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ABSTRAKT 
 
 Mezi nejdůležitější vlastnosti každé půdy patří její hydrofyzikální vlastnosti, ke kterým 

patří  retenční čára. Retenční čára vyjadřuje vztah mezi vlhkostí a tlakovou výškou. Její 

průběh ovlivňuje řada faktorů, jako jsou zrnitostní a mineralogické složení, obsah humusu, 

struktura a objemová hmotnost suché zeminy. Diplomová práce se zabývá přímým a 

nepřímým stanovením jedné ze základních hydraulických charakteristik půdy, tj. retenční 

křivkou půdní vlhkosti. Pro laboratorní stanovení vlhkostních retenčních křivek se použil 

pískový tank a přetlakové přístroje. Měřené body retenční čáry byly optimalizované 

programem RETC. Pro nepřímé stanovení retenční čáry se použily pedotransferové funkce 

podle Wösten et. al., (1998), odvozené z databáze evropských půd HYPRES a podle Šútora 

a Štekauerová (2000). Stejně jako v projektu Wösten et al., (1998), PTF byly zpracované 

pro ornou půdu v dané oblasti. Přesnost obou modelů PTF byla hodnocena korelačním 

koeficientem R a směrodatnou chybou RMSE.  Jednoduché modely PTF poskytují odhady 

retenčních čar s dostatečnou přesností pro využití v praxi v dané lokalitě. 

  
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
 
Hydraulické charakteristiky půdy, retenční čára, tlaková výška, půdní vlhkost, 

pedotransferové funkce, redukovaná objemová hmotnost, program RETC, kontinuální 

pedotransferová funkce, bodová pedotransferová funkce.  
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ABSTRACT 
 
The most important characteristics of each soil is its hydro-physical properties, which 

include retention curve. Retention curve expresses the relationship between humidity 

and pressure head. It is course affected by many factors such as grain size and 

mineralogical composition, humus content, structure and bulk density of dry soil. This 

thesis deals with direct and indirect determination of one of the basic hydraulic 

characteristics of the soil, soil moisture retention curve. For laboratory determination of 

moisture retention curves were used for sand tank and pressure instruments. Measured 

body retention curves were optimized RETC program.For indirect determination of 

retention curves were used Pedotransfer function by Wösten et . al .(1998 ) , derived 

from the European soils and under HYPRES Šútora and Štekauerová (2000). 

 As in the project Wösten et al . (1998), PTF were processed for arable land in the area. 

The accuracy of both models PTF was assessed by the correlation coefficient R and 

standard error RMSE. Simple models PTF provide estimates of retention curves with 

sufficient accuracy for practical use in the locality. 

 
  
KEYWORDS 
 
Soil hydraulic characteritics, retention curve, pressure head, soil moisture, pedotransfer 

function, reduced bulk density, program RETC, continuous pedotransfer functions, point 

pedotransfer function. 
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ÚVOD 
 
Retenční čára půdní vlhkosti a hydraulická vodivost patří k základním charakteristikám 

popisující hydraulické vlastnosti půdy. Retenční čára určuje množství vody, které půda 

zadržuje v rovnovážném stavu a je specifická pro každou půdu. Hydraulické vodivost 

charakterizuje proudění vody v půdním prostředí. Numerické modelování transportních 

procesů v půdním prostředí nachází široké uplatnění například při analýzách znečišťujících 

látek do podpovrchových vod a půdy nebo při hodnocení potencionální kontaminace zdrojů 

pitné vody. 

   Stanovení těchto základních charakteristik je poměrně časově i finančně nákladné. Proto 

se k jejich odhadu začaly využívat snáze dostupné informace o půdě (zrnitost, objemová 

hmotnost, zastoupení organické hmoty a další). Tento metodický postup, založený na 

předpokládané závislosti obsahu vody v půdě od výše uvedených charakteristik, využívá 

regresní analýzu a Bouma a van Lanen (1987) ho nazvali pedotransferové funkce.[1] 

    

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedotransferové funkce pro odhad                                                                                         Bc. Iva Gavlasová 
vlhkostních retenčních křivek středně těžkých půd jižní Moravy                                                                                  
 

 12 

CÍL PRÁCE 
 
   Cílem diplomové práce je na základě vytvořeného souboru dat s fyzikálními vlastnostmi 

půdy a měřenými retenčními čarami aplikovat originální kontinuální PTF odvozenou 

Wösten et. al.,(1998) k odhadu vlhkostních retenčních křivek středně těžkých půd ve 

vybraném zájmovém území jižní Moravy. Tato PTF vychází z evropské databáze HYPRES 

a celosvětově patří k nejpoužívanějším. V rámci rozšíření diplomové práce byla následně 

aplikovaná bodová PTF, použil se model podle Šútora a Štekauerové (2000). 

 

Tato diplomová práce byla zpracována za podpory  projektu specifického výzkumu 

FAST-S-12-16/1629 „ Pedotransferové funkce pro stanovení retenčních čar středně těžké 

půdy na jižní Moravě“. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1   Fyzikální vlastnosti půd 

Fyzikální vlastnosti představují celý soubor vlastností, které jsou podmíněné disperzí 

elementárních částic a vzájemným vztahem mezi již výše zmíněnými fázemi, tedy 

charakterizují kvantitativně pevné částice, vodu, vzduch v zemině a jejich vzájemný poměr. 

Jde především o tyto vlastnosti:  

 

1. Objemová hmotnost 

2. Hustota pevných částic 

3. Granulometrické složení 

   Zastoupení složek a jejich vzájemné reakce v půdním prostoru předurčuje fyzikální a 

chemické vlastnosti půd. Pevná složka půdy vzniká rozpadem a rozkladem hornin. Půda 

obsahuje primární a sekundární (jílové) minerály. Do pevné složky půdy se zpravidla 

zahrnuje organická neživá (humus) a živá složka. Kapalná složka půdy vyplňuje póry 

pevné složky, přičemž se volně pohybuje půdním prostorem pod vlivem gravitace a může 

dosáhnout až k podzemní vodě, nebo je vázána na povrch půdních částic coby adsorpční 

voda, nebo je vázána na půdní částice adhezními silami coby kapilární voda, takže může 

být spojena s hladinou podzemní vody. Půdní voda je obohacována o látky z pevné i 

plynné složky půdy a vzniká půdní roztok. Plynná složka půdy vyplňuje póry pevné složky, 

kapalnou půdní složkou je přesunována a uzavírána v půdním prostoru. Půdní vzduch díky 

dýchání půdních organizmů a podzemních částí rostlin obsahuje několikanásobně více 

oxidu uhličitého, obsahuje i větší podíl vodní páry než vzduch nad úrovní terénu a jeho 

relativní vlhkost je větší. Mezi jednotlivými půdními složkami probíhá přenos hmoty a 

energie. 

   Pevná minerální složka půdy je charakterizována různou velikostí částic (zrn). Soubor zrn 

určité velikosti tvoří frakci – zrnitostní kategorii. Poměrné zastoupení frakcí charakterizuje 

půdu z hlediska půdní zrnitosti (textury) a předurčuje její zařazení v klasifikaci půdních 

druhů. Půdní zrnitost je základní fyzikální vlastnost půdy. [2] 
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   1.1.1  Zdánlivá hustota pevných částic 
 

   Zdánlivá hustota pevných částic je hmotnost objemové jednotky pevné fáze bez pórů, 

pouze za předpokladu dokonale vyplněného prostoru pevnými částicemi. Závisí na obsahu 

organických látek a minerálů s různou hustotou. Průměrná hmotnost půdy ρs =2,65 g.cm3, 

odpovídá hustotě křemičitanů, které jsou v půdě nejvíce zastoupeny. Větší obsah rašeliny 

nebo humusu tuto hodnotu snižuje, naopak obsah těžkých minerálů, jako jsou například 

železo a mangan tuto hodnotu zvyšuje. (www.zf.jcu.cz) 

 

   Zdánlivá hustota pevných částic ρs se určuje jako poměr hmotnosti pevných částic 

zeminy k jejich objemu. Za součást zeminy se také počítá voda, jež je pevně vázaná a která 

zůstane v půdě po vysušení při teplotě 105°C. [2] 

 

ρs = ms / Vs [kg/m3] ,                                                                                                  ( 1.1.1.1) 

 

kde : 

 

ms          - celková hmotnost tuhé fáze [kg]    

Vs          - objem tuhé fáze půdy [m3] 

 

1.1.2  Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic pomocí pyknometru 

 

   Měrná hmotnost půdy se určuje laboratorně pomocí pyknometru. Pro písky a soudržné 

zeminy se používá pyknometr o obsahu 100 cm3.  

   Stanovení hustoty pomocí pyknometru se používá na určení hmotnosti, když známe 

objem. 

Jako první si zvážíme suchý a čistý pyknometr s přesností n a +/- 0,001 g, poté jej 

naplníme suspenzí zeminy. Tuto suspenzi získáme tak, že povaříme zeminu o objemu 10g 

v porcelánové misce s 10 ml hexametafosforečnanu sodného, po vychladnutí se zemina do 

pyknometru převede, tak že se stříkne destilovanou vodou a zbytek vnitřního objemu 

pyknometru se také doplní destilovanou vodou. Po vytemperování na 20°C se pyknometr 

uzavře tak, aby v celém systému včetně kapiláry v zátce nebyl uzavřen vzduch. Při plnění 

nesmí v pyknometru zůstat žádné vzduchové bublinky. Teplota nesmí překročit 20°C, 
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objem roztoku se mění v závislosti na teplotě. V důsledku případné změny objemu se 

pyknometr umístí do termostatu, kde bude temperován. Po osušení se pyknometr zváží. 

Provedou se dvě stanovení,  výpočet se provede dle následujícího vztahu: 

 

 V =  a + m – b   [cm3]                                                                                                 (1.1.2.1) 

   

 m =  jp / w+1     [g]                                                                                                     (1.1.2.2) 

 

 ρs = m / V          [g.cm-3] ,                                                                                           (1.1.2.3) 

 

kde: 

 

V         - objem zeminy [cm3] 

a          - hmotnost pyknometru s destilovanou vodou [g] 

b          - hmotnost pyknometru se suspenzí zeminy [g] 

m         - hmotnost vzorku zeminy přepočtená na sušinu [g] 

jp         - navážená jemnozem [g] 

w         - hmotnostní vlhkost v jemnozemi při teplotě 20°C [cm3. cm-3  ] 

 

   Pro destilovanou vodu o teplotě 20°C se udává ρs =1 g.cm-3. 

Výsledky se udávají s přesností na setiny a jsou vždy průměrem nejméně dvou stanovení. 

[2] 

 

Obr. 1.1.2.1. Pyknometr, převzato http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/fchlab/Pyknometr.htm 
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1.1.3  Objemová hmotnost půdy 

 

   Objemová hmotnost zeminy ρ udávaná v g.cm-3 je hmotnost jednotkového objemu 

zeminy v neporušeném stavu, tedy i s póry, které mohou být vyplněny vodou zcela nebo 

z části a vzduchem. Hodnota objemové hmotnosti závisí na podílu pórů a míře jejich 

zaplnění vodou. Tato hodnota je nestálá, mění se během roku a to především v závislosti na 

vlhkostních poměrech v půdě. Výpočet se provede dle následujícího vzorce: 

 

 ρ = m / V       [g.cm-3],                                                                                                (1.1.3.1) 

 

kde: 

 

  m        - hmotnost zeminy ve vlhkém stavu [g] 

  V        - objem zeminy, objem Kopeckého válečku [cm3] 

 

Redukovaná objemová hmotnost půdy ρr v g.cm-3 je hmotnost objemové jednotky půdy 

v neporušeném stavu po vysušení. Toto vysušení probíhá při teplotě 105°C do konstantní 

hmotnosti, tzn. bez vody v pórech. Hodnoty hmotnosti se pohybují ve svrchních půdních 

vrstvách nejčastěji v rozmezí 1,2 – 1,5 g.cm-3 v závislosti na měrné hmotnosti a celkovém 

objemu póru v dané půdě. Ulehlá zemina se nachází ve spodních vrstvách půdy, kde má 

menší objem pórů a obsah humusu, hodnota ρr se pohybuje v rozpětí 1,6 – 1,8 g.cm-

3.(www.zf.jcu.cz) 

Redukovaná objemová hmotnost se vypočítá podle vzorce uvedeného níže: 

 

ρr = ρ / 1+ 0,01 .w    [g.cm-3],                                                                                      (1.1.3.2) 

 

kde:  

 

ρ        - objemová hmotnost zeminy v přirozeném stavu [g.cm-3] 

w       - půdní vlhkost zeminy [ - ] 
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   Objemová hmotnost půdy se zjišťuje gravimetricky z neporušených půdních vzorků, 

které se odebírají pomocí Kopeckého válečků o objemu 100 cm3. K výrazným změnám ve 

velikosti objemové hmornosti ρd dochází díky kypřícím zásahům, jako je například orba, ρd 

se pak pohybuje v rozmezí 0,8 – 1,1 g.cm-3 . Po nakypření se objemová hmotnost snižuje a 

následným uleháním se opět zvyšuje, zpravidla do jednoho roku se vrací do výchozí 

ulehlosti. 

   Redukovaná objemová hmotnost se používá jako jeden ukazatel zhutnění půdy, indikuje 

kyprost nebo naopak ulehlost půdy. Používá se pro výpočet pórovitosti a při přepočtu 

obsahu různých látek v půdě z hmotnostního na objemové vyjádření. [2] 

 

 

 

Obr. 1.3. Kopeckého váleček, převzato http://ucebnice.remediace.cz/default.asp?oid=03020100002&fid=140 
 

 

1.1.4   Granulomatrické složení půd 

    Je označováno také jako textura a popisuje míru rozložení jednotlivých frakcí částic v 

půdě. Zrnitostní složení spolu s dalšími charakteristikami určuje řadu fyzikálních a 

chemických parametrů půdy, má vliv na infiltraci vody, poměr kapilárních a nekapilárních 

pórů, obsah i složení edafonu a další půdotvorné procesy. V genetických půdních 

horizontech jsou nejlépe vyvinuté morfologické znaky ve středně těžkých hlinitých 

substrátech, naopak ve štěrkovitých a kamenitých substrátech jsou morfologické znaky 

málo zřetelné, a v případě jílových substrátů je jejich vývoj pomalý. Z pohledu 

technologických vlastností půdy, má zrnitost zásadní vliv na soudržnost (adheze, koheze) a 
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konzistenci půdy, které jsou směrodatnými ukazateli pro zpracovatelnost, orební odpor, 

únosnost, pevnost a další vlastnosti. [4] 

1.1.4.1   Stanovení čáry zrnitosti  

   Zrnitost se stanovuje mechanickým rozborem v laboratoři. Nejjednodušším způsobem 

stanovení jednotlivých zrnitostních frakcí je prosévání na sadě sít o průměrech ok na 

jednotlivých sítech 0,125 – 0,25 – 0,5 – 1 – 2 mm. Pro důkladné oddělení částeček je třeba 

prosévat zeminu ve vodě. Nejmenší rozměr stanovený proséváním ve vodě je 0,063mm. 

Obtíže se však objevují již při prosévání na sítu z průměrem oka 0,1 mm, kde jemnější 

částice ulpívají na síťovině. Proto se pro oddělení jemnějších zrnitostních frakcí užívá 

nepřímých sedimentačních metod. Jsou založeny na sedimentačních zákonech.  

Používá se Stokesův zákon: 

 

 

           ( ) 20
2

9

2
ra

rg
v z =

−
=

η
ρρ ,                                                                                            

(1.1.4.1.1) 
 
   kde : 
 
   v     - sedimentační rychlost [cm.s-1],  

   g     - tíhové zrychlení [cm.s-2],  

   ρz    - hustota částeček [g.cm-3],  

   ρ0    - hustota disperzního prostředí (vody při dané teplotě) [g.cm-3],  

   η     - viskozita disperzního prostředí [g.cm-1.s-1],  

   a     - konstanta pro sedimentaci zemitých částic ve vodě teplé 20◦ C,  

   r      - poloměr částice [cm]. 

 

   Zákon platí pouze v laminární oblasti, která je vymezena Reynoldsovým kriteriem, pro 

kulové částice v rozmezí 0,08 mm > r > 0,001 mm. Protože půdní částice nejsou kulové a v 

jílové frakci se velmi liší od koule (deskovité, šupinkovité), měli bychom mluvit o 

ekvivalentním poloměru částic, tj. částic o stejné sedimentační rychlosti, jakou by měli 

částice kulové. Také některé další předpoklady uvažované Stokesovým zákonem při 

odvozování nejsou dodrženy. [2, 10] 
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• Hustoměrná metoda (metoda Casagrande) 
 
   Hustoměrná metoda patří do skupiny metod neopakovatelné sedimentace (všechna 

měření se konají během jednoho a téhož usazovacího procesu). Všechna měření hustoty 

suspense se provádějí v odměrném válci o objemu 1000 ml speciálním hustoměrem a 

v daných časových intervalech určuje pokles hustoty suspenze jako funkce času. Úbytek 

hustoty suspenze je způsobován postupným usazováním půdních částic. [10] 

      Stupnice hustoměru má rozsah 1.000 – 1.030. Spodní hranice hustoměru vymezuje 

maximální koncentrace zeminných suspenzí, ve kterých ještě není platnost Stokesova 

zákona omezena vzájemnými interacemi částic. Pro praktické účely se při výpočtu průměru 

trn uvažuje jako sedimentační dráha střední hloubka pod povrchem suspenze. 

    Připravená suspense o objemu 1000 ml, obsahující 30 až 60g preparované zeminy s 

odpovídajícím množstvím dispergačního činidla (1 ml činidla na 1 g zeminy) a doplněná 

vodou se bezprostředně před začátkem měření dokonale promíchá. Poté se změří teplota 

suspense a opětovně se suspenze zamíchá. 

   Čas t0 nastane hned po vyjmutí teploměru a ukončení míchání. Časy měření od t0 jsou: 

30s, 1 min, 2min, 5min, 15 min, 45 min, 2,5 hod, až po konečný čas měření 24 hodin. 

Hustoměr se vytáhne po každém měření a opláchne se destilovanou vodou.  

   Hustota zeminé suspenze se odečítá na horním vzlínajícím meniskovém okraji  na stopce 

hustoměru. 

   Procentuální zastoupení hmotnostního podílu částic W menších než je spočítaný průměr 

zrn v daném čase měření hustoty se spočítá dle následujícího vzorce. [2] 

 

                                                                (1.1.4.1.2) 

kde:  

W        - poměrný obsah částic v daném čase měření [%hm.] 

s          - navážka zeminy k zrnitostní analýze přepočtené na sušinu [g] 

ρs             - měrná hmotnost zeminy [g.cm-3], hodnota stanovená pyknometrem 

R         - čtení na hustoměru 

c          - menisková korekce konkrétního hustoměru 

m         - teplotní korekce    m= 0,055.T2 – 0,0373.T – 1,44 

T          - teplota suspenze v daném čase 
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   Velikost zrna D odpovídající vypočtenému hmotnostnímu podílu se vypočítá dle 

následujícího vzorce: 

 

                                                                                     (1.1.4.1.3) 

 

kde: 

 

η      - dynamická viskozita tekutiny (vody), η=0,017.e-0,025T    [g.s-1.cm-1] 

ρ0       - měrná hmotnost vody [g.cm-3]    ρ0= -5.10-6T2 – 5.10-6T+1 

H     - odpovídající hloubka hustoměru v suspenzi [cm] 

g      - gravitační zrychlení  [g= 9,81 cm.s-2] 

t       - čas měření [s] 

v      - usazovací rychlost [cm.s-1] 

 

   Zjištěné poměrné podíly částic o daném průměru jsou následně vyneseny ve formě 

součtové čáry v semilogaritnickém měřítku jako křivka zrnitosti. Z prusečíku křivky 

zrnitosti a se svislicí v průměru půdních částic d= 0,01 ; 0,05 a 0,1 mm se odečtou hodnoty 

obsahu    I. (<0,01 mm), II. (0,01 – 0,05 mm), III. (0,05 – 0,1 mm) a IV. (0,1 – 2,0 mm) 

zrnitostní kategorie (jejich součet musí být rovem 100%), viz Obr. 1.1.4.1.1 . [2] 

 

Obr. 1.1.4.1.1. Křivka zrnitosti 
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U hodnoty obsahu I. zrnitostní kategorie se určí půdní druh dle Novákovy klasifikační 

stupnice Tab. 1.1.4.1.1.1. Nebo se použije trojúhelníkový diagram USDA pro klasifikaci 

půd dle zrnitosti ( Obr. 1.1.4.1.3). 

   Granulometrické složení zemin se znázorňuje graficky křivkou zrnitosti, viz obr. 

1.1.4.1.2 Zrnitostní křivka se vynáší do souřadného systému, kde na vodorovné ose jsou 

v logaritmické stupnici průměry zrn v mm a na svislé ose jsou v lineární stupnici 

procentuální podíly vysušené zeminy. [2] 

 

 

Obr. 1.1.4.1.2. Zrnitostní křivka, 

převzato http://people.fsv.cvut.cz/~Pruskjan/Fakulta%20dopravni/Prednaska%2024_9.pdf 
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Obr. 1.1.4.1.3. Trojúhelníkový diagram zrnitostních tříd, 

převzato http://ucebnice.remediace.cz/default.asp?oid=03010400000&fid=151 
 

 

 

 

 

Tab. 1.1.4.1.1. Klasifikace půd na základě zrnitosti dle Nováka, 

převzato http://ucebnice.remediace.cz/default.asp?oid=03010400001&fid=151 
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Charakteristika jednotlivých kategorií: 

 

• Písek – částice písku mohou být tvořeny jednak křemenem a dále úlomky 

silikátových hornin a živců. Písčitá složka půdy zajišťuje dobrou drenáž půdy, voda 

mezi částicemi rychle vsákne. Při vysokém obsahu písku v půdě jsou tyto půdy 

dobře propustné, provzdušněné ale za sucha vysychají. Schopnost sorpce je u 

takových to půd nízká.   

• Prach – je tvořen částicemi střední velikosti. Prachové částice, které se nacházejí 

hlavně v půdách vytvořených na spraších, zajišťují dobré fyzikální vlastnosti a 

optimální poměr mezi obsahem vody a vzduchu v půdě. 

• Jíl – jedná se o půdní frakci s velkou povrchovou plochou a malou velikostí 

jednotlivých částic. Jemný koloidní jíl má asi 10000x větší povrchovou plochu než 

středně velké částice písku. Specifický povrch (plocha ba jednotku hmotnosti) je u 

koloidního jílu mezi 10 až 1000 m2na gram, u nejmenších prachových částí 1m2 na 

gram a u jemného písku je tato hodnota asi 0,1.[2] 

 

1.1.5 Půdní hydrolimity 
 
   Určitá půdní vlhkost, dosažená za přesně domluvených podmínek, se označuje jako 

hydrolimit. Původně měly hydrolimity charakterizovat vlhkost na rozhraní působení 

určitých sil, tak i určité půdní hydrologické vlastnosti [8].  

   Půdní hydrolimity se využívají z důvodu levnějšího a rychlejšího stanovení než měření 

retenční čáry. Převážná část hydrolimit není přesně fyzikálně definovaná. [9] 

 

Základní druhy hydrolimitů: 
 

• Momentální vlhkost (θmom) - vlhkost půdy v okamžiku odběru vzorku [% obj., % 

hm.]. Pro pedologické účely se dává přednost objemovému vyjádření vlhkosti. V případě 

určení momentální vlhkosti v % objemových se odebere vždy neporušený vzorek a zváží se 

ihned po odběru. 

• Plná vodní kapacita = maximální vodní kapacita = nasycená vlhkost 

   Je přibližně rovna pórovitosti. Vlhkost půdy v okamžiku úplného zaplnění všech pórů 

vodou 

 



Pedotransferové funkce pro odhad                                                                                         Bc. Iva Gavlasová 
vlhkostních retenčních křivek středně těžkých půd jižní Moravy                                                                                  
 

 24 

• Polní kapacita půdy 

   Je vlhkost, kterou je půda schopna zadržovat delší dobu po zalití. Určení je jen velmi 

přibližné, protože jde o dynamický proces, ve kterém nelze dosáhnout rovnovážného stavu. 

Obvykle se počítá pro tlakovou výšku přibližně 330cm (33kPa)  

• Retenční vodní kapacita, absolutní vodní kapacita podle Kopeckého, maximální 

kapilární kapacita podle Nováka 

   Podle přesně stanovených metodik jsme schopni tyto hydrolimity stanovit laboratorně na 

rozdíl od obtížně získatelné polní kapacity. 

• Bod vadnutí 

   Je vlhkost půdy ve chvíli, kdy rostliny spotřebovaly dostupnou a fyziologicky 

využitelnou vodu a začínají vadnout. Určuje bod, kdy rostlina přijme méně vody, než 

vypaří. Obvykle se počítá pro tlakovou výšku přibližně 15000cm (1500kPa). [2,10] 

 

1.1.6  Půdní organická hmota 
 
   Organická hmota v půdě podléhá složitým procesů, - mineralizaci, humifikaci, 

ulmifikaci, mísí se s minerálním podílem. Humus je tedy organická půdní hmota 

procházející neustálými změnami. Organický uhlík se v půdě zkoumá z hlediska 

kvalitativního i kvantitativního. [9] 

 

1.1.6.1 Stanovení kvantitativní 
 
   Organický uhlík v půdě můžeme stanovit 
 

• Spalováním za sucha (ztráta žíháním, elementární analýzy) 

• Spalováním za mokra (oxidimetricky, spektrofotometricky) 

 

Stanovení za sucha – ztráta žíháním 

   K oxidaci organického uhlíku dochází v plameni kahanu, nebo přesněji v moflově čí 

kelímkové peci. Aby se zabránilo rozkladu uhličitanů, žíhá se při maximální teplotě 530°C. 

Tato metoda se používá pro vzorky s vysokým obsahem organických látek, kde je chyba 

stanovení relativné nižší. 
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Elementární analýza 

   Patří do skupiny nepřímých metod, kdy se obsah uhlíku stanoví na tzv. suché cestě. Tato 

metoda spočívá ve spalování vzorku v proudu helia s přídavkem vysoce čistého kyslíku při 

teplotě 1030°C. [9] 

 

2   HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY P ŮDY  
    
   K základním charakteristikám půdy, popisující hydraulické vlastnosti půdního prostředí, patří 

průběh retenční čáry vlhkosti θ(h) a hydraulické vodivosti K(h). Retenční čára půdní vlhkosti 

představuje množství vody, které půda zadržuje v rovnovážném stavu a je pro každou půdu 

specifická, hydraulická vodivost charakterizuje proudění vody v půdním prostředí. Na jejich 

správném určení a vhodném použití kriticky závisí např. výsledky modelování pohybu vody v 

půdním profilu. [8]  

 

2.1  Retenční čára půdní vlhkosti 
 
   Retence vody, nebo zásoba vody v půdě, je výsledkem přitažlivých sil mezi pevnou a 

kapalnou fází, tyto síly umožňují půdě zadržet vodu navzdory gravitaci, výparu a čerpání 

kořeny rostlin (Bajtes, 1996) 

   Retenční čára půdní vlhkosti je grafické vyjádření sady rovnovážných stavů mezi 

objemovou vlhkostí půdy a vlhkostním potenciálem půdy. Tato čára je unikátní pro každou 

půdu, průběh závisí na vlastnostech půdy, jako jsou například zrnitost, objemová hmotnost, 

struktura, obsah organické hmoty, mineralogické složení a také obsah výměnných kationů. 

Proto je nutné stanovit ji pro každou půdu a nelze její průběh ani přibližně odhadovat. Na obr. 

2.1.1 je ukázáno, vlastnosti půdy ovlivňují tvar retenční křivky. [7] 

 



Pedotransferové funkce pro odhad                                                                                         Bc. Iva Gavlasová 
vlhkostních retenčních křivek středně těžkých půd jižní Moravy                                                                                  
 

 26 

 

Obr. 2.1.1. Závislost retenční čáry na struktuře půdy (vlevo) a na textuře půdy (vpravo), převzato z Hillela 
(1998) 

 

   V semilogaritmickém měřítku se graf zobrazuje pro větší rozsah vlhkostních potenciálů, 

obvykle jako pF a proto se tato čára nazývá pF čára. pF čáru, neboli semilogaritmické 

zobrazení obr. 2.1.1 b) používáme při velkém rozsahu sacího tlaku 0 – 105 Pa a více, 

zatímco graf se sacím tlakem v lineárním měřítku obr. 2.1.1. a) bude vhodný pro rozsah 0 – 

200 cm. Vstupní hodnota vzduchu - hv  je potenciál, při kterém se půda začne odvodňovat a 

do půdy tedy začne pronikat vzduch, hv je rozdílná pro různé druhy půd. [11,5] 

 

 

a)                     b)   

Obr. 2.1.2.  Retenční čára půdní vlhkosti: a) v lineárním měřítku, b) v semilogaritmickém měřítku jako pF- 

křivka (upraveno podle Kutílek, 1978) 
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    Energie vody ve vodou nasycené půdě má kladné znaménko, půdní voda vyteče sama, 

tedy vykonává práci. Naopak energii vody ve vodou nenasycené půdě lze označit jako 

zápornou, při odběru vody z půdy je třeba zajistit práci potřebnou na překonání působících 

sil. [2] 

 

2.1.1  Stanovení retenční čáry půdní vlhkosti 
 
   Pro studium pohybu vody v půdě jsou důležité hydraulické charakteristiky půdy, tj. 

retenční čárá půdní vlhkosti a hydraulická vodivost. Pro stanovení retenční čáry bylo 

vyvinuto mnoho laboratorních i terénních metod, které jsou uvedeny v tabulce 2.1.1.1 

 

 
    

Tab. 2.1.1.1. Metody stanovení retenční křivky 

 

• Laboratorní metody 

 

   Stanovení retenčních křivek pomocí přímých metod probíhá v laboratořích. Dle 

aplikace tlaku dělíme přístroje na přetlakové a podtlakové. Oba typy těchto přístrojů 

mají polopropustnou porézní membránu, což je jejich nejdůležitější součást. Tato 

membrána propouští vodu, ale nepropouští vzduch do určité hodnoty podtlaku čí 

přetlaku. Membrána vysává vodu ze zeminy nebo naopak vodu zemině předává až do 

dosažení rovnovážného stavu mezi vlhkostí zeminy a aplikovaným tlakem. Z hmotnosti 

neporušeného vzorku stanovíme vlhkost zeminy. Vzorek odebíráme pomocí 

Kopeckého válečku o objemu 100 cm3. Častěji se měří odvodňovací větev retenční 

čáry, proto jsou vzorky nasyceny v sytící misce na úplnou vodní kapacitu. 
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Přetlakový přístroj 

 

   Tento přístroj se skládá z tlakové nádoby, polopropustné keramické membrány, 

kompresoru, regulátoru tlaku, manometru a byrety. Pomocí vík a silných šroubů se 

uzavírají přetlakové komory. Pomocí citlivých regulačních ventilů a manometrů se 

reguluje výkon kompresoru a tím se zajistí přetlak. K tlakovým přístrojům jsou 

připevněny výtokové hadičky, na které se připojí byrety, na nichž se sleduje přítok 

vody ze vzorků zeminy.   

   Vodou nasycený půdní vzorek umístíme na keramickou desku nasycenou 

destilovanou vodou, na neporušený vzorek půdy v Kopeckého válečku působí 

konstantní tlak vzduchu, který je však vyšší než je tlak atmosférický. Díky 

způsobenému přetlaku začne ze vzorku odtékat byretou objem vody, který je poután 

k půdě menší silou, než je působící tlak. 

   Sleduje se vzestup hladiny v byretě a čeká se na ukončení drenáže vzorků. Při 

dosažení rovnovážného stavu mezi vlhkostním potenciálem půdy a nastaveným 

přetlakem se byreta uzavře, přetlak se zruší a vypustí se vzduch. Poté se otevře nádoba. 

Po vyjmutí z nádoby se vzorky ihned zváží. Vážíme pouze jednou při daném tlaku. 

   Postupným zvyšováním přetlaku a určením k němu odpovídajících snižujících se 

vlhkostí se stanovují body vlhkostní retenční křivky. [2] 

 

 

 

Obr. 2.1.1.2. Přetlakový přístroj, 
převzato http://www.kvhem.cz/vyzkum/hydropedologicka-laborator/ 
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Pískový tank 

 

   Pískový tank řadíme mezi podtlakové přístroje, používáme jej pro lehké a středně 

těžké půdy. Z vrstvy umělého písku je tvořena polopropustná membrána, přičemž 

vodivost tohoto umělého písku musí být co největší.  

   Přístroj se skládá z kontejneru, jež má ve dně odvodňovací systém s vrstvou umělého 

písku, který se pomocí zásobní láhve s destilovanou vodou, nasytí asi 3 až 5 cm nad 

povrch. Před začátkem měření se hladina vody v tanku sníží pomocí přepouštěcího 

ventilu. Dále se pomocí jezdce nastaví na stupnici 0,00cm, tak aby byla hladina shodná 

s těžištěm zkoumaného vzorku. Neporušené nasycené vzorky se položí do připraveného 

pískového tanku na vrstvu umělého písku, vzorky musí být upevněny tak, aby měly co 

nejlepší kontakt s náplní tanku. 

   Měření probíhá při tlaku vodního sloupce od 10 do 100 cm na stupnici. Jezdec se na 

stupnici nastaví na 1. požadovanou hladinu, např. 10 cm, přebytečná voda se odsává do 

rovnovážného stavu. 

   Vzorky se vyjmou a zváží. Poté se pokračuje v měření při vyšším tlaku. Čím je 

podtlak větší, tím déle trvá dosažení rovnovážného stavu. 

   V hadici pískového tanku se často mohou vyskytovat bubliny, které odstraníme 

pomocí jezdce a hadice pro odvod odsáté vody. [2] 

 

 

Obr. 2.1.1.3. Pískový tank, 

převzato http://www.kvhem.cz/vyzkum/hydropedologicka-laborator/ 
 
 
 



Pedotransferové funkce pro odhad                                                                                         Bc. Iva Gavlasová 
vlhkostních retenčních křivek středně těžkých půd jižní Moravy                                                                                  
 

 30 

• Terénní metody 

 

K terénním metodám patří přímé měření půdní vlhkosti pomocí čidel. Do 

jednotlivých hloubek půdního profilu umístíme čidla na měření vlhkosti (TDR senzory) a 

tenzometry k měření tlakové výšky. Pomocí naměřených hodnot tlaku a příslušné 

objemové vlhkosti vyneseme body retenční čáry. [8] 

 

 

Obr. 2.1.1.4. Schéma terénního měření retenční čáry, převzato Kodešová, 2005 

 
 
 

2.2 Analytické funkce pro vyjádření hydraulických charakteristik půdy 
 

2.2.1 Retenční čára půdní vlhkosti 
 
  θe = θ - θr / θs - θr,                                                                                                       (2.2.1.1) 

 

kde : 
 
θe – ekvivalentní objemová hmotnost [-] 

θ  - aktuální vlhkost [cm3.cm-3] 
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θS – nasycená vlhkost [cm3.cm-3] 

θr – reziduální vlhkost [cm3.cm-3] (neúčastní se proudění, ustává při ní pohyb vody v půdě) 

 

Při praktickém použití se reziduální vlhkost zanedbává nebo se uvažuje θr=0.   

Pak platí: 

 

θe = θ / θs  ,                                                                                                                   (2.2.1.2) 
 
 
 
   Nejčastěji používané rovnice pro analytické vyjádření retenční čáry půdní vlhkosti : 

 

• rovnice van Genuchtena, 1978, 1980 

• rovnice Brookse a Coreyho, 1964 

 
 
Brooks a Corey 
  
θ  = θs                                                     pro h ≥ hv                                                  (2.2.1.3)       
 
θ  = θr + (θs  - θr  ) * ( hv / h )λ    pro h < hv                                                  (2.2.1.4) 
 

  
kde:      
 
θ  - vlhkost závislá na tlakové výšce  [cm3.cm-3] 

θs -  nasycená vlhkost  [cm3.cm-3] 

θr  - reziduální vlhkost [cm3.cm-3] 

hv - vstupní hodnota vzduch [cm] 

h  - tlaková výška [cm] 

λ – index rozdělení velikosti porů [-] 

 
   Vstupní hodnota vzduchu je potenciál, při kterém s plně nasycený porézní systém začne 

odvodňovat a voda v pórech je nahrazována vzduchem. Parametr hv se vztahuje 

k maximální velikosti pórů, utvářejících souvislou síť tokových kanálků v půdě. Pro písčité 

půdy je nízký a naopak pro jílovité půdy vyšší. Vztah Brooks a Corey je jeden z historicky 

nejrozšířenějších. 
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van Genuchten,1980 

 patří k nepoužívanějším a poskytuje zpravidla nejlepší proložení experimentálních dat. 

 

 ,                                                                                          (2.2.1.5) 

 

kde: 

│h│ - absolutní hodnota tlakové výšky [cm] 

   θ    - vlhkost závislá na tlakové výšce [cm3.cm-3] 

   θs   -  nasycená vlhkost [cm3.cm-3] 

   θr    - reziduální vlhkost [cm3.cm-3] 

   α    - převrácená hodnota vstupní hodnoty vzduchu [cm -1] 

n, m  - empirické tvarové koeficienty, vztah mezi parametrem m a n je: m=1-1/n 

 

   Grafem této funkce je křivka esovitého tvaru. Proložením experimentálně získaných bodů 

závislosti vlhkosti na tlakové výšce θh dostaneme čtyři nezávislé proměnné θr, θs, α, n. 

Nasycená vlhkost θs je z těchto čtyř parametrů nejčastěji k dispozici. Snadno se získá 

měřením, v pedologických laboratořích patří ke standardně zjišťovaným. 

 

   V grafu retenčních čar se obě funkce, Brooks a Corey, van Genuchten nejvíce liší v 

blízkosti nasycené vlhkosti. Z níže uvedených grafů je patrné, že průběh vztahu Brooks a 

Corey je hyperbolického tvaru. Lomí se v bodě h= -Hb , tento bod odpovídá vstupní 

hodnotě vzduchu.  

   Funkce dle van Genuchtena je plynulá, esovitého tvaru, dobře se prokládá. Vstupní 

hodnota vzduchu je nulová, neboť jinou hodnotu neumožňuje, což u reálných půd 

neodpovídá skutečnosti. [3] 
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Obr 2.2.1.1. Vliv parametrů α a n na tvar rovnice (2.2.1.5) a jejich první derivace reprezentují rozdělení 

velikosti porů (Scheinost et al., 1997) 

 

Obr. 2.2.1.2. Rozdíl grafu retenčních čar podle rovnic Brooks a Corey a podle van Genuchtena. šrafováním 

zobrazeny derivační křivky obou rovnic (Kutílek et al. 1993) 

 

 

Obr 2.2.1.3.  Proložení retenční čáry půdní vlhkosti 
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2.2.2 Program RETC 
 

   Program RETC (van Genuchten et. al., 1991) je nástroj na komplexní vyhodnocení 

parametrů hydraulických funkcí. Umožňuje optimalizaci parametrů retenčních čar vlhkostí 

a křivek hydraulických vodivostí zvlášť pro každou z nich nebo současně pro obě dvě. 

Kromě různých kombinací analytických funkcí Brooks – Corey a van Genuchten 

s funkcemi Burdina a Mualema, je dále možné proložit data pomocí logaritmicko normální 

funkce nebo využít model duální pórovitosti. Pro optimalizaci parametrů je v tomto modelu 

použit Levenberg – Marquardtův kompromis. [13] 

 

2.2.2.1    Postup optimalizace retenčních čar  
 
   Optimalizováním pomocí programu RETC (van Genuchten, 1991) se každé změřené 

retenční čáře přiřadí van Genuchtenovy parametry. 

 

Po spuštění programu RETC je třeba zadat název a popis projektu.  Dále se zvolí 

požadované řešení, v našem případě pouze retenční čára. Nastaví se délkové a časové 

jednotky [cm/den], počet iterací: 50, typ retenčního modelu – van Genuchten m = 1-1/n. 

Provede se iniciální odhad parametrů proudění - θr, θs, α, n, které nám program vygeneruje 

na základě znalosti půdního typu podle USDA půdního katalogu. Parametr θs je nahrazen 

změřenou nasycenou vlhkostí a ponechán neoptimalizovaný. Dalším krokem je zadání 

tlakových výšek a jejich příslušných objemových vlhkostí, každý pár se ještě ohodnotí 

váhovým faktorem (poprvé se nastaví roven 1). Nyní můžeme spustit výpočet. Výsledky si 

můžeme zobrazit graficky nebo jako textový výstup. 

   Z výstupních souborů programu RETC se překopírují výsledné parametry a zpracují se 

do tabulek (MS Excel), do grafů se vynesou původní změřené body společně s 

optimalizovanými. [3] 

 

2.3 Pedotransferové funkce 
 
    Pedotransferové funkce, dále jen PTF, se v dnešní době využívají k odhadu 

hydraulických charakteristik půd a to proto, že terénní nebo laboratorní metody jsou časově 

i finančně velmi náročné. Jedná se o nepřímé metody, které využívají analytické vyjádření 

vlhkostních retenčních čar půdy a parametry vystupující v tomto vyjádření se získávají 
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regresí v závislosti na základních charakteristikách půdy jako je např. zrnitostní složení 

půd, objemová hmotnost s vlhkostí půdy h(θ). Prakticky se jedná o matematické odvození 

hydrofyzikálních vlastností půdy, založené na předpokládané závislosti obsahu vody 

v půdě na dostupných půdních  charakteristikách, využívající metodu regresní analýzy a 

výsledné regresní vztahy se nazývají pedotransferové funkce. [3] 

 

   2.3.1  Rozdělení PTF 
 

   Pedotransferové funkce lze dělit podle několika kriterií. Jedno ze dvou základních členění 

rozděluje PTF na texturní a kontinuální. Další podstatné členění dělí empirické 

pedotransferové funkce na bodové a parametrické (Tomasella et al., 2003). [3] 

 

2.3.1.1   Texturní pedotransferové funkce  
 

   Tyto pedotransferové funkce předpovídají průměrné hydraulické charakteristiky pro dané 

zrnitostní třídy (půdní druhy). Jsou tedy předkládány ve formě jednoduché tabulky. Datový 

soubor se nejprve roztřídí do vybraných zrnitostních tříd. Retenční křivky se optimalizují 

pomocí programu RETC pro  každou zrnitostní třídu pro získání van Mualem-

Genuchtenovým parametrů. Vypočtou se závislostí  θ(h), respektive K(h) pro 

charakteristické tlakové výšky pro zachycení tvaru křivky. Z těchto charakteristických 

bodů se následně vypočítají jejich geometrické průměry a směrodatné odchylky. Tím 

vzniknou průměrné křivky pro každou třídu. Pro účely jiných aplikací je žádoucí funkční 

tvar křivky, průměrné křivky se tedy opět optimalizují pro získání Mualem - van 

Genuchtenových parametrů (Wosten et al., 1998) 

   V tab. 2.3.1.1.1 jsou uvedeny parametry van Genuchtenovy rovnice pro 11 zrnitostních 

tříd FAO dle Wostenaet al., (1998) „ Topsoil ” se označuje humusový horizont A, 

„Subsoil” je souhrné označení pro ostatní spodní horizonty. Klaždá z těchto dvou částí se 

dělí na 5 tříd : hrubá půda, střední půda, středně jemná půda, jemná, půda a velmi jemná 

půda. Jedenáctou třídu tvoří ogranozemě.    

   V tab. 2.3.1.1.2 Jsou uvedeny van Genuchtenovy parametry pro americké zrnitostní třídy 

USDA. V levé části jsou parametry, které používá parametrizační program RETC (van 

Genuchten. 1991) jako výchozí odhady parametrů před vlastní optimalizací. V pravé části 
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tabulky jsou parametry používané neuronovou sítí Rosseta (Schaap et al., 2001), které 

vychází z americké NCRS databáze. [3] 

 

 

Tab. 2.3.1.1.1. Parametry van Genuchtena pro 11 zrnitostních tříd FAO (Wosten et al., 1998) 

 

 

Tab. 2.3.1.1.2. Van Genuchtenovy parametry pro zrnitostní třídy USDA 

(Schaap et al., 2001; van Genuchten 1991) 

 

 

Obr.2.3.1.1.3. Texturní PTF: vlevo dle parametrů RETC, vpravo zrnitostní třídy FAO 
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2.3.1.2   Kontinuální pedotransferové funkce  
 

   Tyto pedotransferové funkce jsou funkcemi v pravém slova smyslu, neboť se jedná o 

sadu regresních rovnic, zkoumajících závislost modelového parametru či vlhkosti v určité 

tlakové výšce na hodnotách predikátorů. Spojitý výstup z těchto PTF je tedy odhad 

hydraulické vlastnosti pro konkrétní půdu se známými (měřenými) prediktory. V Tab. 

2.3.1.2.1 jsou uvedeny pedotransferové funkce dle (Wösten et al., 1998), které jsou 

uvedeny z databáze HYPRES a odhadují Mualem-van Genuchtenovy parametry pro odhad 

hydraulických vlastností půd evropských zemí. [3]   

 

 

Tab. 2.3.1.2.1, Kontinuální parametrické pedotransferové funkce 

(Wösten et al., 1998) 

 

kde : 

θs  –  modelový parametr 

α*, n*, l*, Ks*  - transformované modelové parametry 

α* = ln(α) ; n* = ln(n-1) ; l* = ln (l+10)/(10-l) ; Ks* = ln(Ks) 

C – obsah jílu  ( % )  

S – obsah prachu ( % ) 

OM – obsah organické hmoty ( % ) 

D – objemová hmotnost suché zeminy ( g.cm3) 

topsoil,subsoil – kvalitativní proměnné dosahující hodnot 1 nebo 0 v tomto pořadí 

R2 – determinační koeficient 

ln – přirozený logaritmus  
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* - matematický operátor násobení 

 

Modelový parametr θr je zde nastaven na hodnotu 0,01. Některé modelové parametry jsou 

transformované z důvodu dodržení omezujících fyzikálních podmínek.  

Tyto podmínky jsou: 

K s> 0 , α > 0 , n >1,  a   -10 < 1 < 10   (Wösten et al., 1998). [3]   

 

2.3.1.3   Bodové pedotransferové funkce  
 

   Tato pedotransferová funkce je empirickou funkcí, která předpovídá vlhkost v předem 

definovaných hodnotách potenciálů. Nejfrekventovanější odhady vlhkostí jsou v -10, -33 

(odpovídají polní kapacitě podle amerických metodik a -1500 kPa (odpovídající 

dohodnutému bodu vadnutí), které jsou potřeba při určení množství vody dostupné pro 

rostliny (Minasny at al., 1999 ; Tomasella et al., 2003). [3] 

 

Obecná rovnice pro výpočet vlhkostí v určitém potenciálu : 

 

θh = a . písek + b . prach + c . jíl + d . org. hmota + e . obj. hmotnost +  … + x . 

proměnná         

(2.3.1.3.1) 

kde : 

θh                       – odhadovaná vlhkost v definované tlakové výšce h [cm3.cm-3] 

a, b, c, d, e, ….x – regresní koeficienty 

písek, jíl, prach, org. hmota, obj. hmotnost, …. proměnná – půdní vlastnosti použité jako 

predikátory 

 

2.3.1.4   Parametrické pedotransferové funkce  
 

   Parametrické PTF  jsou založeny na předpokladu, že vztah θ(h) může být adekvátně 

popsán hydraulickým modelem ve formě rovnice s určitým počtem parametrů, například 

rovnice Brookse a Coreyho a van Genuchtenovy rovnice. Parametrický přístup převažuje 

ve studiích modelování transportních procesů, protože produkuje spojité funkce 

hydraulických vlastností, není tedy vázán měřením vlhkostí v určitých potenciálech a lze 
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při odvozování funkce kombinovat vstupy měřené v různých potenciálech (Minasny at al., 

1999; Tomasella et al., 2003). [3] 

 

   Obecná rovnice pro výpočet těchto parametrů má následující formu: 

 

P = a + b . jíl + c . org. hmota + d . obj. hmotnost + … + x . proměnná               (2.3.1.4.1)              

 

kde : 

P – závislé proměnná, hledaný parametr analytické funkce 

a, b, c, d, ….x – regresní koeficienty 

jíl, org. hmota, obj. hmotnost, …. proměnná – půdní vlastnosti jako nezávislé proměnné 

 

 
2.3.1.5   Funkční zhodnocení PTF  

    

   Půdní hydraulické vlastnosti jsou prostorově velmi variabilní. Použití nepřímých metod k 

odhadu hydraulických vlastností půd v modelech je přijatelné, pokud je určena spolehlivost 

těchto odhadů. Wösten et. al. (2001) ve své studii zavedl  následující pořádek v termínech 

používaných pro zhodnoceni PTF. [3] 

 

• Přesnost PTF, se definuje jako míra shody mezi měřenými daty a předpovězenými 

daty ze stejného souboru, ze kterého byly PTF odvozeny (tj. referenční soubor dat) 

 

   Ke zhodnocení přesnosti a spolehlivosti PTF se používají stejné statistické ukazatele, 

mezi nejpoužívanější patří korelační koeficient R a směrodatná chyba RMSE (Helsel and 

Hirsh, 2002; Nemes, 2003; Wösten et. al. 2001). [3] 

 

• Pearsonův korelační koeficient (R) (=lineární korelační koeficient) 

                                                           (2.3.1.5.1)                                                 
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kde: 

   θi       - změřená hodnota objemové vlhkosti [cm3.cm-3] 

   θi        - odhadnutá hodnota objemové vlhkosti [cm3.cm-3] 

   n        -  počet případů 

 

R dosahuje hodnot v intervalu  <0;1>. Čím více se hodnota blíží 1, tím je závislost těsnější. 

Druhá mocnina korelačního koeficientu se nazývá determinační koeficient R2, měří velikost 

lineárního vztahu mezi proměnými θi a θi. 

 

• Směrodatná chyba (Root Mean Squared Error) 

   Hodnota RMSE poskytuje informaci o přesnosti shody ve smyslu dměrodatné 

odchylky, je to odmocnina střední kvadratické chyby. Je vždy kladná a čím více se blíží 

k nule, tím je shoda přesnější. [2] 

 

                                                                            (2.3.1.5.2)   

kde:  

   xi                      - stanovená hodnota ze souboru dat 

xi                      - průměrná hodnota celého souboru dat 

n                       - počet hodnot v souboru 
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 
 

3.1   Charakteristika území 
 
  Obec Bohaté Málkovice se nachází v okrese Vyškov na Moravě, spadá do 

jihomoravského kraje, rozkládá se na ploše 483 ha. Bohaté Málkovice se nacházejí cca 

10km jižně od Vyškova na Moravě. 

  Zájmové území Bohatých Málkovi leží v geomorfologické oblasti Vyškovského úvalu. 

Obec se nachází v nadmořské výšce 279 metrů nad mořem. Zájmové území je převážně 

mírně svažité a převládá zde jižní expozice, je zde i mírná plošná vodní eroze. [2] 

 

 

Obr. 3.1.1 Topografická mapa Bohatých Málkovic, převzato z http://geoportal.gov.cz 

 
 

3.1.1   Klimatické poměry 
 
   Bohaté Málkovice leží v teplé klimatické oblasti. V klimatickém okrsku teplém, mírně 

suchém a mírnou zimou. Zájmové území Bohaté Málkovice leží v geomorfologické oblasti 

Vyškovského úvalu. Nejvyšší bod se nachází v nadmořské výšce 316m, naopak nejnižší 

bod ve výšce 242 m. n. m se nachází v jižní části území. Toto území je převážně svažité a 

převládá zde jižní expozice, kde se do určité míry uplatňuje plošná vodní eroze. [2] 
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   Bohaté Málkovice spadají do klimatické oblasti teplé, v klimatickém okrsku teplém, 

mírně suchém, s mírnou zimou. Na základě údajů z atlasu podnebí ČSSR za pozorovací 

období let 1901–1950 byla sestavena charakteristika povětrnostních podmínek. Průběh 

stratosférických srážek během roku, byl převzat z meteorologické stanice Bučovice. Jejich 

hodnoty jsou následující : 

 

 
 
   Průběh srážek je normální s maximem v měsíci srpnu a málo výrazným minimem 

v únoru. 

   Teplotní řada má normální průběh. Maximální teplota je v červenci, minimální v lednu. 

Velký teplotní rozdíl je mezi měsíci březnem a květnem a dále mezi zářím a listopadem. 

[2] 

3.1.2   Hydrologické poměry 
 

   Zájmové území spadá do povodí Moravy, dílčího povodí Svratky. Hydrografická síť je 

tvořena několika menšími potoky místního významu, ty odvádějí přebytečnou srážkovou 

vodu. Obcí protéká Žlebovský potok, koryto je místy přirozené se zatravněnou příbřežní 

zónou, v intravilán je koryto upravené. V zájmovém území jsou také vodní plochy, jedna 

umělá vodní plocha Bařisko a druhá přirozená nádrž, která se nachází západním směrem od 

zástavby obce. 

   Vlhkost jednotlivých půd závisí zejména na konfiguraci terénu, zrnitostní složení a 

vnitřní drenáží půd v závislosti na půdotvorných substrátech.  

   Černozemě, které se vytvoří na spraších, jsou dobře propustné pro vodu, s příznivým 

poměrem vzdušních a vodních pórů a s dobrou kapilární schopností. 

   Zato černozemně vytvořené na převážně jílovitých sedimentech jsou méně 

vodopropustné a velkou kapilární schopností. 

   Rendziny jsou méně vodopropustné, občas převlhčené nadbytečnou srážkovou 

schopností, s velkou kapilární schopností. 
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   Nivní glejová půda – karbonátová je v důsledku těžší trnitosti méně vodopropustná a 

lokálně zamokřená sezónní podzemní vodou. [2] 

3.1.3 Způsob zpracování půdy 

 
   Pod pojmem „ zpracování půdy” se rozumí soustava mechanických zákroku do půdy, 

umožňují rostlinám dobře zakořenit, růst a vyvíjet se. Je to jedno z rozhodujících 

agrotechnických opatření, jsou jím kladeny základy pro příští úrody. Úkolem zpracování 

půdy je vzhledem k půdě nakypřit ulehlou, zapravit posklizňové zbytky, organická hnojiva, 

vápenaté hmoty do půdy. Optimalizovat vodní a vzdušní režim, ovlivňovat mineralizaci a 

humifikaci. 

   Obec bohaté málkovice patří do řepařské výrobní oblasti, mimo jiné je zde část půdy kde 

se pěstují obiloviny. V oblasti byl proveden výzkum na šesti obdělávaných polích, kde na 

většině byl pěstován ječmen jarní, dále, řepka olejka, řepka ozimá a slunečnice. Při 

obhospodařování půdy s těmito plodinami se používají dvě odlišné technologie, klasický 

způsob obhospodaření a minimalizační způsob obhospodaření. [12] 

 

Klasické nebo konvenční zpracování půdy se z funkčního hlediska prováděných operací 

dělí     na: 

• Základní zpracování půdy, řadí se zde podmítka, provedení orby pluhem, hluboké 

kypření 

• Příprava půdy před setím a sázením zahrnuje smykování, vláčení, válení, hlubší 

kypření při použití kultivátorů nebo kombinátorů a je prováděna podle půdních 

podmínek. 

   Tato technologie zahrnuje následné setí, postřik a výmlat. 

   Tímto způsobem zpracování vznikají negativa, která dopadají na vlastnosti půdy. Půda je 

zhutněna a narušená. Vlivem tohoto narušení dochází k půdní erozi a změně půdní 

struktury 

zpracování půdy je způsob technologie orbou, tato technologie ovlivňuje celkový stav 

svrchní vrstvy půdy. Tento způsob zpracování byl proveden pouze na jednom poli o plošné 

výměře cca 50ha, který byl osetý ječmen jarní. 

 

   Minimalizační způsob zpracování půdy je moderní způsob obhospodařování půd. Snižuje 

se hloubka zásahu do půdy vynecháním nebo sloučením pracovních operací vedoucích ke 
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změně technologií pěstování polních plodin. Minimalizační způsob zpracování půdy má 

mnoho výhod, především ekologických. Díky tomuto způsobu je podporována tvorba a 

udržování půdní struktury, půda je ponechána v přirozeném stavu a je zajištěna i funkce 

před vodní a větrnou erozí pomoci ponechání posklizňových zbytku, tzv. mulče. Dále 

snížena ulehlost půdy díky redukci počtu pojezdů po pozemku. Jsou zlepšeny také 

vlhkostní poměry půdy, tím je pak zvětšena retenční schopnost půdy. 

 

   Minimalizační způsob zpracování půdy můžeme rozdělit na dvě možnosti: 

• Systémy s orbou: 

- sloučení předseťové přípravy a setí – omezení počtu pojezdů po pozemku, 

zkrácení doby mezi orbou a setím. 

- Sloučení orby, předseťové přípravy půdy a setí – krátká doma mezi sklizní a 

výsevem následné plodiny. 

 

• Systém bez orby: 

- náhrada orby kypřením – kypření se provádí do malé hloubky, v případě 

výskytu příznaků zhutnění lze ornici jednorázové hlouběji prokypřit bez 

obracení. 

- Půdoochranné zpracování půdy – zůstává nejméně 30% povrchu půdy po 

zasetí pokryto rostlinnými zbytky předplodiny nebo meziplodiny, hmotnost 

této biomasy je nejméně 1,2 t/ha v suchém stavu. 

- Setí do nezpracované pudy – odpadá zpracování půdy po sklizni 

předplodiny. Seje se speciálními stroji do rýh nebo pruhů. Většina povrchu 

půdy není mechanicky zasažena. 

 

   Z hlediska agrikultury je nejvíce pozitivní fakt, že dochází ke zlepšení stavu půdní 

organické hmoty, kde je podporováno vytváření humusu vlivem humifikace půd, které jsou 

ponechány v přirozeném stavu. [2] 

 

   Tento způsob hospodaření byl použit na ostatních pěti polích, kde byl vysázen ječmen 

jarní, řepka ozimá a slunečnice. Celková plocha těchto pěti polí je cca 194ha. 
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3.2 Odběr vzorků v terénu 
 
   Pro vyjádření PTF bylo z šesti polí o celkové rozloze 241ha odebráno patnáct 

neporušených půdních vzorků (Kopeckého válečky o objemu 100 cm3) z 15 kopaných 

sond. Vzorky byly odebírány z orničního horizontu z hloubky 20cm. Naměřená data, 

obdržená z 15 neporušených půdních vzorků, vytvořila základní (referenční) soubor pro 

tvorbu PTF. [12] 

 

3.3 Fyzikální vlastnosti půdy 
 

Pro všechny půdní vzorky byl proveden zrnitostní rozbor půdy za účelem stanovení 

zrnitostních kategorií dle Kopeckého a FAO/USDA, redukovaná objemová hmotnost půdy 

ρr a obsah organické hmoty.  

 

3.3.1   Zrnitost půdy 
 
Na základě naměřených hodnot, jsme mohli pomocí jednoduchého programu MS Excel 

2003, jehož autorem je Ing. R. Milerski, CSc., sestrojit křivku zrnitosti.+ 

 

 

Obr 3.3.1.1.,  Křivka zrnitosti zemin pro 15 vzorků z lokality Bohaté Málkovice 

 

   Z těchto křivek bylo následně stanoveno procentuální zastoupení písku, prachu a jílu dle 

USDA (Tab3.3.1.2) a Kopeckého zrnitostní kategorie I-IV. (Tab. 3.3.1.3). Na základě 
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tohoto zatřídění jednotlivých frakcí bylo možno provést klasifikaci půdy pomocí Nováka a 

Trojúhelníková diagramu USDA.  

 

 

Tab. 3.3.1.2., Velikostní rozdělení zemin dle USDA a dle Nováka 

  

 

Tab. 3.3.1.3.,  Třídění jemnozemě dle Kopeckého zrnitostních kategorií 

 
 

 

Tab. 3.3.1.4., Klasifikace půd na základě zrnitosti dle Nováka 

    
Redukovaná objemová hmotnost, která je potřebná pro oba modely PTF, se vypočítá 
pomocí vztahu (1.1.3.2).  
 
   Obsah humusu, potřebný pro model PTF podle Wösten et. al. (1998) byl vyhodnocen 

v pedologické laboratoři na MZLU v Brně. Zkoušky zajistil Ing. Jiří Jandák, CSc. 

Výsledky jsou uvedené v tab. 3.3.1.5 

V tab.3.3.1.5 jsou uvedeny základní fyzikální vlastnosti půdy, potřebné pro odhad 

retenčních čar pomocí obou modelů PTF včetně vyhodnocení statistických charakteristik: 
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střední hodnoty, chyby střední hodnoty, mediánu, směrodatné odchylky, špičatosti, 

šikmosti, rozptylu výběru, maxima, minima a rozdíly mezi nimi a sumou. Tyto hodnoty 

byly vypočítány pomocí funkcí v programu MS Excel 2003.  

Dále je zde uvedena klasifikace půdy. Podle Novákovy klasifikace se jedná o středně 

těžkou hlinitou půdu, dle trojúhelníkového diagramu USDA většina vzorků byla 

klasifikována jako prachovitá hlína a pouze dva vzorky jako prach, a to vzorky kl 20-72 a 

pr 2-8.  

 

 

Tab. 3.3.1.5., Základní fyzikální vlastnosti půdy včetně půdní organické hmoty sledované lokality 

 

3.3.2 Retenční čáry 
 

• Měřené - vzorky z referenčního souboru se použily k laboratornímu stanovení 

bodů retenčních čar v devíti tlakových výškách. Měření probíhaly v pískovém 

tanku (20, 60cm) a přetlakových přístrojů firmy Soil Moisture Eguipment, Santa 

Barbara, California, USA (100-15000cm). Zpracované výsledky jsou uvedené 

v tab. 3.3.2.1 
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Tab. 3.3.2.1.,  Měřené retenční čáry 

 
 

• Optimalizované – v programu RETC se každé měřené retenční křivce přiřadily 

parametry proudění - θr, θs, α, n pomocí půdního katalogu USDA. Parametr θs se 

nahradí změřenou nasycenou vlhkostí a zůstane neoptimalizovaný. Po zadání 

tlakových výšek a jejich příslušných objemových vlhkostí se každý pár ohodnotí 

váhovým faktorem (1). Z výstupních souborů programu RETC byly 

překopírovány výsledné van Genuchtenovy parametry, které byly následně 

zpracovány do tabulek (MS Excel) a grafů, tab. 3.3.2.2 a obr. 3.3.2.1. Grafické 

zpracování zohledňuje měřené body jednotlivých retenčních čar a optimalizovaný 

průběh retenčních čar. Tento postup zopakujeme pro všech patnáct vzorků. 

 

 

 

Tab. 3.3.2.2.,  Optimalizované  retenční čáry s parametry θs, θr, α, n 
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Obr. 3.3.2.1., Jednotlivé grafy pro patnáct měřených a optimalizovaných retenčních křivek, vyjádřených jako 
pF křivky 
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3.4   Aplikace pedotransferových funkcí 
 
   K odhadu retenční čáry půdní vlhkosti se použily dvě pedotransferové funkce. Jako první 

se byla aplikovaná kontinuální pedotransferová funkce podle Wösten et. al. (1998) a jako 

druhá bodová PTF, použil se model podle Šútora a Štekauerové (2000).  

 

3.4.1 Aplikace kontinuální pedotransferové funkce 
 
   Pro výpočet van Genuchtenových parametrů se použily rovnice uvedené v tab. 2.3.1.2.1.  

   Pomocí těchto rovnic se spočitaly parametry θs, α*, n* pro všech 15 vzorků. Modelový 

parametr θr je nastaven na hodnotu  0,01. Van Genuchtenovy parametry α a n se obdrží z  

 α = EXP (α*),  n = EXP (n*)+1. Van Genuchtenovy parametry jsou patrné z tab. 3.4.1.1 

Dosazením do rovnice (2.2.1.5) se obdrží body jednotlivých retenčních čar v 9 tlakových 

výškách h, viz. tab. 3.4.1.2. 

 

 

 

Tab., 3.4.1.1., Parametry vypočteny podle rovnic Wösten et al., (1998) 
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Tab., 3.4.1.2. Odhad retenčních čar podle Wösten et al., (1998) 

 
 
 

3.4.2 Aplikace bodové pedotransferové funkce 
 
   Popis modelu PTF podle Šútora a Štekaureové (2000) je uveden v kapitole 2.3.1.3.  

    Při tvorbě bodové PTF, která slouží pro určení bodů odvodňovací větve vlhkostní 

retenční křivky, se použila vícenásobná lineární regrese. PTF se stanovovaly pro objemové 

vlhkosti θ v následujících tlakových výškách h (0, -20, -60, -100, -220, -570, -980, --2000, 

-15000 cm). Jako prediktory se použily zrnitostní kategorie dle Kopeckého a redukovaná 

objemová hmotnost ρr.  Pomocí programu MS Excel 2003 se určily regresní koeficienty a, 

b, c, d, e a f včetně koeficientu regrese R 

    

   Hodnoty koeficientů a, b, c, d, e a f, získaných regresní analýzou pro výpočet 

objemových vlhkostí θ pro dané tlakové výšky h, jsou uvedené v tab. 3.4.2.1. Pro jejich 

určení se použil program MS Excel 2003, kde se přes doplňky nastavily analytické 

nástroje, poté analýza dat a regrese. 

 

 

Tab. 3.4.2.1.,  Hodnoty koeficientů a, b, c, d, e, f včetně koeficientu regrese R získané vícenásobnou lineární 
regresí 
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Dosazením do rovnice (2.3.1.4.1)  se obdrží sada bodových PTF: 
 
θ0   = -1,6164*X1-1,2703*X2-1,7311*X3-1,7564*X4-24,9464*X5+219,5056                                      R2= 0,73 

θ20 = -1,8383*X1-1,4996*X2-1,9165*X3-1,8413*X4-26,3578*X5+242,3953                                       R2= 0,76 

θ60 = -1,9655*X1-1,6036*X2-2,0253*X3-1,7829*X4-10,3133*X5+241,0679                                       R2= 0,77 

θ100 = -1,8990*X1-1,4853*X2-1,7660*X3-1,2804*X4-10,3133*X5+211,0334                                     R2= 0,68 

θ220 = -1,2856*X1-1,0207*X2-1,5822*X3-0,9076*X4-3,6100*X5+146,8965                                       R2= 0,75 

θ570 = -0,08929*X1-0,01788*X2-0,2145*X3+0,4619*X4+5,4153*X5+18,265                                     R2= 0,70 

θ980 = -0,01526*X1-0,01237*X2-0,2655*X3+0,4399*X4+6,1782*X5+18,30                                       R2= 0,75 

θ2000 = 0,4711*X1+0,4112*X2+0,30313*X3+0,7950*X4+6,1782*X5-32,494                                     R2= 0,71 

θ15000 = -0,08061*X1-0,44017*X2-0,4311*X3-0,189*X4+4,9463*X5+3598                                        R2= 0,71 

 

Tab. 3.4.2.2., Bodové PTF podle Šútora a Štekauerové (2000) pro lokalitu B. Málkovice 

 

3.5   Výsledky 
 
     Z lokality Bohaté Málkovice bylo odebráno celkem 15 neporušených půdních vzorků 

z šesti polí, které vytvořily základní (referenční) soubor pro tvorbu PTF. 

 K přímému měření se použil pískový tank a přetlakové přístroje, na kterých byly 

stanoveny body retenčních čar v devíti tlakových výškách h =  0, -20, -60, -100, -220, -570, 

-980, -2000, -15000 cm. 

   Pro nepřímě měření byly aplikovány dvě PTF, a to kontinuální a bodová PTF. 

Kontinuální PTF lépe charakterizuje hydrofyzikální vlastnosti konkrétní lokality, jelikož 

využívá proměnné, které byly změřeny přímo v dané lokalitě. Při charakterizování větších 

územních celků se jejich použití nedoporučuje s ohledem na vysokou variabilitu půdního 

prostředí. 

Bodová PTF patří k nejvíce používaným typům PTF. Výstupem z tohoto modelu je sada 

bodových PTF pro odhad vlhkostí v daných tlakových výškách. Z odvozené sady 

regresních rovnic byly odhadnuty vlhkosti v daných tlakových výškách.   

  

  Průběhy retenčních čar optimalizovaných programem RETC, vypočtených podle Wösten 

et. al.(1998) a podle modelu Šútora a Štekauerové (2000) je graficky znázorněn v obr. 

3.5.1.   
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                         a)                                                           b)                                               c) 

Obr. 3.5.1, Grafický průběh retenčních čar měřených a odhadnutých pomocí PTF, vyjádřených jako pF 
křivky 

a)  pF křivky měřené a optimalizované programem RETC, b) pF křivky odvozené 
z kontinuálních PTF podle Wösten et al. (1998), c) pF křivky vypočtené pomocí PTF 
modelu Šútor-Štekauerová (2000) . 

 
 
  S ohledem na heterogenitu půdního prostředí se přesnost PTF zhodnotila korelačním 

koeficientem R a směrodatnou chybou RMSE. Korelace optimalizovaných a odhadnutých 

hodnot vlhkostí v charakteristických tlakových výškách je graficky vyjádřena v obr. 3.5.2. 
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b) 
     

Obr. 3.5.2., Srovnání měřených a odhadnutých objemových vlhkostí v několika tlakových výškách pomocí 
PTF, a) model podle Wösten et. al., (1998), b) model podle Šútora a Štekauerové (2000) 

 
   Z grafického srovnání je patrné, že těsnější závislost mezi měřenými a předpovězenými 

objemovými vlhkostmi v charakteristických tlakových výškách prokázal model PTF podle 

Šútora a Štekauerové (2000). Vypočítané hodnoty koeficientu korelace R se výrazně neliší 

u obou modelů PTF (RŠ = 0,984, RW = 0,961), ukazují těsnou závislost mezi daty 

měřenými a předpovězenými. 

   Přesnost odvozených PTF byla stejně jako v práci Wöstena et al. (2001) dále zhodnocena 

směrodatnou chybou RMSE. Pro model PTF podle Šútora et al., (2000) je zhruba poloviční 

proti modelu PTF podle Wösten et al., (1998), RMSEŠ = 0,0145 [cm3.cm3] a RMSEW = 

0,0269 [cm3.cm3]. 
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4   ZÁVĚR 
 
   Pro vytvoření kontinuálních a bodových pedotransferových funkcí se použil poměrně 

malý referenční soubor, který obsahoval data z 15 půdních vzorků ze sledované 

experimentální plochy. K odhadu retenčních čar se použily dva modely pedotransferových 

funkcí. Prvním použitým modelem PTF byl model podle Wösten et. al. (1998). Tyto PTF 

byly odvozeny z  databáze HYPRES zohledňující hydraulické vlastnosti evropských půd. 

Jako druhý byl aplikován model PTF podle Šútora a Štekauerové (2000). Obě použité PTF 

byly odvozeny pro ornou půdu z lokality Bohaté Málkovice. Výsledky srovnání měřených 

a předpovězených retenčních čar pomocí PTF se výrazně neliší, což je patrné z obr. 3.5.1. 

Ke kvantifikaci přesnosti PTF se použil korelační koeficient R a směrodatná odchylka 

RMSE. Korelační koeficient R je u obou PTF vysoký a prokazuje těsnou závislost mezi 

měřenými a odhadnutými daty viz Obr. 3.5.2. Směrodatná odchylka je u obou PTF modelů 

nízká. Výsledky prokázaly, že vybrané jednoduché modely PTF poskytly odhady 

retenčních čar pro lokalitu Bohaté Málkovice s dostatečnou přesností pro využití v praxi.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů A ZKRATEK 
 
 
Ms              - celková hmotnot tuhé fáze [kg]    

Vs               - objem tuhé fáze půdy [m3] 

ρd               - měrná hmotnost [kg/m3] 

V                - objem zeminy [cm3] 

a                 - hmotnost pyknometru s destilovanou vodou [g] 

b                 - hmotnost pyknometru se suspenzí zeminy [g] 

m                - hmotnost vzorku zeminy přepočtená na sušinu [g] 

jp                - navážená jemnozem [g] 

w                - hmotnostní vlhkost v jemnozemi při teplotě 20°C [cm3. cm-3  ] 

m                - hmotnost zeminy ve vlhkém stavu [g] 

V                - objem zeminy, vnitřní objem Kopeckého válečku [cm3] 

ρ                 - objemová hmotnost zeminy v přirozeném stavu   [g.cm-3] 

w                - půdní vlhkost zeminy [ - ] 

ρr                        - redukovaná objemová hmotnost půdy 

K(h)             -hydraulická vodivost  

θe               - ekvivalentní objemová hmotnost [-] 

θ                 - aktuální vlhkost [cm3.cm-3] 

θS               -nasycená vlhkost [cm3.cm-3] 

θr               -reziduální vlhkost [cm3.cm-3] (neúčastní se proudění, ustává při ní pohyb vody 

v půdě) 

θ                - vlhkost závislá na tlakové výšce  [cm3.cm-3] 

θs               -  nasycená vlhkost  [cm3.cm-3] 

θr               - reziduální vlhkost [cm3.cm-3] 

hv              - vstupní hodnota vzduch [cm] 

h               - tlaková výška [cm] 

λ               - index rozdělení velikosti porů [-] 

│h│         - absolutní hodnota tlakové výšky [cm] 

 θ             - vlhkost závislá na tlakové výšce  [cm3.cm-3] 

 θs            -  nasycená vlhkost  [cm3.cm-3] 

 θr             - reziduální vlhkost [cm3.cm-3] 

 α             - převrácená hodnota vstupní hodnoty vzduchu [cm -1] 
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 n, m        - empirické tvarové koeficienty, vztah mezi parametrem m a n je : m=1-1/n 

 Hb         - tlak probublávání neboli vlhkostní potenciál půdy, při kterém vstupuje vzduvh do    

porovitého prostředí [cm] 

θs                             -  modelový parametr 

α*, n*, l*, Ks*          - transformované modelové parametry 

C                              - obsah jílu  ( % )  

S                              - obsah prachu ( % ) 

OM                          - obsah organické hmoty ( % ) 

D                             - objemová hmotnost suché zeminy ( g.cm3) 

topsoil,subsoil         - kvalitativní proměnné dosahující hodnot 1 nebo 0, v tomto pořadí 

R2                                           -  determinační koeficient 

Ln                            - přirozený logaritmus  

*                              - matematický operátor násobení 

θh                            - odhadovaná vlhkost v definované tlakové výšce h ( cm3 . cm-3) 

a, b, c, d, e, ….x      - regresní koeficienty 

písek, jíl, prach, org. hmota, obj. hmotnost, …. proměnná – půdní vlastnosti použité jako 

predikátory 

P                              - závislé proměnná, hledaný parametr analytické funkce 

a, b, c, d, ….x          - regresní koeficienty 

jíl, org. hmota, obj. hmotnost, …. Proměnná – půdní vlastnosti jako nezávislé proměnné 

θhw                    - vlhkost [cm.cm-3] při konkrétní hodnotě vlhkostního potenciálu hw [cm] 

X1                    - % obsah jilových částic (d<0,01 mm) 

X2                    - % obsah prachu ( 0,01 – 0,05 mm) 

X3                    - % obsah prachovitého písku ( 0,05 – 0,1 mm) 

X4                    - % obsah písku (0,1 – 2,0 mm) 

ρd                                 - redukovaná objemová hmotnost [g. cm-3] 

A,B,C,D,E, F   - koeficienty zjištěné regresní analýzou 

USDA              - United State Department of Agriculture 

RETC               -  

PTF                  - pedotransferové funkce 

xi                      - stanovená hodnota ze souboru dat 

xi                      - průměrná hodnota celého souboru dat 

n                       - počet hodnot v souboru 

   θi       - změřená hodnota objemové vlhkosto 



Pedotransferové funkce pro odhad                                                                                         Bc. Iva Gavlasová 
vlhkostních retenčních křivek středně těžkých půd jižní Moravy                                                                                  
 

 61 

   θi        - odhadnutá hodnota objemové vlhkosti 

   n        -  počet případů 
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