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VLHKOST PŮDY V LOKALITĚ HODONÍN-PÁNOV
Soil Moisture in Hodonín-Pánov

Hora P., Kohut M., Knozová G.
Český hydrometeorologický ústav

Abstrakt
V lokalitě  Hodonín-Pánov  probíhá  od  roku  2009  měření  půdní  vlhkosti  na  několika 
experimentálních plochách lišících se aplikací půdních kondicionérů. Na všech lokalitách se 
nachází lehké písčité půdy schopné pojmout omezené množství půdní vody. Během roku se 
tak  ideální  vlhkostní  podmínky  mohou  velmi  rychle  změnit  v období  půdního  sucha.  Na 
plochách,  kde  byly  aplikovány  půdní  kondicionéry,  byly  v letech  2009 a  2010 naměřeny 
mírně  vyšší  vlhkosti  půdy než  na  plochách  neošetřených.  Naměřené  půdní  vlhkosti  byly 
rovněž  srovnány  s půdními  vlhkostmi  modelovanými  programem  AVISO.  S ohledem  na 
nepříliš stoprocentní kompatibilitu obou přístupů lze konstatovat, že modelované i naměřené 
půdní vlhkosti vykazují dobrou shodu.

Klíčová slova: půdní vlhkost, lehká písčitá půda, půdní kondicionéry, VIRRIB, AVISO, 
Hodonín-Pánov

Abstract
The soil moisture measurement in various areas with different application of soil conditioners 
has taken place in Hodonín-Pánov, since 2009. There is a light sandy soil, which is available 
to keep limited amount of water,  situated on every area. Optimal  moisture conditions can 
rapidly change into soil draught during the year. Slightly higher soil moisture was measured 
in the areas affected by the soil conditioners in comparison to areas without application soil 
conditioners during 2009 a 2010. Measured soil moisture was also compared to the values 
calculated by AVISO model. Respecting imperfect compatibility of both methods it can be 
said that calculated and measured soil moisture give very close results.

Key words: soil moisture, light sandy soil, soil conditioners, VIRRIB, AVISO, Hodonín-
Pánov

Úvod
Vlhkost  půdy  je  vedle  teploty  půdy  a  vzduchu  nejdůležitější  charakteristikou  prostředí 
ovlivňující vývoj rostliny. Vedle působení klimatických prvků (srážky a výpar) je hydrický 
režim významně ovlivněn půdními vlastnostmi. Naopak půdní voda má velký význam pro 
vývoj půdy a utváření půdních vlastností.  Obsah půdní vody je v podmínkách zemědělské 
produkce rovněž velmi ovlivňován způsoby zpracování půdy; příznivý vliv na udržení vody 
v půdě mají zejména technologie omezující orbu (Neudert, 2005; Kováč, 1999). 
Obsah vody v půdě je nejčastěji uváděn v objemových procentech. Takto zjištěné množství 
vody ale není v celém svém rozsahu k dispozici i rostlinám. Přístupnost vody pro rostliny je 
omezena  půdním  hydrolimitem  označeným  jako  bod  vadnutí.  Určuje  vlhkost  půdy,  kdy 
rostliny jsou trvale nedostatečně zásobeny půdní vodou, absorpce vody kořenovým systémem 
je podstatně nižší než intenzita transpirace a rostliny vadnou. Protože vadnutí rostlin probíhá 
v dosti  širokém intervalu vlhkosti,  udává se jako mezní  limit  spodní mez tohoto intervalu 
(Kutílek, 1966). Pod hodnotu bodu vadnutí se půda prostřednictvím evapotranspirace rostlin 
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již prakticky nevysouší. Rostlinám k dispozici tedy není půdní voda určená pouze aktuální 
vlhkostí půdy, ale voda určená jako rozdíl aktuální vlhkosti půdy a bodu vadnutí.
Druhým důležitým půdním hydrolimitem je retenční vodní kapacita (analogickým termínem 
je polní kapacita). Specifikuje maximální množstvím zavěšené vody, které je půda schopna 
pojmout (Kutílek, 1966). Při této vlhkosti půdy jsou v půdě naplněny všechny kapilární póry. 
Při  dalším  zvlhčení  půdy  již  voda  může  pronikat  pouze  do  nekapilárních  pórů;  ty  jsou 
schopny ji udržet jen krátkodobě a tato voda postupně protéká půdním profilem do spodních 
vrstev až případně do úrovně hladiny podzemní vody. Proto v půdě téměř vždy určitá část 
půdních pórů zůstává vyplněna vzduchem. Toto však není jevem negativním, protože většina 
rostlin  ke svému vývoji  potřebuje, aby právě určitá  část  půdních pórů zůstávala  vyplněna 
pouze  vzduchem.  Kutílek  (1966)  uvádí  optimální  provzdušněnost  kolem  30  %  celkové 
pórovitosti půdy.
Maximální množství vody v půdě využitelné rostlinami je dáno rozdílem půdních vlhkostí při 
retenční  vodní kapacitě  a bodu vadnutí.  Tento rozdíl  se nazývá využitelná vodní kapacita 
půdy. Může se rovněž uvádět v objemových procentech, avšak velmi často se udává v mm 
vodního sloupce vztaženého k určité hloubce půdního profilu (nejčastěji 1 m).
Půdní  hydrolimity  jsou významně ovlivněny fyzikálními  a  chemickými  vlastnostmi  půdy. 
Velký význam má zvláště půdní druh. Písčité půdy (tzn. půdy lehké), obsahující větší půdní 
částice, mají oba zmíněné hydrolimity (bod vadnutí a retenční vodní kapacitu půdy) nízké. 
Naopak jílovité půdy (tzn. půdy těžké), obsahující ve větší míře menší půdní částice, mají oba 
hydrolimity  vysoké.  U jílovitých půd je problémem právě vysoká hodnota  retenční  vodní 
kapacity,  respektive  nízká  retenční  vzdušná kapacita,  která  je dána rozdílem pórovitosti  a 
retenční vodní kapacity. Tato skutečnost způsobuje, že během roku mohou nastat období, kdy 
je většina půdních pórů vyplněna vodou a v půdě je nedostatek vzduchu. K tomuto u písčitých 
půd nedochází.  Samotné nízké hydrolimity u písčitých půd by sami o sobě rovněž nebyly 
problém; ten vzniká díky tomu, že rozdíl obou hydrolimitů charakterizující využitelnou vodní 
kapacitu je u písčitých půd malý. Z pohledu vývoje rostlin jsou ideálními půdami půdy hlinité 
až hlinitopísčité (tzn. půdy středně těžké), které disponují vysokou hodnotou využitelné půdní 
kapacity a rovněž jejich retenční vodní kapacita je vůči pórovitosti dostatečně nízká, aby ani 
ve vlhčích obdobích roku nedocházelo k přemokření půdy.
Při analýze půdních vlhkostí je důležité určit půdní hydrolimity sledované půdy. Například 
relativní  vlhkost  20  % může  u  písčitých  půd představovat  stav  vysokého  množství  vody 
v půdě, naopak u půd jílovitých půdu z pohledu rostlin zcela suchou.
Jak bylo řečeno, písčité půdy disponují nízkými hodnotami využitelné vodní kapacity. Tato 
skutečnost je příčinou, že půda je schopna zadržet velmi omezené množství vody. V případě 
bezsrážkové epizody spojené s vyšším výparem stačí nedlouhá doba k tomu, aby se půda stala 
z pohledu potřeby rostlin suchou. Naopak při vydatnějších deštích se půdní profil písčité půdy 
rychle zaplní a přebytečná voda rychle odtéká, aniž by ji rostliny mohli využít.
V roce 2008 bylo započato řešení projektu MŠMT s názvem „Modelový projekt zamezení 
biologické  degradace  půd  v  podmínkách  aridního  klimatu“.  Na  severovýchodním  okraji 
Hodonína  v  lokalitě  Pánov  probíhá  v  prostoru  výrazně  převažujícího  výskytu  lehkých 
písčitých  půd  simulace  modelové  rekultivace  problémového  stanoviště  reprezentující 
předpokládanou situaci rozšíření aridního klimatu na rozsáhlejší území České republiky pro 
období nadcházejících 50 let. Zapojení širokého týmu odborníků z oblasti pěstování rostlin, 
botaniky, zoologie, agrochemie, výživy rostlin, chemie, pedologie, ekologie, klimatologie a 
zahradnické produkce umožňuje komplexně sledovat a hodnotit modelové případy zamezení a 
zpomalení biologické degradace půd na aridním stanovišti.
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Předkládaný příspěvek si klade za cíl seznámit s výsledky měření půdní vlhkosti v lokalitě 
Hodonín-Pánov a analyzovat je, a to zejména s ohledem na existenci půdních hydrolimitů. 
Důležitou částí je rovněž srovnání naměřených a modelovaných hodnot půdních vlhkostí.

Materiál a metody
Lokalita  Pánov  se  nachází  severovýchodně  od  města  Hodonín.  Dle  Agroklimatických 
podmínek ČSSR (Kurpelová a kol., 1975) i klimatické klasifikace Quitta (1971) studovaná 
lokalita  patří  k  nejteplejším a na srážky nejchudším oblastem České republiky.  Průměrná 
roční teplota vzduchu v Hodoníně za období 1961-2000 je 9,3 °C, roční úhrn srážek 523,8 
mm (Malenová a kol., 2009).
V dané lokalitě probíhá výzkum na několika různých parcelách, které jsou osázeny odlišnou 
vegetací. Většina agroklimatických měření probíhá na ploše s výskytem jetelotravní směsi pro 
krajinný trávník, složené z dostupných suchovzdorných trav a jetelovin. Ty jsou ošetřovány 
občasným mulčováním. Prostor je rovněž řídce osázen 4 druhy dřevin; konkrétně se jedná o 
javor  babyku  (Acer  campestre),  dub  zimní  (Quercus  petraea),  lípu  velkolistou  (Tilia 
platyphyllos) a svídu bílou (Swida alba). Výzkumný prostor je rovněž rozdělen na 4 půdní 
celky; jeden celek má původní pokryv (je označován termínem „kontrola“) a na zbývajících 
třech jsou aplikovány tzv. půdní kondicionéry (agrisorb, lignit a zeolit), které by měly mimo 
jiné ovlivňovat schopnost půdy udržet vodu.
Ve sledované lokalitě probíhá řada agroklimatických měření. Velmi důležitý prostor zaujímá 
měření půdní vlhkosti.  V období od července 2008 do ledna 2009 bylo na 19 stanovištích 
nainstalováno  měření  půdní  vlhkosti  (čidla  VIRRIB  firmy  AMET  Velké  Bílovice)  ve  4 
úrovních. Jedná se konkrétně o data z hloubek 15, 30 a 45 cm a jedno komplexní měření 
zaznamenávající vlhkosti půdy v hloubce 5-25 cm. 16 měřících stanovišť bylo umístěno na 
unikátních celcích (4 půdní celky ovlivněny, případně neovlivněny kondicionéry a 4 druhy 
dřevin), 3 stanoviště se nacházejí odděleně na ploše ponechané přirozenému vývoji (sukcese).

Přes původní plány vývoj osázených dřevin zaostával za očekáváním. U jednotlivých prvků 
nebyl  zaznamenán  měřitelný  vliv  osázených  dřevin.  Proto  bylo  pro  účely  předkládaného 
příspěvku 16 měřících stanovišť zredukováno pouze na 4 datové řady hodnotící vlhkost půdy 
na  půdních  celcích  s aplikací  různých  půdních  kondicionérů;  3  stanoviště  měření  půdní 
vlhkosti v sukcesní ploše zůstávají pro předkládaný příspěvek mimo naši pozornost.
Pedologický  průzkum  provedený  v  rámci  řešení  daného  projektu  potvrdil  původní 
předpoklady, že v prostoru všech výše zmíněných měření se nachází písčitá půda, půdní typ 
regozem arenická. Průměrné zastoupení částic <0,01 mm je 5,29 % (Jandák, 2008). V rámci 
tohoto  průzkumy  byly  rovněž  opakovaně  měřeny  pomocí  gravimetrické  metody  půdní 
vlhkosti  a  taktéž  opakovaně určován půdní  hydrolimit  retenční  vodní  kapacita.  Průzkumy 
probíhaly 3x v roce 2009 a 3x v roce 2010. Hodnoty retenční vodní kapacity byly určovány ve 
třech hloubkách. Během jednotlivých měření se zjištěné hodnoty významně lišily. Například 
na parcele bez aplikace půdních kondicionérů (parcela označená jako kontrola) byla v hloubce 
15 cm nejvyšší retenční kapacita 27,8 %, nejnižší 15,0 %. Pokud zprůměrňujeme měření ze 
všech termínů  a ze všech hloubek,  dojdeme k průměrné  hodnotě  retenční  vodní  kapacity 
20,9 % (pro parcelu kontrola).

V lokalitě Hodonín-Pánov byly kromě půdních vlhkostí měřeny další klimatologické prvky. 
Teplota vzduchu, tlak vodní páry, trvání slunečního svitu, rychlost větru a množství srážek 
sloužily  jako  vstup  do  modelu  AVISO  určeném  k modelování  reálné  evapotranspirace  a 
zásoby půdní vláhy (Kohut, 2011). Hodnoty sněhové pokrývky nejsou vstupem, ta je pouze 
zjednodušeně modelována pomocí teploty vzduchu a množství srážek. Důležitým parametrem 
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modelu  AVISO  je  hodnota  využitelné  vodní  kapacity  půdy,  jejíž  určení  se  ukázalo  být 
určitým  problémem,  který  bude  blíže  rozebrán  v části  věnované  výsledkům.  Jedním  ze 
základních výstupů modelu AVISO je zásoba využitelné vody v půdě, kterou lze přepočítat na 
hodnoty  půdní  vlhkosti  v objemových  procentech.  Proto  bylo  možno  srovnat  naměřené  a 
modelované půdní vlhkosti.
V předkládaném příspěvku prezentujeme naměřená data v letech 2009 a 2010.

Obr. 1. Lokalita agrometeorologických měření v Hodoníně-Pánově

Výsledky a diskuze
Obr. 2 a 3 představují výsledky měření vlhkosti půdy v hloubkách 15, 30 a 45 cm na ploše 
kontrola v letech 2009 a 2010. Plocha kontrola, jak bylo výše zmíněno, je plocha bez aplikace 
půdních  kondicionérů.  Pro  ilustraci  jsou  v  grafech  zobrazeny  i  srážkové  úhrny.  Ze  tří 
zobrazených hloubek (hloubka 5-25 cm byla  v tomto zobrazení  vynechána)  vlhkost  půdy 
kolísá  nejvíce  ve  svrchní  vrstvě.  Směrem  do  hloubky  se  změny  půdní  vlhkosti  logicky 
zmenšují.  Nárůst vlhkosti  půdy následuje po vydatných srážkách,  případně ve spojitosti  s 
táním sněhu, naopak pokles je závislý na evapotranspiraci a na prosakování vody do hlubších 
úrovní půdy. Nejnižší naměřené vlhkosti půdy v letech 2009 a 2010 se krátkodobě přiblížily k 
hranici 5 %, nejvyšší vlhkosti v hloubce 15 cm až k hranici 18 %, ve větší hloubce to bylo 
méně.
Roky 2009 i 2010 byly z celkového pohledu srážkově výrazně nadprůměrné (767 mm v roce 
2009 a 768 mm v roce 2010).  Nicméně i  zde se vyskytovala období výraznějšího sucha. 
Extrémním bylo v tomto smyslu období dubna a první poloviny května 2009, kdy srážkové 
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úhrny byly minimální. Vlhkost půdy v tomto období ve všech sledovaných hloubkách výrazně 
klesala, v případě hloubky 15 cm až na svá absolutní minima k 5 %. Během druhé poloviny 
května,  června  a  července  zvýšená  srážková  činnost  byla  příčinou  nadlepšení  půdních 
vlhkostí,  a  to  zvláště  ve  svrchních  vrstvách  půdního  horizontu.  Hlavní  období  nízkých 
vlhkostí  půdy  se  v  roce  2009  vyskytlo  až  začátkem  srpna,  kdy  vlhkost  půdy  ve  všech 
monitorovaných houbkách poklesla na hodnoty 6 %. V následném období došlo opětovně ke 
zvýšení půdních vlhkostí, významnější zvlhčení půdního horizontu však bylo zaznamenáno až 
v průběhu října.
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Obr. 2.  Vlhkost půdy na stanovišti kontrola a množství srážek v roce 2009
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Obr. 3.  Vlhkost půdy na stanovišti kontrola a množství srážek v roce 2010
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Rok 2010 byl charakteristický výraznými srážkovými úhrny v květnu, které udržely vlhkost 
půdy na vysokých hodnotách i v pokročilém jaru. První dvě dekády července byly naopak 
významně suché, díky čemuž vlhkost půdy postupně klesla až na svá roční minima. Výrazná 
srážková činnost koncem července a v průběhu srpna na zájmové lokalitě půdní vlhkosti opět 
zvýšila. Vlhkost půdy k zimním měsícům nadále nepravidelně narůstala.
Pro  jednoduché  srovnání  jednotlivých  stanovišť  jsme  vypočítali  vlhkost  půdy  ve  formě 
průměrné hodnoty z jednotlivých hloubek 15, 30 a 45 cm. Tato hodnota by měla poskytovat 
celkovou  představu  o  vlhkosti  půdy  v  celém  půdním profilu  do  hloubky  zhruba  60  cm. 
V tomto případě jsme poměr měřítka půdní vlhkosti a množství srážek volili  tak, aby oba 
prvky byly vzájemně kompatibilní.  V našem konkrétním případě to znamená, že například 
6 mm srážek způsobí ve vrstvě o mocnosti 60 cm zvýšení vlhkosti půdy o 1 %.
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Obr. 4.  Průměrná vlhkost půdy na jednotlivých stanovištích a množství srážek v roce 2009

Obr.  4  a  5  srovnávají  výše  popsanou  průměrnou  hodnotu  vlhkosti  půdy  mezi  stanovišti 
kontrola,  agrisorb,  lignit  a  zeolit.  Na  první  pohled  je  patrné,  že  vlhkosti  půdy  jsou  na 
stanovištích ošetřených půdními kondicionéry vyšší než na stanovišti kontrola. Toto se týká 
jak případů vysokých i nízkých vlhkostí. Jsou velmi zřetelně vidět případy vysokých úhrnů 
srážek, které způsobily rychlé zvýšení půdní vlhkosti. Následný rychlý pokles půdní vlhkosti 
není možné přičítat vysoké evapotranspiraci, ale je důkazem toho, že půdní vlhkost během 
vydatného deště krátkodobě stoupla nad hodnoty retenční vodní kapacity.  Pozvolný pokles 
v úrovni  nižších  půdních  vlhkostí  je  již  z  největší  části  způsoben  ztrátou  půdní  vody 
evapotranspirací.
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Obr. 5.  Průměrná vlhkost půdy na jednotlivých stanovištích a množství srážek v roce 2010

Analýza takto dlouhého měření půdní vlhkosti dovoluje s relativně velkou mírou přesnosti 
detekovat důležité půdní hydrolimity. Srovnání jednotlivých měření ukazuje na to, že retenční 
vodní kapacita je na plochách ošetřených půdními kondicionéry vyšší než na ploše neošetřené 
(zhruba 14 % místo 12 %). V suchých obdobích by se vlhkost měla pohybovat v okolí bodu 
vadnutí.  Vzhledem  k  tomu,  že  roky  2009  a  2010  byly  srážkově  nadprůměrné,  je  těžké 
rozhodnout,  zda  vyšší  naměřené  vlhkosti  na  plochách  ošetřených  půdními  kondicionéry 
během suchých období odráží skutečnost, že i bod vadnutí je na těchto půdách vyšší než na 
půdách neošetřených. Zdá se, že ano, ale rozdíl mezi jednotlivými plochami je menší (zhruba 
1 %). Určení samotné hodnoty bodu vadnutí je poněkud problematické – minimální vlhkosti v 
jednotlivých  suchých  obdobích  let  2009  a  2010  se  odlišují.  Bod  vadnutí  lze  nicméně 
odhadnout  u  půd ošetřených půdními  kondicionéry na  7 %, u neošetřených  půd na 6 %. 
Využitelná vodní kapacita u půd ošetřených půdními kondicionéry je pak rovněž 7 %, u půd 
neošetřených 6 %. Toto jsou hodnoty opravdu nízké, nicméně pro lehkou písčitou půdu zcela 
typické.
V rámci  pedologického průzkumu,  o němž jsme se zmiňovali  výše,  nebyly  hodnoty bodu 
vadnutí specifikovány. Podle Váši (1959) lze nicméně bod vadnutí pro plochu neošetřenou 
půdními kondicionéry určit přibližně na hodnotu 5,6 %. To vcelku odpovídá hodnotě určené 
z grafů měření půdní vlhkosti v dané lokalitě.
Mnohem větší problém ovšem byl s hydrolimitem retenční vodní kapacita půdy (polní vodní 
kapacita půdy). Podotýkáme, že tato charakteristika byla pedologickým průzkumem určena 
v širokém rozmezí, v průměru pro plochu neošetřenou půdními kondicionéry 20,9 %. Tato 
hodnota je ale významně vyšší  než hodnota určená z grafů měření půdní vlhkosti (12 %). 
Vlhkosti  půdy  nad  12  %  bylo  možno  reálně  sice  pozorovat,  vždy  se  ale  jednalo  jen  o 
krátkodobé zvýšení půdní vlhkosti. Vše nasvědčuje tomu, že hodnoty retenční vodní kapacity 
jsou  právě  12  %.  Absolutně  nejvyšší  hodnoty  půdní  vlhkosti  naměřené  v lokalitě  půd 
neošetřených  půdními  kondicionéry  byly  v  průměru  pro  všechny  hloubky  16  %.  O 
spolehlivosti  měření  přístroji  VIRRIB  svědčí  srovnání  s  namátkovými  měřeními  půdní 
vlhkosti  gravimetrickou  metodou.  Obě  metody  vykazují  podobné  výsledky.  Z pohledu 
srovnání je zajímavé zvláště měření realizované 21.7.2009, kdy byla v rámci pedologického 
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průzkumu  naměřena  průměrná  vlhkost  půdy  neošetřené  půdními  kondicionéry  10,9  %  a 
retenční  vodní  kapacita  27,2  %.  Měření  čidly  VIRRIB  vykázalo  vlhkost  půdy  10,0  %. 
21.7.2009 byl přitom dnem na konci dlouhého srážkově významného období, tedy období kdy 
lze předpokládat, že vlhkosti půdy byly blízko hodnotě retenční vodní kapacity. 
Důležitou součástí řešeného grantu je srovnání naměřených a modelovaných hodnot půdních 
vlhkostí.  Jak  bylo  zmíněno  výše,  pro  správné  použití  modelu  AVISO je  při  modelování 
zásoby využitelné vody v půdě bezpodmínečně nutné znát využitelnou vodní kapacita danou 
rozdílem vlhkostí dané půdy pří retenční vodní kapacitě a při bodu vadnutí. Zatímco výsledky 
pedologického  průzkumu  určily  využitelnou  zásobu  vody  pro  půdu  neošetřenou  půdními 
kondicionéry 15 %, námi odhadované hodnoty jsou pouze 6 %. Jedná se o opravdu značný 
rozdíl. V dalším textu částečně prezentujeme výsledky při použití obou hodnot.
Obr. 6 předkládá srovnání naměřené vlhkosti půdy s modelovanými hodnotami za podmínky 
použití hydrolimitů určených pedologickým průzkumem. Zde tedy uvažujeme retenční vodní 
kapacitu rovnou 20,9 % a využitelnou vodní kapacitu 15 %. Takto v předkládaném článku 
prezentujeme srovnání  vlhkostí  pouze  pro  rok  2009.  Vidíme,  že  modelované  hodnoty  by 
nejenom v zimním období, ale i po většinu roku byly výrazně vyšší než hodnoty naměřené. 
Opět připomínáme den 20.7.2009, kdy v rámci pedologického průzkumu bylo realizováno i 
gravimetrické měření půdní vlhkosti. Ta byla na stanovišti kontrola naměřena 10,9 %. Přitom 
model AVISO by pro půdu s využitelnou vodní kapacitou 15 % a retenční vodní kapacitou 
20,9 % při pozorovaných meteorologických podmínkách určil půdní vlhkost rovnu 18,5 %. 
Výše  prezentované  analýzy  nám  jen  pomohly  utvrdit  naši  původní  premisu,  že  retenční 
kapacita  sledovaných  půd  musí  být  mnohem  nižší  než  hodnoty  zjištěné  pedologickým 
průzkumem.
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Obr. 6. Modelová a naměřená vlhkost půdy na stanovišti kontrola a množství srážek v roce 
2009 (při využitelné vodní zásobě 15 %)

Nutno  uvést,  že  ani  při  správném zadání  půdních  hydrolimitů  nelze  s absolutní  přesností 
výstupy modelu AVISO ztotožňovat s výsledky měření na lokalitě Pánov. Modelový výpočet 
uvažuje vegetační  povrch při pevně stanovených podmínkách.  Půdním pokryvem je travní 
porost s výškou do 15 cm (maximum v letním období), přičemž jeho kvalita se v suchých 
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obdobích  mění  jen  schématicky  (otázka  rezistence  travního  porostu).  Modelově  je  voda 
v hlubších partiích půdního horizontu pro rostliny stejně přístupná jako voda ve svrchních 
částech  půdního  horizontu  (tzn.  konstantní  čerpání  půdní  vody  v  rámci  aplikovaného 
dvouvrstevného modelu v celém profilu daném hloubkou aktivního prokořenění). Vlastnosti 
půdy se víceméně nemění, schopnost udržet půdní vláhu zůstává po celý rok prakticky stejná.
Dalším problémem srovnání je skutečnost, že měření vlhkosti půdy není realizováno v celém 
profilu,  ze kterého je  vegetace  schopna jímat  vodu. Pomocí  průměru z  měření  vlhkosti  v 
hloubce 15, 30 a 45 cm můžeme usuzovat na množství půdní vody v profilu zhruba 0-60 cm, 
zatímco modelový výpočet je schopný poskytnout informace o půdní vlhkosti pouze v jediné 
průměrné hodnotě pro profil 0-100 cm (teplý půlrok). Přitom v případě srážek za předpokladu 
suché půdy se zvlhčí primárně většinou pouze svrchní vrstvy půdního profilu, zatímco spodní 
vrstvy mohou zůstávat i nadále suché. 
Důležitým činitelem promítajícím se do srovnání  obou metod zjišťování  vlhkosti  půdy je 
otázka  správnosti  vstupních  dat.  Z  důvodů  zabezpečenosti  měřící  techniky  byla  většina 
meteorologických  měření  instalována  v  prostoru  od  plochy  experimentálních  pozemků 
vzdáleném 1 km. V případě srážek jsme po zralé úvaze použily průměrnou hodnotu ze stanic 
vzdálených 1 a 2 km. Variabilita meteorologických prvků (týká se zvláště srážek) je však 
taková,  že  podmínky  na  samotné  ploše  experimentálních  pozemků  se  mohou  od  našich 
vstupních dat lišit.
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Obr. 7. Modelová a naměřená vlhkost půdy na stanovišti kontrola a množství srážek v roce 
2009 (při využitelné vodní zásobě 6 %)

Posledním omezením,  na  které  je  třeba  upozornit,  je  skutečnost,  že  modelované  hodnoty 
vlhkosti  půdy se  mohou  pohybovat  pouze  v  rozmezí  půdních  hydrolimitů  bod  vadnutí  a 
retenční vodní kapacita.  Ve skutečnosti v období kladné vláhové bilance (srážky převažují 
nad evapotranspirací, což je v létě po vydatných deštích, případně v zimě) se může, většinou 
jen krátkodobě, v půdě vyskytnout prosakující voda a naměřená půdní vlhkost pak přesáhne 
hodnoty retenční  vodní kapacity dané půdy.  Naopak ve velmi suchých obdobích se obsah 
vody v půdě může dostat až pod hodnoty bodu vadnutí. Tato voda již není z půdy odnímána a 
využívána  rostlinami,  i  když  nadále  probíhá  velmi  malý  výpar.  Vzhledem  k  deštivému 
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charakteru studovaného období by ale tyto případy měly být na lokalitě Pánov v letech 2009 a 
2010 zcela marginální.
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Obr. 8. Modelová a naměřená vlhkost půdy na stanovišti kontrola a množství srážek v roce 
2010 (při využitelné vodní zásobě 6 %)

Pokud uvažujeme hodnoty retenční vodní kapacity 12 % a využitelné vodní kapacity 6 % 
(obr. 7 a 8), srovnání naměřených a modelovaných hodnot půdní vlhkosti bude vypadat zcela 
jinak,  než  tomu  bylo  při  nekritickém  respektování  výsledků  pedologického  průzkumu. 
Vynecháme-li docela zjevné případy výskytu naměřených vlhkostí půdy nad hranicí retenční 
vodní  kapacity,  lze  vidět  velmi  dobrou korelaci  naměřených  a  modelových  hodnot.  Toto 
konstatování platí zejména pro rok 2010. V roce 2009 vidíme výraznější modelové vysoušení 
půdní  vlhkosti  v  dubnu  a  obecně  nízké  hodnoty  vlhkosti  půdy  v  suchém  září,  zatímco 
naměřené  vlhkosti  půdy  se  pohybovaly  zhruba  2  %  nad  námi  předpokládaným  bodem 
vadnutí.  V rámci  výše  popsaných  metodických  problémů  vychází  srovnání  obou  metod 
zjišťování půdních vlhkostí velmi dobře.

Závěr
Analýza  měření  vlhkosti  půdy  na lokalitě  Hodonín-Pánov  ukázala,  že  písčité  půdy  jsou 
schopny pojmout velmi malé množství půdní vody. Samotná vlhkost půdy kolísá ve velmi 
malém rozmezí. Nejmenší změřené vlhkosti půdy dosahovaly 5 %, největší 20 %, avšak po 
většinu roku se vlhkosti půdy pohybovaly v ještě menším rozmezí. Největší výkyvy můžeme 
detekovat v souvislosti s výraznými srážkovými úhrny, kdy vlhkost půdy velmi rychle vzroste 
a  po  skončení  srážkové  činnosti  téměř  stejně  rychle  poklesne.  Největší  změny  půdních 
vlhkostí pozorujeme ve svrchních vrstvách půdního horizontu, naopak ve spodních vrstvách 
půdního horizontu jsou změny méně výrazné a  projevují  se s jistým zpožděním.  Vlhkosti 
půdy na plochách ošetřených půdními kondicionéry byly většinou mírně vyšší než vlhkosti 
půdy na plochách neošetřených. Modelování zásoby využitelné vody v půdě podle modelu 
AVISO při použití vhodné hodnoty využitelné vodní kapacity poskytuje výstupy srovnatelné 
s měřením.
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