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ÚVOD
Podnebí, jako výsledek dlouhodobého režimu počasí, je na Zemi různě proměnlivé,
proto můžeme uvádět, že změny jsou typickou vlastností podnebí. Kolísání podnebí probíhá
na Zemi v současné době, ale probíhalo také v dobách minulých, včetně geologických období.
Podrobné poznání podnebí vyžaduje kvalitní a dlouhodobá měření meteorologická, která však
většinou nemáme. Je to dáno tím, že teprve od sedmnáctého století nastává postupný rozvoj
přístrojové techniky a sestavení meteorologických přístrojů. Proto nejdelší řady měření
teploty vzduchu nebo srážek představují údaje jen mimořádně za více jak 200 let. Jde např. o
měření v pražském Klementinu, které má teplotní řada od roku 1775. Je třeba uvést, že přes
úžasný rozvoj techniky neumíme stále mnohé meteorologické prvky nejen přesně, ale i vůbec
měřit, a tak je jen pozorujeme. To znamená, že zaznamenáváme jejich výskyt, ale neumíme je
kvantifikovat (např. některé hydrometeory). Ovšem nároky či požadavky na znalost podnebí a
informace o jeho hodnotách stále stoupají a mnohdy je nemohou seriózní klimatologické
studie uspokojit. Průběh podnebí na daném místě na Zemi je vždy specifický, ale současně
daný souborem přírodních zákonitostí, které však ještě v mnoha jednotlivostech dobře
neznáme. Perspektivní je modelování podnebí, které v dílčím rozsahu dovoluje oproti
možnostem klasické klimatologie lépe odhadovat možný vývoj podnebí. Na druhé straně
musíme vždy pamatovat na to, že ještě neumíme přesně specifikovat pohyb a reakce CO2 ve
vazbě atmosféra a oceán a další procesy. Občas se proto objevují názory a také podklady,
které nevycházejí z podrobných znalostí podnebí, nerespektují zákonitosti klimatických
procesů a jsou proto zavádějící.

Klimatologie představuje velmi široký obor a pracuje

s velkým množstvím dat, vychází z nových technologií měření a zpracování dat. Na druhé
straně je podnebí nejdynamičtější složkou přírodního prostředí. Proto v daném rozsahu těchto
skript nelze postihnout všechny dosavadní znalosti podnebí, závislosti v rámci klimatického
systému, důsledky jeho působení a nejnovější poznatky. Nebylo možné uvádět mnohé
základní informace, jakými jsou např. podmínky pro měření klimatologických stanic,
zpracování meteorologických prvků, výpočty klimatologických indexů a charakteristik.
Nešlo též zařadit různé názorové směry na využití výsledků klimatologického modelování.
Obsah skript vychází mimo základní teorie a poznatky také z aktuálních výstupů
Českého hydrometeorologického ústavu, výzkumných projektů a vědeckých publikací.
Nejnovější podklady o změnách podnebí na Zemi uvedených v 5. zprávě IPCC jsem mohl
uvést díky pomoci Mgr. Jáchyma Brzeziny. Mé poděkování za technickou pomoc patří paní
Markétě Holíkové. Za možnost vydat tato skripta děkuji řešitelům projektu.
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1.

PODNEBÍ
Změny podnebí jsou dané složitostí přírodní poměrů. Proto je podnebí na Zemi velmi

různé, přitom má každé místo ještě samostatnou dynamiku podnebí. V běžných pojednáních
se velmi často setkáváme s nepřesným vymezením podnebí, dokonce se záměnou s pojmem
počasí. Přitom zásadní rozdíl mezi těmito dvěma pojmy vyjadřujícími fyzikální stav
atmosféry a zemského povrchu je v čase. Počasí definujeme jako stav atmosféry
charakterizovaný souhrnem hodnot všech meteorologických prvků a atmosférických jevů v
krátkém časovém intervalu (od minut po měsíce). Vědu, která se zabývá studiem počasí,
nazýváme meteorologie. Přitom základní charakteristika stavu atmosféry vyjádřená
příslušnou fyzikální veličinou nebo označením jevu se nazývá prvek meteorologický. K
nejznámějším meteorologickým prvkům řadíme intenzitu slunečního záření, teplotu, vlhkost a
tlak vzduchu, úhrn srážek, směr a rychlost proudění vzduchu atd. K atmosférickým jevům
patří meteory, sněhová pokrývka, duha, zákal, nárazovitý vítr a další. Zaznamenáváme časové
údaje jejich výskytu, intenzity, vzdálenosti od místa pozorování. Soubor meteorologických
prvků v širším smyslu tvoří počasí. Jeho proměnlivost je dána proměnlivostí
meteorologických prvků. Hodnotíme jejich proměnlivost interdiurní, počítanou nejčastěji z
denních průměrů jako intersekvenční proměnlivost ze dne na den, interanuální vypočtenou z
průměrných ročních hodnot z roku na rok. Meteorologické prvky vytvářejí časové řady, ze
kterých pomocí klimatologických postupů vypočítáváme prvky klimatologické.
Podnebí (klima) představuje dlouhodobý režim počasí na daném místě, podmíněný
charakterem jeho aktivního povrchu, energetickou bilancí a cirkulací atmosféry. Věda o
podnebí (klimatu) Země, studující podmínky a příčiny jeho utváření a zpětného působení na
přírodní děje, člověka a objekty jeho činnosti, se nazývá klimatologie. Někdy je řazena jako
součást šířeji pojaté meteorologie. Vazba meteorologických dějů na aktivní povrch, reliéf
apod., tedy na fyzikálně geografické faktory, způsobuje, že klimatologii nelze jednoznačně
řadit mezi geografické nebo geofyzikální disciplíny. Stručně bývá klimatologie definována
jako věda o podnebí daného místa. V geologických dobách naší planety se podnebí několikrát
výrazně změnilo. Vyhodnocení podnebí provádíme pomocí statistických metod, a proto je
vyjadřováno různými statistickými charakteristikami (nejčastěji pomocí průměrů, sum apod.).
V souvislosti s matematickým modelováním klimatických procesů hovoříme o
klimatickém systému, který v podstatě odpovídá fyzicko-geografické sféře a je tvořen 5
subsystémy: atmosférou, hydrosférou, kryosférou, biosférou a povrchem souše. Toto
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vymezení vychází z poznání, že procesy a stavy v atmosféře nelze posuzovat samostatně, ale
vždy ve vzájemném vztahu s aktivním povrchem. Proto může hodnotit podnebí jako
statistický soubor stavů, kterými prochází celý klimatický systém během několika
desetiletí. Průběh podnebí se mění, průměrné teploty vzduchu, průměrné úhrny srážek atd.
nejsou zcela shodné, pokud se odchylky hodnot od průměrné hodnoty vyrovnávají, hovoříme
o kolísání klimatu, změnách klimatu. Mají-li ovšem odchylky v dlouhodobém hodnocení
určitý trend, jde o změnu klimatu. V případě odhadovaného klimatu podle výsledků modelů,
hovoříme o možné změně klimatu.
V současné době můžeme vymezit hlavní směry v klimatologii:
1.

studium klimatogenetických procesů, které utvářejí podnebí v jednotlivých

měřítcích povrchu Země, včetně metod zpracování meteorologických dat,
2.

klasifikace a rajonizace podnebí, tedy vymezování podnebných pásem, jejich

oblastí a dalších jednotek apod.,
3.

studium podnebí historických, ale i geologických dob, jako podkladů pro

vymezení zákonitostí jeho kolísání a proměnlivosti. Nejnovější problematikou je
doložení výskytu možné klimatické změny, jak naznačují výsledky matematických
modelů podnebí pro následující období, a možnost předpovědí změn klimatu.
Podle metod zpracování dat dělíme klimatologii na:
a) klasickou, která hodnotí podnebí v kalendářních obdobích (den, dekáda, měsíc, rok,
desetiletí) pomocí průměrů, četnosti apod. klimatických prvků,
b) dynamickou, která místo kalendářních období přihlíží k povětrnostním typům,
c) komplexní, kdy není hodnocen pouze jednotlivý klimatický prvek, ale jejich soubory,
které jsou dále zpracovávány.
Podle kategorií podnebí je dělena na makroklimatologii, mezoklimatologii,
mikroklimatologii a topoklimatologii. Popisem podnebí hlavně v podobě map a tabulek se
zabývá klimatografie. Podnebí geologických dob studuje paleoklimatologie, jejíž význam
narůstá v souvislosti se studiem možné změny klimatu. Ovšem podnebí významně ovlivňuje
život na zemi. Bioklimatologie je věda o vzájemných vztazích mezi živými organismy a
podnebím, věda o bioklimatu. Tímto rozumíme podnebí vyjádřené klimatickými prvky a
charakteristikami vztaženými k živým organismům, soubor klimatických charakteristik, které
ve spolupůsobení s dalšími faktory prostředí umožňují existenci, růst, vývoj, rozmnožování a
7

rozšiřování organismů. Rozlišujeme fytobioklima, zoobioklima. B. vyjadřuje jednak soubor
klimatických podmínek nutných pro existenci živých organismů, jednak jím rozumíme
klimatické poměry ovlivněné organismy. Zde si musíme uvědomit rychle rostoucí vliv
hospodářské činnosti člověka. Přitom lze říci, že v hospodářské činnosti se nezabýváme
možnými dopady před zavedením nových technologií, ale převážně řešením jak napravit
negativně působící následky. Příkladem je vliv znečištění ovzduší, vody a půdy, rozvoj
dopravy, vysoké objemy odpadů apod.
Základní rozdělení bioklimatologie podle předmětu studia je na b. humánní, b. rostlin
(fytobioklimatologii), b. živočichů (zoobioklimatologii). B. humánní studuje vztahy mezi
atmosférou a člověkem z pohledu biologického, jako reakce lidského těla na vlivy atmosféry
nebo z pohledu fyzikálního, vyjadřující změny v atmosféře vlivem člověka. B. rostlin studuje
vztahy mezi rostlinami a rostlinnými společenstvy přírodními a kulturními a atmosférou
(včetně klimatu půdy) navzájem. B. zvířat studuje vztahy mezi živočichy a atmosférou
navzájem. Známé je též členění bioklimatologie podle užití např. na b. zemědělskou, b.
lesnickou, b. dopravní, b. sportovní, b. lázeňskou, b. kosmickou, b. extraterestriální atd. B. v
československém tradičním pojetí byla vymezena prof. V. Novákem jako nauka o
vzájemných vztazích mezi živými organismy a atmosférickým, přesněji půdně ovzdušným
prostředím. K němu se připojují i vlivy geofyzikální a kosmické podle míry dopadů na
biosféru. Na rozdíl od většiny zemí je u nás převážně používán pojem b. místo
biometeorologie (např. International Society of Biometeorology). Proto je b. v souvislosti s
vymezením meteorologie a klimatologie brána jako součást biometeorologie v širším pojetí
nebo jako obor klimatologie.
Nacházíme však další možné vymezení dílčích oborů klimatologie. Studiem závislosti
mezi klimatem a tloušťkovým přírůstem stromů se zabývá dendroklimatologie. Využitím
kmenových a letokruhových analýz lesních dřevin zkoumá proměnlivost klimatu, vymezení
klimatických cyklů a změny klimatu v současnosti i dobách starších, např. souvislost mezi
šířkou letokruhů a periodami sluneční aktivity. Úzce souvisí s dendrochronologií a
dendroekologií a její význam podstatně vzrostl s analýzami dopadů možné změny klimatu.
Obor klimatologie, studující vztahy mezi podnebím a živými organismy z hlediska jejich
potřeb a nároků, jejich rozšíření v závislosti na podnebí a jejich fyziologickém přizpůsobování
danému podnebí, nazýváme ekoklimatologie, obor studující klimatologickými metodami
ekoklima. Někdy bývá ekoklimatologie řazena jako obor bioklimatologie s důrazem na
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studium vztahů fyziologické adaptace na podnebí a geografické rozšíření. Jako ekoklima
označujeme podnebí charakterizované podle potřeb a nároků živých organismů, nejčastěji
rostlin. Tento pojem není zcela jednoznačně vymezen, a proto nacházíme určité rozdíly v jeho
výkladu. Metody studia ekoklimatu musí respektovat ekologický přístup, vyžadující celkové
posouzení faktorů prostředí, abiotických i biotických. Dále k aplikovaným klimatologickým
disciplínám patří klimatologie krajinná, agroklimatologie a další, které se však ještě dále
dělí podle různých hledisek.

1.1. Přírodní prostředí a podnebí
Podnebí je významně ovlivněno dalšími přírodními podmínkami. V první řadě to je
nerovnoměrné rozložení dopadajícího slunečního záření na aktivní povrch Země. Tímto je
dána rozdílná radiační a energetická bilance povrchů a ve fyzickogeografické sféře se
projevuje šířkovou pásmovitosti. Je to zákonitá změna fyzickogeografických komplexů od
pólu k rovníku. Výšková stupňovitost je potom změna fyzickogeografických komplexů od
hladiny světového oceánu k vrcholům pohoří, která souvisí se změnami teploty s nadmořskou
výškou. Vlivem rozdílných klimatických poměrů dochází na regionální úrovni ke vzniku
teritoriální diferenciace fyzickogeografické sféry. Na základě zákona šířkové pásmovitosti a
výškové stupňovitosti ve fyzickogeografické sféře vymezujeme šířková pásma a výškové
stupně, které souborně nazýváme geomy. Na naší planetě lze rozlišit 13 základních geomů,
které zahrnují jak pevniny, tak i světový oceán. Jsou to: 1. arktický, 2. antarktický, 3.
subarktický, 4. subantarktický, 5. severní mírný, 6. jižní mírný, 7. severní subtropický, 8. jižní
subtropický, 9. severní tropický, 10. jižní tropický, 11. severní subekvatoriální, 12. jižní
subekvatoriální, 13. rovníkový (ekvatoriální). Na pevninách je pak vlivem jak výškové
členitosti, tak i vlivem změn podnebí se vzdáleností od oceánu vyvinuta složitá mozaika
horizontálních a vertikálních geomů.
Geomy se podle teritoriálního modelu dále dělí na geosystémy menších rozměrů, které
nazýváme geochory. Základní geochorou je krajina, tj. reálně existující část povrchu planety,
která tvoří celek kvalitativně se odlišující od ostatních částí fyzickogeografické sféry. Ve
fyzické geografii míníme krajinu tvořenou pouze přírodními objekty (někdy označovanou
jako přírodní krajina).
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1.2. Zpracování klimatologických podkladů
Základní podklady pro hodnocení podnebí představují databáze meteorologických
prvků, naměřených na klimatologických stanicích Českého hydrometeorologického ústavu
podle stanovených standardních postupů uvedených v návodech pro měření a pozorování.
Tyto vycházejí z metodik Světové meteorologické organizace. Tímto bylo řečeno, že pouze
tyto údaje lze použít i k hodnocení změn podnebí a dalším vyhodnocením. Charakteristiku
podnebí vyjadřujeme pomocí různých statistických veličin (průměrů, sum, četností atd.), které
byly stanoveny z dlouhodobých měření nebo pozorování meteorologických prvků a jevů, tj.
klimatických prvků (průměrné teploty vzduchu, průměrné úhrny srážek atd. za hodnocené
období) nebo pomocí klimatických charakteristik, vypočtených podle různých vztahů (např.
index kontinentality, hydrotermický koeficient, ukazatel zavlažení apod.).

Hodnocení

podnebí můžeme provádět za různě dlouhá období, která však musíme vždy k daným
hodnocením podnebí uvádět. Podle doporučení Světové meteorologické organizace se
průměry a další statistické charakteristiky za třicetiletí 1901-1930, 1931-1960, 1961-1990
označují jako klimatologický normál. Pro možnost srovnání podnebí různých míst je nutné,
aby hodnoty normálů byly vypočteny za stejná období. Výpočet za delší řadu let je nutný
proto, aby se eliminovaly krátkodobé výkyvy podnebí. Pojmem normál nemůžeme označovat
výsledky výpočtů za jiná než normálová období. Mnohé údaje o podnebí jsou vypočteny z
delších řad než třicetiletých, jsou to nejvíce používané číselné podklady z Podnebí ČSFR Tabulky podnebí (1960) uvádějící mnoho údajů vypočtených z dat za období 1901-1950,
které bychom měli nazývat dlouhodobými průměry a ne normály. Obdobně to platí pro
průměry z kratších období, případně i desetiletých, jak jsou mnohdy používány.
Obecně můžeme říci, že hodnoty klimatických prvků, kterými podnebí vyjadřujeme,
jsou na mnoha místech až velmi proměnlivé. Hlavně s teorií možné změny klimatu se
soustředila pozornost klimatologů na studium extrémů klimatických prvků, tedy nejvyšších a
nejnižších hodnot meteorologických prvků zaznamenaných za zvolené období měření.
Nejvyšší hodnota je označována jako maximum, nejnižší jako minimum daného prvku.
Hodnotíme výskyt extrémů během dne, měsíce, části roku, celého roku a nejčastěji během
celého období. Vždy nejvyšší a nejnižší hodnoty daného prvku za příslušné období
označujeme jako absolutní maximum a absolutní minimum. Z extrémů jednotlivých dnů,
pentád, měsíců apod. se potom vypočítává průměr maxim a průměr minim. Jako anomálie je
chápána kladná nebo záporná odchylka od průměrné hodnoty, např. od klimatologického
normálu, tedy anomálie klimatická. Anomálie může vyjadřovat odchylku od normálu v
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hodnocených obdobích (např. odchylka určitého roku) nebo odchylku v daném místě od
dlouhodobých průměrů pro širší území, např. teplotní šířková anomálie, kdy průměrná
teplota vzduchu místa se odchyluje od průměrné teploty pro danou rovnoběžku. Výšková
srážková anomálie vyjadřuje stav, kdy průměrný úhrn srážek neodpovídá příslušné
nadmořské výšce, např. výskyt srážkové inverze atd.
Pro výskyt poměrně pravidelně se vyskytující odchylky (anomálie) od celkového trendu
průběhu počasí, hlavně u teploty vzduchu a atmosférických srážek, používáme označení
singularita. Její výskyt souvisí s určitými povětrnostními situacemi. U nás k nejčastějším
teplotním singularitám patří babí léto, vánoční obleva atd., u srážek je to medardovské počasí.
Mnoho singularit je obsahem lidových pranostik.
Při vynášení závěrů klimatologických vyhodnocení musíme plně respektovat poznatek,
že dosažené výsledky jsou závislé na délce hodnoceného období. Čím kratší hodnocené
období, tím jsou výsledky méně reprezentativní. Podnebí je v podstatě výsledek působení
stálého opakování přírodních procesů, tedy přírodních period. Významné je působení
mimozemských, kosmických dějů a jejich period, které fyzikálními vlivy v různé míře působí
na procesy v zemské atmosféře, na aktivním povrchu, v biosféře atd. Rozhodující jsou vlivy
vyvolané aktivitou Slunce, sluneční periody, i když mnohé jevy na Zemi souvisí s vlivem
dalších planet, např. vliv Měsíce na odliv a příliv. K hlavním přírodním periodám patří:
a) denní přírodní perioda = den, vytvářející základ mnoha procesů na Zemi střídáním
části dne s dopadem (den světlý, bílý) a bez dopadu slunečního záření (noc), obecně střídání
světla a tmy během 24 hodin. Podmiňuje proměnlivost radiační a energetické bilance, denní
chod hodnot meteorologických prvků, biologické rytmy, např. fotoperiodismus atd.;
b) roční přírodní perioda představuje rok o délce 365,242 dne (rok tropický, doba mezi
dvěma průchody středu pravého Slunce jarním bodem). Vytváří se typický průběh např.
počasí, výskyt ročních dob, následně biologické projevy, např. období vegetace, vegetačního
klidu, vegetační fáze, období zimního spánku u některých zvířat atd. Roční průběh
pozorujeme také ve výskytu magnetických bouří, elektrickém stavu vyšších vrstev atmosféry
apod., které následně působí na organismy. Podle rotace Slunce a jeho projevu jsou známy
další přírodní periody, jako 27denní, ovlivňující zemský magnetismus s dopady na
meteorotropismus. Sluneční aktivita podle množství slunečních skvrn, vyjádřená relativním
číslem R, je v průměru 11letá, s rozpětím 7,3 až 17,1 roku se odráží na periodicitě podnebí,
případně biologických jevů. V podnebí a následně v biologických rytmech se projevuje 22letá
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Halleova sluneční perioda, dále 80letá, s rozpětím od 70 do 90 let, uváděny jsou periody 200,
600, 800 a 2000 let, případně delší. Jejich vazba s kolísáním klimatu se zkoumá.
Perioda meteorologická představuje opakovaný výskyt určitého typu počasí v délce
několika dnů nebo týdnů, např. perioda mrazivého nebo větrného počasí, perioda srážková.
Opakování obdobného průběhu počasí, tj. obdobného průběhu meteorologických prvků, je
dáno opakovaným výskytem dané synoptické (povětrnostní) situace. V rámci periody denní a
roční vyjadřujeme chod meteorologických prvků, např. denní perioda teploty vzduchu. Setkat
se můžeme i s výrazem rytmus povětrnostní, např. pro vpády studeného vzduchu na jaře apod.
Perioda klimatická je období vymezené při kolísání klimatu dvěma maximy nebo
minimy na dlouhodobých křivkách chodu určitých klimatických prvků. Perioda je obecně
období, cyklus mezi pravidelně se opakujícími jevy. Jako periodicita je označována tendence
řady klimatických prvků nebo jevů opakovat následně posloupnost svých hodnot, vytvářet
sled period. Mimo periody přírodní nemusí být periody vždy zcela shodné, mohou být v
časových řadách vyjádřeny nevýrazně. Perioda klimatická je určena pomocí různých metod
matematické statistiky z časových řad klimatických prvků nebo charakteristik za několik
desetiletí. Její délka bývá proměnlivá jak ve sledu period klimatického prvku, tak pro
jednotlivé klimatické prvky nebo charakteristiky. Nejčastěji uvádíme určitý průměr, např. u
srážek ve střední Evropě je to perioda 80 až 90 let apod. Pojmem klimatická perioda je někdy
též nevhodně označeno stanovené období několika desetiletí zvolené pro hodnocení podnebí.
Obdobný význam jako perioda má označení cyklus, např. cyklus klimatický, vyjadřující
průběh klimatických prvků podle pozorování, případně vypočtený.
V odborné klimatologické terminologii je pojem období chápán jako časový úsek, po
který probíhá určitý děj, někdy označovaný jako doba, a pozor, nevhodně též jako perioda. V
meteorologickém a bioklimatologickém pojetí jsou období vymezena výskytem určitého
meteorologického prvku nebo jeho stanovených hodnot, fenologickými projevy atd.
Nejčastěji se setkáváme s těmito obdobími (řazena abecedně): období ablační, kdy dochází v
některých částech zimy k tání sněhové pokrývky (ablaci). Většinou se střídá s obdobím
akumulačním, kdy dochází ke zvyšování výšky sněhové pokrývky. Období bezmrazové je
vymezeno datem výskytu posledního mrazu na jaře a prvního na podzim, a to převážně podle
měření v meteorologické budce. V klimatologii je období bezmrazové používáno jako obecná
charakteristika vegetačního období a je často využívána při bioklimatologické rajonizaci. Na
toto období navazuje období mrazové, vymezené datem prvního mrazu na podzim a
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ukončené posledním mrazem na jaře. Období fenologické je vymezeno typickými
fenofázemi vybraných rostlin, většinou nejrozšířenějších v dané oblasti. Období sucha je
vztahováno na část roku, kdy jsou takřka pravidelně velmi malé srážkové úhrny nebo se
vůbec nevyskytují. Po období sucha nastupují období dešťů. Výskyt je typický v pásmu tropů
a subtropů. Období suché, také období bezsrážkové je takové, kdy po určitý počet dnů
(obecně nejméně 5 dnů) nebyly na stanici naměřeny srážky, případně byly srážky velmi malé
(0,0 mm, výjimečně 1 mm). Vymezení období sucha je různé podle autorů a je závislé na
účelu klimatologického zpracování. Jeho trvání a četnosti výskytu jsou často součástí
klasifikací podnebí. Opakem je období srážkové, někdy označované jako období vlhka, a je
dáno jedním nebo více dny se srážkami. Nemá jednotné vymezení, liší se podle různých
autorů hlavně stanoveným nejmenším počtem dnů a minimálním srážkovým úhrnem. Obecně
můžeme za srážkové období považovat období nejméně 5 srážkových dnů s denním
srážkovým úhrnem 0,1 mm.
Období vegetační (doba vegetační) vyjadřuje období s podmínkami příznivými pro růst
a vývoj rostlin. Jsou vymezena různá vegetační období, v našich podmínkách je nejčastěji
využíváno určitých průměrných denních teplot vzduchu (td). Tradované kalendářní vymezení
měsíci duben až září vyjadřuje přibližně průměrné klimatické podmínky, nemůže být bráno
jako ukazatel bioklimatu daného místa. V našich podmínkách vymezujeme:
a) velké vegetační období, jeho začátek a konec je dán td  5 °C,
b) hlavní vegetační období vymezené td  10 °C,
c) letní vegetační období ohraničené td  15 °C.
Délka příslušného vegetačního období je dána rozdílem mezi daty nástupu a konce
daných teplot vzduchu. Také označení teplé pololetí není vhodné. Období vegetačního klidu
je období odpočinku rostlin, kdy jsou omezeny nebo zastaveny růstové a vývojové procesy.
Výraznou funkci v tomto období sehrává teplota vzduchu, jde o složitější závislosti
fyziologické podstaty.
Při klimatologickém hodnocení se sleduje také denní chod meteorologických prvků,
tzn. během 24 hodin a roční, který vyjadřuje dynamiku daného prvku během roku pomocí
denních, pentádních, dekádních a měsíčních charakteristik, případně vypočtených hodnot z
víceletých pozorovacích řad.
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Pro vyjádření podnebí daného místa nám často slouží klasifikace dnů. Jde o vymezení
jednotlivých

dnů

podle

různých

hledisek

meteorologických,

klimatologických

a

bioklimatologických. Toto vymezení provádíme podle:
1. výskytu určitého meteorologického prvku: den bezsrážkový, kdy se v období mezi
pozorovacími termíny (od 7 h daného dne do 7 h následujícího dne) nevyskytly srážky; den
jasný s výskytem průměrné denní oblačnosti menší než 2 desetiny; den s deštěm, kdy se v
kalendářním dni vyskytl déšť; den se srážkami, kdy mezi pozorovacími termíny byly
zaznamenány atmosférické srážky; den zamračený s výskytem průměrné denní oblačnosti
nad 8 desetin atd.
2. teplot vzduchu, kterými jsou vymezeny: den arktický, ledový, mrazový, letní,
tropický a tropická noc.
3. bioklimatologických hledisek určujeme den biologický, období 24 hodin
cirkadiánního rytmu v průběhu fyziologických procesů v lidském organismu, posunuté oproti
místnímu času o 1/8 periody asi o 3 h. Den biologický je členěn na biologické dopoledne od 3
do 15 h a biologické odpoledne v rozmezí 15 až 3 h.
Podnebí se projevuje plošně, a proto musíme pro jeho poznání využívat při zpracování i
kartografických metod. Na klimatologických mapách nebo v diagramech je rozložení
jednotlivých klimatických prvků vyjadřováno pomocí izolinií, to jsou čáry, které spojují místa
o stejné hodnotě daného prvku. Spojnice míst se stejnou změnou klimatického prvku za
určitý čas se nazývá izalolinie. Formou izolinií vyjadřujících v klimatologii závislost jednoho
prvku na dvou proměnných znázorněných v souřadnicové soustavě jsou izoplety.
Nejčastějším případem je termoizopleta, vyjadřující změnu teploty půdy s hloubkou a časem.
Čára spojující na mapách místa se stejnými anomáliemi se nazývá izanomála.

1.3. Vyhodnocení meteorologických a klimatologických podkladů
Veškerá klimatologická vyhodnocení vycházejí ze základní databáze meteorologických
prvků naměřených na klimatologických stanicích. Z nich provádíme výpočet jednotlivých
klimatických prvků, případně klimatických charakteristik.

Základem pro výpočet

klimatických prvků jsou hodnoty naměřených nebo pozorovaných meteorologických prvků,
které jsou zpracovány podle příslušných metodik, většinou rozpracovaných předpisů Světové
meteorologické organizace. Národními meteorologickými službami v ČR jsou předpisy
Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ). V dalším přehledu se vychází
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z publikace Zpracování klimatologických informací (1988) včetně praktických postupů při
stanovení některých charakteristik.
Před vlastním zpracováním dlouholetých průměrných hodnot jednotlivých klimatických
prvků se musí provést vyhodnocení homogenity měření. To znamená, že si zpracovatel
ověří, zda na hodnoty meteorologických prvků v průběhu měření nepůsobily např. změny
umístění stanice nebo pozorovatele, výměna měřicích přístrojů, změna metodiky měření,
případně zda se pozorovatel nedopustil systematických chyb. Je nutné se přesvědčit, zda
výsledky neovlivnilo nejbližší okolí stanice. K tomuto účelu musíme provést porovnání s
výsledky stanic v nejbližším okolí. Pro hodnocení podnebí míst, kde nebyla klimatologická
stanice, nebo větších oblastí s několika stanicemi, bychom měli vždy provést srovnání
několika okolních stanic a věnovat pozornost orografickým podmínkám.
Měsíční výkaz měření obsahuje prvotní data, ze kterých se dále určují nebo
vypočítávají standardní charakteristiky, to znamená ty klimatické prvky nebo
charakteristiky, které jsou běžně používány, patří k obecným klimatologickým podkladům.
Účelové charakteristiky se dosud v klimatologii běžně neužívají a slouží pro speciální účely.
S ohledem na zaměření tohoto skripta je uváděn jen základní přehled vyhodnocení slunečního
záření, teplot vzduchu a úhrnů srážek a některé postupy jejich zpracování.

1.3.1.

Vyhodnocení slunečního záření

Za standardní charakteristiky slunečního záření považujeme:
a) průměrné měsíční sumy záření,
b) průměrné denní sumy a průměrné denní chody hodinových sum záření vztažené ke
„středovým dnům“ jednotlivých měsíců,
c) křivka ročního chodu průměrných denních sum záření ze všech dnů v roce,
d) křivky ročního chodu průměrných, maximálních a minimálních denních sum záření za
jasných a zatažených dnů stanovené graficky pomocí obalových křivek,
e) maximální hodnota toku záření během roku,
f) průměrné měsíční úhrny slunečního svitu a průměrné měsíční hodnoty relativního
slunečního svitu.
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Mezi účelové radiační charakteristiky patří:
a) charakteristiky popisující variabilitu záření, tj. hustoty rozložení a distribuční funkce
denních, resp. hodinových sum záření,
b) ozáření různě skloněných a orientovaných ploch,
c) určování optických parametrů zemské atmosféry.
Sluneční záření má v našich podmínkách velkou proměnlivost díky astronomickým
vztahům a meteorologickým podmínkám (hlavně vlivu oblačnosti, která je někdy s nimi
doprovodně uváděna). Pro sumy slunečního záření používáme jednotku J.m-2, pro intenzitu
W. m-2. Převažující počet klimatologických stanic má pouze měření doby trvání slunečního
svitu (asi 85 stanic). V radiační síti s 11 stanicemi se měří globální záření pyranometrem
Kipp@Zonen. Pro ostatní místa se musí hodnoty radiace přepočítávat s využitím údajů o době
slunečního svitu.

1.3.2. Vyhodnocení teplot vzduchu
Údaje o teplotě vzduchu patří k nejčastěji používaným klimatologickým podkladům.
Teplotní standardní klimatologické charakteristiky jsou:
a) dlouhodobý měsíční a roční průměr teploty,
b) dlouhodobý průměr vztahující se na určitou hodinu, den a měsíc,
c) četnosti, extrémní hodnoty a průměrné trvání teplot,
d) dlouhodobý průměr denních maxim pro jednotlivé měsíce a rok,
e) dlouhodobý průměr denních minim pro jednotlivé měsíce a rok,
f) dlouhodobý průměr denních amplitud pro jednotlivé měsíce a rok,
g) dlouhodobý průměr přízemních minim pro jednotlivé měsíce a rok,
h) dlouhodobý průměr měsíčních a ročních maxim,
i) dlouhodobý průměr měsíčních a ročních minim,
j) dlouhodobý průměr měsíčních a ročních amplitud,
k) četnosti a extrémní hodnoty extrémních teplot,
l) data nástupů a délky období s průměrnou (extrémní) teplotou nepřesahující určitou mez,
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m) topné období,
n) oblastní teploty,
o) standardní a vztažná teplota,
p) teploty v různých výškách nad terénem, inverze,
q) teploty v daném místě a daném časovém okamžiku (úseku).
Teplotní účelové klimatologické charakteristiky představují:
a) denní chody teplot,
b) hodnocení výjimečnosti určité teplotní charakteristiky,
c) mrazový index a index horka,
d) teplotní údaje v závislosti na jiných prvcích.
Teplota vzduchu z pohledu mezoklimatologického má přibližně homogenní prostorové
rozložení a její režimové charakteristiky mají na území ČR velmi těsnou závislost na
nadmořské výšce a volnější závislost na dalších charakteristikách, např. zeměpisné šířce,
délce atd. Při zpracovávání teplotních podkladů se snažíme vždy získat data z klimatologické
stanice přímo v místě. Pokud ne, vycházíme z daných postupů zpracování a odvozujeme
charakteristiky z nejbližších stanic.
Údaje o dlouhodobých měsíčních a ročních průměrech teploty vzduchu za období 1901
až 1950 jsou pro 324 stanic ČR uvedeny v Podnebí ČSSR -Tabulky. V literatuře najdeme data
za období 1931-1960, 1961-1990, ale také za období 1961-2010.
Topné období
K nejžádanějším údajům z technické klimatologie patří údaje o topném období. Toto
nastává převážně ve čtvrtém čtvrtletí, jestliže tři dny za sebou poklesnou průměrné denní
teploty pod 12 °C, a končí ve druhém čtvrtletí, jestliže tři dny za sebou průměrná denní
teplota 12 °C překročí.
Gradenové číslo nebo též počet denostupňů je součet všech kladných rozdílů mezi
danou teplotou, např. 12 °C, a průměrnými denními teplotami za určité období. Volíme
teplotu, ke které chceme gradenové číslo určit.
V měsících, kdy jsou všechny teploty nižší než 12 °C, je možné hodnotu vypočítat:

(12  TM ) * N , N = počet dní v měsíci, TM = průměrná měsíční teplota
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Počet denostupňů pro normální teploty vypočítáváme obdobně.
Teplotní sumy
Průměrné hodnoty teploty vzduchu nejsou vhodnou charakteristikou pro vyjádření vlivu
na organismy. Proto je v bioklimatologii častěji pro vyjádření těchto vzájemných vztahů
používána suma teplot, tj. součet teplot vzduchu za zvolené období. Nejčastěji se užívají
sumy teplot vzduchu vypočítané z denních průměrů od určité hodnoty; známé je i využití
dalších teplot, např. maximálních, minimálních nebo půdních. Teplotní sumy jsou ukazatelem
teplotních nároků rostlin v jednotlivých fenologických fázích nebo za celé vegetační období.
Suma aktivních teplot vzduchu je dána součtem denních průměrných teplot rovných a
vyšších než zvolená hodnota. V našich podmínkách jde nejčastěji o tzv. biologické minimum
teploty (biologická teplotní nula), které odpovídá průměrné denní teplotě vzduchu 5 oC, kdy
rostliny začínají nebo končí růst nebo omezují metabolismus. Pro agroklimatologickou
rajonizaci bylo použito sumy průměrných denních teplot vzduchu 10 oC a vyšších. Suma
efektivních teplot vyjadřuje součet rozdílů mezi průměrnou teplotou denní a zvolenou
hodnotou. Např. při průměrné denní teplotě vzduchu 15,5 °C a hranici 5 °C je efektivní
teplota 10,5 °C, aktivní 15,5 °C.
Vegetační termická konstanta je součet (suma) všech průměrných denních teplot
vzduchu za vegetační období bez ohraničení. Suma záporných průměrných denních teplot
vzduchu za mrazové období je ukazatelem tuhosti zimy. Teplotní sumy jsou využívány v
bioklimatologické rajonizaci ve fenologických předpovědích, signalizaci a prognóze výskytu
škůdců, v klimatologii k porovnání teplotních poměrů míst a oblastí.

1.3.3. Vyhodnocení srážek
Množství srážek naměřené za určitý časový úsek - den, měsíc, rok apod. označujeme
jako srážkový úhrn. Z meteorologických měření získáme tyto srážkové charakteristiky:
a) Denní úhrn srážek - množství srážek zachycené srážkoměrem za 24 hodin, vždy od 7 do 7
hodin. Může to být výsledek srážek za několik minut, stejně jako za několik hodin.
b) 24 hodinový srážkový úhrn - úhrn srážek za stejnou dobu jako v případě denního úhrnu,
ovšem s libovolným začátkem. Lze odečíst z ombrografu. Měsíční úhrn srážek - je to
součet všech denních úhrnů v daném měsíci bez ohledu na počet dní, v nichž se srážky
vyskytly.
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c) Počet srážkových dnů v měsíci - den se srážkami je kalendářní den, během kterého se
vyskytly padající srážky, jež vydaly 0,0 mm nebo více. Výskyt srážek se počítá od
půlnoci do půlnoci (tedy za kalendářní den). Význam takto definovaných srážkových dní
je spíše teoretický - malé (neměřitelné) úhrny často uniknou pozornosti pozorovatele a
mezi počty srážkových dní jednotlivých stanic, i velmi blízko sebe ležících, bývají velké
rozdíly, způsobené nestejnou pečlivostí pozorovatelů. Proto se v praxi častěji používají
srážkové dny definované výskytem srážkového úhrnu 0,1 mm a více, případně 1,0 mm a
více. Nesmíme však nikdy zapomenout, že takto definované srážkové dny neodpovídají
kalendářním dnům, neboť jsou založeny na základě měření srážek za den a noc, jež
následuje (měření v 7 hodin ráno).
Z výše uvedených srážkových podkladů můžeme stanovit následující

standardní

klimatologické charakteristiky srážek:
a) Průměrný měsíční (roční, týdenní, dekádní) úhrn srážek představuje dlouhodobý
průměr měsíčních (ročních, týdenních, dekádních) úhrnů, zpracovaný minimálně za 30tileté
období. Vzhledem k velké proměnlivosti srážek na našem území je nejvhodnější použít pro
výpočet průměrných srážkových úhrnů 50tileté řady měření. Pojem roční úhrn srážek není
zcela jednoznačný. Kromě kalendářního roku se někdy používá tzv. rok hydrologický, který
začíná v listopadu a končí v říjnu. Použití hydrologického roku je vhodné v případech
zkoumání odtokových poměrů.
b) Intenzita deště je množství srážkové vody, jež spadlo za jednotku času. Intenzita
deště se vyčísluje z ombrografických záznamů, dnes je možné využít i databáze
z automatických měření při volbě minutového záznamu. Vyjadřuje se buď v mm.min-1 nebo v
1.s-1.ha-1.
Účelové srážkové klimatologické charakteristiky jsou:
a) Periodicita - vyjadřuje převrácenou hodnotu průměrného časového intervalu mezi
jednotlivými výskyty srážky větší nebo rovné dané hodnotě. Dešťové intenzity o určité
periodicitě se často zpracovávají pro technické účely (např. pro plánování kanalizačních sítí).
b) Klimatické zajištění je pravděpodobnost překročení určité hodnoty srážkového
úhrnu. Přitom se vychází ze sumační křivky některého teoretického statistického rozdělení, v
případě srážek z Pearsonovy křivky III. typu.
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Při zpracovávání průměrných srážkových úhrnů musíme vycházet z toho, že srážky jsou
prvek místně silně proměnlivý a zvláště v denních úhrnech se mohou vyskytnout velké
rozdíly i na poměrně malé vzdálenosti. Při zpracování srážkových údajů horských stanic je
třeba brát v úvahu, že tyto údaje mohou být zatíženy dosti velkou chybou, způsobenou vlivem
větru. Vítr, narážející na srážkoměrnou nádobu, vytváří při jejím okraji vzdušný vítr, který
zabraňuje spadu srážek do nádoby. V zimě může naopak dojít k odnosu části zachycených
sněhových srážek ze srážkoměru. V některých zemích se na horských stanicích používají
srážkoměry s ochranou proti větru.
Dlouholetých průměrných úhrnů srážek (nejméně 30tiletá, lépe však 50tiletá období) lze
použít pro hodnocení srážkového charakteru měsíce, roku, nebo jiného období. K tomuto
účelu se vyjádří aktuální úhrn srážek v procentech dlouhodobého průměru, neboli v
procentech normálu. Při posuzování normálnosti ročních úhrnů srážek si musíme uvědomit,
že takovýto rok je vyjádřen celkovým ročním úhrnem. Ovšem v tomto hodnocení není
vyjádřeno, že se může v jednotlivých měsících projevovat abnormálně, ale v ročním souhrnu
se opačně orientované odchylky vyrovnají. K přesnějšímu posouzení je nutné věnovat
pozornost i jednotlivým měsícům.
Hodnocení intenzity srážek
Velmi vydatné deště s krátkou dobou trvání nazýváme přívalové deště neboli lijáky,
které většinou vypadávají na poměrně malé ploše z bouřkových mraků, převážně v letním
období. Výskyt bouřek v zimě je zcela mimořádný. Silné deště někdy mohou přinášet i
dešťové mraky (nimbostraty). Jednotná všeobecně platná definice přívalových dešťů
neexistuje. Tyto deště jsou příčinou záplav, a tak vznikajících škod na majetku, poškození
staveb, ale i narušení krajiny. Pro území ČR je častěji pro deště o mimořádně vysokých
úhrnech a intenzitě užívána definice tzv. přívalových dešťů podle klasifikace Wussova:

h  2 5t , kde h = úhrn srážek mm, t = doba trvání srážek min. Ovšem vztah platí jen pro
deště, jejichž doba trvání se pohybuje od 1 do 60 minut.

1.3.4. Klimadiagram
Vyjádření klimatických podmínek pomocí klimadiagramů navrhl profesor Walter. Ve
společném díle s doc. Liethem (Světový atlas podnebí – Klimadiagram Welt Atlas, 1960)
uvádějí vypracované klimadiagramy pro stovky stanic.
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Základní konstrukce klimadiagramu vychází z měsíčních průměrů teploty vzduchu a
srážek k vyjádření suchosti (aridity) či vlhkosti (humidity) určitého místa. Vychází se
z poznatku, že zvláště v teplém období je pro život rostlin rozhodujícím faktorem množství,
tedy dostatek nebo nedostatek vláhy. Pro vynášení do grafu byl zvolen poměr 1:2, to
znamená, že 10 °C odpovídá 20 mm srážek. Teplotní křivka tak má s určitým přiblížením
vyjadřovat možný výpar. Potom období, kdy křivka srážek leží nad křivkou teplot, je možné
považovat za období humidní, protože převažují srážky nad výparem. Plocha odpovídající
humidnímu období je v atlasu šrafována svisle. Klesne-li křivka srážek pod křivku teplot, je
tedy menší než možný výpar, jde o období suché až velmi suché. Tato plocha je znázorňována
tečkovaně.
Výjimka platí při nízkých teplotách, kde se hodnoty výparu blíží nulové čáře a křivka
teplot ji překračuje. Naopak jsou-li měsíční úhrny srážek větší než 100 mm, jak je typické
zvláště v tropech, potom pro srážky převyšující 100 mm volíme měřítko 1:10 a příslušnou
plochu značíme černě. Změna měřítka má praktický význam, protože klimadigramy by byly
pro některé stanice příliš vysoké.
Pokud chceme využít klimadiagramů pro srovnání stanic severní a jižní polokoule,
potom musíme brát v úvahu vliv postavení Slunce, a tím posun ročních období. Proto na jižní
polokouli začínáme hodnocení od měsíce července, abychom měli srovnatelné podmínky za
obdobných radiačních poměrů, i když zdánlivě v různých měsících.

2.

PODNEBÍ ZEMĚ
Pro pochopení utváření podnebí každého místa na Zemi si musíme uvědomit, že jde o

výsledek

složitého

klimatického

systému,

který

představuje

synergické

působení

klimatvorných faktorů. Podnebí daného místa je tedy výsledkem podstatně rozsáhlejších
procesů. V planetárním měřítku (hovoříme o podnebí planetárním nebo globálním) je pro
podnebí typická pásmovitost (zonalita), takže na povrchu Země vymezujeme klimatická
pásma a stupňovitost, kdy vertikální změny podnebí vyjadřují stupně. Jednotlivá klimatická
pásma mají stejný charakter makroklimatu a stupně, které jsou dále ovlivněny nadmořskou
výškou. Někdy hovoříme o výškové (vertikální) pásmovitosti. Klimatická pásma jsou
základem klasifikace podnebí Země.

Stupeň klimaticko-vegetační je potom oblast na

povrchu Země vymezená vlivem nadmořské výšky s podobným podnebím a určitým
převládajícím rostlinným společenstvem. Klimaticko-vegetační stupně dokládají stupňovitost
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podnebí, kdy se s rostoucí nadmořskou výškou vyskytují nižší teploty vzduchu a většinou
vyšší srážkové úhrny, a tomu odpovídá i změna rostlinných společenstev.

2.1. Klimatvorné faktory
Podnebí je výsledkem působení souboru fyzikálních procesů na aktivním povrchu a v
atmosféře (přeměna slunečního záření, oběh vody, přenos tepla v půdě atd.), které nazýváme
klimatvorné (klimagenetické) procesy. Jsou vyvolávány působením klimatvorných
faktorů, ke kterým patří:
1.

astronomické, představující podmínky přenosu slunečního záření k aktivnímu
povrchu a jeho přeměnu. Závisí na astronomických podmínkách (vzdálenost a
postavení Země ke Slunci), na vlastnostech Země (např. sklonu zemské osy, tvaru
Země) a na stavu a cirkulaci atmosféry (např. složení vzduchu, převažujícím
proudění apod.). Astronomické faktory geneze podnebí jsou vyjádřeny radiační a
energetickou bilancí a jejich jednotlivými toky.

2.

geografické, vyjadřující vlastnosti a vlivy zemského povrchu. V globálním pohledu
sem patří vliv polohy daného místa, tj. zeměpisná šířka a délka, které ovlivňují chod a
intenzitu slunečního záření, a tím radiační bilanci. Významné je rozčlenění zemského
povrchu na pevninu a oceány, protože nestejné ohřívání a vyzařování oceánů a pevnin
se projevuje v rozdílném denním a ročním chodu teploty vzduchu. Její denní
amplituda je na oceánech a na pobřežích malá. Na rovníku je v Atlantickém oceánu
pouze 1,5 °C, naproti tomu uvnitř kontinentů je 8 až 10 °C. V kontinentálních
pustinných oblastech může dokonce přesáhnout 40 °C. Oceány nahromadí v teplém
ročním období velké množství tepla, které v chladném období předávají do atmosféry,
a snižují tak teplotní amplitudu. Velký význam pro utváření podnebí má také teplota
mořských proudů, které jsou úzce spjaty s atmosférickou cirkulací. Teplé proudy
ohřívají západní pobřeží kontinentů v mírných a vysokých šířkách a východní pobřeží
kontinentů v nízkých šířkách (např. Brazilský, Kuro-šio, Mozambický). Pro podnebí
západní Evropy, hlavně Velké Británie, má mimořádný význam Golfský proud.
Chladné proudy (např. Labradorský, Kanárský, Benguelský, Peruánský) ochlazují
východní pobřeží ve vysokých a západní v nízkých zeměpisných šířkách. Přehled o
proudění hlavních teplých a studených proudů v oceánech přináší obr. 2.1. Tvar
reliéfu pevnin se uplatňuje nadmořskou výškou, směrem a expozicí horských svahů.
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Větší působení je u pohoří rovnoběžkového směru, které působí jako „klimatické
hráze“. Pohoří působí často jako ostré klimatické hranice, které od sebe oddělují
sousední oblasti, v nichž se utvářejí rozdílné a často specifické teplotní, vlhkostní i
větrné poměry. Rozdíly v radiačním režimu u svahů s různou expozicí způsobují
rozdílné teplotní poměry půdy a následně ovzduší. Význam mají vlastnosti aktivního
povrchu, např. výskyt vegetace, sněhu atd

Obr. 2.1. Základní mořské proudy

3.

cirkulační, vyvolávající přenos vzduchu v různých měřítcích, od všeobecné
cirkulace až po místní proudění. Přehled o rozložení hlavních tlakových útvarů a
všeobecné cirkulaci atmosféry Země podává obr. 2.2.

4.

antropogenní, které představují soubor vlivů daných hospodářským působením
člověka, např. odlesňování, kultivace půdy, výstavba měst, průmyslová výroba a
následné znečišťování vzduchu a vody atd.
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Obr. 2.2. Rozložení základních tlakových útvarů

2.2. Typy klimatu
Vlivem klimatvorných faktorů a následně klimatvorných procesů jsou hodnoty
klimatických prvků na zemském povrchu různorodé. Proto provádíme členění klimatu podle
různých pohledů měřítek s využitím různých metod.
Typy klimatu jsou dány hodnocením určitých protikladů, jako je např. podnebí
pevninské a oceánické, suché a vlhké atd. Podle zeměpisné šířky se rozeznává tropické,
subtropické, mírné, subarktické a arktické klima. Podle vertikálního a horizontálního poměru
povrchu Země k hladině moře rozlišujeme přímořské, vnitrozemské, nížinné (0 až 400 m
n.m.), podhorské (400 až 800 m n.m.), horské (800 až 1200 m n.m.), vysokohorské (1200 až
2500 m n.m.), velehorské (nad 2500 m n.m.) klima. Podle rozlohy se podnebí rozlišuje na
klima oblastní (lineárního rozměru řádu 100 km), územní (rozměru 100 km), krajinné
(rozměru 20 km) a místní (lokální, rozměru 100 m). K vymezení je nejčastěji využito údajů o
teplotě vzduchu a srážkách, případně různých indexů či ukazatelů.
Podnebí pevninské, kontinentální je typ podnebí daný vlivem kontinentů nebo
rozsáhlých oblastí. Typické podnebí vnitrozemních oblastí je dáno vlastnostmi pevninského
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vzduchu, charakteristického vysokými hodnotami denní a roční teplotní amplitudy, nižšími
srážkami, nižší poměrnou vlhkostí, nižší oblačností (hlavně v létě), nižšími rychlostmi
proudění, vysokou vysoušecí schopností. Podnebí kontinentální je ovlivněno vertikálním
členěním reliéfu, vyvolávajícím určité rozdíly, např. vyšší srážky na návětřích apod. K
charakteristice kontinentality slouží řada klimatologických indexů, stanovujících míru
kontinentality termické (teplotní), ombrické (podle množství a rozložení srážek) a dynamické
(podle četnosti výskytu vzduchových hmot pevninského a oceánického původu).
Kontinentalita většinou roste se vzdáleností od moře, ale v některých oblastech je překrývána
směrem převládajícího proudění, které přináší vlhký mořský vzduch.
Podnebí oceánické, maritimní je typ podnebí podmíněný vlivem oceánu. Typické
podnebí oceánů, moří a přilehlých oblastí pevniny. Režim počasí je dán charakterem
mořského vzduchu s vyšší vlhkostí, proto je oceánické podnebí typické nízkými hodnotami
denní i roční teplotní amplitudy vzduchu, většinou vysokými ročními úhrny srážek,
rovnoměrně rozloženými během roku, velkou oblačností a vysokou vlhkostí vzduchu.
Podnebí oceánické pobřežních oblastí se mění s rostoucím vlivem pevniny na podnebí
přechodné. Oceanita podnebí je opakem kontinentality, a proto je vyjadřována stejnými
ukazateli.
Podnebí suché, aridní vyjadřuje klimatické podmínky umožňující vysoký výpar, ale
atmosférické srážky jsou neúměrně menší. Obecně suchost či ariditu vyjadřujeme jako
poměr celkového výparu a srážek. Suchost dané oblasti může být dána a) všeobecnou
cirkulací atmosféry v oblastech, kde dochází k sestupným pasátům, b) orografií, kdy horstva
vytvářejí závětrná místa se srážkovým stínem, c) velkou vzdáleností od moře. Používáme
řady klimatologických indexů, někdy označovaných jako ukazatelé nebo faktory. Dříve se u
nás používal Langův dešťový faktor, vláhová jistota podle Mináře, index zavlažení
Končekův; mezi nejznámější používané indexy aridity patří ukazatel sucha de Martonna,
index vlhkosti podle Thornthwaitea, pro agroklimatickou rajonizaci byl u nás použit
klimatický ukazatel zavlažení podle Tomlaina. V současné době jsou využívány další
charakteristiky. Na srážkových úhrnech je založen Standardized Precipitation Index (SPI),
kdy jeho stanovení je dáno transformací šikmého rozdělení pravděpodobnosti časových řad
srážkových úhrnů. Často je uváděna vláhová bilance, představující rozdíl mezi srážkami a
evapotranspirací.

Klimatická hranice vymezující oblasti, kde určujícím faktorem je

nedostatek srážek pro život určité rostliny nebo společenstva, se nazývá hranice sucha. Její
nejjednodušší vymezení je pomocí izohyet průměrných ročních úhrnů srážek. Vhodnější je
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použití klimatických indexů. Pro vymezení hranice sucha v ČR bylo použito hodnoty 70
podle Langova dešťového faktoru.
Podnebí vlhké, humidní je typické nadbytkem vody oproti výparu, případně výparu a
infiltraci. Jde převážně o oblasti se vznikem trvalé říční sítě. Je opakem podnebí suchého, a
proto jsou často používány pro jeho hodnocení shodné indexy jako u podnebí suchého.
Podnebí horské představuje podnebí hlavně ve výškách nad 1500 m n.m., v porovnání
s podnebím nížin se liší nižšími průměrnými teplotami vzduchu, rozdíly v kvalitě a intenzitě
sluneční radiace, sníženým parciálním tlakem kyslíku.
V bioklimatologii se častěji setkáváme s některými dalšími typy klimatu. Dlouhodobý
režim fyzikálních vlastností půdy, nejčastěji vyjádřený teplotou a vlhkostí, označujeme jako
podnebí půdní. Závisí na obsahu půdního vzduchu, půdní vody, organických látek,
fyzikálních vlastnostech půdní hmoty, významný je vliv přilehlé vrstvy vzduchu. Utváření
půdního podnebí je dáno hlavními klimatvornými procesy, a to radiační, energetickou a vodní
bilancí. Jejich hodnoty ovlivňuje charakter aktivního povrchu půdy, fyzikální vlastnosti
minerálních součástí půdy, obsah organických látek v půdě, výška hladiny podzemní vody
apod. Vodní bilanci ovlivňují kondenzační a desublimační procesy v půdě, vytvářející rosu a
led. Půdní podnebí nejčastěji řadíme k mikroklimatu. Závislost na tvaru reliéfu, např.
expozici, sklonu apod. vyjadřuje půdní mezoklima. Vývoj genetických půdních druhů vlivem
makroklimatu vymezuje půdní makroklima. Půdní podnebí vytváří prostředí pro kořeny, a tím
ovlivňuje růst a vývoj rostlin, proto je mnohdy zahrnováno do porostního podnebí.
Podnebí lesní je vyvoláno vlivem lesních porostů podle jejich druhového složení, je
druhem porostního podnebí. Celkový charakter lesního podnebí určuje korunové patro, tvořící
aktivní zónu pro radiační a energetickou bilanci. Nejčastěji ho chápeme jako typ krajinného
podnebí. Název byl dříve užíván pro vyjádření mikroklimatu uvnitř vzrostlých porostů. V
lesnické bioklimatologii (spíše ve starších podkladech) jsou jako součást porostního
mikroklimatu uváděny pojmy: podnebí kmenového porostu (režim mikrometeorologických
dějů ve vzrostlých porostech s vertikálním rozsahem od přízemní vegetace po korunovou
vrstvu) a podnebí korun (režim mikrometeorologických dějů v korunové části jednotlivých
stromů nebo korunovém patru porostů, které je z části nebo zcela aktivní zónou). Hustotou
korun je dán stupeň ovlivnění meteorologických prvků v podkorunové zóně včetně povrchu
půdy.

Chod

meteorologických

prvků

v

korunách

je

typický

větší

amplitudou

meteorologických prvků než v patrech pod korunami.
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Léčivé podnebí vymezuje humánní bioklimatologie. Na zdravotní stav lidí působí
negativně různé vlastnosti podnebí, podle daných okolností, jako např. chlad nebo přílišné
teplo, prudké výkyvy teploty, dráždivost, mlhy a vlhkost vzduchu, větrnost, prašnost, souvislá
oblačnost s nedostatkem slunečního svitu atd. Léčivý účinek klimatu je dán komplexním
působením celého souboru faktorů, které jsou fyzikální, chemické a biologické povahy, ale i
emocionálních podnětů a příznivě ovlivňují fyziologické funkce organismů. Příznivé
klimatické vlastnosti jsou dány hlavně zeměpisnou polohou, místním tvarem terénu,
především blízkými horskými hřebeny, a kvalitou půdy. Ke specifickým činitelům patří
vysoká radioaktivita a mimořádný výskyt atmosférické elektřiny, nepřítomnost alergenů a
vysoká intenzita ultrafialového záření ve vysokohorském podnebí, aromatické látky v lesním
klimatu.

2.3. Kategorie klimatu
Představují rozčlenění podnebí hlavně podle jeho horizontálního a vertikálního rozsahu.
Existuje značná nejednotnost ve vymezení a kategorie se často překrývají. Uváděny jsou
kategorie největšího rozsahu jako podnebí světové (globální) a naopak mikroklima jako
nejmenší. Někteří autoři ještě vymezují v rámci mikroklimatu submikroklima jako jeho dílčí
část. Otázkou zůstává vymezení hranice mezi jednotlivými kategoriemi, používá se hledisek
prostorových, časových nebo energetických. Nejčastěji se setkáváme s těmito kategoriemi
klimatu:
Makroklima představuje kategorii podnebí velkých území (stovky km2), utvářených
spolupůsobením všeobecné cirkulace atmosféry (víry s poloměrem křivosti 105 m a trváním
105 s) a energetické bilance aktivního povrchu. Výškově je vymezeno od tropopauzy po
hranici mezoklimatu. Jde o podnebí kontinentů, podnebných pásů, oceánu. Meteorologická
měření prováděná na stanicích ve výšce 2 m charakterizují makroklima jen tehdy, když
vystihují podnebí širokého okolí, což je složité v členitém terénu.
Mezoklima je kategorie podnebí středních rozměrů, vertikálně může sahat až po horní
hranici planetární vrstvy, horizontálně představuje jednotky až desítky km. Při cirkulaci se
uplatňují víry s poloměrem křivosti 103 až 104 m, s trváním 103 až 104 s. Podle některých
autorů jsou mezoklima a místní podnebí synonyma. Podnebí místní - podnebí vytvářené v
závislosti na reliéfu a charakteru aktivního povrchu. V místním podnebí se uplatňuje vliv
mikroklimatu až mezoklimatu. Vertikálně je dáno mezní vrstvou atmosféry. V závislosti na
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vertikálním členění se zde mohou vytvářet místní proudění, např. horské a údolní větry,
mrazové kotliny apod. Vyjadřuje podnebí údolí, města, lesa, léčebných oblastí, např. mořské
lázně, lesní středohorská klimatická místa apod. Topoklima je podnebí vytvářející se hlavně
pod vlivem reliéfu, podnebí reliéfové. Jde o podnebí svahů, údolí apod., liší se od podnebí
rovin. Jeho zařazení do kategorií klimatu není jednoznačné, pohybuje se většinou mezi mikroa mezoklimatem, někdy je považováno za synonymum pro místní klima.
Mikroklima

je

kategorie

podnebí

nejmenších

rozměrů,

vyjadřuje

režim

meteorologických dějů daných stejnorodým aktivním povrchem. Vertikální rozměr je dán
charakterem aktivního povrchu a vlivy vyšších kategorií klimatu, takže za silného proudění se
nemusí mikroklima vůbec vytvářet. Za vhodných podmínek, za radiačních dnů, může
dosahovat výše kolem 10 m. Mikroklima je tedy omezeno na vrstvu vzduchu přiléhající k
zemskému povrchu. Jeho horizontální rozsah je vymezován různě, od několika m2 až po 1
km2. Rozhodující je rozsah homogenního aktivního povrchu, který podmiňuje určité
odlišnosti od okolního podnebí (např. mikroklima lesa, paseky apod.). V měřítku
mikroklimatu jsou pro turbulentní proudění charakteristické víry s poloměrem křivosti 10-1 m
až 101 m, s trváním 1 až 10 s. V mikroklimatu jsou vertikální gradienty v přepočtu na 100 m
až tisíckrát větší než ve volné atmosféře. To znamená, že mikroklimatologická měření jsou
odlišná, pokud jde o umístění, délku měření, ale i typy použitých přístrojů. Mikroklima
rozdělujeme podle různých pohledů, nejznámější je porostní, ale můžeme také popisovat
mikroklima radiační (analýza radiačních poměrů), skleníkové (specifikace prostředí skleníků)
apod.
Mikroklima porostní (vegetační), mikroklima ovlivněné rostlinami vyjadřuje režim
mikrometeorologických dějů v porostech, kde aktivní povrch je na rozdíl od půdy velmi
členitý, takže hovoříme o aktivní zóně. Kryptoklima, samostatná kategorie mikroklimatu, je
mikroklima uzavřených prostor přírodních i umělých. Potlačena je přírodní periodicita,
dochází ke sníženému proudění vzduchu, menší výměně vzduchu, snížení až k úplnému
zastínění slunečního záření apod. Chod meteorologických prvků má v kryptoklimatu menší
amplitudu.
2.4. Klasifikace podnebí Země
Členitý povrch Země a působení dalších klimatvorných faktorů zákonitě způsobuje
velkou rozdílnost podnebí zemského povrchu. Vymezení stejného či podobného podnebí v
měřítku planety Země nebo jejích částech provádíme pomocí různých klasifikací podnebí.
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S ohledem na různé pohledy na podnebí a následné využití jsou klasifikace vedeny podle
různých charakteristik, např. nejdůležitějších klimatických prvků, klimatických indexů, ale
také převažujících ekosystémů apod.
Při hodnocení podnebí Země se v teoretické oblasti často setkáváme s pojmem podnebí
solární (matematické), které by se vytvořilo na Zemi se stejnorodým povrchem, bez
atmosféry, a bylo by určeno jen sumou dopadajícího slunečního záření v závislosti na
zeměpisné šířce. Takto se vlastně podle výšky Slunce nad obzorem vymezují tři základní
pásma. Tropické pásmo je vymezeno obratníky Raka a Kozoroha, to je mezi 23° 30´ severní
a jižní zeměpisné šířky (dále jen s.z.š. nebo j.z.š.) a představuje asi 40 % zemského povrchu.
Mírné pásmo severní polokoule leží mezi obratníkem Raka a severním polárním kruhem
(23° 30´až 66° 30´ s.z.š.) a jižní polokoule mezi obratníkem Kozoroha a jižním polárním
kruhem (23° 30´až 66° 30´ j.z.š.) a zabírají asi 52 % povrchu. Od severního polárního kruhu
k pólu jde o severní polární pásmo a obdobně na jižní polokouli o jižní polární pásmo, která
společně představují asi 8 % zemského povrchu. Tento způsob členění podnebí Země patří
k nejstarším a bývá doplněn o dílčí dělení. Často bývají samostatně uváděna pásma
subtropická a subarktická. V rámci jednotlivých pásem jsou vymezovány typy podnebí, např.
kontinentální, oceánské a horské. Na ohraničení dílčích pásem není v tomto pohledu jednotný
názor.
V klimatologických příručkách bývá často jako základní uváděno členění klimatu Země,
které podle průměrné roční amplitudy teploty vzduchu stanovil Gorczyňski. Amplituda (A)
v jeho pojetí je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším měsíčním průměrem teplot vzduchu
v ročním chodu mínus nejmenší měsíční průměr a vymezuje podnebí:
1.

Podnebí rovníkové

A

pod 2,5°C

2.

Podnebí oceánické

A

2,5 až 10°C

3.

Podnebí přechodné

A

10 až 25°C

4.

Podnebí kontinentální

A

25 až 40°C

5.

Podnebí extrémně kontinentální

A

nad 40°C

Tab. 2.1. Pásma podnebí Země podle Gorczyňského

Určením podnebných pásem, oblastí, typů apod. se zabývalo mnoho klimatologů, a
proto bylo stanoveno velké množství klasifikací podle různých pohledů jednotlivých autorů.
Všechny tyto klasifikace můžeme při určitém zjednodušení sjednotit do širších základních
skupin:
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2.4.1. Klasifikace efektivní (konvenční)
Využívají ke členění podnebí základních klimatických projevů v závislosti na
geomorfologických a vegetačních podmínkách včetně jejich změn v průběhu roku. Hranice
mezi jednotlivými klimatickými typy (oblastmi) jsou určeny velikostí klimatických a dalších
prvků. Profesor Köppen sestavil nejrozšířenější klasifikaci podnebí Země, a to nejen v této
skupině.
V této klasifikaci bylo při vyhodnocování podnebí použito základních hodnot
klimatických prvků, a to srážek a teploty vzduchu. Byl brán v úvahu také jejich průběh včetně
vztahu mezi podnebím a životem rostlin. Köppen na povrchu Země vymezuje 5 hlavních
klimatických pásem podnebí, označených velkými písmeny, dále dělených na typy a podtypy:
A) podnebí tropická deštná s průměrnými měsíčními teplotami nad 18 °C. Průměrná roční
teplota dosahuje i přes 25 °C, roční teplotní amplituda je do 6 °C. Díky nepřetržitému teplu
není období vegetačního klidu a neprojevuje se chladné roční období. Průměrný roční úhrn
srážek je nad 750 mm, s projevy pasátového a monzunového proudění. Tento pás představuje
asi 36,1 % povrchu Země.
Af - podnebí vlhkých tropických pralesů (liánové). Stále vlhké a teplé podnebí
tropických lesů je bez suchého období, srážek je nadbytek. Rozdíl mezi nejteplejším a
nejchladnějším měsícem pouze 1 až 6 °C.
Aw - podnebí savan (baobabové) má období suché a vlhké. Skutečné suché období je v
zimě příslušné polokoule. Roční úhrn srážek menší než 2 500 mm. Např. při ročním
srážkovém úhrnu 2 000 nebo 2 500 mm naprší v měsíci srážkami nejchudším 60, ale i 20 mm,
při nižším úhrnu i 0 mm. Teplotní rozdíl mezi měsíci se zvětšuje až na 12 °C. Tropické lesy
charakteru podnebí Af se nacházejí v tomto podnebním typu pouze podél řek jakožto lesy
galeriové. Charakteristickým stromem je Adansonia digitata-baobab.
Am - přechodná forma mezi podnebím Af a Aw. Je to klima deštných lesů některých
hornatých pobřeží, proti nim vane letní monzun přinášející tolik srážek, že ani během
výrazného suchého období nevyschne půda natolik, aby byl podstatně ovlivněn růst stromů.
Rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším měsícem je zde o něco větší než u podnebí Af, a to
až 8 °C.
B) podnebí suchá s malými srážkami, a proto s jejich trvalým nedostatkem, a zákonitě s
vysokým potenciálním výparem. Následkem toho se zde vyskytuje xerofytní vegetace s
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obdobím klidu během větší části roku, na kterém se částečně podílí též výskyt chladného
období. Hranice podnebí sucha jsou určeny poměrem mezi průměrnou roční teplotou vzduchu
a průměrným ročním úhrnem srážek. Pás pokrývá kolem 10,6 % Země.
Podle stupně suchosti rozeznáváme podnebí stepní (BS) a pouštní (BW). Hranice mezi
podnebím pustin a stepí Köppen stanovil:
v oblastech se zimními dešti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro = t
v oblastech se srážkami rovnoměrně rozdělenými během roku . . . ro = t + 7
v oblastech s letními dešti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro = t + 14
Hranici mezi podnebím stepí a stromů:
v oblastech se zimními srážkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro = 2t
v oblastech se srážkami rovnoměrně rozdělenými během roku . . . ro = 2t + 14
v oblastech s letními dešti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro = 2t + 28
ro - průměrný roční úhrn srážek v cm,
t - průměrná roční teplota vzduchu ve °C
BS - podnebí stepní
při průměrné roční teplotě
je roční úhrn srážek menší než

25 ° 20 ° 15 °
700 600 500

10 °
400

5 °C
300 mm

Bshw - podnebí tropických stepí (Espinal nebo Mezquiteklima) - stepní klima s řídkými,
zato prudkými lijáky. V zimě panuje suché období. Nejchladnější měsíc od 2 do 22 °C,
nejteplejší mezi 22 až 34 °C.
Bshs - podnebí subtropických stepí (Tragantklima). Vyznačuje se spornými zimními
dešti a horkým suchým létem. Nejteplejší měsíc má 22 až 65 °C. Zima je mírná (2 až 15 °C),
jinovatka a sníh jsou řídkým jevem.
Bsk -

podnebí prérií. Teplota nejstudenějšího měsíce klesá až k -30 °C. Nejteplejší

měsíc má teplotu nad 18 °C.
BW - podnebí pustinné
při průměrné roční teplotě
je roční úhrn srážek menší než

25°
350

20° 15°
300 250

10°
200

5°
150

0° -5 °C
100 50 mm

31

BWh - podnebí datlovníkové nebo saharské, podnebí horkých pustin - pustiny téměř bez
dešťů. Nejteplejší měsíc má nejméně 26 °C, nejchladnější 10 až 22 °C. Průměrná roční teplota
je větší než 18 °C. Charakteristickým stromem je Phoenix dactylifera.
BWk - podnebí saxaulové, podnebí chladných pustin - v zimě chladné pustinné klima se
sněhovými bouřemi. Nejchladnější měsíc má teplotu +2 až –16 °C, nejteplejší 20 až 30 °C.
Ač je v zimním období málo srážek, přesto má půda zjara dostatečnou vlhkost pro krátké
období xerofytní a holofytní vegetace. Charakteristický je výskyt pustinného stromku
Haloxylon ammodendron.
C) podnebí mírně teplá až teplá deštná jsou typická proměnlivostí počasí a výraznou
cyklonální činností. Rok má typická roční období. Teplota nejchladnějšího měsíce mezi +18
a –3 °C.
při průměrné roční teplotě
0°
je roční úhrn srážek větší než 200

5°
300

10°
400

15°
500 mm

Sníh se v oblastech s nižší zeměpisnou šířkou vyskytuje velmi málo. Typický je jeho
výskyt při polární hranici, kde netvoří dlouhotrvající sněhovou pokrývku díky častým
oblevám, ale dostavuje se každou zimu. Podnebí této skupiny vykazují velké rozdíly v
průběhu ročních dob, v nástupu a trvání horkých a chladnějších, suchých a deštivých období,
kdy v zimě je nepravidelný výskyt sněhové pokrývky. Představuje 27,2 % povrchu, který je
rozdělen mezi typ mírně teplého klimatu se suchým létem (Cs), suchou zimou (Cw) a s
rovnoměrně rozloženými srážkami během roku (Cf).
Cs - podnebí subtropické pravé (klasické). Teplé podnebí se suchým létem. Zimy jsou
mírné, vlhké. Srážkami nejbohatší měsíc během chladnější části roku přináší více než 3x tolik
srážek jako srážkově nejchudší měsíc teplejší části roku.
Csa - podnebí olivové - horké léto, beze srážek. Nejteplejší měsíc má průměrnou teplotu
22 až 28 °C.

Pro toto mediteránní klima je charakteristická kultura olivovníku (Olea

europaea).
Csb - podnebí vřesovcové - velmi podobné předchozímu, ale s chladnějším létem.
Nejteplejší měsíc má teplotu pouze 14 až 22 °C.
Cw - podnebí čínské, kaméliové - teplé, v zimě suché, v létě vlhké podnebí.
Nejdeštivější měsíc teplého ročního období má 10x více srážek než nejsušší měsíc chladného
období. Toto podnebí mají jednak subtropy čínského (monzunového) typu a dále se s ním
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setkáváme v tropických oblastech v horských polohách, které mají tropický režim srážek, ale
subtropickou úroveň teploty.
Cf - podnebí stále vlhké, mírně teplé až teplé.
Cfa - podnebí virginské - stále vlhké a v létě horké podnebí. Nejteplejší měsíc má
průměrnou teplotu vyšší než 22 °C.
Cfb - podnebí bukové - stále vlhké, v létě mírně teplé podnebí. Teplota nejteplejšího
měsíce je pod 22 °C. Charakteristickým stromem je Fagus silvatica.
Cfi - horské vlhké podnebí s vyrovnanou teplotou, rozdíl mezi měsícem s nejvyšší a
nejnižší teplotou je menší než 5 °C. Podnebí příznačné pro některé horské polohy v tropech.

D) podnebí subarktická se nacházejí pouze na severní polokouli díky působení pevnin, v
zimě chladná podnebí se sněhem. Jeho jižní hranice je dána izotermou -3 °C nejchladnějšího
měsíce a severní izotermou 10 °C nejteplejšího měsíce v roce, která je současně severní
hranicí lesa. Je 7,3 % plošně nejmenším pásem, který se dělí na typ s rovnoměrným
rozložením srážek (Df) a typ se suchou zimou (Dw).
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Podnebí s pravou zimou při sněhové pokrývce a krátkým pravým létem.
Df - podnebí se studenou a vlhkou zimou - srážky se dostavují během celého roku.
Dfa - podnebí s horkým létem - červencová teplota je vyšší než 22 °C.
Dfb - podnebí dubové s teplým létem - nejteplejší měsíc má teplotu nižší než 22 °C, ale
nejméně 4 měsíce mají teplotu vyšší než 10 °C. Příznačný je výskyt různých druhů dubů
(Quercus).
Dfc - podnebí březové - pouze 1 až 4 měsíce mají teplotu vyšší než 10 °C. Typický je
výskyt různých druhů břízy (Betula).
Dw - podnebí zabajkalské se studenou, ale suchou zimou.
E) podnebí studená mají průměrnou teplotu vzduchu všech měsíců nižší než 10 °C. Podnebí
s mírnou až velmi studenou zimou, většinou se zápornými teplotami. Malé úhrny srážek jsou
většinou sněhové. Na ploše 18,8 % zemského povrchu jsou vymezeny typy:
33

ET - podnebí tundry, kde nejteplejší měsíc má teplotu mezi 10 a 0 °C,
EF - podnebí věčného mrazu - teplota všech měsíců je nižší než 0 °C. Obleva nastává
pouze za denních neperiodických výkyvů.
Vymezení pásem podle Köppenovy klasifikace pro území ČR je na obr. 2.3.

K dalším významným klasifikacím patří dříve rozšířená Thornthwaiteova klasifikace
podnebí. Je zaměřena na biologické hledisko a vhodná pro rajonizaci zemědělskou, kdy
hranice typů podnebí jsou stanoveny podle jeho indexu vlhkosti.
V literatuře ještě nacházíme další klasifikace. Podstatou hydrologická je klasifikace podnebí
Země, kterou stanovil Pencl. Na základě druhů (déšť nebo sníh) a množství srážek, koloběhu
vody a porovnání srážek s výparem (vláhové bilance) stanovil šest typů shrnutých do tří
skupin.
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Obr. 2.3 Klimatické oblasti podle Köppenovy klasifikace (Atlas podnebí Česka, 2007)
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2.4.2. Klasifikace genetické
Vycházejí ze základních podmínek utváření podnebí. Klasifikace podle

Alisova

vymezuje podnebná pásma podle převládajícího výskytu vzduchových hmot. Za ryze
genetickou je považována Flohnova klasifikace, vycházející ze čtyř druhů větrných pásů v
rámci všeobecné cirkulace atmosféry. Vymezené hranice nejsou vždy jednoznačné.
Alisova klasifikace podnebí patří k nejužívanějším klasifikacím klimatu této skupiny.
Tato klasifikace vymezuje podnebná pásma podle převládajícího výskytu vzduchových hmot.
Vychází ze základních faktorů tvorby klimatu, pásmovitosti (režim záření), cirkulace ovzduší,
transformace vzdušných hmot vlivem povrchu a působení mořských proudů. Alisov určil čtyři
hlavní pásma – vzduchu rovníkového, tropického, mírných šířek, arktického (na jižní
polokouli antarktického) a tři přechodná pásma - rovníkových monzunů, vzduchu
subtropického a subarktického (subantarktického).
Jednotlivé pásy se dále dělí podle vlastností zemského povrchu na typy klimatu
kontinentálního a oceánského. Rozdělení na typ klimatu západních a východních pobřeží
pevnin je dáno rozdílnými podmínkami všeobecné cirkulace atmosféry a rozložením
mořských proudů.
Flohnova klasifikace podnebí vychází ze čtyř druhů větrných pásů v rámci všeobecné
cirkulace atmosféry, a to: a) rovníkového pásu západních větrů, b) pasátového pásu
východních větrů, c) mimotropického pásu západních větrů, d) polárního pásu východních
větrů. Podnebné pásy jsou dále děleny.

2.4.3. Klasifikace biogeografické
Vycházejí při stanovení klimatických oblastí pevnin z přírodních krajinných celků (zón),
protože podnebí je jednou z určujících složek vývoje krajiny. Na rozdíl od předcházejících
klasifikací, kde základem hodnocení jsou charakteristiky podnebí, tyto klasifikace vycházejí z
krajinně geografických oblastí. Pásma a jednotlivé typy klimatu jsou potom hlavně určovány
charakteristickými znaky krajiny, jejího rostlinstva apod., včetně klimatických faktorů.
Nejznámější z této skupiny je klasifikace podle Berga. Některé typy podnebí podle Berga a
podle Köppena se shodují.
Klasifikace podle Berga rozlišuje 12 pásem podnebí: 1. podnebí věčného mrazu, 2. podnebí
tundry, 3. podnebí tajgy, 4. podnebí mírného pásma listnatých lesů, 5. podnebí stepí, 6.
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podnebí oblastí kolem Středozemního moře, 7. monzunové podnebí mírných šířek, 8. podnebí
pouští mimotropického pásma, 9. podnebí subtropického lesa, 10. podnebí subtropických
pouští, 11. podnebí savan, 12. podnebí vlhkého tropického lesa.
Pro lesnické účely je ve světě hodně používána klasifikace, kterou vymezil Rubner.
Klimatická pásma jsou určena počtem dnů s průměrnou denní teplotou nad 10 °C, při
dostatečné vlhkosti. Tato délka vegetačního období (v našich podmínkách jde o hlavní
vegetační období) je často označována za nejdůležitější kritérium pro hodnocení možného
výskytu dřevin. V každém pásmu je rozlišena oblast s klimatem přímořským, přechodným a
pevninským. Dále se rozlišuje klima rovin a klima horské. Obdobná kritéria byla uplatněna v
ČR při delimitaci lesních pěstebních oblastí. Na povrchu Země je vymezeno těchto 6
klimatických pásem:
1. pásmo arktické, 2. pásmo subarktické (subalpinské), 3. pásmo studené, 4. pásmo mírné, 5.
pásmo teplé, 6. pásmo horké.

3.

PODNEBÍ EVROPY
Podnebí ČR je součástí podnebí Evropy, které je výrazně ovlivňováno pohořími. Tato

jsou příčinou výrazných odchylek izolinií meteorologických prvků nejen v těchto horských
oblastech, ale i v sousedících územích. Na podnebí západní Evropy působí Skandinávské
pohoří, podnebí jižní Evropy ovlivňují rovnoběžkovitě ležící pohoří Pyrenejí, Alp a Karpat.
Pobřeží Evropy je silně členité a rovněž tak i její reliéf.
Hlavně podnebí západní Evropy je ovlivněno Atlantickým oceánem. Podnebí východní
Evropy je pod vlivem asijské pevniny, a tak dochází k rozdílům v teplotních a srážkových
poměrech západní a východní Evropy. Velmi důležitý je teplý Golfský proud, který ohřívá i
severozápadní Evropu, takže teploty v těchto zeměpisných šířkách jsou vyšší. Proto pobřeží
Norska na 60° s.š. má průměrnou teplotu ledna 1 °C, na stejné zeměpisné šířce na východní
Sibiři vlivem asijské pevniny je pod -40 °C.
Největší rozdíly mezi severní a jižní Evropou se projevují v zimním období. V zimě je
radiační bilance v severní Evropě záporná. Ve východní části západní Evropy a ve střední
Evropě se v jarních obdobích projevuje pronikání arktických vzduchových hmot. Mrazy, které
se při tom dostavují, mohou být škodlivé pro zemědělství. V jižní Evropě určuje podnebí
vzduch mírných šířek v zimě a tropický v létě. Nejvyšší teploty jsou v jižní Evropě, kde v
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chráněných údolích je červencový průměr vyšší, a to 27 až 29 °C (Řecko, Španělsko). Na
většině území Evropy je v průměru nejteplejším měsícem červenec, s výjimkou pobřeží a
horských oblastí, kde je srpen teplejší nebo stejně teplý jako červenec. Ve střední Evropě se
na podzim projevuje tzv. babí léto v délce několika dní až týdnů. Zvýšení teplot vzduchu
souvisí s přenosem teplého vzduchu z jižní Evropy při anticyklonálním počasí.
Rozložení srážek souvisí s vlivy návětří a závětří, při čemž všeobecně k východu srážek
silně ubývá. Směrem na východ od pobřeží jsou častější bouřky, např. na francouzském
pobřeží je ročně asi 7 dní s bouřkou, zatímco v ČR na téže šířce je jich přes 30. Zvýšené
srážky v zimě v středozemní oblasti souvisí se středomořskou frontální zónou. Sněhová
pokrývka se na západním pobřeží a na jihu obyčejně nevytváří. V horách je sněžná pokrývka
stálá a dosti mocná, zvláště na návětrných svazích. Jihovýchodní a východní části střední
Evropy trpí výskytem sucha, zvláště na jaře při jihovýchodním proudění. Podle klasifikace
Alisova leží převážná část Evropy v pásu vzduchu mírných šířek (obr.3.1.). Subtropický pás
tvoří jih Francie, Pyrenejský, Apeninský a Balkánský poloostrov jižně od pohoří Balkán.

Obr. 3.1. Klimatická pásma a
oblasti Evropy podle Alisova: 1 pásmo subtropického vzduchu (PSV),
oblast atlanticko-středomořská, 2 PSV,

oblast

středomořská, 3 mírných

šířek

kontinentálněpásmo vzduchu
(PMŠ),

atlanticko-arktická, 4 -

oblast

PMŠ, oblast

atlanticko-kontinentální, 5 - PMŠ,
oblast kontinentálně-evropská.

Jsou vymezeny následující
oblasti podnebí Evropy:
1) atlanticko-středomořská
oblast má v zimě převážně
vzduch mírných šířek, v létě
vzduch tropických šířek. Nízké
teploty

jsou

ochrannému

ojedinělé
vlivu

díky

horstev

(Pyreneje, Alpy, Apeniny a Karpaty), která chrání před vpády studeného kontinentálního
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vzduchu. Srážky se vyskytují hlavně v zimě a na jaře. Léta jsou slunná a suchá. Patří sem jih
Francie, Pyrenejský a Apeninský poloostrov. Zde jsou soustředěna nejznámější rekreační
střediska Evropy.
2) kontinentálně-středomořská oblast patří též do pásu subtropického vzduchu. Podnebí
je zde podobné atlanticko-středomořské oblasti, ale jsou zde větší vlivy kontinentu. Letní
období je též velmi příznivé pro rekreaci. Řadíme sem Balkánský poloostrov.
3) atlanticko-arktická oblast, představuje Skandinávský poloostrov a Finsko s výjimkou
jejich jižních oblastí. V zimě je tu intenzivní rozvoj cyklonální činnosti na arktické frontě, a
proto tu jsou časté vpády atlantického a arktického vzduchu. Zesílená cyklonální činnost a
časté vpády atlantického vzduchu způsobují zřetelné kladné anomálie teplot zimních měsíců a
převládání pošmourného a deštivého počasí. V teplém období jsou časté vpády arktického
vzduchu, což způsobuje snižování teplot v létě. Zvláště chladné léto bývá na severu a
severozápadě této oblasti, kde průměrná teplota července není vyšší než 10 0C. Směrem k
jihu se arktický vzduch postupně prohřívá.
4) atlanticko-kontinentální oblast představuje část západní Evropy včetně Alp a
severních Karpat. Po celý rok tu převládají vzdušné proudy z Atlantického oceánu, které v
zimě přicházejí převážně s atlantickými cyklonami a jsou provázeny pošmourným a deštivým
počasím a v létě přicházejí se sérií cyklon. Atlantický vzduch se se vzdáleností postupně
transformuje. Na západě je zima mírná, léto chladné, srážky i oblačnost značné po celý rok,
při čemž je jich nejvíce na počátku zimy. Ve východní části této oblasti je zima chladnější a
léto teplejší než na západě, maximum srážek je v létě.
5) kontinentálně-evropská oblast zabírá jihovýchodní oblasti Evropy, jižní Karpaty,
Uherskou nížinu a balkánské státy severně od pohoří Balkán. Po celý rok tu převládá
kontinentální vzduch, který se transformuje ze vzduchu přicházejícího z Arktidy a z
Atlantického oceánu. Při transformaci se atlantický vzduch v zimě ochlazuje a vysušuje,
arktický vzduch se však v jihovýchodní Evropě ohřívá a sytí vlhkostí. V létě vzniká
kontinentální vzduch hlavně v oblasti azorské anticyklony, někdy však i v rozplývajících se
oblastech nižšího tlaku vzduchu. Atlantický vzduch se při tom prohřívá. Proto má tato oblast
poměrně tuhé zimy se sněhovou pokrývkou i v nížinách a velmi horká léta.
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3.1. Tvorba podnebí během roku
Pro počasí a podnebí Evropy jsou řídícími tlakovými útvary azorská tlaková výše a
islandská tlaková níže. V zimě však mimo islandskou tlakovou níži nad severním Atlantikem
ovlivňuje Evropu i sibiřská anticyklona. Nad Evropou je též poměrně vysoký tlak vzduchu,
zvláště v jižní části střední Evropy. Přenos vzduchu z Atlantického oceánu je vyvoláván
cyklonální činností. Jsou to cyklony v severní Evropě, vázané na arktickou frontu, a cyklony
na polární frontě, kde se vzduch z Atlantického oceánu stýká s relativně chladným
pevninským vzduchem. Přechod těchto cyklon způsobuje rychlou výměnu vzduchových hmot
a prudké změny teploty vzduchu. Na jihovýchodě Evropy je vyšší tlak vzduchu, naopak nad
Středozemním mořem je poměrně nízký tlak vzduchu, proto na pobřeží Středozemního moře
převládají severní větry.
Zima v západní Evropě, zvláště na pobřeží, je poměrně mírná vlivem teplého Golfského
proudu, který dává velké množství tepla, takže v severozápadní Evropě jsou teploty pro tyto
zeměpisné šířky mimořádně vysoké. Na jaře se silně zeslabuje Islandská níže, tak postupně
slábne cyklonální činnost a zmenšuje se četnost větrů vanoucích z Atlantického oceánu.
Relativně teplý oceánický vzduch pronikající nad zasněženou pevninu se silně ochlazuje,
avšak uprostřed dubna a v květnu je již tento vzduch v západní Evropě studenou hmotou. Ve
východní části západní Evropy a ve střední Evropě se dostavují tzv. návraty chladna
podmíněné pronikáním arktických vzduchových hmot. Teploty pod 0 °C způsobují škody v
zemědělství. Mimo mrazy působí na jaře v jihovýchodní a ve východní části střední Evropy
škodlivě také delší bezsrážkové periody, které vyvolávají sucho. Jsou často vyvolávány
jihovýchodním prouděním.
V létě zasahuje azorská anticyklona svým výběžkem jih Evropy. Oblast vyššího tlaku je
také v důsledku nízkých teplot v Arktidě, a proto severní Evropa leží v oblasti relativně
nízkého tlaku. V této oblasti probíhá cyklonální činnost regenerací atlantických oklusí
arktické fronty. V jednotlivých letech se cyklonální činnost v létě rozvíjí k jihu až k 50.
rovnoběžce. Ve střední Evropě jsou slabé horizontální barické gradienty a větry jsou
proměnlivé. V jižní Evropě převládají západní větry se severní nebo jižní složkou. V létě nad
větší částí Evropy probíhá proces transformace vzduchových hmot. Ve Skandinávii a Finsku
je to transformace arktického vzduchu, která probíhá pomaleji, než dále na jihu. Proto v létě
nemívá advekce arktického vzduchu velký význam jako v zimě, protože se daleko více se
uplatňuje vliv insolace.
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Na podzim se znovu zesiluje příliv vzduchu z Atlantického oceánu. V říjnu je teplota
mořských vzduchových proudů ze západu vyšší než teplota v kontinentálních prouděních, a
tak na západě je značně tepleji než na východě. Ve střední Evropě díky přenosům teplého
vzduchu z jižní Evropy a z těch oblastí, které jsou na západním okraji anticyklony, stoupá
teplota vzduchu. Jde o tzv. babí léto, trvající někdy jen několik dní, ale také i více jak týden.
Jde o anticyklonální počasí s vyššími teplotami během dne a malou oblačností. V noci je
jasno a chladno a mohou se již vyskytovat mrazy, zvláště v údolích a kotlinách.

3.2. Teplotní poměry
Množství slunečního záření se v Evropě rychle mění ve směru sever jih. Roční úhrny
globálního záření na severu Skandinávského poloostrova jsou menší než 90 kWh.m-2, v jižní
Evropě jsou až 1600 kW.m-2. Se zeměpisnou šířkou souvisí i radiační bilance. V ročním
průměru je v západní Evropě kladná radiační bilance a zmenšuje se celkově od jihu k severu.
V severní Evropě má méně než 230 kWh-2, na jihu je vyšší než 700 kWh.m-2. V zimě je
radiační bilance v severní Evropě záporná, v prosinci a v lednu prochází nulová izolinie
průměrně u 40° s.š.
Klimatické podmínky zimy jsou v Evropě velmi proměnlivé, a to jak během několika
dnů, tak v jednotlivých letech. V některých letech jsou zimy mírné, bezmrazé a bez sněhu (i
na rovinách), což souvisí s intenzivním západním prouděním. Vyskytují se však výjimečně
zimy studené, dané východním prouděním nebo se vpády studeného vzduchu.
Lednové izotermy ukazují, že ve studené roční době klesá teplota k jihu (obr.3.2.). V
jižní Evropě určuje podnebí ve značné míře existence vzduchu mírných šířek v zimě a
tropického v létě, přičemž obě vzduchové hmoty v daných ročních dobách tu vznikají na
místě. Velký vliv na podnebí západní Evropy mají Skandinávská pohoří a ve směru
rovnoběžek orientovaná pohoří, a to Pyreneje, Alpy a Karpaty, z nichž největší vliv mají
Alpy. Tato pohoří zamezují vpádům studeného vzduchu od severu. Vniknutí způsobuje silné
odchylky izolinií meteorologických prvků nejen v těchto horských oblastech, nýbrž i v jejich
sousedstvích. Nulová lednová izoterma vede podél mořských břehů k 71° s.š., ve vnitrozemí
je však teplota značně nižší, což je v důsledku norských pohoří poledníkového směru stojícího
kolmo k převládajícímu vzdušnému proudění. Avšak tam, kde chybí horské překážky, jako je
tomu v západní Evropě, jsou i hluboko ve vnitrozemí kladné zimní teploty.

41

Obr. 3.2. Rozložení průměrných
teplot vzduchu na území Evropy
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V červenci se izoterma 10 °C ohýbá kolem severozápadního pobřeží Skandinávie a vede
podél celého severního pobřeží Evropy (obr. 3.3.). Studené léto je i v horách, kde jsou ve
výškách 3000-5000 m teploty kolem 0 °C. Nejvyšší teploty jsou v jižní Evropě, kde v
chráněných údolích je červencový průměr mezi 27 až 29 °C (Řecko, Španělsko).

3.3. Srážkové poměry
Rozložení průměrných ročních úhrnů srážek na území Evropy je hlavně vlivem reliéfu
rozdílné (obr. 3.4.). Převážná část území Evropy má srážkové úhrny v rozpětí mezi 500 až
1000 mm. Ovšem na návětrných stranách pohoří překračují roční průměry místy i 2000 mm
(jihozápadní pobřeží Norska). Naopak průměrné roční úhrny nižší než

500 mm

mají

jihovýchodní oblasti Ruska, kde místy klesají roční úhrny pod 250 mm. Všeobecně se dá
říci, že v Evropě od západního pobřeží směrem k východu srážek ubývá a mění se jejich
rozložení v průběhu roku. Zimní srážky na většině území Evropy jsou pevné, avšak sněhová
pokrývka se na západním pobřeží a na jihu obyčejně nevytváří. V horách je však stálá a místy
velmi vysoká, zvláště na návětrných svazích. Protože teplé oceánické vzduchové hmoty
postupují na poměrně chladnou pevninu, jsou v západní Evropě na pobřeží příznivé podmínky
pro kondenzaci. V zimě je tu oblačné počasí s výskytem vyšších srážek. Významnou roli v
rozložení srážek sehrává vliv návětří a závětří.
Značné množství srážek v zimě je ve středomoří v souvislosti se středomořskou frontální
zónou. V letním období mimo jižní Evropu vypadává největší podíl z ročních úhrnů, ale mění
se charakter srážek. V oblastech vzdálenějších od pobřeží bývají často bouřky, zatímco na
pobřežích se vyskytují letní bouřky málo. V horách jsou v létě časté konvekční srážky, které
nezávisí na směru větru, a tak se jejich vlivem snižuje vliv návětří a závětří. V jižní Evropě
spadá v létě málo srážek, např. v chráněných údolích v Řecku a Španělsku průměrně méně
než 5 mm za měsíc. Velká suchost je způsobována tím, že polární fronta je posunuta na sever
a vytváří se tu anticyklony. Delší období sucha v těchto oblastech jsou zvláště v letech, kdy
sem od západu nebo i ze severu zasahuje azorská anticyklona. Výjimečně bývají taková
bezsrážková období i v západní Evropě. Pokud ano, tak se zde vyskytují v chladném pololetí.
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Obr. 3.4. Rozložení průměrných ročních úhrnů srážek (mm) v Evropě.

Ráz rozložení srážek se při přechodu od léta k podzimu mění. Na západě se vzrůstem
cyklonální činnosti roste množství srážek. V jižní Evropě vzrůstá na podzim množství srážek.
Projev tohoto zesílení pozorovat i ve střední Evropě zvětšením srážek na počátku podzimu.
Pro podzim je charakteristické zvětšení počtu dní se srážkami. V letech se zvláště silným
rozvojem cyklonální činnosti vznikají na moři bouře, velké srážky v horách a záplavy
v nížinách.

4.

PODNEBÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Území naší republiky náleží do oblasti přechodného klimatu středoevropského, což je

dáno cirkulačními a geografickými poměry. Převážnou část roku u nás převládá vzduch
mírného pásma, ovšem vliv má také vzduchová hmota tropická a v krátkých časových úsecích
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také vzduchová hmota arktická (v zimním období). Na naše podnebí působí vlivy
Atlantického oceánu (vliv oceanity), ale také v menší míře euroasijský kontinent
(kontinentality). Přes malou plochu naší republiky je uváděno, že kontinentalita vzrůstá od
západu k východu o 10 %. Porovnáme-li průměrnou teplotu vzduchu s tzv. pásmovou
teplotou, která odpovídá zeměpisné šířce daného místa, zjistíme, že např. v severozápadních
Čechách jsou teploty v lednu o více než 7 °C vyšší než teploty odpovídající šířkové teplotě.
Oceanita Čech se uvádí asi 55 %, pro východní Moravu kolem 50 %. V Čechách je mírnější
zima a chladnější léto, sluneční svit je nižší a srážky jsou stejnoměrněji rozdělené než na
Moravě a ve Slezsku, kde jsou větší teplotní amplitudy. To dokládá zmírňující vliv mořského
klimatu hlavně v zimním období. Naopak v letním období vyšší teploty vzduchu dokládají
částečný kontinentální vliv.
Významný vliv na podnebí mají naše hory, které vytvářejí tzv. klimatické přehrady,
kdy zčásti zabraňují vpádům studeného vzduchu od severu a vzhledem k západnímu proudění
vyvolávají dešťový stín. Na klimatickou rozmanitost více působí výškové poměry a členitost
terénu než zeměpisná poloha. Obecně můžeme uvést, že naše podnebí závisí hlavně na
cyklonální činnosti a podle její aktivity jsou jednotlivé roky velmi proměnlivé.

4.1. Radiační poměry
Hodnocení radiačních poměrů ČR z dlouhodobého pohledu provádíme pomocí
vyhodnocení doby slunečního svitu (Ss). Nejdelší dobu Ss během roku má většina stanic
v průměru v měsíci červenci, u horských stanic je to často v květnu. Tento stav je dán
oblačností. Nejkratší dobu Ss nacházíme většinou v prosinci, což je logicky dáno postavením
Země a Slunce. Astronomicky možná doba Ss na našem území je necelých 4500 hodin.
Skutečná doba Ss (z výsledků měření za období 1926 až 1950) na většině území představuje
málo přes 1800 hodin (např. Praha – Karlov 1865, Hradec Králové 1815, Milešovka 1818
hodin atd.). V některých lokalitách (významný je vliv reliéfu) jsou skutečné doby Ss pod 1500
hodin (obr. 4.1.)
Soustavné měření intenzity slunečního záření bylo zahájeno až vybudováním radiační
sítě ČHMÚ v roce 1984. Energetický příkon slunečního záření na území ČR se v průměru
pohybuje od 3300 MJ.m-2 do 4200 r MJ.m-2. V jednotlivých letech však mohou roční sumy v
oblastech s nejnižším příkonem (severní Čechy) klesnout i pod 3000 MJ.m-2 a naopak v
radiačně nejbohatších pře-kročit 4500 MJ.m-2 (jižní Morava). Maximální denní intenzita
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globální radiace se vyskytuje v létě za jasných dnů, kdy v nížinách dosahuje 970 W.m-2, na
horách až 1000 W.m-2.
Přímé sluneční záření v globálním dosahuje v průměru 45 až 55 %. Rozložení
průměrných hodnot globálního záření na území ČR přináší Obr. 4.1. V sítí stanic ČHMÚ není
prováděno soustavné měření složek slunečního záření, dlouhovlnného záření a toků
energetické bilance.

4.2. Teplota půdy
Hodnoty teplot půdy jsou ovlivněny kromě projevů počasí také vlastními fyzikálními
vlastnostmi a charakteristikou porostu. Povrch půdy vykazuje v průměru vyšší teplotu, než má
vzduch. Je to dáno radiačním režimem půd, které během dne pohlcují sluneční záření. Při
nočním vyzařování je k povrchu vedeno teplo z hloubky a povrchová vrstva má větší tepelnou
kapacitu, proto je při záporné bilanci jeho teplota stále vyšší než teplota vzduchu nad půdou.
Maximální teploty povrchu mohou u písčitých půd dosáhnout až 50 °C, na půdách s travním
porostem nepřekračují maxima 40 °C. Minimální teploty povrchu půdy neklesají pod -14.1
°C. Denní amplituda teplot půdy se maximálně projevuje ve vrstvě do 1 m, ale už v 50 cm
jsou teplotní rozdíly velmi malé. Roční výkyv teploty dosahují hloubky 15 -30 m podle
složení půdy, druhu půdy a klimatických podmínek. V ročním chodu jsou nejvyšší průměrné
teploty do hloubky 50 cm v měsíci srpnu, nejnižší v lednu, případně v únoru. V hloubce 1 m
je nejnižší teplota půdy vždy v měsíci únoru. Důležitou charakteristikou je hloubka promrzání
půdy. V jižních oblastech je průměrné promrzání do hloubky 20 cm, v horských oblastech
přes 50 cm, a to v měsících leden až únor. Musíme si však uvědomit, že významnou roli
sehrává výška sněhové pokrývky, která je přírodním tepelným izolátorem. Proto největší
hloubky promrzání byly naměřeny při holomrazech, a to přes 1 m.
4.3. Teplota vzduchu
Hlavně díky cirkulaci jsou teploty vzduchu na našem území proměnlivé a vykazují
nepravidelně se vyskytující silné extrémy. Hodnoty teploty vzduchu významně ovlivňují také
naše hory, vertikální teplotní gradient má hodnotu 0,6°C/100 m. Odchylky v poklesu teplot
vzduchu s výškou způsobují výskyt inverzí v chladném období. Ale vliv na rozložení teplot
vzduchu má i zástavba měst, takže nejvyšší teploty nacházíme v centrální části Prahy (vliv
tzv. tepelného ostrova).
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Obr. 4.1. Průměrné roční sumy globálního záření (MJ.m-2) na území České republiky (Atlas podnebí Česka,
2007)
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Prudké změny teploty vzduchu mohou u nás nastávat v průběhu celého roku, nejčastěji
se však vyskytují v zimě a na jaře. Přibližně dvacetistupňové rozdíly v teplotě vzduchu za
jasných dní na jaře nejsou žádnou výjimkou. V denním chodu jsou v průměru nejnižší teploty
v době východu Slunce či těsně po něm. Nejvyšší denní teploty vzduchu jsou kolem 14.
hodiny středního místního času. V letním období maximální denní teploty překračují i 30 °C
(dny tropické). Mimořádně lze v České republice výjimečně dosáhnout až 40 °C. Absolutní
teplotní maximum na našem území bylo naměřeno 20. srpna 2012 v Dobřichovicích, a to
40,4 °C. Bylo to dáno přílivem velmi teplého vzduchu od jihozápadu před zvlněnou studenou
frontou, která postupovala přes ČR k východu. V nižších a středních polohách dosahovaly
teploty nad 34 °C. Tento den měl nejvyšší maximum i na stanicích s pozorovací řadou delší
než 100 let (např. Přerov, Praha-Klementinum).
Naopak v zimních měsících a mimořádně i v březnu či v listopadu se vyskytují také
velmi nízké teploty vzduchu, pod -15 °C i pod - 20 °C. Mimořádně mohou klesnout až pod 40 °C. Absolutní minimum teploty vzduchu -42,2 °C se vyskytlo v Litvínovicích u Českých
Budějovic 11. února 1929. Na ostatním území republiky teploty poklesly většinou na –30 až –
37 °C. Únor roku 1929 byl nejchladnějším měsícem 20. století. Např. průměrná měsíční
teplota v únoru 1929 v Praze na Klementinu byla –10,9 °C, což je 11,4 °C pod normálem.
Dlouhotrvající extrémní mrazy se vyskytly v lednu 1940 a lednu 1942, v obou případech s
průměrnou měsíční teplotou pro území České republiky -11,1 °C (9,0 °C pod normálem).
Také v únoru 1956, jehož průměrná měsíční teplota pro území České republiky byla -11,5 °C
(10,9 °C pod normálem. Přesto, že jsou zimy v posledních letech teplejší, vyskytly se silné
mrazy koncem ledna a v první polovině února 2012. Nejde však jen o jednotlivé výskyty, ale
také o rychlost změn teploty vzduchu. Nejprudší pokles teploty pod bod mrazu nastal během
31. prosince 1978 a 1. ledna 1979. Ochladilo se z teplot mezi 5 až 12 °C na teploty od –15 až
–20 °C. Nejsilnější mrazy se obvykle vyskytují v horských údolích.
Z hodnocení měsíců vychází nejchladnější leden, ale v jednotlivých letech to může být
kterýkoliv měsíc v období listopad až březen. Nejteplejším měsícem může být některý z
letních měsíců, ale v průměru je to červenec. Ukazuje se, že proměnlivost výskytu letního
maxima průměrné měsíční teploty je menší a časově omezenější než minimum teploty v zimě,
kdy výskyt může být zaznamenán v průběhu až pěti měsíců.
Průměrné roční teploty vzduchu se za období 1961 až 2000 (obr. 4.2.) pohybují
v rozsahu od 0 °C až přes 10 °C (centrum Prahy). Srovnání s obdobím 1901 až 1950 dokládá
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vzestup průměrné roční teploty na našem území. Teplotní pole průměrných ročních teplot
vzduchu přináší obr. 4.2. Budeme-li sledovat průměrnou roční teplotní křivku, potom vidíme,
že roční křivka teplot vzduchu je rozkolísaná díky víceméně pravidelným vzestupům a
poklesům teploty vzduchu (tzv. singularitám). Vyvrcholení zimy připadá podle měření v
Praze - Klementinu na 15. leden. Na konci první a začátku druhé dekády února se projevuje
tzv. návrat zimy, což neplatí v každém roce. Květnová singularita, ochlazení druhé dekády,
není jednoznačná a odráží se jen v tom, že teplotní křivka nemá stoupající průběh. Červnové
ochlazení souvisí s nástupem zvýšené srážkové činnosti (medardovské období) na začátku
druhé dekády června. Červencové maximum v teplotní křivce připadá nejčastěji na 15. nebo
26. až 31. července. Vzestup teplot koncem září, tzv. babí léto, se výrazněji projevuje na
východě území vlivem východoevropské anticyklony. Známá je „vánoční obleva“ uprostřed
poslední dekády prosince, která se na teplotní křivce projevuje zastavením poklesu.
Velké vegetační období nastupuje nejdříve na jižní Moravě, a to kolem 20. 3., a končí v
počátku druhé dekády listopadu. V nejteplejších oblastech je jeho délka 230 až 240 dnů. S
nadmořskou výškou klesá jeho délka tak, že ve vrcholových oblastech dosahuje jen asi 130
dnů, nastupuje v první dekádě května a končí v druhé dekádě září.

Zkrácení délky

představuje na 100 m nadmořské výšky 8 až 10 dnů. Hlavní vegetační období v nejteplejších
oblastech nastupuje v poslední dekádě dubna a končí počátkem druhé dekády října. Proto ho v
průměru uvádíme obdobím od dubna do září, tzv. teplý půlrok. Na 100 m výšky se zkracuje o
8 až 10 dnů. Nejteplejší část roku, vegetační léto, trvá v nejteplejších oblastech až 110 dnů. S
výškou klesá v průměru asi o 15 dnů na 100 m.
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Obr. 4.2 Průměrná roční teplota vzduchu [°C] na území ČR (Atlas podnebí Česka, 2007)
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4.4. Srážky
Na našem území se srážky vyznačují velkou časovou i místní proměnlivostí s velkou
závislostí na nadmořské výšce a expozici vzhledem k převládajícímu proudění (Obr. 4.3.).
Toto zesílení srážek se často projevuje i ve větší vzdálenosti od úpatí hor. Naproti tomu na
závětrné straně hor srážky zeslabují. Tento efekt výrazně působil např. při katastrofálních
povodních v letech 1997 a 2002, kdy největší množství srážek bylo naměřeno právě na návětří
příslušných hor.
Na našem území mají roční chod kontinentálního typu, tedy s jednoduchou vlnou, kdy
maximum připadá převážně na červenec, minimum na únor nebo leden. Z hlediska typu
povětrnostní situace se silné trvalé srážky v České republice vyskytují nejčastěji při postupu
tlakových níží z Alpské oblasti přes střední Evropu k severovýchodu. Srážky se rozdělují na
konvekční (přeháňkové) a trvalé. Konvekční srážky vypadávají z tzv. kupovité oblačnosti,
zejména kumulonimbů. Mají přeháňkový nebo lijákový charakter, krátkou dobu trvání a často
vysokou intenzitu (přívalový déšť). Trvalé srážky vypadají z tzv. vrstevnatých oblaků,
zpravidla druhu nimbostratus a altostratus a vyskytují se nad většími územními celky. Trvají
delší dobu s nižší intenzitou.
Dlouhodobé výsledky (1901-1950) dokládají, že nejnižší roční srážkové úhrny jsou v okolí
Žatce, kde nejnižší průměrný roční úhrn má hodnotu 410 mm a je nejsušší oblastí republiky.
Nejvíce srážek vykazuje Bílý Potok (U studánky) v Jizerských horách ve výšce kolem 900 m
n.m. s průměrem 1705 mm srážek. Na Moravě připadá minimální roční průměr srážek na
oblast jižně od Znojma (Drnholec 495 mm), maximální roční průměr patří Lysé hoře s 1532
mm (Moravskoslezské Beskydy). Podle dlouhodobého průměru jsou tedy na našem území
roční srážky v rozpětí od 410 mm do 1705 mm. Podle ročních období má nejvyšší průměrné
úhrny srážek léto (kolem 40 %), dále jaro (25 %), podzim (20 %) a zima (15 %). Letní
maximum souvisí s výskytem bouřkových lijáků při advekci relativně studeného vzduchu od
západu až severozápadu. Největší denní úhrn srážek byl naměřen dne 29. července 1897 v
Nové Louce (Jizerské hory) a činil 345 mm. Na Cínovci 12. srpna 2002 spadlo 312 mm a 22.
července 1998 v Deštném v Orlických horách 204 mm za 7 hodin. Proměnlivost srážek
můžeme vyjádřit odchylkami od procent normálu.
Nejmenší roční úhrn srážek na Moravě, a to 251 mm (48 % průměru), zjistili r. 1947 na
jih od Brna na stanici Sokolnice, opět v suché oblasti Moravy. V průměru činí maximální
roční úhrny srážek ve velmi vlhkém roce více než 150 % a minimální roční úhrn ve velmi
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Obr. 4.3. Průměrný roční úhrn srážek (Atlas podnebí Česka, 2007)
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suchém roce jen okolo 50 % srážek podle dlouhodobého průměru. Měsíční maxima v
mimořádně vlhkých měsících mohou překročit i více než 500 % příslušného měsíčního
průměru. Denní maxima v jednotlivých měsících překračují měsíční průměr pro dané místo.
patří do nejsušší oblasti republiky.
K charakteristice srážkových poměrů nestačí jen uvedení úhrnů. Rozdělení srážek v roce
daleko lépe vyjadřuje počet dnů se srážkami (srážkové dny). Nejčastěji je uváděn počet dnů se
srážkami 1 mm a více, kterých je průměrně za rok v suchých oblastech přes 90, v horských,
nejvlhčích oblastech, skoro 190. Výskyt bouřek je typický pro léto, s maximem v červnu a
červenci. Bouřky podle vzniku dělíme na tzv. bouřky z tepla, které vznikají uvnitř jedné
labilní vzduchové hmoty. Vznikají během odpoledne nebo večer, když zahřátí zemského
povrchu dosahuje svého vrcholu. Druhý typ bouřek, a to bouřky frontální, vzniká při přísunu
relativně chladného vzduchu nad přehřátý zemský povrch. Ničivé projevy bouřek se častěji
vyskytují ve druhé polovině dne (odpoledne, večer, první polovina noci). Nejvíce bouřkových
dní (až 30 dní za rok) se vyskytuje v severních horských oblastech. Nejméně (10 až 20
bouřkových dní) se vyskytuje v západních a středních Čechách a na jižní Moravě. Součástí
výskytu bouřek jsou doprovodné jevy, a to elektrické výboje = blesky, krupobití a silný
nárazový vítr. Krupobití je poměrně běžným jevem doprovázejícím bouřky, ale nebezpečné
jsou v případě, že jejich průměr je větší než 2 cm. Výjimečně se mohou vyskytnout kroupy o
průměru nad 5 cm (rekord v ČR je cca 12 cm).
Sněhová pokrývka byla v posledním desetiletí velmi nepravidelná. V jižních částech se v
některých letech souvislá sněhová pokrývka takřka nevyskytovala. V průměru se maximální
výška sněhové pokrývky pohybuje od 15 cm v nížinách do 200 cm na horách. Její výskyt činí
v nížinách průměrně 40 dnů, na horách dosahuje takřka 200 dnů. Důležitým faktorem
ovlivňujícím množství sněhu je orografický efekt, kdy na návětrných svazích horských
hřebenů vypadává několikanásobně vyšší množství sněhu než na úpatí a na závětrných
stranách. Příznivé podmínky pro vydatnější sněžení jsou za teplot vzduchu kolem nuly nebo
slabě pod nulou, než za teplot vzduchu hlouběji pod bodem mrazu. V České republice se
absolutní maximum sněhové pokrývky pohybuje od několika desítek cm v nížinných
polohách až po několik metrů v nejvyšších horských polohách (Lysá hora 380 cm). Nejvíce
sněhu za 24 hodin spadlo 16. dubna 1916 na Lysé hoře 108 cm, 11. března 1958 ve Velkých
Karlovicích (Velký Jeseník) 105 cm. V novější době 5. března 1970 v Deštné v Orlických
horách 75 cm. Velké přívaly sněhu mohou také vést k poškození až zřícení nedostatečně
dimenzovaných či neudržovaných střech a střešních konstrukcí. V horských oblastech mohou
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při nahromadění sněhu vznikat laviny. Dalším možným projevem sněžení jsou sněhové
jazyky a závěje. Tvoří se při intenzivním nebo dlouhotrvajícím sněžení a větru v závětrných
partiích terénních nebo jiných překážek. Tvoří se i v případech slabého sněžení nebo žádného
sněžení, jestliže při mrazivém počasí leží vrstva prachového sněhu, která nemusí být příliš
vysoká, při současném zesílení větru. Velmi nebezpečné jsou sněhové bouře. Spojuje se při
nich účinek sněhu, silného větru, který víří sníh, a mrazu a mohou zcela ochromit veškerou
dopravu, stejně jako celá města a aglomerace. Dne 22. února 2001 v důsledku opakovaných
sněhových bouří napadlo na Českomoravské vrchovině až 35 cm nového sněhu.
V České republice je typickou povětrnostní situací pro vznik silné námrazy existence
jihovýchodního proudění vlhkého vzduchu, kdy se námraza tvoří zvláště na Českomoravské
vrchovině a kdy je při tomto proudění rychlost větru a tedy i tvorba námrazy orograficky
zesílena. Námraza se však může tvořit i při výrazném západním proudění, a to především v
horských oblastech kolem 1000 m nad mořem, ale občas i v nižších polohách.

4.5. Větrné poměry
Meteorologické pojetí větru vyjadřuje horizontální složku proudění vzduchu, kterou
charakterizujeme směrem, rychlostí a nárazovitostí. Směr větru výrazně ovlivňuje reliéf, a
proto můžeme na mapě větrných růžic (obr. 4.4.) najít dílčí rozdíly v rozložení směrů větru i v
převažujícím směru. Průměrné roční proudění výrazně neovlivněné terénem má na západní
části našeho území směr západní, ve východní části severozápadní směr. Přitom se mezi
sebou částečně liší proudění v jednotlivých ročních obdobích. Na tuto skutečnost musíme
pamatovat při hodnocení převažujícího proudění pro rozptylové studie.
Rychlost větru je vyjádřena na obr. 4.5. Zákonitě je nejvyšší na horách s častějším výskytem
vichřic, kde průměrná roční rychlost na vrcholech hor přesahuje 8 m.s-1. S klesající
nadmořskou výškou rychlost větru klesá, v nížinách je průměrná roční rychlost 3 až 4 m.s-1.
V České republice se nebezpečné rychlosti větru vyskytují v chladné polovině roku nejčastěji
při postupu hlubokých tlakových níží přes střední Evropu k východu, v letní polovině roku při
intenzivní

bouřkové

činnosti.

Nejsilnější

poryvy

větru

jsou

obvykle

spojeny
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Obr. 4.4. Větrné růžice (Atlas podnebí Česka, 2007)

Obr. 4.5. Roční průměrné rychlosti větru (Atlas podnebí Česka, 2007 )
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s přechodem studené fronty a za ní ve studeném vzduchu v týlu tlakové níže dochází k
prudkému vzestupu tlaku vzduchu. Největší rychlosti větru jsou zaznamenány na hřebenech
hor, ale i na všech vyvýšených místech v republice. Z přehledů vyplývá, že velmi silný vítr
byl v říjnu 1870, kdy byla zničena značná část lesů (převážně smrkových) na Šumavě. V
nižších polohách byl největší náraz větru naměřen ve Znojmě 23. 11. 1984 a to 48 m/s (173
km/h). Při rychlém postupu hluboké tlakové níže, nazvané Kyrill, přes Dánsko a Baltské moře
k východu, dosahovala 18. na 19. ledna 2007 rychlost větru v České republice 10 až 20 m/s
(36 až 72 km/h), v nárazech na Sněžce 60 m/s (216 km/h). Ve vyšších polohách se tyto
rychlosti blíží nebo i překračují hodnoty odpovídající 20tileté době opakování.
Rychlost proudění vzduchu je proměnlivá, toto kolísání rychlosti označujeme jako
nárazovitost. Nejčastěji se prudký nárazový vítr za bouřek vyskytuje na jejich čele, těsně před
nástupem srážek, jde o tzv. húlavu. Zvláštní formou silného větru v bouřkách je tornádo. Je
to silně rotující vír pod spodní základnou bouřky, který se aspoň jednou dotkne zemského
povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit hmotné škody. Dále se může
vyskytnout downburst, tedy prudký sestup "kapsy" studeného vzduchu, který se po dopadu
na zemský povrch začne rychle "rozlévat" a na jehož čele jsou nejprudší nárazy větru.
Zatímco tornáda se většinou vyskytují v oblasti beze srážek, pro downburst jsou typické
"průtrže mračen", většinou doprovázené krupobitím.

4.6.

Evapotranspirace
Výdejovou složku oběhu vody v krajině představuje evapotranspirace, která tak

významně ovlivňuje ráz krajiny. Na území ČR probíhají měření výparu z vodní hladiny
pomocí výparoměrů. Ovšem pro vyjádření výparu z porostů vycházíme z výpočtů potenciální
evapotranspirace (převážně podle vztahu podle Penmana), která v nejteplejších oblastech jen
málo přesahuje 700 mm, v nejchladnějších nedosahuje 400 mm, je tedy prokazatelný její
pokles s nadmořskou výškou (obr. 4.6.).

Skutečná evapotranspirace dosahuje v teplých

oblastech 400 až 450 mm, největší je ve středních výškách, málo přes 500 mm, a v nejvyšších
polohách činí méně jak 350 mm. Rozdíl mezi evapotranspirací a srážkami vyjadřuje vláhové
poměry daného místa, tedy humiditu (když jsou vyšší srážky) či ariditu (pokud je vyšší
evapotranspirace). S využitím údajů o srážkách (P) a evapotranspiraci (Eo) stanovujeme tzv.
vláhovou bilanci, která představuje jejich rozdíl. ČHMÚ v týdenním kroku publikuje na svých
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Obr. 4.6. Průměrný úhrn referenční evapotranspirace v letním půlroce (duben – září)
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webových stránkách v podstatě od března do října mapy evapotraspirace, vláhové bilance a
zásoby vody v půdě.

4.7.

Extrémní projevy oběhu vody v krajině České republiky

Jak bylo uvedeno v kapitole o srážkách, jejich úhrny jsou proměnlivé, přitom jsou jediným
primárním zdrojem vody pro naše území. Množství vody v krajině však není dáno jen úhrnem
srážek, ale také výparem vody, převážně vyjadřovaný evapotranspirací. Přesto jsou extrémy
oběhu vody dány primárně výskytem srážek. Mimořádně vysoké srážkové úhrny jsou
převážnou příčinou výskytu povodní. Naopak nedostatek vody zvláště při vysokých teplotách
je příčinou sucha.

4.7.1. Povodně
V následujícím textu je povodním věnována pozornost jen podle příčiny jejich výskytu.
Výskyt povodně je většinou vázán na koryto toků, kdy může vzniknout ze dvou důvodů:
1.

zvýšením průtoku a překročením průtočné kapacity koryta a/nebo

2.

naopak snížení průtočné kapacity koryta (nejčastěji v důsledku jeho přehrazení).

Povodně však také dělíme podle období výskytu:
a) jarní povodně z tání sněhu
Příčinou jejich vzniku je rychlé rozpouštění vysoké sněhové pokrývky. Podstatou jejich
vzniku je, že po období se zápornými teplotami dochází k náhlému oteplování při výskytu
deště. Takto dochází k rychlému rozpouštění sněhu a vznikající voda nestíhá vsakovat do
půdy. Vývoj může být ještě zhoršen silným větrem či ledovými povodněmi. K největšm
povodním tohoto druhu patří povodeň na Labi v roce 1845, ale také povodně na mnoha
místech ČR na přelomu března a dubna 2006.
b) ledové povodně
Náhlé oteplení při zamrznutí hladin vodních toků je příčinou povodně ledové. Rozrušený
ledový pokryv toku přehradí koryto toků, vytvoří se ledová bariera, za kterou dochází ke
vzdouvání vodní hladiny. Pokud dojde k vytváření jezera, může voda zaplavit okolí toku.
Ovšem příčinou povodně může dojít také při náhlém protržení ledové bariéry. Výskyt těchto
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povodní na velkých tocích omezily přehrady, ze kterých je vypouštěna teplejší voda a k
ledovým povodním takřka nedochází. Těmto povodním lze předejít mechanickým rozrušením
ledových barier.
c) letní povodně z trvalých dešťů
Nejčastější typ povodně vyvolávají déletrvající, často i intenzivní srážky. Srážkové úhrny jsou
tak vysoké, že povrchový odtok vody velmi rychle naplní koryta toků. Význam při těchto
povodních má i nasycení krajiny vodou. Velkoplošné povodně na našem území byly i
v historii. Dokladem jsou povodně v povodí Vltavy a Labe v roce 1890, 2002 a zřejmě
největší pražská povodeň v roce 1432. Podobně nacházíme podklady o těchto povodních i u
dalších toků. Podmínky pro vysoké úhrny srážek nejčastěji představuje stagnující tlaková níže
nad střední Evropou. Svou roli má i návětrný efekt. Dokladem je druhá vlna povodně v roce
2002, když při první došlo k nasycení celého povodí Vltavy.
d) přívalové (bleskové) povodně
V posledních letech bylo mnoho povodní způsobených přívalovými srážkami (např. Olešnice
v červenci 2002, nebo v povodí Dyje na konci června 2006). Jde hlavně o bouřkové srážky,
které trvají hodinu a více a úhrny dosahují až ke 100 mm. U těchto povodní hrají velkou roli
hydrologické podmínky, zvláště tvar a konfigurace povodí. Ovšem vliv má i stav
zemědělských půd (které mají stále nižší infiltrační schopnost) a porost. Velkou nevýhodou u
těchto povodní je jejich rychlý průběh. Opět je možné doložit výskyty těchto povodní i
v historii. Známou přívalovou povodní v Čechách a na Moravě je případ z 25. května roku
1872, kdy na více místech povodí Berounky spadlo přes dvě stě milimetrů srážek.
e) zvláštní povodně
Mimořádně velké množství vody v daném místě může být dáno i haváriemi, jako je protržení
hrází (např. rybník Metly v srpnu 2002 nebo přehrada na Bílé Desné v Jizerských horách
1916).

4.7.2. Sucho
Oproti povodním je opačným extrémem sucho. Jde v podstatě o velmi neurčitý, avšak
v meteorologii často užívaný pojem, který vyjadřuje nedostatek vody v půdě, rostlinách,
tocích a v atmosféře. Jednotná kritéria pro kvantitativní vymezení sucha neexistují, a to
zvláště s ohledem na rozmanitá hlediska meteorologická, hydrologická, zemědělská,
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pedologická, bioklimatologická. Ale také i s ohledem na škody v různých oblastech národního
hospodářství, zajištění zásobování obyvatel vodou, ochranu přírody apod.

Sucho lze

vyjadřovat pomocí různých charakteristik.
Na území ČR se sucho projevuje jako jev nahodilý, proto sucho nahodilé. Vyskytuje
se nepravidelně v obdobích podnormálních srážek, trvající několik týdnů, měsíců i roků. Ve
vegetačním období bývá srážkový deficit doprovázen často i nadnormálními teplotami, nižší
poměrnou vlhkostí vzduchu, zmenšenou oblačností a větším počtem hodin slunečního svitu.
Tyto meteorologické prvky jsou důvodem pro vyšší evapotranspiraci, takže se zvyšuje
nedostatek vody v krajině.

Je nebezpečné právě svým neočekávaným i nepravidelným

výskytem. Ve střední Evropě v našich zeměpisných šířkách vzniká v důsledku nadnormálně
četného výskytu anticyklonálních typů synoptických situací, při nichž se nad evropskou
pevninou často vytvářejí blokující anticyklóny. V těchto situacích je nižší úhrn srážek,
vypadávajících při relativně menším počtu přecházejících atmosférických front. Příčiny těchto
dlouhodobějších synoptických anomálií nebyly doposud uspokojivě objasněny, a proto je
velmi obtížné tato nahodilá sucha předpovídat. Definicí sucha je několik. Nejznámější je
dělení podle příčin jeho vzniku a projevů:
a) sucho meteorologické (nevhodný název sucho atmosférické) lze definovat nejčastěji
časovými a prostorovými srážkovými poměry, např. výskytem suchého nebo
vyprahlého období. Kromě množství a intenzity spadlých srážek, vztažených
k dlouhodobým srážkovým normálům pro dané místo a roční dobu, stanovili mnozí
autoři různé definice, a to v závislosti i na dalších meteorologických prvcích (teplota
vzduchu, výpar, rychlost větru, vlhkost vzduchu aj.) pomocí klimatologických indexů.
b) sucho zemědělské (agronomické) vyjadřuje nedostatek vody v půdě (odtud taktéž sucho
půdní), ovlivněný předchozím nebo ještě nadále trvajícím výskytem meteorologického
sucha. Z dalších vlivů mají značný význam vlastnosti půdy, úroveň zemědělské
techniky, která se v dané oblasti používá, a celá řada dalších faktorů. Definice
agronomického sucha je velmi obšírně diskutovaným problémem, který předpokládá
podrobnější znalosti z hydropedologie, rostlinné fyziologie apod.
c) sucho hydrologické definujeme pro povrchové toky určitým počtem za sebou jdoucích
dní, týdnů, měsíců i roků s výskytem relativně velmi nízkých průtoků vzhledem
k dlouhodobým měsíčním či ročním normálům. Vyskytuje se zpravidla ke konci déle
trvajícího období sucha, ve kterém nepadaly kapalné ani smíšené srážky. Obdobných
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kritérií lze použít i pro stavy hladin podzemních vod a vydatnosti pramenů.
Hydrologické sucho se často vlivem retardačních účinků vyskytuje i v době, kdy již
meteorologické sucho dávno odeznělo, naopak při výskytu meteorologického sucha se
ještě vůbec nemusí projevovat
d) sucho fyziologické vyjadřuje nedostatek vody z hlediska potřeb jednotlivých druhů rostlin.
U tohoto sucha nemusí dojít k nedostatku vody v půdě, ale tato je pro rostlinu
nedostupná, např. proto, že druhy půd, např. půdy rašelinné, jílovité, dále pak zmrzlá
půda vodu neuvolní, jsou tzv. fyziologicky suché.
e) sucho socioekonomické se projevuje přímým vlivem na obyvatele tím, že je omezována
dostupnost pitné vody, dochází k problémům ve výrobně obchodních vztazích, chybí
některé zemědělské komodity apod. Socioekonomickému suchu předchází sucho
meteorologické, zemědělské a hydrologické, můžeme říci, že je jejich průnikem.

4.7.3. Metody hodnocení sucha na území ČR
Již při popisu hodnocení bylo zmíněno, že pro hodnocení sucha z hlediska
klimatologického, tedy dlouhodobého je ve světě i u nás k dispozici řada různě složitých
výpočetních metod. Většina z nich vychází pouze ze srážek, případně ještě teplot vzduchu,
většinou za kalendářní měsíce či delší období. Ovšem takto nelze hodnotit aktuální výskyty
sucha, kdy potřebujeme údaje v denním kroku. V ČHMÚ jsou vypracovány metody stanovení
denních hodnot pro výpočty aktuálního hodnocení vláhových poměrů na našem území, ze
kterých je vyhodnocován i výskyt sucha. Pro území ČR jsou v období březen až říjen na
webových stránkách ČHMÚ uváděny informace o výskytu sucha včetně map (www.chmi.cz):
a) riziko ohrožení zemědělským suchem
Základní mapa představuje riziko ohrožení zemědělským suchem pro území ČR.
Vymezuje pět stupňů ohrožení suchem, a to: 1 - malé, 2 - mírné, 3 - středně velké,
4 - velké, 5 - nejvyšší. Čím je tento stupeň vyšší, tím je vyšší riziko ohrožení zemědělským
suchem.
Výsledná mapa vzniká kompilací tří podkladů, a to
1) naměřené vlhkosti půdy čidly VIRRIB ve třech rozdílných hloubkách,
2) vypočtené vláhové bilance půdy pod travním porostem,
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3) vypočtené základní vláhové bilance srážek a potenciální evapotranspirace travního
porostu.
Vláhové poměry v krajině jsou nejčastěji vyjadřovány vláhovou bilancí. Ve své
základní podobě (tzv. základní vláhová bilance) představuje prostý rozdíl mezi
srážkami (příjmovou složkou oběhu vody v krajině) a celkovým (potenciálním)
výparem (výdejovou složkou oběhu vody v krajině), bez zohlednění vzlínání vody z
hlubších půdních vrstev. Celkový výpar zde reprezentuje potenciální, tj. maximálně
možná evapotranspirace travního porostu, která se v denním intervalu počítá
modifikovaným postupem podle algoritmu Penman-Monteith.Vybraná metoda je
založena na relativně jednoduchém principu vzájemného porovnání srážek (SRAZ) s
hodnotami aktuální evapotranspirace travního porostu (AEVA_TP), obojí v mm, a
to podle jednoduchého vzorce SRAZ - AEVA_TP. Pokud nebereme v úvahu případný
přítok či odtok (tzn. čistě hydrologické prvky oběhu vody v krajinném prostředí),
základní příjmovou složku tvoří srážky, naopak základní výdejovou evapotranspirace
(výdej vody půdním a rostlinným pokryvem) ve formě aktuálních hodnot. Pro řešení
této problematiky byl použit výše zmíněný model AVISO, stejně tak podmínky řešení
(technické řady základních meteorologických prvků z gridové sítě pravidelně
rozmístěných

bodů

10 x 10 km na území ČR, upřesnění hydrolimitů, především využitelné vodní kapacity
půd apod.) byly ve stručnosti popsány v předcházejícím textu.
Vlastní zpracování míry ohrožení území ČR zemědělským suchem bylo provedeno dvěma
rozdílnými postupy. V obou případech se však vycházelo z bilance srážek a aktuální
evapotranspirace travního porostu za vegetační období duben-září.
První přístup spočívá v analýze aktuální vláhové bilance travního porostu v mm
za vegetační období. Vypočítané dlouhodobé úhrny v mm za vegetační období byly přehledně
znázorněny na mapě s rozdělením do 8 kategorií, z nichž 6 je tvořeno intervaly po 50 mm
a 2 jsou intervaly okrajové (<–150 mm a >+150 mm). Ke každému z takto vzniklých intervalů
byl přidělen verbální význam (riziko ohrožení zemědělským suchem: 1 = „mimořádné“, 2 =
„velmi vysoké“, 3 = „vysoké“, 4 = „středně vysoké“, 5 = „mírné“, 6 = „nízké“, 7 = „velmi
nízké“ a 8 = „bez ohrožení“). Důvodem k tomuto rozdělení bylo jednak výrazné zastoupení
gridových bodů se zápornou hodnotou aktuální vláhové bilance, ve kterých lze z logiky věci
předpokládat vyšší pravděpodobnost výskytu sucha, jednak nepříliš četné, ale velmi vysoké
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kladné hodnoty aktuální vláhové bilance vyskytující se většinou jen v horských polohách
státu (cca od 800 m n. m.), kde je z dlouhodobého hlediska ohrožení suchem minimální
(proto kategorie „bez ohrožení“).
Druhý přístup se rovněž zakládá na aktuální vláhové bilanci travního porostu
za vegetační období, avšak v kombinaci s četností výskytu roků s její zápornou hodnotou
za vegetační období. Pro hodnocení případného sucha jsou zavedeny speciální indexy (odtud
označení indexová metoda), vycházející z úhrnů aktuální vláhové bilance travního porostu
za vegetační období v jednotlivých letech předem stanoveného dlouhodobého období.
Index A se získá z hodnot aktuální vláhové bilance travního porostu každého
gridového bodu za vegetační období přidělením hodnot „1“ až „8“ postupně pro intervaly po
50 mm („1“ = interval < –150 mm, „8“ = interval > 150 mm). U indexu B se vychází opět ze
stejných bilančních úhrnů za vegetační období jednotlivých let. Nejprve se určí pro každý
gridový bod počet roků se zápornou aktuální vláhovou bilancí ve vegetačním období
(AEVA_TP > SRA), potom se četnostem roků se zápornou bilancí rozdělených do 8 kategorií
(0–5, 6–10, … 31- 35, 36–40 roků) přičlení hodnota „1“ až „8“ („1“ odpovídá kategorii 36–40
roků se zápornou bilancí, „8“ kategorii 0–5 roků se zápornou bilancí). Tento postup lze
aplikovat při zpracování 40tiletého období (např. 1961–2000).
Výsledný index C je prostým aritmetickým průměrem obou dílčích indexů A, B, tedy
C=(A+B)x0,5. Zvyšující se hodnota indexu C signalizuje snižování rizika výskytu sucha. Jeho
hodnoty byly opět rozčleněny do 8 intervalů tak, aby byly jednoznačně vymezeny oblasti,
v nichž jsou výrazně záporné průměrné hodnoty bilance a zároveň nejvyšší četnost roků se
zápornou bilancí („mimořádné“ riziko zemědělského sucha) a na druhé straně oblasti
s nejvyššími kladnými hodnotami bilance a zároveň nejnižší četností roků se zápornou bilancí
(kategorie „bez ohrožení zemědělským suchem“). Verbální popis jednotlivých kategorií
na mapě je tak analogický s první metodou.
Mapy vytvořené oběma postupy a zpracované na základě bilančních hodnot
za vybrané dlouhodobé období jsou velmi podobné. Podobnost obou map je potvrzením
předpokladu, že dlouhodobé úhrny aktuální vláhové bilance travního porostu jsou v relaci
s četností výskytu jednotlivých roků s jejich zápornou bilancí. Jinými slovy řečeno, v naprosté
většině případů platí, že čím je nižší dlouhodobá hodnota aktuální vláhové bilance travního
porostu, tím je vyšší počet roků s její zápornou hodnotou a naopak.
Analýza dosažených výsledků prokázala:
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subjektivita zpracování - výchozí vstupní data i vlastní výpočty lze sice považovat
za objektivní, volba metodiky a vyhodnocení výsledků však vždy budou do jisté míry
subjektivní; problematiku možného sucha je možno řešit řadou metod i zcela odlišných
přístupů. Subjektivní je samozřejmě i verbální popis dílčích kategorií míry ohrožení
suchem, který je pro obecnou srozumitelnost nutný, ale nepříliš konkrétní.
Pro lepší představu je možno uvést bližší, spíše matematický popis obou krajních
kategorií, vycházející z analýzy vypočtených hodnot aktuální vláhové bilance travního
porostu za předem zvolené časové období,



vlhkostně nejméně příznivá kategorie označená jako „mimořádné ohrožení“ zahrnuje
oblasti s dlouhodobou bilanční hodnotou < –150 mm a zároveň v dlouhodobém měřítku
minimálně 90 % roků se zápornou hodnotou aktuální vláhové bilance,



vlhkostně nejpříznivější kategorie označená jako „bez ohrožení“ zahrnuje oblasti
s dlouhodobou bilanční hodnotou > 100 mm a zároveň v dlouhodobém měřítku
maximálně 10 % roků se zápornou hodnotou aktuální vláhové bilance.

Zbývajících šest kategorií představuje rovnoměrné snižování míry ohrožení suchem mezi
oběma krajními kategoriemi.


Nejsušší oblasti na území ČR nelze srovnávat s nejsuššími oblastmi např. na jihu
Evropy. Vyhodnocené oblasti s rozdílným

stupněm dlouhodobého ohrožení

zemědělským suchem je nutno chápat jako výsledek vzájemného srovnávání pouze
v rámci ČR.
Určení indexu aridity je další z metod propracovaných na ČHMÚ a specifikujících
riziko výskytu možného sucha. Jeho hodnoty byly vypočítány jako poměr ročních úhrnů
srážek a potenciální evapotranspirace travního porostu (obojí v mm), a to vždy pro jednotlivé
roky zpracovávaného dlouhodobého období. Pro výpočet potenciální evapotranspirace
travního porostu lze použít modifikovanou verzi výpočetního algoritmu Penman-Monteith,
který je jednou ze základních součástí aplikovaného modelu AVISO. Jako vstupní data lze
využít technické řady základních meteorologických prvků pravidelné gridové sítě 10 x 10 km.
Za předpokladu 30tiletého zpracovávaného období je pro každý gridový bod určena sedmá
nejnižší hodnota v řadě setříděné do neklesajícího pořadí (tedy od nejnižší po nejvyšší
hodnotu) a s touto se dále počítá při mapovém zpracování.
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Ve vláhově nejméně příznivých případech může být index aridity nižší než 0,55 (jižní
Morava), naopak u vláhově nejpříznivějších oblastí index aridity převyšuje 1,00. Zastoupení
oblastí s hodnotami indexu aridity nad 1,00 je na území ČR jako celku neporovnatelně
rozsáhlejší než zastoupení oblastí s indexem aridity pod 0,55. Obecně řečeno, čím je hodnota
indexu aridity nižší, tím je vyšší pravděpodobnost výskytu možného sucha a naopak.
Vybrané algoritmy modelu AVISO dovolují mimo jiné podrobnou časoprostorovou
analýzu možného půdního sucha. Je založena na zpracování četnosti dní, kdy zásoba
využitelné vody v půdě v závislosti na půdním druhu je v tzv. semiaridním intervalu pod
hranicí lentokapilárního bodu (bodu snížené dostupnosti), který se nachází přibližně v 1/3
mezi hlavními půdními hydrolimity bodem vadnutí a polní (retenční) vodní kapacitou.
Riziko fyziologického sucha lze v modelu AVISO rámcově analyzovat pomocí
vzájemné bilance mezi kritickým a aktuálním vláhovým deficitem vybrané zemědělské
plodiny (vojtěška, pšenice ozimá, obilniny jarní, kukuřice, cukrovka, brambory). Oba údaje
jsou v mm. I když se jedná o nedostatkové množství vody v půdě, údaje deficitů se uvádí
s kladným znaménkem. V praxi mohou nastat následující případy:


kritický vláhový deficit - aktuální vláhový deficit > 0
zemědělská plodina čerpá lehce dostupnou vodu z půdy, je dostatečně zásobena
půdní vodou,



kritický vláhový deficit = aktuální vláhový deficit
jedná se o vyrovnanou vláhovou bilanci, kdy dosažený aktuální vláhový deficit
odpovídá deficitu kritickému,



kritický vláhový deficit - aktuální vláhový deficit < 0
zemědělská plodina čerpá obtížně dostupnou vodu z půdy a začíná trpět suchem,
není dostatečně zásobena půdní vodou.

4.7.4. hodnocení výskytů sucha
Výskyty sucha jsou typické pro naše území, dokladem jsou i klimatologická
hodnocení, kde se pojem sucha v rámci hodnocení převážně klimatických podoblasti
vyskytuje, viz klasifikace podnebí ČR, kap. 5. Často uváděnou hodnotou pro hranici sucha je
průměrný roční úhrn srážek 500 mm. Přesto můžeme konstatovat, že v posledních dvou
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desetiletích se výskyty sucha zvýšily. Plošné výskyty na našem území byly v roce 2000, 2003,
2007, 2012,2013 a 2014. Ne všechny roky měly průběh výskytu sucha stejný, většinou se
vyskytovalo suchu na větším území, než jsou oblasti, které s ohledem na úhrny srážek a
teploty vzduchu mají pro výskyt sucha největší předpoklady. Jistě, nebyly výskyty sucha vždy
ve stejném období, ale převážně šlo o počátek výskytu na jaře. Hodnocení sucha na našem
území můžeme doložit příklady pro roky 2003, 2012 a 2014.
Výskyt sucha v roce 2003 se projevil po březnu a dubnu, které měly vláhovou bilanci
roku 2003 víceméně normální. Nejvyšší rozdíly mezi rokem 2003 a dlouhodobými hodnotami
1992–2002 činily ojediněle 15 až 25 mm (střední a severní Čechy), vyšší hodnoty byly přitom
zaznamenány hlavně u středně těžkých a těžkých půd. Naopak některá výše položená místa
ČR (Šumava, Krkonoše, východní Čechy, severní Morava) vykazovaly ještě na počátku
dubna poněkud lepší vláhové podmínky, než tomu bylo v letech předcházejících. Obdobný
trend ve vývoji pokračoval až do začátku června, avšak na vyšších kvantitativních úrovních.
Počínaje červnem došlo k výraznému obratu, který souvisel s nástupem delších
bezsrážkových období při současných velmi vysokých teplotách vzduchu. Až do konce září
sledujeme na všech půdách výraznou převahu vláhového deficitu oproti dlouhodobým
hodnotám. Příznivější vláhová situace byla v okrajových partiích ČR, naopak nepříznivá až
výrazně nepříznivá byla ve všech zemědělsky produkčních oblastech, a to nejen ke konci září,
ale průběžně ve všech letních měsících.
Předložené výsledky vyhodnocení dokumentují, že v roce 2003 byl nedostatek srážek
zvýšen výskytem vysokých teplot vzduchu, takže vzduch měl vysokou "vysoušecí
schopnost". Jinak řečeno, byly vysoké hodnoty potenciální evapotranspirace, nízký obsah
půdní vláhy a v podstatě od května do září je na zemědělsky využívaném území ČR
prokazatelný výskyt sucha jak meteorologického a půdního, tak logicky i agronomického.
Hodnoty potenciální evapotranspirace a vláhového deficitu byly v roce 2003 podstatně vyšší,
než je jejich dlouhodobý průměr, naopak zákonitě hodnoty vláhové bilance a vlhkost půdy
byly nižší než zmíněný dlouhodobý průměr.
Vegetační období roku 2012 navazovalo na výskyt suchých měsíců z druhé poloviny
roku 2011, např. měsíce srpen a listopad. V dubnu 2012 byly nižší úhrny, než je průměrná
hodnota, naměřeny hlavně na Moravě a v severních Čechách. Západní polovina Čech byla
spíše srážkově nadprůměrná. V květnu byly nižší srážkové úhrny zaznamenány na většině
území ČR. Začátkem května dochází k intenzivnímu poklesu hodnot potenciální vláhové
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bilance, což souvisí s výraznou převahou výparu (potenciální evapotranspirace) nad úhrny
srážek. S tím souvisí i postupné snižování hodnot zásob využitelné vody v půdě, které v níže
položených oblastech postupně klesají pod 50 % využitelné vodní kapacity (VVK). Během
května pak tento trend pokračuje a následuje razantní snížení hodnot potenciální vláhové
bilance doprovázené intenzivními projevy sucha. Jaro 2012 mělo výrazně nižší úhrny srážek
opět na území Moravy a také severních Čech (většina území 50–70 % dlouhodobého
průměru). Léto 2012 bylo na většině území Čech srážkově nadprůměrné. Na Moravě lze však
nalézt i oblasti srážkově podprůměrné.
Ve srovnání s dlouhodobými poměry 1961–2010 byly v postižených oblastech
hodnoty zásoby využitelné vody v půdě v % VVK k 20. 5. o více než 50 % nižší. Na většině
území ČR jsou v rozmezí 75 až 100 % dlouhodobého průměru. Na jižní Moravě na jih od
Brna jsou dokonce pouze na 25 % a méně dlouhodobého průměru. Ke dni 27. 5. je patrný již
velmi výrazný pokles zásoby využitelné vody v půdě ve srovnání s dlouhodobými hodnotami.
Skoro celé území ČR již má hodnoty nižší, než je dlouhodobá hodnota. Z toho více jak 30 %
území má hodnotu zásoby o 50 % nižší, než jsou dlouhodobé poměry. Méně než 25 %
hodnoty dlouhodobého průměru, tedy velmi nízký stav zásoby, je dosaženo v Jihomoravském
kraji, na Přerovsku a v části Polabí. V tomto období se tedy jedná o výjimečný stav a velmi
výrazné snížení zásob využitelné vody v půdě. Ke dni 3. 6. bylo výrazné zlepšení situace
hlavně na jižní Moravě, kde pokleslo zastoupení oblastí s hodnotami zásob pod 25 % a
vzrostla kategorie 25 až 50 % dlouhodobého průměru, a také v jižních Čechách a na
Vysočině, kde se zásoba využitelné vody v půdě navýšila na 75 až 100 %. V Polabí nebylo
zvýšení hodnot tak výrazné, na velkém území jsou stále zásoby mezi 20 % a 50 %. Stále
ovšem platí, že na většině území ČR jsou hodnoty zásoby využitelné vody v půdě nižší než
jsou dlouhodobé poměry 1961–2010 pro toto období. Během dalších dnů dochází v západní
části Polabí k opětovnému poklesu zásoby využitelné vody v půdě pod 25 % dlouhodobého
průměru. Na většině území je ovšem trend opačný a negativní rozdíly v zásobách využitelné
vody v půdě se vzhledem k dlouhodobým poměrům snižují. Na většině území Moravy jsou
hodnoty zásob mezi 50 a 75 %, v Olomouckém kraji pak mezi 25 a 50 % dlouhodobého
průměru. Nízké hodnoty základní vláhové bilance a zásoby využitelné vody v půdě se
vyskytovaly na území ČR i později v červenci a srpnu, částečně také v důsledku zmíněných
intenzivních projevů sucha na konci května.
Sucho v roce 2014 začalo v podstatě zimou, která na území ČR je hodnocena jako teplá
až velmi teplá. Průměrné měsíční teploty vzduchu byly oproti dlouhodobému průměru vyšší o
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1,5 až skoro 4 °C. V lednu teplota vzduchu byla vyšší o 3,1 °C až 3,2 °C a v únoru o 2,8 °C až
3,4 °C. Přitom nebyly překonané dosavadní absolutní hodnoty maximálních ani minimálních
teplot vzduchu. Nástup jara byl z hlediska teplot vzduchu podobný zimě. To znamená, že
teploty byly vyšší než dlouhodobé průměry. V zemědělských oblastech byly březnové teploty
vzduchu vyšší o 2 až skoro 5 °C. Též duben byl o 2 až 3,5 °C teplejší, než je průměr. Jak již
bylo uvedeno, tyto vyšší teploty zvýšily hodnoty potenciální evapotranspirace a ještě
prohloubily výskyt sucha. V popisu srážek bylo uvedeno, že zlom ve výskytu sucha přivodily
srážky v květnu. Tím pádem byla vyšší oblačnost, která má nepřímý vliv na teplotu vzduchu.
Také proto byl květen 2014 teplotně normální, což též přispělo ke snížení vláhového deficitu.

4.7.5 Doba opakování suché periody
Jak dokládají popisy výskytu sucha, není pro naše klimatické podmínky vždy dostatečné
hodnotit průběh počasí jen v daném kalendářním roce. Pro klimatologické hodnocení je
důležitá též doba opakování suché periody za období srpen 2011 až květen 2012 (Obr. 4.7.).
Takto nízké hodnoty srážkových úhrnů v některých oblastech, především na území jižní a
jihovýchodní Moravy, jsou dosaženy pouze jednou za sto let. Pro zbytek Moravy je doba
opakování nízkých srážkových úhrnů ve sledovaném období příznivější, takto nízké hodnoty
nejsou dosaženy maximálně jednou za 10 let. V oblasti Čech tak vysoké extrémy
zaznamenány nebyly. Většina území Čech měla za zkoumané období nízké srážkové úhrny
překračovány za méně než pět let. Za studované období od srpna 2011 až do května 2012 byly
srážkově nižší úhrny spíše na území Moravy, kde je podíl srážkových úhrnů vzhledem
k dlouhodobému průměru mezi 50–70 %. Oblast Čech se jeví spíše srážkově průměrná, místy
i nadprůměrná.
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Obr. 4.7.

Doba opakování suché periody pro období srpen 2011 až květen 2012

Vláhovou bilanci lze obecně podle způsobu výpočtu rozdělit do dvou základních
skupin:


Základní vláhová bilance je předmětem monitoringu sucha na webových
stránkách ČHMÚ. Jedná se o vzájemný rozdíl mezi srážkami a potenciální
evapotranspirací travního porostu (základní vláhová bilance potenciální), nebo
mezi srážkami a referenční evapotranspirací hypotetického povrchu (základní
vláhová bilance referenční), který je svými vlastnostmi velmi blízký travnímu
porostu. V tomto pojetí se jedná v podstatě o potenciální vláhovou bilanci, kdy
výsledné

hodnoty

základní

vláhové

bilance

jsou

tímto

způsobem

nadhodnoceny. Evapotranspirace ve své potenciální podobě je prakticky
shodná s maximálně možnými hodnotami výparu při optimálních vláhových
podmínkách, s nimiž se v přírodním prostředí většinou nesetkáváme
ve vegetačním období, resp. v teplém půlroce, ale podstatně častěji v zimě
nebo v obdobích přechodných (jaro a podzim). U základní vláhové bilance se
při výpočtu potenciální nebo referenční hodnoty evapotranspirace neberou
v úvahu vlhkostní podmínky podloží, tvořené půdním horizontem. V podstatě
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vyjadřuje vliv klimatických podmínek na bilanci (a taktéž na výpar) při
současném potlačení všech ostatních činitelů, které výpar ovlivňují (půdní
vlhkost apod.). Lze hovořit o klimatické vláhové bilanci. Toto je nutno mít
stále na zřeteli při případném vzájemném porovnávání základní vláhové
bilance jednotlivých míst či oblastí.


Aktuální vláhová bilance je vzájemný rozdíl srážek a aktuální evapotranspirace
travního porostu. Jako vypařující povrch se pro zjednodušení opět bere
ve většině aplikací travní porost. Výsledné hodnoty aktuální vláhové bilance
travního porostu jsou do jisté míry odrazem skutečných vlhkostních poměrů
v přírodních podmínkách. U aktuální vláhové bilance se při výpočtu hodnot
aktuální evapotranspirace berou v úvahu vlhkostní podmínky ve svrchních
vrstvách půdy. V podstatě vyjadřuje vliv klimatických podmínek na bilanci
(a taktéž na výpar) při současném vlivu všech ostatních činitelů, které výpar
výrazně ovlivňují (půdní vlhkost apod.).

Vlhkost půdy (obsah vody v půdním profilu) je vedle teploty půdy a teploty vzduchu
nejdůležitější charakteristikou prostředí ovlivňující vývoj rostlin a zemědělských plodin.
Vedle působení základních klimatických prvků (srážky a výpar) je hydrický režim významně
ovlivněn půdními vlastnostmi. Naopak půdní voda má velký význam pro vývoj půdy
a utváření půdních vlastností. Obsah vody v půdě je v podmínkách zemědělské produkce
rovněž velmi ovlivňován způsoby zpracování půdy; příznivý vliv na udržení vody v půdě mají
zejména technologie omezující orbu.
Při analýze půdních vlhkostí je důležité určit půdní hydrolimity sledované půdy.
Například relativní vlhkost 20 % může u písčitých půd představovat stav vysokého množství
vody v půdě, naopak u půd jílovitých půdu z pohledu rostlin zcela suchou.
Jak bylo řečeno, písčité půdy disponují nízkými hodnotami využitelné vodní kapacity.
Tato skutečnost je příčinou, že půda je schopna zadržet velmi omezené množství vody.
V případě bezsrážkové epizody spojené s vyšším výparem stačí nedlouhá doba k tomu, aby se
půda stala z pohledu potřeby rostlin suchou. Naopak při vydatnějších deštích se půdní profil
písčité půdy rychle zaplní a přebytečná voda rychle odtéká, aniž by ji rostliny mohli využít.
Pro hodnocení rizika ohrožení suchem byla na brněnském pracovišti ČHMÚ vyhotovena
mapa (obr. 4.8.) plošného vyjádření výskytu sucha. Tato uvádí míry ohrožení zemědělským
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suchem, která byla zpracována ve formě kategorizované mapy potenciální vláhové bilance
travního porostu.
Hodnoty potenciální vláhové bilance travního porostu byly rozděleny do 7 intervalů,
přičemž jednotlivým takto vzniklým regionům byly určeny následující názvy:
region 1 - mimořádné riziko ohrožení klimatickým suchem: pod –100 mm
region 2 - vysoké riziko ohrožení klimatickým suchem: –100 až –50 mm
region 3 - středně vysoké riziko ohrožení klimatickým suchem: –50 až 0 mm
region 4 - mírné riziko ohrožení klimatickým suchem: 0 až +50 mm
region 5 - nízké riziko ohrožení klimatickým suchem: +50 až +100 mm
region 6 - velmi riziko ohrožení klimatickým suchem: +100 až +150 mm
region 7 - bez rizika ohrožení klimatickým suchem: nad +150 mm
Vstupem pro vlastní mapu míry ohrožení suchem byly hodnoty potenciální vláhové
bilance travního porostu ke dni 1. 6. 2012 pro 135 automatizovaných klimatologických stanic
ze sítě ČHMÚ zahrnutých do agrometeorologického modelu AVISO. Tato data byla
interpolována v závislosti na nadmořské výšce pro celé území ČR v horizontálním rozlišení
200 m. Takto vypočítané údaje potenciální vláhové bilance travního porostu byly výše
popsaným způsobem překlasifikovány do jednotlivých intervalů.
Ke dni 1. 6. 2012 region 1 zabíral plochu 18,3 %, region 2 plochu 16,1 %, region
3 plochu 23,5 %, region 4 plochu 22,0 %, region 5 plochu 9,0 %, region 6 plochu 4,5 %
a region 7 plochu 6,5 % z celého území ČR.
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Obr. 4.8.

Regiony potenciální vláhové bilance travního porostu ke dni 1. 6. 2012

Z hlediska

ohrožení

klimatickým

suchem

byl

nejrizikovější

region

1 (PVLBI_TP < –100 mm) vymezen v nižších polohách jižní a střední Moravy, v prostoru
mezi Prahou, Ústím nad Labem a Žatcem, západně od Pardubic a dvě malé enklávy se
objevily jižně od Prahy a jižně od Ostravy. V Jihomoravském kraji byl region 1 zastoupen na
více než 90 % plochy kraje.
Nejméně rizikový region 7 (PVLBI_TP > +150 mm) byl vymezen pouze v horských
pohraničních oblastech na Šumavě, Slavkovském lese, v západní části Krušných hor,
v Lužických horách, Jizerských horách, Krkonoších, Orlických horách, Moravskoslezských
Beskydech a Javorníkách.
Závěrem je nutné uvést, že základem pro stanovení výměry zemědělského sucha
v okresech jsou úrovně meteorologického sucha v návaznosti na úrovně vysýchavosti půdy.
Pro hodnocení dopadů sucha na zemědělství, hlavně na výnosy zemědělských plodin, nelze
proto vycházet jen z hodnot sucha meteorologického, které je ovšem základní podmínkou
pro sucho půdní a následně zemědělské.
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4.8. Klasifikace podnebí ČR
Nejpoužívanější klasifikace podnebí ČR byla vypracována ČHMÚ a mapu klimatických
oblastí uvádí Atlas podnebí (obr. 4.9.). Na základě klimatických a fenologických prvků bylo
území ČR rozděleno:
a) do 3 klimatických oblastí:
1. Teplá oblast je vymezena izolinií padesáti i více letních dnů, případně izofenou počátku žní
ozimého žita do 15. července. Jde o nejteplejší oblast, kde se dobře daří teplomilným
plodinám, např. tabáku, kukuřici, paprice atd.
2. Mírně teplá oblast jen vymezena izolinií 30 letních dnů, kterou častěji nahrazujeme
červencovou izotermou 15 °C v Čechách a na Moravě a 16 °C v Beskydech. Je současně
hranicí rentabilního pěstování pšenice.
3. Chladná oblast je v místech, kde jsou červencové teploty pod 15 °C v Čechách a na
Moravě a pod 16 °C v Beskydech.
b) do 5 podoblastí podle Končekova indexu zavlažení (Iz), kdy byly vymezeny podoblasti:
suchá (kdy Iz je nižší než - 20), mírně suchá (Iz -20 až 0), mírně vlhká (Iz od 0 do 60),
vlhká (Iz od 60 do 120) a velmi vlhká (Iz je větší než

120). Tato klimatologická

charakteristika není v současné době užívána.
c) do okrsků, kdy bylo použito průměrné délky slunečního svitu za duben až září, průměrné
lednové teploty, charakteru krajiny atd.

Jednotlivé oblasti byly rozděleny takto: 6

klimatických okrsků je v teplé oblasti (A1 až A6), 10 klimatických okrsků v mírně teplé (B1
až B10) a 3 okrsky v chladné oblasti (C1 až C3).
Poslední souborná klasifikace podnebí pro naše území byla zpracována v roce 1971
Geografickým ústavem v Brně, tzv. Quittova klasifikace. Výchozím materiálem pro
zpracování byly mapy Atlasu podnebí ČSSR, kde je soustředěn téměř veškerý reprezentativní
klimatický materiál za období 1901 -1950 a 1926 až 1950. Ke zpracování bylo vybráno 14
nejvýznamnějších klimatických charakteristik, které poskytují vcelku podrobný obraz
klimatických poměrů naší republiky pro technické, zemědělské, ale i rekreační účely. Byly to
mapy rozložení průměrné teploty vzduchu, v lednu, dubnu, červenci a říjnu, charakterizující
roční teploty vzduchu, případně teploty jednotlivých ročních období. Dále pak mapy
průměrného počtu letních (Tmax = 25 °C), mrazových (Tmin = - 0.1 °C) a ledových (Tmax =
- 0.1 °C) dnů, počtů dnů s teplotou 10 °C a větší. Ty nám udávají přibližnou délku
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přechodného nebo zimního období či délku vegetačního období. Srážkové poměry jsou
charakterizovány srážkovým úhrnem ve vegetačním (IV – IX) a chladném (X – III) období,
dále pak počet dnů se srážkami 1mm a více a počet dnů se sněhovou pokrývkou. Ostatní
klimatické charakteristiky byly reprezentovány údaji o počtu jasných a zamračených dnů. Při
vlastním zpracování bylo území naší republiky rozděleno podle Gauss-Krugerovy sítě na
více něž 15.000 čtverečků o straně 3km. Pro každý čtvereček byly odvozeny hodnoty
klimatických prvků. Překrýváním 14 vybraných map v měřítku 1 : 500 000 byly vymezeny
tři hlavní oblasti, a to teplá, mírně teplá a chladná. Oblast teplá se dále dělí na pět jednotek
T1 až T5, mírně teplá na jedenáct jednotek MT1 až MT11, chladná oblast je dělena na 7
jednotek CH1 až CH7.

4.9.

Agroklimatické podmínky ČR
Pro agroklimatologické a bioklimatologické využití byly vypracovány samostatné

klasifikace našeho podnebí. Z ekologického hlediska je kolísání teplotních a srážkových
hodnot se zvláštním důrazem na minima významnější, protože biologické procesy reagují
silněji na extrémní hodnoty než na průměrné. K posouzení byly brány údaje např. průměrné
roční amplitudy teploty vzduchu, rozpětí ročního úhrnu srážek, průměr ročních minim teploty
a roční úhrn srážek zajištěný na 99 %.
Ke stanovení agroklimatologických charakteristik a ukazatelů je používáno převážně
těchto klimatických prvků: teplota vzduchu a půdy, vlhkost vzduchu, srážky a sněhová
pokrývka, sluneční záření, rychlost větru.
Teplotní podmínky vegetačního období jsou charakterizovány těmito údaji:
1) všeobecné teplotní charakteristiky vegetačního období, a to začátek, doba trvání, konec a
teplotní suma teplot rovných a vyšších než 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C.
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Obr. 4.9. Klimatické oblasti podle klasifikace z Atlasu podnebí ČSR 1958 (Atlas podnebí Česka, 2007)
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2) charakteristika bezmrazového období, a to ve výšce 2 m a 5 cm, jsou uváděna data
nejčasnějšího, průměrného a nejpozdějšího výskytu posledního a prvního mrazu a doba trvání
ve dnech,
3) četnost roků s mrazem různé intenzity ve výšce 2m v jednotlivých dekádách (v %), údaje
jsou uváděny pro měsíce duben až říjen, průměrný počet dnů s mrazem ve výšce 5cm nad
zemí v jednotlivých dekádách, za období duben až říjen. Jako v případě bodu 3 i zde je
intenzita mrazu určena hodnotami nižšími jak 0, -1, -2 a - 4°C,
4) průměrná teplota vzduchu v jednotlivých dekádách,
5) suma teplot vzduchu rovných a vyšších 5, 10 a 15°C,
6) měsíční a roční absolutní maximum teploty ve °C,
7) průměr měsíčních a ročních maxim teploty vzduchu ve °C,
8) měsíční a roční minimum teploty vzduchu ve °C,
9) údaje o extrémních teplotách vzduchu ve °C,
10) průměrná denní amplituda teploty vzduchu ve °C,
11) četnost denních maximálních teplot vzduchu rovných a vyšších 20, 25, 30, 35 °C v
jednotlivých měsících,
12) průměrná teplota půdy (°C) v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm v jednotlivých dekádách,
13) průměrné datum nástupu denní teploty půdy rovné a vyšší 10°C a 15°C v hloubkách 5, 10
a 15 cm,
14) teplotní zabezpečení zemědělských kultur, kde u jednotlivých kultur a jejich odrůd je ke
zvolené fázi setí až vosková zralost, vadnutí nati, zrání apod., uváděna potřebná teplotní suma
(výpočet z průměrných denních teplot vzduchu) a její zabezpečení v % pro makrooblasti /
teplá, mírně teplá, chladná/.
K charakteristice přezimování jsou uváděny:
údaje o výskytu, výšce a trvání sněhové pokrývky, počet dnů se sněhovou pokrývkou,
pravděpodobnost výskytu absolutních, minimálních teplot vzduchu (°C), počet dní

a

pravděpodobnost zim s mrazy různé intenzity, charakteristiky oblev, největší hloubka
výskytu teploty 0°C v půdě v cm.
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Vláhové podmínky jsou zastoupeny ukazateli:
1. průměrné úhrny srážek v dekádách,
2. podmínky zavlažení podle hydrotermického koeficientu Seljaninova,
3. podmínky zavlažení podle klimatického ukazatele zavlažení, což je rozdíl mezi hodnotami
potencionálního výparu a srážkovým úhrnem,
4. průměrný sytostní doplněk (hPa) v jednotlivých dekádách,
5. průměrná relativní vlhkost ve 14.00 hodin v jednotlivých dekádách.
Fenologické charakteristiky jsou vyjádřeny průměrným datem nástupu vybraných
fenologických fází u ozimových obilovin, jarních obilovin, kukuřice, lnu, brambor, ovocných
stromů, révy vinné.

4.9.1. Agroklimatologické rozčlenění území ČR
Rajonizaci klimatu ČR z pohledu zemědělství najdeme v díle Agroklimatické
podmienky ČSSR. Tato publikace se dělí na tabulkovou a mapovou část. Území ČR bylo při
agroklimatické rajonizaci rozčleněno na:
agroklimatické makrooblasti, oblasti, podoblasti a okrsky
podle tří základních agroklimatologických ukazatelů, a to:
1)

agroklimatického ukazatele teploty (TS10), kterým je teplotní suma za období s

průměrnou denní teplotou vzduchu = 10 oC. Tato dobře charakterizuje vegetační podmínky
daného území včetně teplotní zabezpečenosti zemědělských plodin. Podle TS10 dělíme naše
území na tři agroklimatické makrooblasti a osm agroklimatických oblastí.
2) agroklimatického ukazatele zavlažení (KZ), vyjádřeného tzv. klimatickým ukazatelem
zavlažení za letní měsíce červen - srpen. Ukazatel vyjadřuje podmínky zavlažení rozdílem
potenciální evapotranspirace (E ) a srážek (Z), kdy Kz = E - Z (mm).
Nedostatek vláhy vyjadřují kladné hodnoty Kz, záporné hodnoty naopak její nadbytek. Podle
Kz je vymezeno sedm podoblastí, ve kterých mají zemědělské plodiny své požadavky na
vláhu zabezpečeny rozdílně.
3) agroklimatického ukazatele přezimování (Tmin), pro který byl použit průměr ročních
absolutních teplotních minim teploty vzduchu. Tmin vystihuje teplotní podmínky během zimy.
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Absolutní teplotní minima jsou ukazatelem přezimování ovocných stromů a charakterizují
kritické teploty vymrzání ozimů. Podle Tmin bylo vyčleněno pět okrsků.

S pomocí mapových podkladů tří agroklimatologických ukazatelů bylo provedeno
následující územní vymezení jednotlivých agroklimatologických jednotek:
1) Agroklimatická makrooblast teplá s TS10 = 3100 až 2401 °C. Teplotní poměry jsou
příznivé pro pěstování teplomilných plodin (jako je kukuřice na zrno, cukrovka, meruňky).
Územně jde o Českou tabuli, Dyjskosvratecký, Dolnomoravský, Hornomoravský úval,
Ostravskou pánev a Oderskou nížinu. V této makrooblasti jsou vymezeny čtyři
agroklimatické oblasti: 1) velmi teplá s TS10  3000 oC, 2) převážně teplá s TS10 = 2800 3000 oC, 3) dostatečně teplá s TS10 = 2601 - 2800 oC a 4) poměrně teplá s TS10 = 2401 až
2600 oC).
2) Agroklimatická makrooblast mírně teplá s TS10 = 10 °C 2400 až 2001 °C. Zajišťuje
vhodné podmínky pro obilniny méně náročné na teplo, především pro ozimé žito, pozdní
brambory a při její horní hranici pro len. V Čechách do ní patří převážná část území asi do
600 m n. m. Na Moravě zaujímá kromě Českomoravské vrchoviny a východních Sudet (do
600 až 650 m n. m) brněnskou soustavu pahorkatin a příslušnou část Beskyd. Dělí se na dvě
agroklimatické oblasti: 1) poměrně mírně teplou s TS10 = 2201 až 2400 oC a 2) slabě mírně
teplou s TS10 = 2001 až 2200 oC.
3) Agroklimatická makrooblast chladná s TS10 = 2000 až 1601 °C. Zaujímá okrajová
území zemědělské výroby. Teplotní suma do 1800 °C představuje přibližně horní hranici
pěstování ozimého žita a velmi vhodné podmínky pro brambory. V rozsahu teplotní sumy
1800 až 1601 oC se vyskytují velmi dobré podmínky pro len, méně vhodné pro brambory.
Nachází se na okrajích vysoko položených kotlin, v dolinách vyšších pohoří a na jejich
úpatích do nadmořské výšky 700 až 800 m. Dělí se na dvě agroklimatické oblasti: 1) mírně
chladnou s TS10 = 1801 až 2000 oC a 2) převážně chladnou s TS10 = 1601 až 1800 oC.
Agroklimatické podoblasti na území ČR charakterizují požadavky zemědělských
plodin na vláhu. Je jich vymezeno sedm:
1) podoblast velmi suchá, KZ = 150 mm
2) podoblast převážně suchá, KZ v rozmezí 150 až 101 mm
3) podoblast mírně suchá, KZ v rozmezí 100 až 51 mm
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4) podoblast mírně vlhká, KZ v rozmezí 50 až 1 mm
5) podoblast převážně vlhká, KZ v rozmezí 0 až -50 mm
6) podoblast vlhká, KZ v rozmezí -51 až -100 mm
7) podoblast velmi vlhká, KZ -100 mm
Podoblast velmi suchá má nejvyšší kladnou vláhovou bilanci v dlouhodobém průměru i
v jednotlivých letech. Příjem vláhy v podobě srážek v létě je menší než výdej o 150 mm a
více. Podoblast velmi vlhká má v každém roce nadbytek vláhy v letním období o 100 mm a
ve 20 % let může dosáhnout nadbytek srážek více než 200 až 250 mm.
Podmínky pro přezimování charakterizují agroklimatické okrsky:
1) Agroklimatický okrsek převážně mírné zimy s Tmin  -18 °C. Představuje malé
ohrožení pěstovaných rostlin mrazem. Pouze jedenkrát až dvakrát za 10 let se vyskytne
absolutní minimum pod -20 °C, které je škodlivé pro ozimy a teplomilné ovocné druhy.
2) Agroklimatický okrsek poměrně mírné zimy s t Tmin = -18 až -20 °C. Na jeho
horní hranici bývá absolutní minimum -20 °C již jednou za dva roky. Podmínky pro pěstování
teplomilných ovocných stromů se zde nacházejí pouze v polohách východně exponovaných.
3) Agroklimatický okrsek mírně chladné zimy s Tmin = -20 až -22 °C. Tento okrsek
neposkytuje vhodné podmínky pro pěstování teplomilných plodin. Pro přezimování peckovin
a hrušní jsou tyto podmínky velmi dobré. Výskyt absolutních minim -20 °C je tu v 50 až 80 %
let.
4) Agroklimatický okrsek převážně chladné zimy s Tmin = -2 až -24 °C. Výskyt
absolutních minim pod -25 C lze očekávat třikrát za deset let a pod -30 °C dvakrát za 30 let.
Jsou zde průměrné až málo vhodné podmínky pro přezimování ovocných stromů.
5) Agroklimatický okrsek studené zimy s Tmin -24 C.
Jsou zde nevhodné podmínky pro pěstování ovocných stromů i ozimého žita.

5.

ZMĚNA KLIMATU
V roce 2014 vyšlo závěrečné znění 5. zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu.

Uvádí se v ní, podobně jako v předcházejících zprávách, že vliv člověka na klimatický systém
je prokazatelný a současné antropogenní emise skleníkových plynů jsou nejvyšší v dějinách.
Probíhající změny klimatu mají významné dopady nejen na činnosti člověka, ale i na přírodní
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systémy. Je prokazatelné oteplování klimatického systému a od padesátých let minulého
století nemá řada pozorovaných změn obdoby po celá desetiletí až tisíciletí. Atmosféra a
oceán se oteplují, ale množství sněhu a ledu na Zemi klesá apod. Hovoří se též o tom, že
přirozené kolísání klimatu probíhá souběžně s ovlivňováním podnebí hospodářskou činností
člověka. Výsledky studií možných klimatických změn vyvolávají v řadách odborníků obavu
jednak z vysokých teplot, hovoříme o globálním oteplování, ale hlavně z možných
následných efektů v přírodních procesech. Původně vedly výsledky matematických modelů
klimatu vědce k upozornění na možnost klimatické změny. Další analýzy dlouhodobých řad
meteorologických prvků s využitím metod matematické statistiky v mnoha případech
potvrdily určité trendy rostoucí teploty vzduchu apod.

5.1. Podstata změny klimatu
Pro poznání proměnlivosti podnebí na Zemi je nutné znát její příčiny. Podle výsledků
paleoklimatologie proběhly na povrchu Země výrazné změny podnebí již několikrát, ale
mechanismus jejich vzniku není dosud zcela jednoznačně vysvětlen. Je prokázáno, že
pevninské ledovce již několikrát sahaly až do mírných šířek, aby opět ustoupily, naopak v
Grónsku rostly teplomilné lesy. Teorií změn klimatu je několik. Známá je teorie
astronomická, vycházející ze změny sluneční aktivity, změny postavení Země ke Slunci
apod. Další příčinou může být pohyb kontinentů, změna v rozložení pevnin a oceánů. Vliv
má určitě změna propustnosti atmosféry pro sluneční záření zvýšeným znečištěním.
V současné době převážná část odborníků vychází z teorie změny podnebí vlivem zvýšeného
účinku skleníkového efektu.
V atmosféře může být pohlceno nejvýše do 25 % ze slunečního záření dopadajícího na
horní vrstvu atmosféry. Naopak téměř 50 % původního slunečního záření je pohlcováno
zemským povrchem. Tento se ohřeje a následně vyzařuje dlouhovlnné záření do atmosféry,
kde je v určitých vlnových rozsazích (selektivně) pohlcováno některými plyny. Tímto
procesem dochází ke zvyšování teploty vzduchu, zvyšování vyzařování dlouhovlnné radiace
atmosférou. Část dlouhovlnného záření z atmosféry je směrována zpět (hovoříme o zpětném
záření atmosféry) k zemskému povrchu, a přispívá tak ke snížení jeho ochlazování. Tento
proces nazýváme skleníkový efekt. Zjednodušeně řečeno je skleníkový efekt dán tím, že
atmosféra v globálním měřítku dostatečně dobře propouští k zemskému povrchu krátkovlnné
sluneční záření, avšak dlouhovlnné vyzařování zemského povrchu výrazně pohlcuje a z části
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vyzařuje zpět k povrchu. Kdyby nebyla atmosféra, pohybovala by se průměrná teplota celého
zemského povrchu kolem - 23 0C, ve skutečnosti však činí v průměru pro celou Zemi asi +
15 0C. Intenzita skleníkového efektu, tedy pohlcování a vyzařování dlouhovlnné radiace, je
závislá na jeho spektrálním složení, na oblačnosti a složení atmosféry, především však na
koncentraci tzv. skleníkových plynů. Je to vodní pára, oxid uhličitý, metan, ozon, oxidy
dusíku a freony.
Jestliže uvádíme, že skleníkový efekt je přirozenou vlastností atmosféry, potom
zvyšováním koncentrací skleníkových plynů dochází k zesilování skleníkového efektu.
V tomto pohledu je potom vliv hospodářské činnosti člověka na procesy v atmosféře
prokazatelný. Pokud dochází ke zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře,
potom je logické, že dochází ke zvyšování teploty vzduchu, ale také k dalším změnám, např.
v obsahu vodní páry, který je na teplotě vzduchu závislý, ke změnám v rozložení tlaku
vzduchu apod. Samotný klimatický systém vytvářejí i oceány, ledovce, zemský povrch s
vegetací atd., přičemž je tento systém pospojován složitými zpětnými vazbami. Změnou
libovolného prvku lze narušit dynamickou rovnováhu systému tak, jak ji dnes známe.
Klasickým příkladem záporné zpětné vazby je zvýšený výskyt oblačnosti v důsledku
oteplování atmosféry. Zvětšená oblačnost zapříčiní ochlazení povrchu oceánů a snížení
výparu. To znamená, že klesne vlhkost vzduchu, bude se vytvářet méně oblačnosti a systém
se stabilizuje. Příkladem pozitivní zpětné vazby je zmenšování plochy ledovců v důsledku
oteplování atmosféry. Ubýváním plochy ledovců s vysokým albedem klesá průměrná hodnota
globálního albeda, zemský povrch akumuluje více sluneční energie a celý systém se ještě více
přehřívá.
Změny klimatu vyjadřují přirozenou vlastnost projevů klimatického systému. Podle
doporučení IPCC potom pojem změna klimatu bereme jako vyjádření pro výsledek vlivu
vyvolaný zvýšenou koncentrací skleníkových plynů, tedy vlivem činnosti člověka. Přesto, že
jsou doloženy výsledky zvyšování teploty vzduchu v posledních desetiletích, nelze hovořit o
výsledcích z klimatologických modelů jako o předpovědi budoucího klimatu. Zatím nejsou
v těchto modelech vyjádřeny všechny složky klimatického systému tak přesně, aby dosažené
výsledky modelů bylo možné přijmout jednoznačně. Dokladem je vysoký počet modelů, které
jsou však stále zpřesňovány. Proto hovoříme o odhadech možného, tedy budoucího klimatu.
Pokud budou emise skleníkových plynů i nadále narůstat, průměrné roční teploty se
v budoucnu mohou v desetiletích zvyšovat o 0.2 až 0.4 °C. Podle odhadů emisí skleníkových
plynů jsou sestaveny scénáře emisí, z kterých vychází klimatologické modelování.
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Matematické modely klimatu podle různých výchozích scénářů nedávají jednoznačné
výsledky. Predikované hodnoty vybraných klimatických prvků pro jednotlivé regiony se
podle různých modelů zčásti liší.
Při studiu klimatických trendů jsou dnes klimatologové postaveni před dvě klíčové
otázky:
- do jaké míry se antropogenní činnost zúčastňuje na současných klimatických změnách,
- jak souvisí intenzita a četnost výskytu nepříznivých jevů počasí s klimatickými změnami.

5.2. Pátá zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu
Změny podnebí jsou pro člověka v určitém pohledu vážným varováním, že může dojít
ke zhoršení životních podmínek. Vycházíme-li z dosud uváděných podkladů, mělo by dojít
k určitým úpravám v hospodářské aktivitě obyvatel naší planety. Toto konstatování však na
druhé straně vyvolává kritiku navrhovaných opatření s argumentem, že poznatky klimatologů
nejsou dokonalé. Není předmětem tohoto textu vynášet soudy, ale každý má možnost se
seznámit s výsledky o studiích změn klimatu. V tomto pohledu je určitě nejrozsáhlejším a
také nekvalifikovanějším podkladem 5. zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu
(Intergovernmental Panel on Climate Change = IPCC). Jde o vědecký mezivládní orgán, který
v roce 1988 založily společně Světová meteorologická organizace (WMO) a Program OSN
pro životní prostředí (UNEP). Valným shromážděním byl potvrzen rezolucí 43/53. Posláním
IPCC je poskytovat informací z celého světa o nebezpečí klimatických změn způsobených
lidskou činností, o jejich potenciálních environmentálních a sociálně-ekonomických
důsledcích a o možnostech přizpůsobení se těmto důsledkům nebo o možnostech zmírnění
jejich účinků. Vychází přitom z komplexního vědeckého posouzení současných vědeckých,
technických a sociálně-ekonomických poznatků. Informace IPCC jsou hlavně zaměřeny na:


člověkem vyvolané klimatické změny



dopady člověkem vyvolané klimatické změny



možnosti přizpůsobení (adaptace) a zmírňování změny klimatu (mitigace)

Mitigace představují opatření, která mají omezit velikost a rychlost dlouhodobých
klimatických změn.
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IPCC vytváří podklady pro podporu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, jejíž text byl
schválen 9. května 1992.

Cílem úmluvy je stabilizovat atmosférické koncentrace

skleníkových plynů na takové hladině, která předejde nebezpečnému antropogennímu
narušení klimatického systému. Taková hladina by měla být dosažena v době, která bude
představovat dostatečná zajištění:


přirozené adaptace ekosystémů na změnu klimatu



stálé produkce potravin



ekonomického rozvoje trvalého charakteru.

Základní principy úmluvy tvoří:
A) Princip předběžné opatrnosti, že s preventivní akcí nelze čekat až na výsledek
definitivní vědecké analýzy rizik.
B) Princip mezigenerační odpovědnosti (základní podmínka tzv. trvale udržitelného
rozvoje), který stanoví, že současný ekonomický rozvoj může probíhat jen za okolností, které
neohrozí potřeby příštích generací.
C) Princip společné, avšak diferencované odpovědnosti, který v případě Rámcové
úmluvy říká, že „rozvinuté země“ nesou hlavní odpovědnost za rostoucí koncentrace
skleníkových plynů v atmosféře.
Podle čl. 4 Úmluvy jsou závazky všech stran Úmluvy formulovány obecně, přičemž se
berou v úvahu „národní a regionální podmínky“. Strany Úmluvy se zavazují:


inventarizovat své emise skleníkových plynů



sestavit a realizovat národní programy zaměřené na redukci emisí a posílení „propadů“
skleníkových plynů



podporovat rozvoj relevantních technologií



podporovat vědecký výzkum, veřejnou osvětu, výměnu informací



vzájemně komunikovat a spolupracovat.

Jaké byly použity podklady pro sestavení 5. zprávy IPCC, je znázorněno na obr. 5.1.
Symboly na obrázku označují kategorie připisovaných dopadů, relativní podíl klimatické
změny (větší nebo menší) na pozorovaném dopadu a spolehlivost daného závěru o podílu.
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Obr.5.1.
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Každý ze symbolů odpovídá jednomu nebo více záznamům s podobnými dopady na
regionálním měřítku. Čísla označují celkový počet regionálních publikací o změně klimatu
z let 2001 až 2010 na základě bibliografické databáze Scopus, kdy byly hledány anglicky
psané publikace s jednotlivými zeměmi zmíněnými v názvu, abstraktu nebo klíčových
slovech (k červenci 2011). Tato čísla poskytují celkovou míru dostupné vědecké literatury o
změně klimatu v jednotlivých oblastech; neudávají počet publikací podporujících dopady
změny klimatu v dané oblasti. Zahrnutí publikací pro hodnocení příspěvku bylo učiněno na
základě kritérii pro vědecké důkazy. Studie pro polární oblasti a malé ostrovy jsou seskupeny
dohromady s okolními pevninskými oblastmi.
Jak je uvedeno ve shrnutí této zprávy, je každé vyhodnocení na základě současných
poznatků autorskými týmy vyjádřeno mírou spolehlivosti, a to pomocí pěti výrazů: velmi
nízká, nízká, střední, vysoká a velmi vysoká. Pokud je to možné, také pravděpodobnost je
specifikována, a to hodnocení pravděpodobné 95-100 %, spíše pravděpodobné >50-100 %,
spíše nepravděpodobné 0-<50 % a extrémně nepravděpodobné 0-5 %. Pokud se jedná o
faktické výroky, není míra jistoty udávána. Každý poznatek je založený na vyhodnocení
patřičných důkazů a shody. V mnoha případech spojení důkazů a shody umožňuje přidělení
určité míry spolehlivosti.

Pojmy použité pro důkazy jsou: omezené, střední a robustní.

K indikaci vyhodnocené pravděpodobnosti určitého výsledku byly použity termíny: prakticky
jisté 99-100 % pravděpodobnost, velmi pravděpodobné 90 – 100 %, pravděpodobné 66-100
%, přibližně stejně pravděpodobné jako nepravděpodobné 33-66 %, nepravděpodobné 0-33
%, velmi nepravděpodobné 0-10 %, obzvláště nepravděpodobné 0-1 %.

5.2.1. Antropogenní emise skleníkových plynů
Změna klimatu je podmíněna zesílením skleníkového efektu. Koncentrace skleníkových
plynů se od počátku průmyslové revoluce zvyšují, což je dáno stále narůstajícím
ekonomickým a populačním růstem (obr. 5.2.).

Nárůst atmosférické koncentrace

kysličníku uhličitého, metanu a oxidu dusného je nejvyšší, jaký byl za nejméně poslední
800 000 let zaznamenán. Jejich účinek, spolu s účinkem dalších antropogenních faktorů, byl
pozorován v rámci celého klimatického systému a je extrémně pravděpodobné, že se jedná o
dominantní příčinu pozorovaného oteplování od poloviny 20. století.
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Obr. 5.2. Zprůměrované globální koncentrace skleníkových plynů

Celkové antropogenní emise skleníkových plynů během let 1970 až 2010 neustále
narůstaly, s maximální mírou nárůstu mezi lety 2000 a 2010, a to i přes stále zvyšující se
počet opatření za účelem mitigace změny klimatu. Antropogenní emise skleníkových plynů
dosáhly v roce 2010 hodnoty 49 ± 4,5 GtCO2 ekv./rok. Emise CO2 pocházející ze spalování
fosilních paliv a průmyslových procesů se dohromady podílely ze 78 % na celkovém nárůstu
emisí skleníkových plynů v období od roku 1970 do roku 2010 a podobné procentuální
zastoupení platí i pro nárůst v období 2000 až 2010.
Nárůst emisí CO2 ze spalování fosilních paliv je v celosvětovém měřítku stále dán
ekonomickým a populačním růstem. Vliv populačního růstu v letech 2000 až 2010 byl
přibližně stejný jako v předchozích třech dekádách, zatímco vliv ekonomického růstu výrazně
narostl. Je to dáno vyšším využívání uhlí, které změnilo dlouhotrvající trend postupné
dekarbonizace světové výroby energie. Přehled o emisích v gigatunách CO2-ekvivalentu za
rok za období 1970 až 2010 podle plynů přináší obr. 5.3. Jsou zde vyjádřeny hodnoty CO2 ze
spalování fosilních paliv a průmyslových procesů, CO2 z lesnictví a jiného využívání půdy
(FOLU), metanu (CH4), oxidu dusného (N2O) a fluorovaných plynů (F-plyny). Na pravé
straně jsou emise z roku 2010. Vidíme, že nejvyšší nárůsty jsou dány spalováním fosilních
paliv a průmyslovými procesy.
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Obr. 5.3. Celkové roční antropogenní emise skleníkových plynů podle skupin plynů

5.2.2. Pozorované změny klimatického systému
V posledních třech desetiletích byl zemský povrch nejteplejší od roku 1850. Období
mezi lety 1983 a 2012 bylo pravděpodobně nejteplejším 30letým obdobím na severní
polokouli za posledních 1400 let. Kombinovaný globální průměr povrchové teploty pevniny a
oceánů vypočítaný jako lineární trend, ukazuje na oteplení o 0,85 (0,65 až 1,06) °C během let
1880 až 2012, kdy existuje více nezávislých datových souborů. Globální průměrná teplota
povrchu (obr. 5.4.) vykazuje mezidekádní a meziroční variabilitu s tím, že trendy vzestupu
jsou nejvýraznější právě v posledních desetiletích.
Jako příklad může posloužit míra oteplení během posledních 15 let, a to za období 1998
– 2012 s hodnotou 0,05 (-0,05 – 0,15) °C za dekádu. Období začíná silným jevem El Niňo a
celkově je míra oteplení nižší než vypočítaná za období 1951 – 2012 s hodnotou 0,12 (0,08 až
0,14) °C za dekádu.
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Obr. 5.4. Zprůměrované pevninské a oceánské anomálie povrchové teploty

Oteplování oceánů je dáno nárůstem energie uložené v klimatickém systému a tvoří více
než 90 % energie akumulované mezi lety 1971 až 2010, v atmosféře je uloženo pouze 1 %.
V globálním měřítku je oteplování oceánu nejvýraznější u hladiny a ve vrstvě do 75 m pod
hladinou došlo k oteplení o 0,11 (0,09 až 0,13) °C za dekádu během let 1971 až 2010. Je
prakticky jisté, že svrchní vrstva oceánu (0 až 700 m) se od roku 1971 do roku 2010 oteplila a
je pravděpodobné, že se otepluje od 70. let 19. století do roku 1971.
Z vyhodnocení průměrných úhrnu srážek lze se střední spolehlivostí uvést, že se ve
středních zeměpisných šířkách severní polokoule od roku 1901 zvýšil. S vysokou
spolehlivostí od roku 1951. V ostatních zeměpisných šířkách mají průměry z rozlehlejších
oblastí pozitivní i negativní trend. Pozorované změny v salinitě hladiny oceánů rovněž
poskytují nepřímý důkaz o změně globálního koloběhu vody nad oceánem. Je velmi
pravděpodobné, že místa s vysokou salinitou, kde převažuje evaporace, se stala slanějšími,
zatímco místa s nízkou salinitou, kde dominují srážky, se od 50. let minulého století stala
méně slanými. Zvyšováním koncentrací CO2 od počátku průmyslové éry dochází také k jeho
vyššímu pohlcování oceány, a tím k jejich okyselení (acidifikaci). Je vysoce spolehlivé
konstatování, že pH hladiny oceánů se snížilo o 0,1. To představuje 26 % nárůstu kyselosti.
S vysokou spolehlivostí lze uvést, že oteplování způsobilo v období 1992 až 2011 snižování
objemu ledového pokryvu Grónska a Antarktidy. Přitom se pravděpodobně rychlost zvýšila
mezi lety 2002 a 2011. Ledovce se nadále zmenšovaly téměř celosvětově. Průměrný roční
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rozsah mořského ledu Arktidy se mezi lety 1979 a 2012 snížil rychlostí, která se s velkou
pravděpodobností pohybovala mezi 3,5 a 4,1 % za dekádu. Množství mořského ledu Arktidy
se snižuje v každém ročním období a každé následující dekádě od roku 1979,
s nejvýraznějším úbytkem dekádového průměru v míře 1,2 až 1,8 % za dekádu mezi lety 1979
a 2012. Je zde však vysoká spolehlivost, že v případě Antarktidy existují velké regionální
rozdíly, kdy se rozsah v některých oblastech zvyšuje a v jiných naopak snižuje.
Podobně se na severní polokouli snižuje rozsah jarní sněhové pokrývky soustavně.
S nárůstem povrchové teploty a snižováním výskytu sněhové pokrývky se od počátku 80. let
20. století ve většině oblastí zvýšily teploty permafrostu. V období od roku 1901 do roku
2010 došlo ke zvýšení globální hladiny moří o 0,19 (0,17 až 0,21) m (obr. 5.5.). Rychlost
zvyšování mořské hladiny od poloviny 19. století je vyšší, než je průměrná rychlost během
předchozích dvou milénií.

Obr. 5.5. Zprůměrovaná globální změna mořské hladiny

Uvedené poznatky jsou dokladem, že se vliv člověka na klimatický systém oproti
předcházejícím obdobím stává prokazatelnější. Je extrémně pravděpodobné, že více než
polovina pozorovaného nárůstu globální povrchové teploty mezi lety 1951 až 2010 bylo
zapříčiněno antropogenním nárůstem koncentrací skleníkových plynů a jinými
antropogenními faktory. Nejlepší odhad antropogenního podílu na oteplování je podobný
pozorovanému oteplení za toto období. Antropogenní vlivy mají pravděpodobně výrazný
podíl na nárůstu povrchové teploty od poloviny 20. století ve všech kontinentálních oblastech
s výjimkou Antarktidy. Dá se odvodit, že pravděpodobně antropogenní faktory ovlivnily od
roku 1960 globální koloběh vody a přispěly k úbytku ledovců od 60. let 20. století a vyšší
míře tání ledového příkrovu v oblasti Grónska od roku 1993. Antropogenní vlivy velmi
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pravděpodobně přispěly k úbytku mořského ledu v Arktidě od roku 1979 a velmi
pravděpodobně výrazně přispěly ke zvýšení globálního množství tepla ve svrchní vrstvě
oceánů (0-700 m) a průměrnému zvýšení mořské hladiny pozorovaném od 70. let 20. století.
Na obr. 5.6. jsou znázorněny pravděpodobné rozsahy a středové body (boxploty) trendů
oteplení v době od roku 1951 až 2010 zapříčiněné skleníkovými plyny. Dále jinými
antropogenními silami (včetně ochlazovacího účinku aerosolů a vlivu změny využití půdy),
kombinovanými antropogenními silami, přirozenými silami, a přirozenou vnitřní variabilitou
klimatu (což je část klimatické variability, která nastává spontánně v rámci klimatického
systému i v absenci sil). Pozorovaná změna povrchové teploty je znázorněna černě, s 5-95 %
rozsahem nejistoty daným nejistotou pozorování. Příslušné rozsahy oteplení (barevně) jsou
založené na pozorováních i na simulacích z modelů klimatu, aby bylo možné odhadnout podíl
jednotlivých vnějších sil na pozorovaném oteplení. Podíl kombinovaných lidských sil může
být odhadnut s menší mírou nejistoty než podíl skleníkových plynů nebo jiných
antropogenních sil. To je dáno tím, že se tyto dva podíly částečně kompenzují, což vede ke
kombinovanému signálu, který je hůře identifikovatelný pozorováními. Z polohy a rozsahu
boxplotů vyplývá, že uváděné oteplování je ve vazbě na koncentrace skleníkových plynů a
antropogenní činnosti, ovšem s rozdílným působením. Ochlazování je dáno působením
aerosolů, které však většinou souvisí se znečištěním ovzduší, takže celkově je nelze hodnotit
pozitivně. Důležité je si též uvědomit, že přírodní síly a vnitřní variabilita systému mají svou
dynamiku.
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Obr. 5.6. Vyhodnocené pravděpodobné rozsahy a středové body (boxploty) trendů oteplení v době od roku 1951
až 2010

5.2.3.Extrémní jevy
Změny klimatu podle dosažených poznatků budou typické nárůstem hodnot
extrémních jevů, což by mohlo mít s ohledem na lidstvo podobu přírodních pohrom. Změny
v mnoha extrémních jevech počasí a klimatu jsou pozorovány již přibližně od roku 1950.
Některé z těchto změn jsou již spojovány s lidskou činností, včetně menšího počtu období
s extrémně nízkými teplotami, naopak vyššího počtu období s extrémně vysokými teplotami,
vyššího počtu extrémně vysoké mořské hladiny a vyššího počtu mimořádně intenzívních
srážek v řadě oblastí. S velmi vysokou spolehlivostí lze uvést, že dopady nedávných extrémů
klimatu, jako jsou vlny horka, sucha, povodně, cyklony a lesní požáry, odhalují vysokou
zranitelnost a vystavení některých ekosystémů a řady lidských systémů k současné klimatické
variabilitě.
Je velmi pravděpodobné, že v globálním měřítku počet chladných dní a nocí klesl a
počet teplých dní a nocí vzrostl. Je pravděpodobné, že četnost vln horka se zvýšil v mnoha
rozsáhlých oblastech Evropy, Asie a Austrálie. Lidstvo pravděpodobně od poloviny 20. století
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přispělo k těmto změnám v globálním měřítku a ovlivnilo četnost i intenzitu denních
teplotních extrémů. Je pravděpodobné, že vliv člověka na některých místech více než
zdvojnásobil pravděpodobnost výskytu vln horka. Se střední spolehlivostí lze říci, že
pozorované oteplování v některých regionech zvýšilo počet úmrtí člověka v souvislosti
s vystavením extrémnímu horku a naopak snížilo mortalitu zapříčiněnou nízkými teplotami.
Počet oblastí, kde vzrostl výskyt intenzivních srážek, je pravděpodobně vyšší než počet
míst, kde jejich výskyt klesl. Nedávné zjištění vzestupného trendu extrémních srážek a
průtoků v některých povodích s sebou přináší vyšší riziko záplav v regionálním měřítku
(střední spolehlivost). Je pravděpodobné, že extrémně vysoké hladiny moře (například během
prudkých bouřek) se od roku 1970 vyskytují častěji a jsou způsobeny převážně celkovým
nárůstem průměrné mořské hladiny.

5.2.4. Možné budoucí klima
Jak vyplývá z dosavadních zkušeností, nedaří se celosvětově dlouhodobě snižovat emise
CO2. Tyto budou způsobovat průměrné globální oteplení povrchu nejen do konce 21. století,
ale i déle. Projekce emisí skleníkových plynů se velmi liší v závislosti jak na společenskohospodářském vývoji, tak na politice v souvislosti s klimatem. Ovšem pokračující emise
skleníkových plynů budou nadále způsobovat oteplování a dlouhotrvající změny všech
součástí klimatického systému a zvyšovat pravděpodobnost závažných, všudypřítomných a
nevratných dopadů na lidstvo i ekosystémy. Omezení této změny klimatu by vyžadovalo
výrazné a soustavné snížení emisí skleníkových plynů, které, spolu s adaptací, může snížit
rizika spojená s touto změnou. Musíme si uvědomit, že antropogenní emise skleníkových
plynů jsou ovlivněny především velikostí populace, hospodářskou činností, životním stylem,
využitím energií a půdy, technologiemi a opatřeními přijímanými v souvislosti s podnebím.
Reprezentativní směry vývoje koncentrací (RCPs) se používají ke stanovování projekcí právě
na základě těchto faktorů a pro 21. století udávají 4 odlišné scénáře vývoje emisí
skleníkových plynů a jejich atmosférických koncentrací, míry znečištění ovzduší a využití
půdy. Jedná se o


striktní mitigační scénář, který má za cíl udržet globální oteplování pravděpodobně do
2 °C nad předindustriálními teplotami



dva střední scénáře, které nepočítají s vyvíjením výrazného úsilí o omezení emisí
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scénář s velmi vysokými emisemi skleníkových plynů
Všechny hodnocené emisní scénáře projektují, že dojde během 21. století ke zvýšení

povrchové teploty. Je velmi pravděpodobné, že v řadě oblastí se budou častěji vyskytovat
vlny horka, které budou navíc delší, a také extrémní srážkové jevy budou intenzivnější a
častější. Oceány se budou dále oteplovat a okyselovat a průměrná globální hladina moří bude
stoupat. Klima bude v budoucnu záležet na oteplení vyvolaném antropogenními emisemi
vyloučenými v minulosti, stejně jako antropogenními emisemi vylučovanými v budoucnosti a
na přirozené variabilitě klimatu.
Průměrná změna globální povrchové teploty pro období mezi lety 2016 a 2035 ve
srovnání s obdobím 1986 až 2005 je obdobná u všech čtyř RCP scénářů a bude se
pravděpodobně pohybovat v rozmezí od 0,3 °C do 0,7 °C. Tento odhad předpokládá, že
nedojde k žádné významné sopečné erupci nebo ke změnám v některých přirozených zdrojích
(např. CH4 nebo N2O) nebo neočekávaným změnám v celkovém množství slunečního záření.
Míra projektované změny klimatu v polovině 21. století se již značně liší v závislosti na
výběru konkrétního emisního scénáře.
Zvýšení průměrné globální povrchové teploty na konci 21. století (2081-2100) k období
1986-2005 bude pravděpodobně o 0,3 °C až 1,7 °C podle mitigačního scénáře. Ale budou-li
emise skleníkových plynů stoupat, mohou dosáhnout 2,6 °C až 4,8 °C. Arktická oblast se
bude nadále oteplovat rychleji, než bude růst globální průměr teploty. Je prakticky jisté, že se
bude vyskytovat více vysokých a méně nízkých teplotních extrémů na většině pevniny
v denním i sezónním měřítku v důsledku zvýšení průměrné globální povrchové teploty. Je
velmi pravděpodobné, že vlny horka budou častější a budou trvat delší dobu. Nadále se ale
budou vyskytovat i občasné chladné zimní extrémy.
Změna klimatu zvýší již existující a bude představovat nová rizika pro přirozené a
lidské systémy. Tato rizika jsou rozdělena nerovnoměrně a jsou obecně vyšší pro
znevýhodněné osoby a komunity v zemích všech rozvojových stupňů.
Zvýší se:
 rychlost a míra oteplování spolu s dalšími změnami v klimatickém systému,
 míra okyselování oceánů,
 riziko vážných, přetrvávajících, a v některých případech nevratných, neblahých
dopadů,
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 vyhynutí určitých druhů proto, že klimatická změna je provázaná s dalšími stresovými
faktory,
 riziko oslabení produkce potravy.
Očekává se, že změna klimatu oslabí míru zabezpečení potravy. V důsledku
projektované změny klimatu do poloviny 21. století a později dojde v souvislosti s globální
redistribucí mořských druhů a snížení biodiverzity moří k problémům v zajištění trvalé
produktivity rybářů a dalších služeb spojených s ekosystémem. V případě pšenice, rýže a
kukuřice v tropických a mírných pásech se projektuje, že klimatická změna bez adaptace
negativně ovlivní produkci při lokálním nárůstu teploty o 2 °C a více nad úroveň z konce 20.
století, ačkoliv na některé oblasti může být dopad pozitivní.
Nárůst globální teploty o přibližně 4 C a více nad úroveň z konce 20. století, spolu se
zvyšujícími se nároky na potravu, by znamenal velké riziko pro globální zabezpečení potravy.
Předpokládá se, že klimatická změna povede k omezení obnovitelných povrchových a
podzemních vodních zdrojů ve většině suchých subtropických oblastí, což také povede k vyšší
konkurenci o vodu napříč oblastmi.

5.2.5. Význam adaptace, mitigace a udržitelného rozvoje
Adaptace a mitigace jsou komplementární strategie omezování a zvládání rizik
klimatické změny. Výrazné snížení emisí během několika nastávajících dekád může snížit
rizika spojená s klimatem ve 21. století a později, zvýšit šance na účinnou adaptaci, snížit
náklady a problémy mitigace v dlouhodobějším hledisku a přispět k úspěšným cestám
udržitelného rozvoje. Účinné rozhodování v souvislosti s omezováním klimatické změny a
jejích dopadů lze konat na základě široké škály analytických přístupů hodnotících
předpokládaná rizika a výhody, chápajících důležitost řízení, etické dimenze, rovnost,
důležitost rozhodování, ekonomická hodnocení a rozmanité chápání a reakce na rizika a
nejistotyUdržitelný rozvoj a rovnost představují základ pro hodnocení politiky klimatu.
Omezování dopadů klimatické změny je nutné pro dosažení udržitelného rozvoje a rovnosti,
včetně eradikace chudoby. Podíl jednotlivých států na akumulaci GHGs v atmosféře byl
v minulosti a bude i v budoucnosti odlišný a různé státy taktéž čelí odlišným problémům a
okolnostem a mají různou mitigační a adaptační kapacitu. Mitigace a adaptace vyvolávají
problémy v otázkách rovnosti, spravedlnosti a férovosti. Řada těch zemí, které jsou ke
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klimatické změně nejnáchylnější, přispělo a přispívá k emisím GHGs jen málo. Oddalování
mitigace jen posouvá současné problémy do budoucna a nedostatečná adaptační reakce na
objevující se dopady již podkopávají základy pro udržitelný rozvoj. Rozsáhlé strategie
související s klimatickou změnou, které jsou konzistentní s udržitelným rozvojem, berou
v potaz paralelní výhody, vedlejší negativní účinky a rizika, která můžou nastat v případě
různých možností jak adaptace, tak mitigace.
Klimatická změna má vlastnosti společného problému na globálním měřítku, protože
většina skleníkových plynů se v průběhu času hromadí a rozšiřuje globálně, a emise
z jakéhokoliv zdroje (jednotlivec, komunita, firma, stát) ovlivňuje zdroje ostatní. Účinné
mitigace nelze dosáhnout, pokud budou jednotlivé zdroje podporovat nezávisle na sobě pouze
vlastní zájmy. K účinné mitigaci emisí GHGs a řešení problémů souvisejících s klimatickou
změnou je proto nutná vzájemná spolupráce na mezinárodní úrovni. Efektivitu adaptace lze
zvýšit prostřednictvím komplementárních činností napříč všemi úrovněmi včetně mezinárodní
spolupráce. Důkazy svědčí o tom, že výsledky považované za nestranné vedou k účinnější
spolupráci. {3.1}
Rizika změny klimatu snížená mitigací a adaptací Bez dalších mitigačních snah nad
rámec těch, které již dnes existují, povede oteplování na konci 21. století k vysokému až
velmi vysokému riziku závažných, široce rozšířených a nevratných dopadů globálně, a to i
v případě přítomnosti adaptace (vysoká spolehlivost). Mitigace zahrnuje určitou míru výhod a
naopak rizik daných negativními vedlejšími účinky, avšak tato rizika nejsou natolik vážná,
široce rozšířená a nevratná, jako jsou dopady rizik spojených s klimatickou změnou, což
navyšuje výhody plynoucí z mitigačních snah v blízké budoucnosti
Mitigace a adaptace jsou komplementární přístupy ke snižování rizik dopadů klimatické
změny na více časových horizontech
Pět „Důvodů k obavám“ (Reasons For Concern, RFCs) slučuje rizika klimatické změny
a ilustruje možné důsledky oteplování a limity adaptace pro lidstvo, ekonomiku a ekosystémy
napříč sektory a regiony. Pět RFCs je spojeno s: (1) Jedinečnými a ohroženými systémy, (2)
Extrémními projevy počasí, (3) Distribucí dopadů, (4) Globálními sloučenými dopady, a (5)
Širokosáhlými jednotnými událostmi. V této zprávě představují RFCs informace relevantní
k Článku 2 UNFCCC.
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Obr. 5.7. Vztah mezi riziky pramenícími z klimatické změny, změny teploty, kumulativních CO2 emisí a
změn v ročních emisích GHGs do roku 2050. Snižování rizik napříč RFCs (panel A) by znamenalo omezení
kumulativních emisí CO2 (panel B), což by potlačilo roční emise GHGs v příštích několika dekádách (panel C).
Panel A představuje pět RFCs {Rámeček 2.4}. Panel B spojuje teplotní změny s kumulativními emisemi CO2 (v
GtCO2) od roku 1870. Tyto změny jsou založené na simulacích CMIP5 (růžové vybarvení) a na jednoduchém
modelu klimatu (medián klimatické odpovědi pro rok 2100), pro referenci a pět kategorií mitigačních scénářů
(šest elips). Podrobnosti jsou uvedeny na Obrázku SPM.5. Panel C ukazuje vztah mezi kumulativními CO 2
emisemi (v GtCO2) kategorií scénářů a jejich související změnu v ročních emisích GHGs do roku 2050,
vyjádřenou jako procentuální změna (v procentech GtCO2-ekv za rok) relativně k roku 2010. Elipsy odpovídají
stejným kategoriím scénářů jako v panelu B a jsou postaveny na obdobných metodách (pro podrobnosti viz
Obrázek SPM.5).
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5.2.6. Charakteristiky adaptačních směrů
Adaptace může snížit rizika dopadů klimatické změny, ale existují limity její účinnosti,
především při vyšší míře a rychlosti této změny. Braní v potaz dlouhodobé perspektivy
v kontextu

udržitelného rozvoje bude

znamenat

vyšší

pravděpodobnost, že také

bezprostřednější adaptační snahy zlepší budoucí možnosti a připravenost
Plánování

a

implementace

adaptace

může

být

podpořena

prostřednictvím

komplementárních činností napříč všemi úrovněmi od jednotlivce až po vlády (vysoká
spolehlivost). Národní vlády můžou koordinovat adaptační snahy vlád místních a
regionálních, například ochranou zranitelných skupin, podporou hospodářské diverzifikace a
poskytováním informací, politických a právních rámců a finanční podporou (robustní důkazy,
vysoká shoda). Regionální vlády a soukromý sektor se čím dál více jeví jako klíčové pro
vývoj v adaptaci vzhledem k jejich roli v rozšiřování adaptace do komunit, domácností a
společnosti a ve zvládání rizikových informací a financování (střední důkazy, vysoká shoda).
{3.3}
Mitigační scénáře počítající s přibližně 450 ppm CO2-ekv v roce 2100 (konzistentní
s pravděpodobným udržením nárůstu oteplení pod 2 °C relativně k předindustriálním
hodnotám) většinou zahrnují dočasné překročení atmosférických koncentrací, stejně jako
scénáře dosahující přibližně 500 ppm CO2-ekv až 550 ppm CO2-ekv v roce 2100 (Tabulka
SPM.1). V závislosti na míře překročení většinou tyto scénáře závisí na dostupnosti a širokém
rozšíření využívání bioenergií se zachycováním kysličníku uhličitého a jeho ukládáním
(BioEnergy with Carbon dioxide Capture and Storage, BECCS) a zalesňování během druhé
poloviny století. Dostupnost a rozšíření těchto a dalších CDR technologií a metod je nejisté a
CDR technologie jsou, v menší či větší míře, spojené s výzvami a riziky. S CDR se setkáváme
také v mnoha scénářích, které nepočítají s překročením, kde mají kompenzovat zbytkové
emise ze sektorů, kde je mitigace finančně nákladnější (vysoká spolehlivost). {3.4, Rámeček
3.3}
Snižování emisí jiných faktorů než jsou CO2 může být důležitým prvkem mitigačních
strategií. Všechny současné emise GHGs a další faktory budou ovlivňovat rychlost a velikost
klimatické změny během následujících několika dekád, ačkoliv je z dlouhodobého hlediska
oteplení určováno především emisemi CO2. Emise jiných plynů jsou často vyjadřovány jako
„CO2-ekvivalentní emise“, ale výběr metriky pro výpočet těchto emisí, a důvody pro
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zdůrazňování a načasování potlačování těchto klimatických faktorů, záleží na konkrétní
aplikaci, politickém kontextu a posouzení.


Rámcová úmluva OSN o klimatické změně (United Nations Framework Convention
on Climate Change, UNFCCC) je hlavní vícestranné fórum zaměřené na téma
klimatické změny, s takřka celosvětovým zastoupením. Jiné instituce spravované na
různých úrovních vlády vedly k rozrůznění mezinárodní spolupráce v oblasti
klimatické změny. {4.4.1}



Kjótský protokol poskytuje informace o tom, jak docílit cílů daných UNFCCC,
obzvláště

vzhledem

k účasti,

implementaci,

flexibilních

mechanizmech

a

environmentální účinnosti (střední důkazy, nízká shoda). {4.4.1}


Spojení politiky lokální, národní a podnárodní skýtá potenciál pro výhody z mitigace
klimatické změny (střední důkazy, střední shoda). Potencionální výhody zahrnují nižší
náklady na mitigaci, nižší emise a větší likviditu trhu. {4.4.1}



Mezinárodní spolupráci pro podporu adaptačního plánování a implementaci byla
v minulosti věnována menší pozornost než v případě mitigace, ale v současnosti se
tento trend mění a mezinárodní spolupráce pomohla vytvoření adaptačních strategií,
plánů a činností na národní, podnárodní i lokální úrovni (vysoká spolehlivost).
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6. Dopady změny klimatu na území ČR
Změny klimatu na naše území jsou v různé míře předmětem mnoha ukončených, ale i
probíhajících výzkumných projektů. Lze odhadem říci, že jejich počet překračuje číslo sto.
Predikované změny klimatu do blízké i vzdálenější budoucnosti budou mít vliv nejen na celou
krajinu, ale také na člověka. V určitém pohledu bude nejvíce ovlivněn oběh vody v krajině,
protože:
se mění její retenční kapacita,
roste dynamika vláhové bilance a vlhkosti půdy,
jsou časté výskyty povodní a sucha
probíhá uvolňování látek do ovzduší a půdy.

Uveďme si příklad možné změny našeho podnebí pro období 2010–2039, 2040–69 a
2070–99. Ve srovnání s normálovým obdobím (1961-1990) by teploty vzduchu postupně
narůstaly o 1,2 °C, 2,3 °C a 3,3 °C (obr. ). Průměrná roční teplota vzduchu normálového
období je 7,3 °C, naopak průměrná roční teplota vzduchu scénářového období 2070–2099 je
již 10,6 °C.

[°C]

2010–2039

2040–2069

2070–2099

6

5

4

3

2

1

0
I

II

III

IV

V

VI
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X

XI

XII

Obr.6.1. Teplota vzduchu [°C], dlouhodobé rozdíly jednotlivých scénářových období (2010–2039, 2040–69 a
2070–99) k normálovému období 1961–1990. (ČHMÚ)
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Obdobný trend s výraznějším nárůstem průměrných teplot vzduchu byl prokázán pro
vegetační období (zvýšení o 1,1 °C, 2,6 °C a 3,8 °C v jednotlivých scénářových obdobích
vzhledem k normálovému), tab. 6.1.
Tab. 3.1 Teplota vzduchu [°C], dlouhodobé měsíční a roční průměry v referenčním a ve scénářových
obdobích

období

I

II

III

IV

1961–1990

-2,9

-1,3

2,3

2010–2039

-1,3

-0,2

3,6

2040–2069

-1,4

2070–2099

0,4

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

7,0 12,1 15,2 16,7 16,2 12,7

7,9

2,6

-1,1

7,3

7,6 13,7 15,6 18,4 17,5 13,8

9,6

3,2

-0,3

8,5

1,0

4,9 10,2 14,2 16,4 19,7 20,1 14,9

9,9

4,2

0,5

9,6

1,6

6,5 10,9 14,8 17,5 21,1 21,5 16,5 10,8

4,5

1,2 10,6

Vlivem zvyšování teploty vzduchu se prodlouží vegetačního období. Předpokládá se,
že délka velkého vegetačního období v celé České republice bude v letech 2070–2099
o 41 dní delší než v období 1961–1990, v obdobích bližších současnosti vyšší pouze o 14,
resp. 26 dní. V nejnižších nadmořských výškách do 200 m délka velkého vegetačního období
vzroste o 15, 33 a 45 dní, obdobný trend vývoje je odhadován i pro nejvyšší nadmořské výšky
(nad 800 m) s nárůstem délky velkého vegetačního období o 17, 27 a 46 dní. Vezmeme-li
v úvahu interval 401–500 m n. m., kam spadá průměrná nadmořská výška České republiky,
podle výsledků analýz je odhadován postupný nárůst délky velkého vegetačního období
o 13, 25 a 40 dní (tab. 3.2).

Tab. 6.3.

Délka velkého vegetačního období [dny], jednotlivá vertikální pásma

dlouhodobé roční úhrny v referenčním a ve scénářových obdobích
období

nadmořská výška [m]

celá ČR

pod 200

200–300

300–400

400–500

500–600

600–700

700–800

nad 800

1961–1990

230

225

220

214

209

207

205

191

215

2010–2039

245

239

234

227

225

224

219

208

229

2040–2069

263

254

246

239

234

233

231

218

241

2070–2099

275

265

259

254

251

249

247

237

256

Obdobné trendy vývoje, tzn. nárůst příslušné agrometeorologické charakteristiky
s prodlužující se délkou predikce (období 2010–2039 až 2070–2099) vyplývají z analýzy
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hlavního vegetačního období, sumy aktivních teplot vzduchu 5 °C, 10 °C a 15 °C a dnů
s průměrnou teplotou vzduchu 15 °C a více.
Predikované úhrny srážek vykazují v průběhu roku vyšší variabilitu a v porovnání
s teplotami vzduchu byl prokázán jejich trend poklesu průměrných úhrnů při vzájemném
srovnání jednotlivých 30letých období. Oproti časově nejvzdálenějšímu období 2070–2099
vykazují předcházející období 2010–2039 a 2040–2069 vyšší průměrné úhrny srážek.
Obdobné platí pro dlouhodobé srážky ve vegetačním období (tab. 3.3).

Úhrn srážek, dlouhodobé měsíční a roční úhrny [mm] v referenčním a ve

Tab. 6.2.

scénářových obdobích
období

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

1961–1990

41,3

37,2

39,3

46,0

71,7

81,7

77,1

77,0

51,7

42,0

49,4

47,1

661,5

2010–2039

35,0

43,0

45,0

56,6

71,5

90,9

74,8

77,8

52,3

43,9

56,4

36,2

683,3

2040–2069

37,6

33,8

38,5

47,7

70,7

96,4

71,1

67,1

57,9

50,2

59,3

40,9

671,1

2070–2099

41,4

37,0

38,6

53,7

83,1

94,1

57,9

57,1

40,1

55,0

61,3

41,4

660,6

S výskytem srážek souvisí počty dnů bezesrážkových období. Srovnáním jednotlivých
třicetiletých období sledujeme postupný nárůst počtu dnů za rok i vegetační období. V období
2070–2099 se v průměru za rok očekává o 24 dní beze srážek více než v referenčním období
1961–1990 (obr. 3.2).

1961–1990

[mm]

2010–2039

2040–2069

2070–2099

18
16
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VIII

IX

X

XI

XII

Obr.6.2. Počet dnů bezsrážkového období, dlouhodobé měsíční úhrny [dny] v referenčním a ve
scénářových obdobích

Z analýzy trvání slunečního svitu vyplývá postupný nárůst, který se týká většiny měsíců.
Zvýšení dlouhodobých průměrných ročních hodnot trvání slunečního svitu mezi referenčním
a scénářovými obdobími, počítané pro celé území České republiky, činí postupně 2,8 %,
101

7,0 % a 8,9 % (poslední údaj: 2070–2099 proti 1961–1990, kdy je referenční období 100 %).
Dlouhodobé průměrné roční trvání slunečního svitu v referenčním období je 1 385,7 hodin,
avšak ve scénářovém období 2070–2099 již 1 508,5 hodin, tj. navýšení o 8,9 %. Velmi
podobný trend vývoje je typický pro vegetační období v jednotlivých scénářových obdobích
vzhledem k referenčnímu.
Relativní vlhkost vzduchu vykazuje mírný pokles průměrných dlouhodobých hodnot.
Tento trend se vztahuje hlavně na období teplého půlroku. Stejně tak byl prokázán postupný
pokles v rámci jednotlivých scénářových období (největší pokles za období 2070–2099).
Provedená podrobná analýza rychlosti větru neprokázala výrazné časové změny. Tento
meteorologický prvek se vyznačoval nejnižší variabilitou.
Zvýšení dlouhodobých průměrných ročních hodnot potenciální evapotranspirace
travního porostu mezi referenčním a scénářovými obdobími, počítané pro celé území České
republiky, činí postupně 6,6 %, 17,7 % a 27,7 % (poslední údaj: 2070–2099 proti 1961–1990,
kdy je referenční období 100 %). Průměrná roční potenciální evapotranspirace travního
porostu referenčního

období

je 523,8 mm,

naopak průměrná

roční

potenciální

evapotranspirace travního porostu scénářového období 2070–2099 je již 668,9 mm,
tj. navýšení o 27,7 %. Velmi podobný trend vývoje je typický pro úhrny za vegetační období
v jednotlivých scénářových obdobích vzhledem k referenčnímu.
Z podrobných analýz dále vyplývá, že trend zvyšování průměrných ročních úhrnů
potenciální evapotranspirace travního porostu je rovněž zachován ve všech námi vymezených
vertikálních pásmech. Navýšení oproti referenčnímu období 1961–1990 je postupně 6–8 %
(2010–2039), 15–22 % (2040–2069) a 25–34 % (2070–2099), viz tab. 3.4.
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Potenciální vláhová bilance travního porostu, vertikální pásmo 301–400 m n. m.,

Tab. 6.4.

dlouhodobé měsíční a roční úhrny [mm] v referenčním a ve scénářových obdobích

ob

I

dobí
19
61–
1990

2039

1,4

2069

6,5

70–
2099

2
8,9

,5

9,9

-

,3

4,8

,2

,3

5,5

-

-

-

55,6 52,9 27,5

8,1

19,8

3,2

1
10,4

2
6,0

4
1,8

1

2

3

1

ok

3,3

9,3

r

3

3

1

-

II

7,6

4,2

X

3

6

-

-

I

1,6

,8

1,5

X

1
0,3

0,6

32,1 31,1

3

2

-

-

X

X

,3

18,4

I

1

-

9

-

III

11,8

,9

V

-

9

-

-

V
II

4,2

15,9 19,4

12,2

I

-

-

0
,5

4,0

,5

V

-

0

3

2
0,0

6,1

4,5

7,9

-

1

1

V

V

1,6

8,3

I

1

2

2

20

II

4,0

4,0

I

2

2

20
40–

I

3

20
10–

I

3
6,6

2
5,3

14,9

Na základě našich dlouhodobých zkušeností a dosažených výsledků je však možno
předpokládat, že aktuální hodnoty v dlouhodobých podmínkách budou na úrovni 60–80 %
vypočítaných potenciálních hodnot evapotranspirace.
Podrobná analýza vláhové bilance dokumentuje postupné zhoršování vlhkostní situace
na celém území České republiky oproti normálovému období. Pokles průměrných ročních
hodnot potenciální vláhové bilance travního porostu mezi referenčním a scénářovými
obdobími, počítané pro celé území České republiky, činí postupně –12,0 mm, –88,2 mm
a –145,7 mm (poslední údaj: 2070–2099 proti 1961–1990, kdy je referenční období 100 %).
Průměrná roční potenciální vláhová bilance travního porostu referenčního období je
134,9 mm, naopak průměrná roční potenciální vláhová bilance travního porostu scénářového
období 2070–2099 je již záporná (–10,8 mm). Velmi podobný trend vývoje je typický pro
úhrny za vegetační období v jednotlivých scénářových obdobích vzhledem k referenčnímu.
Z dalšího podrobného zpracování vyplývá, že trend snižování vláhových bilančních
hodnot a tím zhoršování vlhkostních poměrů v krajinném prostředí je zachován rovněž ve
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všech vertikálních pásmech. Snížení oproti referenčnímu období 1961–1990 je postupně –4 až
–30 mm (2010–2039), –71 až –107 mm (2040–2069) a –135 až –175 mm (2070–2099).
Obdobná situace je predikována pro vegetační období.
Do nadmořských výšek 300 m je pro všechna vymezená období charakteristická záporná
celoroční průměrná vláhová bilance travního porostu. Od nadmořských výšek 500 m je
naopak pro všechna vymezená období typická kladná celoroční průměrná vláhová bilance
travního porostu, nejvýraznější pak od nadmořských výšek 700 m.
Zásoba využitelné vody v půdě pod travním porostem je vyjádřena v % využitelné vodní
kapacity dané půdy. Podrobně zpracovaná analýza této agrometeorologické charakteristiky
dokladuje postupné zhoršování vlhkostní situace v půdě na celém území České republiky.
Variabilita průměrných hodnot je relativně nižší, než je tomu u potenciální evapotranspirace
travního porostu či potenciální vláhové bilance travního porostu, což je dáno vyjádřením
v jednotkách % využitelné vodní kapacity půdy (%VVK). Pokles průměrných ročních hodnot
zásoby využitelné vody v půdě pod travním porostem mezi referenčním a scénářovými
obdobími počítané pro celé území České republiky činí postupně –2,3 %VVK, 7,4 %VVK a –
11,3 %VVK (poslední údaj: 2070–2099 proti 1961–1990, kdy je referenční období základ).
Průměrná roční zásoba využitelné vody v půdě pod travním porostem referenčního období je
76,2 %VVK, naopak průměrná roční zásoba využitelné vody v půdě pod travním porostem
scénářového období 2070–2099 je pouze 64,9 %VVK (obr. 3.3.). Velmi podobný trend vývoje
je typický pro hodnoty za vegetační období v jednotlivých scénářových obdobích vzhledem
k referenčnímu.
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ročních hodnot ve vertikálních pásmech včetně polynomického trendu vývoje (1961–2099)
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půdně-vlhkostních poměrů je zachováno rovněž ve všech vertikálních pásmech. Snížení
oproti referenčnímu období 1961–1990 je postupně –1 až –4 %VVK (2010–2039), –4 až –8
%VVK (2040–2069) a –8 až –12 %VVK (2070–2099). Obdobná situace je předpovídána pro
vegetační období.
Obsah využitelné vody v půdě pod travním porostem determinuje jedno z kritérií,
hodnotící případné půdní sucho, četnost dní pod hranicí vlhkosti lentokapilárního bodu (bodu
snížené dostupnosti). Tato speciální charakteristika je v nepřímé úměře k hodnotám zásoby
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využitelné vody v půdě pod travním porostem. Čím četnější je výskyt zásoby využitelné vody
v půdě pod travním porostem pod vlhkostí lentokapilárního bodu, tím je četnost těchto dní
vyšší.
Nárůst průměrného ročního počtu dní, které splňují výše uvedené kritérium, mezi
referenčním a scénářovými obdobími, počítané pro celé území České republiky, činí postupně
8,6; 35,5 a 47,4 (poslední údaj: 2070–2099 proti 1961–1990, kdy je referenční období
základ). Průměrný roční počet těchto dní v referenčním období je 43,6, naopak ve scénářovém
období 2070–2099 již 91,0 dní. Velmi podobný trend vývoje je typický pro dlouhodobé
hodnoty za vegetační období v jednotlivých scénářových obdobích vzhledem k referenčnímu.
Z analýz vyplývá, že trend zvyšování četnosti dní s vlhkostí pod bodem snížené
dostupnosti je zachován rovněž ve všech vertikálních pásmech. Nárůst četností oproti
referenčnímu období 1961–1990 je postupně 0–15 dní (2010–2039), 25–38 dní (2040–2069)
a 41–50 dní (2070–2099). Obdobná situace je předpovídána pro vegetační období.

6.1. Možné dopady změny klimatu
Při hodnocení dosažených výsledků studií dopadů možné změny klimatu existuje
relativní shoda v tom, že skleníkovým plynem indukované oteplení bude větší ve vyšších
zeměpisných šířkách. Pro zemědělství by to znamenalo pravděpodobně zvýšení produkce
hlavně v severních částech Severní Ameriky, Evropy a Asie. Půdní a terénní rezervy tu však
limitují skutečný růst zemědělského výskytu a je pravděpodobné, že takovéto zisky potenciálu
ve vyšších zeměpisných šířkách budou jen málo kompenzovat celkové možné ztráty
potenciálu v středních a nízkých zeměpisných šířkách.
V tropických oblastech budou monzunové deště pravděpodobně pronikat dále k pólu (v
Africe i v Asii) v důsledku zvýšeného tlakového gradientu oceán - kontinent (výsledek
rychlejšího oteplení Země než oceánu v předcházejícím období). Pokud se to stane - a je
nutno podotknout, že v tom je ještě mnoho nejasností - potom by se mohly zvýšit celkové
srážky v dnešních suchých oblastech, jako jsou Sahel a severozápadní Indie. Je však možné,
že se zvýšené srážky objeví víc ve formě intenzivních bouřek vyskytujících se v kratších
deštivých obdobích. Pokud se dnešní úrovně monzunových dešťů, které jsou důležité pro
klíčení rostlin na začátku období růstu, sníží, zkrátilo by se období růstu, a tím by se
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redukoval potenciál pro zemědělství. Kromě toho by intenzivní deště zintenzivněly problémy
zavodňování a půdní eroze.
Pravděpodobně nejzávažnějším důsledkem předpokládaných změn klimatu pro
zemědělství by byla zvýšená skutečná evapotranspirace v důsledku vyšší teploty vzduchu a
povrchu Země. Dokonce i v tropech, kde se očekávají menší růsty teploty než kdekoliv jinde,
by byla zvýšená intenzita ztráty vláhy rostlin a půdy velká. Mohla by být trochu redukovaná
větší vlhkostí a zvýšenou oblačností během dešťového období, ale v suchých obdobích by se
mohla prohloubit.
Proto při zásazích do naší krajiny musíme vycházet z toho, že:
1, teplotní trendy naznačují vzestup teplot vzduchu o několik desetin. Na základě
výpočtů toto oteplení přinese změnu v rozložení teplot vzduchu během roku tak, že bude
klesat počet dnů mrazových a narůstat počet dnů vegetačního období, včetně počtu letních a
tropických dnů.
2, podle modelů změny klimatu by v našich oblastech mohlo dojít, a podle mnoha
výsledků z rozborů dlouhodobých srážkových řad skutečně docházelo, k poklesu úhrnů
srážek.
3, zatím nejsou vypracovány modely řešící problematiku změny klimatu pro menší
regiony, složité potom je stanovení bioklimatologických charakteristik. V tomto pohledu
musíme brát údaje buď jako obecně platné, anebo aplikovat proměnlivost chodu
meteorologických prvků ze zvoleného období podle výsledků daného modelu. Podle průběhu
teplot vzduchu a úhrnů srážek v posledních letech se ukazují rozdíly mezi Čechami a
Moravou.
4, vycházejíce z bodů 1 až 3 musíme veškeré zásahy v krajině, v organizaci lidské
činnosti v krajině, včetně hospodaření s vodou vést tak, aby to byly systémy adaptabilní.
Systémy, ekologické v tom smyslu, že jejich produkce nebude doprovázena odpady a
emisemi, přitom budou energeticky nenáročné. To mohou splnit jen ty systémy, které budou
vycházet z daných přírodních podmínek a nebudou závislé na dodatkové energii.
K celé problematice možné změny klimatu bychom měli přistupovat z pohledu
předběžné prevence, jak je i vedena snaha mezinárodních organizací o zaměření výzkumu
dané problematiky.

107

6.2. Dopady zvyšování teploty
Vyšší teplota vzduchu, ale i půdy, přináší celý komplex vlivů na agroklimatologické
podmínky. Průběh obou teplot určuje vývoj plodin a tím i načasování většiny agrotechnických
operací. Nárůst teploty vzduchu i půdy přináší jak nové možnosti, tak rizika pro určité
skupiny plodin. Vyšší teploty vyvolávají rychlejší vývoj plodin, který též ovlivní organizaci
práce, například výsev řepky je limitován včasnou sklizní předplodiny. Současně se vyskytují
určitá rizika, např. kratší doba růstu, předčasný vývoj ozimů na podzim s vyšším rizikem
chorob (viróz), nedostatečné otužení ozimů a poškození epizodami vpádu studeného vzduchu
v zimě a na jaře. Predikované zvýšení variability teplot je pro zemědělství jednoznačně
nepříznivý jev, kterému bude nutné přizpůsobit agrotechniku, plánování a organizaci práce
v zemědělských podnicích. Operativní řízení na základě místních podmínek, podmínek
ročníku a prognózy počasí musí být více flexibilní a s technickou rezervou pro zvládnutí
agrotechnických operací v krátkém období. Předností bude rozšíření nových druhů
teplomilných plodin (C4 i C3), zelenin a ovocných dřevin a zlepšené podmínky pro celoroční
pastvu.
V zimním období se bude zmenšovat hloubka promrzání půdy od 20 cm v referenčním
období 1961–1990 po 15 cm v polovině 21. století a v posledním studovaném období
2070–2099 by se dokonce termiozopleta 0 °C v nejteplejších oblastech ani neměla
vyskytovat. Zároveň by mělo postupovat zkracování období se zápornou teplotou půdy.
Následkem této skutečnosti se v rozložení teploty v půdním profilu prodlouží období s letním
režimem, to znamená s výrazným poklesem teploty od povrchu k hloubce 100 cm.
Teplota půdy často odlišným způsobem ovlivňuje růst a tím i výnosy rostlin od působení
teploty vzduchu na nadzemní orgány. Vyšší teplota půdy umožní příjem vody a živin déle na
podzim, v teplých oblastech a letech i v zimě a zvláště v předjaří. Teplota půdy je v přímé
souvislosti s rychlostí rozkladu půdní organické hmoty a posklizňových zbytků,
tj. i mineralizací dusíku a dalších živin. Je otázkou jaký bude mít vliv zvýšení teploty na
bilanci organické hmoty, zvláště v lehčích půdách ve vyšších polohách, uvolňování oxidů
dusíku a CO2. Vyšší teplota (při dostatečné vlhkosti) půdy na podzim a v zimě bude zvyšovat
i obsah nitrátů a tím i riziko vyplavení do vod.
Opačně bude působit nižší vlhkost půdy a vysychání povrchových vrstev v důsledku
nižších srážek, absence nebo krátké doby trvání sněhové pokrývky a vyšší evapo(transpi)race.
Delší vegetační doba a teploty nad bodem mrazu umožní delší dobu aktivního pokryvu půdy,
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příjem a zadržení nitrátu a vyšší protierozní účinnosti díky prodloužení doby trvání listové
plochy u ozimů, strniskových meziplodin, krátkodobých i trvalých travních porostů.
S vyšší teplotou dojde k posunutí začátku velkého vegetačního období z 31. března až na
1. března a ke změně konce hlavního vegetačního období 30. října až na 10. listopadu. Délka
vegetačních období a jejich geografické rozložení je ukazatelem pro delimitaci plodin
a různých zemědělských aktivit na území ČR. Rajonizace plodin, odrůd a agrotechniky
(např. systémů zpracování půdy) vychází z výrobních oblastí a klimatických regionů, a bude
ji třeba častěji aktualizovat. Z délky vegetační doby, spolu s dalšími ukazateli, lze určit, které
druhy teplotně náročnějších plodin bude u nás možné výhledově pěstovat. Delší vegetační
doba naznačuje možnost pěstování dvou kultur za rok, ale tento potenciál bude zásadně
limitován množstvím dostupné vody, včetně potřeby tvorby zásoby vody na půdách s vyšším
VVK pro plodinu v následující sezóně (zvláště u pozdě sklízených plodin s vysokou spotřebou
vody v létě - cukrovka, kukuřice, slunečnice, vojtěška).

6.3. Dopady na vláhové poměry
Na území ČR jsou v podstatě jediným zdrojem vody pro zemědělství srážky. Jejich
množství by v blízké budoucnosti mělo být mírně vyšší, ve vzdálenější budoucnosti zhruba
srovnatelné s množstvím srážek v normálovém (referenčním) období. V mnohem větší míře
než u teploty vzduchu můžeme u srážek vidět v budoucnosti větší variabilitu srážkových
úhrnů, tedy nárůst bezsrážkových období.
Vyšší srážky na jaře a na počátku léta budou výhodné pro ozimy a časně seté jařiny,
nízké srážky v létě vytvářejí méně příznivé podmínky pro pozdně seté druhy a plodiny
s vysokou celkovou spotřebou vody. Nízké srážky zhoršují rozklad posklizňových zbytků
a statkových hnojiv a tím podmínky pro setí následných plodin, projevuje se horší kvalita
a energetická náročnost zpracování půdy za sucha, mění se dynamika mineralizace živin
z organické hmoty. Predikovaná vysoká meziročníková variabilita srážek i variabilita srážek
v rámci vegetační doby (s dopadem na dostupnost vody) zvyšují nároky na plánování
v podnicích, především ve výběru druhů a odrůd plodin, vhodných systémů zpracování půdy
a hnojení, organizace porostu, aplikace regulátorů růstu a chemických prostředků, nebo při
volbě vhodné mechanizace.
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Vláhové podmínky zemědělských půd budou odpovídat rozdílu mezi srážkami
a evapotranspirací. Použitý scénář budoucí klimatické změny poukazuje na skutečnost,
že v budoucích obdobích bude docházet k úbytku vody v půdě a tím ke snižování její vlhkosti.
Deficit vody v půdě se bude stávat kritickým zvláště v době vrcholícího léta. Rovněž v době
začínajícího podzimu, tedy v době osevu ozimými odrůdami zemědělských plodin, by měla
být půda v budoucnosti výrazněji sušší než v období normálovém (referenčním). Zřetelně se
zhoršující podmínky pro pěstování zemědělských plodin lze očekávat asi ve druhé polovině
našeho století.
Varující je, že v nižších vertikálních pásmech se podmínky pro zemědělskou produkci
s ohledem na sucho obecně zhorší. Pozitivem bude dřívější nástup vegetačního období
zvýšením teplot vzduchu. V této době bude převažovat i příznivý obsah vody v půdě. V době
vrcholného léta však budou podmínky pro pěstování většiny zemědělských plodin značně
nepříznivé. Rovněž v podzimní době bude sucho trvat významněji déle než v současnosti.
Danou situaci bude možné uspokojivě vyřešit pouze pravidelným zavlažováním. Ve vyšších
vertikálních pásmech se podmínky pro zemědělskou produkci mohou zlepšit. Teploty
vzduchu mohou umožnit pěstování teplomilnějších kultur. Vlhkostní podmínky přitom mohou
být v těchto vertikálních pásmech obecně příznivější, než jsou vlhkostní podmínky
současných nížinných oblastí.

6.4. Návrh adaptačních opatření
Na základě analýzy výsledků výzkumu dopadů a adaptačních opatření na změnu klimatu
lze uvést, že přes více jak dvacetiletý výzkum přináší soubor adaptačních opatření, která by
omezila degradaci půd.
Patří k nim změna dosavadních pěstebních technologií, kdy základem je zajistit
rozmanitost pěstovaných zemědělských plodin. Zlepšit postupy rajonizace odrůd a druhů na
základě jejich biologických vlastností a komplexního popisu podmínek prostředí, a to spíše
než necíleného ověřování všeho a všude. Současně důsledně využívat možnosti "rajonizace"
systémů zpracování půdy, hnojení minerálními i organickými hnojivy a dalších operací.
Opatření jsou zaměřená na využívání agrotechnických technologií, které budou vycházet
z predikovaného zvyšování suchosti našeho podnebí a na volbu postupů, snižujících ztráty
půdní vláhy (např. minimalizace zpracování půdy).
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Postupy šetřící vodu v půdě jsou obecně známé, ale například minimalizace zpracování
půdy razantně ovlivňuje, v interakci s místními meteorologickými podmínkami, další
abiotické i biotické podmínky v půdě a vyžaduje od pěstitele významné změny agrotechniky.
Zdánlivě jednoduchým adaptačním opatřením jsou změny systémů pěstování, především
termínů setí nebo jednotlivých ošetření v průběhu vývoje, a modifikace organizace porostu.
Úpravy dlouhodobě ověřených postupů (např. posun termínu setí) však přinášejí pro pěstitele
značná rizika, vyplývající z meziročníkové variability podmínek. Na tyto adaptační změny
pěstebních systémů musí navazovat i šlechtění vhodných odrůd, např. ozimých pšenic pro
výsev v pozdním podzimu nebo i v průběhu zimy.
Nezbytnou základnou adaptace je udržení nebo zvýšení úrodnosti půdy. Vyrovnávání
poklesu přirozené úrodnosti zvýšenými vstupy (energeticky náročná minerální hnojiva
a ochranné prostředky, pomocné látky) je ekonomicky dlouhodobě neudržitelné a vede
k rozkolísání systému. Je potřeba získat nové vědecké poznatky o dopadu vyšších teplot
vzduchu a změny srážek v interakci se změnou struktury plodin a změnami v organickém
hnojení na půdní úrodnost, zvláště množství a kvalitu organické půdní hmoty. Rizikovým
faktorem bude trvalá snaha využít organickou hmotu pro energetické účely (spalování,
bioplynové stanice), zde bude nutné využít poměrně razantní administrativní opatření
(viz GAEC), aby nedošlo k nepřímé těžbě energie z půdy.
Omezení rizika větrné eroze a snížení aridizace je možné řešit výsadbou větrolamů.
Experimentální měření rychlosti větru v horizontálním profilu na návětrné a závětrné straně
vybraných typů větrolamů dokazují snížení rychlosti pohybu vzduchu. Příznivě také ovlivňují
mikroklima prostředí zvýšenou tvorbou rosy, zachycením sněhu, snížením neproduktivního
výparu a vyrovnáním teplotních rozdílů. Primární funkcí větrolamů v krajině je ochrana
půdního povrchu před erozním působením větru. Vhodně situované větrolamy vykazují
výrazný protideflační účinek, který se mění v závislosti na fenologické fázi dominantních
dřevin v době výskytu erozně nebezpečných větrů. Půdy jsou k větrné erozi nejnáchylnější
v době, kdy jejich povrch je nedostatečně kryt vegetací a kdy větrolamy z důvodu vysoké
porosity nevykazují ideální protideflační účinky. Větrnou erozí jsou primárně postihovány
výsušné písčité půdy.
Vhodná lokalizace větrolamů na území spolu s volbou optimálních druhů dřevin je
jedním z významných adaptačních opatření agrárního sektoru na změnu klimatu, kdy se
v souladu s výstupy emisních scénářů a klimatických modelů předpokládá významné zvýšení
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výskytu suchých období. Při nevhodném umisťování těchto prvků do krajiny mohou být výše
uvedené pozitivní účinky větrolamů převáženy jejich nepříznivým působením, zejména
odčerpáním živin a vláhy kořeny stromů v blízkém okolí, zastiňováním pěstovaných
zemědělských kultur a částečně také omezením možnosti využití mechanizace. Udržované
a funkční větrolamy se podílí na zvýšení zemědělských výnosů, jsou významným přínosem
pro hospodaření na přilehlých pozemcích i pro venkovskou krajinu jako celek.
Nedostatek vláhy lze částečně řešit optimalizací závlahových systémů, to rovněž závisí
na nalezení vhodných metod k určení závlahových dávek a jejich aplikací. Ve větší míře bude
třeba využít automatických systémů indikace podmínek (rostlina, půda, atmosféra) ve spojení
s inteligentními systémy (předpovědní modely) a technologickým vybavením (např. kapková
závlaha, metody částečné závlahy kořenové zóny) na základě znalosti o vlivu stresu,
efektivnosti využití vody apod. Adaptace zaměřené na zlepšené hospodaření vodou v rámci
porostu jsou současně jedním z nástrojů pro zlepšení odolnosti rostlin k epizodám vysokých
teplot vzduchu, které při působení v kritické fázi počátku tvorby semen, mají velmi nepříznivé
dopady na výnos.
Systémy minimalizace zpracování půdy a postupy s ponecháním rostlinného mulče
na povrchu půdy: bude se více šetřit s půdní vodou, klesne počet vstupů na pole a změní se
teplotní poměry (prohřívání půdy na podzim a na jaře). Postupy s omezeným zpracováním
půdy jsou obecně výhodné z hlediska šetření vláhou, ale sucho v období setí a vzcházení
působí stejné problémy jako u systému klasického zpracování půdy. Přesušení povrchových
vrstev s vysokým podílem organické hmoty a zbytků předplodiny zhorší rozklad, organické
částice budou konkurovat semenům o vodu
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