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Materiál a metody
Mini Disk infiltrometr je velice jednoduchý a malý

s nízkou náročností na obsluhu. Výhodou tohoto infiltro-
metru je jeho malá spotřeba vody oproti jiným metodám
(přibližně 135 ml na jedno měření) a obsluha jedním člově-
kem.  Infiltometr se skládá z polykarbonátové trubky o prů-
měru 31 mm a výšce 327 mm (obr. 1), která je rozdělena na
dvě části. Obě části se naplní vodou. Vrchní část zvaná
bublinková  komora slouží pro nastavení sání vzduchu. Voda
naplněná do spodní části se přes polopropustnou nerezo-
vou   membránu na dně trubky o poloměru r0 = 22 mm infil-
truje do půdy. Sací výšku h0 lze měnit podle půdního druhu
posunutím kontrolní trubky sání, na které je stupnice. Na
spodní části    polykarbonátové trubky  infiltrometru je
stupnice, ze které se po 60 sekundách odečítá hodnota
objemu vody v ml. Naměřená data se přepíší do počítače
k dalšímu zpracování.

Obr. 1 Mini Disk infiltromet

Mini Disk infiltrometry byly zakoupeny tři. Na vybraném
místě pozemku se důkladně připraví pro tři kruhové infiltro-
metry plochy o minimálním průměru 80 mm. Vybrané plo-
chy musí být rovné, bez půdních prasklin a rostlinných
zbytků,  aby celá plocha membrány byla ve styku s povr-
chem půdy.  K tomu použijeme zakoupenou vymazávací
lžíci.

Na kruhovém infiltrometru odklopíme horní zátku a bub-
linkovou komůrku naplníme vodou až k vrchnímu konci
Mariottovy trubky. Vrátíme zátku zpět a kontrolní trubku
sání zasuneme dolu, až dosedne na těsnící přepážku. Dru-
hý konec kontrolní trubky sání utěsníme prstem a infiltro-
metr otočíme. Opatrně z polykarbonátové trubky sejmeme
polopropustnou nerezovou membránu a naplníme zásob-
ník vodou až po okraj. Nerezovou membránu nasadíme zpět
na infiltrometr a otočíme ho zpět. Kontrolní trubku sání ne-
cháme zasunutou k těsnící přepážce. Stejným postupem
připravíme i zbývající infiltrometry.

Kruhové infiltrometry naplněné vodou postavíme na při-
pravené plochy půdy. Do předtištěné tabulky k času 0 na-
píšeme odečtené hodnoty ze stupnice kruhového infiltro-
metru. Na připravených stopkách spustíme měření času a
zároveň na prvním infiltrometru nastavíme hodnotu sací
výšky h0 posunutím kontrolní trubky sání podle půdního
druhu (nastavená hodnota na kontrolní trubce sání je záro-
veň s vodní hladinou v bublinkové komoře). S rozdílem
dvaceti sekund ten samý postup opakujeme na druhém a
třetím infiltrometru. S intervalem 60 sekund zapisujeme do
tabulky odečtené hodnoty ze stupnice v ml (tab. 2).

Stupnice na kontrolní trubce sání je rozdělena od -5 mm
do -60 mm. Sací výška se nastavuje podle půdního druhu.
Pro písčitou půdu, kde je infiltrace vody do půdy velmi
rychlá se nastaví sací výška na h0 = -60 mm, pro těžké jílo-
vité půdy, kde je infiltrace vody do půdy naopak velmi malá
se nastaví sací výška na h0 = -5 mm. Pro většinu hlinitých
půd se nejčastěji nastavuje sací výška na h0 = -20 mm.

Čas Druhá odmocnina 
času 

Naměřená 
hodnota 

Kumulativní 
infiltrace 

[s] [s1/2] [ml] [cm] 
0 0 92 0 
60 7,75 89,5 0,16 
120 10,95 87 0,32 
180 13,42 85 0,45 
240 15,49 81,5 0,68 
300 17,32 79 0,84 
360 18,97 75,5 1,06 
420 20,49 72 1,29 
480 21,91 69,5 1,45 
540 23,24 66 1,68 
600 24,49 63,5 1,84 

 

Tab. 2  Příklad naměřených hodnot z měření
  kruhovým infiltrometrem
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Naměřené hodnoty se graficky vyjádří v grafu, který vy-
jadřuje závislost kumulativní infiltrace vody (cm) na druhé
odmocnině času (s1/2), (obr. 2). Naměřené hodnoty proloží-
me křivkou se zobrazením rovnice včetně hodnoty R2.
Z rovnice křivky vyjádříme parametr funkce C2 související
s hydraulickou vodivostí půdy. Podle půdního druhu a
nastavené hodnoty h0 určíme z tabulky 1 koeficient A2. Pak
po dosazení do vzorce [6] vypočteme hydraulickou vodi-
vost půdy Ksat.

Výsledky a diskuze
Měření probíhalo na dvou pokusně založených pozem-

cích (Višňové) se třemi technologiemi zpracování půdy:
ORBA – konvenční zpracování založené na každoroční

       orbě do hloubky 300 mm,
MINIMALIZACE  --  minimální zpracování půdy do

 hloubky 120 mm,
PŘÍMÉ SETÍ  –  bez zpracování (přímé setí do rostlinných

     zbytků předplodiny).
Pro zpracování naměřených dat byl použit program Ex-

cel, pomocí kterého byla vypočtena, podle vzorce [6], hyd-
raulická vodivost půdy Ksat u každé z varianty zpracování
půdy. Pro výpočet hydraulické vodivosti půdy byla použi-
ta metoda, kterou v polních podmínkách ověřil Zhang (1997).

Naměřené hodnoty byly v programu Excel upraveny pro
grafické vyjádření (tab. 2). U každé varianty zpracování
půdy byla provedena 2 měření se 6 kruhovými infiltromet-
ry. Všech 6 měření z jedné varianty zpracování půdy bylo
zprůměrňováno a vyneseno do grafu (obr. 2).

y = 0,0007x2 + 0,0029x
R2 = 0,9997

y = 0,0002x2 + 0,0064x
R2 = 0,9991

y = -6E-06x2 + 0,0062x
R2 = 0,9818

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Odmocnina času [s1/2]

K
um

ul
at

iv
ní

 in
fi

lt
ra

ce
 [c

m
]  

ORBA

MINIMALIZACE

PŘÍMÉ SETÍ

ORBA

MINIMALIZACE

PŘÍMÉ SETÍ

      Obr. 2 Graf závislosti kumulativní infiltrace vody na druhé odmocnině času na pozemku Višňové
podle metody Zhang (1997)

Za dobu měření 30 minut je průměrná kumulativní infil-
trace u varianty zpracování půdy s přímým setím nejmenší
a kumulativní infiltrace u varianty s orbou výrazně nejvyš-
ší. Tomu odpovídají i vypočítané hodnoty hydraulické vo-
divosti půdy Ksat podle vzorce [6] u každé varianty zpraco-
vání půdy (tab. 3). Parametr C2 je dán sklonem křivky z
obrázku 2. Z tabulky 1 byl určen parametr A2 pro druh půdy
jílovito-hlinitou a h0 = -20 mm se parametr A2 = 6,8.

 Orba Minimalizace Přímé setí 
C2 0,0007 0,0003 0,00005 
A2 6,8 6,8 6,8 
Ksat 1,03 x 10-4 4.41176E-05 7.35294E-06 

 

Tab. 3 Vypočtené hodnoty hydraulické vodivosti půdy Ksat
(cm.s-1) u tří variant zpracování půdy na pozemku
Višňové

Diskuse a závěr
Z naměřených dat je zřejmé, že největší hydraulická vo-

divost půdy Ksat byla vypočtena u varianty s orbou. U va-
rianty s minimálním zpracováním půdy je méně než polo-
viční a při přímém setí byly vypočtené hodnoty hydraulic-
ké vodivosti půdy 14krát nižší než u varianty s orbou.

Podle Matuly (2003) může být omezené zpracování půdy
a technologie s přímým setím příčinou snížené retence vody
v profilu ornice a zvýšení ulehlosti povrchové vrstvy.
Ve své práci hodnotí vliv různého zpracování půdy na hyd-
raulickou vodivost půdy Ksat. Jeho výsledky naznačují, že
opakovaná klasická orba po třech letech změnila výsledné
hodnoty Ksat jen nepatrně. Minimální zpracování půdy a
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technologie s přímým setím ovlivnily po třech letech hod-
noty rychlosti infiltrace v(t) výrazně. Hodnoty Ksat pro mi-
nimální zpracování půdy poklesly přibližně třikrát a u pří-
mého setí šestkrát. Tento pokles hodnot hydraulické vodi-
vosti může mít řadu negativních důsledků (zvýšený povr-
chový odtok, snížená retence vody v profilu, ovlivnění
výnosu plodin, zvýšení ulehlosti povrchové vrstvy, ne-
bezpečí eroze).

Naopak jiní autoři hodnotící vliv technologií s omezeným
zpracováním půdy na infiltraci vody do půdy při použití
jiných metod, jako hodnocení infiltrace vody pomocí deš-
ťového simulátoru nebo použitím dvou soustředných vál-
ců, kladně. Zhang (2007) ve své práci uvádí, že při dlouho-
dobějším používáním technologie přímého setí oproti tra-
diční technologii s orbou se až trojnásobně zvýší infiltrační
schopnost půdy.

Závěr
Měření infiltrometrem Mini Disk je velice jednoduché a

nenáročné na obsluhu. Spotřeba vody oproti jiným meto-
dám měření infiltrace vody do půdy je velice nízká, jen 0,135 l
vody na jedno měření. Při hodnocení vypočtené hodnoty
hydraulické vodivosti půdy Ksat byla nejvyšší hodnota
(1,03 x 10-4 cm.s-1) u technologie s orbou. U technologií
s minimálním zpracováním půdy 2 až 3krát nižší a u techno-
logie s přímým setím 14krát nižší než u orby.
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Anotace
Infiltrace vody do půdy na orných půdách jsou závislé na půdních podmínkách v orniční vrstvě. Na změnu hydrofyzikál-
ních vlastností půdy v orniční vrstvě má použitá technologie zpracování půdy. Materiálová nenáročnost a vysoká operativ-
nost umožňují vysokou opakovatelnost měření v polních podmínkách. Z naměřených dat je vypočtena nasycená hydrau-
lická vodivost půdy (Ksat) v orniční vrstvě. Výsledky z měření infiltrace poslouží k posouzení použitých agrotechnických
zpracování půdy a jejich protierozních účinků.
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