
PŮDY
Půdy jsou na území CHKO Pálava velmi rozmanité. Jejich sou-

časná podoba závisí na mnoha faktorech – podložní hornině (ovlivnění 
chemismu a zrnitosti), tvaru reliéfu (sklon svahu má vliv na rychlost eroze 
a odtoku vody, spolu s expozicí pak také na mikroklima, reliéfem je také 
ovlivněna vegetace), klimatu a jeho výkyvech, podzemní vodě a působení 
organismů, ať už vegetace (např. jehličnany půdu okyselují, množství opa-
du ovlivňuje obsah humusu), živočichů (kteří rozkládají organickou hmo-
tu a působí i mechanicky) či člověka (jenž může půdu ovlivnit jak kladně, 
například přiměřením hnojením, tak záporně nadměrným zatěžováním 
či jím způsobenou erozí). Rozložení jednotlivých půdních typů má proto 
své zákonitosti, projevující se v různých měřítkách, od makroklimatické 
zonálnosti, přes zonalitu předhorskou po specifi cké půdy v nivách řek 
a potoků.     

Pro samotné Pavlovské vrchy jsou nejtypičtější půdou rendziny. 
Vyvíjejí se na vápencovém substrá-
tu, jsou nevyvinuté, mělké (často 
jen 30 cm hluboké), s vysokým 
zastoupením skeletu. Mají poměr-
ně vysoký obsah humusu (od 2 do 
15 % v závislosti na vegetačním 
krytu) a CaCO

3
, který způsobuje 

zásaditou reakci. Jsou lehké a pro-
vzdušněné, avšak vzhledem k vel-
ké propustnosti rychle vysychají. 
Dají se omezeně využít pro pěsto-
vání ovoce či vinné révy. 

Na karbonátovo-silikáto-
vých horninách, například vápni-
tých pískovcích, ve spíše členitěj-
ším reliéfu vznikají pararendziny. 
Vlastnostmi jsou podobné rendzi-
nám, jen vzhledem k křemičitému 
substrátu mají nižší (neutrální až 
slabě kyselou) reakci.

V obdobích, kdy zde bylo 
teplejší klima než dnes, vznikly na 
spraši pod stepními porosty černozemě. Jsou to hluboké půdy (až přes 
2 m), s vysokým obsahem humusu a živin, drobtovitou strukturou a dob-

rou provzdušeností. Z našich půd jsou nejú-
rodnější a také nejdéle zemědělsky využívané. 
Právě obdělávání již od neolitu zabránilo jejich 
přeměně na hnědozemě, která by nastala vlivem 
ochlazení klimatu a z něj plynoucí změny stepí 
na listnaté lesy. 

Nejčastější půdou Milovického lesa, ale 
i svahů Pavlovských vrchů, jsou hnědozemě. 
Pro jejich vznik je typické mírně vlhké klima, 
substrát tvoří spraše, fl yš nebo svahoviny, na 
kterých roste listnatý les – nejčastěji dubohab-
řiny či doubravy. Působí zde proces ilimerizace, 
který způsobuje vznik mocného, o jíl oboha-
ceného horizontu hnědé barvy. Obsah humusu 
těchto mírně kyselých půd se pohybuje okolo 
2 %, a využíva-
jí se nejčastěji 
k pěstování pše-
nice či ječmene.

V e l m i 
podobnými pů-
dami jsou lu-
vizemě neboli 

illimerizované půdy. Vyvíjejí se však  ve 
vlhčím podnebí, které způsobuje značně 
intenzivnější přenos jílu a sloučenin železa 
do spodní částí půdního profi lu. Ta proto 
bývá málo propustná a často se zde vysky-
tuje oglejení. I tyto půdy jsou zemědělsky 
využívány, zejména k pěstování obilnin. 

Při vnějších okrajích širokých říčních 
niv se na vápnitých usazeninách vyskytují 
černice. Jsou ovlivňovány vysokou hladi-
nu podzemní vody, takže se může projevit 

oglejení, ale jsou již mimo dosah pravidelných 
záplav, což umožňuje intenzivní humifi kaci – 
obsah humusu je z našich půd vůbec nejvyšší. 

V říčních údolích, blíže vlastnímu toku, 
můžeme nalézt fl uvizemě. Většinou mají vlivem 
častými záplavami přinášených fl uviálních sedi-
mentů nevyvinutý půdní profi l. Obsah humusu 
je relativně malý, ale zato sahá i do větších hlou-
bek. Často se projevuje oglejení.  

Z hlediska 
půdního druhu 
patří zdejší půdy 
převážně do 
kategorie zrni-
tostně středních 
půd, výrazně 
méně se vysky-
tují půdy lehké 
(písčité) a těžké 
(jílovité).

Vzhledem 
k charakteru 

území jsou zdejší půdy ohroženy erozí, 
největších hodnot (až 2 mm/rok) dosahu-
je potenciální eroze půdy na svazích Pav-
lovských vrchů. 

Půdotvorné procesy

Illimerizace je proces, při kterém jsou 
přemísťovány jílovité minerály bez jejich 
chemické přeměny. Vzniká tak ochuzený 
(blíže povrchu) a obohacený horizont. 
Při oglejení dochází k trvalému ovlivnění 
půdního profi lu podzemní vodou. To má za následek vznik redukčního 
prostředí, kde se snižuje mocnost železa, půda získává mazlavý charak-
ter a namodralé zbarvení. Při občasném zamokření železo zpětně oxiduje 
a tvoří rezavé skvrny. 
Humifi kace je soubor procesů, vedoucích ke vzniku humusu pomocí 

rozkladu a syntézy organických látek. 
Podle složení humusu rozlišujeme 
několik typů. Mul je nejdokonalejší 
formou, kdy jsou dokonale spojeny 
minerální a organické části, vyskytuje 
se u černozemí a hnědozemí. Moder 
má organické látky smíšeny s minerál-
ními pouze mechanicky a vyskytuje se 
u illimerizovaných půd. Mor neboli 
surový humus je tvořen kyselým po-
kryvem organických zbytků na povr-
chu půdy, například luvizemě. Tangel 
je typický pro půdy na karbonátech 
(rendziny a pararendziny), vyznačuje 
se slabě rozloženými zbytky rostlin. 

Půdní horizonty

Základní půdní horizonty jsou 
eluviální (humusový, ochuzený) A ho-
rizont, zpravidla s vysokým obsahem 
humusu a organických látek a C ho-

rizont, tvořený na povrchu navětralou matečnou horninou. Mezi nimi se 
u některých půd nachází iluviální (obohacený) B horizont. Kromě těch-
to tří základních typů rozlišujeme dílčí horizonty, například podle obsahu 
specifi ckých látek, struktur a forem humusu.
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