
FLuvizem 11 912 935 870 905 108.6 111.0 103.3 107.6 102.5 95.4 
Glej 5 813 702 907 807 96.8 83.3 107.8 96.0 86.4 111.6 
Průměr ČR 111 840 842 842 841 99.8 100.1 100.1  --- 100.3 100.2 



 

 

Příloha 6. Vápník – hodnoty ukazatelů udržitelnosti a procentická srovnání v členění podle půdních typů a období sledování 

 

Půdní typ (PT) Počet 
Průměrné hodnoty ukazatelů udržitelnosti v období 

sledování a průměr za celé období (mg.nat.kg-1) 

Procentické porovnání ukazatelů udržitelnosti v období 
sledování a porovnání průměrných hodnot za období 

(průměr  ČR v období sledování nebo celkový průměr  = 
100% ) 

Procentické porovnání 
období sledování k počátku 

(1995 = 100%) 

1995 2001 2007 Průměr 1995 2001 2007 Průměr 2001 2007 
Účinnost (U)                       
Černozem 13 8811 8282 7717 8270 160.8 163.9 162.2 162.3 94.0 87.6 
Hnědozem 29 4137 3923 3609 3890 75.5 77.7 75.9 76.3 94.8 87.3 
Luvizem 11 6117 5370 5156 5548 111.6 106.3 108.4 108.9 87.8 84.3 
Pseudoglej 7 6442 6002 5832 6092 117.5 118.8 122.6 119.5 93.2 90.5 
Kambizem 35 3484 3248 3000 3244 63.6 64.3 63.1 63.7 93.2 86.1 
FLuvizem 11 8874 8218 7451 8181 161.9 162.7 156.7 160.5 92.6 84.0 
Glej 5 8377 6825 7696 7633 152.8 135.1 161.8 149.8 81.5 91.9 
Průměr ČR 111 5481 5051 4757 5096 107.5 99.1 93.3  --- 92.2 86.8 
Rezerva (R)                       
Černozem 13 14046 13522 12634 13401 158.5 161.7 164.0 161.3 96.3 89.9 
Hnědozem 29 9591 9508 8535 9212 108.2 113.7 110.8 110.8 99.1 89.0 
Luvizem 11 5479 4661 4563 4901 61.8 55.7 59.2 59.0 85.1 83.3 
Pseudoglej 7 3884 3580 3545 3670 43.8 42.8 46.0 44.2 92.2 91.3 
Kambizem 35 8778 8129 7444 8117 99.1 97.2 96.6 97.7 92.6 84.8 
FLuvizem 11 9927 9213 8115 9085 112.0 110.2 105.3 109.3 92.8 81.7 
Glej 5 3803 2925 3753 3494 42.9 35.0 48.7 42.0 76.9 98.7 
Průměr ČR 111 8862 8363 7706 8310 106.6 100.6 92.7  --- 94.4 87.0 
Celk.kapacita (C )                       
Černozem 13 22858 21804 20351 21671 159.4 162.5 163.3 161.6 95.4 89.0 
Hnědozem 29 13728 13431 12145 13101 95.7 100.1 97.5 97.7 97.8 88.5 
Luvizem 11 11596 10031 9719 10449 80.9 74.8 78.0 77.9 86.5 83.8 
Pseudoglej 7 10326 9582 9377 9762 72.0 71.4 75.2 72.8 92.8 90.8 
Kambizem 35 12262 11376 10444 11361 85.5 84.8 83.8 84.7 92.8 85.2 
FLuvizem 11 18801 17431 15566 17266 131.1 129.9 124.9 128.8 92.7 82.8 
Glej 5 12180 9750 11449 11127 84.9 72.7 91.9 83.0 80.0 94.0 
Průměr ČR 111 14342 13415 12462 13406 107.0 100.1 93.0  --- 93.5 86.9 
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