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Abstrakt  

Oběh vody v krajině lidé významně ovlivňují svou hospodářskou činností. Zvláštní postavení 

mají v tomto ovlivnění města se svým zcela odlišným povrchem. Velké plochy nepropustných 

povrchů, odvádění dešťové vody do kanalizace, pod zemí vedené rozvody a další stavební 

zásahy mění rozsah jednotlivých fází oběhu vody. Významnou roli ve zlepšení vlhkostních a 

vláhových poměrů ve městech sehrává zeleň. V centrální části města Brna probíhají na 

čtyřech rozdílných lokalitách měření půdní vlhkosti snímači VIRRIB, v hloubce 10-30 cm a 

40-60 cm. Výsledky dokládají rozdílnou dynamiku vlhkosti půdy v půdním profilu danou 

stavebními zásahy. Větší změny vlhkosti probíhají ve vrstvě 10 – 30 cm, ale na stanovištích 

s betonovými koridory dochází k omezení pohybu vody, takže kořenový systém dřevin je 

vystaven dílčímu přemokření. Dané poznatky by měly být vodítkem pro vedení závlahy 

zeleně ve městech. 
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Abstract 

Water cycle in landscape is significantly affected by humans and their activities. Urban areas 

play a special role in this cycle due to their very different surface. Large areas of impermeable 

surfaces, rain water drainage down the sewerage, water pipes underground and other 

constructions change the extent of the individual water cycle phases. Green areas play an 

important role in the improvement of moisture and water conditions in cities. Soil moisture is 

being monitored at four different locations in the center of Brno by VIRRIB sensors at depths 

of 10-30 cm and 40-60 cm. Results prove variable soil moisture in soil profile due to 

construction activities. The 10-30 cm layer is more variable in terms of moisture, but at places 

with concrete surface there is a limited water transport so the root system of vegetation is 

subjected to partial overwatering. These findings should be a guide for watering of green 

areas in cities. 
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Úvod 

Města se v posledních desetiletích stále více rozrůstají, což vyvolává na jedné straně stále 

větší tlak na jejich okolí, dochází k záboru půdy, připojování menší obcí v sousedství apod. 

Růst počtu obyvatel je ještě navyšován hlavně v letním období vysokým počtem turistů, kteří 

vyhledávají historické památky, ale i moderní výstavbou a množstvím dalších zajímavostí 

měst. Počet obyvatel na jednotku plochy je ve městech násobně vyšší než v okolních obcích.  

Navíc prostředí města je většinou tvořeno neprostupnými povrchy pro vodu, takže tyto nejsou 

zchlazovány výparem a hlavně v jasných dnech letního období dosahují vysokých teplot 

(Oke, 1977). Následně je takto ohříván i vzduch, a lidé jsou tak v městském prostředí 

zatěžováni teplotními stresy, pocity dusna apod., tzn. že dochází ke zhoršení zdravotních 

podmínek. Nejen s ohledem na lidské zdraví si musíme uvědomovat, že městské prostředí má 

svou specifickou formu mezoklimatu až mikroklimatu. Městské podnebí je v určitých 

hodnotách odlišné od často všeobecných údajů o podnebí pro dané místo, má odlišnou 

radiační a následně energetickou bilanci, než je převažující povrch zemědělské či přírodní 

krajiny, kde je dominantní zeleň (Petrovič, 1979).  

Pokud je zeleň nahrazena stavebními materiály, jako je asfalt, beton, dlažba a další, dochází 

ke změně dynamiky hlavně teploty a vlhkosti vzduchu. V odborné literatuře označujeme 

tepelné změny jako „tepelný ostrov měst“. Howard (1999) provedl vědecká srovnání 

teplotního režimu města a přilehlých venkovských oblastí. Rozsáhlá studie městského 

prostředí byla provedena na příkladu města Brna. Studie vycházela ze sítě účelových 

meteorologických stanic a najdeme ji v publikaci Klima Brna (Dobrovolný et al., 2012).  

V letním období se ve městě zvyšují teploty vzduchu a lidský organismus je při vyšších 

teplotách vzduchu daleko více zatěžován. Jde o stavy nepříjemné, které však při extrémních 

hodnotách mohou být až pro zdraví škodlivé. Přes noc se zemský povrch ve městech 

ochlazuje pomaleji než v přírodním terénu, proto vliv tepla se projevuje hlavně v nočních 

hodinách (Voogt, 2002).  

Vzhledem k odlišným vlastnostem městského prostředí, jak bylo výše uvedeno, vyplývá, že 

standardní meteorologická měření nemohou přesně vyjadřovat městské prostředí. Teplota 

vzduchu nad standardními městskými povrchy může být až o více jak deset stupňů Celsia 

vyšší než teplota měřená na standardní klimatologické stanici s travnatým povrchem. Využití 

dat ze standardních klimatologických stanic je tak pro hodnocení klimatu měst nevhodné.  

Litschmann a Rožnovský (2012) mimo jiné uvádějí, že i při vysokých teplotách vzduchu 

prostředí parků či lesa vytvářejí vhodné podmínky pro pobyt obyvatel města díky 

termoregulačnímu efektu vegetace. Např. při denních teplotách vzduchu nad 30 °C, které jsou 



 

 

z hlediska lidského zdraví vysoce zatěžující organizmus, plochy se zelení mají teplotní 

extrémy nižší, tedy převážně pod 25 °C.  

Zeleň ve městech má prokazatelně zchlazující účinek, ovšem tato zeleň pro svou existenci 

vyžaduje určité podmínky (Paganová a kol., 2015). I zeleni škodí extrémně vysoké teploty 

vzduchu. Ovšem pro zajištění svých fyziologických funkcí vyžaduje potřebné množství vody. 

Proto je významným ukazatelem pro pěstování zeleně vlhkost půdy. V městském prostředí 

jsou podmínky pro výsadbu stromů v ulicích zcela odlišné od volné krajiny i od výsadeb 

v parcích (Flückiger a  Braun, 1999). Prostor pro výsadbu stromů v ulicích představuje malé 

izolované otvory, které jsou vyhloubeny do okolního zadlážděného povrchu a bývají 

ovlivněny vedením inženýrských sítí a dopravou (Bassuk, Whitlow, 1987). Největším 

problémem jsou samotné půdní podmínky, které jsou uměle vytvořeny a mají malou vodní 

kapacitu (Rožnovský, Salaš, 2014). Problém představují i mříže a zadlážděný povrch v okolí 

stromu, který zvyšuje teplotu půdy a zároveň tuto teplotu udržuje po delší dobu (Quigley, 

2004).  

 

Metodika 

Vlhkost půdy byla měřena na třech rozdílných lokalitách v intravilánu města Brna. Extrémní 

stanoviště pro růst dřevin představuje lokalita Petrov, část Denisovy sady (N 49°11´25 E 

16°36´21). Jde o park, orientovaný na jih, bez zatravnění, nachází se zde pouze nerovnoměrný 

porost keřových růží, charakteristický velkou členitostí terénu. Nachází se na svahu kopce 

Petrov a je tvořen terasami s velkým podílem zpevněných ploch. Druhou lokalitou je park pod 

hradem Špilberk (N 49°11´41 E 16°36´14), který představuje plochu s vhodnějšími 

podmínkami pro růst dřevin, vyšší koncentrací zeleně (stromové, keřové i bylinné patro) a 

s menším výskytem zpevněných ploch. Obě lokality se nacházejí v nadmořské výšce přibližně 

300 m n. m. Půdním typem je zde kambizem. Třetí lokalita charakterizuje centrální část města 

Brna, jde o ulici Joštovu (N 49°11´50 E 16°36´15), měření probíhá u jednoho vybraného 

stromu, který je součástí stromořadí. Půda je ovlivněna stavební činností, nelze určit její typ. 

Vlhkost je zaznamenávána pomocí vlhkostních čidel Virrib. Zaznamenávání dat a jejich 

přenos do počítače byl zabezpečen pomocí dataloggeru Minilog (Fiedler AMS s.r.o., České 

Budějovice). Půdní vlhkost byla zaznamenávána celodenně v patnáctiminutových intervalech 

ve dvou hloubkách půdního profilu (10 – 30 cm, 40-60 cm). Data byla odčítávána 

z dataloggeru pravidelně, přibližně v měsíčních intervalech. Získaná data byla dále tabelárně a 

graficky zpracovávána v programu Excel a statisticky hodnocena v programu Staistica 12 CZ 

(StatSoft, TIBCO Software). K samotnému statistickému hodnocení dat byly použity denní 



 

 

průměry daných vlhkostí půdy a dále denní minimální a maximální hodnoty vlhkosti půdy. 

Z těchto hodnot byly dále počítány průměrné měsíční hodnoty vlhkosti půdy a směrodatné 

odchylky těchto parametrů. Statisticky průkazné rozdíly (na hladině významnosti α=0,05) 

byly stanoveny za pomoci Analýzy rozptylu (ANOVA). Statisticky průkazné rozdíly 

měsíčních průměrných, minimálních a maximálních hodnot vlhkosti půdy mezi sledovanými 

stanovišti jsou vyjádřeny v tabulkách za pomoci písmen abecedy uvedených v horním indexu  

u vypočtených hodnot. Rozdílná písmena abecedy znamenají průkazný rozdíl mezi 

sledovanými stanovišti a shodná písmena poukazují na neprůkazné rozdíly mezi stanovišti 

v příslušném měsíci.  

 

Výsledky 

Úvodem vyhodnocení je nutné uvést, že rok 2018 patřil na celém území ČR k rokům 

mimořádně suchým, kdy deficit srážek začal již v počátku jara a v podstatě pokračoval až do 

závěru podzimu, což platí i pro oblast Brna. Deficitem srážek jsou tedy naše výsledky za rok 

2018 jednoznačně ovlivněny. Na druhé straně je možné tyto výsledky brát jako ukazatel pro 

mimořádně suchý rok. Ze statistického zpracování údajů o vlhkosti půdy vycházejí následující 

poznatky. Na všech lokalitách a v obou vrstvách měření se projevuje velmi podobný průběh 

vlhkosti půdy v průběhu roku. V obou vrstvách je nejvlhčí zimní období a prudký pokles 

vlhkosti v měsíci květnu. Taktéž reakce na srážky v září je velmi podobná. Z analýzy 

naměřených vlhkostí půdy vyplývá, že ve vrstvě 10 až 30 cm nacházíme nejnižší vlhkost půdy 

u stromu na ulici Joštově  v podstatě mimo měsíce listopad a prosinec (Obr. 1). V Tab. 1 jsou 

uvedeny hodnoty měsíčních průměrů a směrodatná odchylka. Od konce dubna do konce října 

se pohybují průměrné měsíční hodnoty vlhkosti půdy mezi 15,8 % (srpen) do 18,7 % (září). 

Nejvyšší rozdíly jsou v měsících květen a červen. Ze získaných výsledků lze odvodit, že to 

může být dáno vlivem nepropustného povrchu v blízkosti stromů a betonovými koridory pro 

rozvody v blízkosti kořenů. Ovšem mimo období leden až duben, září a v závěru roku listopad 

a prosinec byly vlhkosti půdy nízké i na lokalitách Petrov a Špilberk, což je dáno srážkovým 

deficitem a vysokými teplotami vzduchu. Přes rozdílnou expozici vidíme na obou těchto 

stanovištích velmi podobný průběh vlhkosti půdy.  

Ve vrstvě 40 až 60 cm je shoda hodnot půdní vlhkosti na lokalitách větší než ve vrstvě 10 až 

30 cm (Obr. 2 a Tab. 2). Potvrzuje to hlavně průběh vlhkosti na lokalitě Joštova,  kde dokonce 

v březnu a dubnu jsou vlhkosti vyšší než na dalších dvou lokalitách, ale hlavně v listopadu a 

v prosinci  stoupají zcela nepřirozeně oproti Petrovu až o 10 %.   



 

 

 

Graf 1: Průměrné měsíční hodnoty vlhkosti půdy v roce 2018 v půdním profilu 10 – 30 cm 

 

Graf 2: Průměrné měsíční hodnoty vlhkosti půdy v roce 2018 v půdním profilu 40 – 60 cm 
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Tab. 1: Hodnoty vlhkosti půdy (%) v půdním profilu 40 – 60 cm v roce 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviště Petrov Joštova Špilberk Petrov Joštova Špilberk Petrov Joštova Špilberk 

Měsíc 
Průměrné hodnoty vlhkosti půdy v 

půdním profilu 10 - 30 cm (% obj.) 

Maximální hodnoty vlhkosti půdy v 

půdním profilu 10 - 30 cm (% obj.) 

Minimální hodnoty vlhkosti půdy v 

půdním profilu 10 - 30 cm (% obj.) 

Leden 33,17±0,80
a
 32,14±0,82

a
 35,72±0,91

b
 33,65±1,12

a
 32,74±1,21

a
 36,57±1,06

b
 32,76±0,69

ab
 31,70±0,64

a
 34,64±0,86

b
 

Únor 32,38±1,54
b
 31,03±2,26

ab
 32,52±4,51

b
 32,79±1,31

b
 31,68±2,02

ab
 33,27±4,23

b
 32,07±1,66

b
 30,58±2,55

ab
 31,65±4,69

b
 

Březen 29,33±2,47
bc

 25,08±4,38
a
 28,29±6,19

b
 29,76±2,39

b
 25,62±4,30

a
 29,04±6,25

b
 28,96±2,57

b
 24,66±4,48

a
 27,53±6,09

b
 

Duben 27,13±3,16
ab

 26,60±3,60
ab

 28,28±2,61
b
 27,42±3,21

a
 27,04±3,58

a
 28,63±2,64

ab
 26,77±3,14

a
 26,13±3,57

a
 27,78±2,51

a
 

Květen 20,64±1,06
b
 16,26±0,61

a
 20,24±1,23

b
 21,02±1,17

b
 16,47±0,64

a
 20,48±1,33

b
 20,27±1,00

b
 16,10±0,60

a
 19,92±1,11

b
 

Červen 21,02±1,29
b
 16,58±0,84

a
 20,20±2,77

b
 21,50±1,46

b
 16,80±0,90

a
 21,18±4,47

b
 20,56±1,21

b
 16,36±0,82

a
 19,30±2,03

b
 

Červenec 18,19±0,71
ab

 16,14±0,44
a
 18,55±2,10

bc
 18,55±0,75

ab
 16,37±0,49

a
 19,39±3,28

ab
 17,90±0,67

ab
 15,96±0,44

a
 18,04±1,63

ab
 

Srpen 15,64±0,76
a
 15,78±0,51

a
 16,44±1,03

ab
 15,90±0,78

a
 15,96±0,53

a
 16,59±1,10

ab
 15,41±0,77

a
 15,62±0,50

a
 16,28±0,97

ab
 

Září 23,74±5,33
b
 18,72±1,10

a
 24,67±4,47

b
 24,44±5,49

b
 19,00±1,08

a
 25,72±5,40

b
 22,92±5,04

b
 18,51±1,16

a
 23,76±4,23

b
 

Říjen 17,18±0,77
a
 17,00±0,53

a
 18,39±0,86

ab
 17,42±0,79

a
 17,12±0,55

a
 18,58±0,90

ab
 16,99±0,71

a
 16,89±0,52

a
 18,20±0,80

ab
 

Listopad 19,19±0,54
a
 24,00±1,89

c
 21,35±0,69

b
 19,37±0,54

a
 24,33±1,92

c
 21,56±0,66

ab
 18,99±0,50

a
 23,66±2,02

c
 21,08±0,73

ab
 

Prosinec 23,63±2,64
a
 26,42±1,15

bc
 27,54±2,59

c
 23,95±2,59

a
 26,99±1,43

b
 28,26±2,69

bc
 23,30±2,66

a
 26,05±1,05

b
 26,66±2,46

bc
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Tab. 2: Hodnoty vlhkosti půdy (%) v půdním profilu 40 – 60 cm v roce 2018 

Stanoviště Petrov Joštova Špilberk Petrov Joštova Špilberk Petrov Joštova Špilberk 

Měsíc 
Průměrné hodnoty vlhkosti půdy v 

půdním profilu 40 - 60 cm (% obj.) 

Maximální hodnoty vlhkosti půdy v 

půdním profilu 40 - 60 cm (% obj.) 

Minimální hodnoty vlhkosti půdy v 

půdním profilu 40 - 60 cm (% obj.) 

Leden 30,11±1,50
a
 31,99±1,06

b
 32,64±1,35

b
 30,53±1,71

a
 32,60±1,52

b
 33,33±1,58b

c
 29,79±1,49

ab
 31,57±0,88

b
 31,82±1,35

b
 

Únor 30,11±0,15
ab

 31,10±0,96
bc

 32,03±0,92
cd

 30,23±0,16
a
 31,53±1,23

ab
 32,36±0,86

bc
 30,04±0,16

a
 30,82±0,83

ab
 31,56±0,93

b
 

Březen 29,08±0,27
cd

 29,54±1,11
d
 27,42±2,59

ab
 29,19±0,29

b
 29,78±1,19

b
 27,83±2,60

a
 29,00±0,25

b
 29,35±1,10

b
 26,96±2,53

a
 

Duben 27,19±1,48
ab

 28,13±3,71
b
 26,88±1,88

ab
 27,44±1,44

a
 28,49±3,66

ab
 27,17±1,90

a
 27,01±1,54

a
 27,71±3,76

ab
 26,60±1,86

a
 

Květen 20,69±1,01
c
 17,18±0,66

a
 19,46±1,28

bc
 20,86±1,07

c
 17,34±0,72

a
 19,58±1,34

bc
 20,56±0,96

c
 17,03±0,61

a
 19,34±1,21

bc
 

Červen 19,94±0,21
b
 17,36±0,81

a
 17,94±0,74

a
 20,06±0,22

b
 17,60±0,99

a
 18,08±0,82

a
 19,85±0,21

c
 17,12±0,69

a
 17,83±0,71

ab
 

Červenec 18,47±0,59
c
 17,08±0,46

ab
 16,79±0,59

a
 18,58±0,60

b
 17,20±0,51

a
 16,91±0,68

a
 18,38±0,59

b
 16,98±0,41

a
 16,73±0,57

a
 

Srpen 17,04±0,46
ab

 16,77±0,45
a
 16,15±0,75

a
 17,13±0,47

a
 16,86±0,49

a
 16,22±0,78

a
 16,96±0,45

ab
 16,69±0,40

ab
 16,08±0,71

a
 

Září 20,44±2,33
a
 20,21±0,99

a
 22,49±2,88

b
 20,72±2,41

a
 20,44±0,92

a
 22,88±2,93

b
 20,18±2,36

a
 20,00±1,07

a
 22,06±2,74

b
 

Říjen 16,96±0,40
a
 18,82±0,94

bc
 18,11±0,70

ab
 17,02±0,42

a
 18,95±0,99

bc
 18,19±0,71

ab
 16,90±0,39

a
 18,72±0,87

b
 18,03±0,69

ab
 

Listopad 16,34±0,13
a
 24,24±1,15

c
 17,50±0,04

ab
 16,37±0,13

a
 24,42±1,21

c
 17,60±0,04

ab
 16,31±0,13

a
 24,03±1,10

c
 17,41±0,05

b
 

Prosinec 16,69±0,96
a
 26,59±1,15

c
 18,53±1,28

b
 16,75±1,00

a
 27,08±1,47

c
 19,00±1,33

b
 16,63±0,93

a
 26,28±0,91

c
 18,04±1,24

b
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Další rozdíl ve vlhkosti půdy je v tom, že pokles v květnu na Joštově oproti dalším dvěma 

lokalitám není tak vysoký. Již v červnu se blíží vlhkosti půdy na Špilberku. V měsících leden 

a únor a potom říjen až prosinec je nejmenší vlhkost na lokalitě Petrov.   

Srovnání hodnot vlhkosti půdy v obou měřených vrstvách vede k závěru, že ve vrstvě 10 až 

30 cm se projevuje více nepropustný povrch, naopak ve vrstvě 40 až 60 cm sehrávají roli 

betonové koridory a vsakování je zde narušeno.  

  

Závěr 

Dosažené výsledky, které jsou typické pro rok s mimořádným suchem, dovolují následující 

závěry. V měřených vrstvách je víceméně podobný průběh vlhkosti půdy. Ovšem pohyb vody 

v půdě všech tří stanovišť není zcela shodný. Na Joštově ulici nacházíme rozdílné hodnoty, 

které naznačují, že pohyb vody v půdě není zcela přirozený.  

Při nízkých srážkách, tedy v suchých obdobích, budou nejvíce trpět suchem porosty v částech 

měst s neprostupnými povrchy, kde nedochází k přirozenému vsakování dešťové vody. 

Vzhledem k tomu, že vliv zeleně ve městech je pozitivní, je nutné, aby byly výsadby 

prováděny i v podmínkách pro zeleň méně příznivých. Ponechání větších ploch bez zeleně by 

znamenalo zvyšování teploty vzduchu, a to zvláště v centrální části měst, ale také v místech 

s plošně rozsáhlými plochami s umělým povrchem.  

Pro snižování negativních dopadů tepelného ostrova a výrazné zlepšení městského prostředí je 

nutné nejen udržet, ale naopak rozšiřovat plochy zeleně, která plní několik funkcí, jako 

zchlazování prostředí, obohacení vzduchu o vodní páru apod. Ovšem zeleni v méně 

příznivých podmínkách je nutné věnovat větší pozornost. To platí i pro zálivku, která by měla 

být v nižších dávkách, ale častěji. Pro udržování vhodné vlhkosti je nutné provádět její měření 

a podle ní řídit závlahový režim. Zaschnutí nemalého počtu stromů v roce 2018 nutnost 

zálivky dokládá.   

Z hlediska poznání a možné generalizace výsledků a jejich využití v praxi vyžaduje víceletý 

výzkum, včetně využití metod dálkového průzkumu.   
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Summary 

Water cycle in landscape is significantly affected by humans and their economic activities. 

Urban areas, i.e. cities have a unique position here, given their different surface compared to 

natural conditions. Large areas of impermeable surfaces, rain water discharge to sewage 

system, underground water pipes and other constructions change the extent of the individual 

phases of the water cycle, particularly the process of infiltration and evaporation. Significant 

role in improving moisture and water balance in cities is played by green areas. There are 

three different locations in the Brno city center where measurements are being made. 

Denis park represents an extreme location for woody plant growth. This park, oriented to the 

south, is characterized by high terrain variability. It is located on the slope of the Petrov hill 

and consists of terraces with high proportion of paved surfaces. The park below the Špilberk 

castle was chosen as an area with more suitable conditions for woody plants growth, with 

higher concentration of green areas (trees, bushes and plants) and smaller percentage of paved 

areas. Both locations lie at an elevation of approximately 300 m above sea level. The soil type 

here is cambisol. 

Third location characterizes central part of Brno, the Joštova street, measurements are being 

made next to one selected tree, which is part of an alley. The soil is affected by construction 

works and its type cannot be determined. 

Soil moisture measurements are taken using the VIRRIB sensors, which are placed 10-30 cm 

and 40-60 cm deep. Data recording and its storage is possible thanks to data-loggers in 15 min 

intervals. Data is then retrieved from the data logger in monthly intervals. The data is then 

analyzed in the form of a table and graphs in MS Excel and statistically analyzed in Statistica 

12 CZ (Stat Soft, TIBCO Software). 

We are aware of the fact that one-year measurements of soil moisture are affected by the 

course of the weather in the year 2018 and the results cannot be generalized. On the other 

hand, the results are representative for that particular, very dry, year 2018. 

The results, which are typical for a year with exceptional drought, showed the following. The 

measured soil layers show a more or less similar course of soil moisture. However, water 

transport in soil is not equivalent at the three locations. The values observed at the station on 

Joštova suggest that water transport here is not completely natural.  



 

 

The results at the 40 to 60 cm layer show more similarities among the three locations 

compared to the 10 to 30 cm layer. This is proven particularly by the course of soil moisture 

at Joštova location, where the moisture values are even higher in March and April than at the 

other two locations and increase unnaturally in November and December. 

Comparison of the soil moisture values in both measured layers leads to a conclusion that in 

the 10 to 30 cm layer an impermeable surface manifests itself more compared to the 40 to 60 

cm layer, where concrete corridors play a significant role and water absorption is disrupted.  

During low precipitation periods, i.e. dry periods, the most negatively affected plants will be 

those growing on impermeable surfaces, where there is no natural absorption of rain water. 

Given the fact that green areas in cities have a positive impact it is necessary to introduce such 

green areas even at places less suitable for growth. Having large areas without any plants or 

trees would lead to an increase in air temperature, especially in city centers, but also at places 

with large paved surface areas. 

In order to mitigate the negative impacts of urban heat island and improving urban 

environment as such it is necessary not just to maintain, but to extend green areas in cities, 

which play several roles, such as cooling down the air, enriching the air with water vapor etc. 

However, more attention needs to be given to green areas in less suitable places for growth. 

This for example is relevant for watering the plants, which in such cases need to be watered in 

smaller amounts more frequently. In order to maintain the desired soil moisture it is necessary 

to perform measurements and water the plants according to the observed values. The 

importance of proper watering is well illustrated by the significant number of trees that dried 

out in 2018. 

With regards to findings and possible generalization of the results and their use in practice, 

several years of measurements including usage of remote sensing is required.  

The results prove variable dynamics of soil moisture in soil profile determined by 

construction activities. More variability can be seen in the 10-30 cm layer, but locations with 

concrete corridors show limited water transport so the root system of woody plants is 

subjected to excess of water after rain or watering. The above findings prove that watering in 

urban areas should be based on proper knowledge of the soil profile and construction 

activities. 

 

 

 

 


