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Abstrakt  

Cílem této práce je analyzovat vztah mezi teplotou půdy pod úhorem a standardním povrchem 

v různých hloubkách v souvislosti s mrazuvzdorností ozimé pšenice. Na agroklimatologické 

stanici ČZU je teplota půdy měřena čidly PT100 v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm pod 

standardním povrchem a černým úhorem. Tato měření jsou klíčová ve vztahu k ozimé pšenici, 

neboť teplota půdy pod přezimujícími obilninami je blízká teplotám půdy pod černým 

úhorem. Pro zimní období byla ověřena závislost teploty půdy na hloubce, a to jak pod 

úhorem, tak pod standardním povrchem. S rostoucí hloubkou se snižuje rozdíl a také rozptyl 

měřených hodnot teploty půdy pod těmito povrchy. Pod úhorem je nižší medián teploty a 

zároveň větší rozptyl hodnot než pod standardním povrchem. Můžeme usuzovat, že nižší 

teplota a výrazné teplotní změny v průběhu zimy mohou pro ozimé obiloviny představovat 

teplotní stres. 
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Úvod 

Teplota půdy je na klimatologických stanicích měřena v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm pod 

standardním povrchem. Tímto povrchem je krátce střižený trávník, popř. neušlapaná sněhová 

pokrývka. Aktivní povrch porostů ozimých obilovin v zimním období odpovídá radiačními 

vlastnostmi více povrchu bez porostu, tzv. černému úhoru než travnímu porostu. Toto je 



způsobeno nízkým zapojením porostu, tedy vysokým podílem holé půdy. Vybrané 

agroklimatologické stanice sice měří teplotu půdy nejen pod standardním povrchem, ale i pod 

černým úhorem a vybranými zemědělskými plodinami, ale hustota těchto stanic je malá a 

jejich data nepostačují pro velkoplošné modelování teploty půdy pod porosty ozimých plodin. 

Meng et al. (2017) využili pro modelování teploty půdy, v Čínském regionu Xinjiang, 

Community Land Model (CLM3.5). Nejnižší odchylku od naměřených dat v hloubce 5 cm 

měla modelová data v zimních měsících, následuje jaro a podzim. Nejmenší spolehlivost 

modelu byla v letních měsících s odchylkami přibližně 8 K. Toto autoři vysvětlují 

dramatickými změnami teploty vzduchu, a to zejména v červenci, kdy teplota vzduchu 

dosahuje ročních maxim. Probíhající změna klimatu má vliv i na teplotu půdy. Z analýzy 

teploty půdy mezi lety 1960–2014 v Tibetské náhorní plošině (Fang et al., 2019) vyplývá 

nejvyšší oteplující trend v zimních měsících (0,57 °C/10 let). Následuje jaro, podzim a 

nejmenší trend nárůstu teploty mělo léto. Při podrobnější měsíční analýze byl stanoven 

nejvyšší nárůst povrchové teploty půdy v únoru (0,67 °C/10 let), lednu (0,54 °C/10 let) a dále 

pak společně v listopadu, prosinci a březnu (0,51 °C/10 let). V hloubkovém profilu 5–20 cm 

byl trend nárůstu teploty půdy naopak v zimním období nejnižší (0,29 °C/10 let). Qian et al. 

(2011) analyzovali teplotu půdy v hloubce 5 cm za období 1958–2008 v Kanadě. Nejvyšší 

trend nárůstu teploty půdy byl stanoven pro letní a jarní období, a to 0,3 °C/10 let, a nejnižší 

pro podzim a zimu, a to 0,12, resp. 0,17 °C/10 let. Při podrobnější analýze jednotlivých 

měsíců byl nejnižší trend nárůstu teploty půdy v 5 cm v měsíci únoru 0,04 °C/10 let, což 

může být způsobeno vlivem sněhové pokrývky. 

Mrazuvzdornost ozimých obilovin je vlastnost podmíněná jednak geneticky, ale je také 

významně modifikována působením faktorů vnějšího prostředí během podzimu a zimy. 

Hlavním vnějším faktorem působícím na změny mrazuvzdornosti ozimých obilovin v 

průběhu zimního období je teplota v předcházejícím období. Jak uvádí Prášil et al. (1994), 

mrazuvzdornost pšenice lze také charakterizovat jako schopnost rostliny přežít tvorbu ledu v 

buňkách. Otužilost ozimé pšenice postupně narůstá poklesem teploty v podzimním období, a 

kolísá v měsících lednu a únoru v závislosti na vnějších (počasí) a vnitřních (růst a vývoj 

rostlin) faktorech. Při teplotách 0 až +5 °C a mírných mrazech do -5°C  se otužilost zvyšuje a 

při teplotách nad +5 °C nebo naopak při dlouhodobějším působení silných mrazů se míra 

otužení snižuje. Horčička et al. (2007) uvádí, že koncem zimy je odolnost ozimé pšenice vůči 

nízkým teplotám o 50–70 % nižší než na počátku zimy. Míra mrazuvzdornosti jedinců 

(porostů) je tak v průběhu zimy proměnlivá a pro její odhad je nutné sledovat průběh počasí v 



místě pěstování. Následky nízkých teplot v zimním období lze hodnotit např. pomocí indexu 

KT50 (kritická teplota), který označuje teplotu, kdy dochází k poškození 50 % rostlin v 

porostu, či LT50 (letální teplota), která způsobuje odumření 50 % rostlin. Působení těchto 

teplot je lokalizované v hloubce odnožovacího uzlu. Této hloubce nejvíce odpovídá hloubka 

standardních měření teploty půdy v 5 cm pod povrchem. Jak již bylo uvedeno, hlavním 

faktorem determinujícím přezimování ozimé pšenice je teplota. Nelze však opomenout další 

meteorologické prvky, resp. jejich proměnlivost v průběhu zimy, ale také agrotechnická 

opatření a pěstební technologie. Vlivy jednotlivých faktorů lze simulovat pomocí růstových 

modelů. Jak uvádí Potopová (2020), pěstovaná plodina a použitá technologie pěstování může 

vliv klimatických změn zesílit, ale i výrazně utlumit. Způsob zemědělské výroby (volba 

plodin a odrůd, agrotechnika, výživa rostlin, zpracování půdy, závlahy aj.) může mít tedy 

výrazně větší vliv na půdní klima než změna meteorologických veličin. Cílem práce je 

vytvořit statistický model, na jehož základě je možné odhadnout teplotu půdy pod úhorem 

v hloubce 5 cm z teploty půdy pod standardním povrchem, globálního záření a teploty 

vzduchu, a také provést statistickou analýzu teploty půdy v různých hloubkách pod různým 

povrchy jako vstupního parametru modelu. 

 

Materiál a metody 

Na agroklimatologické stanici České zemědělské univerzity v Praze byla teplotními čidly 

PT100 sledována teplota půdy v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm pod standardním povrchem 

a černým úhorem, tedy půdou bez porostu. Souběžně byly měřeny i další meteorologické 

prvky – teplota vzduchu, úhrn srážek a globální záření. Data byla ukládána datovou sběrnicí 

v intervalu 10 minut. Ve vztahu k mrazuvzdornosti ozimé pšenice byla pro podrobnější 

analýzu vybrána teplota půdy v hloubce 5 cm, což se nejvíce blíží hloubce odnožovacího uzlu 

rostliny. Pro základní analýzu teploty půdy ve všech hloubkách pod oběma povrchy byla 

použita data zim (prosinec-únor) 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019. Datový soubor byl 

s ohledem na desetiminutový krok měření dostatečný pro výpočet lineárních modelů (Tab. 1). 

Nejprve byly vypočítány průměrné hodnoty, směrodatné odchylky, minima a maxima teploty 

půdy ve všech hloubkách pod oběma povrchy (Tab. 2). Tato statistická analýza je zajímavá i 

z toho hlediska, že podobná data nejsou příliš často publikována (Coufal et al., 1993). Data 

byla rozdělena na dvě skupiny – první skupinu tvořil kompletní soubor dat naměřených 

v průběhu celého dne (all data) a druhou skupinu tvořila data naměřená pouze mezi východem 

a západem Slunce (day data), kdy toto období bylo definováno energetickou hodnotou 



globálního záření G > 5 W m
-2

. V jednotlivých měsících byly stanoveny korelační 

koeficienty, které určují vztah mezi teplotou půdy pod úhorem (TU) a dalšími parametry – 

globálním zářením (G), teplotou vzduchu (TA) a teplotou půdy v hloubce 5 cm pod 

standardním povrchem (TSP) (Tab. 1). Vzhledem k zaměření výzkumu na vliv teploty půdy 

na přezimování ozimé pšenice byla podrobnější analýza soustředěna na teplotu půdy pod 

úhorem v hloubce 5 cm (TU).  

Pro analýzu vlivu různých faktorů na teplotu půdy pod úhorem v hloubce 5 cm byla použita 

metoda (multi)lineární regrese, jejímž výstupem jsou lineární modely ve tvaru: 

TU = b + a1 ∙ G + a2 ∙ TA + a3 ∙ TSP (1) 

kde TU značí teplotu půdy pod úhorem, b značí absolutní člen a a1, a2 a a3 jsou koeficienty 

pro jednotlivé proměnné. Konkrétní příklad pro „day data“ v lednu (Tab. 3): 

TU = -1,6557 + 0,0045 G + 0,4598 TA + 0,7122 TSP 

 

Využití vícerozměrného lineární regresního modelu (Rov. 1) je vhodné v případě, kdy 

experimentátor potřebuje znát hodnoty neznámých parametrů, které ovšem nelze přímo 

naměřit pod porostem ozimé pšenice, avšak je možné je odhadnout z měření jiných údajů, 

které jsou ve známém funkčním vztahu s neznámým parametrem. 

Jako charakteristiky popisující vypočítané modely byly použity směrodatná odchylka 

v podobě residual standard error (RSE) a koeficient determinace (R
2
) v intervalu 0–1, který 

popisuje, jak velkou variabilitu dat vysvětluje daný model. 

Modely byly vypočítány jak pro všechny hodnoty (all data), tak pouze pro hodnoty měřené 

v průběhu dne (day data). Modely pro všechny hodnoty, ve kterých by jako vysvětlující 

proměnná mělo být zahrnuto i globální záření (G), byly vypočítány pouze s vysvětlujícími 

proměnnými TA a TSP, neboť v noci je G = 0, tudíž nemá smysl určovat jeho vliv na TU, 

pokud máme modely pro denní data zvlášť (Tab. 3). Při porovnávání koeficientů determinace 

modelů s různými vysvětlujícími proměnnými (Tab. 4) nebyly modely s vysvětlující 

proměnnou G pro všechna data vůbec počítány. 

 

Tab. 1. Počet dat (N) a korelační koeficient (CC) mezi teplotou půdy pod úhorem v hloubce 5 

cm a jednotlivými proměnnými (G [W m
-2

], TA [°C], TSP [°C]). 

 

  G TA TSP 

    N CC N CC N CC 

prosinec 
all data 10428 - 5965 0,89 10428 0,73 

day data 3077 -0,02 1762 0,91 3077 0,75 



leden 
all data 13176 - 8712 0,89 13176 0,79 

day data 4178 -0,02 2744 0,87 4178 0,82 

únor 
all data 11980 - 7948 0,86 11980 0,50 

day data 4563 0,24 3023 0,80 4653 0,59 

 

Výsledky  

Byly studovány rozdíly teploty půdy naměřené pod černým úhorem a pod standardním 

povrchem v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm v zimních měsících prosinec-únor v letech 

2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019. Z analýzy základních statistických charakteristik teploty 

půdy (Tab. 2) bylo zjištěno, že průměrná teplota půdy pod úhorem je obecně nižší než 

průměrná teplota půdy pod standardním povrchem, a to ve všech studovaných hloubkách 

(Obr. 1), což odpovídá obecným předpokladům. Pro zimní období byl potvrzen nárůst teploty 

se zvětšující se hloubkou (Obr. 1). Pod úhorem v hloubce 5 cm byl zaznamenán relativně 

velký rozptyl dat, což může být způsobeno izolačním vlivem sněhové pokrývky, a naopak 

v některých letech holomrazy. Největší rozptyl dat byl zaznamenán v měsíci únoru. Velmi 

nízké teploty povrchových vrstev půdy v tomto měsíci jsou spojeny s holomrazy, a naopak 

vyšší teploty půdy v hloubce 5 cm s vyšší hodnotou globálního záření.  

 

Tab. 2. Základní statistické charakteristiky teploty půdy [°C] v různých hloubkách pod 

různými povrchy (SP – standardní povrch, U – úhor) ve studovaných měsících. Min = 

minimum, av = průměr, sd = směrodatná odchylka, max = maximum. 

    prosinec leden únor 

povrch hloubka min av sd max min av sd max min av sd max 

SP 5 cm 1,02 3,07 1,14 5,42 -0,46 2,10 1,69 5,54 -0,57 1,17 1,22 6,09 

U 5 cm -2,01 1,50 1,96 8,57 -6,75 0,53 2,28 9,87 -9,90 0,43 2,95 15,48 

SP 10 cm 1,39 3,24 1,06 5,50 -0,09 2,25 1,64 5,54 -0,06 1,28 1,16 6,08 

U 10 cm -0,13 2,13 1,44 6,30 -1,98 1,26 1,74 6,66 -5,32 0,89 1,90 8,24 

SP 20 cm 2,44 3,82 2,00 6,20 0,49 2,86 1,87 5,63 0,49 1,71 1,25 6,25 

U 20 cm 1,13 2,81 1,01 5,47 -0,18 1,85 1,46 5,36 -2,08 1,29 1,39 5,86 

SP 50 cm 3,93 5,06 0,71 7,32 1,57 3,71 1,21 5,98 1,48 2,46 0,93 6,76 

U 50 cm 3,22 4,31 0,60 6,08 1,37 3,14 1,13 5,52 0,94 2,25 0,90 6,12 

SP 100 cm 6,11 7,17 0,80 9,13 3,68 5,51 0,87 6,91 3,12 4,07 0,83 8,19 

U 100 cm 5,90 6,93 0,71 8,60 3,77 5,34 0,76 6,67 3,22 4,08 0,68 7,86 

 



 

 

 
 

Obr. 1. Teplota půdy [°C] v různých hloubkách pod standardním povrchem a úhorem 

v zimním období. V grafech je tučnou čárou vyjádřen medián, dolní a horní část boxu 

znázorňuje první a třetí kvartil. 

 

 



Kromě samotné teploty půdy byly studovány také rozdíly teploty půdy v jednotlivých 

hloubkách pod úhorem a standardním povrchem (TU-TSP). Průměrné rozdíly teploty půdy 

pod dvěma různými povrchy byly nejvýraznější v hloubce 5 cm pod povrchem a nejméně 

výrazné byly v hloubce 100 cm pod povrchem (Obr. 2). V únoru 2017 a v únoru 2019 byla 

průměrná teplota půdy pod úhorem vyšší než pod standardním povrchem, a to ve všech 

hloubkách. V ostatních měsících byla průměrná teplota půdy pod úhorem nižší než pod 

standardním povrchem (Obr. 2). Nejvyšší absolutní hodnota průměrného rozdílu teploty půdy 

pod úhorem a teploty půdy pod standardním povrchem byl zaznamenán v prosinci 2017, a to 

ve všech hloubkách. Nejnižší absolutní hodnota průměrného rozdílu teploty půdy pod úhorem 

a teploty půdy pod standardním povrchem byl zaznamenán v únoru 2019, a to ve všech 

hloubkách kromě hloubky 100 cm. 

 

Obr. 2. Průměrný rozdíl teplot pod úhorem a pod standardním povrchem v jednotlivých 

hloubkách v měsících (XII = prosinec, I = leden, II = únor) a letech (16 = 2016, 17 = 2017, 18 

= 2018, 19 = 2019). 

 

Analýza teploty půdy pod úhorem v hloubce 5 cm pomocí lineárních modelů ukázala, že při 

použití tří vysvětlujících proměnných (globální záření, teplota vzduchu a teplota půdy pod 

standardním povrchem v hloubce 5 cm) se koeficient determinace pohybuje v intervalu 0,75–

0,88 (Tab. 3). Použitím různých kombinací vysvětlujících proměnných (Tab. 4) bylo zjištěno, 

že samotná ozářenost má na teplotu půdy pod úhorem v hloubce 5 cm velice malý vliv. Je 

nutno vzít v potaz fakt, že analýzy byly prováděny pro zimní období, tudíž příkon slunečního 

záření na zemský povrch byl celkově nízký. P-value všech modelů bylo pro všechny lineární 

modely menší než 0,001. Při použití pouze jedné vysvětlující proměnné byly nejlepší 



výsledky získány pro teplotu vzduchu a při použití dvou proměnných byla největší vysvětlená 

variabilita zjištěna pro kombinaci vysvětlujících proměnných teplota vzduchu a teplota půdy 

pod standardním povrchem v hloubce 5 cm (Tab. 4). Tato vysvětlená variabilita byla velice 

podobná vysvětlené variabilitě modelů se třemi vysvětlujícími proměnnými, z tohoto můžeme 

usoudit, že v rámci našeho souboru dat je možné s přesností v průměru 84 % určovat teplotu 

půdy pod úhorem v hloubce 5 cm pouze z teploty vzduchu a teploty půdy pod standardním 

povrchem v hloubce 5 cm, což odpovídá i údajům z literatury. 

 

Tab. 3. Koeficienty (a1, a2, a3) jednotlivých vysvětlujících proměnných, absolutní člen (b), 

směrodatná odchylka (RSE) a koeficient determinace (R
2
) pro vysvětlovanou proměnnou 

teplota pod úhorem v hloubce 5 cm (TU). 

 

TU   G TA TSP b RSE R
2
 

prosinec 
all data - 0,4713 0,5151 -1,311 0,835 0,847 

day data -0,0004 0,5602 0,5572 -1,464 0,876 0,873 

leden 
all data - 0,4582 0,5801 -1,370 0,911 0,875 

day data 0,0045 0,4598 0,7122 -1,557 1,026 0,861 

únor 
all data - 0,4757 0,5379 -0,987 1,505 0,771 

day data 0,0088 0,4047 1,0502 -2,022 1,738 0,758 

 

Tab. 4. Koeficienty determinace (R
2
) pro různé kombinace vysvětlujících proměnných pro 

vysvětlovanou proměnnou teplota pod úhorem v hloubce 5 cm (TU).  

TU prosinec leden únor 

 
all data day data all data day data all data day data 

G - 0,001 - 0,001 - 0,059 

TA 0,785 0,823 0,800 0,765 0,738 0,647 

TSP 0,526 0,567 0,629 0,676 0,248 0,352 

G+TA - 0,823 - 0,765 - 0,675 

G+TSP - 0,567 - 0,691 - 0,413 

TA+TSP 0,847 0,873 0,875 0,854 0,771 0,709 

G+TA+TSP - 0,873 - 0,861 - 0,758 

 

Diskuze 

Velký rozptyl dat teploty půdy v zimních měsících v hloubce 5 cm může být částečně 

vysvětlen vlivem občasné a nesouvislé sněhové pokrývky. Je známo, že přítomnost nebo 

absence sněhové pokrývky může zcela změnit teplotu půdy, přesto nebývá 



v agrometeorologických modelech explicitně zahrnuta (Potopová, 2018). Nejvyšší rozptyl dat 

teploty půdy byl zaznamenán v měsíci únoru, což je způsobeno synoptickou situací a 

výskytem holomrazů, nebo naopak narůstající hodnotou globálního záření. Dle Műnstera a 

Rožnovského (2017) jsou silné mrazy v ČR spojeny s vpádem arktického vzduchu do 

prostoru střední Evropy. Mezi lety 2000–2017 bylo identifikováno 19 těchto období o délce 

od 4 do 22 dnů. Nejčastější povětrnostní situace v těchto obdobích pak byly Východní 

anticyklonální situace Ea (22,1 %) a Severovýchodní cyklonální situace NEc (13,6 %) 

Jak je patrné z výsledků, byly průměrné rozdíly teploty půdy pod dvěma různými povrchy 

nejvýraznější v hloubce 5 cm pod povrchem a nejméně výrazné v hloubce 100 cm. Typ 

povrchu však není jediným faktorem, který výrazně ovlivňuje teplotu půdy. Z předešlých 

studií (Hora, 2011) vyplývají rozdíly v teplotě půdy v závislosti na typu půd. Lehké písčité 

půdy mají v letních měsících teplotu vyšší oproti půdám hlinitým, avšak v zimním období je 

tomu naopak. Toto lze do jisté míry vysvětlit vyšší tepelnou vodivostí a vyšší tepelnou 

kapacitou hlinitých půd ve vztahu k vlhkosti půdy. V jarním a letním období byla v hloubce 

10 cm prokázána vyšší průměrná denní teplota půdy oproti průměrné denní teplotě vzduchu. 

V hloubce 50 cm tomu bylo naopak. Na podzim a v zimě byla průměrná teploty půdy výrazně 

vyšší než teplota vzduchu; toto platí zejména pro teplotu půdy v hloubce 50 cm (Hora, 2011). 

Ze statistické analýzy vyplývá, že největší koeficient determinace (R
2
) je pro model 

s nejvyšším počtem vysvětlujících proměnných. Ze statistického hlediska se při přidávání 

jednotlivých proměnných do modelů R
2
 standardně zvyšuje, tudíž tento koeficient nemůže být 

považován za jediný parametr pro hodnocení kvality modelu. Dalšími parametry 

determinujícími kvalitu modelu je také chyba modelu (zde residual standard error) a délka 

datové řady (čím více dat, tím spolehlivější model). Krok měření byl desetiminutový, tudíž i 

přesto, že byly analyzovány pouze tři zimy neboli devět měsíců, je počet získaných dat 

dostatečný pro výpočet lineárních modelů. Teplota půdy v růstových modelech je simulovaná 

nejčastěji v denním kroku a výjimečně v hodinovém intervalu. Toto vychází z dostupnosti dat, 

která jsou v klimatologickém režimu pozorování získávána pouze 3× za den. Jednotlivé 

modely tak vykazují rozdíly v požadavcích na vstupní parametry a tomu je pak podřízeno i 

jejich využití. Např. model SoilClim sloužící pro výpočet teploty půdy a popis půdního 

klimatu pro podmínky České republiky byl kalibrován a validován Hlavinkou et al. (2011). 

Tento model se skládá z několika samostatných modulů (sad algoritmů), kdy výstupy ze 

základních modulů jsou využity jako vstupy do navazujících výpočtů (Trnka et al., 2013). 

Další numerický model je APEX, který simuluje růst a vývoj plodin na úrovni zemědělských 



podniků a integruje povrchový odtok a koloběh živin mezi půdními bloky (Williams et al., 

2002). Pro simulaci růstu a vývoje plodin v rámci jednotlivých půdních bloků lze využít 

model EPIC (Williams et al., 1984). U modelů APEX a EPIC se ukazuje, že půdní data (půdní 

klima) ovlivňují simulaci v návaznosti na povrchový odtok/erozi, infiltraci, koloběh živin a 

perkolaci. Následně je možné souhrnně hodnotit dopady na biologické, chemické a fyzikální 

procesy v půdě a také na zvýšené riziko eroze. Jedním z nejrozšířenějších programů 

umožňujících modelaci vývoje, růstu a výnosu zemědělských plodin v závislosti na dynamice 

systému půda-rostlina-atmosféra je program Decision Support System for Agrotechnology 

Transfer (DSSAT) (Hoogenboom et al., 2010). Tento model také simuluje teplotu půdy 

v různých hloubkách dle vybrané plodiny (např. ozimá pšenice). Současné modely však 

nedokáží pomocí komplexních rovnic přesně popsat všechny procesy půdního klimatu. Stále 

nebyly dostatečně objasněny mechanismy vlivu sněhové pokrývky na variabilitu vlhkosti a 

teploty půdy. Proto budou naše experimentální výsledky a statistické modely následně využity 

při kalibraci a validaci růstových modelů pro různé plodiny, včetně studia mrazuvzdornosti 

ozimé pšenice. 

 

Závěr 

Výsledkem našeho výzkumu je návrh jednoduchého lineárního modelu, na základě kterého je 

možné vypočítat teplotu půdy pod úhorem v hloubce 5 cm v zimním období pomocí 

ozářenosti, teploty vzduchu a teploty půdy pod standardním povrchem v hloubce 5 cm. 

Vysoká hodnota koeficientů determinace potvrzuje, že je možné uspokojivě odhadnout 

teplotu půdy pod porostem pšenice z dat naměřených na agroklimatologické stanici ČZU, 

která měří teplotu půdy pod standardním povrchem a černým úhorem. Návazným krokem 

bude výzkum vztahu teploty půdy pod úhorem v hloubce 5 cm a různých parametrů v teplém 

období roku, kde očekáváme větší vliv ozářenosti z důvodu výrazně vyšších hodnot příkonu 

slunečního záření v tomto období. Téma tak zůstává námětem řešitelů k další práci. 
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Abstract 

Estimation of soil temperature in relation to frost resistance of winter wheat using 

statistical modeling risk 

The objective of this research was to reveal the differences between soil temperatures below 

fallow land and standard cover under various depths in relation to frost-resistance of winter 

wheat. Soil temperature, however, is a standard variable measured only below the standard 

surface at most climatological stations. Therefore, the temperature sensors PT100 are installed 

for both cover types such as under the standard cover and the fallow ground (soil without 

vegetation cover) at depths 5, 10, 20, 50, 100 cm at the CZU agroclimatological station. 

Simultaneously, other meteorological variables such as air temperature, precipitation and 

global radiation were measured. Data were stored at 10minute intervals. Data were manually 

checked, and the suspicious or biased values were removed. Data from the last three winters 

were used for analyses of soil temperature: Dec 2016 – Feb 2017, Dec 2017 – Feb 2018 and 

Dec 2018 – Feb 2019 (9 months in total). In relation to the frost resistance of winter wheat, 

the soil temperature at a depth of 5 cm was selected for further analyses, because this depth is 

closest to the depth of the plant node.  

The average soil temperature below the fallow land was found to be generally lower than the 

average soil temperature below the standard surface at all studied depths. The temperature 

increase with increasing depth was confirmed for winter season.  A relatively large variability 

of data was recorded under fallow land at a depth of 5 cm, which may be caused by snow 

cover. In addition, soil temperature differences between fallow land and standard surface at all 

depths were studied. The average soil temperature differences under the two different surfaces 

were the most considerable at a depth of 5 cm and the least considerable at a depth of 100 cm 

below the surface. In Feb 2017 and Feb 2019, the average soil temperature under fallow land 

was higher than below the standard surface at all depths, and in other months the average soil 

temperature under fallow land was lower than below the standard surface. The highest 

absolute value of the average soil temperature below fallow land and below the standard 

surface was recorded in Dec 2017 at all depths. The lowest absolute value of the average soil 



temperature below fallow land and the standard surface was recorded in Feb 2019 at all 

depths except 100 cm.  

Analysis of soil temperature under the fallow land at depth of 5 cm using the linear regression 

showed that the coefficient of determination of a model is in the range of 0.75–0.88 with three 

explanatory variables (global radiation, air temperature and soil temperature below standard 

surface at depth of 5 cm). Global radiation was found to have a very little effect on the soil 

temperature under fallow land at depth of 5 cm, which may be related to the fact that analysis 

was conducted for the winter period when the solar irradiation was generally low. Using only 

one explanatory variable, the best results were obtained for air temperature, and using two 

variables, the greatest explained variability was found for the combination of air temperature 

and soil temperature below the standard surface at depth of 5 cm. This explained variability 

was very similar to the explained variability of models with three explanatory variables, so it 

would be possible to estimate soil temperature under fallow land at depth of 5 cm only from 

air temperature and soil temperature below the standard surface at depth of 5 cm.  

In areas with a high probability of winter temperatures dropping below frost-tolerance 

thresholds and that tend to have moderate snow cover, the information about snow cover 

presence/absence is essential for estimating potential frost damage to winter cereals. Some 

growth models can be used to simulate soil temperature under different crops in relation to 

Soil-Plant-Atmosphere system. The crop models calculate expected growth and development 

based on equations that describe how a crop responds to soil and weather conditions. 

Although crop growth models are very sophisticated software, algorithms of the influence of 

snow cover on soil climate estimates are not always included. There are models that attempt 

to simulate availability of soil water content (the soil-crop-snow cover) in relation to the 

timing of snow melting (e.g. SoilClim, APEX and EPIC). The intended improvements can 

exploit snow data information leading to more precise simulations in the soil temperatures, 

resulting more precise crop yield forecasts. The Environmental Policy Integrated Climate 

(EPIC) and Agricultural Policy Environmental Extender (APEX) models operated on a daily 

time step to simulate the temperature or moisture content of the soil for various crops. The 

accuracy of model is tested by comparing predicted soil-climate dataset with measured values. 

At present, we are in the stage of field data collecting to calibrate and validate of models for 

Elbe lowland conditions. Therefore, our experimental results and statistical models will 

subsequently be used to calibrate and validate growth models for various crops, including the 

study of winter wheat frost resistance.  



The result of our research is a simple linear model which allows to estimate soil temperature 

under fallow land at depth of 5 cm in winter using values of irradiance, air temperature above 

the surface and soil temperature below standard surface at depth of 5 cm. The next step will 

be to investigate the relationship of soil temperature under fallow land at depth of 5 cm and 

various parameters in the warm season of the year, where we expect a greater effect of 

irradiation. 
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