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Slovo ke ètenáøi

Pùda patøí k tìm pøírodním slokám, s nimi se setkáváme v bìném denním ivotì.
Na polích a ve výkopech vidíme rùznì zbarvené ornice, pøi práci na zahrádce se seznamujeme s lehkými nebo tìkými pùdami a proklínáme jílovité pùdy v detivých
obdobích, kdy témìø znemoòují pohyb na nezpevnìných cestách. Rolníci rozliují
pùdy podle úrodnosti a zpracovatelnosti, pùdou se musí zabývat lesník, vodohospodáø a ovem té botanik. Blíe by se s ní mìla seznámit i vìtina zoologù.
Zeptáme-li se vak prùmìrného obèana, ale i vìtiny odborníkù, kteøí mají co
èinit s pøírodou, co vlastnì pùda je a jak by ji definovali, uvedeme vìtinu
tázaných do rozpakù. Není divu. Po léta se u nás nauka o pùdì  pedologie 
rozvíjela pøedevím jako aplikovaná disciplína, zprvu v rámci zemìdìlských a
pozdìji i lesnických vìd, nikoli vak jako základní pøírodovìdecký obor. Teprve
v posledních letech byly uèinìny první, zatím jetì nesmìlé kroky v tomto smìru.
A pøece  pùda má v pøírodì mimoøádnì významnou úlohu jako zóna, v ní se
stýká ivot se zemskou kùrou, jako sloitý systém, který ovlivòuje ivot na celé
Zemi, nebo na jeho vlastnostech potravnì závisí vechen ivot vèetnì èlovìka.
V dobì veobecného naruení hospodáøství pøírody zneèitìním a jinými
necitlivými zásahy, z nich mnohé vedou právì k destrukci pùdy, vyvstává i u nás
nutnost nápravy tohoto stavu. Pùda se musí dostat do irího povìdomí veøejnosti, nebo i v jejím pøípadì platí staré ochranáøské heslo poznej a chraò.
Bez blií znalosti pùdy nelze zajistit ani její ochranu. Cílem této knihy je proto
umonit co nejirímu okruhu ètenáøù získat základní pøedstavu o pùdì a pøedevím o její klasifikaci na podkladì výstiných obrázkù pùdních profilù, které
názornì ukazují pestrost naich pùd, pøesnìji pùdních typù. Autor kníky se
proto neobrací jen na zájemce z oboru zemìdìlství a lesnictví, nýbr na vechny,
kdo mají alespoò základní pøírodovìdecké vzdìlání a jim blií poznání pùdní
problematiky mùe být k uitku. Nejde tedy o vìdecké dílo, nýbr o pøíruèku,
která má poskytnout rychlou a názornou informaci o støedoevropských pùdách a
splatit tak starý dluh pedologie naí pøírodovìdecké literatuøe.
RNDr. Vojen Loek, DrSc.
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Pøedmluva

Tato publikace v rozíøené podobì navazuje na rozebraný Atlas pùd Èeské republiky, který byl po dlouhé dobì prvním dílem tohoto druhu na naem kniním
trhu, nebereme-li ovem v úvahu Atlas pùdních typù ÈSSR od J. Pelíka, vydaný
v roce 1961 a dnes ji zastaralý.
Kniha je urèena jak zájemcùm zabývajícím se pedologií napø. v rámci studií na
kolách, v zamìstnání èi jen tak, soukromì, tak i pøírodovìdcùm v tom nejirím
slova smyslu a jejich pøíznivcùm. Proto je napsána velmi srozumitelnou formou.
Je v ní podán zevrubný pøehled nejrùznìjích hodnocení pùd a jejich vlastností,
jako i vysvìtlení nìkterých, v pedologii bìnì pouívaných termínù a charakteristik pùd, vyvinutých na rùzných typech substrátù. Velmi pìknì vypracované
barevné obrázky znázoròují pùdní profily typických, nejèastìji se vyskytujících
pùd z celé ÈR s oznaèením jejich pùdních horizontù a subhorizontù vèetnì
litologických popisù.
Zainteresovaný ètenáø tak získává dílo, podle nìho bude moci prakticky
postupovat pøi svých orientaèních pokusech s urèováním jednotlivých pùdních
typù a subtypù, s nimi se v pøírodì setká. Pøi této pøíleitosti je vak tøeba
upozornit na skuteènost, e prezentované obrázky profilù znázoròují pøevánì
pøirozený pùdní vývoj z lokalit buï zcela, nebo z vìtí èásti uchránìných pøed
pøíli pronikavou lidskou èinností, kdy dochází k zásadním druhotným zmìnám
ve vývoji pùdních profilù.
V kníce jsou také schematicky znázornìny základní typy pùdních struktur,
vyskytujících se v popisech pùdních profilù, charakteristických pro kadý pùdní
horizont. Souèástí publikace je i pøehledná mapa pùdních typù ÈR, znázoròující
rozíøení jejich základních jednotek.
Jsem pøesvìdèen, e kníka pøispìje k publicitì i zvýené úrovni pedologických
poznatkù a vìdomostí. Nemìla by chybìt ani v knihovnách rùzných ústavù, institucí a kol, ani badatelùm a zájemcùm o pøírodní vìdy, ale tøeba i o archeologii
apod.
Doc. RNDr. Jiøí Kovanda,CSc.
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Úvod

Pøedkládáme naí veøejnosti populárnì vìdeckou publikaci vìnovanou pùdám.
Tato kniha je ve skuteènosti ji ètvrtým podstatnì rozíøeným a upraveným vydáním Atlasu pùd ÈR z roku 1995, jeho tøi vydání byla vdy velmi rychle
vyprodána. Kniha je urèena jak odbornému, tak laickému publiku, výkonným
zemìdìlcùm i lesníkùm, pracovníkùm pozemkových úøadù, zahrádkáøùm, pøírodovìdcùm, pracovníkùm v oboru ekologie a archeologie, ale i pouhým pøátelùm
pøírody. Bude jistì také prospìná studentùm nejen odborného, ale i veobecného zamìøení, a to jak støedokolákùm, tak i vysokokolákùm. Vydání podobné
publikace se zdá obzvlátì potøebné v dobì, kdy se do popøedí dostává ve vech
pádech skloòovaná ekologie, ivotní prostøedí apod. Snahou autora bylo podat
pøístupnou formou obecný pøehled o pedologické problematice, vzbudit zájem
o pùdu jako o významný pøírodní útvar, úzce spojený s dìjinami lidské civilizace
a jeden z hlavních pøedpokladù její existence. Na rozdíl od vìtiny populárnì vìdeckých pùdoznaleckých publikací se také snail o zdùraznìní vztahù mezi pùdou a ostatními slokami pøírodního prostøedí.
Významnou souèástí publikace je její obrazová èást: barevná vyobrazení naich nejdùleitìjích pùd, která podávají o pøedmìtu naeho zájmu lepí pøedstavu ne sebepodrobnìjí popis, vyobrazení pùdních struktur a zejména pùdní
mapa ÈR.
Pøes snahu o ètivost textové èásti, tj. nezatìovat ji nadbyteènou odborností,
jsme neslevovali z vìdeckého pohledu na pùdu na úrovni souèasných znalostí.
Od posledního vydání obdobné publikace J. Pelíka z roku 1961 uplynula ji
dlouhá øádka let, a proto i názory na pùdu, zejména její klasifikaci, doznaly znaèných zmìn, které se v naí publikaci zøetelnì obráejí.
Klasifikace i názvosloví (nomenklatura) se mohou v pojetí rùzných kol nebo
autorù liit, proto jsou v této kníce dodreny zvyklosti zavedené v legendì pùdních map ÈR v mìøítku 1 : 50 000, vydávaných Èeským geologickým ústavem.
Z dùvodù vìtí pøehlednosti a úspory místa dolo i v uvedené klasifikaci k jistému
zjednoduení, které je k prospìchu vìci. Také øazení pùd, jak v obrazové èásti, tak
v textu, neodpovídá zcela zvyklostem. Naí snahou bylo, aby pùdy následovaly
v tomto pøirozeném poøadí: nejprve pùdy na nezpevnìlých mateèných substrátech,
dále na zvìtralinách pevných hornin a naposledy tzv. pùdy hydromorfní, tj. ovlivnìné zvýenou hladinou podzemní vody. Takzvané pùdy semihydromorfní, ovlivnìné stagnací povrchové vody, jsou zaøazeny vpøedu, aby vynikly vývojové tendence pøi jejich vzniku.
Na tomto místì je milou povinností autora podìkovat vem kolegùm, kteøí se
na realizaci tohoto projektu podíleli. Stejnì tak patøí dík i recenzentùm této kníky a autorùm pøedmluvy.
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