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Abstrakt 
  

Hydraulická vodivost zemědělsky využívaných ploch je silně závislá na 

agrotechnických postupech, zhutnění půdy, růstu rostlin apod. Nenasycená hydraulická 

vodivost (K(h)) je často měřena pomocí podtlakových infiltrometrů. Tato disertační práce 

v první části pojednává o vývoji a testování automatického podtlakového infiltrometru včetně 

metodiky měření. Druhá část disertační práce je věnována využití tohoto nového přístroje ve 

výzkumu sezónních změn K(h) orné půdy v experimentálním povodí Nučice a rozdílných 

způsobů hospodaření mezi řádky vinic v oblasti Carnuntum v Rakousku. Nenasycené 

hydraulické vodivosti byly stanoveny modifikovanou Zhangovou metodou a na základě 

analýzy neporušených půdních vzorků byly stanoveny objemové hmotnosti a nasycené 

objemové vlhkosti půdy. Byla ověřována hypotéza, která předpokládá, že při větší míře 

zhutnění, reprezentované vyšší objemovou hmotností půdy, dochází díky většímu podílu 

kapilárních pórů ke zvýšení K(h) půdy. Na základě výsledků lze konstatovat, že tato hypotéza 

v případě experimentálního povodí Nučice i vinařské oblasti Carnuntum nebyla potvrzena. V 

oblasti Carnuntum byla ve většině případů pozorována vyšší nenasycená hydraulická vodivost 

obdělávaných řádků vinic oproti trvale zatravněným. Série měření v terénu prokázala, že nově 

vyvinutý přístroj je plně funkční a připravený k rutinnímu použití v hydropedologickém 

výzkumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Abstract 

Hydraulic conductivity of arable soils is strongly dependent on agrotechnical 

practices, soil compaction, plant growth, etc. Unsaturated hydraulic conductivity (K (h)) is 

often measured by tension infiltrometers. This thesis deals with the designing and testing of 

the automatic tension infiltrometer including the development of measurement methodology. 

The second part of the thesis focuses on the use of new instrument in the investigation into the 

seasonal changes of K (h) of arable soil in the experimental catchment Nučice and in the 

research on effect of two management practices between vineyard rows in the Carnuntum 

region in Austria. Unsaturated hydraulic conductivity was determined by a modified Zhang 

method and on the basis of undisturbed soil samples analysis, the bulk density and saturated 

volumetric water content were determined. A hypothesis has been verified to assume that with 

a higher degree of compaction, represented by a higher bulk density of the soil, K(h) 

increased due to a larger fraction of capillary pores. Based on the results, it can be stated that 

this hypothesis was neither confirmed in the case of the experimental catchment Nučice, nor 

in the case the Carnuntum wine region. In the Carnuntum region, in most cases, the higher 

unsaturated hydraulic conductivity of cultivated vineyards was observed compared to 

permanently grassed vineyards. Measurements proved that the device is fully functional and 

ready for routine use in soil hydrology research. 
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Seznam zkratek 
1D jednorozměrný MultiDisk vícebodový minidiskový automatický 

infiltrometr 

2D dvourozměrný mV milivolt 

3D trojrozměrný mvb hmotnost vertikální tyče 

[L] obecně jednotka délky n parametr retenční křivky 

[M] obecně jednotka hmotnosti N newton 

[T] obecně jednotka času q objemový tok 

A bezrozměrný empirický koeficient 

(Zhangova metoda) 

r vodorovná (radiální poloha) 

Am průřezová plocha zásobníku vody r0 poloměr infiltračního disku 

AMI automatický minidiskový infiltrometr R
2
 koeficient determinace 

As plocha sintrové destičky rd průměr disku 

Avb průřezová plocha vertikální tyče RMSE Root Mean Square Error (střední 

kvadratická chyba) 

C(h) funkce kapilární kapacity půdní vody s sekunda 

C1 koeficient Philipovy rovnice SDI standardní diskový infiltrometr 

C2 koeficient Philipovy rovnice t čas 

cm centimetr TDT Time Domain Transmission 

d den v ustálená infiltrační rychlost 

DL diferenciální liarizace v0∞ ustálená infiltrační rychlost 

F síla V napětí 

Fb vztlaková síla Vout výstupní napětí 

Fg gravitační síla z gravitační výška 

Flc výslednice sil působící na vážní čidlo zi poloha hladiny vody v zásobníku vody 

g gravitační zrachlení α parametr retenční křivky 

g gram β empirický koeficient 

h tlaková výška  γ koeficient proporcionality 

h hodina εr dielektrická permitivita 

h0 počáteční tlaková výška aplikovaná na 

povrch půdy 

θ objemová vlhkost 

hs tlaková výška odpovídající vstupní 

hodnotě vzduchu 

θ(h) objemová vlhkost v závislosti na 

tlakové výšce (retenční čára) 

I kumulativní infiltrace θe efektivní vlhkost 

K(h) funkce nenasycené hydraulické vodivosti θm parametr pro zavedení vstupní hodnoty 

vzduchu 

K(θ) Tenzor hydraulické vodivosti θr residuální objemová vlhkost 

Kh0 hydraulická vodivost v blízkosti nasycení θs nasycená objemová vlhkost 

kg kilogram ρw měrná hustota vody 

Kr(h) relativní hydraulická vodivost φa pneumatický potenciál 

Ks nasycená hydraulické vodivost φe zátěžový potenciál 

m funkce parametru n retenční křivky φg gravitační potenciál 

m metr φo osmotický potenciál 

MDI manuální minidiskový infiltrometr φw vlhkostní potenciál 

ml mililitr ϕ celkový potenciál 

mm milimetr ϕ0 potenciál matričního toku 
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1. Úvod 

Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství a je přirozenou součástí národního 

bohatství každého státu. Sehrává důležitou funkci nejen v životě člověka, ale i živočichů a 

především rostlin. Půda hraje zcela zásadní a nezastupitelnou roli ve stabilitě ekosystémů a v 

ovlivňování bilancí látek a energií. Zadržuje, degraduje, ale za určitých podmínek i uvolňuje 

potenciálně rizikové látky. 

 Pro řešení mnoha úloh v oblastech vodního hospodářství, ochrany životního prostředí 

nebo zemědělství je nezbytná znalost infiltrační schopnosti půdy. Infiltrační schopnost půdy 

je předurčena geometrií půdních pórů a dalšími fyzikálními a chemickými vlastnostmi 

půdního prostředí. Pro potřeby detailního numerického modelování infiltrace do půdy modely 

založenými na řešení Richardsovy rovnice je nutná znalost hydraulických charakteristik půdy 

- retenční čáry vyjadřující závislost půdní objemové vlhkosti na tlakové výšce a funkce 

nenasycené hydraulické vodivosti, která přes retenční čáru může být vyjádřena jako závislost 

hydraulické vodivosti na tlakové výšce nebo objemové vlhkosti. Zatímco retenční čára bývá 

téměř výhradně měřitelná v laboratoři na půdních vzorcích, hydraulickou vodivost je v 

rozsahu malých sacích tlakových výšek možné měřit metodou terénní podtlakové infiltrace 

(Angulo-Jaramillo a kol. 2000). 

 První přístroj pro měření podtlakové infiltrace byl představen již v roce 1988 

Perrouxem a Whitem a jeho více či méně upravené verze jsou hojně využívány dodnes. Tento 

přístroj se obecně nazývá diskový podtlakový infiltrometr a zpravidla je složen ze tří hlavních 

částí: disk s propustnou membránou, zásobní nádoba a Mariottova lahev. Ze zásobní nádoby 

proudí do půdy přes disk voda při nastavené tlakové výšce. Konečným výsledkem je pak 

jedna hodnota nenasycené hydraulické vodivosti v blízkosti nasycení odpovídají právě 

nastavenému podtlaku. Opakovaným měřením lze získat část průběhu funkce nenasycené 

hydraulické vodivosti. Problémem tohoto základního přístroje je, že surová data v podobě 

poklesu hladiny vody v zásobní nádobě jsou zaznamenávána manuálně, což klade značné 

časové nároky na obsluhu přístroje a snižuje jeho efektivitu.  

S rozvojem moderních elektronických senzorů bylo umožněno tuto efektivitu pomocí 

automatizace měření podstatným způsobem zvýšit a ušetřit drahocenný čas, který by byl 

vynaložen na obsluhu přístroje, a který může být nyní vynaložen na jiné činnosti v rámci 

výzkumných aktivit. V literatuře popsané způsoby automatizace se zaměřují na záznam 
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změny množství vody v zásobní nádobě použitím různých typů senzorů, jako jsou například 

sondy TDR (Time-Domain-Reflectometry), kapacitní senzory, průtokoměry nebo tlaková 

čidla. Právě s posledním uvedeným senzorem, se lze v souvislosti s automatizací 

podtlakových diskových infiltrometrů setkat nejčastěji. Oblíbené je především řešení 

s diferenciálním tlakovým čidlem (Casey and Derby, 2002). V případě použití talkových čidel 

se často uvádí nevýhoda tohoto způsobu automatizace, spojená s oscilací tlaků, způsobená 

uvolňováním bublin do zásobní nádoby.  

Další zlepšení efektivity měření může přinést miniaturizace podtlakového diskového 

infiltrometru. Výhodou takových podtlakových infiltrometrů je malá spotřeba vody nutná 

k provedení měření, ovšem malý průměr disku použitý u takovýchto infiltrometrů částečně 

snižuje vypovídající hodnotu měření, což lze snadno kompenzovat nasazením většího počtu 

přístrojů nebo větším počtem měření. Typickým zástupcem miniaturizovaného podtlakového 

infiltrometru je komerčně dostupný infiltrometr značky Decagon. 

Podtlakové diskové infiltrometry, respektive metoda podtlakové infiltrace se využívají 

v řešení mnoha úloh spojených například s fenoménem preferenčního proudění, rolí 

vodoodpudivosti půdy nebo se způsobem využití půdy a vyšetření změn hydraulických 

charakteristik v důsledku obdělávání půdy. 

V této práci bude věnována pozornost dvěma hlavním tématům. Prvním cílem bylo 

v rámci řešení projektu Technologické agentury ČR č. TA01021844 vyvinout automatizovaný 

vícebodový (podtlakový) diskový infiltrometr, jehož patentovaný způsob automatizace 

(patent CZ 303691 B6) bude co nejméně ovlivňován vnějšími vlivy jako teplota nebo 

uvolňování bublin do zásobního prostoru přístroje během měření. Princip měření a testování 

přístroje je obsahem článku publikovaného Klípou et al., 2015.  

Druhým cílem je ověřit způsobilost navrženého přístroje pro rutinní měření v terénu a 

ověřit jeho uplatnitelnost ve výzkumu půdních charakteristik, především zemědělsky 

využívané půdy. 

 První část práce je zaměřena na seznámení se základní teorií spojenou s prouděním 

vody v půdě a dále na seznámení se s v literatuře popsanými řešeními podtlakových 

infiltrometrů a jejich automatizací, včetně výčtu možností jejich využití. Druhá část práce je 

dále rozdělena na dvě dílčí části, a to na vývoj vícebodového automatického diskového 
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infiltrometru, včetně metodiky měření a vyhodnocení dat a na možnosti jeho uplatnění ve 

výzkumu půdních charakteristik.  
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2. Teorie 

2.1 Proudění vody v půdě 

Potenciál půdní vody 

Pohyb vody v půdě je způsoben přítomností hnacích sil, tedy rozdílem potenciálů. 

Potenciál půdní vody je skalární veličina a pro jeho objasnění je výhodné studovat 

rovnovážný stav. Voda v půdě je vystavena působení mnoha různých sil, z nichž 

nejdůležitější jsou: gravitační potenciál φg (účinky tíhového pole) a vlhkostní (kapilární) 

potenciál φw (na fázovém rozhraní v kapilárách mezi plynnou, kapalnou a pevnou fází). 

Dalšími potenciály v půdní vodě (často zanedbávanými) jsou: pneumatický φa (tlak vzduchu 

v půdě je odlišný od atmosférického), osmotický φo (roztok přijímá čistou vodu například přes 

polopropustnou membránu – proniká voda, nikoli rozpuštěné látky) a zátěžový potenciál φe 

(zatížení vody stlačené půdou). Celkový potenciál ϕ je součtem všech potenciálů, prakticky 

lze ovšem při zanedbání φa , φo , φe celkový potenciál vyjádřit takto 

� = �� + ��																																																																																																										�2.1� 
 V literatuře a praxi se lze setkat s vyjádřením potenciálu v různých jednotkách: 

a) Energie na jednotkovou hmotnost [L2.T-2] – J.kg-1  

b) Energie na jednotkový objem [ML-1.T-2] – Pa 

c) Energie na jednotkovou tíhu v jednotkách délky [L] - obvykle (cm) je v praxi 

nejčastěji používaným vyjádřením, které vznikne převodem tlakových jednotek na 

hydraulické výšky h, o které se dále hovoří jako o (sací) tlakové výšce. Celkový 

potenciál (hydraulickou výšku) značíme H (= h + z), kde z je gravitační výška. 

 

Rovnice kontinuity a Darcy-Buckinghamův zákon 

Proudění vody a dalších látek v půdě nebo obecně v jakémkoli pórovitém prostředí 

může být popsáno na dvou základních úrovních, a to na mikroskopické (Navier-Stokesovy 

rovnicemi používané pro proudění v trubním systému) nebo na makroskopické úrovni. Z 

praktického hlediska je použití mikroskopického přístupu víceméně nepoužitelné, neboť je 

prakticky nemožné pro větší měřítka úlohy popsat nebo jen napodobit geometrii pórovitého 

prostředí, tak aby bylo možné vyjádřit okrajové podmínky soustavy tvořené mikroskopickými 
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zrny. Proto je pórovité prostředí popsáno na makroskopické úrovni, kde jsou jeho 

charakteristiky rovnoměrně rozprostřeny (zprůměrovány) v celé oblasti. V tomto přístupu je 

proudění vody v půdě nejčastěji popisováno jako proudění nestlačitelné kapaliny 

v geometricky stálém, inertním prostředí, které lze charakterizovat dvěma základními 

rovnicemi: rovnicí kontinuity [2.2] vyjadřující rovnováhu kapalné fáze a Darcy-

Buckinghamovou [2.3] rovnicí vyjadřující vztah mezi hnacími silami proudění a objemovým 

tokem v proměnlivě nasyceném pórovitém prostředí. 

�
� + div	� = 0																																																																																																							�2.2� 

kde θ je objemová vlhkost [L3.L-3], t je čas [T] a q je vektor objemového toku [L.T-1] 

� = −����grad	�																																																																																																�2.3� 
kde  K(θ) je tenzor hydraulické vodivosti [L.T-1] a H je celkový potenciál. 

 

Richardsova rovnice 

Dosazením Darcy-Buckinghamovy rovnice do rovnice kontinuity dostáváme 

takzvanou řídící rovnici proudění vody, jejímž řešením můžeme získat informace o 

časoprostorovém vývoji všech uvažovaných stavových veličin (vlhkosti, tlaku a rychlosti) 

uvnitř uvažované oblasti proudění. Výsledná rovnice proudění vody v proměnlivě nasyceném 

pórovitém prostředí, na jejímž řešení jsou často založeny modely pro proudění a transport 

látek, se nazývá Richardsova: 

�
� = div�����grad	��																																																																																						�2.4� 

Tato rovnice je použitelná pro popis proudění v reálném pórovitém prostředí při splnění 

základních zjednodušujících předpokladů: 

1. Geometrie reálného prostředí je v dobré shodě s kapilárním modelem prostředí, které 

je nehybné a nedeformovatelné. 

2. Je zanedbán vliv proudění vzduchu na proudění vody. 

3. Proudící voda je nestlačitelná. 
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Rovnice [2.4] popisuje obecně trojrozměrné prostorové proudění. V mnoha aplikacích je 

reálně možné využít zjednodušení v případech, kdy má proudění charakter rovinný (2D) nebo 

dokonce jednorozměrný (1D): 

�
� = 

�  !��� "ℎ� + 1$%																																																																																				 �2.5	� 
V tomto tvaru rovnici nelze řešit, jelikož obsahuje dvě neznámé proměnné (θ a h), a proto je 

nutné zavést tak zvané hydraulické charakteristiky (retenční křivka a průběh hydraulické 

vodivosti, viz kapitola 2.2) a počáteční a okrajové podmínky. Eliminováním jedné z 

proměnných obdržíme dva různé tvary Richardsovy rovnice. V prvním případě je neznámou 

tlaková výška a hovoříme o takzvaném kapacitním tvaru Richardsovy rovnice (pro 1D 

vertikální proudění): 

'�ℎ� ℎ
� = 

� "!�ℎ� ℎ
�$ + !�ℎ�

� 		,					− ∞ < ℎ < +∞																													�2.6	� 
 kde: 

'�ℎ� = ,�
,ℎ																																																																																																															�2.7	�	

												
kde C�h��L-1�	je	specifická vodní kapacita získaná derivací retenční čáry.  

 

Ve druhém případě je neznámou proměnnou vlhkost a následující tvar Richardsovy rovnice se 
nazývá difuzní (pro 1D vertikální proudění): 

�
� = 

� "4��� �
�$ + ,!���

,�
�
� 																																																																							�2.8� 

kde: 

4��� = !��� ,ℎ
,� 			,						� < �6																																																																													�2.9�	

kde	D�θ�	vyjadřuje	difuzivitu	�L2.T-1�.		
Tvar rovnice [2.6] se obecně používá častěji a umožňuje řešení proudění v proměnlivě 

nasyceném půdním prostředí včetně plného nasycení. Oproti tomu	 rovnice	 �2.8�	 je	
použitelná	 pouze	 při	 řešení	 v	nenasycené	 oblasti	 proudění	 a	 nelze	 ji	 použít	 například	
k	řešení	výtopové	infiltrace.	
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Dále	 je	zapotřebí	k	řešení	 rovnic	proudění	znát	počáteční	a	okrajové	podmínky.	
Jako	počáteční	podmínka	se	zadává	soubor	hodnot	tlakových	výšek	nebo	vlhkostí	v	celé	
oblasti	 v	počátečním	 čase	 řešení.	 Okrajové	 podmínky	 definují interakce popisovaného 

systému s jeho okolím na hranicích oblasti proudění. Nejčastější jsou dva typy okrajových 

podmínek – tlaková (Dirichletova) a toková (Neumannova). 

	
Preferenční proudění 

 Při popisu proudění vody v nenasycené zóně se často setkáváme s fenoménem 

nazývaným preferenční proudění, které se vyznačuje přítomností preferenčních cest, ve 

kterých se voda může pohybovat rychlostí i o několik řádů vyšší než v půdní matrici. 

V literatuře se obecně hovoří o několika typech preferenčního proudění na základě vzniku 

preferenčních cest. Prvním typem je preferenční proudění vznikající infiltrací vody do 

spojitých trhlin, vznikajících při vysušování půdy s významným podílem jílovitých částic 

(Blake et al., 1973), v nenasyceném půdním profilu. Druhým typem preferenčního proudění je 

proudění, které nastane při odtoku v kanálech vytvořených půdní faunou (Zehe and Fluhler, 

2001). Třetím typem je takzvaný „finger flow“, ke kterému dochází, dojde-li k hromadění 

infiltrované vody mezi dvěma půdními vrstvami (Starr et al., 1978). Obvykle k takovémuto 

proudění dochází v písčitých půdách s jemnější svrchní a hrubší spodní vrstvou. Při pronikání 

vody do nižší vrstvy se vytváří jakési „prsty“ místo toho, aby do ní voda infiltrovala 

rovnoměrně. Jako poslední typ preferenčního proudění se uvádí laterální tok, kdy dochází k 

příčnému a lokálnímu pohybu vody podél nakloněné hydraulicky omezující vrstvy, jako 

například podél skalního podloží (Buttle and McDonald, 2002; McDonnell, 1990) nebo také 

velkých kořenů. 

 Často se také hovoří o preferenčním proudění vody v makropórech, které je tvořeno 

tokem vody v trhlinách v půdní matrici a v kanálech vytvořených půdními živočichy nebo 

odumřelými kořeny. Obecně se za makropóry považují póry, jejichž průměr je řádově větší 

než charakteristický průměr matričních pórů, jejichž velikost je dána půdní texturou.  

Neexistuje jednotná definice velikosti makropórů a v literatuře se tak můžeme setkat s více 

výklady (Beven and Germann, 1982; Jarvis et al., 1999; White and Sully, 1987). 

 Preferenční proudění a transport látek v makropórech bývá často popisován použitím 

modelů duální pórovitosti (Arbogast et al., 1990) nebo propustnosti (Gerke and van 
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Genuchten, 1993), které předpokládají, že se v půdním prostředí tvoří dvě domény (systém 

makropórů, popřípadě trhlin a méně vodivou půdní matricí). Tok vody a transport 

rozpuštěných látek v modelech založených na principu duální propustnosti je popsán 

odděleně pro puklinový a matriční systém pórů samostatnými rovnicemi (Gerke and van 

Genuchten, 1993; Jarvis and Larsbo, 2012; Vogel et al., 2000a; Vogel et al., 2000b). 

Důležitou součástí těchto modelů je takzvaný „transfer term“, který umožňuje vzájemné 

propojení obou systémů a výměnu vody (popřípadě i rozpuštěných látek) mezi sebou.   

 Pro popis a kvantifikaci preferenčního proudění se používá veliké množství metod. 

Jejich podrobný přehled a popis vybraných metod uvádí Allaire et al. (2009). Jednou 

z možných metod pro kvantifikaci (nikoli přesného rozlišení) preferenčního proudění je 

metoda podtlakové infiltrace, při které se na půdní povrch aplikuje záporná tlaková výška, 

která vyřadí z proudění ty póry, které mají nižší (méně zápornou) vstupní hodnotu vzduchu 

než je nastavený podtlak. Infiltrace vody je tak umožněna pouze do půdní matrice. Ze získané 

nenasycené hydraulické vodivosti je poté možno vyhodnotit podíl preferenčního proudění. 

Typickým přístrojem pro provádění podtlakových infiltračních experimentů je podtlakový 

diskový infiltrometr. 

 

2.2 Hydraulické charakteristiky půd 

Hydraulické charakteristiky půdy jsou klíčové charakteristiky popisující hydraulické 

vlastnosti půdního prostředí. V případě modelování pohybu vody v půdním profilu 

vycházející z řešení Richardsovy rovnice na jejich správném určení a vhodném použití 

podstatným způsobem závisí výsledky výpočtů týkajících se proudění a transportních 

procesů. Rozlišujeme celkem dvě hydraulické charakteristiky: retenční čáru a funkci 

hydraulické vodivosti. 

Retenční čára vyjadřuje rovnovážný stav mezi objemovou vlhkostí a sací tlakovou 

výškou a charakterizuje pórovité prostředí vzhledem k jeho plnění a vyprazdňování, a je proto 

označována za základní hydraulickou charakteristiku pórovitého prostředí. Tvar retenční 

křivky závisí na geometrických vlastnostech systému pórů (struktura pevné fáze) a na 

vlastnostech tekutých fází (kontaktní úhel, povrchové napětí).  Průběh retenční čáry nelze 

uvažovat jako jednoznačný, protože se v něm uplatňuje vliv hystereze (tj. neidentický průběh 
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křivky při plnění / prázdnění pórů). Popisuje-li se jednosměrný pohyb vody, vliv hystereze se 

neuplatní. Funkční vztah mezi vlhkostí nebo stupněm nasycení a sací tlakovou výškou se 

nazývá retenční křivka (viz obr. 2.2 pro různé půdy), která vzniká proložením měřených nebo 

syntetických dat. Nejznámějšími a nejpoužívanějšími funkcemi jsou výrazy Brookse a 

Coreyho (1964) a van Genuchtena (1980). Proložení měřených bodů těmito výrazy je 

znázorněno na obrázku 2.1. 

 

 
Obr. 2.1 Proložení bodů retenční čáry funkčními vztahy 

 

Z obrázku 2.1 je patrný rozdíl mezi oběma výrazy, který může být v některých případech 

poměrně značný a v obou případech může mít výrazný vliv na významnou odlišnost 

předpovědí relativní hydraulické vodivosti. Největší rozdíl mezi funkcemi je patrný 

především v blízkosti nasycení. Funkce Brookse a Coreyho se vyznačuje parabolickým 

tvarem se zlomem v bodě h = Hb (vstupní hodnota vzduchu). Tento tvar poměrně dobře 

vystihuje realitu, ale vzhledem k malé flexibilitě výrazu je pro řadu půd nevyhovující a 

zároveň jím není možné popsat pokles vlhkosti v blízkosti nasycení. Funkce van Genuchtena 

je na rozdíl od předešlé funkce plynulá a velice flexibilní. Pro tyto výhody je také velmi často 

používána k prokládání měřených bodů retenční čáry. Na druhou stranu její nevýhodou je, že 

umožňuje pouze nulovou vstupní hodnotu vzduchu, což u některých půd způsobuje problémy 

ve výpočtech hydraulických vodivostí především v oblastech v blízkosti nasycení.  
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K odstranění výše zmíněných nedostatků obou uvedených metod je možno použít 

modifikovaný tvar van Genuchtenova výrazu (Vogel et al., 2000b): 

��ℎ� = �T + �U − �T�1 + |Wℎ|X�U 																																																																																 �2.10� 

��ℎ� = �6 																																					ℎ ≥ ℎ6																																																													�2.11� 
kde: θ(h) [L3.L-3] je vlhkost v závislosti na tlakové výšce h [L], hs [L] je tlaková výška 

odpovídající vstupní hodnotě vzduchu. Pro retenční čáru jsou zavedeny následující parametry: 

θm [L3.L-3] je parametr pro zavedení vstupní hodnoty vzduchu, θs [L3.L-3] a θr [L3.L-3] 

vyjadřují nasycenou, respektive residuální vlhkost, α [L-1] a n [-] jsou tvarové parametry 

retenční křivky. Parametr m [-] v rovnici [2.10] se zavádí jako funkce parametru n (m=1-1/n). 

Funkce nenasycené hydraulické vodivosti, kterou (v návaznosti na retenční křivku) 

můžeme vyjádřit jako závislost na tlakové výšce K(h) nebo na vlhkosti K(θ), obecně vyjadřuje 

schopnost pórovitého prostředí vést vodu. Hydraulická vodivost nabývá nejvyšších hodnot při 

nasyceném proudění (nasycená hydraulická vodivost) a s klesající sací tlakovou výškou klesá 

(nenasycená hydraulická vodivost) - viz obr. 2.2. Vzhledem k časově náročnému a do jisté 

míry problematickému měření průběhu hydraulické vodivosti je místo měření často používána 

předpověď tohoto průběhu za použití retenční čáry na základě teorie kapilárních modelů. 

Pórovité prostředí je v případě těchto kapilárních modelů idealizováno svazkem kapilár 

různých průměrů. Hydraulická vodivost je pak souhrnem vodivostí jednotlivých kapilár 

(Císlerová a Vogel, 1998). Hydraulickou vodivost pórovitého prostředí můžeme vyjádřit jako 

součin nasycené hydraulické vodivosti Ks a funkce relativní hydraulické vodivosti Kr: 

!�ℎ� = !6!T�ℎ�																								ℎ < ℎ6 																																																													�2.12� 
!�ℎ� = !6																																				ℎ ≥ ℎ6																																																												�2.13� 

kde: K(h) je nenasycená hydraulická vodivost, Ks je nasycená hydraulická vodivost a Kr(h) je 
relativní hydraulická vodivost, vše v jednotkách [L.T-1] 

Často používaným kapilárním modelem je model navržený Mualemem (1976). Pokud pro 

retenční čáru použijeme výraz [2.10] výsledný modifikovaný vztah pro odhad relativní 

hydraulické vodivosti mé následující tvar: 
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!T = �Z[/]  1 − ^���
1 − ^��6%

] 																																																																															 �2.14� 
kde 

^��� = _1 − " � − �T�U − �T$
[/U`

U
																																																																		�2.15� 

kde: m = 1-1/n a n ˃ 1  

 

 

 
Obr. 2.2 Příklady retenčních křivek (vlevo) a funkcí hydraulických vodivostí (vpravo) pro různé půdy (upraveno 

z Bouma, 1977) 

  

Parametry hydraulických charakteristik jsou běžně získávány proložením funkčního 

vztahu, jak už bylo naznačeno výše, experimentálně zjištěnými daty (syntetickými i 

měřenými). Protože získání jednotlivých bodů zmíněných hydraulických charakteristik 

měřením je zpravidla dosti časově náročné, byly navrženy metody odhadu parametrů z jiných, 

snadněji získatelných půdních charakteristik. Typickým příkladem je stanovení parametrů 

z jiných snadněji měřitelných fyzikálních vlastností půd pedotransferovými funkcemi 

například (Schaap et al., 2001). Hodnoty parametrů získané tímto způsobem se ovšem často 

velmi liší od reality. 
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2.3 Infiltrace 

 Jedním ze základních úkolů při řešení hydrologických, hydrogeologických, 

enviromentálních a dalších jiných problémů je stanovení infiltrace vody do půdního profilu. 

Infiltrace neboli vsakování vody do půdního profilu ovlivňuje značnou měrou vodní režim 

půdy a vodní bilanci, kontaminaci půdy ze zdrojů znečištění, intenzitu povrchového odtoku a 

s tím spojený v dnešní době často řešený fenomén v podobě eroze půdy a také zásobu 

podzemní vody. Vedle celkového množství vody vsáklého při infiltraci je důležité znát i 

časový průběh infiltrace na půdním povrchu, proudění vody v půdním profilu a průběh 

vlhkosti v profilu po dobu infiltračního procesu. K popisu průběhu infiltrace existují mimo 

numerických řešení Richardsovy rovnice i zjednodušená analytická či semianalytická řešení. 

Obecnou nevýhodou (semi)analytických metod řešení je nutnost zavádění zjednodušení jako 

je například konstantní srážka, homogenní profil a podobně. Nejhojněji používanou metodou 

je metoda Geen-Ampta (1911). Tato metoda byla vyvinuta jako náhrada klasických 

numerických řešení, která nabízí velmi složité a především časově náročné výpočty, s ne vždy 

kvalitními výsledky. Původní metoda Green-Ampta zjednodušuje pohyb vody v půdě pouze 

na jednorozměrné vertikální nebo horizontální proudění do půdního sloupce a je založena na 

dvou hlavních předpokladech: 

1) Voda do půdy vstupuje prostřednictvím ostře ohraničeného smáčecího čela zvlhčení. 

2) Půda je v homogenním a izotropním stavu, tedy voda se ve všech směrech chová 

stejně. 

Výchozím bodem této metody je Darcyho rovnice a odborně se jedná o aproximační řešení 

Richardsovy rovnice při Dirichletově okrajové podmínce (Kutílek, 1978). Hlavním znakem 

této metody je, že půdní prostředí dělí na nasycenou a nenasycenou oblast a tyto jsou od sebe 

odděleny ostrým přechodem, který můžeme definovat jako takzvané čelo zvlhčení.  Postup 

vlhkostního profilu se s nárůstem kumulativní infiltrace postupně zpomaluje, tj. klesá 

infiltrační rychlost, kterou můžeme při znalosti hodnot kumulativní infiltrace vyjádřit jako: 

a = !  ∆ℎ∆� + c
c %																																																																																									 �2.16� 
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kde I dostaneme ze vztahu: 

c��� − ∆ℎ∆� ln d1 + c���
∆ℎ∆�e = !�																																																												�2.17� 

kde v je infiltrační rychlost [L.T-1], K je hydraulická vodivost [L.T-1], ∆h je rozdíl tlakových 
výšek [L], ∆θ je rozdíl vlhkostí [L3.L-3], I(t) je kumulativní infiltrace [L] a t je čas [T].  

 

Další často používanou a zřejmě nejobecnější metodou k popsání průběhu infiltrace je 

pertubační metoda Philipa (1957a, 1969), jež se dá považovat za první matematicky přesné 

řešení rovnice proudění aplikované na vertikální infiltraci. Původní řešení je navrženo pro 

případ jednorozměrné infiltrace do nekonečně hlubokého homogenního porézního prostředí s 

konstantní počáteční vlhkostí θi, na jehož hranici (tj. na povrchu půdy) je udržovaná vyšší 

vlhkost θ0 > θi. Philipova metoda je založena na numerickém řešení Richardsovy rovnice 

v difúzním tvaru [2.8] pomocí takzvané Boltzmanovy transformace kombinující 

proměnné z a t: 

f��� = ��g[/]																																																																																																			�2.18� 
 

po dosazení vztahu [2.18], kde λ(θ) je složená proměnná (pozn.: každá hodnota λ odpovídá 

jedné hodnotě vlhkosti) do [2.8] je tato rovnice transformována z parciální na obyčejnou 

diferenciální rovnici (zůstávají pouze proměnné θ  a λ). V dalším postupu řešení se dospěje až 

k vyjádření časové řady kumulativní infiltrace [L] v podobě nekonečné řady typu: 

c��� = h i����X/]
j

Xk[
= '[�[/] + ']� + 'l�l/] + ⋯+ 'X�X/]														�2.19� 

kde první člen řady C1 reprezentuje schopnosti půdy absorbovat vodu bez spolupůsobení 

gravitace, zatímco další členy řady C2…Cn vyjadřují vliv gravitace v procesu nestacionární 

vertikální infiltrace. Derivací rovnice [2.19] podle t pak dostáváme také řadu pro infiltrační 

rychlost v [L.T-1]: 

a��� = h n
2 i�����X/]�g[

j

Xk[
= 1

2'[�g[/] + '] + 3
2'l�[/] + ⋯+ n

2'X��X/]�g[		�2.20� 
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V praxi obecně pro popis infiltrace postačují pouze první dva členy rovnic [2.19] a [2.20]. 

Výsledná vztahy pro kumulativní infiltraci a infiltrační rychlost pak můžeme zapsat ve tvaru: 

c��� = o�[/] + p�						a							a��� = 1
2 o�g[/] + p																																												�2.21� 

kde: S je sorptivita [L.T-1/2] a A je součinitel s rozměrem rychlosti [L.T-1]. 
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3. Rešerše literatury 

3.1 Měření hydraulických charakteristik půd 

 Standardní metodou pro získání jednotlivých bodů retenční čáry je jejich měření na 

malých, zpravidla neporušených, půdních vzorcích na podtlakovém a přetlakovém aparátu. 

Tato metoda spočívá v dosažení série rovnovážných stavů mezi tlakovými výškami v pórech 

půdního vzorku a tlakovou výškou působící na spodní okraj vzorku přes porézní materiál 

podtlakového aparátu, na který je vzorek usazen a je s ním hydraulicky propojen. Podrobný 

popis této metody uvádí Klute (1986). Z tvaru retenční čáry se běžně odvozuje průběh 

nenasycené hydraulické vodivosti K(h) jako funkce sací tlakové výšky pomocí analytického 

modelu. Nejčastěji používané modely jsou založeny na výrazech odvozených Burdinem 

(1953) nebo Mualemem (1976). Bylo zjištěno, že takovéto odvození není příliš uspokojivé 

v případě půd s vysokým stupněm heterogenity (Clothier and Smettem, 1990).  

 Jako standardní metoda přímého měření funkce nenasycené hydraulické vodivosti je 

uváděn experiment se vzorkem půdy uloženým mezi dvě porézní destičky. Na obou koncích 

porézních destiček je udržována stejná tlaková okrajová podmínka a zároveň je ve vzorku 

vyvoláno ustálené proudění při jednotkovém gradientu. Tento postup je opakován pro řadu 

sacích tlakových výšek. Výsledkem tohoto experimentu jsou hodnoty nenasycené hydraulické 

vodivosti v závislosti na sací tlakové výšce. Varianty standardní metody včetně přístrojového 

vybavení a postupů měření podrobně popisuje Klute a Dirksen (1986). 

 Výše zmíněné standardní techniky měření hydraulických charakteristik jsou časově 

velmi náročné z důvodu nutné prodlevy potřebné k opakovanému ustanovení ustáleného 

proudění (K(h)) nebo rovnovážného stavu (θ(h)). 

 V protikladu se standardními metodami měření hydraulických charakteristik jsou 

metody vycházející z neustálené infiltrace, takzvané transientní metody. Poprvé byla 

výtoková metoda použita Gardnerem (1956), který pomocí analytických postupů získal 

parametry difuzivity a hydraulické vodivosti. Dalším příkladem získání dat transientního 

proudění je experiment označovaný jako one-step výtoková metoda (Kool et al., 1985). Data 

z tohoto experimentu jsou určena pro řešení inversní metodou. 
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 Významnou metodou měření funkce hydraulické vodivosti v blízkosti nasycení je 

v dnešní době často používaná metoda podtlakové infiltrace využívaná především pro terénní 

infiltrační experimenty. Tato metoda je velice populární pro svou jednoduchost a 

nenákladnost.  

Aplikace negativní tlakové výšky na měření hydraulické vodivosti byla podle 

Smettema and Clothiera (1989) nebo Whita et al. (1992) použita již před rokem 1939 u 

přístroje navrženého Willardem a Walterem Gardnerovými (nepublikováno). Prvním 

přístrojem pro měření sorptivity, který jako základnu využíval porézní keramickou destičku, 

byl přístroj navržený Dirksenem (1975). Ze změřené sorptivity je poté možné stanovit 

hydraulickou vodivost půdy. Na základě Dirksenovy konstrukce a přístroje navrženého 

Clothierem a Whitem (1981) pro měření sorptivity a hydraulické vodivosti v terénu, který byl 

schopen udržet stálou hodnotu tlakové výšky na povrchu půdy, navrhli Perroux and White 

(1988) první podtlakový diskový infiltrometr. Tento přístroj se stal velice populární pro svou 

jednoduchost a nenáročnost obsluhy a jeho základní nebo modifikované verze jsou hojně 

používány i v současnosti. Zařízení navržené Perrouxem a Whitem (Obrázek 3.1) se skládá 

z dvojice Mariotteových trubic a infiltračního disku. První menší trubice slouží k nastavení  

  
Obr. 3.1 – Ilustrační fotografie podtlakového infiltrometru od firmy Soil measurement systems, USA (zdroj: 

www.soilmeasurement.com) 
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tlakové výšky, která je aplikována na povrch půdy. Druhá rozměrnější trubice je používána 

jako zdroj vody pro provádění infiltračního experimentu. Vzájemným propojením obou trubic 

je zajištěno vytékání vody ze zásobní trubice pod konstantním tlakem. Pro vytvoření 

hydraulického propojení přístroje a půdního prostředí slouží infiltrační disk. Kontaktní 

vrstvou je v tomto případě nylonová membrána s vysokou propustností pro vodu a s vysokou 

vstupní hodnotou vzduchu (v případě nasycení membrány vodou). Alternativou nylonové 

membrány je tenká sintrová deska z nerezové oceli (popřípadě jiného vhodného materiálu), 

jejíž výhodou je oproti nylonové membráně především značná odolnost vůči poškození.  

 Kontaktní vrstva disku infiltrometru je často doplňována tenkou vrstvou velmi 

jemného písku pro zlepšení hydraulického propojení přístroje s půdním prostředím. Důsledky 

aplikace kontaktní vrstvy písku řeší například Reynolds (2006) a její vliv na měření diskutuje 

také Vandervaere et al. (1997), Vandervaere et al. (2000). Efektem dvou různých kontaktních 

materiálů (písek a skleněné kuličky) se zabývá Bagarello et al. (2001). Kontaktní písek by 

měl mít vyšší hydraulickou vodivost a menší vstupní hodnotu vzduchu, než zkoumaná půda. 

Písek by měl být ideálně složen z hladkých sférických zrn s úzkým rozsahem velikosti zrn, 

což nejen usnadňuje jeho urovnání a vytvoření stabilního hydraulického propojení disku 

s povrchem půdy, ale zajišťuje i opakovatelnost podmínek měření. Použití přírodních písků 

nebo písků s velkým rozpětím velikosti zrn se výrazně nedoporučuje kvůli možnému 

vyplavování jemných částic do půdy během infiltrace. V řadě případů, kdy je zkoumán 

transport rozpuštěných látek, je potřeba, aby byl kontaktní písek chemicky inertní s malým 

specifickým povrchem. Jako plnohodnotná náhrada písku jsou často používány skleněné 

kuličky (50-250 µm). Kontaktní písek ovlivňuje infiltraci vody do půdy především na začátku 

měření a při krátce trvajících měřeních, obzvláště pokud se aplikuje silná vrstva kontaktního 

materiálu. S přibývající dobou trvání infiltrace ztrácí vliv kontaktní vrstvy písku na významu. 

Vliv kontaktní vrstvy písku na infiltraci lze do značné míry eliminovat použitím co nejmenší 

vrstvy písku a jejím zvlhčením před začátkem měření. 

 

3.2 Automatizace podtlakových infiltrometrů  

 Zatímco princip podtlakových infiltrometrů zůstává stejný (aplikace konstantní 

záporné tlakové výšky na povrch půdy), způsoby měření množství vody zainfiltrované do 
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půdy v čase jsou různé, stejně jako metody vyhodnocení naměřených dat pro stanovení 

hydraulické vodivosti.   

 Základním a nejtriviálnějším způsobem měřením množství zainfiltrované vody je 

manuální odečet hladiny vody na stupnici zásobního prostoru (např. základní verze přístroje 

Perrouxe a Whita a minidiskového infiltrometru firmy Decagon Devices, Inc.). Manuální 

záznam průběhu infiltračních experimentů může být z časového hlediska neefektivní a málo 

produktivní, a proto bylo, a dodnes je, věnováno úsilí o automatizaci těchto měření. Prvním a 

dodnes nejběžnějším způsobem automatizace je použití tlakového čidla. Jako první tento 

způsob aplikoval Constantz a Murphy (1987), který k měření změny polohy hladiny použil 

jedno tlakové čidlo v horní části zásobního prostoru. Vylepšení tohoto měření navrhl Ankeny 

et al. (1988), který použil dvě tlaková čidla, kdy se měří rozdíl tlaků nad a pod hladinou vody 

(nad výtokem ze zásobního prostoru). Další zlepšení přesnosti této metody bylo dosaženo 

použitím jednoho diferenciálního tlakového čidla (Casey and Derby, 2002), viz obrázek 3.2. 

 

 
Obr. 3.2 – Automatizace infiltrometru pomocí tlakového čidla (upraveno z Casey and Derby, 2002) 

Jako nevýhoda použití tlakového čidla se často považuje oscilace tlaků během uvolňování 

bublinek ze zavzdušňovací trubičky, což vnáší šum do měřených dat. Z tohoto důvodu byly 

zaváděny některé inovativní řešení pro zlepšení přesnosti systémů používajících tlaková čidla 
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(např. Špongrová et al., 2009, Selker et al., 2009) nebo byly navrženy nové způsoby 

automatizace měření, jako jsou například použití mikro-průtokoměru (Moret-Fernández et al., 

2012). Posledně jmenovaný přístroj se vyznačuje především velkou členitostí, což ho dělá 

obtížně použitelným pro použití v polních podmínkách. Ke korektnímu zhodnocení kvality 

použitého systému automatizace nebyl dostatek materiálů. Lze pouze konstatovat, že podle 

výsledků uvedených autorem poskytuje použitý systém lepší výsledky než použití tlakových 

čidel. Zajímavý a poměrně jednoduchý princip automatizace navrhli Gordon a Hallet (2014). 

Jejich systém je založený na měření elektrické rezistivity při uvolňování bublinek ze 

zavzdušňovací trubičky. Tato metoda se ovšem zdá být použitelná především pro miniaturní 

infiltrometry a velice pomalé rychlosti proudění. 

 

3.3 Technická řešení automatizace podtlakových infitrometrů s právní ochranou 

 Některá řešení automatizace infitlrometrů jsou chráněna národními a mezinárodními 

patenty. Nevýhodu absence automatického režimu odstraňuje například americký patent 

US4884436 (podtlakový automatický infiltrometr), který využívá k automatizaci měření 

poklesu hladiny v zásobní nádobě tlaková čidla. Jak už bylo řečeno, tento způsob 

automatizace často trpí oscilací tlaků při uvolňování bublin ze zavzdušňovacího potrubí, což 

vede k nepřesnostem měření. V případě amerického patentu US4884436 (podtlakového 

automatického infiltrometru) může navíc být problematické i použití břitu na spodní části 

přístroje, který ve skeletovitých půdách nebo v místech s bohatým kořenovým systémem 

rostlin či stromů lze velmi obtížně zatlačit do hloubky nutné k vytvoření kontaktu mezi 

povrchem půdy a porézní destičkou. Stejný problém s instalací zařízení i automatizací měření 

může nastat i v případě německého patentu DE 102009045029 A1 (komerčně známý jako 

Hood infiltrometr – Obrázek 3.3) firmy Umwelt Geräte Technik, GmbH., který 

ovšemnevyužívá žádné porézní médium pro kontakt s povrchem půdy a voda tak přichází do 

přímého kontaktu s jejím povrchem, což ale v půdách s vyvinutými makropóry omezuje jeho 

použitelnost. Řešení podle patentu DE 102009045029 A1 (Hood infiltrometr) je z hlediska 

mobility omezeno především velkou spotřebou vody. Odlišný způsob automatizace 

infiltrometru je použit například v patentu č. CZ 300463 B6 (přetlakový infiltrometr pro 

terénní stanovení vsakovací schopnosti půd), který k měření poklesu hladiny v zásobním 

prostoru přístroje používá kapacitní sondu. V případě tohoto zařízení je ovšem nutné 
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poznamenat, že se jedná o přetlakový přístroj určený k měření nasycené hydraulické 

vodivosti. 

 
Obr. 3.3 – Hood infiltrometr od firmy Umwelt Geräte Technik, GmbH (zdroj: www.ugt-online.de) 

 

 Pro dosažení dobré mobility podtlakového infiltrometru, zajištění malé spotřeby vody, 

stejně tak jako úspory času při přípravě povrchu půdy před infiltrací, je vhodné použít řešení s 

malým rozměrem infiltračního porézního disku. Takovéto přístroje jsou nazývány jako mini- 

 
Obr. 3.4 – Minidiskový infiltrometr od firmy Decagon Devices, Inc. (zdroj. www.metergroup.com) 
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diskové podtlakové infiltrometry. Jednoduchým přístrojem z této skupiny je přístroj firmy 

Decagon Devices, Inc. (Obrázek 3.4), který ovšem v základní verzi neumožňuje automatické 

měření. Způsob automatizace tlakovými čidly minidiskového infiltrometru, včetně jeho výhod 

i nevýhod je popsán v článku Madsena a Chandlera (2007). 

Jako způsob automatizace podtlakového minidiskového infiltrometru fungujícího na 

principu změny vztlakové síly, vyvíjeného na Katedře hydromeliorací a krajinného 

inženýrství, Fakulty stavební, ČVUT v Praze v rámci této disertační práce, bylo zvoleno 

použití vážního čidla v kombinaci s pevnou vertikální tyčí (principiálně nepohyblivý plovák). 

Stávající způsoby měření výšky hladiny s využitím plováku popisují například český patentní 

spis č. 99322, US 5585786 nebo US 7860671 B1. Všechna tato zařízení i další jiná ovšem 

používají pohyblivého plováku k měření polohy hladiny ve spojení s různými druhy snímačů. 

Řešení s pohyblivým plovákem jsou konstrukčně mnohem složitější a tedy náchylné k poruše 

a s ohledem na použité snímače jsou také často energeticky náročné vzhledem k omezené 

kapacitě baterií, což je činí nevhodnými pro použití v terénu. Měření kumulativní infiltrace 

v podtlakovém infiltrometru se tedy zdá být novým a slibným řešením. 

 

3.4 Vyhodnocení dat získaných podtlakovou metodou 

 Nenasycené proudění v půdním prostředí se běžně popisuje Richardsovou rovnicí. Pro 

proudění vody do půdy z infiltračního disku může být Richardsova rovnice v kapacitním 

tvaru vyjádřena v následující axisymetrické formě (Warrick, 1992): 

'�ℎ� ℎ
� = 

�  !�ℎ� "ℎ� − 1$% + 
q  !�ℎ� ℎ

q% + !�ℎ�
q

ℎ
q 																						�3.1� 

kde: C(h) = dθ/dh je funkce kapilární kapacity půdní vody [L-1], h je tlaková výška [L], K(h) 

je hydraulická vodivost závislá na tlakové výšce [L.T-1], θ je objemová vlhkost půdy [L3.L-3] t 

je čas [T], z a r je vertikální, respektive vodorovná (radiální) poloha [L]. 

Za předpokladu rovnoměrného rozložení počáteční vlhkosti pro tlakovou výšku platí: 

 h�r,z,t�	=	hn	 	 r	≥	0,	z	≥	0,		t	<	0	 	 	 	 	 �3.2�	
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Infiltrace z infiltračního disku pod udržovanou tlakovou výškou h0 odpovídá následující 

okrajové podmínce: 

 h�r,z,t�	=	h0	 	 r	≤	rd,	z	=	0,	t	≥	0	 	 	 	 	 �3.3�	
Za okrajem infiltračního disku není předpokládán žádný vertikální tok: 

"ℎ� − 1$ = 0										q > 0, � = 0, � ≥ 0																																																													�3.4� 
K určení hydraulických charakteristik z měření diskovými infiltrometry bylo navrženo 

několik technik a lze je rozdělit na dvě skupiny podle naměřených dat. První skupinou jsou 

metody založené na datech získaných při dosažení ustáleného proudění a jejich řešení se 

zakládá (většinou) na řešení Woodingovy (1968) rovnice: 

atj = !t + 4�tu
1
qv 																																																																																															 �3.5�						 

kde: v0∞ je ustálená infiltrační rychlost [L.T-1], K0 je hydraulická vodivost [L.T-1], ϕ0 je 

potenciál matričního toku [L] a rd je průměr disku [L]. 

 

 Techniky založené na ustáleném proudění lze dále rozdělit na metody s více disky o 

různém průměru (např. Smettem and Clothier, 1989) a metody s více tlakovými výškami 

(např. Ankeny et al., 1991).  

Druhou skupinou jsou techniky založené na neustáleném proudění v půdním prostředí, 

které mají fyzikální (Haverkamp et al., 1994; Smettem et al., 1994) nebo semiempirický 

charakter (Warrick, 1992; Zhang, 1997). Všechny uvedené metody předpokládají víceméně 

homogenní, izotropní půdní prostředí a rovnoměrné rozložení počáteční vlhkosti. Pokud 

těmto podmínkám není možné vyhovět, je výhodné použít méně omezující techniky ke 

stanovení půdních hydraulických charakteristik, které jsou založeny na inverzním modelování 

(např. Šimůnek a van Genuchten, 1996, 1997).  

 V případě metod s neustáleným prouděním jsou pro popis infiltračního procesu pod 

diskovým infiltrometrem často využívány pouze první dva členy Philipovy aproximace. 
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Vztah pro kumulativní infiltraci [2.19] tedy můžeme vyjádřit jako: 

c = '[�[/] + ']�																																																																																																				�3.6� 
kde: I [L] je kumulativní infiltrace, t [T] je čas a koeficienty C1 [L.T-1/2] a C2 [L.T-1] mohou 

být získány buď přímým prokládáním měřených dat kumulativní infiltrace rovnicí [3.6] nebo 

mohou být určeny pomocí jedné z linearizačních metod (Smiles and Knight, 1976, 

Vandervaere et al., 1997). Analogicky lze taktéž z rovnice [2.20] vyjádřit vztah pro infiltrační 

rychlost v [L.T-1]: 

a = 1
2'[�[/] + ']																																																																																																				�3.7� 

Vzhledem k tomu, že v tomto případě řešíme problém 3D proudění, koeficienty C1 a C2 

v rovnicích [3.6] a [3.7] nelze interpretovat stejným způsobem jako v rovnicích [2.19] a 

[3.20], respective [3.21] popsaných v kapitole 2, které jsou původně navrženy pro 1D 

infiltraci. Pokud tyto rovnice aplikujeme na 3D proudění, musejí být interpretace těchto 

koeficientů modifikovány (například Haverkamp et al., 1994; Zhang, 1997). Přehled a popis 

jednotlivých metod stanovení hydraulických charakteristik diskovými (a také kruhovými) 

infiltrometry je přehledně zpracován v práci Angula-Jaramilla et al. (2000). 

Jednou z hojně používaných interpretací koeficientů C1 a C2 uvádí Haverkamp et al. 

(1994). V jejich pojetí je koeficient C1 a C2 přirovnán k sorptivitě S, respektive hydraulické 

vodivosti v blízkosti nasycení Kh0 prostřednictvím následujících výrazů: 

'[ = o																																																																																																																									�3.8� 

'] = 2 − w
3 !xt + yo]

qt��xt − �z�																																																																												�3.9� 

kde β je koeficient ležící mezi v mezi 0 a 1, γ je konstanta proporcionality (předpokládaná 

v rozmezí 0,6-0,8), r0 [L] je poloměr disku, θh0 je objemová vlhkost [L3.L-3] korespondující s 

tlakovou výškou h0 [L], aplikovanou na disku, respektive na povrchu půdy a θi [L3.L-3] je 

počáteční objemová vlhkost. 

 Po určení koeficientů C1 a C2 lze vypočítat Kh0 odečtením druhého členu na pravé 

straně rovnice [3.9] od C2.  
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Další populární metodou je metoda Zhanga (1997), který navrhl jednoduché lineární 

výrazy pro interpretaci koeficientů C1 a C2 ve smyslu sorptivity a hydraulické vodivosti 

v blízkosti nasycení: 

'[ = op[																																																																																																																						�3.10� 
'] = !xtp]																																																																																																																		�3.11� 

kde A1 a A2 jsou bezrozměrné koeficienty.  

Na základě mnohačetných numerických experimentů navrhl Zhang (1997) následující 

empirické vztahy pro výpočet koeficientů A1 a A2, zde uvedené s modifikací navrženou 

Dohnalem et al. (2010): 

p[ = 1.4{t.|��xt − �z�t.]|exp�3�n − 1.9�Wℎt��Wqt�t.[| 																																														 �3.12� 

p] = 11.65�nt.[ − 1�exp�2.92�n − 1.9�Wℎt��Wqt�t.~[ 												�n ≥ 1.9�																		�3.13� 

p] = 11.65�nt.[ − 1�exp�7.5�n − 1.9�Wℎt��Wqt�t.~[ 														�1.35 ≥ n < 1.9�				�3.14� 

p] = 11.65�nt.�] − 1�exp�34.65�n − 1.19�Wℎt��Wqt�t.� 					�n < 1.35�																�3.15� 

V rovnicích [3.12] až [3.15] jsou n (-) a α (L-1) parametry retenční křivky, zjištěné pro 

konkrétní půdu, do které byla prováděna infiltrace.  

 

3.5 Aplikace podtlakových diskových infiltrometrů pro řešení úloh v systému 

půda – voda – atmosféra 

 Podtlakové infiltrometry jsou stále častěji používaným zařízením pro měření 

hydraulických charakteristik v blízkosti nasycení. Metoda podtlakové infiltrace je často 

používána k popisu efektů proudění spojenými s plněním makropórů (Holden, 2009; White et 

al., 1992), k vyšetření změn charakteristik v důsledku obdělávání půdy (Logsdon and Jaynes, 

1996; Moret and Arrue, 2007; Potter et al., 1995; Reynolds et al., 1995; Schwarzel et al., 
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2011), změnou půdní struktury (Angulo-Jaramillo et al., 1997) nebo textury (Jarvis and 

Messing, 1995), vlivem vegetace (Perrygo et al., 2000, Lichner et al., 2011) a aktivitou 

půdních živočichů (Debruyn and Conacher, 1994). Dále jsou data získaná podtlakovou 

metodou používána například k zjištění vlivu krusty tvořící se na půdním povrchu (Li et al., 

2005; Vandervaere et al., 1997), vlivu biotické krusty tvořené sinicemi, houbami, lišejníky 

apod. (Coppola et al., 2011; Eldridge et al., 2000; Williams et al., 1999), role 

vodoodpudivosti na infiltraci v blízkosti nasycení a transport rozpuštěných látek v 

makropórech (Jarvis et al., 2008; Lamparter et al., 2006) nebo ovlivnění hydraulických 

vlastností půdy po požárech (Moody et al., 2009, Beatty and Smith, 2014). Další významnou 

oblastí pro využití podtlakových infiltrometrů je kupříkladu získávání vstupních dat pro 

modelování hydrologických procesů v povodí (Ronayne et al., 2012).  
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4. Vývoj automatického infiltrometru a metod měření 

 Cílem vývoje nového vícebodového automatického infiltrometru bylo navrhnout 

přístroj a způsob automatizace měření, který by zásadním způsobem redukoval nebo úplně 

odstraňoval nevýhody v současnosti využívaných přístrojů a stávajících způsobů 

automatizace měření, popsaných v kapitolách 3.2 a 3.3, tj. především oscilace tlaků při 

uvolňování bublin ze zavzdušňovací trubičky do zásobního prostoru přístroje a do jisté míry 

rozměrnost a složitost přístrojů. Dalším cílem bylo zefektivnění samotného měření, což už 

svou podstatou zajišťuje jeho automatizace, kterého bylo dosaženo návrhem přístroje, který 

by spojoval v jeden funkční celek více infiltrometrů. Za účelem zachování přijatelných 

rozměrů a hmotnosti finálního přístroje proto byla vybrána koncepce s takzvanými 

minidiskovými infiltrometry. Tato koncepce s sebou přináší, krom možnosti konstrukce 

přístroje o malých rozměrech, výhodu relativně malé spotřeby vody (v jednotkách litrů) 

v porovnání například s přístrojem Perrouxe a Whita nebo „hood infiltrometrem“ a není tedy 

nutné spolu s přístrojem převážet velké množství vody (často v desítkách litrů) nutné 

k provedení měření. Navrhovaný přístroj slouží primárně ke stanovení nenasycené 

hydraulické vodivosti v blízkosti nasycení. Přístroj byl vyvíjen na Katedře hydromeliorací a 

krajinného inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT v Praze a na jeho modifikacích se pracuje i 

v současné době.  

 

4.1 Historie vývoje automatického infiltrometru 

Při návrhu způsobu automatizace infiltrometru bylo uvažováno několik perspektivních, 

komerčně dostupných systémů pro zjištění množství zainfiltrované vody s ohledem především 

na malé rozměry, nízkou hmotnost a energetickou nenáročnost těchto systémů tak, aby 

umožňoval jednoduchou a kompaktní konstrukci jednotlivých infiltrometrů (infiltračních 

modulů), které by bylo možné snadno spojit do většího celku, tedy vícebodového 

automatického infiltrometru (v rámci řešení projektu Technologické agentury ČR 

č. TA01021844 pracovně nazývaného MultiDisk). Zvažováno bylo například zjišťování 

polohy hladiny vody metodou TDR (Time Domain Reflectometry), která se běžně používá 

pro měření vlhkosti půdy obklopující hroty sondy. Tato metoda funguje na principu velkého 

rozdílu v dielektrické konstantě půdy (popřípadě i vzduchu) a vody, což tedy ve své podstatě 
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umožňuje měřit polohu hladiny vody. Výhodou tohoto řešení je, že jde o léty prověřenou 

technologii a nevýhodou naopak je, že jde o poměrně sofistikované elektronické zařízení 

s poměrně vysokými vstupními náklady. Dále bylo uvažováno o kapacitních senzorech, které 

se běžně používají jako hladinoměry, a proto se jejich využití v konstrukci infiltrometru přímo 

nabízí. V době návrhu infiltrometru ale nebyl na trhu dostupný senzor, který by současně 

splňoval požadavky na vysokou přesnost, malé rozměry a nízkou pořizovací cenu. Poslední 

uvažovanou metodou pro kvantifikaci množství zainfiltrované vody bylo využití vážního 

čidla k vážení zásobní nádoby infiltrometru. Tento způsob automatizace (Obr. 4.1) byl do té 

doby využíván v laboratoři, kde se velmi dobře osvědčil. Výhodou tohoto řešení je vysoká 

přesnost měření a záznam, který není ovlivněn oscilacemi tlaků při uvolňování bublin ze 

zavzdušňovacího otvoru. Další výhodu je, že zásobní nádoba při tomto způsobu řešení může 

mít teoreticky libovolný tvar (v rámci její výroby je ovšem nejvýhodnější tvar válce) a oproti 

infiltrometrům se záznamem kumulativní infiltrace pomocí tlakového čidla (nebo manuálním 

odečtem), může být mnohem kompaktnější. Zásobní nádoba by pro účely nového 

infiltrometru byla umístěna nejlépe nad diskem a vzájemně propojena spirálovitou hadičkou, 

tak aby bylo minimalizováno mechanické působení hadičky na vážní čidlo, tedy aby 

nedocházelo ke zkreslení měření.  

 

 
Obr. 4.1: Zjednodušené schéma automatické sestavy pro provádění infiltračně-výtokových experimentů na 

velkých půdních vzorcích (upraveno z Sněhota et al. (2002)). 
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Vzhledem k dobrým zkušenostem z laboratorních měření byl vybrán právě koncept 

s použitím vážního čidla. Po zvážení rizik výše uvedeného návrhu, které představují například 

pravděpodobná členitost finálního zařízení, ovlivnění vážního čidla hadičkou spojující disk a 

zásobní nádobu nebo ovlivnění stabilního kontaktu disku s půdou. Disk by bylo potřeba 

umístit na půdní povrch tak, aby nedocházelo k pnutí na hadičce, což by znamenalo posun 

disku, který by navíc i při malém průměru musel být dostatečně těžký, aby bylo riziko posunu 

nebo nadzvednutí disku minimalizováno. Z těchto důvodů byl tento původní koncept 

modifikován tak, že vážní čidlo bylo přesunuto dovnitř speciálně vyrobeného nástavce 

nasunutého na horní části válcovitého zásobního prostoru (Obrázek 4.2 vpravo dole), který je 

  

 
Obr. 4.2 – První (nerealizovaný) koncept vícebodového automatického infiltrometru (vlevo, nahoře a uprostřed) 
a infiltračního modulu (vpravo dole). Legenda: A – hliníkový rám, Ba – hliníkový box, do kterého je umístěn 

datalogger, baterie a Mariottovy lahve, Bb – spodní část boxu pro uložení rámu (A), C – infiltrační modul, D – 

Mariotteova lahev. 

 

na rozdíl od původního konceptu připojen přímo na disk. Po této změně samozřejmě není 

možné měřit hmotnost vody vytékající ze zásobního prostoru přímo. Tento problém byl 

vyřešen tím, že k vážnímu čidlu byla připevněna vertikální tyč, zasahující do vody v 
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zásobním prostoru a měřen byl vztlak působící na tyč. Při znalosti vnitřních rozměrů 

zásobního prostoru, vnějších rozměrů tyče a jeho hmotnosti je možné z naměřených dat 

dopočítat hmotnost vody, vyteklého ze zásobního prostoru v každém okamžiku měření. Jak se 

později ukázalo, mnohem účelnější je kalibrovat vážní čidlo místo na úbytek hmotnosti vody 

v zásobní trubici přímo na změnu kumulativní infiltrace (podrobněji v kapitole 4.2 Princip 

měření). Poté co byla vyjasněna konstrukce infiltračního modulu, tj. upevnění vážního čidla a 

prostorové rozložení vertikální tyče, a trubiček uvnitř zásobního prostoru, bylo možné přejít 

k návrhu samotného vícebodového automatického infiltrometru (Obrázek 4.2). 

 Pro konstrukci vícebodového automatického infiltrometru bylo počítáno s instalací 

dvou trojic infiltračních modulů (s možností nastavení vlastní tlakové výšky) do hliníkového 

rámu, který zajišťuje jejich stabilitu. Toto uspořádání se dvěma trojicemi infiltračních 

modulů, a tedy možností získat tři a tři hodnoty nenasycené hydraulické vodivosti pro dvě 

tlakové výšky (popřípadě šest pro jednu), bylo zvoleno především s ohledem na 

reprezentativnost výsledků (jediná hodnota nemá prakticky žádnou vypovídající hodnotu). 

Rám mimo opory infiltračních modulů také zároveň tvoří základnu pro umístění kufříku, ve 

kterém je umístěna potřebná řídící elektronika infiltrometru spolu se zdrojem energie. Na 

obrázku 4.2 je znázorněn první koncept konstrukčního řešení vícebodového automatického 

infiltrometru, který je typický především tím, že vertikální pohyb při pokládce/vyzvednutí na 

povrch půdy vykonává celý rám ve vytyčené kulise ve spodní části kufříku, včetně napevno 

zabudovaných infiltračních modulů. Každá trojice infiltračních modulů, jak již bylo 

naznačeno, je napojena na svou Mariottovu lahev (nastavení tlakové výšky) systémem 

propojených hadiček, který je mezi infiltrometry a Mariottovou lahví vybaven ventilem. 

Ventil zajišťuje odpojení infiltračních modulů při jejich plnění vodou od Mariottovy lahve a 

naopak jejich propojení během měření.  

 Po kritickém posouzení výše zmíněného konceptu, vyplynuly na povrch dva zásadní 

nedostatky:  

1) Posuvný rám s napevno připojenými infiltračními moduly by kladl příliš velké nároky 

na přípravu půdního povrchu o relativně velké ploše. Půdní povrch by pro umístění 

všech šesti infiltračních modulů musel být dokonale vodorovný a v místech dotyku 

infiltračních disků kolmý ke svislé ose infiltrometru. 



30 

 

2) Konstrukce sama o sobě je poměrně dosti členitá a vyžaduje velké množství 

konstrukčního materiálu (především hliníkových jeklů), čímž se zvyšuje hmotnost 

přístroje (znesnadňuje logistiku). 

3) Jediný ventil pro odpojení infiltračních modulů od Mariottovy lahve je nedostatečný. 

Při plnění jednoho z infiltračních modulů by docházelo k přisávání vzduchu skrze 

systém hadiček z ostatních nezaplněných infiltračních modulů. 

Všechny výše nalezené nedostatky byly vzaty v úvahu při konstrukci prvního funkčního 

prototypu vícebodového automatického infiltrometru, též označovaného jako „MultiDisk I“.  

 

 

4.2 Vícebodový automatický infiltrometr – MultiDisk I. generace 

Před popisem vícebodového automatického infiltrometru je třeba podrobněji přiblížit 

konstrukci jednotlivých měřících modulů, ze kterých je přístroj složen. Oproti prvotnímu  

konceptu doznal design hlavy infiltrometru zásadní změny, zbytek konstrukce infiltračního 

modulu byl zachován. Nově není hlava infiltrometru sestavena z kruhových a válcových 

segmentů (hliník, plexisklo), ale je kompletně vyrobena z plastu pomocí technologie 3D tisku 

s ohledem na minimalizaci nevyužitého prostoru.  Každý ze šesti infiltračních modulů je 

napojen na datalogger (řízení měření a sběr dat) a na Mariottovu lahev (nastavení tlakové 

výšky, při kterém je měření prováděno). Specifikace infiltračního modulu je uvedena 

v Tabulce 4.1 a popis jednotlivých částí infiltračního modulu je znázorněn na obrázku 4.3.  

Tab. 4.1 – Specifikace infiltračního modulu 

Celková výška (včetně hadiček): 33.0 cm 31.0 cm 

Délka využitelné části rezervoáru: 16.0 cm 15.0 cm 

Průměr rezervoáru: 5.0 cm 5.0 cm 

Plovák: průměr 2.5 cm, délka 22.5 cm 
průměr 2.5 cm, délka 20.5 
cm 

Využitelný objem rezervoáru: 148 ml 139 ml 
Potřebný objem vody k provozu: 190 ml 181 ml 
Destička ze sintrové nerezové oceli: průměr 4.45 cm, tloušťka 0.3 cm 

Typ senzoru: senzor zatížení PW4MC300G-1 

Maximální zatížení senzoru: 300 g 

Přesnost senzoru -  nelinearita, 
hystereze: 

± 0.184 mm (zw) nebo ± 0.162 ml (Vw) 

Přesnost senzoru - vliv teploty 
a) +20 až +40°C      ± 0.107 mm / 10 K (zw) 

b) -10 až +20°C      ± 0.072 mm / 10 K (zw) 
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Obr. 4.3 – Schéma hlavních částí podtlakového minidiskového infiltračního modulu. 

 

Novým řešením v konstrukci infiltrometru je patentovaný (Sněhota a Klípa, 2013) 

způsob automatizace měření nenasycené hydraulické vodivosti. Za hlavní konstrukční celky 

infiltračního modulu se považuje hlava infiltrometru, zásobní trubice a spodní nástavec 

infiltrometru. Tyto části jsou navzájem oddělitelné a zkompletování je prováděno nasunutím 

hlavy infiltrometru a spodního nástavce na konce zásobního prostoru (trubice). Pro provádění 

podtlakových infiltračních experimentů je nezbytné, aby do vnitřního prostoru infiltračního 

modulu nevnikal vzduch a proto jsou styčné plochy dotěsněny vždy trojicí pryžových O-

kroužků. Hlava infiltrometru je nejkomplexnější částí přístroje a skládá se z velkého množství 

konstrukčních prvků. Srdcem infiltračního modulu je k dataloggeru se zdrojem elektrické 

energie (Obrázek 4.4) připojené vážní čidlo s označením PW4MC3/300G, (Hottinger Baldwin 
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Messertechnik GmbH, D) s pevně připojenou vertikální tyčí, která je zásadním prvkem pro 

princip měření polohy hladiny v zásobní trubici. Princip tohoto měření je založený na změně 

 

Obr. 4.4 – Ilustrační obrázky použitého dataloggeru a zdrojů energie 

vztlakové síly, působící na tuto tyč během poklesu hladiny (podrobně popsáno v kapitole 4.3 

Princip měření). Na horní straně infiltrační hlavy jsou dále zabudovány tři kovové průchodky. 

První průchodka slouží k vyvedení kabelu z prostoru infiltrační hlavy, druhá k vyvedení 

zavzdušňovací trubičky, pomocí které je při měření udržována stálá tlaková výška, a konečně 

třetí průchodka slouží k vyvedení odvzdušňovací trubičky, která slouží k naplnění 

infiltračního modulu vodou a zároveň plní funkci pojistky proti zatopení vážního čidla vodou 

během plnění přístroje. Infiltrační modul je propojen s Mariottovou lahví systémem hadiček, 

přičemž mezi každým infiltračním modulem a Mariottovou lahví je instalován dvoucestný 

ventil umožňující odstavení modulu od zdroje podtlaku. Toto umístění ventilu, v případě jeho 

uzavření, umožňuje bezproblémové plnění zásobního prostoru a zabraňuje ovlivnění ostatních 

modulů, pokud již měření s daným modulem skončilo a byla zainfilrována všechna voda 

(pokud by ventil zůstal otevřený, mohlo by docházet k přisávání vzduchu ostatními 

infiltrometry přes sintrovou destičku prázdného modulu). 

 První generace vícebodového automatického infiltrometru - MultiDisku I (Obrázek 

4.5) přímo vychází z počátečního konceptu a skládá se ze dvou trojic infiltračních modulů.  
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Obr. 4.5 – První generace vícebodového automatického infiltrometru (MultiDisk I). Legenda: A – hliníkový rám, 

A1 – madlo pro přenos, A2 – výškově nastavitelná závitová tyč, A3 – krabicová libela pro kontrolu urovnání 

přístroje do roviny, B – hliníkový box s dataloggerem a baterií, B1 – vypínač dataloggeru, B2 – konektor pro 

nabíjení baterie, B4 – konektor typu SC-USB pro připojeni multifunkčního displeje nebo laptopu, B5 - hlavni 

konektor pro napojení k dataloggeru, B6 – teploměr, C – infiltrační modul, C1 – pouzdro infiltračního modulu, 

C2 – aretační šroub, C3 – konektor infiltračního modulu, C4 – dvoucestný ventil na ovládání přívodu vzduchu z 

Mariotteovy lahve, C5 – tří cestný ventil pro odsávání vzduchu z infiltračního modulu (plnění zásobní trubice 

vodou), D – Mariotteova lahev, D1 – soustava spojek a hadiček pro přívod vzduchu z Mariotteovy lahve do 

infiltračních modulů, D2 – pouzdro Mariotteovy lahve 
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Každá trojice je napojena na vlastní Mariottovu lahev a společně jsou umístěny na každém ze 

dvou ramen hliníkového rámu. Na rozdíl od konceptu jsou infiltrační moduly kluzně uloženy 

ve vodících pouzdrech a lze s nimi tedy vertikálně pohybovat oběma směry. Pro fixaci 

infiltrometru ve vybrané poloze v pouzdře jsou pouzdra vybavena aretačními šrouby. Fixace 

infiltračního modulu v pouzdře se využije zejména při přepravě (kvůli ochraně sintrových 

destiček před poškozením a kvůli zmírnění případných otřesů vážního čidla), při plnění 

infiltračního modulu vodou a před spuštěním modulu na povrch půdy – měření lze začínat 

s jednotlivými moduly postupně. Osové vzdálenosti jednotlivých infiltračních modulů jsou 

minimálně 320 mm. Na základě modelování postupu čela zvlhčení během infiltračních 

experimentů byla tato vzdálenost zvolena tak, aby během infiltračního pokusu nedocházelo ke 

spojení postupujících čel zvlhčení (Dohnal, 2012). Rám je vybaven závitovými tyčemi a 

krabicovou libelou pro vyrovnání přístroje do roviny, což zároveň zajistí dosednutí 

infiltračních modulů kolmo k povrchu půdy. Výhodou umístění infiltračních modulů v rámu 

je také nemožnost jejich převrácení při nechtěném kontaktu nebo zhoršených povětrnostních 

podmínkách, kdy je se samostatně stojícím infiltrometrem prakticky nemožné provádět 

měření. Vzhledem k tomu, že je přístroj rozdělen na dvě samostatné skupiny infiltračních 

modulů s vlastní Mariottovou lahví (přičemž každý z modulů je možno v jakýkoli moment 

odpojit), poskytuje možnost provádět tři a tři měření při dvou odlišných tlakových výškách 

nebo až šest měření při stejné tlakové výšce. Sběr dat je zajištěn dataloggerem CR 1000 

(Campbell Scientific, USA), umístěným v hliníkovém kufříku společně baterií (PS 100, 

Campbell Scientific, USA) a teplotním čidlem, rovněž napojeným na datalogger. Pro 

komunikaci s dataloggerem je určen konektor (CS-USB) na horní straně kufříku, do kterého 

lze připojit multifunkční display nebo laptop. 

  

První generace MultiDisku je kompaktní přístroj, se kterým se relativně lehce 

manipuluje. Z praktických poznatků během terénních měření byla ovšem zjištěna jedna 

nevýhoda, a sice že umístění všech infiltračních modulů na jednom rámu snižuje flexibilitu 

celého zařízení z hlediska manipulace a především přípravy měření. Toto uspořádání může 

totiž zásadním způsobem ovlivňovat výběr místa měření, což může značně prodloužit čas 

nutný k přípravě měření. Konkrétní situací může být, například pokud se pod jedním či více 

disky vyskytuje kámen znemožňující úpravu povrchu půdy nebo díra po kořenech či aktivitě 

půdních živočichů, které byly objeveny až v průběhu přípravy půdního povrchu. V takových 
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případech je často nutné přístroj posunout do jiné polohy a s přípravou plošek pro disky 

(v lepším případě pouze některých) začít znovu. Koncepce „vše v jednom“ taktéž znamená 

poměrně velkou hmotnost přístroje, což do jisté míry znesnadňuje manipulaci během měření. 

 

4.3 Vícebodový automatický infiltrometr – MultiDisk II. generace 

 Druhá generace přístroje (MultiDisk II) byla navržena především s ohledem na větší 

svobodu při výběru místa měření a lepší manipulaci s přístrojem. Rám byl v tomto případě 

rozdělen na dvě části ve tvaru písmene „T“. Každý z rámu je opět vybaven trojicí 

infiltrometrů a společnou Mariottovou lahví a dále také konektorem pro připojení 

k dataloggeru (Obrázek 4.6). S jednotlivými T rámy je během měření samozřejmě snazší 

manipulace, jelikož z logiky věci je každý z rámů sám osobě méně rozměrný a lehčí než první 

generace MultiDisku. Toto konstrukční řešení nabízí i další výhodu, krom výše zmíněných, 

v podobě zvýšení efektivity měření. Konkrétně je možné díky dvoudílném provedení připravit 

plochu a spustit měření s první trojicí infiltrometrů, a zatímco probíhá měření je připravena 

plocha pro druhou dvojici. V praxi byla prokázána znatelná úspora času od zahájení úpravy 

půdního povrchu po spuštění prvního měření v průměru o půl hodiny oproti první generaci 

přístroje (1 h u MultiDisku II vs. 1.5 h u MultiDisku I). Další změnou oproti první generaci 

MultiDisku je umístění kufříku s dataloggerem a zdrojem energie mimo konstrukci rámu. 

V případě nutnosti tak lze poměrně drahou elektroniku ukrýt do přepravního boxu před 

nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo před prašným prostředím. Kvůli 

kompaktnějším rozměrům kufříku s elektronickou výbavou, byla rozměrná a těžká olověná 

baterie PS 100 nahrazena menší a lehčí nikl-metal hydridovou baterií, která má oproti PS 100 

menší kapacitu, avšak plně postačuje k celodennímu měření. Drobnou změnou je též 

přemístění teplotního čidla z kufříku (MultiDisk I) na spodní stranu jednoho z rámů. Teplotní 

čidlo je tak lépe odstíněno a je blíže povrchu, takže poskytuje lepší představu o teplotě 

vzduchu během měření. 
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Obr. 4.6 - Druhá generace vícebodového automatického infiltrometru (MultiDisk II). Legenda: A – hliníkový 

rám, A1 – madlo pro přenos, A2 – výškově nastavitelná závitová tyč, A3 – krabicová libela pro kontrolu 

urovnání přístroje do roviny, A4 – teploměr, B – hliníkový box s dataloggerem a baterií, B1 – vypínač 

dataloggeru, B2 – konektor pro nabíjení baterie, B3 – konektor typu RS-232 pro připojení laptopu, B4 – 

konektor typu SC-USB pro připojeni multifunkčního displeje nebo laptopu, B5 - hlavni konektor pro napojení k 

dataloggeru, C – infiltrační modul, C1 – pouzdro infiltračního modulu, C2 – aretační šroub, C3 – konektor 

infiltračního modulu, C4 – dvoucestný ventil na ovládání přívodu vzduchu z Mariotteovy lahve, C5 – tří cestný 

ventil pro odsávání vzduchu z infiltračního modulu (plnění zásobní trubice vodou), D – Mariotteova lahev, D1 – 

soustava spojek a hadiček pro přívod vzduchu z Mariotteovy lahve do infiltračních modulů, D2 – pouzdro 

Mariotteovy lahve. 
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Na závěr je potřeba podotknout, že se s odlišným provedením obou generací přístroje 

nemění jeho funkčnost ani princip měření. I při změně konstrukce byla zachována minimální 

vzdálenost modulů, tak aby nedocházelo k ovlivnění měření vlivem prolnutí postupujících čel 

zvlhčení během infiltračního procesu. Jako uživatelsky přívětivější a mírně efektivnější se 

ukazuje druhá generace přístroje.  Pro úplnost informací jsou v Tabulce 4.2 uvedeny 

podrobné specifikace obou verzí přístroje a přepravní poloha MultiDisku II (Obrázek 4.7).  

Tabulka 4.2 – Specifikace MultiDisku I a II 

Verze Multidisku MultiDisk I MultiDisk II 

Vnější rozměry MultiDisku (š x d x v):  39 x 73 x 33 (41(1)) cm 32 x 44 x 31 (39(1)) cm 

Celková hmotnost (bez náplní): 13 360 g 9840 g (2) 

Celková hmotnost (vč. náplní): 14 820 g 11300 g 

Baterie: 12 V - olověný akumulátor PS100 2 x 12 V – NiMH 

Maximální výdrž baterie: 240 hodin(3) na jedno nabití 70 hodin(3) na jedno nabití 

Typ záznamové jednotky: CR1000 (Campbell Scientific, USA) 

Rozlišení záznamové jednotky: 0.01 cm 

Ovládání: a) externí multifunkční klávesnice 

  b) externí připojení k laptopu  

Počet infiltračních modulů: 6 

Počet Mariottových lahví: 2 

Rozsah nastavení podtlaku: 0.5 – 6.0 cm podtlaku 

(1) výška při maximálně vysunutých infiltračních modulech a stavěcích závitových tyčí 
(2) hmotnost je součet dvou rámů a kufříku s dataloggerem 
 (3) může se lišit podle nastavení ovládacího softwaru 

 
Obr. 4.7 – MultiDisk II v přepravní poloze 
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4.4 Metodika měření a ovládací software 

V předchozí kapitole byla v souvislosti s efektivitou měření opakovaně zmiňována 

úprava povrchu půdy před měřením, která je prvním krokem postupu měření s MultiDiskem. 

V této kapitole bude popsán kompletní postup měření v jednotlivých krocích od úpravy 

povrchu půdy před měřením až po odběr neporušených půdních vzorků k určení objemové 

vlhkosti a objemové hmotnosti půdy. Dále bude uveden popis ovládacího softwaru, včetně 

příkladu dialogových oken měření v reálném čase.  

Postup měření 

1) Prvním krokem při přípravě místa měření je úprava terénu zahrnující odstranění a uložení 

vegetačního krytu (pokud je přítomen) a zarovnání povrchu půdy přibližně do roviny 

pomocí škrabky (obrázek 4.8). 

 
Obr. 4.8 – Úprava povrchu půdy 

 

2) Dalším krokem je ověření kvality urovnání povrchu přiložením přístroje na povrch půdy, 

předběžné vyrovnání přístroje do roviny a určení míst, kde dojde ke kontaktu 

jednotlivých infiltračních modulů s povrchem půdy (Obrázek 4.9). Rovněž označíme 

polohu patek stavěcích šroubů. Všechna místa kontaktu označíme kruhovými destičkami 

(moduly) a kovovými kroužky (patky).  
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Obr. 4.9 – Kontrola kvality úpravy povrchu půdy a určení polohy infiltračních disků 

 

3) Po určení kontaktních plošek se jednotlivé plošky (nikoli celý výkop) zarovnají do roviny 

pomocí nože (nebo škrabky) a destičky s krabicovou libelou (Obrázek 4.10). V tomto 

kroku je nezbytné přesně dodržet určená místa kontaktních plošek. V případě, že se toto 

nepodaří, je vhodné si místo opět označit a opětovně urovnat plošku do roviny. 

 
Obr. 4.10 – Úprava kontaktních plošek 

4) Po urovnání plošek je provedena kontrola polohy připravených plošek usazením přístroje 

(Obrázek 4.11). Pokud jsou všechny moduly přesně nad připravenými ploškami, přístroj 

se z výkopu vyjme a lze přikročit k finální úpravě kontaktních plošek. 
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Obr. 4.11 – Kontrola polohy kontaktních plošek 

 

5) Pro zlepšení hydraulického kontaktu mezi půdou a porézní destičkou infiltračního 

modulu je na povrch půdy aplikována tenká vrstva jemného písku (Obrázek 4.12). 

Kontaktní vrstvu písku je nutné dokonale uhladit a zachovat povrch v rovině. Toto je 

prováděno speciálním destičkou s krabicovou libelou. 

 
Obr. 4.12 – Aplikace kontaktní vrstvy písku 

 

6) Kontaktní vrstva písku je před zahájením měření vhodné mírně zvlhčit, aby se na počátku 

infiltračního pokusu vytvořil hydraulický kontakt (Obrázek 4.13 vlevo). Obrázek 4. 13 

vpravo ukazuje plochu na povrchu půdy, která byla připravena obdobně jako plocha ve 

výkopu. 
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Obr. 4.13 – Zvlhčení vrstvy písku 

 

7) Před zahájením infiltrace jsou moduly infiltrometru naplněny vodou. Plnění modulu se 

provádí ponořením spodní části modulu do nádoby s vodou a vysátím vzduchu přes 

odvzdušňovací trubičku, čímž dojde k nasátí vody do zásobní trubice přes sintrovou 

destičku (Obrázek 4.14). 

 Obr. 4.14 – Úprava povrchu půdy 
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8) Při plnění infiltrometru a zahájení infiltrace je potřeba zkontrolovat správnou polohu 

ventilů. Na následujících obrázcích je znázorněna poloha ventilů při plnění (vlevo) / 

vyprazdňování (vpravo) infiltračního modulu (Obrázek 4.15). Ventil na zavzdušňovací 

trubičce vedoucí k Mariottově lahvi musí být při plnění infiltračního modulu zavřený. Na 

obrázku vpravo je zobrazena poloha ventilů během infiltrace - ventil na zavzdušňovací 

hadičce je otevřen a umožňuje proudění vzduchu z Mariottovy lahve do infiltračního 

modulu při nastavené tlakové výšce. 

 Obr. 4.15 – Plnění infiltračního modulu 

9) Po naplnění modulů vodou nastavíme na Mariottově lahvi pomocí kluzně uložené 

trubičky požadovanou tlakovou výšku h (Obrázek 4.16). Pozor, pro správné nastavení 

tlakové výšky je nutné k požadované tlakové výšce h přičíst převýšení zavzdušňovací 

trubičky x nad sintrovou destičkou. Výslednice je na obrázku vpravo označena jako 

hMariott. Infiltrace s takto nastavenou tlakovou výškou (hMariott) po spuštění měření probíhá 

pod požadovanou tlakovou výškou h. 

 Obr. 4.16 – Nastavení tlakové výšky 
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10) Po naplnění modulů vodou je potřeba dosáhnout vyrovnání tlakové výšky mezi 

infiltračním modulem a Mariottovou lahví. Toto provedeme krátkým přiložením 

modulu na savý materiál (Obrázek 4.17). Při odsávání vody z modulu musí probublávat 

vzduch uvnitř modulu a zároveň i v Mariottově lahvi (podobně jako při samotném 

měření). Nastavení ventilů odpovídá bodu 8 (Obrázek 4.15 vpravo). 

  

Obr. 4.17 – Vyrovnání tlaků v systému 

 

11) Před zahájením infiltrace se MultiDisk umístí na místo měření a je pomocí stavěcích 

šroubů definitivně urovnán do vodorovné roviny (Obrázek 4.18 vlevo). Ventily jsou 

nastaveny do polohy dle bodu 8 (Obrázek 4.15 vpravo). Dále, pokud je použit ovládací 

software s možností stanovení nenasycené hydraulické vodivosti v reálním čase, se 

pomocí multifunkčního displeje nastaví parametry měření (Obrázek 4.18 vpravo): 

van Genuchtenovy parametry retenční křivky α (cm-1) a n (-) a hodnoty tlakových 

výšek h_1 a h_2 (cm) nastavených na obou Mariottových lahvích. V případě použití 

jednoduššího režimu měření (zaznamenává se pouze pokles hladiny v čase) není potřeba 

žádné zvláštní nastavení. 
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 Obr. 4.18 – Ustavení MultiDisku do roviny (vlevo) a nastavení parametrů měření (vpravo) 

 

12) Zahájení infiltrace (Obrázek 4.19, vlevo) je provedeno uvolněním aretačního šroubu a 

spuštěním infiltračního modulu na povrch půdy ve chvíli, kdy je pro daný infiltrační 

modul ukončen odpočet spuštěný na multifunkčním displeji (inf_1 až inf_ 6 → položka 

v menu „odpočet“) – toto opět platí v případě softwaru umožňujícího stanovení K(h). 

V případě použití jednoduššího režimu měření přiložíme infiltrometr k povrchu půdy 

v předem stanoveném čase, který si zaznamenáme do protokolu o průběhu měření. Dále 

ihned po přiložení infiltračního modulu napovrch půdy odstraníme z okolí modulu 

pomocí nože přebytečný kontaktní písek (Obrázek 4.19 vpravo), tak aby do něj během 

měření neinfiltrovala voda – viz obrázek vpravo. 

 Obr. 4.19 – Zahájení infiltrace (vlevo) a odstranění přebytečného kontaktního písku (vpravo) 
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13) Od chvíle spuštění infiltračních modulů na povrch půdy probíhá měření automaticky 

(Obrázek 4.20 vlevo). Kontrolu průběhu infiltračních experimentů lze provádět pomocí 

multifunkčního displeje nebo laptopu, který lze připojit místo displeje. Pro zastínění 

nebo ochranu přístroje před deštěm je přístroj vhodné zakrýt například slunečníkem 

(Obrázek 4.20 vpravo). Obsluha během měření může provádět v zájmové lokalitě další 

práce, například odběr vzorků. 

 Obr. 4.20 – Automatické měření (vpravo) a zastínění přístroje (vlevo) 

14) Pro stanovení počáteční objemové vlhkosti jsou, po spuštění infiltračních experimentů, 

v místě přilehlém místu měření odebrány neporušené půdní vzorky (Obrázek 4.21 

vlevo) z přibližně stejné úrovně povrchu půdy jakou má upravený povrch půdy, na 

kterém jsou prováděny infiltrační experimenty. Po ukončení infiltračních experimentů 

jsou odebrány neporušené půdní vzorky přímo zpod infiltračních modulů (Obrázek 4.21 

vpravo) pro určení koncové objemové vlhkosti, která odpovídá nasycení vzorku při 

nastavené tlakové výšce h.  

 Obr. 4.21 – Odběr neporušených půdních vzorků 
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Údržba vícebodového automatického infiltrometru 

 Pro úplnost metodiky měření byly navrženy i doporučení a postup údržby MultiDisku. 

Pro správnou funkci přístroje a předejití možných poruch je vhodné se těmito doporučeními 

řídit. Zásady údržby se týkají především: 1) ochrany přístroje před jeho znečištěním, které by 

omezovalo jeho funkčnost, 2) ochrany během manipulace s přístrojem a 3) ošetření některých 

pohyblivých částí přístroje. 

1) Všechny části MultiDisku lze omývat čistou nebo mýdlovou vodou nebo použít speciální 

čisticí prostředky zvláště určené pro plastové a kovové části infiltrometru. Při očišťování 

zařízení je potřeba dbát opatrnosti především u rozvodné soustavy vzduchu a jejího 

napojení na jednotlivé části přístroje, tak aby nedošlo k jejímu poškození a nechtěnému 

přisávání vzduchu do systému během provádění měření. Konektory musí být udržovány v 

čistotě, v prašném prostředí nebo při dešti by neměly být rozpojovány. V případě nutnosti 

vyčištění konektoru se použijte suchý tlakový vzduch nebo suchý hadřík popřípadě 

štětec. Před čištěním se přístroj vypne a odpojí od elektrické sítě. Destičku ze sintrové 

nerezové oceli se po měření opláchne čistou vodou a zbaví se tak zbytků půdy nebo 

kontaktního materiálu. V případě důkladnějšího pročištění destičky se použije destilovaná 

voda. Pokud dojde ke kontaminaci destičky materiálem, který by snižoval její 

propustnost, použije se vhodné rozpouštědlo.  

2) Během manipulace a převozu zařízení je potřeba dbát na to, aby nedošlo ke zbytečným 

prudkým nárazům. V takovém případě může dojít k nevratnému poškození vážních čidel 

uvnitř infiltračních modulů. Při manipulací s přístrojem v terénu je nutné se ujistit, že 

jsou všechny konektory propojené. V případě odpojených konektorů je potřeba zajistit, 

aby se nedotýkaly povrchu půdy (hrozí zanesení konektorů nebo vniknutí vody do 

elektrického rozvodu přístroje a jeho poškození). 

3) Pro volnější klouzání trubičky pro nastavení podtlaku na Mariottově lahvi v jejím 

uložení, je doporučeno aplikovat na trubičku velmi malé množství vakuové vazelíny a 

opakovaným povytahováním a zasouváním promazat uložení trubičky. Obdobně je 

doporučeno olejem promazávat pouzdra pro závitové tyče sloužící k ustavení MultiDisku 

do roviny. 
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Ovládací software 

Ovládání přístroje a záznam měření je zajišťován dataloggerm s příslušným softwarem 

napsaným v programovacím jazyce dataloggeru CR Basic. Pro účely měření jsou k dispozici 

dvě verze ovládacího softwaru. Základní jednoduchá verze softwaru obsahuje pouze kalibrace 

všech vážních čidel pro stanovení výšek hladin vody v zásobních prostorech infiltrometru ve 

volitelném časovém kroku (nejčastěji 10 s). Vyhodnocení infiltračních experimentů (výpočet 

kumulativní infiltrace, infiltrační rychlosti a stanovení nenasycené hydraulické vodivosti) je 

pak nutno provést manuálně v připravené šabloně v excelu. Sofistikovanější verze softwaru 

byla implementována Ing. Šáchou (Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fsv, 

ČVUT v Praze). Tato pokročilejší verze softwaru má v sobě integrovány, kromě kalibrací 

vážních čidel, vztahy umožňující stanovení nenasycené hydraulické vodivosti. Konkrétně jde 

o integraci Philipovy rovnice [3.6], kterou jsou prokládány měřené hodnoty kumulativní 

infiltrace pro získání koeficientů C1 a C2 a modifikované Zhangovy metody [3.11], [3.13], 

[3.14] a [3.15]. Podmínkou pro použití tohoto softwaru je znalost parametrů retenční křivky 

zkoumané půdy, které lze před začátkem měření manuálně nastavit. Během měření je 

prováděn automatický výpočet kumulativní infiltrace, infiltrační rychlosti a vývoje 

nenasycené hydraulické vodivosti v reálném čase, přičemž za výsledek měření se považuje až 

hodnota nenasycené hydraulické vodivosti na konci měření. Záznam měřených veličin již 

není prováděn ve fixních časových krocích, ale přizpůsobuje průběhu měření. Konkrétně jsou 

zaznamenávány pouze hodnoty odpovídající poklesu hladiny vody v rezervoáru o zvolený 

interval (například při poklesu hladiny o 2 mm). 

Průběh měření je možné kontrolovat na připojené multifunkční klávesnici nebo 

přehledně na laptopu v dialogovém okně programu LoggerNet (Campbell Scientific, USA). 

Příklad takového dialogového okna pro sledování vývoje polohy hladiny vody v zásobním 

prostoru je zobrazen na obrázku 4.22 nahoře. Obrázek 4.22 dole pak znázorňuje doplňující 

informace jako teplota vzduchu, teplota datalogerru nebo napětí baterie.  
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Obrázek 4.22 – Příklad dialogových oken pro monitoring měření 

 

 

4.5 Princip automatizace měření 

 Princip automatizace včetně popisu konstrukce infiltračního modulu uvádí Klípa et 

al. (2015). Automatické měření primárně zaznamenává pokles hladiny vody z (cm) v zásobní 

trubici infiltračního modulu. Změna polohy hladiny je detekována vážním čidlem jako změna 

rozdílu gravitační  Fg (N) a vztlakové síly Fb (N) působící na vertikální tyč během poklesu 

hladiny vody v zásobní nádobě (Obr. 4.23). Tento princip je popsán jednoduchou rovnicí 

[4.1] pro výslednici sil působících na vertikální tyč uvnitř zásobního prostoru: 



49 

 

ẑ = �̂ − �̂z																																																																																																												�4.1� 
kde: Fi (N) je výslednice sil působící na vertikální tyč při aktuální úrovni hladiny, které 

odpovídá příslušná vztlaková síla Fbi (N). Po dosazení obecně známých vztahů pro gravitační 

a vztlakovou sílu lze vzorec [4.1] rozepsat do konkrétní podoby pro navržené rozměry 

vertikální tyče: 

ẑ = ����� − ��p����X − �z��																																																																									�4.2� 
kde: g je gravitační zrychlení (m.s-1), mvb je hmotnost vertikální tyče (kg), Avb je průřezová 

plocha vertikální tyče, ρw je měrná hustota vody (kg.m-3), zi (m) je aktuální hladina vody a zn 

(m) nejnižší možná hladina vody v zásobním prostoru infiltračního modulu.  

 
Obr. 4.23 - Schéma principu měření poklesu hladiny v zásobní části přístroje. 

Ekvivalentní silou Flci (N) k výslednici sil [4.1] působí vážní čidlo na vertikální tyč. Každému 

takovému rovnovážnému stavu odpovídá určité výstupní napětí Vouti (mV), které je 

zaznamenáno dataloggerem. Toto napětí je přepočítáno podle tříbodové kalibrace na pokles 

hladiny zwi v zásobním trubici. Převod mezi výslednicí sil a adekvátním výstupním napětím 

lze pro změnu poklesu hladiny schematicky zapsat jako: 

ẑ = �̂�	z ⟹ ����	z ⟹ kalibrace ⟶ �z = �����	z + {																																					�4.3� 
kde: a, b jsou koeficienty lineárního kalibračního vztahu. 



50 

 

Následně je při známých rozměrech zásobní trubice, vertikální tyče a sintrové destičky 

automaticky dopočítána infiltrační rychlost v (cm.min-1) a kumulativní infiltrace I (cm) pro 

každou změnu poklesu hladiny vody v zásobní trubici: 

az = ��z − �zg[�pU��z − �zg[�p6 																																																																																																		 �4.4� 
cz = �z

pUp6 																																																																																																																			 �4.5� 
kde: Am (cm2) je průřezová plocha zásobního prostoru a As (cm2) je plocha sintrové destičky. 

Automatizace infiltračních experimentů prováděných navrhovaným přístrojem je 

zajištěna vážním čidlem s připojenou vertikální. Pro zajištění dobré rozlišovací schopnosti 

bylo zvoleno velmi přesné vážní čidlo s maximálním hodnotou zatížení 3 N (300 g) a 

minimální rozlišovací schopností 0.0005 N (0.05 g). Optimalizací průměru vertikální tyče (na 

25 mm) a vnitřního průměru zásobní trubice (na 42 mm) bylo (při zachování výšky zásobního 

prostoru) dosaženo uspokojivé hodnoty rozlišení 0.0048 N/mm a dostatečně velkého 

zásobního prostoru o objemu 160 ml. 

 

4.6 Způsob vyhodnocení infiltračních experimentů 

Výsledkem měření diskovým infiltrometrem jsou hodnoty kumulativních infiltrací, ze 

kterých jsou následně stanoveny hodnoty nenasycené hydraulické vodivosti. Kvalitu 

naměřených dat je vhodné s ohledem na ztrátu hydraulického kontaktu mezi sintrovou 

destičkou a půdním povrchem, či výskyt výrazných nehomogenit v zasaženém objemu půdy, 

posoudit metodou diferenciální linearizace (Vandervaere et al., 1997):  

  

,c
,√� ≈ ∆c

∆√� = '[ + ']√�																																																																																								�4.6� 

kde I je kumulativní infiltrace (cm), t je čas (min) jehož odmocnina je vypočítána jako 

geometrický průměr a C1 (m.min-0.5) a C2 (m.min-1) jsou koeficienty rovnice přímky, kterou je 

prokládáno měření I(t). K odhadu hydraulické vodivosti jsou použita pouze měření, která po 

linearizaci nevykazují výrazné singularity a mají přibližně lineární charakter. Příklad 
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linearizace je uveden na obrázku 4.24, kde měření znázorněné zelenými body vykazuje 

lineární charakter a lze ho tedy použít pro stanovení nenasycené hydraulické vodivosti, 

měření znázorněné červenými body má výrazně nelineární charakter, a proto ho použít nelze a 

konečně při měření znázorněném oranžovými body byla v čase 76 min (t1/2 = 8,7 min-1/2) 

zaznamenána ztráta hydraulického kontaktu (měření je tedy použitelné pouze v rozsahu od 

začátku měření do ztráty kontaktu).  

 
Obr. 4.24 – Příklady linearizace časové řady kumulativní infiltrace  

Po ověření kvality datových sad a získání koeficientů C2 (a také C1) proložením měřených 

bodů kumulativní infiltrace výrazem [3.6], je možné vypočítat hodnotu nenasycené 

hydraulické vodivosti modifikovanou metodou Zhanga (Dohnal et al., 2010) ze vztahu [3.11] 

následujícím způsobem: 

!xt = ']p] 																																																																																																																			�4.7�	

Kde koeficient A2 vypočítáme ze vztahů [3.13], [3.14] nebo [3.15] na základě velikosti 

parametru n retenční křivky půdy, která byla předmětem zkoumání. V uvedených vztazích r0 

= 2.25 cm (cm) a h0 (cm) je tradičně tlaková výška aplikovaná na povrch půdy. Empirické 

retenční parametry α a n jsou odvozeny z měřených retenčních křivek na vzorcích odebraných 

v místě infiltračních experimentů.  
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5. Výsledky testování a uplatnění automatického infiltrometru 

5.1 Testování podtlakového infiltrometru 

Ještě před samotným zhotovením prvního prototypu infiltračního modulu a testovacím 

měřením v terénu byly provedeny prvotní laboratorní testy koncepce automatizace měření 

polohy hladiny v zásobním prostoru infiltrometru v laboratoři půdní fyziky (Fakulta stavební, 

ČVUT v Praze). Po ukončení laboratorních testů byl podtlakový infiltrometr testován na 

zemědělském experimentálním povodí Kopaninského potoka na Vysočině a na horském 

experimentálním povodí Uhlířská v Jizerských Horách. 

 

5.1.1 - Laboratorní testy 

Materiál a metody 

Pro účely laboratorního testování bylo použito následující zařízení: teplotní sonda 107 

(Campbell Scientific, Logan, Utah, USA), peristaltické čerpadlo (model Ecoline VC-360 - 

Ismatec SA, Glattbrugg, CH) a standardní komerčně dostupný akvaristický provzdušňovač. 

Kompletní testovací sestava je schematicky znázorněna na Obrázku 5.1. Podrobný popis 

výsledků testování uvádí Klípa et al. (2015). 

 

Obr. 5.1 – Sestava pro testování vážního čidla s vertikální tyčí. 
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Během testů byly použity dva testovací módy pro získání jednotlivých bodů měření 

pomocí vážního čidla. V prvním módu byl jeden bod měření získán jako průměrná hodnota 

20 po sobě jdoucích hodnot, které byly změřeny během cca. 1,2 s. Ve druhém módu měření 

byla zaznamenána pouze jedna okamžitá hodnota, a nebylo provedeno průměrování. Celkem 

byly aplikovány tři typy kalibračních a zkušebních postupů:  

1) krátkodobý čerpací test 

2) zkoušky teplotní závislosti 

3) test pro odhad dynamických efektů způsobených uvolňování vzduchových bublin do 

zásobního prostoru infiltrometru.  

Výsledky a diskuse 

1) Tento test umožnil ověření správné funkce vážního čidla a vyhodnocení měřicího módu 

(tj. frekvence záznamu dat a průměrování). Čerpací zkouška byla provedena za 

konstantní teploty vzduchu postupným odčerpáváním vody z odměrného válce, ve kterém 

byla ponořena vertikální tyč, připojená k vážnímu čidlu. Data byla zaznamenávána v 

jednominutovém intervalu. Rychlost odčerpávání vody, simulující infiltrační rychlost (v), 

pomocí peristaltického čerpadla byla 0,3 cm min-1. Dobré fungování vážního čidla během 

testů je ukázáno na Obrázku 5.2a a na Obrázku 5.2b v případě průměrování dat. V 

porovnání se skutečným poklesem hladiny vody (Obrázek 5.2a), zjištěným ze známé 

rychlosti čerpání a průřezu válce (bez trubiček a vertikální tyče), nebyly zjištěny žádné 

odchylky od měřeného poklesu hladiny vody v módu průměrování. Pokles hladiny vody 

naměřené v módu okamžitých hodnot není na Obrázku 5.2a zobrazen, protože tato data 

vykazují téměř stejnou kvalitu jako data měřená v módu průměrování. Oproti tomu je 

z Obrázku 5.2 patrný významný vliv měřicího módu vážního čidla na průběh infiltrační 

rychlosti (Obrázek 5.2b). Vypočítaná infiltrační rychlost vykazuje v módu okamžitých 

hodnot značný šum (viz Obrázek 5.2b), avšak průměrné infiltrační rychlosti jsou v obou 

módech měření téměř identické (Tabulka 5.1). Přítomnost šumu v datech získaných 

v módu okamžitých hodnot ve srovnání s daty v módu průměrování je zřejmá z Tabulky 

5.1, kde standardní chyba střední hodnoty, směrodatné odchylky a rozdíl mezi maximem 

a minimem jsou několikrát vyšší v případě módu okamžitých hodnot než v případě módu 

průměrování. 
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Obr. 5.2 Hodnoty naměřené vážním čidlem jsou v souvislosti s testem konstantního čerpání vody z válce 

konvertovány na a) hladinu vody a b) infiltrační rychlost. Černé čáry představují přednastavenou rychlost 

čerpání (vpravo) a odpovídající pokles hladiny vody (vlevo). Symboly znamenají jednominutový interval čtení 

vážního čidla jak v módu okamžitých hodnot, tak módu průměrování.  

 

Tabulka 5.1 - Statistické vyhodnocení měření infiltrační rychlosti při konstantním čerpání s přednastavenou 
rychlostí 0,3 cm min-1 

 Stř. 
hodnota 

Std. chyba stř. 
hodnoty 

Směrodatná 
odchylka 

Minimum Maximum 

Okamžité hodnoty (cm min-1) 0.299 0.007 0.055 0.125 0.423 
Průměrované hodnoty (cm min-1) 0.298 0.001 0.010 0.281 0.340 

 

2) Změna teploty během infiltračních experimentů je často zodpovědná za nesprávné nebo 

neadekvátní měření v terénu. V laboratoři byla provedena šestidenní zkouška teplotních 

vlivů na měření vážních čidel. Data byla zaznamenávána v pětisekundových intervalech. 

Vertikální tyč byla během testu ponechána pouze na vzduchu a vystavena šesti cyklům 

teplotních změn (rozpětí 12,75 ° C). Výsledky na Obrázku 5.3 a v Tabulce 5.2 ukazují 

vysokou stabilitu měření na výstupu vážního čidla během testu. Změna odezvy snímače 

1µV odpovídá změně hladiny vody o pouhých 0,09 cm. Stejně jako u předchozího testu 

je zřejmá vyšší kvalita dat naměřených v módu průměrování. Provedené testy 

dokumentují, že vážní čidlo je poměrně necitlivé vůči teplotním výkyvům. 
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Obr. 5.3 – Provozní hodnoty vážního čidla během šestidenního testu vlivu teploty na měření. Tenká černá čára 

představuje data zaznamenaná v módu průměrování a body znázorňují data zaznamenané v módu okamžitých 

hodnot. Data byla zaznamenávána v pěti-sekundových intervalech. 

 

Tabulka 5.2  - Statistické vyhodnocení testu teplotní závislosti 

 Stř. 
hodnota 

Std. chyba stř. 
hodnoty 

Směrodatná 
odchylka 

Minimum Maximum 

Okamžitá data (µV) 208.968 2.4 E-04 0.085 205.7 213.3 
Průměrovaná data (µV) 208.969 1.3 E-04 0.045 208.7 209.4 
Teplota (°C) 27.090 - 1.880 23.1 35.8 

 

3) Uvolňování vzduchových bublin z provzdušňovací trubičky přístroje by mohlo významně 

narušit kvalitu automatického měření infiltrometru nebo měření dokonce znemožnit. 

Účinek oscilací tlaku způsobených vzduchovými bublinami byl testován za použití 

provzdušňovače, který vytvářel silný nepravidelný proud bublin. Byl proveden 

jednodenní test s různými infiltračními rychlostmi. Data byla zaznamenávána v pěti-

sekundovém intervalu v módu průměrování. Byly analyzovány tři jedno-hodinové testy 

s konstantní hladinou vody a proměnlivou hladinou vody. Testy s konstantní hladinou 

vody vykazují standardní odchylky menší než 0,015, 0,014 a 0,008 cm. Standardní 

odchylka během testů s proměnlivou hladinou nikdy nepřesahuje 0,02 cm. Z dosažených 

výsledků se zdá, že princip automatizace a použité vážní čidlo je dostatečně robustní, 

pokud jde o dynamické účinky způsobené uvolňováním vzduchových bublin. 
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5.2.2 - Testování v terénu 

Materiál a metody 

Po ověření správnosti navržené koncepce byl zhotoven prototyp infiltračního modulu, 

se kterým byly následně prováděny testy na dvou experimentálních povodích: povodí 

Kopaninského toku a horské experimentální povodí Uhlířská (Obrázek 5.4). Experimentální  

 
Obr. 5.4 – Poloha experimentálních povodí 

zemědělské povodí Kopaninského toku (7,1 km2) se nachází v povodí Vltavy, v 

Českomoravské vysočině. Povodí se nachází v nadmořských výškách od 467 do 578 m n.m. 

Průměrné roční srážky dosahují až 665 mm a průměrná roční teplota dosahuje 7 ° C. Půda 

v povodí je dle zrnitostního složení klasifikována jako hlinitý písek, půdní typ je dystrická 

kambizem. V experimentálním povodí Kopaninského toku byl automatický infiltrační modul 

testován na louce po odstranění travního drnu a na orné půdě po provedení podmítky strniště 

dne 2. 8. 2012. Ilustrační fotografie testování infiltračního modulu v povodí Kopaninského 

toku je uvedena na Obrázku 5.5. Druhé experimentální povodí, Uhlířská, se nachází v 

Jizerských horách (celková plocha 1,78 km2, průměrná nadmořská výška 820 m n. m., roční 

srážky přesahující 1300 mm, průměrná roční teplota 4,7 ℃, půdní poměry na zkušebním 

místě - mělká písčitá hlína (dystrická kambizem). Půda v zájmové lokalitě má dobře 

vyvinutou vnitřní strukturu s širokým rozsahem velikostí pórů. Automatický infiltrometr byl v 

povodí Uhlířské testován ve svahu, porostlém mladým smrkovým lesem. 
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Obr. 5.5 – Ilustrační fotografie automatického infiltračního modulu během měření na orné půdě na povodí 

Kopaninského toku ze dne 27. 3. 2012.  

 

 Všechny infiltrační experimenty byly prováděny při tlakové výšce h0 = - 3.0 cm na 

urovnaném půdním povrchu, na který byla aplikována tenká vrstva (cca 1 mm) křemičitého 

písku o velikosti zrna 0,10 až 0,63 mm (ST01 / 06 PAP, Sklopísek Střeleč, ČR). Před 

infiltračními experimenty byly z každého místa odebrány neporušené půdní vzorky (137 cm3), 

ze kterých byla v laboratoři stanovena počáteční a nasycená objemová vlhkost gravimetrickou 

metodou (Tabulka 4.5). Van Genuchtenovy parametry retenčních křivek půd z obou lokalit 

(Tabulka 5.3) byly zjištěny již dříve z měření bodů retenčních čar na neporušených půdních 

vzorcích (100 cm3) pomocí pískového tanku v kombinaci s přetlakovým aparátem. 

Tabulka 5.3 -  Hydraulické parametry půd použité pro verifikaci přístroje.  

Parametr/porost 
Kopaninský tok Uhlířská 

louka orná půda smrkový les 

θs ( - ) 0.530 0.540 0.650 
θinit ( - ) 0.270 0.280 0.550 

α (cm-1) 0.128 0.043 0.026 
n ( - ) 1.510 1.545 1.163 
θinit značí půdní vlhkost na začátku infiltračního experimentu, θs nasycená vlhkost 
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Výsledky 

Výsledky infiltračního experimentu na louce v povodí Kopaninského potoka jsou 

uvedeny na Obrázku 5.6. Infiltrační rychlost i kumulativní infiltrace jsou dobře aproximovány 

rovnicemi [3.6], respektive [3.7] (hodnoty parametrů C1 = 0,024 cm min-1/2 a C2 = 0,044 cm 

min-1). Obrázek 5.6 také demonstruje velmi dobrou shodu mezi hodnotami získanými 

automatickým (prázdné symboly) a manuálním (plné symboly) odčítáním hladiny vody 

během infiltračního experimentu. 

 

Obr. 5.6 - Výsledky infiltračního experimentu. Kopaninský tok (louka), 2. 8. 2012. 

Kvalita naměřených dat byla posuzována s ohledem na možnost ztráty hydraulického 

kontaktu mezi povrchem půdy a diskem infiltrometru nebo na nežádoucí účinky vrstvy 

kontaktního písku, která především při větší tloušťce může ovlivnit průběh infiltračního 

experimentu. Pro stejné místo měření a ta samá data kumulativní infiltrace jako na Obrázku 

5.6 byla provedena diferenciální linearizace (Vandervaere et al., 1997), viz Obrázek 5.7. 

Z obrázku vyplývá, že data jsou zřejmě bez významných nedostatků a jsou proto vhodné pro 

stanovení hydraulické vodivosti. 
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Obr. 5.7 - Linearizace datového souboru z infiltračního experimentu prováděného na louce v povodí 

Kopaninského toku (2. 8. 2012). Metoda diferenciální linearizace byla použita pro datovou sadu kumulativní 

infiltrace získanou pomocí infiltračního modulu. Linearizovaná data byla proložena plnou čarou. 

 

Nízké hodnoty RMSE v tabulce 5.4 (méně než 0,047 cm) naznačují, že naměřená data 

jsou aproximována rovnicí [3.6] velice těsně. To znamená, že hlavní předpoklady Philipova 

řešení nebyly výrazně narušeny. Nenasycená hydraulická vodivost Kh0 byla stanovena 

použitím modifikované Zhangovy metody. 

Tabulka 5.4 -  Shrnutí stanovených hodnot parametrů C1, C2 včetně střední kvadratické chyby (RMSE) získané z 
nejlepšího naměřených kumulativních infiltračních dat a hodnot blízké nasycené vodivosti a sorptivity 
stanovených modifikovanou Zhangovou metodou 

  C1 C2 RMSE A1 A2 K h0 S 

  (cm min-1/2) (cm min-1) (cm) (-) (-) (cm min-1) (cm min-1/2) 

Kopaninský tok 

louka 0.024 0.044 0.026 1.403 4.726 0.0094 0.017 

orná půda 0.031 0.027 0.010 1.193 5.971 0.0046 0.026 

Uhlířská        

mladý les 0.170 0.039 0.047 1.064 9.135 0.0042 0.160 

 0.040 0.022 0.012 1.064 9.135 0.0024 0.037 

 0.135 0.033 0.037 1.064 9.135 0.0037 0.127 

  0.162 0.037 0.014 1.064 9.135 0.0040 0.152 
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V případě povodí Uhlířská jsou nenasycené hydraulické vodivosti v dobré shodě s 

hodnotami získanými dříve pomocí manuálního podtlakového infiltrometru (Soilmoisture 

Equipment Corp., Santa Barbara, CA, průměr disku 20 cm). Průměrná hodnota Kh0 získaná 

z měření automatickým infiltračním modulem (vypočítaná z Tabulky 5.4) je 0,0035 cm.min-1, 

zatímco průměrná hodnota získaná z měření manuálním podtlakovým infiltrometrem je 

0,0029 cm.min-1.  

 

Diskuse výsledků testování 

Dle dosažených výsledků lze konstatovat, že prezentovaný způsob automatizace 

infiltračního modulu je plně funkční. Komplexní laboratorní testování prokázalo robustnost 

automatického infiltračního modulu. Přístroj a metoda dobře funguje při různých teplotách a 

při uvolňování bublin ze zavzdušňovací trubičky do zásobního prostoru infiltrometru. První 

testy v terénu ukázaly, že automatický infiltrační modul produkuje datové sady dostatečné 

kvality pro stanovení hydraulické vodivosti v blízkosti nasycení. Výsledky testů jsou jasným 

signálem, že navržený přístroj a způsob automatizace lze použít k provádění infiltračních 

experimentů v širším měřítku. Použití mnoha automatických infiltrometrů současně umožní 

vyhodnotit prostorové rozložení hydraulické vodivosti. 

 

5.2 Uplatnění vícebodového infiltrometru ve výzkumu půdních charakteristik 

 Po ukončení testovacích měření v roce 2012 byla provedena řada dalších infiltračních 

experimentů v letech 2013 - 2015, jejichž výsledky byly použity například pro sledování 

sezónních změn nenasycené hydraulické vodivosti půdy (experimentální povodí Nučice 

(Klípa et al., 2014)) nebo pro posouzení vlivu rozdílných metod obhospodařování řádek vinic 

na hydraulickou vodivost půdy (vinařská oblast Carnuntum, Rakousko (Bauer et al., 2016). 

Dále by bylo možné hodnoty nenasycené hydraulické vodivosti použít například pro 

modelování hydrologického režimu a srážkoodtokových vztahů v povodí jako data pro 

zpřesnění vstupních údajů. Pro potřeby sledování sezónních změn nenasycené hydraulické 

vodivosti v experimentálním povodí Nučice bylo v letech 2013 – 2015 provedeno celkem 13 

infiltračních kampaní. Ve vinařské oblasti Carnuntum bylo v srpnu a září 2015 provedeno 

měření mezi řádky vinic celkem na osmi různých plochách. Většina podtlakových 
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infiltračních experimentů byla prováděna s nastavenou tlakovou výškou h0 = -3.0 cm. 

Výjimku tvoří pouze část měření ve vinařské oblasti Carnuntum, kde byly prováděny vedle 

infiltračních experimentů s nastavenou tlakovou výškou h0 = -3.0 cm také experimenty pro 

tlakovou výšku h0 = -0.5 cm. 

  

5.2.1 Sezónní změny nenasycené hydraulické vodivosti zemědělské půdy 

Úvod 

 V průběhu roku se struktura orniční vrstvy značně mění v závislosti na periodickém 

obdělávání půdy a hnojení, zhutňování půdy, růstu plodin a jejich kořenového systému, vlivu 

klimatu atd. Půdy s dobře vyvinutými agregáty lze pro potřeby modelování pohybu vody a 

látek aproximovat duálním systémem dvou propojených typů porézních medií: (a) preferenční 

domény (b) matriční domény (Gerke a Köhne, 2004). Vertikální průtok matriční doménou (tj. 

agregáty) je velmi pomalý v důsledku její nízké hydraulické vodivosti a malé kontaktní 

plochy mezi sousedními agregáty (Carminati et al., 2007). Jak se ornice postupně zhutňuje, 

poměr a propojení preferenčních cest se postupně zmenšuje, což vede ke snížení nasycené 

hydraulické vodivosti. Agregáty v tuto chvíli už nejsou odděleny dutinami a styčná plocha 

mezi nimi je větší. Berli et al. (2008) představili hydromechanický model, který ukazuje, že 

na jedné straně rozpad půdní struktury způsobuje snížení retenční schopnosti půdy, ale na 

druhou stranu větší kontaktní plochy umožňují lepší proudění vody v nenasycených 

podmínkách. 

 

Materiál a metody 

 Experimentální povodí Nučice bylo založeno roku 2011 s cílem sledovat 

srážkoodtokové vztahy a erozní procesy na zemědělsky obdělávaném povodí. Detailně je 

sledováno formování odtoku a cesty proudění srážkové vody do vodního toku. 

Experimentální povodí se nachází v horní části Konojedského potoka, asi 3 km jižně od 

Kostelce nad Černými lesy, 1,5 km severozápadně od obce Nučice. Povodí je tvořeno téměř 

výhradně ornou půdou bez zastoupení intravilánu, trvalého travního porostu a lesů (Obrázek 

5.8). Horní zhruba dvě třetiny povodí jsou odvodněny zatrubněnou drenáží, která přechází v 
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otevřené koryto Konojedského potoka. Upravené koryto má lichoběžníkový příčný profil se 

šířkou dna 60 cm, hloubka se pohybuje kolem 1,5 m. Uzávěrový profil je osazen měrným 

žlabem s instalovanou tlakovou sondou a ultrazvukovou sondou pro kontinuální 

zaznamenávání průtoku vody v korytě. Dále je sledována koncentrace nerozpuštěných látek 

ve vodním toku a základní meteorologické veličiny (srážkové úhrny, teplota vzduchu, 

relativní vlhkost vzduchu, rychlost větru, celková radiace). Vodní režim půdy je monitorován 

ve třech hloubkách pomocí vlhkostních sond CS650 (Campell Scientific, USA) a tenzometrů 

T8 (UMS, DE) měřících půdní potenciál. Hypodermický odtok po zhutnělém podorničí je 

kvantifikován prostřednictvím instalovaného drenážního příkopu. 

 

Obr. 5.8 - Situace experimentálního povodí Nučice s vyznačenými body, na kterých byla měřena nenasycená 

hydraulická vodivost (Zumr, nepublikovaná data) 

Povodí Nučice má rozlohu 0,531 km2, z čehož 95,3% tvoří orná půda. Průměrná 

nadmořská výška je 401 m n. m., průměrný sklon svahů je 3,9%, klima je vlhké kontinentální 

s průměrnými ročními srážkami 630 mm, evapotranspirací 500-550 mm a průměrnou roční 

teplotou vzduchu 6 ° C (Zumr et al., 2015). Půdotvorné substráty tvoří slepence, pískovce a 

slínovce a půdy na nich vyvinuté jsou klasifikovány jako luvizemě a kambizemě (Obrázek 5.9 

– vlevo). Na základě stanovení čáry zrnitosti bylo stanoveno procento jednotlivých frakcí: 9% 

jílu, 58% prachu, 33% písku a půda byla klasifikována jako prachovitá hlína, bez skeletu 
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(Obrázek 5.9 – vpravo). Pod svrchním půdním horizontem (10 - 20 cm hluboký) se nachází 

silně zhutněný prachovo-jílovitý horizont. Existují jednoznačné rozdíly mezi obdělávanou 

ornicí a zhutněným podložím, který byl nalezen v hloubce 14 ± 2 cm pod povrchem půdy 

(Jeřábek et al., 2017).  

 

Obr. 5.9 – Půdní poměry (vlevo) a skeletovitost (vpravo) v místě provádění infiltračních experimentů 

(zdroj: mapy.vumop.cz) 

Celá plocha povodí je rozdělena jen do tří zemědělských pozemků, které patří dvěma 

subjektům. Pozemky na levém břehu a v horní části povodí jsou obdělávány již delší dobu 

půdoochrannými technologiemi (Ekoprogres s.r.o., Třebovle), zatímco pozemek na pravém 

břehu je půdoochranně obděláván až od roku 2012 (Zemědělská výroba a služby, s.r.o., 

Toušice). K orbě se používají běžné zemědělské stroje, jako jsou pluhy nebo diskové 

kultivátory, maximální porušení půdního profilu v důsledku orby dosahuje 18 cm (Tabulka 

5.5). Standardní střídání plodin na zájmové části povodí ve zkoumaném období od dubna 

2013 až do srpna 2015 zahrnuje ozimou pšenici, oves nahý a hořčici bílou (Tabulka 5.5). 

Během výše uvedeného období bylo provedeno celkem 13 infiltračních experimentů 

označených v Tabulce 5.5 symboly C1 až C13. Podmínky (stav půdy / plodin) během 

infiltračních experimentů jsou přehledně zachyceny na Obrázku 5.10. 
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Tabulka 5.5 - Přehled zemědělských činností a infiltračních experimentů (šedě zvýrazněné řádky).  

Datum Plodina Zemědělské činnost Pozn. k zemědělské činnosti / infiltrační exp. 

podzim 2012  podmítka strniště hloubka  10 - 12 cm 

6. 4. 2013  hnojení dusíkaté hnojivo 

22. 4. 2013   Podtlakový infiltrační experiment - C1 

27. 4. 2013 oves nahý setí úprava půdy pomocí disků, hloubka  14 cm 

17. 5. 2013 oves nahý postřik plodin herbicid 

1. 7. 2013 oves nahý postřik plodin fungicid a herbicid 

25. 7. 2013 oves nahý Podtlakový infiltrační experiment - C2 

17. 8. 2013 oves nahý sklizeň  

19. 8. 2013  podmítka strniště hloubka  10 - 12 cm 

10. 9. 2013  postřik plodin herbicid a insekticid 

25. 9. 2013 ozimá pšenice setí, hnojení úprava půdy pomocí disků - hloubka  14 cm, 
kombinované hnojivo 

4. 10. 2013 ozimá pšenice Podtlakový infiltrační experiment - C3 

10. 10. 2013 ozimá pšenice postřik plodin herbicide and insekticide 

20. 2. 2014 ozimá pšenice hnojení dusíkaté hnojivo 

3. 3. 2014 ozimá pšenice hnojení hnojivo s obsahem síry 

13. 3. 2014 ozimá pšenice Podtlakový infiltrační experiment - C4 
17. 3. 2014 ozimá pšenice hnojení dusíkaté hnojivo 

9. 4. 2014 ozimá pšenice hnojení morforegulátory, hnojivo s obsahem bóru, mědi, 
manganu a hořčíku 

10. 4. 2014 ozimá pšenice Podtlakový infiltrační experiment - C5 
22. 4. 2014 ozimá pšenice postřik plodin, hnojení herbicid, fungicid, smáčecí činidlo, hnojivo s obsahem 

molybdenu, dusíkaté hnojivo 

15. 5. 2014 ozimá pšenice Podtlakový infiltrační experiment - C6 

9. 6. 2014 ozimá pšenice postřik plodin fungicid, insekticid, smáčecí činidlo 

19. 6. 2014 ozimá pšenice Podtlakový infiltrační experiment - C7 

17. 7. 2014 ozimá pšenice postřik plodin herbicid 

6. 8. 2014 ozimá pšenice Podtlakový infiltrační experiment - C8 

9. 8. 2014 ozimá pšenice sklizeň  

10. 8. 2014  podmítka strniště hloubka  10 - 12 cm 

24. 9. 2014  hnojení a orba hnůj, hloubka orby 22 cm 

1. 10. 2014   Podtlakový infiltrační experiment - C9 

3. 11. 2014  orba hloubka od 25 do 28 cm 

22. 3. 2015 hořčice bílá setí, hnojení úprava půdy pomocí disků - hloubka  14 cm, 
kombinované hnojivo 

26. 3. 2015 hořčice bílá Podtlakový infiltrační experiment - C10 

8. 4. 2015 hořčice bílá hnojení hnojivo s obsahem síry 

25. 4. 2015 hořčice bílá postřik plodin, hnojení herbicid, dusíkaté hnojivo 

12. 5. 2015 hořčice bílá postřik plodin, hnojení fungicid, morforegulátor, hnojivo s obsahem bóru 

12. 5. 2015 hořčice bílá Podtlakový infiltrační experiment - C11 
6. 6. 2015 hořčice bílá postřik plodin, hnojení fungicid, hnojivo s obsahem bóru a mědi 

2. 7. 2015 hořčice bílá Podtlakový infiltrační experiment - C12 

30. 7. 2015 hořčice bílá Podtlakový infiltrační experiment - C13 
3. 8. 2015 hořčice bílá sklizeň   
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Obr. 5.10 - Přehled všech ploch, na kterých byly prováděny infiltrační experimenty 

 Všechny infiltrační experimenty byly provedeny na urovnaném půdním povrchu po 

odstranění vrstvy o tloušťce 1 – 3 cm (mimo jiné to znamená odstranění krusty na povrchu 

půdy) a doplnění tenké zvlhčené vrstvy kontaktního písku. Tlaková výška byla pro všechna 

měření nastavena na h0 = -3 cm, aby bylo možné vyhodnotit změnu nenasycené hydraulické 

vodivosti napříč celým obdobím, ve kterém se jednotlivé infiltrační experimenty prováděly. 

Před každým měřením byly odebrány neporušené půdní vzorky (100 cm3) pro stanovení 
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počáteční vlhkosti a objemové hmotnosti půdy. Menší neporušené půdní vzorky (objem 26,5 

cm3) byly odebrány po ukončení měření ze zvlhčené půdy přímo pod každým infiltračním 

diskem (celkem tedy 6 vzorků za jeden infiltrační experiment). Takto malý objem vzorků je 

zvolen z toho důvodu, aby co nejlépe reprezentoval objem půdy zasažený infiltrací. Na 

vzorcích byly stanoveny objemové hmotnosti, objemové vlhkosti dosažené bezprostředně po 

ukončení infiltračního pokusu a nasycené objemové vlhkosti půdy. Van Genuchtenovy 

parametry retenční křivky byly stanoveny na základě měření retenční čáry na neporušených 

půdních vzorcích o objemu 100 cm3 pomocí pískového tanku a přetlakového aparátu. 

Výsledné naměřené body retenční čáry byly proloženy van Genuchtenovým vztahem a 

s pomocí scalingu byla následně vytvořena referenční retenční křivka s parametry 

α = 0,0037 cm-1 a n = 1,189. Referenční retenční křivka byla dále využita při vyhodnocení 

nenasycených hydraulických vodivostí na základě níže popsaných předpokladů a postupů.  

 

Obr. 5.11 – Ilustrační fotografie MultiDisku II během infiltračních experimentů v povodí Nučice. 

 

Stanovení nenasycené hydraulické vodivosti 

V případě tohoto výzkumu bylo předpokládáno, že strukturální změny půdy 

způsobené mechanickým zhutňováním, podmítáním ornice atd. jsou reprezentovány 

naměřenými nasycenými objemovými vlhkostmi (Obrázek 5.12). Současně byl přijat návrh  
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Obr. 5.12 – Počáteční (prázdné body) a nasycené (plné body) objemové vlhkosti během zkoumaného období. 

Nimma (2004), že distribuce velikosti pórů, a tedy i retenční křivka, se mění v důsledku 

zemědělské činnosti převážně v oblasti velkých pórů, tj. nízkých tlakových výšek. Hodnoty 

nasycené objemové vlhkosti stanovené ze vzorků půdy odebraných po každém infiltračním 

pokusu byly nastaveny jako nasycená objemová vlhkost retenčních křivek specifických pro 

jednotlivé experimenty. Specifické retenční křivky pro jednotlivé experimenty vyplynuly z 

prokládání těchto naměřených nasycených objemových vlhkostí a bodů referenční retenční 

křivky (Obrázek 5.13) v rozsahu tlakových výšek (-100, -10 000) cm. Jediným 

optimalizovaným parametrem retenční křivky byl empirický van Genuchtenův parametr α. 

 
Obr. 5.12 – Referenční retenční křivka 

Residuální objemová vlhkost a empirický van Genuchtenův parametr n, často spojovaný s 

rozptylem rozložení velikosti pórů (např. Ghezzehei et al., 2007) spíše než se změnami 
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struktury půdy, zůstaly fixní. Na základě výše uvedeného byly pro každý infiltrační 

experiment (obr. 5.14) získány specifické retenční křivky, jejichž parametry (Tabulka 5.6) 

byly použity pro stanovení nenasycené hydraulické vodivosti.  

 

Obr. 5.14 – Specifické retenční křivky pro jednotlivé infiltrační experimenty C1 až C13 

 

Tab. 5.6 – Parametry specifických retenční křivek 

Datum infiltrační experiment 
α n 

(cm-1) (-) 
22. 4. 2013 C1 0.025 1.189 
25. 7. 2013 C2 0.046 1.189 
4. 10. 2013 C3 0.011 1.189 
13. 3. 2014 C4 0.022 1.189 
10. 4. 2014 C5 0.014 1.189 
15. 5. 2014 C6 0.021 1.189 
19. 6. 2014 C7 0.017 1.189 
6. 8. 2014 C8 0.013 1.189 

1. 10. 2014 C9 0.027 1.189 
25. 3. 2015 C10 0.013 1.189 
12. 5. 2015 C11 0.031 1.189 
2. 7. 2015 C12 0.026 1.189 

30. 7. 2015 C13 0.035 1.189 
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Výše uvedená sada retenčních křivek (Obrázek 5.14 a Tabulka 5.6), specifických pro každý 

experiment C1 až C13, umožňuje stanovení nasycené hydraulické vodivosti v blízkosti 

nasycení odrážející změnu struktury půdy v čase. Nenasycené hydraulické vodivosti byly 

získány modifikovanou metodou Zhanga pomocí vztahů [3.11] až [3.15]. Koeficienty C1 a C2 

v těchto vztazích byly získány z nejlepšího proložení dat kumulativní infiltrace Philipovou 

rovnicí [3.6]. Parametry retenční křivky α, n, vystupující ve vztazích pro koeficient A2 [3.13] 

až [3.15] jsou uvedeny v Tabulce 5.6. 

 

Výsledky 

Výsledkem infiltračních experimentů je časový vývoj nenasycené hydraulické 

vodivosti (Obrázek 5.15). Výsledky ukazují, že v letech 2013 – 23014 byla nenasycená 

hydraulická vodivost nejnižší na jaře a se začátkem léta se postupně zvyšovala. Výjimkou je 

měření ze 4. 10. 2013, kdy bylo měření prováděno po osetí a hydraulická vodivost oproti létu 

razantně klesla. Jakémukoli trendu se též vymyká měření z 19. 6. 2014. Přesto, že mezi 

předchozím a tímto infiltračním experimentem i mezi tímto a následujícím experimentem 

neproběhla žádná invazivní operace, tak je hydraulická vodivost oproti předchozímu i 

následujícímu infiltračnímu experimentu výrazně vyšší. Vysvětlením může být aplikace 

smáčecího činidla před prováděním toho experimentu. Výsledky v roce 2015 vykazují opačný 

trend - nejvyšší vodivost byla pozorována na počátku jara po osetí půdy a postupně klesala až 

do konce července. V případě objemových hmotností je trend vývoje méně jasný, nicméně je 

dle očekávání patrné, že po narušení půdy (orby / setí: 25. 9. 2013, 24. 9. 2014 a 22. 3. 2015) 

se objemová hmotnost snížila a naopak zvýšila nasycená objemová vlhkost, což lze obecně 

sledovat ve většině případů. Během roku se dá očekávat, že se půdní agregáty budou spíše 

postupně rozpadat a půda se tak bude zhutňovat, což se potvrdilo pouze v části sledovaného 

období (od konce roku 2013 do poloviny roku 2014 a víceméně v roce 2015). Vývoj 

nasycených objemových vlhkostí až na výjimky kopíruje vývoj nenasycených hydraulických 

vodivostí (při nárůstu vlhkosti je pozorován také nárůst hydraulické vodivosti). 
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Obr. 5.15 - Nenasycená hydraulická vodivost – K(h0 = -3.0 cm) (krabicový diagram), kde spodní a horní části 

boxu jsou první, repektive třetí kvartil a pruh uvnitř krabice představuje medián. Konce fousků představují 

minimální a maximální hodnoty nenasycené hydraulické vodivosti. Objemová hmotnost (modré sloupce) a 

objemová vlhkost půdy (černé body) byly stanoveny analýzou vzorků půdy o objemu 26,5 cm3 odebraných pod 

každým infiltračním diskem.  

 

Diskuse 

Původní předpoklad pro vývoj nenasycené hydraulické vodivosti byl takový, že 

vlivem zhutňování (rostoucí objemové hmotnosti), kdy se postupně zmenšuje poměr a 

propojení preferenčních cest a zároveň roste styčná plocha mezi půdními agregáty, se zlepšují 

podmínky pro zvýšení nenasycené hydraulické vodivosti (a naopak by za tohoto předpokladu 

měla klesat nasycená hydraulická vodivost). Tento předpoklad, tedy že při zvýšení 

objemového hmotnosti se zvýší nenasycená hydraulická vodivost, nelze ve sledovaném 

období plně vyvrátit ani potvrdit, protože je splněn zhruba v polovině případů. Druhá 

polovina případů pak vykazuje opačný vztah mezi objemovou hmotností a nenasycenou 

hydraulickou vodivostí, a sice že při zvýšení objemové hmotnosti klesá nenasycená 

hydraulická vodivost. Dále bylo zjištěno, že v případě porovnání změn nasycené vlhkosti a 

změn nenasycené hydraulické vodivosti je vývoj ze ¾ případů stejný – v případech, kdy je 

pozorováno zvýšení nasycené objemové vlhkosti, je pozorováno také zvýšení nenasycené 

hydraulické vodivosti. Tento výsledek je v souladu s metodou stanovení nenasycené 
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hydraulické vodivosti, kdy byly pro vyhodnocení jednotlivých infiltračních experimentů 

použity specifické retenční křivky, které byly získány právě s využitím nasycených 

objemových vlhkostí, u kterých předpokládáme, že reprezentují změny půdní struktury. 

Specifické retenční křivky snížily rozkolísanost nenasycených hydraulických vodivostí a 

umožnily stanovení nenasycených hydraulických vodivostí, které lépe odráží změnu struktury 

půdy v čase.  

Rozdíly v trendech nenasycených hydraulických vodivostí v letech 2013-2014 a 2015 

byly pravděpodobně způsobeny různým hospodařením v zemědělství a načasováním prvního 

jarního měření. V roce 2013 (orba na podzim roku 2012) bylo první měření provedeno na 

počátku jara před setím do ulehlé půdy a druhé měření bylo provedeno až za tři měsíce po 

osevu půdy. Podobně jako v roce 2013 byla v roce 2015 provedena orba na podzim 

předešlého roku, ale první jarní měření bylo provedeno několik dní po výsevu. Odlišný scénář 

byl zaznamenán také v roce 2014, kdy byla orba i setí provedeno již v minulém roce a první 

jarní měření bylo provedeno po zimě do půdy s mladými výhonky zaseté plodiny.  

Přesný dopad jednotlivých zemědělských postupů (postřiky, hnojení), dopad rozvoje 

kořenového systému plodin, růstu řas nebo dopad vzniku krust a případné vodoodpudivosti 

půdního prostředí nebyl předmětem zkoumání. Dá se však předpokládat, že různé kombinace 

těchto faktorů mohou hrát při stanovení změn hydraulických charakteristik důležitou roli.   

 

5.2.2 Porovnání vlivu rozdílných typů hospodaření mezi řádky vinic 

Úvod 

 V rámci zahraniční stáže na universitě BOKU ve Vídni bylo v rámci výzkumu 

zabývajícího se biologickou rozmanitostí ekosystému vinic cílem porovnání vlivu rozdílných 

typů hospodaření mezi řádky vinic na fyzikální vlastnosti půdy (Bauer et al., 2015). 

Konkrétně byl zkoumán vliv obhospodařování řádků vinic na nasycenou i nenasycenou 

hydraulickou vodivost půdy. Cílem infiltračních experimentů bylo ověřit předpoklad, že lepší 

infiltrační schopnost půdy budou vykazovat trvale zatravněné plochy (Borman and Klaasen, 

2008), což by podpořilo snahu o zlepšování ochrany půdy před erozí a o zlepšování 

biodiversity biotopů vinic.  Opět byla předpokládána stejná hypotéza jako v případě výzkumu 
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v povodí Nučice, a sice že vertikální průtok matriční doménou (tj. agregáty) je velmi pomalý 

v důsledku její nízké hydraulické vodivosti a malé kontaktní plochy mezi sousedními 

agregáty (Carminati et al., 2007). Jak se půda postupně zhutňuje, poměr a propojení 

preferenčních cest se postupně zmenšuje, což vede ke snížení nasycené hydraulické vodivosti. 

Rozpad půdní struktury způsobuje snížení retenční schopnosti půdy, ale na druhou stranu 

větší kontaktní plochy umožňují lepší proudění vody v nenasycených podmínkách (Berli et 

al., 2008). 

 

Materiál a metody 

Měření nenasycených hydraulických vodivostí probíhalo v srpnu a září 2015 ve 

vinařské oblasti Carnuntum v severo-východním Rakousku v povodí Dunaje (Obrázek 5.15). 

Celkem byly zkoumány plochy na čtyřech vinicích ve třech lokalitách: Purbach, Winden, 

Göttlesbrunn, které se nachází všechny v nadmořské do 250 m n. m. Rakousko leží v mírném  

 
Obr. 5.15 – Poloha zkoumaných lokalit: Purbach, Winden, Göttlesbrunn (zdroj: www.googlemaps.cz) 



73 

 

klimatickém pásu a díky své poloze je jeho podnebí kombinací oceánského a kontinentálního. 

Průměrný roční úhrn srážek je v této oblasti pod celo-rakouským průměrem a to 650 až 860 

mm. Na základě analýzy čar zrnitosti byla ve všech případech klasifikována jako prachovitá 

hlína (Purbach: písek: 28%, prach 54%, jíl 18%; Winden: písek 22% prach 63%, jíl 15%; 

Göttlesbrunn: písek 26%, prach 58%, jíl: 16%. Na základě půdní mapy Rakouska (Obrázek 

5.16) byla půda klasifikována v případě zmíněných lokalit takto: Purbach – luvická černozem, 

Winden – dystrická kambizem a Göttlesbrunn – eutrická kambizem. 

 

Obr. 5.16 – Půdní poměry v lokalitách, kde byly prováděny infiltrační experimenty (zdroj: 

esdac.jrc.ec.europa.eu) 

Na všech lokalitách se nacházely jak trvale zatravněné řádky vinic, tak i řádky kde 

byla prováděna orba (Obrázek 5.17). V případě lokality Purbach byla orba provedena zhruba 

tři měsíce před měřením a v případě lokalit Winden a Göttlesbrunn více než rok před 

měřením. V každé z lokalit byly na každém typu řádku (trvale zatravněný / obdělávaný) 

provedeny dva infiltrační experimenty. Celkem bylo v součtu všech lokalit a obou typů ploch 

provedeno 60 jednotlivých měření, kdy za jedno měření považujeme měření na jednom 

infiltračním modulu. Pro provádění podtlakových infiltračních experimentů byl použit 

vícebodový mini-diskový infiltrometr druhé generace (MultiDisk II). Na každém typu řádku 

vinice byl proveden jeden infiltrační experiment při tlakové výšce h0 = -0.5 cm a druhý při h0 

= -3.0 cm. Všechny experimenty byly provedeny mezi kolejemi od zemědělské techniky 

v hloubce přibližně 3 cm pod povrchem půdy (po odstranění travního drnu a příprava plošek 
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pro přiložení infiltračních modulů). Získaná data byla vyhodnocena modifikovanou 

Zhangovou metodou. 

 
Obr. 5.17 – Lokalita Göttlesbrunn a ilustrační fotografie z měření v této lokalitě ze dne 30. 9. 2015. 

 

Výsledky 

 Na obrázku 5.18 jsou ukázány výsledky stanovení nenasycených hydraulický 

vodivostí pro tlakovou výšku h0 = -0,5 cm (Obrázek 5.18 a) a pro h0 = -3,0 cm (Obrázek 

5.18 b) a objemových hmotností, stanovených na malých neporušených vzorcích (objem 

26,5 cm3) odebraných po ukončení infiltrace přímo z pod disku infiltrometru. Výsledky 

zobrazené na Obrázku 5.18 dle očekávání ukazují, že stanovené nenasycené hydraulické 

vodivosti jsou ve všech případech (pro stejnou lokalitu a typ řádku) nižší při tlakové výšce 

h0 = -3,0 cm než při h0 = -0,5 cm, což odpovídá obecnému průběhu funkce nenasycené 

hydraulické vodivosti a potvrzuje správnou funkci přístroje. Dále je z výsledků zřejmý rozdíl 

mezi zatravněnými a obdělávanými řádky, kdy je ve většině případů v rámci jednotlivých 

lokalit průměrná nenasycená hydraulická vodivost (platí pro obě tlakové výšky) obdělávané 

půdy vyšší nebo přibližně stejná než u trvale zatravněných ploch. Objemová hmotnost je ve 

všech lokalitách nižší u řádků, které byly obdělávány až na poslední lokalitu (11 – 

Göttlesbrunn B), kde je nižší objemová hmotnost u trvale zatravněných řádků. Dále je patrná 

závislost mezi objemovou hmotností a nenasycenou hydraulickou vodivostí (platí pro obě 

tlakové výšky). Na většině lokalit lze pozorovat nižší průměrnou hydraulickou vodivost, při 

vyšších hodnotách objemové hmotnosti (tedy na zatravněných plochách), opět až na poslední 

lokalitu, kde je pozorován opačný jev.  
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Obr. 5.18 – Porovnání nenasycených hydraulický vodivostí a objemových hmotností v zájmových lokalitách. 

Vlevo (a) jsou uvedeny hydraulické vodivosti pro tlakovou výšku -0.5 cm a napravo (b) pro tlakovou výšku -3.0 

cm. Spodní a horní části boxu představují první a třetí kvartil, čára uvnitř krabice vyjadřuje průměrnou hodnotu a 

konce fousků představují minimální a maximální hodnoty nenasycené hydraulické vodivosti. Barevné sloupce 

představují hodnoty objemových hmotností (ρd), kde hnědou barvou jsou znázorněny hodnoty objemových 

hmotností obdělávaných řádků vinic a zelenou barvou objemové hmotnosti zatravněných řádků. Vysvětlivky 

k značení lokalit: číselný kód je označení konkrétní lokality, kde 05 = Purbach, 07 = Winden, 09 =  Göttlesbrunn 

A a 11 =  Göttlesbrunn B a písmeno za číselným kódem označuje typ plochy: T – temporarily open inter rows 

(prováděna orba), P – permanently grassed inter rows (trvale zatravněno). 

 

Diskuse 

Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že byl potvrzen předpoklad lepších 

infiltračních schopností zatravněných řádků vinic (až na lokalitu 11 – Göttlesbrunn). 

Nenasycená hydraulická vodivost je u zatravněných řádků nižší, což ukazuje na vyšší podíl 

preferenčních cest, které zlepšují infiltrační schopnost půdy (předpokládá se vyšší nasycená 

hydraulická vodivost). Dále nebyla potvrzena hypotéza, kdy při vyšší objemové hmotnosti, 

způsobené rozpadem půdních struktury a zvýšením kontaktní plochy mezi půdními agregáty, 

lze očekávat vyšší hodnoty nenasycené hydraulické vodivosti (opět až na lokalitu 11 – 

Göttlesbrunn). Toto lze vysvětlit zvýšenou aktivitou půdních živočichů a přítomností 

odumírajících kořínků na trvale zatravněných plochách, kdy se navzdory více zhutněné půdě 

způsobené rozpadem půdních struktury nesnižuje podíl preferenčních cest. Rozdílnost 

výsledků v případě lokality 11 – Göttlesbrunn se na základě dostupných dat, získaných v 

rámci této studie, nepodařilo plně objasnit.  
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5.3 – Infiltrometr s TDT čidlem 

V současnosti na základě poznatků z měření v terénu i nadále probíhá vývoj nové 

varianty vícebodového automatického podtlakového infiltrometru s cílem zjednodušit 

konstrukci infiltrometru a snížit jeho výrobní náklady. Po analýze výše nákladů na pořízení či 

výrobu jednotlivých součástí MultiDisku II a současném posouzení, zda lze některé z nich 

reálně nahradit jinou součástí při zachování funkčnosti přístroje, bylo dosaženo názoru, že 

takovouto součástí je hlava infiltrometru včetně přesného, avšak relativně citlivého a 

nákladného vážního čidla. Dalšího výrazného snížení nákladů by bylo dosaženo eliminací 

dataloggeru, včetně zdroje elektrické energie. 

 

Automatizace a princip měření 

Pro konstrukci nového infiltračního modulu byl vybrán komerčně dostupný senzor 

TMS 2 (TOMST  s.r.o., CZ), zobrazený na obrázku 5.19, který je původně určený pro měření 

objemové vlhkosti půdy metodou TDT. Senzor se skládá z elektrického okruhu a elektroniky, 

  
Obr. 5.19 – Senzor TMS 2 

která vysílá do obvodu elektrické pulsy a jejich počet zaznamenává. Po proběhnutí pulsu 

celým okruhem je vyslán do obvodu další puls. Rychlost šíření elektromagnetického signálu 

závisí na dielektrické permitivitě prostředí v okolí senzoru (pro vodu se udává okolo 80 a pro 

vzduch 1) – čím vyšší je dielektrická permitivita, tím je šíření elektrického pulsu pomalejší.  
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Hodnota dielektrické permitivity prostředí εr je dána vztahem: 

�T = "��� $] 																																																																																																																				�5.1� 
Kde c je rychlost světla ve vakuu (3x108 ms-1), t je čas, za který puls projde obvodem a l (s) je 

délka obvodu (m). 

Z výše uvedeného popisu metody je zřejmé, že se metoda dá použít i na měření poklesu 

hladiny vody v zásobním prostoru infiltrometru – s poklesem hladiny vody (a zároveň se 

zvyšujícím se množstvím vzduchu nad hladinou) klesá i průměrná permitivita prostředí 

obklopujícího senzor (klesá rychlost šíření pulsu, respektive se snižuje jejich počet za 

jednotku času). Ze zaznamenaného množství pulzů, které proběhnou měřícím obvodem za 

určitý časový úsek, je tedy možné odvodit polohu hladiny v okolí čidla. Převod naměřeného 

počtu pulzů na polohu hladiny vody zi je realizován použitím kalibračního vztahu: 

�z = ��� + {�| + ��� + ,�l + ��] + i� + �																																																	�5.2�	 
kde písmena a až g jsou kalibrační koeficienty a x je hodnota zaznamenávaná senzorem.  

 

Konstrukce inovovaného infiltračního modulu 

Nový infiltrační modul (Obrázek 5.20 vlevo) má oproti verzi s vážním čidlem 

jednodušší hlavu infiltrometru (viz Obrázek 5.20 vpravo) a zabudovaný senzor TMS má 

navíc přímo v těle senzoru integrovanou záznamovou jednotku pro sběr dat včetně baterie, 

tudíž ho není potřeba připojovat k dataloggeru a z konstrukce MultiDisku (Obrázek 5.21) tedy 

navíc odpadá potřeba instalace složité kabeláže. Před začátkem měření nevyžadují senzory 

žádné zvláštní nastavení a po ukončení měření je sběr dat realizován velice jednoduše pomocí 

přenosné čtecí jednotky, která se přiloží ke konektoru na v horní části senzoru. Získaná data 

se poté přenesou do PC, kde jsou vyhodnocena v předem připravené šabloně v excelu. 
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Obr. 5.20 – Schéma infiltračního modulu se senzorem TMS 3 

Jak je patrné z obrázku 5.21, nová verze vícebodového automatického infiltrometru 

(MultiDisk III) vychází z MultiDisku II. Velikost i tvar rámu jsou plně zachovány, pouze byly 

odstraněny veškeré konektory na rámu, protože, jak už bylo naznačeno výše, infiltrační modul 

je plně soběstačný, což dále znamená absenci kufříku s dataloggerem a zdrojem energie. 

Infiltrační moduly jsou tedy propojeny pouze se systémem zavzdušňovacích hadiček se 

společnou Mariottovou lahví. 

 

Obr. 5.21 – Schéma MultiDisku III s infiltračními moduly se senzory TMS 3 



79 

 

Pro účely rychlého terénního měření byla dále navržena i plně soběstačná verze infiltračního 

modulu, ve které je integrovaná Mariottova lahev. Konkrétní řešení znázorněné na Obrázku 

5.22 bylo navrženo Oscarem Pettersonem (2017) v rámci jeho stáže na Fsv, ČVUT v Praze a 

zpracováno v jeho bakalářské práci. Všechny části infiltračního modulu (mimo senzoru) jsou 

navrženy tak, aby je bylo možné vyrobit pomocí 3D tisku a to včetně trubiček uvnitř 

zásobního prostoru infiltrometru a Mariottovy lahve. Alternativně je možné poměrně 

jednoduše a nenákladně vyrobit části infiltrometru z plexiskla, které se poté vzájemně slepí. 

Výhoda samostatného infiltračního modulu tkví především v mobilitě zařízení, které je možné 

snadno individuálně přepravovat v batohu spolu se zásobou zhruba 0.5 litru vody, miskou a 

injekční stříkačkou s hadičkou pro plnění zásobního prostoru a Mariottovy lahve vodou. 

 
Obr. 5.22 – Soběstačný infiltrační modul se zabudovaným senzorem TMS a Mariottovou lahví 

 

Testování infiltračního modulu se senzorem TMS 

 První prototyp infiltračního modulu se senzorem TMS byl testován v rámci měření, 

které bylo uskutečněno ve vinařské oblasti Carnuntum v severo-východním Rakousku 

nedaleko města Göttlesbrunn na přelomu září a října 2015 (Obr. 5.23). Cílem bylo ověřit 

schopnost přístroje poskytovat dostatečně kvalitní data pro stanovení nenasycené hydraulické 
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vodivosti a výsledky porovnat s nenasycenými hydraulickými vodivostmi získanými pomocí 

MultiDisku II. Měření byla prováděna na stejných místech, kde byly prováděny podtlakové 

infiltrace pomocí MultiDisku II, aby bylo možno získané hodnoty nenasycené hydraulické 

vodivosti objektivně porovnat. Jak je patrné z Obrázku 5.24, průběh kumulativní infiltrace 

 
Obr. 5.23 – Infiltrační modul se senzorem TMS během měření v lokalitě Göttlesbrunn 29. 9. 2015 

a infiltrační rychlosti získané z měření v automatickém (červené body) a manuálním (žluté 

body) režimu (infiltrační modul se senzorem TMS), se spolu velmi dobře shodují a dobrá 

shoda nastává i v případě porovnání s daty získanými z měření MultiDiskem II (červené 

body), respektive infiltračním modulem automatizovaným pomocí vážního čidla. 

 
Obr. 5.24 – Průběh kumulativní infiltrace I a infiltrační rychlosti v (Göttlesbrunn 29. 9. 2015) 
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Kvalita naměřených dat byla, stejně jako u jiných testovacích a experimentálních měření, 

posouzena linearizací dat kumulativní infiltrace. Z Obrázku 5.25 je jasně zřejmé, že 

linearizovaná data mají lineární charakter a jsou použitelná pro stanovení nenasycené 

hydraulické vodivosti. Porovnávána byla opět data z automatického (červené body) a 

manuálního (žluté body) čtení TMS a automatického čtení (červené body) infiltračního 

modulu s vážním čidlem.  

 
Obr. 5.25 – Linearizace dat kumulativní infiltace naměřených 29. 9. 2015 v Göttlesbrunnu 

 

Tabulka 5.7 pak ukazuje porovnání hodnot nenasycených hydraulických vodivostí pro dvě 

různé tlakové výšky, získaných z měření oběma výše zmiňovanými přístroji. Také u hodnot 

nenasycených hydraulických vodivostí je patrná dobrá shoda napříč režimy čtení a způsoby 

automatizace.  

 

Tab. 5.7 – Porovnání nenasycených hydraulických vodivostí (K(h0))  

místo datum h0 (cm) 
LC (auto) TMS (manual) TMS (auto) 

K(h0) (cm min-1) 

Göttlesbrunn 29.9.2015 -0.5 0.006 0.007 0.006 

Göttlesbrunn 1.10.2015 -3 0.004 0.002 0.002 

Kde: LC – (load cell) infiltrační modul s vážním čidlem, TMS – infiltrační modul s senzorem TMS 3,  

auto – automatické čtení a manual – manuální čtení hladiny vody v zásobním prostoru infiltrometru 
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6. Závěr 

Cílem disertační práce byl návrh nového způsobu automatizace měření podtlakových 

infiltrací a konstrukce nového vícebodového diskového infiltrometru pro měření funkce 

hydraulické vodivosti v blízkosti nasycení. Součástí vývoje tohoto přístroje bylo také 

provádění rozsáhlé série zkušebních měření pro ověření funkčnosti přístroje a posouzení 

kvality měřených dat. Dále byla provedena série měření pro získání retenčních charakteristik 

půdy v blízkosti nasycení, které lze dále využít ve výzkumu v oblasti půdní fyziky. Spolu 

s návrhem vícebodového diskového infiltrometru je součástí výzkumu také návrh podrobné 

metodiky měření a vytvoření programu pro ovládání infiltračních experimentů. 

Nejdůležitější závěry disertační práce jsou: 

1) Konstrukce vícebodového infiltrometru 

Byl navržen a otestován nový způsob automatizace pomocí měření vztlaku fixní 

vertikální tyčí. Tento způsob automatizace byl ověřen v laboratoři a po uspokojivých 

výsledcích implementován do návrhu konstrukce automatického mini-diskového 

infiltrometru. Následně byl první prototyp samostatného infiltračního modulu testován 

v terénních podmínkách. Během testování byly odhaleny nedostatky týkající se především 

netěsnosti navrženého systému, která je nezbytná pro správný průběh podtlakových 

experimentů. Tyto nedostatky se v dalším průběhu vývoje podařilo do velké míry odstranit 

použitím vhodnějších komponent. Infiltrační modul se zvoleným způsobem automatizace 

v testech prokázal vyšší efektivitu měření než v případě manuálního měření. Též byla 

prokázána necitlivost automatického měření na uvolňování bublin do zásobního prostoru 

infiltrometru ze zavzdušňovací trubičky, které naopak může působit problémy u infiltrometrů, 

které k automatizaci měření využívají tlaková čidla.  

Otestovaný a upravený infiltrační modul byl v počtu šesti kusů zabudován do 

konstrukce prvního prototypu vícebodového infiltrometru (MultiDisk I). Výsledky testování 

prototypu přístroje odhalily, že přístroj je schopen poskytovat kvalitní data pro stanovení 

hydraulické vodivosti v blízkosti nasycení. Ukázal se však nedostatek v podobě horší 

manipulace s přístrojem a malé flexibility při výběru plochy, na kterém má být prováděno 

měření. Po sérii měření, kdy se prokázala správná funkce všech klíčových částí přístroje, bylo 

přistoupeno ke konstrukci druhého prototypu přístroje (MultiDisk II). 
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Druhá generace se od první liší konstrukcí rámu, což zlepšuje komfort při manipulaci, 

a to jak během přepravy na místo měření, tak i během přípravy a provádění infiltračních 

experimentů, což nadále zvyšuje efektivitu měření. Rozdělení rámu na dvě nezávislé části 

také poskytuje větší flexibilitu při výběru konkrétní plochy, kde má být prováděno měření. 

  

2) Metodika měření a ovládací program 

V rámci vývoje přístroje byla zpracována podrobná metodika měření, která usnadňuje 

uživateli pochopit princip a ovládání přístroje, postup přípravy měření a jeho vyhodnocení. 

Na základě praktických zkušeností z terénu bylo zjištěno, že příprava měření u MultiDisku II 

trvá přibližně 1 hodinu (záleží na místních podmínkách), což je zhruba o půl hodiny méně než 

v případě MultiDisku I. Během testování přístroje docházelo k občasným poruchám funkce 

infiltračních modulů z důvodu výskytu netěsností nebo poruchy elektroniky, nicméně 

v průměru bylo k dispozici pro infiltrační experimenty alespoň pět infiltračních modulů ze 

šesti.  

Při měření v terénu bylo prokázáno, že přístroj přináší výhodu úspory lidských zdrojů. 

K obsluze je potřeba pouze jeden člověk, který zajišťuje přípravu měření. Od okamžiku 

spuštění experimentu měření probíhá automaticky a obsluha se tak může věnovat dalším 

aktivitám na zájmové lokalitě, například odběru vzorků. 

Byly vytvořeny dvě verze ovládacích programů infiltrometru. První, základní, verze je 

určena pouze pro záznam výšky hladiny vody v zásobní nádobě v pevně určeném časovém 

kroku. Tato verze programu je vhodná jak pro rutinní provádění infiltračních experimentů, tak 

i zejména pro diagnostiku a kalibrace infiltračních modulů. Druhá, pokročilejší verze 

programu umožňuje automatické vyhodnocení nenasycené hydraulické vodivosti přímo 

v terénu. 

 

3) Uplatnění vícebodového infiltrometru ve výzkumu půdních charakteristik 

Během testování a měření v experimentálních povodích pro účely výzkumu časového 

vývoje půdních hydraulických charakteristik přístroj prokázal, že je schopen poskytovat 

kvalitní data pro stanovení hydraulických vodivostí v blízkosti nasycení.  

Výsledky měření v experimentálním povodí Nučice přesvědčivě nepotvrdily hypotézu, 

že při postupném zhutňování půdy (zvyšování objemové hmotnosti) během vegetačního 
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období dochází ke zvyšování nenasycené hydraulické vodivosti a bylo proto vhodné prověřit i 

další okolnosti ovlivňující hydraulické charakterisky půdy (vliv hnojení, postřiků, 

vodoodpudivostí půdy, rozvoj kořenového systému plodin apod.). Využití specifických 

retenčních křivek pro jednotlivé infiltrační experimenty snížilo rozkolísanost stanovení 

nenasycených hydraulických vodivostí, které navíc lépe odrážející změnu struktury půdy 

v čase. Dále bylo zjištěno, že v případě porovnání změn nasycené vlhkosti a změn nenasycené 

hydraulické vodivosti je vývoj ze ¾ případů stejný – v případech, kdy je pozorováno zvýšení 

nasycené objemové vlhkosti je pozorováno i zvýšení nenasycené hydraulické vodivosti. 

Nicméně, přímá korelace mezi těmito veličinami zjištěna nebyla. 

Výsledky měření prováděných na vinicích v oblasti Carnuntum potvrdily předpoklad 

lepších infiltračních schopností půdy v řádcích, které jsou trvale zatravněny oproti těm, kde 

pravidelně probíhá orba. Dále byla vyvrácena hypotéza, že při vyšších objemových 

hmotnostech půdy lze očekávat vyšší nenasycenou hydraulickou vodivost. 
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7. Výhled do budoucna 

V poslední fázi práce byl ověřován další způsob automatizace měření hladiny vody v 

infiltrometru metodou TDT. Lze konstatovat, že přístroj využívající jako hladinoměr 

komerčně dostupný vlhkostní TDT sensor je plně použitelný k provádění infiltračních 

experimentů. Nový způsob automatizace měření umožňuje získání obdobně kvalitních dat 

jako v případě použití vážního čidla, která jsou vhodná pro stanovení nenasycené hydraulické 

vodivosti půdy. Nicméně je ovšem nutné poznamenat, že dosud bylo provedeno omezené 

množství testů pro jeden půdní druh (prachovitá hlína) a je tedy potřeba provést další testy i 

pro jiné půdní druhy. Dále je také potřeba zmínit, že senzor TMS od doby provádění testů 

prošel vývojem a v současné době existují dvě nové verze s vylepšenými funkcemi. Do 

finálního provedení infiltračního modulu je počítáno s využitím aktuálně nejnovější verzí 

senzoru, a proto bude potřeba ověřit platnost kalibračního vztahu a provést sérii nových testů. 
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9. Přílohy 

Příloha č. 1:  „New Automatic Minidisk Infiltrometer: Design and Testing“ 

(Klípa et al,. 2015) 

 


