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Úvod

HODNOCENÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU VODY NA TRAVNÍCH POROSTECH
EVALUATION OF SURFACE WATER RUN-OFF ON GRASSLAND

In the Czech Republic increases share of permanent grassland particularly in marginal areas. With regard to protection
against impact of rainstorm the hydrological properties of these areas are investigated as well as effect of grassland
varieties. So far the mixed grassland effect is very favourable. We evaluated the infiltration soil ability at grass growths in
monoculture for energy use.

Povrchový odtok vody v krajině je výrazně ovlivňován
zemědělskou činností. Na svažitých i dalších vyčleněných
pozemcích především v marginálních oblastech se předpo-
kládá pěstování energetických plodin. Patří mezi ně i trávy.
Podle Janečka (2002) je povrchový odtok vody u směs-
ných travních porostů ve srovnání s úhorem a řádkovými
plodinami s malou pokryvností v průměru desetinásobně
nižší. V příspěvku se zabýváme, zda tomu tak je i u vybra-
ných travních monokultur, pěstovaných pro vysoký vý-
nos nadzemní hmoty a využívaných k energetickým úče-
lům.

Metody
Pro měření porovnání povrchového odtoku vody u po-

rostů vybraných trav pěstovaných pro energetické účely
byl vybrán pokus v podniku OSEVA PRO s.r.o. o.z. Výzkum-
ná stanice travinářská Rožnov – Zubří. Výnosový pokus
byl založen v roce 2004 na pokusném pozemku podniku,
hon Nad Alejí, kde je hlinitopísčitá půda na ilimerizované
oglejené hnědozemi. Účelem pokusu je porovnání výnosů
na monokulturách psinečku velikého (Rožnovského) Ag-
rostis gigantea Roth. kostřavy rákosovité (Kora) Festuca
arundinacea Schreb., lesknice rákosovité (Lera) Phalaris
arundinacea, ovsíku vyvýšeného (Rožnovský) Arrhena-
therum elatius (L.), jedné travní směsi doporučené výzkum-
nou stanicí pro pěstování na vlhčích stanovištích a druhé
travní směsi pro pěstování na sušších stanovištích.
Na vyjmenovaných travách se v letech 2006 a 2009 usku-
tečnilo, vždy po srpnové seči, porovnávací měření povr-
chového odtoku vody. Porosty se nacházely
v bezplevelném stavu, v roce 2006 tvořily bez výjimky řád-
ky, ani jedna z trav nevytvořila zapojený porost.
Na podmínky zapojeného porostu jsme čekali do roku 2009,
kdy jsme měření na shodných stanovištích opakovali.

Povrchový odtok vody byl měřen simulátorem deště
s měřicí plochou 0,7x0,7 m (0,5 m2). Kuželová tryska simulá-
toru deště (obr. 1) kropí z výšky 1 m a při postřikovém tlaku
100 kPa měřicí místo a jeho okruh do vzdálenosti 10,5 m
shodnou intenzitou 87,8 mm.h-1 (Kovaříček 2008). Postřiko-
vý tlak po dobu měření je nastaven pomocí regulačního

ventilu. Voda stékající ze svažité měřicí plochy je soustře-
děna do sběrače se odvádí potrubím mimo dosah rozptylu
trysky. Voda z povrchového odtoku měřicí plochy se jímá
v odměrné nádobě a v pravidelném intervalu 60 s přírůstek
objemu zaznamenává obsluha s přesností 5 ml. V roce 2009
je již kumulativní objem v nádobě zaznamenán pomocí se-
stavy digitální váhy a PC v intervalu 5 s a s přesností 2 g
(obr. 2). Záznam intenzity a průběhu povrchového odtoku
hodnotíme pomocí programu Excel. Voda z povrchového
odtoku se filtruje přes filtrační papír. Po vysušení se zjišťu-
je hmotnost splavené půdy a pro vzájemnou porovnatel-
nost přepočítá na jednotku plochy.

V těsné blízkosti měřicího místa jsou z ornice odebírány
vzorky půdy na určení vlhkosti, Kopeckého válečky
k vyhodnocení objemové hmotnosti půdy a pórovitosti.
Přímo na měřicím stanovišti se určuje digitálním sklonomě-
rem svažitost povrchu, ve směru spádnice drsnost povr-
chu půdy (měřena řetězovou metodou - Klik 2002) a ze svis-
lých digitálních fotografií metodou analýzy obrazu se hod-
notí pokryvnost povrchu půdy rostlinami.

Obr. 1 Měření povrchového odtoku vody na str-
ništi ovsíku vyvýšeného s ručním odměřováním
v měrné nádobě. Při dešti a větru muselo být měři-
cí místo chráněno přístřeškem
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Výsledky a diskuse

Obr. 2 Stanoviště při měření povrchového odtoku
vody s automatickým záznamem kumulativní hmot-
nosti zachycené vody do PC. Citlivost digitální
váhy je ±2 g, musí být chráněna před větrem upra-
venou přepravkou, aby měřená hmotnost nekolí-
sala. Sestava s polním počítačem umožňuje para-
lelní měření až ze čtyř stanovišť současně.

Vlhkost [% hm.] 
v hloubce [mm] 

Objemová hmotnost 
redukovaná [Mg.m-3] 

v hloubce [mm] 

Pórovitost [%] 
v hloubce [mm] Travní 

druh Opakování Svažitost 
[º] 

Drsnost 
[mm] 

50 100 150 50 100 50 100 
Psineček 
veliký 1 4,8 17,94 14,6 14,2 15,4 1,65 1,68 37,18 35,99 

Kostřava 
rákosovitá 1 4,47 16,86 12 12,6 14 1,61 1,62 38,67 38,47 

Lesknice 
rákosovitá 1 4,43 15,23 12,6 13,2 15,2 1,57 1,55 40,46 41,09 

Ovsík 
vyvýšený 1 4,27 19,39 12,8 12,4 13,2 1,62 1,62 38,36 38,32 

Psineček 
veliký 2 4,8 17,94 19 17,6 17,4 1,65 1,68 37,18 35,99 

Kostřava 
rákosovitá 2 4,47 16,86 19 13,8 14,4 1,61 1,62 38,67 38,47 

Lesknice 
rákosovitá 2 4,43 15,23 15,6 15 15,4 1,57 1,55 40,46 41,09 

Ovsík 
vyvýšený 2 4,27 19,39 14,6 14 15,6 1,62 1,62 38,36 38,32 

 Poznámka: opakování 2 – opakované měření na shodné měřicí ploše po 24 hodinách

Tab. 1 Vstupní parametry povrchu půdy a základních fyzikálních vlastností půdy na měřicích
     místech před měřením povrchového odtoku vody v roce 2006

Pokusný pozemek leží na rovnoměrném mírném jižním
svahu, svažitost a drsnost (tab. 1) jsou vyrovnané na všech

vyhodnocovaných měřicích místech. Opakování 2 byla pro-
vedena na shodných plochách druhý den, tedy po 24 ho-
dinách. Vlhkost půdy po 87,8 mm simulované srážce vý-
znamně stoupla jen v hloubkách do 50 a 100 mm. Vlhkost
půdy na hranici 20 % lze u hlinitopísčité půdy zařadit podle
ČSN 465352 (Značení charakteru půd) do kategorie „mok-
rá“. Z hodnocených fyzikálních vlastností vyhodnocených
z neporušených vzorků půdy mají mírně zlepšené hodnoty
pouze u Lesknice rákosovité. Nejrychlejší počátek povr-
chového odtoku vody byl první den měření) zaznamenán u
ovsíku vyvýšeného a u kostřavy rákosovité (tab. 2 - opa-
kování 1). U těchto travin je i ve shodném pořadí povrcho-
vý odtok. Zemina odnesená vodní erozí se ale v pořadí ne-
shoduje s povrchovým odtokem. Oba faktory jsou jedno-
značně nejvyšší u kostřavy rákosovité. Při opakovaném
měření po 24 h při vyšší počáteční vlhkosti půdy (obr. 3) je
pořadí shodné. V druhém hospodářském roce pěstovaných
travin se jako nejméně vhodná v ochraně proti vodní erozi
projevila kostřava rákosovitá. Nejlépe v hodnocení obstá-
la monokultura psinečku velikého.

Vysokou informační hodnotu pro porovnání povrchové-
ho odtoku vody má jeho grafické vyjádření jako podílu deš-
ťové srážky (obr. 4a, 4b). U opakovaného měření po 24 h
vsakuje u všech variant měření vyšší podíl dešťové srážky
než prvý den, intenzita deště i doba simulace deště se opa-
kují, jsou u všech variant měření na shodné úrovni
87,8 mm.h-1. S touto „anomálií“ se často setkáváme na plo-
chách s přeschlým povrchem půdy.
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Tab. 2 Výsledky měření povrchového odtoku vody na porostech energetických travin
           v 2. vegetačním roce 2006
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Obr. 3 Vlhkosti půdy na měřicích místech před prvním měřením (opakování 1) a před opakovaným
měřením druhý den po 24 h (intenzita simulované srážky 87,8 mm.h-1)

Poznámka: Popisky v grafu vyjadřují kumulativní hodnotu parametru, součtem obou parametrů u každé plodiny
dostaneme hodinovou simulovanou dešťovou srážku 87,8 mm.h-1

Obr. 4a Podíl vody ze simulované hodinové dešťové srážky infiltrované do půdy a v povrchovém
odtoku na strništi po srpnové sklizni monokultur vybraných travin (v tab. 1 a 2 opakování 1)

Počátek 
povrchového 

odtoku tp 

Čas ustálení 
infiltrace 

Kumulativní 
infiltrace 

Kumulativní 
odtok 

Vodní 
eroze 

zeminy Travní druh Opakování 

[min] [min] [l.m-1.h-1] [l.m-1.h-1] [g.m-2.h-1] 
Psineček veliký  1 6,1 55 52,05 35,73 9,51 
Kostřava rákosovitá  1 3,5 36 20,54 67,24 11,71 
Lesknice rákosovitá  1 10,7 46 47,14 40,64 5,48 
Ovsík vyvýšený  1 3,1 43 43,89 43,89 7,81 
Psineček veliký  2 4,5 22 65,04 22,74 4,95 
Kostřava rákosovitá  2 2,5 53 32,57 55,21 10,48 
Lesknice rákosovitá  2 3,5 23 55,30 32,48 6,84 
Ovsík vyvýšený  2 3,1 17 46,87 40,91 10,29 
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Poznámka: Popisky v grafu vyjadřují kumulativní hodnotu parametru, součtem obou parametrů u každé plodiny
dostaneme hodinovou simulovanou dešťovou srážku 87,8 mm.h-1.

Obr. 4b Podíl vody z opakovaného simulované hodinové dešťové srážky infiltrované do půdy
   a v povrchovém odtoku na strništi po srpnové sklizni monokultur vybraných travin při
   opakovaném měření po 24 h (viz opakování 2 – tab. 1 a 2).

Červnové měření v roce 2009 se uskutečnilo dva dny po
intenzívním přívalovém dešti 32 mm. Povrchová vlhkost
půdy byla výjimečně vysoká (tab. 3). Byly vybrány shod-
né plodiny na stejných parcelách jako v roce 2006. Z orga-
nizačních důvodů nebyla zařazena parcela s ovsíkem vy-
výšeným, která je situována na opačném konci pokusného
pozemku. Na každé parcele byla provedena dvě opakování
s měřicími místy 2 m od sebe. Vlhkost a fyzikální vlastnosti
půdy (tab. 4) před měřením byly vyhodnoceny ze vzorků
odebraných mezi oběma místy a jsou pro opakování 1 a 2
shodné. Hodnocení povrchu měřicí plochy (svažitost, drs-
nost a pokryvnost) jsou jedinečné.

Ve srovnání s měřením v roce 2006 se v červnu 2009 u
psinečku naměřil nejvyšší povrchový odtok (tab. 5), nej-
nižší u lesknice rákosovité. U kostřavy rákosovité dosáhl
odtok téměř úrovně odtoku u psinečku. U opakování na
porostu kostřavy však byla významně nižší počáteční vlh-
kost půdy až do hloubky 150 mm. V srpnovém měření
s vyrovnanými vlhkostními podmínkami u všech variant je
již na kostřavě povrchový odtok nejvyšší.

V srpnových opakováních 3 při opakovaném měření po
3 h po předchozím (opakování 2) opět v odtoku dominuje
kostřava rákosovitá, dále pořadí psineček veliký – lesknice
rákosovitá odpovídá pořadí vstupní úrovní povrchové vlh-
kosti půdy. V žádném případě odnos zeminy vodní erozí
pořadím neodpovídá povrchovému odtoku.
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Obr. 5 Průběh kumulativní dešťové srážky a fází
ustáleného kumulativního povrchového odtoku u
lesknice rákosovité (srpen 2009)

V obrázku 5 jsou znázorněny průběhy kumulativního
povrchového odtoku vody a simulované dešťové srážky.
Průběh odtoku vody lze rozdělit do tří fází. Po první fázi,
kdy se odtok zvyšuje, se jeho přírůstky ustálí. V čase ustá-
leného povrchového odtoku je intenzita vsakování vody
do půdy konstantní. Po nasycení povrchové vrstvy půdy
se intenzita vsakování vody do půdy snižuje, je limitovaná
půdními podmínkami v hlubší vrstvě půdy. To se projeví ve
zvýšení kumulativního povrchového odtoku vody. Porov-
náme-li směrnice časového průběhu simulované dešťové
srážky se směrnicemi trendových přímek proloženými ustá-
lenou fází průběhu kumulativního odtoku vody, získáme
z jejich poměru, jaký podíl vody z dešťové srážky odtéká.



5

AGRITECH SCIENCE, 09´ 

Tab. 3  Vstupní parametry povrchu půdy a vlhkosti půdy na měřicích místech před měřením
   povrchového odtoku vody v roce 2009

Vlhkost [% hm.] 
v hloubce [mm] Datum Travní 

druh Opakování 
50 100 150 200 250 

Svažitost 
[º] 

Drsnost 
[mm] 

Pokryvnost 
[%] 

3.6.2009 Psineček 
veliký 1 17,68 15,53 15,06 14,34 14,10 3,53 19,2 64,42 

3.6.2009 Psineček 
veliký 2 17,68 15,53 15,06 14,34 14,10 2,67 13,25 49,53 

3.6.2009 Kostřava 
rákosovitá 1 15,65 13,70 13,82 11,36 11,02 4,07 12,2 52,58 

3.6.2009 Kostřava 
rákosovitá 2 15,65 13,70 13,82 11,36 11,02 4 14,3 57,47 

3.6.2009 Lesknice 
rákosovitá 1 17,54 19,07 14,49 14,08 13,34 3,1 16,3 77,5 

3.6.2009 Lesknice 
rákosovitá 2 17,54 19,07 14,49 14,08 13,34 2,27 19 52,08 

26.8.2009 Psineček 
veliký 1 11,40 10,06 11,49 12,52 12,21 3,9 28,66 59,67 

26.8.2009 Psineček 
veliký 2 11,40 10,06 11,49 12,52 12,21 5,2 29,76 43,56 

26.8.2009 Kostřava 
rákosovitá 1 12,60 11,70 12,27 11,97 12,30 4 23,57 58,26 

26.8.2009 Kostřava 
rákosovitá 2 12,60 11,70 12,27 11,97 12,30 2,8 21,57 49,36 

26.8.2009 Lesknice 
rákosovitá 1 12,93 11,75 12,58 14,16 12,13 2,1 28,66 56,93 

26.8.2009 Lesknice 
rákosovitá 2 12,93 11,75 12,58 14,16 12,13 2,3 24,66 39,71 

26.8.2009 Psineček 
veliký 3 15,43 15,07 13,63 12,30 11,52 3,9 28,66 59,67 

26.8.2009 Kostřava 
rákosovitá 3 16,31 12,22 13,08 14,20 14,74 4 23,57 58,26 

26.8.2009 Lesknice 
rákosovitá 3 18,94 15,30 17,12 15,32 14,00 2,1 28,66 56,93 

 

Tab. 4 Průměrná objemová hmotnost redukovaná a pórovitost na měřených parcelách v roce 2009

Objemová hmotnost redukovaná [Mg.m-3] 
v hloubce [mm] 

Pórovitost [%] 
v hloubce [mm] 

Travní druh 50 100 150 50 100 150 

Psineček veliký 1,46 1,61 1,62 44,48 38,90 38,52 

Kostřava rákosovitá 1,43 1,57 1,58 43,59 38,12 37,8 

Lesknice rákosovitá 1,72 1,65 1,60 34,79 37,24 39,11 
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Tab. 5 Porovnávací parametry povrchového odtoku z měření v roce 2009

Kumulativní povrchový odtok [l] 
za dobu [min] Datum Travní druh 
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15 30 45 60 
3.6.2009 Psineček veliký 1 0,14 40,80 3,60 4,16 22,95 46,31 59,87 
3.6.2009 Psineček veliký 2 0,29 8,10 3,80 5,09 14,52 29,51 47,97 
3.6.2009 Kostřava rákosovitá 1 0,14 18,60 3,10 5,97 18,76 33,92 51,51 
3.6.2009 Kostřava rákosovitá 2 0,04 8,60 6,10 5,41 17,54 32,88 50,66 
3.6.2009 Lesknice rákosovitá 1 0,05 23,30 5,90 1,62 7,05 19,67 37,20 
3.6.2009 Lesknice rákosovitá 2 0,14 8,60 3,20 2,46 9,03 20,07 34,66 
26.8.2009 Psineček veliký 1 0,30 26,80 5,10 4,71 15,17 27,95 41,56 
26.8.2009 Psineček veliký 2 0,20 5,00 3,00 5,99 13,73 21,54 32,24 
26.8.2009 Kostřava rákosovitá 1 0,20 9,30 3,00 5,42 13,89 23,78 41,03 
26.8.2009 Kostřava rákosovitá 2 0,22 11,80 8,40 2,37 12,66 26,31 43,28 
26.8.2009 Lesknice rákosovitá 1 0,67 19,80 5,80 3,95 14,29 25,63 37,93 
26.8.2009 Lesknice rákosovitá 2 0,66 18,70 4,30 2,61 8,62 16,95 29,23 
26.8.2009 Psineček veliký 3 0,30 7,60 4,10 10,26 26,04 41,49 58,10 
26.8.2009 Kostřava rákosovitá 3 0,09 7,80 4,30 14,49 37,20 58,77 81,85 
26.8.2009 Lesknice rákosovitá 3 0,41 9,10 3,00 12,01 31,43 51,32 72,49 

 
Tab. 6 Podíl ustáleného povrchového odtoku vody ze simulované dešťové srážky (srpen 2009)

Travní druh Opakování Počáteční vlhkost 
[% hm.] 

Počátek 
ustáleného odtoku 

[min] 

Podíl povrchového 
odtoku z kumulativní 

dešťové srážky 
[%] 

Psineček veliký 1 10,1 25 59 
Psineček veliký 2 10,1 40 35 
Kostřava rákosovitá 1 12,2 30 38 
Kostřava rákosovitá 2 12,2 24 67 
Lesknice rákosovitá 1 12,3 24 53 
Lesknice rákosovitá 2 12,3 38 53 
Psineček veliký 3 11,9 8 72 
Kostřava rákosovitá 3 14,3 8 100 
Lesknice rákosovitá 3 17,1 9 92 

 
Tento podíl je vzájemně porovnatelný mezi jednotlivými
opakováními měření i s odlišnou počáteční vlhkostí půdy
nebo mezi plodinami. U vysokých počátečních vlhkostí
půdy probíhá první ustálení povrchového odtoku po krát-
kou dobu. Jako porovnávací parametr je proto zvolen podíl
vody v povrchovém odtoku v závěrečné fázi měření. Počá-
teční vlhkost (tab. 3) a parametry povrchu měřicí plochy
v červnu a v srpnu se mírně liší. V tabulce 6 jsou shrnuty
hodnoty ze srpna 2009. V roce pátém již předpokládáme
dokončené prokořenění u sledovaných plodin, které pova-
žujeme za důležitý parametr ovlivňující vsakování vody do
půdy. Přesto ze získaných výsledků nelze dělat jednoznač-
ný závěr o vlivu plodiny na povrchový odtok vody.

Všechna data získaná v obou letech hodnocení povr-
chového odtoku vody při simulovaném zadešťování na po-
kusném pozemku s energetickými travami byla podrobena
statistické analýze. Pearsonova analýza provedená v pro-
gramu Statgraphics prokázala existenci významné korelace
na úrovni 95 % nebo vyšší jen mezi plodinou a vlhkostí
půdy v hloubce 150 mm ve variantách měření v roce 2006.
U posuzovaných monokultur travin nebyl zjištěn žádný
vztah mezi plodinou a povrchovým odtokem. Významná
závislost vodní eroze zeminy na svahu byla prokázána u
47 % případů a více než 50% závislost u povrchového od-
toku vody v 15 a 30 minutách na vlhkosti půdy ve vrstvách
50 až 100 mm a po celou dobu měření na vlhkosti půdy ve
vrstvách 200 až 250 mm.
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Závěry
V druhém roce vegetace, kdy byly v porostu ještě jed-

notlivé řádky, byla zaznamenaná závislost povrchového od-
toku vody při intenzívních dešťových srážkách na svaži-
tosti. Pokryvnost půdy strništěm po srpnové seči zřetelně
ovlivnila erozi zeminy vodní erozí, její hodnoty se pohybo-
valy v rozmezí 5 až 12 g.m-2h-1. U kostřavy rákosovité, která
ve srovnání s psinečky a lesknicemi rychleji zakořeňuje,
byl zaznamenán při simulovaném zadešťování dvojnásob-
ný povrchový odtok vody. Tento trend se opakoval i
v opakovaném měření s počáteční vlhkostí povrchových
vrstev půdy do 150 mm o 2 až 3% hmotnostní vyšší.

V pátém roce vegetace (2009) byly porosty všech travin
plně zapojeny. Měření byla na shodných parcelách opako-
vána. Po srpnové seči byla oproti roku 2006 počáteční vlh-
kost půdy před měřením nižší – hladina kolem 12 % hmot-
nostních. (Podle kriterií ČSN 465302 lze pro illimerizované
půdy stav hodnotit jako suchá až vyprahlá půda.) Zde opět
povrchový odtok vody koreloval se svažitostí a počáteční
vlhkostí povrchových vrstev půdy. Opět byl i v tomto roce
výrazně vyšší u kostřavy rákosovité.

U posuzovaných monokultur trav nebyl při statistickém
hodnocení zjištěn žádný signifikantní vztah mezi plodinou
a povrchovým odtokem vody. Významná závislost vodní
eroze zeminy na svahu byla statisticky prokázána u 47 %
případů a více než 50% závislost u povrchového odtoku
vody v 15 a 30 minutách na vlhkosti půdy ve vrstvách 50
až 100 mm a po celou dobu měření na vlhkosti půdy ve
vrstvách 200 až 250 mm.

Poznámka
Publikace je realizována na základě výsledků projektu č.
QG 60093 „Hospodaření na půdě v horských a podhor-
ských oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty“ pod-
porovaného NAZV ČR.
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Abstrakt:
V České republice vzrůstá podíl trvalých travních porostů zejména v marginálních oblastech. S ohledem na ochranu před
následky přívalových dešťů jsou sledovány hydrologické vlastnosti těchto ploch a rovněž vliv druhů travních porostů.
Zatím se ukazuje velmi příznivý vliv směsných porostů. Infiltrační schopnost půdy jsme sledovali u monokultur vybraných
travních druhů pěstovaných pro energetické účely. U posuzovaných monokultur travin nebyl při měření se simulátorem
deště zjištěn žádný vztah mezi travním porostem a povrchovým odtokem vody. Významná závislost vodní eroze zeminy na
svahu byla prokázána u 47 % případů a více než 50% závislost u povrchového odtoku vody v 15 a 30 minutách na vlhkosti
půdy ve vrstvách půdy do hloubky 50 a 100 mm a po celou dobu měření na vlhkosti půdy ve vrstvách 200 až 250 mm.
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