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Abstrakt  
Parametr vlhkosti půdy je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů ekologických podmínek 

daného ekosystému. Tato studie předkládá výsledky měření půdní vlhkosti ve větrolamu a na 

orné půdě zemědělského pozemku v různých vzdálenostech od něj. Měření probíhalo 

kontinuálně od jara 2018 v oblasti Břeclavska na jižní Moravě. Byla zřízena 4 měřiště: jedno 

uvnitř větrolamu, další ve vzdálenostech 45 a 90 m od větrolamu (zároveň 90 m od bočního 

větrolamu) a čtvrté ve vzdálenosti 90 m a zároveň 180 m od bočního větrolamu. K měření 

byly použity snímače objemové půdní vlhkosti VIRRIB umístěné svisle v hloubkách po 20 

cm. Se vzrůstající vzdáleností od větrolamu se snižuje vlhkost půdy ve většině měřených 

půdních vrstev. Výsledné hodnoty potvrzují předpoklad pozitivního ochranného efektu 

větrolamů. Půda v samotném větrolamu je přitom sušší než na orné půdě.  
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Abstract 

Soil moisture is one of the most important indicators of ecological conditions of ecosystem. 

This study presents the results of soil moisture measurement in windbreak and on arable land 

of agricultural land at different distances from it. The measurement has been carried out 

continuously since spring 2018 in Břeclav region in Southern Moravia. Four measuring points 

were established: one inside the windbreak, another at 45 and 90 m from the windbreak (and 

90 m from the side windbreak) and the fourth measuring point at 90 m (and 180 m from the 

side windbreak). VIRRIB volumetric soil moisture sensors placed vertically in depths of 20 

cm were used for measurement. As the distance from the windbreak increases, the soil 

moisture in the soil is reduced in most of the measured soil layers, thus confirming the 

assumption of a positive protection effect of the windbreaks. While the soil in the windbreak 

itself is drier than on arable land. 
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Úvod 
K aktuálně řešeným tématům patří problematika sucha a klimatické změny a s nimi 

související otázka, zda je současná krajinná struktura, především v intenzivně zemědělsky 

obhospodařovaných oblastech České republiky, vyhovující. Pro osvětlení reálné situace je 

třeba provádět důkladná šetření, zabývající se ekologickými faktory, které v této krajinné 

struktuře působí. Zjišťování půdních charakteristik v podmínkách polních kultur či v rámci 

krajinných prvků, např. větrolamů, které v krajině slouží jako účelové fragmenty lesních 

biocenóz, poskytuje zásadní informace o životních podmínkách kulturních či přirozeně 

rostoucích rostlin. Tato studie se zabývá srovnáním půdní vlhkosti ve větrolamu a na přilehlé 



orné půdě v různých vzdálenostech od něj. Tato data mohou sloužit jako podklad pro 

hodnocení účinků větrolamů a jejich očekávaných funkcí.  

 

Materiál a metody 
Zájmové území náleží ke katastrálnímu území obce Hrušky, která leží v nejjižnější části 

Jihomoravského kraje asi 8 km východně od města Břeclav (viz obr. č. 1). Na velké části 

těchto pozemků hospodaří firma FOREST-AGRO s.r.o., zabývající se na těchto pozemcích 

zemědělskou rostlinnou výrobou.  

 

Obr. č. 1 – Situační nákres 

Území je součástí Dolnomoravského úvalu – sníženiny s plochým reliéfem na neogenních a 

kvartérních sedimentech, který tvoří severní polovinu Vídeňské pánve. Dle fytogeografického 

členění náleží oblast k fytogeografické oblasti termofytikum. Z hlediska zrnitosti se zde 

nachází půdy hlinité a hlinitopísčité, půdním druhem střední a lehké půdy. Matečný 

(půdotvorný) substrát tvoří spraše, sprašové překryvy, písky a štěrkopísky. Pedogenetickým 

procesem byla převážně černozemní humifikace nebo akumulace humusu. Zastoupené půdní 

typy: černozemě (až 69 %), fluvizemě (cca 10 %), regozemě (cca 5 %) (Blažejová, 2008).  

Vybrané území je charakterizováno klimatickou oblastí T5 – teplá, průměrné roční srážky činí 

538 mm, průměrná roční teplota je 9,5 ºC. Území se nachází ve výšce cca 175 m n. m., 

sklonitost do 3º. Převládající směr větru je severovýchodní, jihovýchodní a jižní. Suma teplot 

nad 10 ºC je vyšší než 2800 ºC, pravděpodobnost suchých vegetačních období je až 40 %. 

V půdním bloku na měřištích se nachází dle pedologického zemědělského průzkumu půdy 

hlinité, půdní typ černozemě.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pro měření vlhkosti půdy byla vybrána oblast, kde se pravoúhle stýkají dva větrolamy.  

V rohové části půdního bloku, která takto vzniká, lze předpokládat nejvyšší ochranný efekt 

větrolamů z hlediska snížení rychlosti větru, a tudíž i nejvýznamnější vliv větrolamu na 

vlhkost orné půdy přilehlého polního pozemku. Pro měření vlhkosti půdy byly na poli 

vybrány tři měřící body - sondy v různé vzdálenosti od obou větrolamů, měření proběhlo také 
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přímo v jednom z větrolamů. Sondy s čidly byly označeny dvojicí číslic, z nichž každá 

charakterizuje vzdálenost od jednoho z větrolamů, jednalo se tedy o sondu 90/45 (90 m od 

jednoho, 45 m od druhého větrolamu), 90/90 (90 m od obou větrolamů) a 180/90 (180 m od 

jednoho, 90 m od druhého větrolamu) – viz obr. č. 2. Zjišťování vlhkosti půdy probíhalo na 

sondách 90/90 a ve větrolamu již od května 2018, další měřiště (90/45, 180/90) byla 

instalována v červnu 2019. Na polních pozemcích byla v roce 2018 pěstována pšenice ozimá, 

v roce 2019 kukuřice na zrno. Půdní čidla byla umístěna přímo do porostu zemědělské 

plodiny tak, aby se zjištěná data půdní vlhkosti shodovala s podmínkami přímo pod porostem, 

měřiště byla tedy bezprostředně obklopena plodinou. 

K měření byly použity snímače objemové půdní vlhkosti VIRRIB umístěné svisle v hloubce 

0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm a 80-100 cm (obr. č. 3). Zdrojem energie pro tato 

čidla je solární panel. Současně s tímto měřením je zde od jara do podzimu prováděno měření 

atmosférických srážek klasickým srážkoměrem se záchytnou plochou 500 cm
2
. Probíhá zde 

také permanentní měření transpirace pomocí metody tepelné bilance kmene (THB) u 

vybraných jedinců stromů tvořících kostru větrolamu. 

 

Výsledky a diskuse 

Vlhkost půdy dle jednotlivých zjišťovaných sond 

Nejvyšší vlhkost půdy na sondě ve větrolamu byla během léta 2019 zjištěna v hloubce 0-20 

cm s maximy cca 23 %, v této vrstvě lze také pozorovat největší odezvu na srážky vyšší než 2 

mm/den. Nejnižší hodnoty byly zjištěny v hloubce 20-60 cm, půda v této vrstvě reagovala 

pouze na srážky vyšší než 10 mm/den, jinak se pohybovala cca na 13-14 %. Hlouběji se 

vlhkost půdy zvyšuje, ve vrstvě 60-80 cm na 15 %, níže až na 21 % na jaře a 18 % během 

letních měsíců (graf č. 1).  

 

Graf č. 1 – Vlhkost půdy ve větrolamu v různých hloubkách půdního profilu 

Sonda 90/45 nacházející se nejblíže k oběma větrolamům vykazuje značné kolísání půdní 

vlhkosti v závislosti na vydatnosti srážek (graf č. 2). V hloubce 0-20 cm maxima dosahují 

více než 35 % v červnu a také v srpnu. Během delšího nadprůměrně teplotního období bez 

vydatných srážek na začátku července zde dochází k výraznějšímu poklesu půdní vlhkosti až 

pod 25 %. V hloubce mezi 20 a 60 cm se vlhkost půdy průměrně pohybuje mezi 25 a 30 %. 

V nižších vrstvách je evidentní výrazný pokles půdní vlhkosti během července, tento trend ale 

ve srážkově bohatém srpnu nepokračuje.  



 

Graf č. 2 – Vlhkost půdy na poli – sonda 90/45 (v různých hloubkách půdního profilu) 

 

Graf č. 3 – Vlhkost půdy na poli – sonda 90/90 (v různých hloubkách půdního profilu) 

Hodnoty vlhkosti půdy na sondě 90/90 klesají během suchého začátku července ve všech 

hloubkách až o 10 % (graf č. 3). Nejvyšších hodnot půdní vlhkosti zde dosahuje vrstva 20-40 

cm (téměř 35 %), ovšem pouze v měsíci červnu, následně klesá až na 23 %, zvedá se až ke 

konci srpna díky pravidelným srážkám. Nejsušší vrstvou je od půli července půda v hloubce 

40-60 cm (méně než 23 %). Nižší vrstvy půdy si zachovávají vlhkost více, mezi 24-30 %.  



 

Graf č. 4 – Vlhkost půdy na poli – sonda 180/90 (v různých hloubkách půdního profilu) 

U sondy 180/90 jsou odezvy vlhkosti půdy na srážky mnohem nižší. Během letních měsíců si 

jako jediná uchovává vlhkost půdy vrstva 0-20 cm, hodnoty se pohybují mezi 25 a 35 %. 

Vlhkost půdy v ostatních vrstvách během července klesá, v hloubce 20-60 cm se pak 

pohybuje kolem 20 %, hlouběji klesá mírněji z cca 30 % na 22 % (graf č. 4). 

 

Srovnání hodnot vlhkosti půdy u zjišťovaných sond v jednotlivých hloubkách půdního profilu 

V hloubce 0-20 cm si vlhkost půdy až na bezsrážkové období nejlépe zachovává sonda 90/45 

nacházející se nejblíže k větrolamu (25-35 %). Její průběh kopírují také křivky sond 180/90 a 

90/90, které dosahují v období července a srpna 2019 mírně nižších hodnot. Výrazně nižší 

vlhkost půdy byla naměřena ve větrolamu, kdy maxima v této nejsvrchnější vrstvě dosahují 

24 %, minima méně než 15 %, v průměru až o 15 % méně, než ve svrchní vrstvě (graf č. 5).  

 

 

Graf č. 5 – Vlhkost půdy v hloubce 0-20 cm – všechny sondy 



 

Graf č. 6 – Vlhkost půdy v hloubce 20-40 cm – všechny sondy 

Půdní vrstva v hloubce 20-40 cm vykazuje se začátkem teplotně nadprůměrného a srážkově 

deficitního letního období nižší vlhkost půdy u všech sond. V tomto období lze konstatovat, 

že se vzrůstající vzdáleností od větrolamů vlhkost půdy v této vrstvě klesá. Ve větrolamu je 

opět nejsušeji, vlhkost mírně stoupá jen po vydatných deštích nad 10 mm/den (graf č. 6).  

V hloubce 40-60 cm (graf č. 7) pokračuje trend vývoje hodnot jako u svrchnější vrstvy, čím 

blíže k větrolamu se sonda nachází, tím je vlhkost půdy vyšší. Větrolam opět zaostává 

s hodnotami méně než 15 % půdní vlhkosti. 

 

Graf č. 7 – Vlhkost půdy v hloubce 40-60 cm – všechny sondy 

V hloubce 60-80 cm se situace mění, u sondy 90/90 jsou hodnoty téměř konstantní, během 

léta se snižují jen mírně z 28 % na 26 %, u sond 90/45 a 180/90 jsou hodnoty téměř totožné, 

klesají ale ještě níže (22 %). Větrolam vykazuje opět řádově nižší hodnoty (až o 15 %), 

vlhkost půdy je zde po celou dobu měření téměř neměnná (graf č. 8).   

 



 

Graf č. 8 – Vlhkost půdy v hloubce 60-80 cm – všechny sondy 

 

Graf č. 9 – Vlhkost půdy v hloubce 80-100 cm – všechny sondy 

Nejnižší vrstva půdy evidentně není přímo ovlivněna srážkami (graf č. 9). Nejblíže 

k větrolamu, u sondy 90/45, dochází k poklesu hodnot během července a jejich ustálení nad 

25 % během měsíce srpna. U sondy 90/90 dochází jen k nepatrnému poklesu, hodnota zůstává 

na 25 % půdní vlhkosti. Nejdále od větrolamu vlhkost půdy v nejnižší vrstvě i přes dostatek 

srážek klesá během července i srpna až na 20 %. Ve větrolamu je vlhkost půdy opět nejnižší, 

na jaře hodnoty sice dosahují více než 20% vlhkosti půdy, následně ovšem klesají a ustalují se 

na 18 % po celé léto.  

Výsledné hodnoty potvrzují předpoklad pozitivního ochranného efektu větrolamů. Se 

vzrůstající vzdáleností od větrolamu sondy vykazují snižující se vlhkost půdy ve většině 

měřených půdních vrstev. Ve všech měřených hloubkách se nejnižšími hodnotami vyznačuje 

sonda ve větrolamu.   



Graf č. 10 – Vlhkost půdy ve větrolamu a na poli 90/90 v roce 2018 

 

Kontinuální měření v roce 2018 zobrazuje graf č. 10. V květnu a červnu se vlhkost půdy ve 

větrolamu a na poli ve všech hloubkách pohybovala v podobném rozmezí, a to mezi 12 a 17 

%. Poté se průběh křivek v různých vrstvách mění. Všechny vrstvy citlivě reagují na srážky či 

suchá období, půdní vlhkost v hloubkách 0-80 cm ve větrolamu je ovšem od července opět až 

o 10 % nižší než na poli. V hloubce 80-100 cm dochází začátkem září k prosycení vodou po 

nejvyšším srážkovém úhrnu za dané období (39,1 mm/den), vlhkost půdy následně stoupá až 

do konce roku na úroveň 20 %, což je více než na poli. 

Vlhkost půdy na poli a ve větrolamu v roce 2019 zobrazuje graf č. 11. Jedná se o rok srážkově 

vydatnější, hodnoty se ve všech hloubkách pohybují průměrně o 5 až 10 % výše. Opět zde 

platí, že hodnoty ve větrolamu jsou řádově nižší, rozdíly jsou zde ještě větší než v roce 2018 

(téměř až o 20 %). Na dostatek srážek v období května až června zde nejlépe zareagovala 

vlhkost půdy na poli v hloubce 20-40 cm. Naopak ve větrolamu se od února vlhkost půdy 

v hloubkách 20-80 cm snižovala i navzdory dostatečným srážkám, na něž sice reagovala 

dočasným zvýšením půdní vlhkosti, poté se vždy ale hodnoty vrátily zpět k pouhým 15-18 %. 

Nejnižší měřená vrstva 89-100 cm na poli a ve větrolamu reagovala na srážky také opačným 

způsobem, na poli došlo k postupnému zvýšení až na cca 25-27 %, ve větrolamu od dubna 

vlhkost půdy v této vrstvě klesala a zastavila se na 18 %.  



Z výsledků vyplývá, že vlhkost půdy ve větrolamu je celoročně výrazně nižší, a to ve všech 

měřených vrstvách. Na poli reaguje půda lépe na nastalé srážky a dokáže si vlhkost déle 

udržet.  

Z výsledků je zřejmé, že ve větrolamu je stromy voda významně odebírána ze všech 

sledovaných vrstev půdy. Jedná se o dospělé topoly a duby, ve střední etáži jilmy, habry, 

javory jasanolisté a také keřové patro tvořené netvařcem, bezem a ptačím zobem. Šířka 

větrolamu je v daném místě 20-25 m. Je tedy zřejmé, že všechny tyto dřeviny a také bylinná 

vegetace potřebují ke svému životu dostatek vody, kterou si berou z půdy. Vzhledem k tomu, 

že stromy sice vyčerpávající vodu z těchto vrstev, ale následně ji transpirací vracejí do 

okolního prostředí, nelze konstatovat, že stromy půdu pouze vysušují, jak by se mohlo na 

první pohled zdát.  

Graf č. 11 - Vlhkost půdy ve větrolamu a na poli 90/90 v roce 2019 

Oblast, v níž se projevují ekologické účinky větrolamu, bývá vymezena při kolmém působení 

větru ve vzdálenosti pětinásobku výšky větrolamu na jeho návětrné straně a ve vzdálenosti 30 

- 35násobku jeho výšky na závětrné straně (Litschmann, Rožnovský 2005; Podhrázská a kol., 

2008). Postupné snižování vlivu větrolamu, a tudíž i půdní vlhkosti ve směru od něj by zde 

tedy mělo pokračovat až do vzdálenosti přibližně 600-650 m (návětrná strana). Hou et al. 

(2003) sledovali negativní, kompetiční, vliv větrolamu na své bezprostřední okolí ve 

vzdálenosti 0,5 až 1,25násobku jeho výšky. Bylo zjištěno, že směrem od větrolamu se až do 

1,5násobku jeho výšky vlhkost půdy zvyšuje. Lyles et al. (1984) zjišťovali účinky větrolamu 

v ještě větší vzdálenosti od větrolamu. Výsledky ukazují, že se vlhkost půdy během jara 

(1979) ve vzdálenosti do 2 výšek větrolamu zvyšuje a následně se snižuje, což potvrzuje námi 

zjištěné vývoje hodnot, kdy se vlhkost půdy s narůstající vzdáleností od větrolamu již od 

2,25násobku jeho výšky snižuje, negativní kompetiční účinky k plodině rostoucí vedle 



větrolamu se tedy v této vzdálenosti snižují na minimum. Během léta se pak dle Lylese et al. 

(1984) zvyšuje vlhkost půdy se vzdáleností směrem od větrolamu až do vzdálenosti tří jeho 

výšek, námi zjištěné výsledky tento trend nepotvrzují. Podle Cleugha (1998) ale na závětrné 

straně větrolamu dochází díky ochrannému účinku větrolamu k redukci ztráty vody evaporací, 

čímž je vlhkost půdy efektivněji uchovávána a její pokles v srážkově deficitním období není 

tak výrazný jako na volných polních pozemcích. Otázkou tedy zůstává, kde přesně se nachází 

hranice, na níž se kompetiční vliv větrolamu mění na ochranný efekt zlepšující 

mikroklimatické podmínky pro zemědělské plodiny a také kde tato zóna končí.  

 Vyšší retenční schopnost půdy na poli může být v tomto případě způsobena také jejím 

pravidelným obděláváním. Technologický postup zemědělského obdělávání zahrnuje 

pravidelné mechanické přerušování kapilarity v půdě, čímž je dosaženo uchování půdní 

vlhkosti po delší dobu.  

 

Závěr 

Vlhkost půdy je důležitým ukazatelem ekologických podmínek dané lokality. V této studii byl 

prokázán rozdíl vlhkosti půdy ve větrolamu a na přilehlé orné půdě, především pak byla 

srovnána data vlhkosti půdy v různých vzdálenostech od větrolamu. Důležitost větrolamů pro 

zlepšení ekologických podmínek dané pěstované zemědělské plodiny potvrzuje klesající 

vlhkost půdy ve směru od větrolamu. V období klimatických extrémů se tak jedná o 

významný krajinný prvek, který může zásadně ovlivnit situaci na polních pozemcích a snížit 

tak riziko sucha a jeho následků.  
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