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pohřební aktivity: nekrosole • krotoviny a další post-depoziční procesy • darwinovy žížaly a intruze artefaktů • jámy 
a vrstvy • půda jako materiál • stavební konstrukce • vršení mohyl • pivo a výroba keramiky • půda jako blízký přítel

4. Středověké zemědělství 123
rýč a přeslice • sociální status rolníka • struktura osídlení: dvory a vesnice • radonice nad ohří a další české zeměpanské 
dvory • středověké vesnice a putující zemědělci • urbáře • tvar polí • chléb na hnoji vyrostlý • další tři příběhy: tentokrát 
o lesních půdách • lupina a les • mniška, bílý lesmistr a zalesňování kalamitních holin • z válečných zápisků mého dědečka

Pozdně středověký zemědělec s holí a úzkým rýčem (Stephanus Boek 
van dem Shakspele, Lübeck, 1498, dřevořez).



5. Jak půda vzniká a jaké má vlastnosti 141
co je půda? • geologické podloží jako zdroj půdotvorného substrátu • vliv klimatu • vliv vody • reliéf a čas • půda jako živý 
systém • půdní vlastnosti • zrnitostní složení • barva • struktura • půdní reakce • organická hmota a její kvalita • obsah 
uhličitanů • sorpční komplex • výměnné ionty

6. Nejsložitější ekosystém na světě – život půdy 157
lidstvo v pasti • ve světě kořenů a půdních organismů • klíč k pochopení přirozené úrodnosti půd • význam půdních 
organismů • půda, která nechrání, ale ohrožuje • čím jsou důležité půdní agregáty? • co nám o půdě říká plevel? • edafon, 
struktura půdy a dešťová past • kůrovec, dusičnany, nebo stav půd? • péčí o zemědělskou půdu se dá pomoci i lesu • 
regenerativní zemědělství a jak jej dosáhnout

7. Půda a její vliv na povodně a sucha 177
rozdíl mezi půdou a vodní nádrží • proč půda nezadržuje vodu tak dobře jako dřív? • dvojí typ zhutnění • jednoduché 
způsoby, jak zvýšit půdní retenci • zdroje půdní vody • vodní kapacita • agrotechnické postupy podporující koloběh vody • 
agrotechnické postupy zvyšující ztrátu vody • důležité jsou místní podmínky • bilancování organických látek jako podpora 
vodním podmínkám půd • dopady sucha na ekonomiku • méně známé způsoby, jak zlepšovat kvalitu půdy, a zadržování vody 
v krajině

8. Jak jsou na tom naše půdy? 195
zdravé půdy znamenají zdravé potraviny • komplexní průzkum půd • mapa půdních druhů • bonitace půd • proměna krajiny • 
obrovský úbytek zemědělských půd • hlavní typy půdní degradace • vodní eroze • větrná eroze • úbytek organické hmoty 
v půdě (dehumifikace) • jak chránit půdu před úbytkem organické hmoty? • utužení půdy • okyselování (acidifikace) půdy • 
války s hraboši probíhají v cyklech

9. Správná péče o půdu 221
evropské zemědělství už léta stojí na rozcestí mezi efektivitou a udržitelností • orba je základ • půdoochranné technologie: 
jak na deště i na sucho • hloubkové podrývání zadržuje vodu • pásové zpracování půdy • precizní zemědělství: nový pohled 
na moderní a trvale udržitelné zemědělství

10. Střední Čechy, půda a svět 231
zemědělství je jedním z nejdůležitějších odvětví středních čech • půda jako sociální síla • potravinová budoucnost • 
environmentální funkce půd • voda v půdě • uhlík v půdě • jak ukládá oxid uhličitý les a lesní půdy? • optimistický scénář: 
to nejlepší nalezneme doma

Doslov 245

Literatura 247
Summary 253
Věnování a poděkování  /  Ediční poznámka 254

→ Lesní a zemědělské půdy představují jeden nedělitelný celek. Lesy 
rostou ve vyšších částech krajiny a jejich obvykle tenké a kamenité půdy 
umožňují vsak vody do hlubších horizontů, odkud velmi pozvolna pro-
sakují i do nižších zemědělských půd; Pičín u Příbrami (foto J. Jiroušek).




