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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá dílčím ověřením metody rychlého stanovení vlhkosti 

půdy pomocí měření elektrických veličin v elektrickém obvodu s následným 

využitím v praxi, například pro přesnější predikce povodňových vln. Teoretická 

část diplomové práce uvádí základní poznatky z hydrologie, fyziky, elektrochemie, 

elektrotechniky a charakteristiku lokality měřeného místa. Praktickou částí je 

vlastní měření, odběr vzorků půdy  pro stanovení vlhkosti klasickou metodou, 

tabelární zpracování naměřených hodnot a jejich následné grafické zpracování a 

vyhodnocení. Cílem diplomové práce je prokázat elektrolytickou vodivost půdy 

v závislosti na její okamžité vlhkosti a tím následné určení stupně okamžitého 

nasycení půdy vodou. 

 

klíčová slova: infiltrace, vlhkost půdy, srážkový úhrn, elektrody, napětí 

elektrického obvodu 

 

 



SUMMARY 

The diploma thesis deals with partial verification of the method designed for a 

rapid determination of soil moisture by measuring electrical quantities in an 

electrical circuit. The obtained results are determined for subsequent use in 

practice, for example, for a more accurate prediction of flood waves. The 

theoretical part of the thesis presents basic knowledge from hydrology, physics, 

electrochemistry, electrotechnics as well as the specification of the measured 

locality. The practical part contains the realization of measurements, collection of 

soil samples for moisture determination by the classical method, tabular 

processing of the measured values and their subsequent image processing and 

evaluation. The aim of this thesis is to prove the electrolytic conductivity of the soil 

depending on its immediate moisture, and thus consequently determine the 

degree of immediate water saturation of soil. 

 

keywords: infiltration, soil moisture, precipitation, electrode, voltage of  electrical 
circuit 
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1 Úvod 
v práci je prezentováno dílčí ověřování aplikace elektrického obvodu pro 

rychlé stanovení vlhkosti půdy. Vlastní metoda je založena na využití elektrolytické 

vodivosti půdy, která se s rostoucí vlhkostí půdy zvětšuje. Pro hydrologii by mohla 

mít tato metoda význam, např. pro zpřesňování predikce povodňových vln. Vedle 

velikosti srážkových úhrnů  a jejich časových rozložení má okamžitý stav nasycení 

povodí vodou významný vliv na velikost a průběh průtokových vln. 

Pro zvládnutí práce na této problematice a jejího popisu bylo nutno alespoň 

velmi stručně uvést základní poznatky z vědních oborů, které se při řešení této 

problematiky využívaly. Byla to hydrologie, fyzika vodičů 2. třídy, elektrochemie a 

elektrotechnika. Dále byly popsána vlastní měření elektrických veličin v daném 

elektrickém obvodu a zjišťování meteorologických údajů, zejména srážkových 

úhrnů. Bylo provedeno stanovení vlhkosti půdy klasickou metodou pro kalibraci 

elektrické veličiny. V závěru je uvedena diskuze výsledků. 

Cílem diplomové práce bylo prokázat elektrolytickou vodivost půdy 

v závislosti na její okamžité vlhkosti a tím následné určení stupně okamžitého 

nasycení půdy vodou. 

Vlastní měření v této práci zpracovaných veličin probíhalo po dobu 53 dnů 

přibližně od poloviny srpna do počátku října roku 2012 v lokalitě Nízkého 

Jeseníku, kterou v letech 1996 – 1997 zasáhly katastrofální povodně. V této 

lokalitě byla již v minulosti prováděna příslušná měření, například v rámci projektu 

Floreon VŠB – TUO. Uvedená problematika povodní, kterou se tento projekt 

zabýval v letech 2006 - 2009, byl podnětem k této diplomové práci. 

Vzhledem k tomu, že se v práci využívaly poznatky z několika vědních 

oborů, bylo nutné zachovat v těchto oborech všeobecně zavedená označení 

některých veličin, a proto mohou v některých případech stejné symboly označovat 

i dva různé pojmy, resp. veličiny. Např. ve fyzice se potenciál elektrického pole 

označuje běžně symbolem ϕ, ale stejným symbolem se v hydrologii označuje také 

objemový součinitel odtoku. Ve fyzice a elektrochemii se napětí označuje U, ale 

v elektrochemii je symbolem Ui označována elektrolytická pohyblivost iontu. Aby 

nedošlo k nedorozuměním, jsou proto v každé kapitole použité symboly přesně 

definovány. 
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Vedoucím diplomové práce byl Ing. Jan Thomas, Ph.D.. Konzultantem této 

práce byl Prof. Ing. P. Kubíček, DrSc., který tuto metodu v minulosti navrhl a celou 

práci metodicky vedl. 

 

2 Základní poznatky z hydrologie 
 

Protože cílem práce je stanovit vlhkost půdy v různých hloubkách pomocí 

elektrického obvodu v závislosti na srážkových úhrnech Hs, byly nejdříve uvedeny 

základní pojmy a poznatky, které se týkají infiltrace, podpovrchové vody a 

povrchového odtoku ve vztahu k odvozování charakteristik průtokové vlny [1] . 

 

2.1 Infiltrace 
 

Infiltrace je součást koloběhu vody. Je to proces pronikání vody do půdního 

prostředí přes jeho povrch. Tento proces zásadně ovlivňuje podíl srážek v 

povrchovém odtoku, hypodermickém odtoku a odtoku podzemních vod. Rychlost 

infiltrace je ovlivňována vlastnostmi a stavem půdy, vegetačním krytem půdního 

povrchu, intenzitou a trváním srážek, vlhkostí půdy a celou řadou dalších faktorů. 

Čím je velikost pórů v půdě větší a její vlhkost menší, tím je větší infiltrační 

rychlost.  Zde je vhodné uvést Hortonův vztah, popisující vsakovací křivku, tj. 

intenzitu infiltrace )(tv .  

t
evvvtv

.
].)0([)(

κ−
∞∞ −+= , [m / s],    (1) 

kde ∞v je ustálená, tj. minimální intenzita infiltrace, )0(v  je intenzita infiltrace na 

počátku v čase t = 0 a κ je parametr, charakterizující časový průběh infiltrace. 

Uvedené veličiny se zjišťují měřením v terénu pomocí soustředných válců [1]. Na 

velikost vlhkosti v půdě má zásadní vliv kumulativní infiltrace V(t) definována 

vztahem  

ττ dvtV

t

t

.)()(

1

∫= , [m / s],       (2) 

která prezentuje integrál vsakovací křivky. 
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2.2 Podpovrchové vody 
 

Uvedený termín se obecně používá pro označení té části hydrosféry, která 

se nachází pod zemským povrchem bez ohledu na formy a skupenství vody. 

Z praktického hlediska má zásadní význam klasifikace podzemní vody podle 

stupně nasycení půdy, resp. horniny, vodou. Po infiltraci dostatečně velkého 

množství srážkové vody do homogenní podpovrchové vrstvy půdy a po dosažení 

rovnovážného stavu podzemní vody, můžeme ve vertikálním půdohorninovém 

prostředí vyčlenit dvě základní pásma, resp. zóny, podzemní vody [1] : 

1. Zóna saturace (nasycená zóna, pásmo plného nasycení, pásmo gravitační 

podzemní vody, pásmo zvodnění) 

2. Zóna aerace (nenasycená zóna, pásmo provzdušnění) 

Volná hladina podzemní vody musí být v dostatečné hloubce a podzemní 

voda se v určitém časovém intervalu nesmí pohybovat, což představuje 

rovnovážný stav. Zobrazení základních pásem podpovrchové vody je na obr. 1. 

Hranice mezi těmito dvěma pásmy podzemní vody tvoří obyčejně volná hladina 

podzemní vody, kterou definujeme jako imaginární povrch gravitační podzemní 

vody, kde naměříme tlak, který se rovná atmosférickému tlaku. Nad tou hladinou 

je vždy tlak menší.  

 
Obr. 1  Základní pásma pod povrchové vody. 
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HPV – hladina podzemní vody, hpv – hloubka hladiny podzemní vody, HA – hloubka, ve které je 

zóna kapilární obruby, hv – tl. zóny kapilární obruby, Θ x – vlhkost půdy v různých hloubkách 

 

V zóně aerace lze vyčlenit podle obr. 1 tři vedlejší pásma podzemní vody : 

 

1. Pásmo kapilárně zavěšené vody (půdní voda). 

2. Přechodné pásmo (pelikulární a gravitačně prosakující vody). 

3. Pásmo kapilárně podepřené vody. 

 

Zónou saturace se zabývá hydrogeologie. Mezi půdní vodou a zvodněným 

horizontem probíhá neustále výměna vody. Intenzita a směr této výměny vody 

závisí  zejména na rozdělení a objemu srážek, propustnosti půdy, kapilárních 

vlastnostech půdy v zóně aerace, retenční vodní kapacitě, půdním profilu, na 

hloubce a kolísání hladiny podzemní vody a na dalších faktorech. 

Průsak půdní vody k hladině podzemní vody nastane jen tehdy, když 

hodnota celkového potenciálu půdní vody nad touto hladinou je větší než hodnota 

celkového potenciálu v úrovni hladiny podzemní vody.  

Prosakující gravitační voda, která nedosáhne hladiny podzemní vody, tvoří 

hypodermický odtok a je složkou celkového odtoku. Ten se skládá z povrchového 

odtoku srážek, hypodermického odtoku a odtoku podzemní vody.  

Vzhledem k tomu, že elektrody elektrického obvodu, (pomocí kterého se 

snažíme stanovit vlhkost půdy v různých pásmech podpovrchové vody), mohou 

zasahovat i do zóny saturace, uvedeme zde ještě základní dělení podzemní vody. 

Průlinová podzemní voda vyplňuje prostory v usazených horninách a 

zvětralinách, tj. nezpevněných horninách, čili zeminách.  

Puklinová podzemní voda proudí v puklinách, trhlinách a zlomech. Objem 

této vody je zpravidla menší než kapacita soustavy průlin v sypkých a 

nesoudržných sedimentech průlinového prostředí. Naopak rychlost proudění 

puklinové prasklinová vody je větší než průlinové.  

Krasová podzemní voda je mimo naši pozornost. 
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2.3 Vliv nasycenosti půdy povodí vodou na charakteristiky 
povodňové vlny 

 
Průtoková vlna, měřená v uzavíracím profilu povodí, je složena z průtokové 

vlny povrchových vod a z průtoku hypodermické vody. U povodňových vln lze 

většinou zanedbat průtok podzemní vody. Na velikost a tvar vlny průtokové nebo 

povodňové v konkrétním povodí má dominantní vliv intenzita a doba dešťů, 

charakterizována srážkovými úhrny Hsi, které přísluší jednotlivým srážkám během 

vlny. Dalším velice významný faktorem je stav nasycenosti půdy vodou v daném 

povodí. Množství vody v půdě, tj. její vlhkost, je dána velikostí a rozložením 

srážkových úhrnů před začátkem průtokové vlny. S využitím těchto údajů lze 

výpočetními postupy s empiricky zjištěnými parametry, charakterizujícími povodí, 

zahrnout do výpočtů průtokové vlny i úroveň nasycenosti povodí vodou, tj. 

počáteční stav. V praxi se u nás pro výpočet průtokové vlny využívají dva postupy. 

Starší postup pracuje s tzv. „Ukazatelem předchozích srážek“ a současný, 

většinou využívaný postup, bere v úvahu „Předchozí vláhové podmínky“. 

 

2.3.1 Výpočet pomocí Ukazatele Předchozích srážek (UPS) 
 

Tento dřívější postup podle [2] používá při výpočtu průtokové vlny 

vypočtený srážkový úhrn HΣs [mm] z denních srážkových úhrnů Hns [mm], které 

nastaly až do 8 – 10 dnů před průtokovou vlnou. 

∑
=

∑ =
m

n

ns

n

S HCH
1

. , C < 1 , m = 8÷10, [mm],    (3) 

ve vztahu (3) je malé n počet dnů před začátkem průtokové vlny. Z relace (3) je 

zřejmé, že vliv denních srážkových úhrnů Hns [mm] se ve finálním vztahu pro HΣs 

[mm]  zmenšuje tím více, čím je větší časový odstup od počátku vlny, tj. čím větší 

je hodnota n. Je to způsobeno tím, že C < 1. Hodnota konstanty C se získává na 

základě dlouhodobého pozorování a měření v konkrétním povodí, tj. empiricky. 

S hodnotou HΣs [mm] se pak provádí výpočet průtokové vlny podle relací 

uvedených v [2]. 
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2.3.2 Výpočet pomocí Předchozích vláhových podmínek (PVP) 
 

Tento dnes většinou používaný postup spadá do Metody čísel odtokových 

křivek CN. Uvedená metoda CN (CURVER NUMBER METOD) byla vyvinuta 

v USA službou pro ochranu půd a byla publikována řadou autorů v USA v roce 

1972, u nás od roku 1992. Metoda umožňuje odvození objemu „přímého odtoku“ a 

kulminačního průtoku na zemědělsky a lesnicky využívaných povodích i na 

povodích urbanizovaných do velikosti plochy povodí cca 5 km2. „Přímý odtok“ je 

součet povrchového a hypodermického odtoku. Zde je hypodermický odtok 

definován jako odtok prosakující gravitační vody, která nedosáhne hladiny 

podzemní vody. Objem odtoku je vyjádřen výškou odtoku H0 [mm] ve vztahu k 

výšce výpočtového deště Hd [mm] pomocí čísel odtokových křivek CN = 20 ÷ 100, 

viz. obr. 2. Výška výpočtového deště Hd je 1 – denní maximální srážkový úhrn H1dN 

dle údajů ČHMÚ. Podrobněji je tato problematika uvedena v [1].  

 
 

Obr. 2  Normogram pro odvození výšky přímého odtoku H0 = f(CN, Hs) 

 

V uzavíracím profilu povodí, kde se provádí měření průtokové vlny, zjistíme 

časový průběh této vlny, tj. průtok )(tQ . Nebudeme-li uvažovat příspěvek 

podzemních vod, obdržíme přímý průtok Qph(t), který je dán součtem průtoku 

povrchové vody  Qp(t) a hypodermického průtoku Qh(t) tj. 
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)()()( tQtQtQ hpph += , [m3 / s]     (4) 

Odtok Oph(t) je pak definován jako množství vody, které proteklo 

sledovanou vodotečí v uzavíracím profilu během doby t od počátku průtokové 

vlny. 

ττ dQtO

t

phph .)()(

0

∫= , [m3]      (5) 

Podle metody čísel CN křivek určíme celkový objem odtoku podle vztahu  

FHOph ..10 0

3= , [m3]       (6) 

kde F je plocha  povodí v m2. Čísla CN křivek charakterizují vlastnosti povodí 

vzhledem k hydrologickým vlastnostem půd (např. infiltrační vlastnosti), způsob 

využívání půdy (zemědělské a zastavěné plochy, způsob obdělávání půdy, 

pěstované plodiny, porost), hydrologických podmínkách (ovlivnění infiltrace 

vegetačním pokryvem). Metoda vychází ze základního předpokladu, že poměr 

výšky přímého odtoku H0 [mm] a výšky výpočtového deště Hd [mm]  je roven 

poměru aktuální retence povodí R0 k potenciální retenci Rp  

pd R

R

H

H 00 = , [1].         (7) 

Pod pojmem retence rozumíme schopnost zachytit, kumulovat a udržet 

vodu v povodí a potenciální retence představuje nejvyšší možnou retenci daného 

povodí.  

Počáteční stav nasycenosti povodí vodou ovlivňuje hodnoty potenciální 

retence a tím i odvození čísla CN křivek. Vlhkost půdy je charakterizována třemi 

skupinami předchozích vláhových podmínek (PVP) podle úhrnu předchozích 

srážek za 5 dnů, čímž se liší od metody UPS. Tyto skupiny jsou uvedeny v tabulce 

1 .  

 

 

 

Tab.1 Skupiny předchozích vláhových podmínek 
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Skupina PVP 
Celkový úhrn srážek v [mm] za 5 dnů v období 

mimovegetačním vegetačním 

I < 13 < 36 

II 13 - 18 36 - 53 

III > 28 > 53 

 

Skupina PVP II. charakterizuje průměrnou nasycenost aktivní zóny půd 

vodou v povodí. Průměrná čísla odtokových křivek CN pro tuto skupinu, s ohledem 

na zemědělské využití půdy, tj. sady, lesy, louky, komunikace atd., lze nalézt 

v tabulkách například v [1]. 

Skupina PVP I. je charakteristická nízkou nasyceností půd v povodí po 

předchozích deštích, skupina PVP III., charakterizuje naopak vysokou nasycenost 

aktivní zóny půd.  

K výpočtu objemu odtoku pro návrhové účely se doporučují hodnoty CN  

odvozené pro PVP II.. Hodnoty CN pro PVP I. a PVP III. lze odvodit z hodnot pro 

PVP II. pomocí tabulek nebo nomogramu na obr. 3. Z obrázku je zřejmé, že 

rozdíly čísel CN křivek pro PVP I. a PVP III. se výrazně liší od čísel CN křivek PVP 

II. (od hodnot cca CN 20 – 80). Tento nomogram názorně dokumentuje význam 

znalosti počáteční nasycenosti půdy povodí před povodňovou vlnou. 

Uvedeme příklad, který tuto skutečnost ilustruje a objasňuje použití obr. 2 a 

obr.3. Uvažujme povodí, které charakterizováno číslem CN = 70 a srážkový úhrn, 

tvořící průtokovou vlnu, je Hs = 90 mm. Pak podle obr. 2 pro přímý odtok platí H0 ≅ 

25 mm pro PVP II. Uvažujeme-li, že povodí je po předchozích deštích , které 

vypadly v 5 dnech dotováno srážkovým úhrnem H5 = 55 mm více nasycenou 

vodou a bude podle tabulky 1 nastávat situace pro PVP III.. Pak podle obr. 3 

obdržíme místo CN = 70 hodnotu CN = 75 a podle obr. 2 bude nová hodnota 

přímého odtoku H0 ≅ 32 mm. Jedná se o výrazné zvětšení o 22 %, které se projeví 

i zvětšením  kulminačního průtoku a může pak způsobit vybřežení nebo rozliv 

vodoteče 
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Obr. 3  Normogram pro odvození CN dle předchozích vláhových podmínek (PVP) 

 

3  Význam rychlého stanovení vody v půdě pro hydrologii 
 

Laboratorní stanovení obsahu vody v půdě, tj. vlhkosti, se provádí se vzorky 

o vhodné hmotnosti určením této hmotnosti před a po vysušení vzorků. Sušení 

probíhá podle normou stanoveného tepleného režimu. 

Aby se mohly upřesnit výpočtové metody UPS nebo PVP k přesnější 

predikci průtokových vln na základě znalosti vlhkosti půdy, bylo by nejvhodnější 

pro stanovení této vlhkosti mít v blízkosti elektrického obvodu srážkoměry v 

oplocených prostranstvích. 

V publikaci [3] se prováděla hydrologická pozorování v lokalitě Nízkého 

Jeseníku, která je podrobně popsána v kap. 6. Sledované povodí, kde byla 

komplikovanější hydrologická situace, mělo plochu F = 5,5 km2, což přesně 

odpovídá předpokladům stanoveným v metodě čísel CN křivek – viz. kap. 2.3.2.. I 

po ukončení práce na publikaci [3] byly kontinuálně měřeny v uzavíracím profilu 
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inkriminovaného potoka hydrogramy po dobu přibližně 6 let. Tato přesná měření 

byla porovnávána s hydrogramy vypočtenými s využitím metody CN křivek. Pro 

skupinu předchozích vláhových podmínek PVP II., tj. pro průměrnou nasycenost 

půdy povodí vodou, byla zjištěna velmi dobrá shoda. Pro PVP III.  byla shoda 

přijatelná, ale tato situace v předchozích vláhových podmínkách nastávala jen 

zřídka. Většinou se jednalo o skupinu PVP I. U této skupiny však byl naprostý 

nesouhlas vypočtených hydrogramů s naměřenými hydrogramy, tj. s časovými 

profily průtoků. Někdy tyto rozdíly přestavovaly i několik set procent 

v kulminačních, tj. max. průtocích – viz. [3] a následné výpočty. Tyto výpočty byly 

provedeny v rámci projektu Fluoreon na VŠB – TUO pracovníkem katedry 

aplikované matematiky, pomocí programu HEC-HMS.  

Výpočtové metody UPS nebo PVP v sobě nezahrnují řadu faktorů, např. 

vliv teplot, délku slunečního svitu a ostatních meteorologických vlivů na infiltraci 

nebo úbytek vody v půdě. Při vysokých maximálních denních teplotách 28 – 32 °C 

a slunečním svitu při jasné obloze klesá rychle vlhkost půdy v orniční a podorniční 

vrstvě na rozdíl od situace při oblačnosti a poněkud nižších teplotách. Jestliže pak 

přijde přívalový déšť je rychlost infiltrace do takto vysušeného povrchu půdy 

v prvém časovém intervalu značně zmenšena, zvětšuje se povrchový odtok a 

hypodermický odtok je proto menší. Rychlost infiltrace se také zmenšuje 

v případě, jestliže vypadnou vydatnější srážky v období, kdy je namrzlý povrch 

půdy. Tyto faktory nejsou v postupech UPS a PVP zahrnuty. Výpočtem se obdrží 

hydrogramy, které jsou rozdílné od skutečných časových průtokových vln. 

Na základě neúspěšného hledání a konzultací s pracovníky, kteří se 

zabývají ověřováním metody rychlého stanovení vlhkosti půdy pomocí 

elektrického obvodu, bylo zjištěno, že o této metodě zatím nejsou v české 

literatuře uvedeny žádné údaje a metoda není popsána ani v nejrozsáhlejší 

zahraniční monografii o hydrologii [4], obsahující 3000 stran textu. 

Oproti tomu v  publikaci ze zemědělské univerzity ve Virginii v USA [5] bylo 

prezentováno měření elektrické vodivosti půdy v závislosti na pórovitosti, vlhkosti, 

salinitě atd. Na obr. 4 je schéma zařízení pro měření této veličiny na zemědělské 

půdě, které obsahuje vysílací a přijímací elektrody. 
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Obr. 4 Schéma zařízení pro měření této veličiny na zemědělské půdě 

 

 

 

Obr. 5  Zařízení pro účely v zemědělství 
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 Na obr. 5 je fotografie realizace tohoto zařízení pro účely použitelné 

v zemědělství, kde jsou zřejmé kruhové elektrody, které se odvalují a částečně 

zařezávají do půdy. Při výše uvedených konzultacích jsem byla upozorněna na 

proměnlivost přechodového odporu mezi elektrodami a půdou, a to jak z hlediska 

přítomnosti vegetace, tak i  z hlediska nesourodosti půdního povrchu, zejména 

pak při výskytu větších nebo menších kamenů. Tyto změny přechodového odporu 

mohou být dosti velké a nemohou přispívat  k reprodukovatelnosti měřené veličiny, 

tj. napětí na přijímacích elektrodách. V principu tato metoda jen z části trochu 

připomíná hlavní úlohu geoelektrického průzkumu [6] s využitím parciálních 

diferenciálních rovnic eliptického typu, tj. rovnic matematické fyziky. Do povrchu se 

zapustí dvě napájecí elektrody ve značné vzdálenosti od sebe a pomocí dvou 

měřících elektrod se pak měří napěťové pole vzniklé průchodem stejnosměrného 

proudu mezi napájecími elektrodami. 

Měřený údaj, tj. napětí podle schématu na obr. 4  a jeho realizace podle 

obr. 5 bude asi reprezentovat půdní poměry v poměrně malé hloubce vzhledem 

k malé vzdálenosti vysílacích elektrod.  

Jak vyplývá z kap. 1 jsou výše uvedené postupy rozdílné od námi 

ověřované metody, která je založená na elektrolytické vodivosti půdy. 

 

4 Základní poznatky z fyziky vodičů druhé třídy a elektrochemie 
 

Kovy představují vodiče první třídy. Mají mikrokrystalickou strukturu a jejich 

ionty tvoří pravidelnou krystalickou mříž. Ionty vznikly odtržením obvodových 

elektronů, jsou volně pohyblivé v krystalické mříži a vytvářejí elektronový plyn. Při 

vnějším elektrickém poli se elektrony začnou pohybovat určitým směrem a vzniká 

elektrický proud v kovu. 

U vodičů druhé třídy je vedení proudu realizováno opačným pohybem 

kladných iontů ke katodě a záporných iontů k anodě. U vodných roztoků kyselin, 

solí a zásad dochází k disociaci elektrolytů na ionty a následně k elektrolytické 

vodivosti [7]. 

Na elektrodách napěťového zdroje může docházet k sekundárním reakcím. 

Elektrolyty jsou tvořeny molekulami z kladných a záporných iontů a mají většinou 
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velký elektrický dipólový moment. Voda je rovněž tvořena značně polárními 

molekulami. V důsledku elektrických sil a termického pohybu molekul dochází 

k rozpadu původně neutrálních molekul na ionty, tj. k disociaci a následně 

k obklopení iontů polárními molekulami vody a tento děj se nazývá hydratací, resp. 

solvatací. V elektrolytu pak dochází v elektrickém poli k pohybu značně velkých 

solvátů. Současně v důsledku termického pohybu nastává vedle disociace molekul 

i jejich rekombinace a v roztoku vzniká dynamická rovnováha. Číslo uvádějící, jaká 

část všech molekul se rozpadla na ionty v rovnovážném stavu, se nazývá stupeň 

disociace. Vzrůstá s teplotou a také se zmenšením koncentrace rozpuštěné látky. 

Kationty a anionty se při vedení proudu pohybují různou rychlostí opačným 

směrem, což má za následek lokální změny koncentrace roztoku mezi elektrodami 

[8]. V citacích [7 – 8] jsou popsány Faradayovy zákony, elektrochemický 

ekvivalent A a Faradyová konstanta (náboj) F= N.e, kde N je Avogadrovo číslo a  

e náboj elektronu. Elektrochemický ekvivalent je dán vztahem  

ν

α
.

1

F
A =  , [kg./ C]        (8) 

 kde α je hmotnost kilogramatomu, resp. kilogrammolekuly a ν  je valence. 

Faradayovy zákony popisují závislost množství vyloučené látky na elektrodách na 

velikosti proudu, době jeho průchodu a na mocenství, tj. na velikosti náboje. 

Konstanty F, A se vyskytují v matematických vztazích elektrochemii, zejména při 

popisu elektrochemických metod.  

Při kontaktu kovu s vodou nebo elektrodou s elektrolytem vznikají různé 

potenciály [7,8]. 

Elektrolytický potenciál vzniká při chemických přeměnách. Při ponoření 

kovu do vody se účinkem silně polárních molekul vody s ionty kovu, které tvoří 

krystalovou mříž, zeslabí vazba těchto iontů u povrchu kovu s ostatními ionty a 

dojde k hydrataci. Část iontů přechází do vody v blízkosti povrchu a kov a voda se 

nabíjí opačnými náboji. Vzniká tam elektrické pole, které brání pronikání dalších 

iontů do vody. Důsledkem toho je vznik rozdílu potenciálů. Obdobný děj nastává, 

je-li ponořen kov do roztoku, např. do roztoku soli téhož kovu. I zde se vytvoří tzv. 

difúzní elektrická dvojvrstva. 



Bc. Marcela Kubíčková : Dílčí ověřování metody k rychlému stanovení vlhkosti půdy el. obvodem 

2013                                                                                                                        22 

Polarizační potenciál vzniká při průchodu proudu elektrolytem. Dochází 

k rozkladu elektrolytu, tj. k elektrolýze. Na elektrodách dojde k vylučování iontů.  

Na kladné elektrodě, anodě, se vždy vylučuje nekov nebo kyselá část 

sloučeniny. Na katodě se vylučuje kov, případně vodík nebo zásaditá část 

sloučeniny. Vyloučené ionty mohou také ihned reagovat s roztokem nebo 

elektrodami. Elektrolýza nastává při každém napětí na elektrodách jen v tom 

případě, když při elektrolýze nenastávají na povrchu elektrod nebo v jejich okolí 

žádné chemické změny. Vlivem těchto změn vzniká totiž polarizační potenciál, 

který působí proti vnějšímu napětí. 

Rozkladné napětí je nejmenší napětí, které je nutné k tomu, aby při 

elektrolýze začal procházet proud. Má-li elektrolytem procházet proud I  musí být 

na elektrodách napětí 

ε+= IRU .  , [V],        (9) 

 kde ε  je rozkladné napětí. Ve vztahu (9) je výraz pro Ohmův zákon. Ten 

však platí v elektrolytech jen v oblasti malých hodnot intenzity elektrického pole E
r

. 

Při vysokých hodnotách není poměr 
I

U
 konstantní, proud I  roste rychleji nežli 

napětí U [8]. 

Různé elektrolyty mohou mít i značně rozdílnou elektrickou vodivost, pro 

informaci je v tabulce 2 [9] uveden měrný elektrický odpor vodných roztoků, tj. 

převrácená hodnota vodivosti elektrolytů při různých koncentracích.  

 

Tab. 2  Měrný elektrický odpor vodných roztoků při 18 °C 

 

Látka NH4Cl NaCl ZnSO4 CuSO4 KOH NaOH H2SO4 

W / % ς / Ω . m 

5 0,109 0,149 0,524 0,529 0,058 0,051 0,048 

10 0,056 0,083 0,312 0,313 0,032 0,032 0,026 

15 0,039 0,061 0,241 0,238 0,024 0,029 0,018 

20 0,030 0,051 0,213 - 0,020 0,030 0,015 

25 0,025 0,047 0,208 - 0,019 0,037 0,014 
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Z tabulky 2 např. plyne, že měrný odpor NaCl – kuchyňská sůl při 5% 

koncentraci je cca 3x větší než měrný odpor elektrolyt se stejnou koncentrací 

kyseliny sírové (H2SO4). Elektrická vodivost této kyseliny je tedy 3x větší.  

 

4.1 Informace z elektrochemie 
 

Elektrochemie je náročná a rozsáhlá vědní disciplína, která se zabývá např. 

procesy a zákonitostmi v elektrolytech, vlivem elektrického pole na chování 

elektrolytu, reakcemi na elektrodách, elektrochemickými soustavami atd. [10]. 

Zahrnuje rovněž celou řadu elektrochemických metod, z nichž nejznámější je 

polarografie a další např. chronopotenciometrie, chronoamperometrie, metoda 

rotujícího disku, chronovoltametrie atd. [11].  

Jako jeden ze základních pojmů zde vystupuje elektrochemický potenciál 

iµ~   definovaný vztahem  

ϕµµ ..~
2 Fz ii +=  , [J / mol],      (10) 

kde µi je chemický potenciál, zi je počet elementárních nábojů, ϕ je 

potenciál elektrického pole a F je Faradayova konstanta. Pro hustotu látkového 

toku i-té složky elektrolytu platí Planckův vztah  

,..... ϕgradcU
z

z
cgradDJ ii

i

i

iii −−=
r

     (11) 

kde 
z

k
y

j
x

igrad i
∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
=

ϕϕϕ
ϕ ..

rrr

 , 

Di je koeficient difúze i-tých iontů v elektrolytu, ci je koncentrace iontů, Ui je 

elektrolytická pohyblivost iontů, ϕ je potenciál elektrického pole, i
r

, j
r

, k
r

  jsou 

jednotkové vektory ve směrech x, y, z. Dále platí 

iii uFzU ..= ,         (12) 

kde ui  je pohyblivost iontů v elektrolytu. Tato pohyblivost je definována jako 

rychlost iontů při působení jednotkové síly. Prvý člen na pravé straně vztahu (11) 

představuje příspěvek hustoty látkového toku v důsledku difúze. Druhý člen 
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respektuje pohybu iontu v důsledku silového působení elektrického pole na ionty o 

náboji zi. Fi je síla působící na náboj v elektrickém poli. 

ϕgradzEzF iii .. −==
rr

,       (13) 

 kde E
r

 je intenzity elektrického pole. 

Hustotu proudu iJ
r

 ve vtahu (11) lze tedy napsat jako součet hustoty 

difúzního proudu a migračního proudu 

imigdifii JJJ
rrr

+= .       (14) 

Difúzní proud lze vysvětlit následovně: Při vložení elektrického napětí na 

elektrody získávají kladné ionty, resp. solváty, na katodě elektrony a záporné ionty 

na anodě odevzdávají elektrony anodě. Důsledkem tohoto procesu jsou nulové 

koncentrace iontů na povrchu elektrod. Uvnitř systému je však koncentrace iontu 

rovna ci a vznikají tam proto koncentrační gradienty u povrchu elektrod a podle 

Nernstova zákona [6] dochází k difúznímu toku. 

Hodnoty difúzních koeficientů v elektrolytech, tj. vodných roztocích, se 

pohybují většinou v rozmezí Di ≅ (0,5 ÷ 2) 10-9 m2/s . Vyjímku činí např. ionty H+, 

resp. H3O
+ a OH- a také v roztocích koncentrované H2SO4 mají ionty H3SO4

+ 

HSO4
- hodnoty difuzivit a pohyblivostí hodnoty (50 ÷ 100) x větší. Tyto ionty se 

nemusí pohybovat kapalinou, ale „pohybují se“ výměnou protonů mezi sousedními 

molekulami rozpouštědla. V podstatě jde o tunelový přeskok protonu přes 

potenciálovou bariéru [14], resp. citace [15], kde je uveden názornější výpočet. 

Obdobně to platí i pro led. V ledu je pohyblivost protonu asi 50 x větší než ve 

vodě, protože tam jsou molekuly fixovány ve vhodných polohách pro přijetí 

protonu. Pohyblivost pak odpovídá přímo rychlosti tunelového přenosu.  

Podle literatury [10] jsou reakce elektrolytů ve vodných roztocích, složité, 

např. disociace (rozštěpení) kyselin, zásad a tvorba solí při reakcích kyselin a 

zásad). Ve většině rozpouštědel vzniká vlastní ionizace (autoprotolýza) 

rozpouštědlem. Ion vzniklý solvatací protonu v H20 je oxoniový ion, zbytek po 

odštěpení protonu je hydroxidový ion. Např. ve vodném prostředí je dokázáno, že 

oxoniový ion i hydroxidový ion je hydratován třemi molekulami vody. Vzniká pak 

H9O4
+ jako oxoniový ion, H7O4

- je hydroxidový ion a zapisují se pomocí 
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strukturních schémat. Ve vodném prostředí způsobují kyselost oxoniové ionty 

H30
+.  

Specifickou kapitolou jsou vodné roztoky slabých elektrolytů, kde např. 

slabá dvojsytná kyselina disociuje ve dvou stupních. Složitá je i problematika 

hydrolýzy solí. Rozpustíme.-li ve vodě sůl jejíž jeden ion přísluší silnému 

elektrolytu a druhý slabému elektrolytu, dojde k úplné disociaci solí. Zde jsou 

možné kombinace: sůl silné kyseliny a slabé zásady a opačně. Označení silná 

kyselina nebo zásada se hodnotí podle velikosti pH faktoru - viz literatura [10]. 

Specifickou oblast zde představují pufry. To jsou elektrolyty, v nichž je 

přítomen silný a slabý elektrolyt, přičemž oba tyto elektrolyty mají jeden z iontů 

společný. Např. k roztoku slabé kyseliny HA přidáme silnou zásadu, např. KOH. 

Část aniontů A- se pak musí sloučit s oxoniovými kationty a vytvoří molekulu slabé 

kyseliny HA. Při pětinásobném přebytku silné kyseliny se stupeň disociace zmenší 

o dva řády a pH faktor naopak o dva vzroste. Opačný případ nastane, budeme-li 

přidávat zásadu. Problematika je poměrně složitá a výslednou vlastností pufru je 

skutečnost, že přidáním poměrně velkého množství silné kyseliny nebo silné 

zásady k takové směsi dochází jen k malé změně pH faktoru. Definice pH faktoru 

je uvedena v [10] nebo i v běžné chemické literatuře. Směsi se skládají ze slabých 

kyselin, resp. zásad a jejich solí. 

Další složitou problematikou jsou elektrodové děje řízené chemickými 

reakcemi. Tyto reakce spotřebovávají elektroaktivní látku, nebo vytvářejí jinou 

elektroaktivní látku. Chemické reakce mohou být heterogenní, (jestliže se jejich 

průběh omezuje na fázové rozhraní, kde se jich mohou účastnit adsorbované látky 

na elektrodách), nebo homogenní, (probíhají-li v roztoku). Chemickou reakcí může 

být vytvářená elektroaktivní látka z látky inaktivní. 

Je třeba také upozornit na skutečnost, že povrch elektrod nemá homogenní 

povahu a i „hladký“ povrch má hrany a rohy krystalické struktury, dislokace atd., tj. 

poruchy krystalické mřížky. 

V elektrochemii se pracuje s přesně definovanými chemikáliemi  a 

s extremní čistotou chemikálií, nádob a elektrod, ze kterých je nutno odstranit 

adsorbované látky a oxidické vrstvy. Elektrolyty se připravují z redestilované H2O, 

čistí se přes vrstvu aktivního uhlí, která byla předtím ve styku s horkým roztokem 
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kyseliny fluorovodíkové k odstranění organických nečistot. Nádoby se čistí směsí 

koncentrované H2SO4 a 30 %  H2O2   v poměru 2:1. Elektrody pevných kovů se 

mechanicky leští a leptají HNO3 nebo lučavkou královskou. Odstranění 

anorganických znečištěnin, např. při odstraňování iontů těžkých kovů, se provádí 

před elektrolýzou s velkoplochou, například platinovou elektrodou. Rtuťové 

elektrody vyžadují podstatně menší péči než kovové elektrody. Používají se ještě 

další postupy užívající, např. napěťové impulzy. 

Velmi stručný nástin jen některých složitých elektrochemických procesů a 

podmínky pro realizaci elektrochemických metod byl uveden z důvodů upozornění, 

jaké složité elektrochemické procesy mohou v půdě probíhat, do které byly 

zapuštěny kovové elektrody. Nebyly však definovány žádné předem dané 

podmínky, chemické složení, struktura měřeného prostředí atd.. Všechny Tyto 

faktory se mohly měnit s časem a podle materiálu elektrod a složení půdy mohly 

probíhat i rozdílné elektrochemické reakce na elektrodách. Půda vedle vody 

obsahuje celou škálu kyselin, zásad, solí, anorganického i organického původu, 

jejíž obsah se může s časem měnit. Proto pro využití metody elektrického 

stanovení vlhkosti v půdě jsou nutná dlouhodobá měření elektrických veličin a 

srážek, trvající měsíce nebo roky. Tento postup je nutný k  ověření metody, 

případně k jejímu využití v dalších aplikacích.  

 

4.2 Chronoamperometrie 
 

Tato metoda patří mezi elektrochemické metody [11,12] a používá se ke 

stanovení koeficientů difúze D, tj. difuzivit v elektrolytech nebo v roztavených 

systémech, s elektrolytickou vodivostí, např. v solích. Je z části podobná v této 

práci popisované metodě s elektrickým obvodem při použití stejnosměrného 

napěťového zdroje. Elektrody jsou ponořeny do elektrolytu a měří se závislost 

elektrického proudu na čase při konstantním stejnosměrném napětí.  

Nejednodušší případ představuje řešení rovnice difuze [6,13]                           

v jednorozměrném prostoru, tj. pro polopřímku, který lze realizovat rovinnými 

elektrodami, při konstantní počáteční podmínce a nulové okrajové podmínce 

rovnice difúze. Koncentrace iontů je pak popsána vztahem, který obsahuje integrál 

Laplaceův-Gaussův [5].  



Bc. Marcela Kubíčková : Dílčí ověřování metody k rychlému stanovení vlhkosti půdy el. obvodem 

2013                                                                                                                        27 

,
2

),( 0 







=

Dt

x
erfctxc ,     η

π

η
dezerf

z

∫
−=

0

22
)( ,   (15) 

kde c0 – je počáteční koncentrace iontů v elektrolytu, x je vzdálenost iontů od 

elektrody, t je doba difuze a D je difuzivita. Abychom získali časový průběh hustoty 

difúzního proudu iontů s valencí ν je nutno ze vztahu (15) vypočíst koncentrační 

gradient u povrchu elektrody, tj. při x = 0  
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Ze vztahu (16) snadno vypočteme vztah pro difuzivitu D a tedy Cottrelovou rovnici 

pro chronoamperometrii [11]. Z relace (16) je zřejmé, že difúzní proud klesá 

s časem podle funkce 
t

1
 .  

Pro válcové elektrody, resp. dlouhé tyče, které se zapouští do půdy, je 

řešení rovnice difúze velmi komplikované a výsledný výraz pro difúzní proud lze 

vyjádřit pomocí dvou nekonečných řad, zohledňující krátké a dlouhé doby difúze 

[11]. 

 

5 Základní poznatky z elektrotechniky [16] 
 

Měření elektrických veličin uvedených v této práci bylo provedeno pomocí 

digitálních multimetrů RE 50 D. Základní schéma je na obr. 6, jako zdroj byla 

použita plochá baterie o jmenovitém napětí U = 4,5 V s vnitřním odporem Rz. 

Napětí ze zdroje ve finální verzi napájel doplňkový elektronický obvod (dále jen 

DEO). V průběhu měření prezentovaného v této diplomové práci byla tato 

elektronická část odpojena. V zemi byly zapuštěny elektrody do různých hloubek a 

pro každý obvod byla použita dvojice kovových elektrod. Půdní prostředí 

představovalo v tomto obvodu odpor R . Dále byl obvod z důvodu zpřesnění 

měření finální elektrické veličiny doplněn předřadným odporem Rp. Napětí na 

tomto odporu bylo měřeno milivoltmetrem (mV), proud procházející obvodem 

miliampérmetrem (mA) a po přepnutí přepínače digitálního multimetru na příslušný 
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rozsah napětí na elektrodách voltmetrem (V). Napětí na zdroji bylo kontrolováno 

voltmetrem (Vz)  – viz. obr. 6.. 

 
Obr. 6  Schéma elektrického obvodu 

 

Měření napětí na elektrodách se provedlo při odstraněném předřadném 

odporu Rp  a tato veličina byla mimo odporu R půdy jen zcela zanedbatelně 

ovlivňována vnitřním odporem zdroje, který byl v řádu pouze desetin nebo 

jednotek ohmů. Odpor prostředí půdy mezi elektrodami byl okol 1 kΩ a velikost 

předřadného odporu Rp byla na základě doporučení elektrotechnika zvolena o cca 

dva řády menší než byl odpor půdy. Tím se dosáhlo maximální přesnosti odečtu 

sledované veličiny až v řádu desetin %. Vstupní odpor voltmetru byl 100 MΩ. 

Přesnost měření proudu podle manuálu multimetru byla ±1 %, což odpovídá ± 2 

digitální jednotky u poslední cifry. Přesnost měření napětí byla ± 0,5 %, což rovněž 

odpovídá ± 2 digitálním jednotkám. Při přepínání rozsahu měření na multimetru, 

které činilo 20 mA, 200 mA a 2000 mA mohla vzniknout nepřesnost měření u 

většího rozsahu proti menšímu, a to až o 2 ÷ 4 %. Proto bylo nutné provádět 
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všechna měření vždy pouze na stejném měřícím rozsahu. Obdobně to platilo i pro 

měření napětí, kde byly volitelné rozsahy 20 V, 200 mV a 2000mV. Pro naše 

měření nebyly podstatné „absolutní hodnoty“ napětí a proudu ve srovnání 

s hodnotami naměřenými jinými multimetry, ale relativní změny těchto hodnot 

v rámci povolené tolerance přesnosti měření multimetru. Tam byla situace 

podstatně příznivější. Pro naše účely byla tato přesnost plně vyhovující.  

Jako zdroje stejnosměrného napětí byly použity ploché baterie 4,5 V. Na 

počátku měření bylo napětí na dvou bateriích U1 = 4,86 V, U2 = 4,81 V a během 5 

dnů měření byl pokles napětí o 0,8 %. Pak došlo k zmenšení poklesu napětí. 

Během měření, prezentovaného v této práci po dobu 53 dnů, pokleslo napětí 

zdrojů o cca 1,5 % u baterie 1 určené pro el. obvod 1 a o 1,3% u baterie 2 určené 

pro el. obvod 2. Podle kapitoly 4 platí při tak malých intenzitách elektrického pole 

Ohmův zákon a proto se provedla korekce naměřených veličin podle následného 

vztahu (18). Odečty napětí na předřadném odporu se prováděly v časech  1s, 30s, 

60s, 90s, 120s, 180s po zapojení elektrického obvodu. Tím byly eliminovány 

možné chyby při měření. Pro vyhodnocení závislosti elektrické veličiny na vlhkosti 

půdy a na denních srážkových úhrnech byly vždy použity hodnoty naměřené 

v čase t = 180 s. V průběhu měření el. veličiny může klesnout napětí na 

elektrodách, např. až o 10 %. Po ukončení měření v čase t =180 s a rozpojení 

obvodu nastal velmi pomalý vzrůst tohoto napětí. Další měření je možno opakovat 

nejdříve až za cca 1 ÷ 1,5 hod., kdy dojde k obnovení původního napětí. Velikost 

tohoto časového intervalu závisí na době průchodu proudu obvodem. Po této době 

se obnoví původní napětí na elektrodách. Pokles napětí na odporu Rp, resp. 

pokles proudu protékajícího obvodem, byl způsoben příspěvkem difúze solvátů, tj. 

Jdif. podle vztahu (14).  

Ve finální verzi elektrického obvodu by byl použit stabilizovaný zdroj napětí 

se stabilitou ± 0,5 %. Člen DEO by eliminoval i některé dlouhodobé negativní 

změny, způsobené elektrochemickými procesy na elektrodách, zabezpečil 

automatizaci měření a ukládání hodnot naměřených veličin do paměti.  

Použité tyčové elektrody kruhového profilu o průměru 12 mm byly z 

nástrojové oceli, která má velmi dobré mechanické vlastnosti, ale snadno 

koroduje. Ocel obsahuje 1,15 % C; 0,63 % Cr ; 0,3 Mn; 0,18 Si %. Na stanovišti, 
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kde byla prováděna měření, byla jedna dvojice po celé délce neizolovaných 

elektrod zapuštěna do země do hloubky 0,55 m pod úroveň terénu - dále v textu 

el. obvod 1. Druhá dvojce elektrod byla zapuštěna do hloubky 1,24 m – dále 

v textu el. obvod 2. Elektrody tohoto obvodu byly téměř v celé své délce izolovány 

speciální vulkanizační páskou o tl. 0,8 mm a šířce 19 mm s hodnotou průrazného 

napětí 1kV. Neizolovaná zůstala pouze dolní špičatá část elektrody o délce 0,04 

m. Vzdálenost elektrod v rámci elektrického obvodu byla u obou obvodů 0,7m a 

vzdálenost mezi el. obvodem 1 a el. obvodem 2 byla 1,05 m. Instalace elektrod 

obou obvodů byla v červnu 2011. Prezentovaná měření byla prováděná v době od 

13.8. 2012 do 4.10.2012. Aby vlivem hrubších štěrkových zrn obsažených v půdě 

nedošlo k porušení izolace na elektrodách obvodu 2, byly před vlastní instalací 

elektrod v půdě až do hloubky 1,2m předraženy díry aby měřená elektrická 

veličina obvodu 2 odpovídala stavu půdy v hloubce cca 1,2 ÷ 1,25 m.  

 

6 Charakteristika zájmové locality a měřeného stanoviště 
 

Měření bylo prováděno u horního konce obce Lichnov, tj. v její jihozápadní 

části, která  leží v pohoří Nízkého Jeseníku mezi obcemi Horní Benešov a Krnov. 

V letech 1996 – 1997 postihly tuto obec katastrofální povodně v důsledku 

vybřežení obcí protékajícího potoka Čižiny a extrémních svahových odtoků. Potok 

Čižina protéká touto obcí v délce 4 km. Vzniklé škody po povodních a následná 

proti povodňová opatření, která ještě zdaleka nejsou dokončena, představují 

částku téměř 0,5  miliardy Kč. Návrh těchto opatření vypracoval Výzkumný ústav 

meliorace a ochrany půdy VÚMOP – pobočka Brno v letech 1999 – 2000 [17,18]. 

Na levostranném přítoku Čižiny s názvem Tetřevský potok navrhl dva poldry a k 

„hornímu“ poldru vypracoval projekt. Tento projekt se opíral o potřebný průzkum 

dané lokality a z tohoto průzkumu půdy a podloží uvedeme základní údaje, které 

charakterizují danou lokalitu [17]. Poldr se začal stavět až v roce 2011 za přispění 

Evropské unie.  

V rámci projektu Floreon na VŠB – TUO v Ostravě byla od roku 2006 na 

Tetřevském potoce prováděna hydrologická pozorování, která jsou až do roku 
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2008 prezentována v monografii [3] a kterých jsem se aktivně účastnila. Měření 

pak následně pokračovaly až do roku 2011. 

Ve sledované lokalitě se v důsledku rozsáhlých meliorací, které byly 

provedeny v minulosti, výrazně snížila retenční schopnost povodí Tetřevského 

potoka a části povodí Čižiny. Dominuje zde mělký oběh podzemní vody 

v puklinovém prostředí se slabou puklinovou propustností. Součinitel filtrace se 

pohybuje v řádu kf ≈ 10-6  ÷ 10-5 a odpovídající permeabilita (propustnost) je v řádu 

µ ≈ 10-11 ÷ 10 -12 m2 [3,17,19, 20]. 

Sledované území patří do málo vodných oblastí. Retenční schopnost je 

velmi malá, odtok silně kolísavý a objemový součinitel odtoku je ϕ = 0,2 . Tento 

součinitel je definovaný vztahem, který vyjadřuje relaci mezi objemem deště Wd a 

celkovým odtokem O . 

dWO .ϕ= , [1],        (17) 

Uvedená hodnota ϕ byla rovněž stanovena s malými odchylkami na 

základě měření uvedených v [3] i na základě měření následných. Pro danou oblast 

platí čísla křivek CN = 70 ÷ 73 [3]. Průměrný specifický odtok podzemních vod 

dosahuje středních hodnot 2 – 3 l/ km2.s. 

Kvartérní propustný pokryv z hlín nad nepropustnou skalní horninou má 

poměrně malou a velmi proměnnou mocnost. Převážně se vyskytuje 

hlinitokamenná suť. Mohou se vyskytovat aluviální jílovité hlíny měkké až kašovité 

konzistence, což jsou mladočtvrtohorní naplaveniny z holocénu. Mimo údolí 

potoka tvoří pokryvové útvary deluviální hlíny, odpovídající staršímu oddělení 

čtvrtohor – pleistocénu. Půdy jsou hnědozemního typu, hlínitopísčité, většinou ze 

střední hodnotou infiltrace. 

Typický půdní profil s větší mocností kvartérního pokryvu je 

následující:    

- 0,0 - 0,3 m humosní horizont hnědozemního půdního pokryvu 

- 0,3 – 1,5 m rezavě šedá hlína, pevná až tuhá s kamenitou příměsí, což je 

převážně část zóny aerace 

- 1,5 – 2,5 m hrubozrnná kamenitá suť, místy s hlinitou mezerní hmotou 

- nad 2,5 m hrubě kamenitý rozpad spodnokarbonových (kulmských) hornin  
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Z hlediska skupiny hydrologických půd (HSP) se většinou jedná o půdy 

skupiny B a dále skupiny C [1,17,18]. 

Podle nejrozšířenější klasifikace klimatu patří lokalita se sledovaným 

územím v olomouckém kraji do oblasti označené MT9, charakterizované dlouhým, 

mírně suchým až suchým létem, přechodným obdobím s mírným teplým jarem a 

podzimem a suchou zimou s poměrně krátkým obdobím sněhové pokrývky. 

Maximální průměrné srážky sledované 122 let ve městě Krnov, tj. 12 km vzdušnou 

čarou od sledovaného povodí, jsou v květnu až červnu v rozmezí 80 ÷ 90 mm, 

v ostatních měsících jsou výrazně menší. Průměrné roční srážkové úhrny jsou 617 

mm, tj. 51,4 mm / měsíc.  

Stanoviště s dvěma elektrickými obvody se nacházela ve vzdálenosti 1,2 

km od budovaného poldru měřeno vzdušnou čarou. Bylo situováno v zahradě, 

která je vlastně pokračováním louky, vypásané skotem, v nadmořské výšce 426 

m. Louka je na strmějším svahu, který má asi 3 m nad stanovištěm výrazně menší 

sklon. Les je cca 120 m nad stanovištěm. V zahradě je malé množství ovocných 

stromů a 12 m od stanoviště je mohutný javor o výšce 11 m a maximální průměr 

koruny je 12 m. Stín javoru během dne většinou nepokrývá stanoviště. 

Podle v předchozím textu uvedeného geologického profilu elektrody 

zapuštěné v zemi do hloubky 0,55 m procházely humózním hnědozemním půdním 

pokryvem a rezavě šedou hlínou s kamenitou příměsí. Elektrody odizolované 

v hloubce 1,24 m zasahovaly do jílu s podstatně větším množstvím kamenité 

příměsi. 

Ve vzdálenosti asi 20 m od stanoviště byla studna a povrch terénu u studny 

byl snížen o cca  1 ÷ 1,3 m proti stanovišti s elektrodami. Při normálních 

srážkových úhrnech byla hladina vody ve studni 1,4 – 1,5 m pod povrchem, tj. asi 

1,35 m pod koncem delších elektrod. Vzhledem k tomu, že bylo stanoviště na 

mírném svahu pod svahem s výrazně větším sklonem, předpokládalo se, že 

zvodeň v důsledku depresního kužele od studny  mohla být na stanovišti, kde se 

provádělo měření cca např. 0,2 – 0,6 m pod koncem delších elektrod. Hodnoty 

měřených elektrických veličin u těchto elektrod, i přes podstatně menší plochy 

odizolovaných částí elektrod, byly výrazně větší než u elektrod zapuštěných do 

země do hloubky 0,55m.  
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Ve vzdálenosti 10 m od elektrod, na volném prostranství, byly umístěny dva 

srážkoměry. Jeden byl manuální s obsluhou a druhý (kontrolní) byl automatický, 

typ MR2, u kterého se údaje o srážkách ukládaly do paměti. Rozdíly u 

naměřených hodnot z těchto srážkoměrů byly někdy zanedbatelné, jindy 

dosahovaly několik procent. Automatický srážkoměr byl méně přesný, protože 

bylo nutno často čistit otvor, kudy protékají srážky na člunek. Hodnoty srážkových 

úhrnů obsažené v tabulce 3 obsahují hodnoty změřené na srážkoměru 

manuálním. 

 

7 Popis měření elektrických veličin, meteorologických údajů a 
výsledků měření 

 
Měření elektrických veličin na obou elektrických obvodech se provádělo 1x 

za den vždy večer. Nejdříve byla odečtena hodnota napětí na elektrodách při 

eliminaci předřadném odporu Rp a následně se odečítalo napětí Um na tomto 

odporu. Použitý předřadný odpor měl hodnotu Rp = 10 Ω (vlastní doplnění 

předřadného odporu do obvodu a jeho hodnota byla zvolena na základě 

doporučení elektrotechnického specialisty pro zvýšení přesnosti měření napětí Um) 

Odečty napětí se prováděly v čase ti = 1 ; 30;  60;  90; 120; 180 s. Hodnota v čase 

t = 1s je pouze orientační a grafické zpracování výsledků obsažené v této práci je 

provedeno pouze s hodnotami naměřenými vždy v čase t = 180 s. Zároveň bylo 

nutné pro takto naměřené hodnoty napětí na předřadném odporu provézt jejich 

korekci, kterou jsme tímto eliminovali případné zkreslení naměřených hodnot 

způsobené v čase postupným poklesem napětí zdroje v elektrickém obvodu. 

Podle kap. 5 kleslo napětí za 53 dnů o ∆1 = 1,5 % na obvodu 1 s krátkými 

elektrodami a o ∆2 = 1,3 % u obvodu 2 s elektrodami v hloubce 1,24 m . 

Korigované hodnoty Umk se vypočtou z naměřených hodnot Um podle  vztahu 

,
53

.
100

1 






 ∆
+=

m
UU mmk  [V],       (18), 

kde m je počet dnů od začátku měření a číslovka 53 odpovídá počtu dnů, během 

kterých byla tato měření prováděna. 
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Teplota ovzduší byla měřena 3x denně. Ranní měření se prováděla v 8 h,  

pak se během dne odečítala max. denní teplota a nakonec se měřila teplota o 

půlnoci. 

Srážkové úhrny Hs byly uvažovány mezi po sobě následujícími měřeními. 

Přítomnost slunečního svitu  byla posuzovaná kategoriemi „jasno, polojasno, 

zataženo“ a přítomnost větru „bezvětří, slabý vítr, mírný vítr, čerstvý nárazový vítr“. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tab. č. 3.. Grafické zpracování měřených 

korigovaných napětí Umk1  na elektrodách, které byly zapuštěny 0,55 m do země a 

korigovaných napětí Umk2  na elektrodách, jež byly kromě svých koncových části v 

hloubce 120 – 124 cm celoplošně izolovány, je prezentováno ve finálním obr. 7a a 

7b.. V obrázku 7b jsou rovněž vykresleny pomocí sloupcového grafu naměřené 

hodnoty denních srážkových úhrnů Hs. Pomocí šipek ↓ jsou v obr. 7a také 

označeny doby odběrů vzorků půdy pro kontrolní stanovení její vlhkosti klasickou 

metodou.vysušením a vážením odebraných vzorků. 

 
Tab. 3 Hodnoty změřených napětí  

Um1 - naměřené napětí v el. obvodu 1; Umk1 - korigované napětí v el. obvodu 1; Um2 - naměřené 

napětí v el. obvodu 2; Umk2  - korigované napětí v el. obvodu 2; Hs denní srážkové úhrny;  T8h - 

teplota vzduchu v 8 hod.;  Tmax - max. denní teplota vzduchu;  T24  - teplota vzduchu ve 24 h ; 

slunečný svit - 1 - jasno, 2 - polojasno, 3 - zataženo; vítr - rychlost větru 1 - slabý vítr 0 - 4 m/s; 2 - 

mírný vítr 4 - 7 m/s; 3 - čerstvý vítr větší  7 m/s; 4 - nárazový vítr;  
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p.č. datum Um1 
[mV] 

Umk1 
[mV] 

Um2 
[mV] 

Umk2 
[mV] 

3) Hs 
[mm] 

T8h 

[°C] 
Tmax. 

[°C] 
T24h 

[°C] 
sluneční 

svit vítr 

1 13.8.2012 47,050 47,050 87,500 87,500 0,0 10,0 18,0 15,0 2,3 1 
2 14.8.2012 45,750 45,763 86,500 86,521 0,0 8,0 18,0 16,0 2,3 1 
3 15.8.2012 44,800 44,825 85,600 85,642 0,0 11,0 22,0 19,0 1 1 
4 16.8.2012 44,100 44,137 84,800 84,862 0,0 10,0 22,0 20,0 1 1 
5 17.8.2012 43,900 43,950 84,000 84,082 0,0 10,0 20,0 20,0 2,3 1 
6 18.8.2012 43,300 43,361 83,500 83,602 0,0 12,0 24,0 21,0 1 1 
7 19.8.2012 43,000 43,073 82,900 83,022 0,0 12,0 29,0 27,0 1 2 
8 20.8.2012 42,900 42,985 82,500 82,642 0,0 22,0 32,0 27,0 1 4 
9 21.8.2012 42,650 42,747 82,100 82,261 0,0 22,0 26,0 22,0 2,3 1 

10 22.8.2012 42,200 42,307 81,850 82,031 0,0 16,0 28,0 25,0 2,3 1 
11 23.8.2012 42,000 42,119 81,500 81,700 0,0 18,0 25,0 23,0 2 1 
12 24.8.2012 41,700 41,830 81,200 81,419 0,0 16,0 27,0 25,0 2,3 1 
13 25.8.2012 41,600 41,741 80,600 80,837 1,0 20,0 22,0 21,0 3 2 
14 26.8.2012 44,400 44,563 79,700 79,954 11,2 16,0 18,0 18,0 3 2 
15 27.8.2012 43,300 43,472 79,200 79,472 0,0 13,0 20,0 18,0 2,3 1 
16 28.8.2012 41,700 41,877 78,600 78,889 0,0 8,0 22,0 18,0 1 1 
17 29.8.2012 43,600 43,797 77,900 78,206 6,7 12,0 22,0 18,0 2,3 3 
18 30.8.2012 42,450 42,654 77,500 77,823 0,0 14,0 26,0 25,0 1 1 
19 31.8.2012 42,800 43,018 76,900 77,240 3,2 16,0 18,0 14,0 3 2 
20 1.9.2012 52,600 52,883 76,400 76,756 18,7 13,0 13,0 13,0 3 2 
21 2.9.2012 51,500 51,792 75,800 76,172 0,0 13,0 17,0 16,0 3 1 
22 3.9.2012 50,200 50,498 75,200 75,587 0,0 14,0 19,0 17,0 3 1 
23 4.9.2012 48,700 49,003 74,700 75,103 0,0 15,0 20,0 17,0 2 1 
24 5.9.2012 47,200 47,507 74,100 74,518 0,0 11,0 21,0 19,0 2,1 1 
25 6.9.2012 46,600 46,917 73,600 74,033 2,2 11,0 16,0 15,0 2 2 
26 7.9.2012 44,300 44,613 73,550 74,001 0,0 8,0 17,0 16,0 2,3 2 
27 8.9.2012 44,100 44,425 73,000 73,466 0,1 12,0 16,0 17,0 3 2 
28 9.9.2012 43,250 43,580 72,500 72,980 0,0 11,0 21,0 18,0 1 1 
29 10.9.2012 42,300 42,635 72,000 72,494 0,0 15,0 24,0 23,0 1 4 
30 11.9.2012 41,650 41,992 71,050 71,555 0,0 13,0 26,0 21,0 1 4 
31 12.9.2012 41,950 42,306 71,500 72,026 5,7 19,0 18,0 13,0 3 2 
32 13.9.2012 64,400 64,965 71,200 71,741 37,3 8,0 7,0 7,0 3 2 
33 14.9.2012 62,650 63,217 70,550 71,104 0,0 7,0 15,0 14,0 1,2 2 
34 15.9.2012 59,450 60,005 69,950 70,516 0,0 11,0 14,0 13,0 3 2 
35 16.9.2012 58,100 58,659 69,400 69,979 0,0 11,0 16,0 15,0 2 1 
36 17.9.2012 55,300 55,848 68,900 69,492 0,0 7,0 18,0 14,0 1 4 
37 18.9.2012 53,800 54,348 68,400 69,004 0,0 9,0 19,0 18,0 2,3 1 
38 19.9.2012 55,700 56,283 68,100 68,718 5,9 14,0 10,0 10,0 3 2 
39 20.9.2012 54,700 55,288 67,400 68,028 0,0 6,0 12,0 10,0 1,2 1 
40 21.9.2012 52,500 53,079 66,950 67,590 0,0 0,0 13,0 12,0 2 1 
41 22.9.2012 51,000 51,577 66,850 67,506 0,5 4,0 14,0 13,0 2,3 2 
42 23.9.2012 49,850 50,428 66,350 67,017 0,5 5,0 13,0 13,0 2,3 2 
43 24.9.2012 49,100 49,684 65,800 66,478 0,0 5,0 19,0 18,0 2 1 
44 25.9.2012 49,400 50,001 65,500 66,191 0,5 10,0 19,0 17,0 2 2 
45 26.9.2012 48,300 48,901 65,500 66,207 0,0 8,0 20,0 19,0 1 4 
46 27.9.2012 48,100 48,713 65,150 65,869 0,0 17,0 16,0 15,0 3 2 
47 28.9.2012 47,250 47,865 65,000 65,733 0,0 12,0 15,0 14,0 2,3 1 
48 29.9.2012 46,000 46,612 65,000 65,749 0,0 7,0 17,0 15,0 2,3 1 
49 30.9.2012 46,000 46,625 65,100 65,866 3,0 8,0 14,0 13,0 1 3 
50 1.10.2012 45,600 46,232 65,200 65,984 0,0 7,0 17,0 14,0 3,2 2 
51 2.10.2012 45,900 46,550 64,900 65,696 0,5 12,0 14,0 13,0 3 2 
52 3.10.2012 45,500 46,157 65,100 65,914 0,0 12,0 18,0 17,0 1 1 
53 4.10.2012 44,300 44,952 64,700 65,525 0,0 8,0 18,0 16,0 2,3 1 
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Obr. 7a Grafické zpracování naměřených srážkových úhrnů v období měření napětí Um na el. 

obvodu 1 a 2 
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Obr. 7b Grafické zpracování naměřených hodnot z tab. 3 - napětí v el. obvodu 1 a 2 
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Nyní budu analyzovat na elektrickém obvodu 1 přírůstek napětí ∆Um v 

závislosti na srážkovém úhrnu HΣs, který tento přírůstek způsobil a v následujícím 

textu ho budu označovat jako Θ . 

s

m

H

U

Σ

∆
=Θ , [mV / mm] .      (19) 

Začneme výpočtem Θ  na el. obvodu 1 dne 26.8.2012, kdy HΣs = 1,0 + 11,2 

= 12,2 mm (uvažujeme srážky vypadlé 25.8. – 26.8.2012) a ∆Umk1 = 44,563 – 

41,830 = 2,73 mV. Pak obdržíme Θ = 0,224. Následný déšť 29.8.2012 byl HΣs = 

6,7 mm a ∆Umk1 = 43,797 – 41,877 = 1,92 mV, z toho vyplývá Θ = 0,287. Ve 

dnech 31.8. a 1.9.2012 jsme registrovali HΣs = 3,2 + 18,7 = 21,9 mm a ∆Umk1 = 

52,883 – 42,654 = 10,23 mV, z toho následně vyplývá  Θ = 0,467, dne 13.9.2012 

jsme naměřili HΣs = 5,7 + 37,3 = 43,0 mm. a ∆Umk1 = 64,965 – 41,992 = 22,97 mV,  

z toho následně vyplývá  Θ = 0,534 a nakonec jsme dne 19.9.2012 zaznamenali 

HΣs = 5,9 mm. a ∆Umk1 = 56,283 – 54,348 = 1,94 mV,  z toho následně vyplývá  

Θ = 0,328. Z výše uvedeného je patrné, že u el. obvodu 1 s hloubkou elektrod 0 – 

0,55m se srážkový úhrn projeví na změně napětí Um prakticky bez zpoždění 

Naproti tomu měřené napětí Umk2  na předřadném odporu elektrického 

obvodu 2 během celé doby měření s časem monotónně klesá. Tento pokles 

svědčí o poklesu vlhkosti v půdě mezi elektrodami obvodu 2, tedy v hloubce 

přibližně 1,2 m. Před sledovaným obdobím, tedy před 13.8.2012, byl v měřené 

lokalitě dlouhodobě registrován výrazný úbytek srážek pod normální stav a v půdě 

byl trvale vláhový deficit. Na grafu napětí Um jsou však časová období, kdy je 

pokles hodnot napětí Umk2 pomalejší, někdy se téměř zastavil nebo dokonce 

hodnoty naopak mírně vzrostly. Tyto změny trvalého poklesu hodnot Umk2 lze 

obvykle pozorovat přibližně po 12 dnech od vypadnutí výraznějších srážek. Ve 

dnech 25-26.8.2012 vypadlo 12,2 mm a 7.9.2012 (tedy za 12 dnů) dochází téměř 

k zastavení poklesu hodnoty Umk2; 1,9.2012 vypadlo 18,7 mm srážek a 12.9.2012 

(tedy za 11 dnů) dochází dokonce k nárůstu Umk2; ve dnech 12-13.9.2012 vypadlo 

celkem 43 mm srážek a 26.9.2012 (tedy za 13 dnů) dochází opět k nárůstu napětí 
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Umk2; dne 19.9.2012 vypadlo 5,9 mm a 29.9.2012 (tedy za 10 dnů) dochází opět k 

nárůstu měřeného napětí.  

Toto zpoždění zjištěné závislosti napětí Umk2 na vypadnutých srážkách je 

pravděpodobně způsobeno časem potřebným k infiltrací vody do hloubky 1,2 m, 

ale zároveň je z naměřených hodnot patrné, že je jen minimálně ovlivněno 

velikostí srážkových úhrnů. 

 Stanovené vlhkosti  půdy klasickou  metodou v této hloubce pomocí 

odběru vzorků nebylo bohužel možné, protože nebylo k dispozici dostatečně 

výkonné zařízení pro prováděni vrtů v hrubozrnné až štěrkovité zemině, která 

obsahuje množství kamení o různé velikosti.  

8 Odběry a stanovení vlhkosti půdy 
 

Vzorky pro kontrolní stanovení vlhkosti půdy klasickou přímou metodou byly 

odebírány z jednotlivých půdních vrstev o mocnosti 0,1m až do hloubky 0,6 m. 

Podle takto zjištěných údajů o vlhkosti půdy lze následně provést korelaci 

naměřené elektrické veličiny Umk na vlhkosti W u elektrod el. obvodu 1, které byly 

zapuštěny do hloubky 0,55 m pod povrch terénu.  

Odběry vzorků půdy byly provedeny pomocí přípravku, jehož fotografie je 

na obr. 8. 

 
 

Obr. 8 Přípravek na odběr vzorku půdy 
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Jednalo s o trubku o vnitřním průměru ∅ = 35 mm , délky l = 1,4 m, u které 

byl zabroušen dolní konec. Na druhém konci byla lehce vyjímatelná ocelová zátka, 

která sloužila jako „kovadlinka“ pro údery kladivem při zapouštění trubky do půdy. 

Pod kovadlinkou byly v trubce vyvrtány 2 otvory, kterými bylo možno prostrčit 

ocelovou tyč. Toto uspořádání umožnilo při odběru vzorků z větší hloubky trubkou 

nejdříve otáčet a pak ji snadněji vytáhnout i s odebraným vzorkem půdy. Je to 

vlastně obdoba „vrtů na jádro“. Po vytažení trubky se vzorek půdy vytlačoval 

z trubky tlustší ocelovou tyčí  pomocí kladiva. Trubka se do půdy nejdříve zabíjela 

do hloubky 0,1m, odebral se vzorek a následně se zapustila o 0,1 m hlouběji atd..  

Odběry vzorků se prováděly 1,3 – 1,7  m vlevo a vpravo od krajní elektrody 

a 0,3 m pod přímkou, která procházela elektrodami. Po ukončení odběru byly 

jamky zasypány po vrstvách hlínou, která byla dostatečně zhutněna tak, aby odběr 

vzorků nenarušil následná měření. 

Jestliže hmotnost čerstvě odebraného vzorku půdy označíme m a hmotnost 

stejného vzorku po vysušení m0, tak vlhkost W vypočteme ze vztahu používaného 

v uhelném úpravnictví 

, [%],       (20) 

Vzorky byly ihned po odběru vkládány do dvou igelitových sáčků, které byly 

následně neprodyšně uzavřely a pak byly uloženy až do doby jejich laboratorního 

vyhodnocení do nádoby s těsným víkem v chladné sklepní místnosti z důvodu 

zachování vlhkosti. Vážení vzorků bylo provedeno na zkalibrovaných 

tenzometrických vahách do vážné hmotnosti 200g s rozlišovací přesností ± 0,01g. 

Váženy byly rovněž i igelitové sáčky, které byly od vzorků půdy vlhké, a to před i 

po jejich vysušení a takto naměřené hodnoty byly rovněž zahrnuty do celkového 

výpočtu vlhkosti. Vysoušení vzorků probíhalo při teplotě 150 – 160 °C po dobu cca 

145 h obdobně, jako se provádí zpracování vzorků pro stanovení vlhkosti u uhlí. 

První odběr půdních vzorků byl proveden dne 28.8.2012 po dešti vypadlém 

ve dnech 25 - 26.8.2012 s celkovým srážkovým úhrnem H∑s = 1 + 11,2 = 12,2 

mm, druhý odběr byl proveden dne 2.9.2012 po deštích  s H∑s = 6,7 + 3,2 + 18,7 = 

28,6 mm. Třetí odběr byl proveden 14.9.2012, kdy po vydatném dešti 12 – 

13.9.2012 vypadlo za tyto dva dny H∑s = 5,7 + 37,3 = 43,0 mm srážek. Čtvrtý 
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odběr půdních vzorků byl proveden 22.9.2012. Tři dny před tímto čtvrtým odběrem 

dne 19.9.2013 vypadlo Hs = 5,9 mm srážek. Tyto údaje pak mohou sloužit ke 

korelaci křivky, popisující závislost napětí Um na klasickým způsobem stanovené 

vlhkosti W, tedy Um = Um (W).  

Výsledky stanovení vlhkosti půdy ze 4 odběrů vzorků, tj. celkem 24 vzorků 

půdy, jsou obsaženy v tabulce 4. Grafické zpracování výsledků je na obr. 9. 

 

Tab. 4 Naměřené vlhkosti půdy v hloubce h klasickou metodou 

 

h [m] 
28.8.2012 2.9.2012 14.9.2012 22.9.2012 

W [%] 
0,0 - 0,1 11,47 21,73 23,80 22,55 
0,1 - 0,2 10,67 14,95 19,10 17,53 
0,2 - 0,3 8,57 10,86 15,45 12,17 
0,3 - 0,4 7,26 8,86 12,80 10,79 
0,4 - 0,5 9,90 4,30 9,66 8,50 
0,5 - 0,6 12,40 5,40 10,05 9,23 

     
střední hodnota vlhkosti 

W  [%] 
10,00 11,01 15,14 13,46 
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Obr. 9  Grafické zapracování naměřené vlhkosti půdy v hloubce h klasickou metodou 
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Nyní rozebereme výsledky vlhkostí půdy získané klasickou přímou metodou 

v závislosti na hloubce pod úrovni terénu – viz obr. č. 9.  

Křivka 1 vlhkostí půdy změřených 28.8.2012 popisuje průběh vlhkosti W 

v půdě v situaci, kdy předcházejících 15 dnů bylo beze srážek není pravda, 

25/8+26/8 spadlo 12mm!! a maximální denní teploty se pohybovaly od 17 °C  až 

do 32 °C. Minimální vlhkost W = 7,26% byla v hloubce z = 0,3 – 0,4 m, v hloubce 

z = 0,5 – 0,6 m pak vzrostla na hodnotu W = 12,40 %. U povrchu 0 ÷ 0,1 m , kde 

rostla tráva, byla naměřena W = 11,47%. Střední hodnota vlhkosti W pak byla 

vypočtena jako aritmetický průměr ze šesti hodnot, tj. W  = 10,0%. 

Křivka 2 vlhkostí půdy změřených dne 2.9.2012 zobrazuje výsledky 

z měření, které proběhlo 1den po srážkovém úhrnu H∑s = 28,6 mm. Vlhkost prudce 

spojitě klesá od povrchu, kde byla W = 21,73 %, do hloubky cca 0,4 m, kde byla 

zjištěna W = 8,86 %. Pak nastal zlomový pokles mezi 0,4 – 0,5 m na hodnotu 

4,30, a následný vzrůst vlhkosti v 0,5 – 0,6 m na hodnotu W = 5,4 % . Střední 

hodnota vlhkosti W  pak činí 11,01. Zde je nutno si znovu uvědomit, že odběry 

vzorků se musely z důvodů nenarušení homogenity půdy mezi elektrodami 

provádět mimo pomyslnou přímku, spojující elektrody.  

Křivka 3 vlhkostí půdy změřených 14.9.2012 zobrazuje průběh vlhkosti 

v půdě v následujícím dni po vypadnutí srážek se srážkovým úhrnem H∑s =  43 

mm. Proti křivce 2 se zvýšily vlhkosti v půdě asi o 4 % pro z > 0,15 m a průběh 

křivky 3 je částečně podobný křivce 2. Pak platí W 15,1 %.  

Křivka 4 byla měřena 22.9.2012, tedy v době, kdy se napětí Umk2 žačalo 

blížit napětí Umk2 u křivky 2. Hodnoty vlhkosti jsou větší asi o 2 % než u křivky 2 a 

W = 13,5%. Průběh vlhkostí v závislosti na hloubce je obdobný jako u křivky č. 3. 

Charakter těchto křivek je dán nejen velikostí srážkových úhrnů, ale také 

dobou infiltrace srážek do půdy. Dále je vhodné si všimnout, že v hloubkách 0,45 

m  - 0,6 m vlhkost u křivek 3 a 4 mírně vzrostla, u křivky 1 je však tento nárůst 

výrazný. Je to zřejmě způsobeno prouděním hypodermické vody, protože měřící 

stanoviště se nachází těsně pod dlouhým svahem s větším sklonem. Podstatně 

větší vlhkost půdy byla dne 13.9.2012 kdy byl srážkový úhrn H∑s = 43 mm, ∆Umk1  

= 22,66 mV a hodnota Θ  = 0, 527. Z uvedeného je zřejmé, že závislost Θ  na 
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srážkových úhrnech H∑s se růstem těchto úhrnů zvětšuje. Z toho vyplývá, že u 

funkce Um = Um (H∑s) roste její derivace s růstem H∑s. Zvětší - li se však srážky 

tak, že dojde k nasycení půdy vodou a nenastává další infiltrace, nemůže již růst 

ani napětí Um. Půda bude mít max. vlhkost Wmax a začnou se tvořit kaluže, tj. 

nastane čas výtopy [1]. V případě Wmax bude infiltrace kaluží pomalá, např. 2 – 3 

dny.  

Na základě této úvahy lze schématicky předpokládat závislost elektrické 

veličiny, například Um, na vlhkosti půdy podle obr. 10. Pro použití v hydrologii má 

význam přibližně lineární část křivky. Velmi malé vlhkosti půdy v jednotkách % se 

vyskytují  po delším období beze srážek a zvláště při vysokých teplotách. Toto 

však lze snadno rozpoznat i bez měření. Stejná situace nastává po vydatných 

srážkách, kdy se vytvoří velice pomalu infiltrující  a odpařující se kaluže, což je 

vizuálně také zcela zřejmé. Proto má pro hydrologii největší význam pouze 

nejstrmější část křivky mezi body 1 a 2. 

 

W [%]

U
m

 
 

Obr. 10 Obecný průběh Um na W 
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Vzhledem k tomu, že vzdálenost elektrod byla 0,7 m a může být i větší, 

vyjadřuje změřená elektrická veličina poměrně reprezentativní údaj. Při aplikaci 

klasické metody s odběrem vzorků půdy pro stanovení vlhkosti je obtížné 

odebírání vzorků z větších hloubek půdy, jejich vyhodnocení je časově náročné a 

navíc může být vlhkost vzorků značně zkreslena volnou srážkovou vodou při 

odběru za deštivého počasí.  

Výše uvedené hodnoty Θ jsou důležité jako podklady pro případné 

následné odvození matematického vztahu, který by přibližně popisoval závislost 

elektrické veličiny na vlhkosti půdy, tj. Um ≈ Um (W ). Pomocí tohoto vztahu by pak 

bylo možno provádět kalibraci této elektrické měřící aparatury pro danou konkrétní 

lokalitu. 

Obrátíme nyní pozornost k obr. 11, kde jsou v grafu uvedeny hodnoty 

měřených napětí v závislosti na stanovené střední vlhkosti do hloubky 0,6m tj. Um 

(ti = 180 s) = Um (W )z uvedených 4 měření. Hodnoty Um byly korigovány podle 

vztahu (18) s ohledem na  pokles napětí na zdroji stejnosměrného napětí za dobu 

53 dnů. Hodnotě Umk1 (ti = 180 s) ≅ 51,792 mV (z 2.9.2012) a 51,577 mV (z 

22.9.2012) odpovídaly střední vlhkosti půdy W = 11,01%  W = 13,5 % stanovené 

2.9. a 22.9.2012. Zde je nutno znovu upozornit na skutečnost, že odběry půdy je 

nutno provádět na dvou různých místech vlevo nebo vpravo do dvojice elektrod ve 

vzdálenostech např.: 1,3 – 1,7 m, abychom neporušili strukturu půdy mezi 

elektrodami a tím narušili věrohodnost dalších měření. V místech odběru vzorku 

pak může být poněkud jiná struktura půdy do hloubky 0,6 m a tím také rozdílné 

hodnoty W . Proto lze tímto způsobem jen částečně odhadnout 

reprodukovatelnost této metody. měření vlhkosti půdy pomocí elektrického 

obvodu.  
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Obr. 11 Grafické zobrazení strmosti S dle vztahu (21) 

 

Závislost Um = Um (W ) budeme charakterizovat parametrem S, který 

budeme definovat jako poměr relativní změny měřené elektrické veličiny ∆Um / Us  

k změně střední vlhkosti W∆ . Obě veličiny jsou udávány v %. Parametr S  

nazveme strmostí charakteristiky a Us je střední hodnota napětí, příslušná 

k hodnotě ∆Um. 

W

UU
S sm

∆

∆
=

/
, [1].       (21) 

Použijeme-li hodnoty maximální změny napětí Umk1 a maximálního rozdílu 

naměřených středních vlhkostí W   z obr. 11, pak ∆Umk1 = 63,217 – 41,877 = 21,34 

mV, Us = (63,217 + 41,877) / 2 = 52,5 mV, ∆Umk1 / Us = 40,61% a W∆ = 5,14 %. 

Obdržíme pak hodnotu strmosti charakteristiky S = 7,9%. Z uvedeného je zřejmé, 

že tato hodnota strmosti je značná, protože 1 % - ní změně střední vlhkosti půdy 

odpovídá přibližně 8 % - ní změna elektrické veličiny. Parametr S S  pak doplňuje 

charakteristiku metody měření elektrických veličin s ohledem na změnu střední 
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vlhkosti půdy W∆  a zavedeným parametrem Θ  ze vztahu (19), který se vztahuje 

ke srážkovým úhrnům H∑s. 

 

9 Shrnutí výsledků 
 

Použitý elektrický obvod sestává ze základních prvků, tj. zdroje napětí, 

digitálních multimetrů, dalších nezbytných elektronických částí a dvou elektrod, 

které se mohou dle potřeby poměrně snadno zapouštět do různých hloubek v 

půdě.  

Průběh měřeného napětí Umk2 v elektrickém obvodu 2 s neizolovanými 

konci elektrod umístěnými v hloubce 1,20 - 1,24 m vykazoval během celé doby 

měření monotónní pokles a vlhkost půdy se v této hloubce v důsledku 

dlouhodobého srážkového deficitu rovněž monotónně zmenšovala. Na vypadlé 

srážky reagovalo napětí Umk2 zpomalením svého monotónního poklesu a někdy 

dokonce i svým krátkodobým navýšením, avšak vždy až s několikadenním 

zpožděním po vlastním vypadnutí srážek. Tato změna napětí Umk2 je způsobena  

časovým průběhem infiltrace srážkové vody z povrchu půdy do této hloubky. 

Změna napětí Umk2 dle námi naměřených hodnot  nastávala pravidelně se 

zpožděním 11 - 13  dnů po vypadnutí srážek. 

V elektrickém obvodu 1 s elektrodami bez izolovaného povrchu 

zapuštěnými do hloubky  0,55 m vykazovaly změny napětí Umk1 vyvolané srážkami 

ve srovnání se změnami napětí Umk2 elektrického obvodu 2 výraznější hodnot. Pro 

popis závislosti napětí na srážkových úhrnech, tj. Um = Um (H∑s) a závislosti napětí 

na střední vlhkosti Um = Um (W ) byly zavedeny parametry Θ  a S (viz. vztahy (19) 

a (21)). Podle těchto parametrů lze zaregistrovat změnu napětí Um již při vypadnutí 

1 mm srážek a změna střední hodnoty vlhkosti o 1 % vyvolá následně změny 

napětí Um  o přibližně 8 %.  
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10 Závěr 
 

Sledování hodnoty napětí Um v závislosti na vlhkosti půdy při obdobné 

konfiguraci, která je prezentována v této diplomové práci, probíhalo v lokalitě 

Lichnov ve vegetačních obdobích již po dobu předcházejících tří let. Výsledky 

měření prezentované v této diplomové práci byly záměrně vybrány z klimatického 

období, které dle mého názoru bylo pro posouzení parametrů této metody 

nejvhodnější, neboť zahrnuje období se střídajícím se značným deficitem vlhkosti 

v půdě s obdobími se střední průměrnou vlhkostí půdy a současně také 

s vydatnými srážkami H∑s ≈ 43 mm. 

Podle zadání mělo být v diplomové práci provedeno dílčí ověření možnosti 

použití elektrické metody využívající proměnlivé elektrolytické vodivosti půdy 

závislé na její vlhkosti k operativnímu a rychlému stanovení její okamžité vlhkosti s 

následným využitím naměřených údajů především v hydrologii.  

Změny napětí na obvodu 1 s elektrodami umístěnými v humózním 

hnědozemním půdním pokryvu se projevily vždy bezprostředně po vypadnutí 

srážek, zatímco na obvodu 2 s elektrodami zasazenými hlouběji a do jílu s větším 

množstvím kamenité příměsi se změny napětí projevily až s výrazným časovým 

odstupem od vypadnutí srážek (přibližně 12-ti denním). V obou těchto případech 

však bylo prací prokázáno, že velikost měřeného napětí Um  závisí na množství 

vody obsažené v zemině, tedy její vlhkosti. 

Pro využití této metody v hydrologii svědčí především skutečnost, že 

možnost okamžitého stanovení vlhkosti a z toho plynoucí bezprostřední 

upozornění na blížící se maximální nasycenost půdy v povodí srážkovou vodou by 

mohlo umožnit zpřesnění predikce velikosti průtokových vln, například při 

povodních. 

Pokud by tato měření byla provedena v jiných obdobných lokalitách, při 

stejných klimatických podmínkách a při obdobném geologickém profilu, zůstal by 

průběh hodnot napětí Um  v závislosti na srážkových úhrnech Hs obdobný, pouze 

by se mohl více či méně výrazně snížit nebo naopak zvýšit celý soubor hodnot 

naměřených napětí Um. 
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Metodu by bylo možné pravděpodobně také využít např. při průzkumu půdy 

po různých ekologických haváriích, kdy se dostanou do půdy elektrolyty, tj. 

kyseliny, zásady a soli. Jako další příklady lze uvést zjišťování rozsahu salinity 

půdy po zimní údržbě komunikací technickou solí, úniky močoviny z odpadních 

jímek, studium distribuce vsaků z lokálních zdrojů atd. Rovněž by bylo užitečné 

ověřit možnost jejího případného využití i ve stavebnictví pro rychlé orientační 

určení vlhkosti půdy v závislosti na požadavcích stanovených pro zhutňování 

zeminy. 
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