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Abstrakt 

Základní funkcí větrolamů je ochrana půdy před větrnou erozí, plní však v krajině i celou řadu 

dalších funkcí. Význam větrolamů bývá stále častěji dáván také do souvislosti s pozitivním 

vlivem na jeho okolí a to zejména v souvislosti s negativním působením sucha. Příspěvek je 

zaměřen na vyhodnocení vlivu větrolamu na své okolí. Hodnocení vycházelo z měření 

uskutečněného přímo ve větrolamu a mimo větrolam (lokalita bez přímého vlivu větrolamu). 

Hodnocenými prvky byla teplota, vlhkost vzduchu ve výšce 2 m nad povrchem půdy a dále 

teplota půdy na povrchu. Hodnocení vychází z měření provedeného v březnu roku 2019 a 

květnu roku 2018. K hodnocení byl vybrán poloprodouvavý větrolam v katastrálním území 

Bulhary. Vyhodnocovaná data ukazují jednoznačný trend nárůstu vzdušné a půdní teploty 

mimo větrolam. 
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Úvod 

Větrná eroze (eolická) vzniká mechanickou činností větru, který rozrušuje půdní povrch, 

odnáší uvolněné půdní částice a ukládá je na jiných místech. Větrná eroze nastává ve chvíli, 

kdy síla větru překročí prahovou hodnotu odolnosti půdy k erozi (Pasák a kol, 1984). V 

územích intenzivně zemědělsky využívaném dochází ke zmenšování ploch souvislých 

chráněných vegetačních pokryvů, čímž dochází k vytváření podmínek pro vznik zrychlené 

eroze (Holý, M. 1994). Zaseté plodiny jsou poškozovány abrazivními účinky zrnek písku 

unášených větrem nad povrchem půdy. Zanedbatelný není ani negativní vliv polétavého 

prachu na lidské zdraví. K větrné erozi dochází v době vegetačního klidu, kdy jsou pole bez 



rostlinného krytu, zejména na začátku roku a v časném jaru. Největší počet dnů s větrnou 

erozí během roku se tak vyskytuje v březnu (až 30 %), lednu (23 %), únoru a v dubnu (20 %). 

V květnu již bývají pole z velké části chráněna vegetací.  

V podmínkách České republiky nebyla procesům větrné eroze po určitou dobu věnována 

zvláštní pozornost. Větrná eroze se jevila jako proces marginální ve vztahu k erozi vodní, 

která postihuje více než 50% zemědělských půd. Plochy půd ohrožované větrnou erozí se 

odhadovaly na 10–15 % (Švehlík, R. 2002). 

Proces větrné eroze je výsledkem celého komplexu interakcí rychlosti větru, srážek, drsnosti 

povrchu, půdní textury a agregace, vlhkosti půdy, zemědělských aktivit, vegetačního krytu a 

velikosti pozemku (Podhrázská 2008, Janeček a kol., 2012). 

Větrolamy jsou podle propustnosti a účinnosti rozděleny na tři základní typy prodouvavé 

(optická porozita cca 60 %), poloprodouvavé a neprodouvavé (porozita cca 20 %) (Abel a kol. 

1997, Janeček a kol., 2005). Struktura větrolamu je dána vnější a vnitřní strukturou. Vnější 

struktura je reprezentována šířkou, výškou, tvarem a orientací. U vnitřní struktury bereme v 

úvahu množství a uspořádání větví, listů a kmenů stromů či keřů (Podhrázská a kol., 2011, 

Kuhns 2012). Pro hodnocení účinnosti větrolamu se často používá optická porozita (OP) 

stanovovaná na základě fotografií (Kenney, 1987, Guan a kol., 2003, Podhrázská a kol. 2011, 

Lampartová a kol. 2015). 

Podle Heislera a DeWalleho (1988) mají větrolamy s nízkou a střední porozitou výrazně vyšší 

účinnost ve srovnání s větrovkami s vyšší porozitou. Větrolamy mimo vliv na redukci 

rychlosti větru ovlivňují také teplotu a vlhkost vzduchu (Podhrázská a kol. 2008, 2011). Dále 

poskytují mnoho přímých efektů pro zemědělskou výrobu při maximálních benefitech 

ekosystémové biodiverzity (Brandle and Finch, 1991) 

 

Materiál a metody 

Modelová lokality Bulhary 

Pro hodnocení vlivu větrolamu na okolní mikroklima byl vybrán liniový prvek na území obce 

Bulhary. Větrolam byl vysázen v 60. letech 20. století k ochraně okolních pozemků před 

erozí.  Obec Bulhary se nachází cca 10 km severovýchodně od Mikulova. Obec se rozkládá na 

pravém břehu řeky Dyje, v průměrné nadmořské výšce 170 metrů nad mořem. 

Severozápadním směrem nedaleko obce je vodní plocha vodního díla Nové Mlýny a 

jihovýchodním směrem od obce se rozprostírá Lednicko-valtický areál. Od západního okraje 

obce se rozkládá vinice a na jejím okraji jsou vinné sklepy.  

V okolí obce se rozkládá rozsáhlý lesní komplex Milovický les (2443 ha) se dvěma oborami, 

které spolu těsně sousedí: Bulhary a Klentnice. Obory Bulhary a Klentnice jsou položeny na 



svazích Pavlovských vrchů nedaleko města Mikulov u česko - rakouských hranic. Kopce zde 

vystupují nad okolní krajinu do výšky 320 m n.m. Zdejší porosty jsou tvořeny dubem spolu s 

habrem a dalšími listnatými dřevinami 

 

Obr. 1 Lokalizace zájmového větrolamu v k.ú. Bulhary 

 

Na Obr. 2 je znázornění průběhu průměrné měsíční teploty vzduchu za období 1961–1990, 

1991–2005 a 2006–2015 ve formě boxplotů pro zájmovou lokalitu Bulhary (zdroj. Vzina 

A., Dzuráková M. a kol., 2018). 

 



 

Obr. 2 Průměrné měsíční teploty vzduchu za období 1961–1990, 1991–2005 a 2006–2015 ve 

formě boxplotů (zdroj. Vzina A., Dzuráková M. a kol., 2018) 

 

U větrolamu bylo provedeno prostorové hodnocení, dle metodického postupu uvedeného 

v metodice (Podhrázská 2008) viz tab. 1. Dále byla stanovena optická porozita s využitím 

katalogu větrolamů uvedeného v metodice (Khel 2017).   

Dále bylo provedeno kontinuální měření vzdušné teploty ve dvou metrech nad povrchem a 

půdní teploty na povrchu půdy (5 cm). Měření bylo provedeno pomocí automatických 

meteorologických stanic (časový krok 10 minut) umístěných ve větrolamu (BMO 2) a mimo 

větrolam (BMMO 1) viz Obr.  1. Stanice také snímaly vzdušnou a půdních vlhkost. Tyto 

prvky však nebyly pro potřeby příspěvku vyhodnoceny. Měření proběhlo ve dvou termínech a 

to v měsíci květnu roku 2018 a v měsíci březnu roku 2019.    



 

Obr. 3 Zájmový větrolam v k.ú. Bulhary 

 

Výsledky  

Hodnocení Větrolamu  

Vybraný větrolam má orientaci S – V, jeho šířka je 14 m a výška cca 22 m. Jedná se o 6ti-

řadý větrolam (2 řada topol a 4 řady keře). Optická porozita byla stanovena jako průměrná za 

celé období na 19 %. Uvedené hodnocení bylo provedeno za účelem stanovení prostorových 

parametrů větrolamu v kontextu terénního měření.  

Tab. 1 Ukázka vyhodnocení dvou větrolamů v zájmovém území k.ú. Bulhary 
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Terénní měření 

V následujících tabulkách jsou prezentovány tabulky hodnocení průměrných teplot vzduch (2 

m) a půdy v přízemí (5 cm) na lokalitě Bulhary ve větrolamu (BMO 2) a mimo větrolam 

(BMMO 1) pro dva termíny měření (měsíc květen roku 2018 a měsíc březen roku 2019). 

Hodnocení bylo provedeno pro jednotlivé dny v měsíci, kdy pro každý den v měsíci byla 

stanovena průměrná teplota vzduchu a půdy. Posledním krokem hodnocení bylo stanovení 



rozdílů teplot pro lokalitu ve větrolamu a mimo větrolam. V Tab. 2 je prezentován graf 

průběhu průměrných teplot vzduchu a teploty půdy v přízemí pro měsíc březen roku 2019. Ve 

větrolamu byla průměrná teplota vzduchu 7,58 °C a průměrná teplota půdy v přízemí 6,54 °C. 

Mimo větrolam byla průměrná teplota vzduchu 8,46 °C a průměrná teplota půdy v přízemí 

7,12 °C. Pokud porovnáme průměrné teploty vzduchu, ve větrolamu a mimo větrolam, tak ve 

v tomto období byla průměrná teplota vzduchu o 0,88 °C vyšší mimo Větrolam. U rozdílu 

průměrných teplot půdy v přízemí byla teplota půdy o 0,58 °C vyšší mimo větrolam. V Tab. 3 

je prezentován graf průběhu průměrných teplot vzduchu a teploty půdy v přízemí pro měsíc 

květen roku 2018. Ve větrolamu byla průměrná teplota vzduchu 17,94 °C a průměrná teplota 

půdy v přízemí 15,96 °C. Mimo větrolam byla průměrná teplota vzduchu 18,96 °C a 

průměrná teplota půdy v přízemí 18,24 °C. Z výsledků je patrné, že průměrná teplota vzduchu 

o 1,02 °C vyšší mimo větrolam. Vyšších průměrných teplot bylo dosaženo i u hodnocení 

půdní teploty v přízemí. Zde byla mimo větrolam vyšší průměrná teplota o 2,28 °C.  

 

Tab. 2 Průběh průměrné teploty vzduchu a teploty půdy v přízemí pro měsíc březen roku 

2019. 



 

Tab. 3 Průběh průměrné teploty vzduchu a teploty půdy v přízemí pro měsíc květen roku 

2018. 

Den

Průměrná teplota 

vzduchu OLP [°C]

Průměrná 

teplota vzduchu 

mimo OLP [°C]

Rozdíl teplot 

vzduchu [°C]

Průměrná teplota 

půdy přízemí OLP 

[°C]

Průměrná teplota 

půdy přízemí 

mimo OLP [°C]

Rozdíl teplot 

půdy přízemí 

[°C]

01 9,82 10,25 0,43 5,90 6,04 0,14

02 4,98 5,09 0,11 5,42 5,63 0,21

03 7,79 8,33 0,54 5,69 5,93 0,24

04 10,49 10,78 0,29 6,44 6,50 0,07

05 7,83 7,98 0,15 6,00 6,22 0,22

06 6,83 7,30 0,47 5,55 6,11 0,55

07 10,75 11,03 0,29 6,71 6,91 0,20

08 10,38 10,69 0,32 7,21 7,19 -0,02

09 7,88 8,62 0,74 6,18 6,41 0,23

10 8,30 9,06 0,76 6,55 6,77 0,22

11 5,17 5,45 0,27 5,56 6,20 0,63

12 3,59 4,37 0,78 4,91 5,86 0,95

13 5,52 5,92 0,40 4,71 5,24 0,53

14 6,17 6,53 0,36 5,17 5,79 0,62

15 7,53 7,89 0,36 5,72 6,39 0,67

16 7,21 7,47 0,26 6,55 6,90 0,35

17 8,83 9,51 0,68 7,10 7,29 0,19

18 7,02 7,14 0,12 7,10 7,31 0,21

19 3,97 5,04 1,07 5,32 6,46 1,14

20 3,71 4,87 1,16 4,97 5,95 0,98

21 5,17 8,05 2,88 5,18 6,16 0,98

22 8,29 10,87 2,58 6,65 7,49 0,84

23 10,44 12,73 2,29 8,04 8,88 0,84

24 10,45 12,16 1,71 8,59 9,47 0,87

25 7,56 7,80 0,25 8,05 8,98 0,93

26 5,35 6,70 1,35 7,15 7,95 0,80

27 6,50 7,66 1,16 7,35 8,20 0,85

28 7,60 8,71 1,11 7,40 8,32 0,92

29 9,80 10,38 0,58 8,20 9,02 0,82

30 9,50 11,16 1,66 8,40 9,29 0,89

31 10,60 12,80 2,20 9,05 9,94 0,89

Průměr 7,58 8,46 0,88 6,54 7,12 0,58



 

 

Diskuze a závěr 

Zájmový větrolam v katastrálním území Bulhary má orientaci S – V, jeho šířka je 14 m a 

výška cca 22 m. Jedná se o 6ti-řadý větrolam (2 řada topol a 4 řady keře). Optická porozita 

byla stanovena jako průměrná za celé období na 19 %. Jedná se o poloprodouvavý větrolam. 

Při vyhodnocení měření z března roku 2019 byla bylo zjištěna, že průměrná v tomto období 

byla průměrná teplota vzduchu o 0,88 °C vyšší mimo větrolam. U rozdílu průměrných teplot 

půdy v přízemí byla teplota půdy o 0,58 °C také vyšší mimo větrolam. Ve druhém 

hodnoceném období v měsíci květnu roku 2018 byla průměrná teplota vzduchu o 1,02 °C 

vyšší mimo větrolam. Vyšších průměrných teplot bylo dosaženo i u hodnocení půdní teploty v 

přízemí. Zde byla mimo větrolam vyšší průměrná teplota o 2,28 °C.  Výsledky u obou 

termínu měření ukazují jednoznačný trend nárůstu vzdušné a půdní teploty mimo větrolam. 
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Abstract (rozšířený anglický abstrakt v rozsahu 2 strany) 

The basic function of windbreaks is to protect the soil from wind erosion, but it also performs 

a number of other functions in the landscape. The importance of windbreaks is increasingly 

also related to the positive impact on its surroundings, especially in connection with the 

negative effects of drought. The paper focuses on the evaluation of the impact of a windbreak 

on its surroundings. To evaluate the influence of the windbreak on the surrounding 

microclimate, a line element was selected in the village of Bulhary. The windbreak was 



planted in the 1960s to protect the surrounding land from erosion. A spatial evaluation was 

performed for the windbreak, according to the methodological procedure specified in the 

methodology (Podhrázská 2008). Furthermore, the optical porosity was determined using the 

windbreak catalog given in the methodology (Khel 2017). The windbreak of interest in the 

cadastral area of Bulhary has an orientation S - V, its width is 14 m and its height approx. 22 

m. It is a 6-row windbreak (2 rows of poplars and 4 rows of bushes). Optical porosity was set 

as the average for the whole period at 19%. It is a semi-extending windbreak. The mentioned 

evaluation was performed in order to determine the spatial parameters of the windbreak in the 

context of field measurements. 

Continuous measurements of air temperature were performed at two meters above the surface 

and soil temperature at the soil surface (5 cm). The measurements were performed using 

automatic meteorological stations (time step 10 minutes) located in the windbreak (BMO 2) 

and outside the windbreak (BMMO 1). The stations also sensed air and soil moisture. 

However, these elements were not evaluated for the purposes of the paper. The measurement 

took place on two dates, in May 2018 and in March 2019. The evaluation was performed for 

individual days of the month, when the average air and soil temperature was determined for 

each day of the month. The last step of the evaluation was to determine the temperature 

differences for the location in the windbreak and outside the windbreak. 

The evaluation was based on measurements made directly in the windbreak and outside the 

windbreak (location without the direct influence of the windbreak). The evaluated elements 

were temperature, air humidity at a height of 2 m above the soil surface and the soil 

temperature at the surface. In March, the average air temperature in the windbreak was 7.58 ° 

C and the average soil temperature at the ground was 6.54 ° C. Outside the windbreak, the 

average air temperature was 8.46 ° C and the average ground temperature was 7.12 ° C. In 

May, the average air temperature in the windbreak was 17.94 ° C and the average soil 

temperature at the ground was 15.96 ° C. Outside the windbreak, the average air temperature 

was 18.96 ° C and the average ground temperature was 18.24 ° C. If we compare the average 

air temperatures, in the windbreak and outside the windbreak, then in this period the average 

air temperature was 0.88 ° C higher outside the windbreak. The evaluated data show a clear 

trend of increasing air and soil temperature outside the windbreak. 

Keywords: microclimate, air temperature, air moisture, soil temperature, soil moisture 
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