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Stanovení kvality půdní struktury pomocí mobilních zařízení 

Odolnost půdních agregátů vůči rozpadu ve vodě je důležitým parametrem kvality půdy. Materiál 
uvolněný rozpadem půdních agregátů při náhlých srážkách se usazuje v půdních makropórech, čímž se 
snižuje jejich průchodnost pro vsakující vodu, zvyšuje se objem vody odtékající po povrchu půdy  
a narůstá tak riziko vodní eroze. Doposud byla kvalita půdních agregátů stanovována zejména 
laboratorně. Předložená metodika je zaměřená na měření stability půdních agregátů pomocí 
jednoduché sestavy, sestávající z LED panelu, měřící nádobky a mobilního zřízení (telefonu nebo 
tabletu) s nainstalovanou volně přístupnou aplikací SLAKES. Tato sestava je finančně nenáročná  
a využitelná i bez laboratorního zázemí. Metodika definuje postup stanovení stability půdních agregátů 
pomocí této sestavy, popisuje způsob hodnocení výsledků a uvádí příklad využití. 

Klíčová slova: půda, kvalita půdy, eroze, půdní struktura, digitalizace zemědělství. 

 

Determination of soil structure quality by smartphones and tablets 

The resistance of soil aggregates to destruction in water is an important parameter of soil quality. The 
soil material released by the destruction of soil aggregates during sudden precipitation settles in the 
soil macropores, which reduces their permeability to infiltrating water, increases the volume of water 
flowing over the soil surface and thus increases the risk of water erosion. Until now, the quality of soil 
aggregates has been determined mainly in the laboratory. The presented methodology is focused on 
measuring the water stability of soil aggregates using a simple set, consisting of a LED panel,  
a measuring dish and a mobile phone with the SLAKES application installed. This set is financially 
inexpensive and usable without laboratory facilities. The methodology defines the procedure for 
determining the stability of soil aggregates, describes the method of evaluating the results and shows 
the case study results. 

Key words: soil, soil quality, erosion, soil structure, digitization of agriculture 
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I. CÍL 

Cílem metodiky je popsat způsob stanovení stability půdních agregátů v běžných podmínkách pomocí 
finančně nenáročné sestavy. Metodika uvádí postup měření, popisuje způsob hodnocení výsledků  
a uvádí příklad využití.  

Metodika může sloužit agronomům, zemědělcům, pedagogům a studentům středních a vysokých škol 
k účelům výuky, dále také výzkumným pracovníkům, komerčním zemědělským laboratořím a širší 
odborné veřejnosti. 

 

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 

Úvod 

Půda sestává z mnoha komponentů – základních složek, jimiž jsou pevné texturní částice (jíl, prach, 
písek, půdní skelet), dále půdní organická hmota, živé organizmy, půdní voda a vzduch. Přirozenou 
tendencí u zdravé půdy je shlukování těchto komponentů do celků – půdních agregátů. Půda má svou 
prostorovou strukturu, která souvisí s velikostí, tvarem a uspořádáním pevných částic a pórů a s tím, 
jakým způsobem a do jaké míry jsou póry v půdě propojeny (Bronick a Lal, 2005). Půdní struktura 
ovlivňuje zadržení srážkové vody, pohyb vody s rozpuštěnými organickými a anorganickými látkami  
a následný přenos těchto látek směrem ke kořenovému systému. Půdní struktura sestávající ze 
vzájemně propojených půdních agregátů je tedy klíčovým faktorem, který ovlivňuje schopnost půdy 
podporovat růst a vývoj rostlin a živočichů v půdě. 

Odolnost půdních agregátů vůči rozpadu na agregáty menší velikosti nebo na základní texturní 
jednotky (písek, prach, jíl) působením vody je důležitým parametrem fyzikální kvality půdy. Materiál 
uvolněný rozpadem půdních agregátů při náhlých srážkách se usazuje v půdních makropórech, čímž se 
snižuje jejich průchodnost pro infiltrující vodu, zvyšuje se objem vody odtékající po povrchu půdy  
a narůstá riziko vodní eroze (Barthès a Roose, 2002). Půdní struktura tímto ovlivňuje erozi, tvorbu 
krust, koloběh živin, kořenovou prostupnost a následně výnos plodin. 

 

Obr. 1. Povrchová krusta na hlinité hnědozemi po zimě (vlevo) 
 a neporušené půdní agregáty z podpovrchové vrstvy 

 



Kvalitu půdní struktury lze vyjádřit stupněm stability půdních agregátů. Stabilní agregáty nepodléhají 
destrukci při kontaktu s vodou (stojatou nebo dopadající srážkovou). Nestabilní agregáty se naopak 
rozpadají na menší části nebo rozplavují. Stabilitu půdních agregátů lze vyjádřit např. stanovením 
podílu, kolik hmoty agregátu zůstane pohromadě při jeho kontaktu s vodou. Stabilita agregátů (soil 
aggregate stability – SAS) na úrovni 100 % znamená, že z agregátu se při kontaktu s vodou nic 
nerozplaví, 0 % znamená rozpad agregátu beze zbytku. 

Vznik půdních agregátů 

Půdní agregáty jsou výsledkem přeuspořádání, spájení a zpevnění stavebních částic agregátů. Stavební 
částice agregátů jsou tvořeny z půdního organického uhlíku, bioty a jejích organických produktů, 
vyměnitelných kationtů, které vážou jednotlivé komponenty agregátů a minerální složky, která je 
tvořena především jílovými minerály, oxihydroxidy zejména Al a Fe, karbonáty, fosfáty, sírany  
a podobně (Bronick a Lal, 2005). Výsledný proces agregace a tvorba agregátů je závislá na dalších 
faktorech, jako např. na obhospodařování půdy, vlivu rostlin (kořenový systém, exudáty), minerální 
složení, textura, koncentrace půdního organického uhlíku, pedogenní procesy, mikrobiální aktivita, 
vyměnitelné ionty, zásoby živin a jejich přínos (z podloží, hnojením), vlhkosti, terénu, klimatu.  

Vliv hospodaření na strukturu půdy 

Degradace půdy je důležitým problémem na celém světě. Mnohé studie poukázaly na to, že intenzivní 
obhospodařování půdy způsobuje pokles obsahu půdní organické hmoty a ztrátu půdní struktury. 
Zemědělské činnosti často vedou k degradaci půdní struktury a v důsledku toho dochází ke změnám 
pórovitosti a hydraulických vlastností (Kodešová a kol., 2011), proto je studium vlivu působení různých 
způsobů obhospodařování půdy na půdní strukturu velice důležitým a aktuálním tématem.  

Mnoho studií bylo věnováno sledování vlivu zpracování půdy na půdní strukturu. Álvaro-Fuentes a kol. 
(2008) a Kasper a kol. (2009) při sledování stability půdních agregátů u konvenčního, minimalizačního 
a bezorebného způsobu zpracování půdy zjistili, že pokles intenzity zpracování půdy pozitivně působí 
na agregaci půdy. Papadopoulos a kol. (2014) prokázali pozitivní vliv ekologického zemědělství na 
obsah organické hmoty, stabilitu půdních agregátů a pórovitost oproti zemědělství konvenčnímu.  

Další studie byly věnovány výzkumu vlivu působení hnojení na půdní strukturu. Vztah mezi půdní 
strukturou a mikrobiální aktivitou je vzájemně se podporující cyklus, to znamená, že dobrá půdní 
struktura přispívá k vysoké mikrobiologické aktivitě a naopak. Zvýšený přísun živin ovlivňuje nejen 
rostlinná společenstva, ale i společenstva mikrobiální. Dlouhodobé aplikace hnojiv, zejména 
minerálního dusíku mohou změnit mikrobiální složení půdy (Geisseler a Scow, 2014) a tím nepřímo 
ovlivňují její strukturu. Hnojení má silný pozitivní vliv na půdní strukturu, aktivitu organismů a množství 
organického uhlíku (Naveed a kol., 2014), toto však obecně platí pouze o hnojení 
statkovými/organickými hnojivy. Samotný vliv minerálního hnojení může být v některých případech 
zanedbatelný nebo i negativní (Zhou a kol., 2013, Stehlíková a kol., 2016).  

V našich studiích Stehlíková a kol. (2014) a Stehlíková a kol. (2016) byla v dlouhodobém polním pokusu 
na 5 lokalitách z 6 zkoumaných variantách zjištěna nižší stabilita půdních agregátů u hnojených variant 
než u variant nehnojených. Výzkum dále prokázal zásadní vliv osevního sledu a hnojení na půdní 
strukturu černozemí. Rozdíly ve vodostálosti půdních agregátů na stejném stanovišti byly v závislosti 
na hospodaření téměř dvojnásobné (SAS 23 % až 42 %). Nejnižší hodnota vodostálosti byla v pokuse se 
100% zastoupením obilnin v osevním sledu (SAS 26 %), naproti tomu v pokuse s vyváženým osevním 
sledem byla stabilita 34 %. Varianty hnojené pouze minerálními hnojivy vykazovaly nižší vodostálost 
agregátů než varianty zahrnující dodání organické hmoty nebo zaorání posklizňových zbytků.  

Sezónní dynamika půdní struktury 

Půdní struktura a s ní související vlastnosti podléhají jak sezónním, tak meziročním změnám. Jirků a kol. 
(2013) sledovali časovou variabilitu půdní struktury a hydraulických vlastností po dobu 4 let (obr. 2). 
V některých letech ovlivňovaly stabilitu půdních agregátů i hydraulickou vodivost pozitivně sušší 



podmínky, avšak v řadě případů byla zřejmě stabilita agregátů ovlivněna jinými faktory, jako např. 
růstem kořenů a zvýšenou biologickou aktivitou (pozitivní vliv na stabilitu) nebo náhlými jarními  
 letními srážkami (negativní vliv).  

 

Obr. 2. Srovnání sezónní a meziroční variability indexu stability půdních agregátů (WSA)  
u kambizemě (vlevo) a hnědozemě (vpravo). Dle Jirků a kol. (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezónní dynamiku půdní struktury u hlinité černozemě ve státě Utah (USA) přehledně popsali Bullock 
a kol. (1988, obr. 3). Jejich pozorování změn stability půdních agregátů mají obecnou platnost, i když 
je klima v oblasti sledovaných půd oproti ČR mírně odlišné – nižší srážky, nižší teploty v zimě. 

 

Obr.3. Sezónní variabilita stability agregátů u hlinité černozemě (Bullock a kol., 1988) 

 

Procesy vedoucí k agregaci nebo naopak k rozrušování agregátů jsou přehledně znázorněny na obr. 4.  
Nejvýznamnějším faktorem snižujícím stabilitu půdních agregátů je v zimním období působení mrazu, 
protože agregáty jsou rozrušovány opakovanými cykly zamrzání a tání. Naopak, v jarních a letních 
měsících se agregace zvyšuje, a to i přes občasné rozrušování agregátů kultivační technikou. V teplém 
období přispívají ke zvyšování agregace suché periody. 



Obr. 4. Sezónní procesy, které ovlivňují stabilitu agregátů (podle Bullock a kol., 1988) 

 



Náchylnost půdních agregátů k rozplavení - slaking 

Samovolný rozpad agregátů ponořených do vody je v anglické literatuře označován termínem slaking. 
V souladu s Vaculíkovou (2015) dále používáme tento pojem bez překladu, protože doslovný překlad 
„hašení“ není vhodný (pochází z popisu procesu rozpadu vypáleného vápna při kontaktu s vodou). 
Popisné sousloví „samovolný rozpad v stojící vodě“ je naopak příliš dlouhé. 

Kapilární voda, vstupující do agregátu při jeho kontaktu s vodou je schopna stlačit vzduch obsažený  
v pórech natolik, že tlak vzduchu v půdních pórech roztrhá strukturu agregátu a ten se rozpadá. Tento 
proces je obecně platný pro všechny sedimenty a je označován jako kapilárně-pneumatický rozpad. 
Mezi další procesy, které se podílejí na rozpadu půdních agregátů ve vodě, patří rozpad způsobený 
přítomností expandabilních (bobtnajících) jílových minerálů, dále disperze jílů (obr. 5) a jiné, méně 
podstatné mechanizmy.  

 

Obr. 5. Srovnání samovolného rozpadu (slaking) a různých stupňů disperze (a: neporušený agregát, 
žádný slaking nebo disperze, b: slaking agregátu, c: slaking a částečná disperze, d: slaking a silná 

disperze). Půdy (b), (c) a (d) budou tvořit krusty a jsou vysoce náchylné k erozi (podle 
https://quizlet.com/162946396/dealing-with-dispersive-soils-flash-cards/) 

 

 

Většina autorů studujících mechanizmy rozpadu agregátů však slaking definuje jako destrukční proces, 
kterého příčinou je unikající kapilárně stlačený vzduch. Ostatní mechanizmy včetně disperze považují 
za doplňující s tím, že tyto ovlivňují rychlost slakingem způsobeného rozpadu. 

Model procesů rozpadu agregátů při náhlém ponoření do vody uvádějí Zaher a kol. (2005, obr. 6). 
Autoři zjistili, že se půdní agregát při kontaktu s vodou rychle rozpadá již během prvních 8 vteřin od 
ponoření a prasknutí nastává na periferii agregátu. Dva faktory ovlivňující rozpad agregátu, jmenovitě 
nárůst tlaku vzduchu a bobtnání, se přidáním organické hmoty významně sníží. Výsledky této studie 
také naznačují, že organická hmota hraje roli ve stabilitě půdy zlepšením soudržnosti agregátu  
a přispívá ke snížení vstupu vody. Změna v těchto dvou agregačních vlastnostech způsobená přidáním 
organické hmoty vede ke snížení bobtnání a tlaku vzduchu uvnitř agregátu. 

 

  



Obr. 6. Model hlavních faktorů a vlastností řídících stabilitu agregátu,  
když je agregát náhle ovlhčen (dle Zaher a kol., 2005) 

 

Měření stability půdních agregátů pomocí obrazové analýzy 

Rozpad půdních agregátů při náhlém ponoření do vody lze snímat pomocí digitální kamery se 
simultánním softwarovým vyhodnocením velikosti plochy, na kterou se agregát rozpadne. Čím větší je 
plocha zabraná materiálem z rozpadajícího se agregátu, tím je agregát méně stabilní. Tento způsob 
digitálního snímání umožňuje sledovat paralelně rozpad několika agregátů současně a umožňuje také 
přesnou kvantifikaci změn velikosti plochy, které během rozpadu zabírají. Metoda hodnocení stability 
půdních agregátů po náhlém ponoření do vody (Fajardo a kol. 2016) byla Dr. Fajardem zpřístupněná 
široké veřejnosti jako aplikace SLAKES, volně dostupná na mobilních zařízeních v prostředí Android  
a iOS (Fajardo a McBratney, 2019).  

Postup využívá digitální snímání procesu rozpadu agregátů ve vodě (obr. 7). Snímaný obraz je nejprve 
segmentován s cílem vyznačit ve snímku pouze půdní agregáty. Posléze jsou jednotlivé plochy náležící 
agregátům označeny a je změřena jejich plocha (počtem pixelů). Měření plochy agregátů je následně 
opakováno v definovaných časových rozestupech, čímž vznikne soubor měření tvořící křivku, která se 
postupně v čase ustaluje – agregát se již více ve vodě nerozpadá (obr. 8). 

 

Obr. 7. Postup obrazové analýzy při měření plochy agregátů  
(převzato a upraveno z Fajardo a kol., 2020) 

 

 



Obr. 8. Průběh rozpadu agregátů zaznamenaný počtem pixelů jednotlivých  
obrazových segmentů (převzato a upraveno z Fajardo a kol., 2020) 

 

Fajardo a kol. (2016) zavedli parametr „slaking Index“ (SI), který definuje relativní nárůst plochy 
obrazového segmentu v čase: 

 

kde Atn je plocha segmentu v čase n a At0 je plocha segmentu na počátku měření.  

Hodnota SI rovná 1 znamená, že plocha obrazového segmentu je oproti počátečnímu stavu 
dvojnásobná. Vykreslením hodnot SI oproti času ve vteřinách (v logaritmické škále) dostáváme křivku, 
kterou lze nejlépe aproximovat Gompertzovou funkcí (obr. 9). Koeficient a pak představuje slaking 
index vypočtený pomocí celé časové série měření. I když o průběhu rozpadu agregátu vypovídají  
i koeficienty b a c, k popisu stability půdních agregátů při srovnávání různých způsobů hospodaření se 
nejvíce hodí koeficient a (Flynn a kol. 2020). 

 
Obr. 9. Průběh hodnot slaking indexu vypočteného v jednotlivých časech měření  

a aproximace křivky Gompertzovou funkcí (převzato a upraveno z Fajardo a kol., 2020) 

 

Měření stability agregátů pomocí aplikace SLAKES je citlivé na kvalitu a neměnnost vnějšího osvětlení, 
protože při vzniku bočních stínů kolem agregátů bývají plochy stínů započteny k ploše agregátů  
a velikost měřené plochy je tím nadhodnocována (Flynn a kol. 2020, ve shodě s tím také vlastní 



zkušenost s aplikací). Během standardně stanoveného desetiminutového měření musí být zajištěn 
vysoký kontrast mezi agregáty a podložkou a podmínky osvětlení musí být neměnné, což se v terénních 
podmínkách dá zajistit pouze externím osvětlením.  

Tyto nedostatky jsou řešitelné digitální kamerou a dobře nastaveným umělým osvětlením směřujícím 
z různých stran. Taková sestava je ale finančně náročnější a v terénních podmínkách obtížně využitelná. 
Pro zlepšení použitelnosti aplikace SLAKES jsme navrhli a testovali zařízení a postup, který výše 
uvedené nedostatky zcela odstraňuje.  

Podstatou vylepšení funkčnosti aplikace SLAKES je využití plošného podsvícení měřící nádobky.  
K tomuto účelu byl vyhotoven panel se třemi měřícími pozicemi pro paralelní testování dynamiky 
rozpadu 9–15 agregátů (obr. 10 a 11). Při použití zařízení byla dosažena nižší chybovost měření ve 
srovnání s postupem využívajícím pouze přirozené osvětlení. 

 

Obr. 10. Horní pohled na LED panel osazený třemi mobilními telefony 

 

Obr. 11. Boční pohled na LED panel osazený třemi mobilními telefony 

 

 



Metodický postup 

Odběr a zpracování vzorků 

Kromě obecných zásad odběru půdních vzorků má odběr za účelem analýzy půdních agregátů svá 
specifika. Půdní vzorek je nutné odebrat při vyhovující vlhkosti, aby při mírném tlaku prstů docházelo 
k přirozenému drolení půdy na jednotlivé agregáty. Půda nesmí být mokrá a mazlavá, protože agregáty 
se pak lepí, neodlučují podél přirozených odlučných linií a dochází k jejich deformaci či zhutnění. 
Zároveň půda nesmí být ani příliš suchá, protože na rozbití hrud je pak potřeba velký tlak a tím opět 
dochází k porušení přirozeného tvaru a charakteru agregátů. 

Odběr na vybrané parcele by měl být uskutečněn z několika míst, aby výsledný směsný vzorek 
reprezentoval průměrné vlastnosti celé odběrové plochy. Počet míst závisí na velikosti plochy, kterou 
vzorek reprezentuje, doporučujeme nejméně 5 míst. Na každém místě odběru v rámci odběrové 
plochy je nutné odebrat vzorek přibližně stejného objemu, aby nedošlo k nežádoucímu nadhodnocení 
některé části odběrové plochy. Pokud má vzorek reprezentovat vlastnosti určité půdní vrstvy (např. 0–
5 cm), je nutné, aby byl odebíraný vzorek cylindrického nebo hranolovitého tvaru se stejnoměrným 
zastoupením půdy ve všech hloubkách odebírané vrstvy (tj. objem půdy náležící vrstvě 0-1 cm by měl 
být přibližně stejný jako vrstvě 4-5 cm).  

Při odběru vlhčích a texturně těžších půd je dále vhodné nezahrnovat do vzorku tu část půdy, která 
přišla do styku s lopatkou či jiným odběrovým nástrojem, protože agregáty zde mohou být 
deformované tlakem nástroje nebo smykovou plochou. Tyto části lze poznat podle vyhlazených ploch. 

Dílčí vzorky umístíme do krabičky nebo dózy v mělké vrstvě, aby nedocházelo ke zhutnění během 
transportu. Transportní nádoba by měla být odvětraná, bez rizika zapaření vzorku. Vzorky vysušíme do 
konstantní hmotnosti při pokojové teplotě, bez přímého oslunění. Měření je vhodné provádět co 
nejdříve po vysušení, nejpozději do měsíce od odběru (stabilita suchých agregátů se postupně 
přirozeně zvyšuje). 

Přístrojové vybavení 

Pro testování postupu byly využity mobilní telefony typu Motorola G7 s nainstalovanou aplikací 
SLAKES. LED panel byl ve formě funkčního vzorku vyroben firmou Výzkumný ústav zemědělské 
techniky, v.v.i. Pro měření však lze použít i jiné vhodné stabilní plošné osvětlení, např. displej tabletu 
apod. Jako měřící nádobka sloužila Petriho miska o průměru 12 cm. 

Měření 

Na prázdnou Petriho misku doprostřed se položí 3 agregáty velikosti 3-5 mm navzájem od sebe 
vzdálené asi 3 cm (obr. 12A). Petriho miska se společně s agregáty položí na bílé pozadí (bílý papír)  
a i s tímto pozadím se umístí na zdroj světla (např. pole LED diod) o kruhovém průměru 15-20 cm. Nad 
Petriho miskou je umístěn mobilní telefon se zapnutou aplikací SLAKES. Na displeji mobilu se objeví 
obrázek agregátů. Rozpoznání agregátů mobilním telefonem se zajistí dotykem displeje. Agregáty na 
displeji se ohraničí červeně a dotykem na tlačítko „Reference Image“ se uloží referenční obrázek (obr. 
12B). Následně se Petriho miska s agregáty vyjme a místo ní se umístí jiná Petriho miska naplněná 
vodou (20-25 ml). Do této misky se opatrně, ale rychle, umístí stejné agregáty (nejlépe pomocí pinzety) 
přibližně do stejné pozice jako byly bez vody (agregáty na displeji musí být opět ohraničeny červenou 
barvou) a pomocí tlačítka „Start“ se spustí program (obr. 12C).  Rozpad agregátů ve vodě je snímán po 
dobu 10 minut. Poté se na displeji objeví hodnota slaking indexu (SI), vyjadřující míru stability půdních 
agregátů.  

  



Obr. 12. Postup použití funkčního vzorku – měření stability agregátů pomocí aplikace SLAKES 

 

 

Vyhodnocení výsledků 

Vyšší hodnoty slaking indexu (SI) indikují větší plochu po rozpadu agregátu, tj. méně stabilní agregát. 
Stabilitu agregátů lze hodnotit jako vysokou pro hodnoty SI nižší než 3 (aplikace je uvádí v zeleném 
kruhu). Hodnoty v rozmezí 3 až 7 znamenají průměrnou stabilitu (uvedeny ve žlutém kruhu). Hodnoty 
SI nad 7 jsou v aplikaci uvedeny v červeném kruhu a znamenají nízkou stabilitu (obr. 12D). 

Při hodnocení stability v rámci několika pozemků nebo při meziročním sledování lze samozřejmě využít 
pouze relativní srovnání odběrových míst bez kvalitativního hodnocení, které je pouze orientační  
a poměrně hrubé. 

Případová studie 

Byly hodnoceny půdní vzorky ze 7 lokalit dlouhodobých polních pokusů: pokus s různými osevními 
postupy (Hněvčeves) výživářský pokus VÚRV (Čáslav, Lukavec u Pacova, Ivanovice na Hané), pokus 
s aplikací digestátů ÚKZÚZ (Lípa u Havlíčkova Brodu, Svitavy a Jaroměřice nad Rokytnou), z jarních 
odběrů r. 2019 a odběrů po sklizni r. 2019. Vzorky zahrnovaly různě hnojené varianty dlouhodobých 
pokusů a také trvalé travní porosty v blízkosti těchto pokusů. 

Referenční metodou stanovení stability půdních agregátů (SAS) byla metoda mokrého prosévání podle 
Kandelera (1994) s dobou prosévání 3 minuty na přístroji f. HERZOG. Metoda využívá frakci půdních 
agregátů velikosti 1 až 2 mm a její podstatou je stanovení poměru hmotnosti mezi nerozplavenou částí 
půdních agregátů a počáteční navážkou agregátů. Měření byla u obou metod provedena ve  
3 opakováních. K vyhodnocení výsledků byly použity aplikace MS Excel a Statistica 13.3. 

Studie prokázala statisticky významnou zápornou korelaci (R= - 0,64) mezi oběma použitými metodami 
(obr. 13). Korelace byla těsnější (R= - 0,76) u stabilnějších agregátů s hodnotami SAS nad 40 %. Vysoká 
míra korelace byla prokázána u vzorků půd ze stanovišť s vyšším podílem písku (Lípa a Lukavec,  
R= -0,8). 

 

  



Obr. 13. Korelace mezi SAS a hodnotami SI indexu – zahrnuta všechna měření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citlivost slaking indexu byla hodnocena vzhledem k jednotlivým pokusným stanovištím (obr. 14)  
a detailněji na dlouhodobém pokusu VOP s různými variantami hnojení: nehnojená kontrola, plné 
hnojení (minerální hnojení NPK + hnojení hnojem), hnojení hnojem a trvalý travní porost. Vliv hnojení 
na stabilitu půdních agregátů byl hodnocen pomocí analýzy variance, a to jak u výsledků měření SI (obr. 
15), tak u laboratorního stanovení (obr. 16).  

 

Obr. 14. Vliv stanoviště na stabilitu půdních agregátů – měření pomocí aplikace SLAKES. Rozdílná 
písmena označují signifikantní rozdíly na hladině α = 0.05 (Scheffeho test), vertikální úsečky 95 % 

konfidenční intervaly 
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Obr. 15. Vliv hnojení na stabilitu půdních agregátů – měření pomocí aplikace SLAKES (dlouhodobý 
pokus s různými variantami hnojení, VÚRV – Čáslav, Ivanovice, Lukavec). Rozdílná písmena označují 
signifikantní rozdíly na hladině α = 0.05 (Scheffeho test), vertikální úsečky 95 % konfidenční intervaly 

 

 

 

Obr. 16. Vliv hnojení na stabilitu půdních agregátů – mokré prosévání (dlouhodobý pokus s různými 
variantami hnojení, VÚRV – Čáslav, Ivanovice, Lukavec). Rozdílná písmena označují signifikantní 

rozdíly na hladině α = 0.05 (Scheffeho test) a vertikální úsečky 95 % konfidenční intervaly 

 



 

Obě metody prokázaly signifikantní rozdíly mezi variantami. Srovnáním obou grafů je patrné, že trend 
stability půdních agregátů v závislosti na variantách hnojení je u obou metod obdobný. Nejvyšší 
stabilita byla zjištěna u trvalých trávních porostů (nízké hodnoty slaking indexu, vysoké hodnoty SAS), 
nejnižší na variantě hnojené pouze minerálně a na kontrole (vyšší hodnoty slaking indexu, nižší hodnoty 
SAS). Shodu obou metod dokládá i výsledná korelace průměrných výsledků měření u všech pokusných 
variant obou dlouhodobých pokusů (Obr. 17), kde korelační koeficient dosáhl hodnoty - 0,96 a hodnota 
spolehlivosti R2 dosáhla 0,93. 

 

Obr. 17. Korelace mezi SAS a hodnotami slaking indexu – různé varianty hnojení na pokusu VOP 
(modré značky) a pokusu s digestáty (zelené značky). Spojnice trendu (červená přímka ) zahrnuje body 

z obou pokusů 

 

 

Lze konstatovat, že měření slaking indexu pomocí aplikace SLAKES v provedení s podsvíceným LED 
panelem velmi dobře odhalí rozdíly ve stabilitě půdních agregátů (1) mezi různými půdami, resp. 
stanovišti, (2) mezi půdou s kulturní plodinou a trvalým travním porostem a také (3) mezi organickým 
a minerálním hnojením. 

 

III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“ 

Postupy, které vodostálost půdních agregátů kvantifikují, mohou být založeny na stanovení úbytku 
hmotnosti předem definované navážky agregátů buď při periodickém pohybu sítka s agregáty ve 
vodním prostředí (např. Kandeler 1994) anebo při působení dopadajících kapek za předem 
definovaných experimentálních podmínek (např. Low 1967). Druhou skupinou metod jsou nepřímé 
metody stanovení stability půdních agregátů založené na sledování zákalu, který je tvořen 
rozpadajícími se agregáty (Davidson 1958, Zhu a kol. 2019).  

Další metody jsou založeny na sledování zvětšování plochy, kterou rozpadající se agregát, resp. z něj 
uvolněný materiál zabírá na podložce po zalití vrstvou vody nebo po vložení agregátu do vody.  
K tomuto způsobu je obvykle využita mělká miska umožňující úplné ponoření agregátů určité velikosti. 
Na rozdíl od laboratorních metod, které vyžadují speciální mechanické zařízení, sítko, přesné váhy  
a sušárnu nebo speciálně upravený turbidimetr, je tento způsob sledování vhodnější pro operativní 



terénní stanovení.  Pro měření velikosti plochy zabírané rozpadajícím se agregátem se využívá vizuální 
metoda s využitím podložky se soustřednými kruhy (např. Solvita Volumetric Aggregate Stability Test).  

Nedostatkem vizuálního měření je subjektivita pozorovatele a nízká přesnost při kvantifikaci velikosti 
plochy, která bývá často nesouměrná. Tento problém vyřešila zde popsaná metoda dle Fajarda a kol. 
(2016), která do problematiky měření kvality půdních agregátů přinesla jednoduchost a zvýšila její 
využitelnost širokou (i neodbornou) veřejností tím, že metodu implementovala do běžných mobilních 
zařízení. Testování metody ve VÚRV, v.v.i. a také na jiných pracovištích však ukázalo, že určitou 
slabinou metody je nutnost zaručit vysoký kontrast mezi půdním agregátem a podložkou. Toto v řadě 
případů není v terénních podmínkách dosažitelné. 

Metodu jsme proto inovovali o spodní podsvícení měřící nádobky. Podsvícení při měření stability 
půdních agregátů je součástí patentově chráněného řešení (Madaras a Krejčí, 2020). S touto inovací je 
zde popsaná metoda mnohem spolehlivější.  

Autorům této metodiky není známo, že by pro stanovení stability půdních agregátů bylo toto nebo 
podobné řešení navrženo a realizováno, jak nakonec vyplývá i z uznání výše zmíněného patentu. 

 

IV. EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Kalkulace ceny za rozbor metodou mokrého prosévání 

Ačkoliv je stabilita agregátů důležitým parametrem kvality půdy, její stanovování metodou mokrého 
prosévání není ve standardní nabídce rozborů zemědělských laboratoří. Důvodem je nutnost pořízení 
vysoce specifického jednoúčelového zařízení pro mokré prosévání, dále poměrně vysoká pracnost  
a v neposlední řadě také logistické problémy, kdy vzorek musí být nejenom odebrán správně, ale také 
rozborován v řádu cca tří týdnů až jednoho měsíce od odběru. Komerční cenu za rozbor proto žádná 
laboratoř neuvádí. Stabilitu agregátů měří v ČR několik výzkumných pracovišť, několik let i laboratoř 
týmu Zemědělská pedologie a pedobiologie, VÚRV, v.v.i. Kalkulaci jsme založili na dlouhodobém 
sledování našich nákladů. 

Zařízení nutné pro měření: 

Přístroj na mokré prosévání…  100 000 Kč 

Váhy (přesnost 0,001 g)…  3 000 Kč 

Sušárna…    20 000 Kč   

Laborantka, pokud se věnuje pouze zpracování a analýze půdních vzorků, je při úvazku 32 hodin týdně 
schopna analyzovat maximálně 20 půdních vzorků týdně, tj. ca. 80 vzorků měsíčně. Rozbor standardně 
realizuje ve třech opakováních. Při měsíčních mzdových nákladech 35 000 Kč vč. odvodů, dalších 
průměrných přímých nákladech (chemikálie, technické a laboratorní pomůcky) ve výši 3 040 Kč 
měsíčně a zatížení nepřímými náklady a odpisy ve výši 20 % celkových nákladů, činí měsíční náklady 47 
550 Kč.  

Cena za rozbor jednoho vzorku tedy vychází na 594,40 Kč bez DPH. Pokud by komerční laboratoř do 
ceny promítla i zisk 10 % a 21% DPH, komerční cena rozboru jednoho vzorku vychází pro zákazníka na 
791 Kč.  

Kalkulace ceny za rozbor metodou optické detekce 

Zařízení nutné pro měření: 

Podsvícený LED panel s jedním světlem…  4 000 Kč (se třemi světly… 10 000 Kč) 

Mobilní telefon s OS Android…   3 000 Kč (tři kusy… 9 000 Kč) 



Jedno měření i s přípravou vzorku trvá i s dostatečnou rezervou ca. 20 minut. Během šestihodinové 
pracovní doby provede laborantka18 jednotlivých rozborů, tj. 80 rozborů za týden a cca 320 za měsíc. 
Při výše mzdových nákladech, s dalšími průměrnými přímými náklady ve výši 1000 Kč měsíčně a zatížení 
nepřímými náklady a odpisy ve výši 20 % celkových nákladů činí měsíční náklady 45 000 Kč, cena za 
jeden rozbor je tedy 140,60 Kč bez DPH, při rozboru vzorku ve třech opakováních pak 421,90 Kč.  Pokud 
by komerční laboratoř do ceny promítala i zisk 10 % a 21% DPH, komerční cena rozboru jednoho vzorku 
vychází pro zákazníka na 561,50 Kč. Cena je tedy o téměř 30 % nižší než u metody mokrého prosévání.  

Při pořízení panelu se třemi LED světly a třemi mobilními telefony lze současně měřit tři vzorky, resp. 
měřit vzorek ve třech opakováních. Časová náročnost rozboru je v tomto provedení ca. 30 minut. 
Během šestihodinové pracovní doby laborantka změří 12 vzorků ve třech opakováních, tj. 60 vzorků za 
týden a cca 240 vzorků za měsíc. Při celkových nákladech 45 000 Kč, cena za jeden vzorek ve třech 
opakováních je pak 187,50 Kč. Při výše kalkulovaném zisku 10 % a 21% DPH je komerční cena rozboru 
jednoho vzorku ca. 250 Kč. Cena je tedy oproti metodě mokrého prosévání třetinová. 

 

V. PŘEDNOSTI METODY 

Předností metody je její jednoduchost a nízké pořizovací náklady. Protože aplikaci SLAKES lze 

nainstalovat na prakticky každý mobilní telefon, může být jedinou investicí pořízení LED panelu, resp.  

i tento lze nahradit jiným plošným zdrojem osvětlení, např. displej tabletu apod. S touto finančně  

i provozně nenáročnou sestavou může metodu rozboru stability půdních agregátů provádět mnohem 

širší skupina uživatelů (zemědělci, pedagogové, studenti, vědci), a to s téměř nulovými provozními 

 náklady. Aplikaci SLAKES lze stáhnout z odkazu: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=slaker.sydneyuni.au.com.slaker&hl=en_US 

 

 

VI. ÚSKALÍ METODY, NEVÝHODY A OMEZENÍ 

Naše praktické zkušenosti s metodou lze shrnout do těchto zásad:  

 

(1) Manipulovat s agregáty tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození.  

(2) Po ukončení snímání zkontrolovat, zda agregátem nebyl kamínek. Výsledná hodnota pak není 
relevantní. 

(3) Pro správný průběh měření je nutné, aby po celou dobu byly snímány pouze agregáty, což je patrné 
z jejich červeného ohraničení na displeji. Červené ohraničení nesmí být nikde jinde viditelné, (např. 
okraje Petriho misky).  

(4) Špatné zaměření agregátů se projeví jejich neostrým obrazem, nesmí zároveň vznikat boční stíny.   

(5) Během měření nesmí dojít k manipulaci s mobilním telefonem ani k otřesům, je tím ovlivněn 
výsledek, resp. měření nemusí být ukončeno obvyklým způsobem a je nutné jej opakovat. 

(6) Metoda není využitelná pro vysoce disperzivní půdy (např. zasolené půdy). 

 

U některých půd je variabilita měření slaking indexu vyšší oproti mokrému prosévání. Vyšší variabilitu 
lze kompenzovat vyšším počtem provedených stanovení, čímž se zmírní i vliv odlehlých hodnot, 
způsobených např. nechtěnou záměnou půdního agregátu za kamínek. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=slaker.sydneyuni.au.com.slaker&hl=en_US


VII. POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY PRO PRAXI 

Metodika je určena pro zemědělce, odbornou zemědělskou veřejnost, pedagogy na zemědělských 
středních a vysokých školách, případně pro studenty těchto škol, dále pro výzkumné pracovníky  
a pracovníky zemědělsky orientovaných laboratoří a další zájemce. Metodika bude ve smyslu zákona 
č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích a jeho pozdějších novelizacích a souvisejících vyhláškách 
uživatelům volně dostupná ve veřejných knihovnách s právem povinného výtisku. Metodika bude dále 
přístupná on-line ke stažení na webových stránkách: www.vurv.cz. 

 

  

http://www.vurv.cz/


VIII. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Álvaro-Fuentes, J., Arrúe, J. L., López, M. V. (2008): Tillage and cropping intensification effects on soil 
aggregation: Temporal dynamics and controlling factors under semiarid conditions. Geoderma, 145 
(3 - 4):s. 390-396.  

Barthés B., Roose E. (2002): Aggregate stability as an indicator of soil susceptibility to runoff and 
erosion; validation at several levels. Catena, 47: s. 133-149. 

Bronick C.J., Lal R.(2005): Soil structure and management: a review. Geoderma, 124: s. 3-22. 

Bullock, M.S., Kemper, W.D., Nelson, S.D. (1988): Soil Cohesion as Affected by Freezing, Water 
Content, Time and Tillage. Soil Science Society of America Journal 52 (3): s. 770-776. 

Davidson, J.M. (1958): Turbidimeter technique for measuring the stability of soil aggregates in a water-
glycerol mixture (MSc thesis). Oregon State College, Corvallis, U.S.A., 59 s. 

Fajardo, M., Jones, E., Wittig, R. (2020): Assessing soil aggregate stability with mobile phones, EGU 
General Assembly 2020, 4–8 May 2020, EGU2020-3240 

Fajardo, M., McBratney, A. (2019): Slakes: A soil aggregate stability smart-phone app [Mobile 
application software]. Retrieved from 
https://play.google.com/store/apps/details?id=slaker.sydneyuni.au.com.slaker&hl=en. The 
University of Sydney, Australia. 

Fajardo, M., McBratney, A.B., Field, D.J., Minasny, B., (2016): Soil slaking assessment using image 
recognition. Soil and Tillage Research 163: s. 119-129. 

Flynn, K.D., Bagnall, D.K., Morgan, C.L.S. (2020): Evaluation of SLAKES, a smartphone application for 
quantifying aggregate stability, in high-clay soils. Soil Science Society of America Journal 84: s. 345-
353. 

Geisseler, D., Scow, K. M. (2014): Long-term effect of mineral fertilizers on soil mocroorganisms – A 
review. Soil Biology and Biochemistry, 75:s. 54-63. 

Jirků, V., Kodešová, R., Nikodem, A., Mühlhanselová, M., Žigová, A. (2013): Temporal variability of 
structure and hydraulic properties of topsoil of three soil types. Geoderma, 204 – 205:s. 43-58.  

Kandeler E. (1996): Aggregate stability. In: Schiner at al. (Eds.). Methods in Soil Biology. Berlin, 
Springer - Verlag, 426 s. 

Kasper M., Buchan G.D., Mentler A., Blum W.E.H. (2009): Influence of soil tillage systems on 
aggregate stability and the distribution of C and N in different aggregate fractions. Soil and Tillage 
Research, 105: s. 192-199. 

Kodešová R., Jirků V., Mülhanselová M., Nikodem A., Žigová A. (2011): Soil structure and soil 
hydraulic properties of Haplic Luvisol used as arable land and grassland. Soil and Tillage Research, 
111: s. 154-161. 

Low, A.J. (1967): Measurement of stability of moist soil aggregates to falling waterdrops according to 
Low. In: West-European Methods for Soil Structure Determination, s. 51-78. State Faculty of 
Agricultural Sciences, Gent 

Madaras, M., Krejčí, R. (2020): Způsob stanovení stability půdních agregátů a zařízení pro toto 
stanovení - Patent 308456. Úřad průmyslového vlastnictví Praha. 

Naveeed M., Moldrup P., Vogel H.J., Lamandé M., Wildenschild D., Tuller M., de Jonge L. W. (2014): 
Impact of long - term fertilization practice on soil structure evolution. Geoderma, 217- 218: s. 181-
189. 



Papadopoulos, A., Bird., N. R. A., White´more, A. P., Mooney, S. J. (2014): Does organic management 
lead to enhanced soil physical quality? Geoderma, 213:s. 435-443. 

Stehlíková I., Teplá D., Madaras M. (2014): Influence of different soil management systems on the 
stability of soil aggregates (in Czech). Úroda, 12: s. 425-428. 

Stehlíková, I., Madaras, M., Lipavský, J., Šimon, T. (2016): Study on some soil quality changes 
obtained from long-term experiments. Plant, Soil and Environment, 62: s. 74-79.  

Vaculíková, J. (2015):Rozpad sedimentů díky kapilárně stlačenému vzduchu: přehlížený erozní 
mechanismus. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Praha, 72 s. 

Zaher, H., Caron, J., Ouaki, B. (2005): Modeling Aggregate Internal Pressure Evolution following 
Immersion to Quantify Mechanisms of Structural Stability.Soil Science Society of America Journal 69 
(1): s. 1-11. 

Zhou, H., Peng, X., Perfect, E., Xiao, T., Peng, G. (2013): Effect of organic and inorganic fertilization on 
soil aggregation in an Ultisol as characterized by synchrotron based X-ray micro-computed 
tomography. Geoderma, 195 – 196:s. 23-30.  

Zhu, Y., Marchuk, A., Bennett, J. (2016): Rapid method for assessment of soil structural stability by 
turbidimeter. Soil Science Society of America Journal 80:s. 1629-1637. 

 

IX. SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY METODICE 

Madaras, M., Czako, A., Mayerová, M., Stehlík, M., Procházka, J. (2020): Stanovení stability půdních 
agregátů pomocí optické detekce jejich rozpadu ve vodě. Úroda 68(12, vědecká příloha), v tisku 

Stehlík, M., Czakó, A., Mayerová, M., Madaras, M. (2018): Význam vodostálosti půdních agregátů pro 
ochranu půdy. Úroda, 66(12, vědecká příloha): s. 361-364. 

Stehlík, M., Czakó, A., Mayerová, M., Madaras, M. (2019): Influence of organic and inorganic 
fertilization on soil properties and water infiltration (A). Agronomy Research, 17(4): s. 1769-1778. 

Stehlíková, I., Madaras, M., Lipavský, J., Šimon, T. (2016): Study on some soil quality changes 
obtained from long-term experiments. Plant, Soil and Environment, 62(2): s. 74-79. 

Stehlíková, I., Teplá, D., Madaras, M. (2014): Vliv různých systémů hospodaření na půdě na stabilitu 
půdních agregátů. Úroda, 62(12, vědecká příloha): s. 425-428. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, 2020 

ISBN 978-80-7427-338-4 

 


