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KOHO ZAJÍMÁ BUDOUCÍ STAV OBSAHU POH... 

 zemědělce – zachování nebo zvyšování kvality půdy 

 občany – retence vody v krajině / dostatek zdrojů vody, omezení 

negativních jevů (vodní a větrná eroze), funkční a zdravá krajina 

 státy / EU / svět – zabezpečení 

dostatku potravin, ukládání uhlíků do 

půdy (sekvestrace) / dosažení uhlíkové 

neutrality  



JAK ZJISTIT,  KAM VEDE NAŠE HOSPODAŘENÍ  

 bilance organických látek 

 rozbory půd 

 polní pokusy 

 

 

 

 změna klimatu, změna technologií, změna struktury plodin i odrůd 

 

....predikce na delší období je komplikovaná            intenzivní hospodaření                     pastvina 



MODEL = ZJEDNODUŠENÝ POPIS SKUTEČNOSTI 

 modely POH popisují cyklus C (N, S, P, …) 
rozklad a proměny organické hmoty 

 zjednodušení – POH se skládá z několika 
oddělených, vzájemně propojených částí 

 použití modelů: lokální, regionální, globální 

 



JEDNODUCHÝ MODEL (např. BILANČNÍ, NASTAVENÝ NA 

ZÁKLADĚ DLOUHODOBÝCH SLEDOVÁNÍ) 

 model je nastavený na základě 

dlouhodobých sledování 

 časový krok - rok 

 vliv na rychlost proměny – 

konstantní nebo teplota / 

vlhkost / zrnitost atd. 

 platí pro podmínky, pro které 

byl sestaven 

 krátkodobé predikce mohou 

být méně přesné 

statková a 

organická hnojiva 

kořeny 
posklizňové 

zbytky 

POH 



JEDNODUCHÝ MODEL (např. BILANČNÍ, NASTAVENÝ NA 

ZÁKLADĚ DLOUHODOBÝCH SLEDOVÁNÍ) 

 model je nastavený na základě 

dlouhodobých sledování 

 časový krok - rok 

 vliv na rychlost proměny – 

konstantní nebo teplota / 

vlhkost / zrnitost atd. 

 platí pro podmínky, pro které 

byl sestaven 

 krátkodobé predikce mohou 

být méně přesné 

statková a 

organická hnojiva 

kořeny 
posklizňové 

zbytky 

POH 



JEDNODUCHÝ MODEL (např. BILANČNÍ, NASTAVENÝ NA 

ZÁKLADĚ DLOUHODOBÝCH SLEDOVÁNÍ) 

 model je nastavený na základě 

dlouhodobých sledování 

 časový krok - rok 

 vliv na rychlost proměny – 

konstantní nebo teplota / 

vlhkost / zrnitost atd. 

 platí pro podmínky, pro které 

byl sestaven 

 krátkodobé predikce mohou 

být méně přesné 
POH 

stabilní 

POH 

labilní 

statková a 

organická hnojiva 

kořeny 
posklizňové 

zbytky 

POH 



Roth C – ČTYŘI DYNAMICKÉ SLOŽKY + INERTNÍ C 

 

 první komplexní model půdního org. C 

 vyvinuli Dr. Jenkinson a Dr. Coleman v 

Rothamsted Research, UK 

 model sloužil nejprve pro popis změn na 

dlouhodobých pokusech RR, později na orné 

půdě, TTP i lesních půdách 

 umožňuje predikce změn POH na základě vstupů, 

nebo predikci vstupů na základě změn POH 

 časový krok – měsíc 

 



CENTURY – KOMPLEXNÍ MODEL PŮDNÍ ORGANICKÉ HMOTY 

 

 zahrnuje C, N a S 

 nadzemní a podzemní biomasa 

 3 složky POH 

 součást mnoha půdně-plodinových modelů 

 časový krok – měsíc / den 

 



KOMPLEXNÍ MODELY - PŮDA – VODA - ROSTLINA 

Thum a kol., 2019 



SLOŽITOST KOMPLEXNÍCH MODELŮ – VÝHODA I NEDOSTATEK 

 zachycují celý systém  

půda – voda – rostlina  

 nutnost kvalitních vstupních 

údajů 

 stovky procesních parametrů 

(velké „řídící středisko“) 

 „schopnost“ dosáhnout 

správný výstup naprosto 

nesprávným nastavením 

 nutná zkušenost s modelem 



DLOUHODOBÉ POLNÍ POKUSY – PROSTŘEDEK KALIBRACE  

A OVĚŘENÍ MODELŮ 

 

 polní pokusy zakládané od r. 1955 

 každoroční precizní záznamy  

o agrotechnice, výnosech, půdní 

rozbory  

 ve všech výrobních oblastech 

 různé plodiny, osevní sledy, dávky 

hnojiv, hloubky kultivace atd. 

 



SPOLUPRÁCE   VÚRV / IIASA  

2016 

Lokální model – 

DLP Trutnov 

2018 

Simulace pro EU – 

výnosy hl. plodin 

2020 

Návrh platformy pro 

simulaci POH v ČR 

2021/2022 

Predikce vývoje POH v 

typových agroekosystémech ČR 



DLOUHODOBÉ POLNÍ POKUSY – PROSTŘEDEK KALIBRACE  

A OVĚŘENÍ MODELŮ 
 

 databáze polních pokusů využita pro simulace modelem EPIC (Williams a kol. 1996) 

 Zdroj dat: dlouhodobé pokusy: Hněvčeves, Praha – Ruzyně, Trutnov, Uherský Ostroh 

 různé osevní sledy, avšak srovnatelné varianty hnojení: 

 bez hnojení 

 NPK 

 Hnůj 

 Hnůj + NPK 

 s nebo bez zaorání posklizňových zbytků 

Cíl:  (1) kalibrovat a verifikovat model EPIC pro jednotlivé pokusy 

       (2) simulovat vliv hnojení v půdách příslušných regionů 

 



KALIBRACE PARAMETRŮ MODELU EPIC PRO DOSAŽENÍ CO 

NEJLEPŠÍ SHODY S POZOROVANÝM  VÝNOSEM 

Balkovič a kol., 2020 

 

 kalibrace = nastavení 

parametrů modelu tak,  aby 

byla shoda s pozorováním 

co nejlepší 

 



KALIBRACE PARAMETRŮ MODELU EPIC PRO DOSAŽENÍ CO 

NEJLEPŠÍ SHODY S POZOROVANÝM OBSAHEM POH 

Balkovič a kol., 2020 

 

 kalibrace = nastavení 

parametrů modelu tak,  aby 

byla shoda s pozorováním 

co nejlepší 

 



VERIFIKACE (OVĚŘENÍ) MODELŮ 

 verifikace – ověření predikční 

schopnosti modelu na dalších 

pozorováních (již bez změn řídících 

parametrů modelu) 

 

Balkovič a kol., 2020 



VYUŽITÍ OVĚŘENÝCH MODELŮ – LOKÁLNÍ ÚROVEŇ 

Dlouhodobý pokus v Trutnově - 

testování různých scénářů: 

 monokultura (pšenice / jetel) 

 zvýšení zastoupení jetele na 50 % 

 hluboká orba vs. minimalizace 

 

 
Madaras a kol., 2017 



VYUŽITÍ OVĚŘENÝCH MODELŮ – REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ 

 predikce vlivu hnojení na obsah POH  

ve třech krajích 

 kalibrace  a validace čtyř dlouhodobých 

pokusů 

 simulace změn POH v orné půdě v rastru 

1 km x 1 km modelem EPIC – IIASA,  

4 varianty hnojení 

 využití dostupných evropských databází  

a volně přístupných statistických dat 

Balkovič a kol., 2020 



VYUŽITÍ OVĚŘENÝCH MODELŮ – REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ 

 pouze minerální hnojení - u více než 

poloviny výměry pokles POH 

 zaorávka posklizňových zbytků – 

významné zlepšení oproti minerálnímu 

hnojení 

 NPK+ hnůj: u většiny půd nárůst obsahu 

POH 

 HK - současné osevní postupy nejsou (v 

měřítku regionu) horší než osevní sledy 

typu Norfolk (vyšší zastoupení pícnin v 

regionu) 

 Zlínský kraj – obrácený trend 
Balkovič a kol., 2020 



Změny obsahu POC do roku 2050 (DOI: 10.1038/nature20150) 

VYUŽITÍ OVĚŘENÝCH MODELŮ – GLOBÁLNÍ ÚROVEŇ 

https://www.researchgate.net/deref/http:/dx.doi.org/10.1038/nature20150?_sg[0]=TnczCNN4HbdO50bQxCH36O2D1odmKVBnGu9te6-f1LRrL2kwmHl6KzlwrOF7DQnPI-Yev3u3nkxRJY-i8EfX81T5Pw.cJddlPLUl-jTGw9UmjCAF9IWWodvJqhBCrZjzKrRfphcfEgHOu_UNatP50ZnBsnFYXq_CUG-UxcnmhkCsz_pcg


K ČEMU  JSOU UŽITEČNÉ VÝSTUPY Z PREDIKTIVNÍCH MODELŮ ? 

 úprava lokálního hospodaření (ochranné zpracování půdy, hnojení, skladba plodin)  

 adaptační opatření na úrovni povodí nebo větších krajinných celků 

 nastavení státní dotační politiky - podpora ukládání uhlíku v půdě 

 globální predikce vývoje klimatické změny  
(zvýšení teploty zvyšuje mineralizace POH, narůstají emise CO2, oteplování planety se tím urychluje) 

 



• predikce (zatím) nejsou přesné, ale ukazují:  

(1) trendy příštího vývoje, 

(2) možnosti adaptace 

 

• nesporná výhoda – simulace lze zlepšovat  

a mnohonásobně opakovat 

SHRNUTÍ 



• predikce (zatím) nejsou přesné, ale ukazují:  

(1) trendy příštího vývoje, 

(2) možnosti adaptace 

 

• nesporná výhoda – simulace lze zlepšovat  

a mnohonásobně opakovat 

SHRNUTÍ 
V ZÁSADĚ JSOU VŠECHNY MODELY CHYBNÉ,  

ALE NĚKTERÉ JSOU UŽITEČNÉ.                                               Box a kol., 1987 


