
Dynamika teploty a vlhkosti půdy v závislosti na 

působení aplikovaných pomocných půdních látek 

Dynamics of Temperature and Soil Moisture in Relation to 

the Effect of Auxiliary Soil Substances Application 

Jaroslav Rožnovský, Petr Salaš, Jana Burgová, Radoslav Vlk 

Zahradnická fakulta Lednice, Mendelova univerzita v Brně 

 

Abstrakt 

Průběh počasí v posledních letech byl typický výskyty sucha meteorologického, ale také půdního. 

Předkládány jsou výsledky měření teploty a vlhkosti písčité půdy na pokusných plochách lokality 

Hodonín – Pánov od roku 2017. Měření je zajišťováno automatickým systémem, který 

zaznamenává data jednotlivých prvků každých patnáct minut. Tento datový soubor je základem 

pro následnou statistickou analýzu. Na jedné pokusné ploše byly aplikovány pomocné půdní 

látky (PPL), aby byla ověřena možnost zvýšit vlhkost půdy během vegetačního období. Bylo 

potvrzeno, že v případech suchého jara klesá vlhkost písčité půdy velmi rychle k bodu vadnutí. 

Nejvyšší variabilita vlhkosti půdy je ve všech vrstvách v květnu a v červnu. Maximální teploty 

půdy ve svrchní vrstvě mohou ve vrcholu léta dosahovat i 30 °C. Nebyly zjištěny významné 

rozdíly v teplotách půdy mezi variantami s a bez aplikace PPL, rozdíly ve vlhkostech půdy byly 

zpracovány v samostatném příspěvku. 
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Abstract 

Course of the weather over the past years has been characterized by occurrences of 

meteorological, as well as soil drought. This study presents results of temperature measurements 

and measurements of sandy soil moisture at experimental fields in the Hodonín-Pánov region 

since 2017. Measurements are performed using automated system, which record values of the 

individual parameters in 15-minute intervals. This data file forms the basis of subsequent 

statistical analysis. Auxiliary soil substances were applied at one of the experimental fields in 

order to verify the possibility of increasing soil moisture during vegetation period. It has been 



proven that in cases of a dry spring, the sandy soil moisture decreases very rapidly, reaching the 

wilting point. Highest variability in soil moisture in all layers is observed in May and June. 

Maximum soil temperatures in the upper layer can reach up to 30 °C in the summer.  
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Úvod 

Dynamika podnebí na našem území je v posledních dvou desetiletích stále vyšší. Statisticky 

prokazatelný je nárůst teploty vzduchu, naopak roční úhrny srážek v období 1961 až 2019 nemají 

statisticky prokazatelný trend (Rožnovský, 2019). Tím je dáno, že jsou častější výskyty sucha, 

které má mimo jiné negativní dopady na úrodu zemědělských plodin. Ovšem pro rostliny je 

důležitější půdní klima, o kterém však nemáme tolik údajů jako o klimatu atmosféry a zemského 

povrchu. Půdní klima je významně závislé na fyzikálních vlastnostech půd, které ovlivňují půdní 

teplotu a vlhkost (Kutílek, 1966).  

Základní informace o teplotě a vlhkosti půd na území České republiky poskytují měření podle 

stanovených metod (Žídek a Lipina 2003) na klimatologických a zemědělsko-meteorologických 

stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ). Klasifikaci teplotního 

režimu půd Československa zpracovali Bedrna a Gašparovič (1986). Pokladníková et al. (2008) 

analyzovali extrémní teploty půdy pro agrometeorologickou stanici Pohořelice v období 1961 − 

2000. Hodnoty a dynamika půdního klimatu je také ovlivněna povrchem, proto má půdní klima 

měst určitá specifika oproti zemědělským půdám (Rožnovský et al. 2018). 

Dostupnost vody pro rostliny vyjadřuje půdní vlhkost, kdy rozhodujícím hydrolimitem je bod 

vadnutí. Opačným důležitým půdním hydrolimitem je retenční vodní kapacita (polní kapacita). 

Písčité půdy, obsahující větší půdní částice, mají oba zmíněné hydrolimity, tedy bod vadnutí a 

retenční vodní kapacitu, nízké. Proto písčité půdy disponují malými hodnotami využitelné vodní 

kapacity. Toto způsobuje, že půda je schopna zadržet velmi omezené množství vody.   

Vyhodnocení měření půdních vlhkostí na lokalitě Pánov u Hodonína bylo již v minulosti 

provedeno v rámci grantového projektu MŠMT (program NPV II) s názvem „Modelový projekt 

zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu“. (Hora et al. 2011, Hora, 

Kohut 2012).  Litschmann et al. (2009) prezentovali výsledky měření půdních teplot a vlhkostí 

z této lokality za období červenec 2009 až září 2014.  



Podle Jandáka, Lošáka a Hluška (2009) tvoří půdní pokryv této pokusné plochy regozem 

arenická na vátém písku s velmi nízkým obsahem půdní organické hmoty a s nízkou kvalitou 

humusu. Pomocné půdní látky (PPL) jsou jednou z možností eliminace sucha, zlepšování půd a 

prostředí pro růst rostlin (Šarapatka et al., 2006). Na modelové ploše degradované zemědělské 

půdy na Hodonínsku je již od roku 2017 testována aplikace lignitu v kombinaci 

s hydroabsorbentem Hydrogel, jsou testovány i různé směsi vybraných druhů trav a jetelovin 

(Salaš et al., 2018, Vymyslický et al., 2019). 

 

Materiál a metodika 

Pokusná plocha se nachází na lokalitě Pánov v katastru obce Hodonín. Měření probíhají 

s využitím registrátorů MeteoUNI (AMET Velké Bílovice), měřícím a zaznamenávajícím v 15-ti 

minutových intervalech půdní vlhkosti snímané čidlem VIRRIB (AMET Velké Bílovice) 

v hloubkách 25, 50 a 100 cm, ve stejných hloubkách je měřena i teplota půdy čidlem DS18B20 

(Dallas Semiconductor). Na pokusné ploše je rovněž umístěna automatická meteorologická 

stanice, zaznamenávající v 15-ti minutových intervalech teplotu a vlhkost vzduchu, rychlost 

větru, globální záření, teplotu a vlhkost půdy. 

Z naměřených 15-ti minutových hodnot půdní teploty a vlhkosti byly vypočteny denní a měsíční 

průměry pro jednotlivé hloubky teplot a vlhkostí půdy.  

Poloprovozní pokus s aplikací pomocných půdních látek (PPL) s cílem vylepšení půdních 

vlastností extrémně vysýchavých půd byl založen na podzim roku 2018 (Obr. 1).  

Aplikace lignitu na povrch půdy a zapravení v dávce 30 tun/ha proběhlo v prosinci 2018. V druhé 

polovině měsíce února 2019 byl na poloprovozní plochu aplikován hydroabsorbent Hydrogel 

v dávce 220 kg.ha
-1

 při současném provedení předseťové přípravy. Byla použita směs dvou 

zrnitostních frakcí Hydrogelu (jemná frakce 0,2–0,8 mm, hrubší frakce 0,8–2,00 mm). 

Hydroabsorbent byl aplikován v suchém stavu a ihned zapraven do půdy. Poloprovozní plocha 

měla výměru přibližně 0,8 ha. Pro objektivní zhodnocení ověřované technologie byla zároveň 

vytyčena kontrolní plocha bez aplikace pomocných půdních látek o výměře přibližně 0,2 ha, 

která bezprostředně navazovala na pozemek určený pro poloprovoz.  

Na obě plochy (poloprovozní a kontrolní) byla vyseta připravená jetelotravní směs dne 6. 3. 

2019. Po založení obou ploch byla na jednotlivé plochy instalována čidla pro monitoring vlhkosti 

a teploty půdy (Obr. 2). Varianta „kontrola“ byla lokalizována na půdě bez PPL. 



 

 
Obr. 1 Plocha poloprovozního pokusu s aplikací PPL (11. 10. 2019, foto L. Rygl) 

 

 

 
Obr. 2 Porost ve variantě „PPL“ s registrátorem teploty a vlhkost půdy, stav ke dni 16. 5. 2019 



Výsledky a diskuse 

Z měření teploty a vlhkosti půdy můžeme za období srpen 2017 až červenec 2020 uvést tyto 

výsledky. Dynamiku teploty, ale i vlhkosti půdy na dané lokalitě limitují vlastnosti písčité půdy. 

Mají poměrně malou tepelnou kapacitou, proto se lépe zahřívají, ale naopak i chladnou, a proto 

mají nejvyšší dynamiku jak teploty, tak vlhkosti půdy mají svrchní vrstvy 

 

Vlhkost půdy: 

Průběh vlhkosti půdy v jednotlivých letech hodnoceného období představují Obr. 3 až 6. Obecně 

k průběhu vlhkosti můžeme uvést, že nejvyšší proměnlivost má svrchní vrstva půdy, v našem 

případě prezentovaná hloubkou 25 cm. Tato je nejvíce ovlivňována výskytem srážek, ale také 

výparem. Proto ne vždy má nejvyšší hodnoty vlhkosti.  V zimním období až na menší výjimky je 

vlhkost ve svrchní vrstvě nejvyšší, podobně je to v době výskytu srážek, např. od konce října do 

počátku prosince 2017a takřka po celý rok 2019. Naopak díky výparu, je vyšší vlhkost v hlubší 

vrstvě v říjnu a listopadu 2018, v dubnu a květnu 2019 a v roce 2020 díky takřka 

bezesrážkovému období od dubna až druhé dekády května. 

Ovšem při hodnocení vlhkosti písčité půdy si musíme z hlediska vláhové potřeby zemědělských 

plodin uvědomit, že v sušších letech je ve vrstvě přibližně do 50 cm vlhkost půdy pod 10 

objemových %. S ohledem na tuto hodnotu může posoudit rozdílnost jednotlivých roků 

v hodnoceném období. V roce 2017 můžeme s ohledem na zahájené měření uvést, že tuto nízkou 

vlhkost nacházíme v srpnu, v roce 2018 celé léto. V roce 2019 jsou hodnoty vlhkosti půdy pod 10 

obj. % ve vrstvě pod 50 cm od dubna do října s přerušením v květnu. Díky suchému jaru roku 

2020 je takto velmi málo vlhká vrstva do 1 m v květnu.  

 

 



 
Obr. 3 Průběh vlhkosti půdy v hloubkách 25, 50 a 100 cm na pokusné lokalitě Hodonín – Pánov 

v roce 2017 

 

 
Obr. 4 Průběh vlhkosti půdy v hloubkách 25, 50 a 100 cm na pokusné lokalitě Hodonín – Pánov 

v roce 2018 

 



 
Obr. 5 Průběh vlhkosti půdy v hloubkách 25, 50 a 100 cm na pokusné lokalitě Hodonín – Pánov 

v roce 2019 

 

 
Obr. 6 Průběh vlhkosti půdy v hloubkách 25, 50 a 100 cm na pokusné lokalitě Hodonín – Pánov 

do července 2020 

 



Z vyhodnocení průměrných vlhkosti v jednotlivých měsících (Obr. 7) vyplývá, že nejvlhčí je 

zimní období, z měsíců potom leden. V tomto, dále v březnu a ještě v listopadu je pravidelné 

rozložení vlhkosti s klesajícími hodnotami od povrchu do hloubky. Takže od dubna přes léto 

s nejnižší vlhkosti do října se v hodnocených hloubkách projevují dílčí rozdíly. Jde o výsledek 

složitého procesu kombinace infiltrace srážek a výparu, ale i kapilárního zdvihu, takže 

v nejsušším měsíci za hodnocené období, a to v srpnu, je nejnižší průměrná vlhkost půdy ve 

vrstvě kolem 50 cm s hodnotou 7,6 obj. %. Důležité je zjištění, že v tomto měsíci je v průměru 

celý metrový profil s hodnotami pod 10 %. 

 

 
Obr. 7 Průměrné měsíční vlhkosti půdy v hloubkách 25, 50 a 100 cm na pokusné lokalitě 

Hodonín – Pánov za období srpen 2017 až červenec 2020. 

 

Půdní teploty: 

Díky poměrně malé tepelné kapacitě se písčité půdy více zahřívají, ale také v době negativní 

radiační bilance chladnou. Průběh teploty půdy v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm (Obr. 8 až 11) 

odpovídá zákonitostem platným pro změnu teploty půdy s hloubkou, ovšem v jednotlivých letech 

s různou dynamikou. Dokladem jsou např. nejvyšší teploty půdy, které v roce 2018 dosahují 

nejvyšších hodnot, a to až přes 30 °C na počátku srpna, kdy tento měsíc je v daném roce 

nejteplejší. Naopak v roce 2019 jsou nejvyšší maxima teploty v červenci a nedosáhly 30 °C.  



Logicky nejnižší teploty půdy nacházíme v zimním období, ovšem jen výjimečně klesají teploty 

kolem hloubky 25 cm pod 0 °C. Přitom se vyskytují v každém roce v jiných kalendářních dnech.  

S ohledem na radiační bilanci je celý metrový profil nejteplejší v létě s tím, že do hloubky teplota 

klesá. Nejchladnější je půda v zimě, kdy s ohledem na přenos tepelné energie v půdě jsou svrchní 

vrstvy nejchladnější. Dokládá to i průběh průměrných měsíčních teplot půdy na Obr. 12. Na obr. 

vidíme, že měsíci změny ve vertikálním gradientu teploty půdy jsou březen a září. 

 

 

 
Obr. 8 Průběh teploty půdy v hloubkách 5, 10, 20, 50,  a 100 cm na pokusné lokalitě Hodonín – 

Pánov v roce 2017. 

 

 



 
Obr. 9 Průběh teploty půdy v hloubkách 5, 10, 20, 50  a 100 cm na pokusné lokalitě Hodonín – 

Pánov v roce 2018. 

 

 
Obr. 10 Průběh teploty půdy v hloubkách 5, 10, 20, 50,  a 100 cm na pokusné lokalitě Hodonín – 

Pánov v roce 2019. 

 



 
Obr. 11 Průběh teploty půdy v hloubkách 5, 10, 20, 50,  a 100 cm na pokusné lokalitě Hodonín – 

Pánov do července 2020. 

 

 

 
Obr. 12 Průměrná měsíční teplota půdy v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm na pokusné lokalitě 

Hodonín – Pánov za období od srpna 2017 do července 2020. 



 

K ověření možnosti zlepšit vlhkost půdy byl založen podzim roku 2018 poloprovozní pokus s 

aplikací lignitu a na tutéž plochu byl v druhé polovině měsíce února 2019 aplikován 

hydroabsorbent Hydrogel. Následně byla na plochu vyseta jetelovinotravní směska, speciálně 

druhově sestavená pro suché plochy. Na pokusné ploše s aplikovanými pomocnými půdními 

látkami (lignit, Hydrogel) vyseté jeteloviny a traviny lépe přečkaly suché období a po srážkách 

obnovily růst. Délka kořenů a hmotnost vytvořené kořenové biomasy na poloprovozní ploše byla 

statisticky vysoce průkazně větší než na ploše bez aplikace PPL (Salaš a kol., 2019). Porovnání 

rozdílu v půdních vlhkostech v rámci tohoto poloprovozního pokusu bylo zpracováno 

v samostatném příspěvku (Litschmann et all. 2020) 

 

 

Závěr 

Získané výsledky studia vlhkost a teploty písčité půdy za hodnocené období srpen 2017 až srpen 

2020 na lokalitě Hodonín – Pánov potvrdily, že tyto půdy mají obecně podstatně nižší vlhkost a 

naopak vyšší teploty. Ovšem mimo jejich dynamiku v jednotlivých letech výsledky odpovídají 

známým zákonitostem v jejich ročním průběhu i rozložení s hloubkou.  

Důležité je zjištění, že ve vegetačním období je zvláště vlhkost této půdy výsledkem složitého 

procesu distribuce srážek, kdy hloubka infiltrace je podle úhrnů, ale i teploty půdy rozdílná. Svůj 

vliv má evapotranspirace, či v suchých obdobích spíše pouze evaporace. Těmito vazbami je dáno, 

že reálné rozložení vlhkosti s hloubkou nemusí odpovídat obecným zákonitostem. Dokladem je 

např., že v měsíci srpnu, který vychází v hodnoceném období jako nejsušší, je nejnižší vlhkost 

v hloubce 50 cm. Vlhkost půdy má nejvyšší hodnoty v podzimních a zimních měsících, ale již 

v průběhu března začíná vlhkost klesat, přitom jaro je obdobím, kdy vláhová potřeba rostlin 

nejvyšší.    

Teploty písčité půdy mohou v hloubce 5 až 10 cm dosahovat v maximech i více jak 30 °C. 

V letním období jsou nejvyšší teploty ve svrchní vrstvě, v chladném půlroce je inverzní zvrstvení. 

Hodnoty vlhkosti a teploty písčité půdy mají nepřímou závislost, tedy při nižších vlhkostech jsou 

teploty půdy vyšší a naopak.  
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