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Abstrakt 

Pre odhad potenciálnej evapotranspirácie a zrážok bola vybraná klimatologická stanica 

Milhostov. Lokalita Milhostov sa nachádza v centrálnej časti Východoslovenskej nížiny 

v nadmorskej výške 105 m so súradnicami 48°40´ severnej zemepisnej šírky a 21°43´ 

východnej zemepisnej dĺžky. Z uvedenej klimatologickej stanice sú k dispozícii klimatické 

normály z obdobia 1931–1960, 1951–1980 (nie pre všetky prvky) a 1901–1990 pre úhrny 

zrážok. Okrem toho boli v poslednom období spracované normály z obdobia 1961–1990 a pre 

uvedenú klimatologickú stanicu boli diferencovane vypracované scenáre klimatickej zmeny 

CCCM 1997, CCCM 2000 a GISS 1998. Uvedené scenáre boli použité pri odhade 

potenciálnej evapotranspirácie a zrážok v referenčných rokoch 2010, 2030 a 2075. 

Kľúčové slová: klimatické zmeny, zložky vodnej bilancie, numerická simulácia, zásoba vody 

v pôde 

 

Abstract 

To estimate the potential evapotranspiration and precipitation, the Milhostov climatological 

station was selected. The Milhostov locality is situated in the central part of East Slovakian 

Lowland at an altitude of 105 m with coordinates of 48 ° 40 'north latitude and 21 ° 43' east 

longitude. Climate normals from 1931–1960, 1951–1980 (not for all elements) and 1901–

1990 for precipitation totals are available from the climatological station. In addition, normals 

from 1961–1990 have recently been processed and climate change scenarios CCCM 1997, 

CCCM 2000 and GISS 1998 have been differentiated for the climate station. These scenarios 

were used to estimate potential evapotranspiration and precipitation in reference years 2010, 

2030 and 2075. 

Key words: climate changes, water balance elements, numerical simulation, soil water 

storage 



 

 

 

Úvod 

Problematika sucha v našich zemepisných šírkach sa v posledných rokoch dostáva do 

popredia odborného a spoločenského záujmu. Z toho dôvodu predmetom mnohých domácich 

ako aj zahraničných odborných prác zaoberajúcich sa suchom sú metodiky ktoré umožňujú  

signalizovať nástup suchého obdobia, hodnotiť jeho závažnosť a výskyt (Pavelková a Hlavatá, 

2018, Tall, 2008, Rožnovský a kol., 2018, Tall a Pavelková, 2016). Pre včasné vypracovanie 

adaptačných opatrení zmierňujúcich nepriaznivé dopady sucha je potrebné poznanie nielen 

súčasného stavu ale aj kvalifikovaný odhad budúcich situácií (Bárek a kol., 2009). Jednou z 

možností pre dosiahnutie tohto cieľa je využitie výsledkov klimatických scenárov.  

Zrážky a výpar sú rozhodujúce prvky, ktoré ovplyvňujú zásobu vody v pôde, pričom sú v 

priestore a čase veľmi premenlivé. Veľkosť potenciálnej evapotranspirácie a zrážok 

významne ovplyvňuje priebeh hydrologických procesov v zóne aerácie pôdy. Tieto 

charakteristiky vstupujú do numerických matematických modelov simulujúcich vodný režim 

pôd (Tall, 2007). Pre kvalifikovaný odhad jeho budúceho vývoja je potrebné odhadnúť aj 

veľkosť potenciálnej evapotranspirácie a zrážok. Jednou z možností pre dosiahnutie tohto 

cieľa je využitie výsledkov klimatických scenárov (Lapin a Melo, 2003). Cieľom tohto 

príspevku je uviesť výsledky odhadu mesačných úhrnov potenciálnej evapotranspirácie a 

zrážok v priebehu rokov 2010, 2030 a 2075.  

 

Materiál a metódy 

Pre odhad potenciálnej evapotranspirácie (ETpot) a zrážok bola vybraná klimatologická stanica 

Milhostov. Lokalita Milhostov sa nachádza v centrálnej časti Východoslovenskej nížiny v 

nadmorskej výške 105 m so súradnicami 48°40´ severnej zemepisnej šírky a 21°43´ 

východnej zemepisnej dĺžky. Z uvedenej klimatologickej stanice sú k dispozícii klimatické 

normály z obdobia 1931 – 1960, 1951 – 1980 (nie pre všetky prvky) a 1901 – 1990 pre úhrny 

zrážok. Okrem toho boli v poslednom období spracované normály z obdobia 1961 – 1990 a 

pre uvedenú klimatologickú stanicu boli diferencovane vypracované scenáre klimatickej 

zmeny CCCM 1997, CCCM 2000 a GISS 1998. Uvedené scenáre boli použité pri odhade 

ETpot a zrážok v referenčných rokoch 2010, 2030 a 2075.  

Pre výpočet ETpot bol v predloženom príspevku použitý Penman-Monteithov spôsob riešenia. 

Výpočet ETpot pre normálové obdobie rokov 1961 – 1990 prebiehal s denným výpočtovým 

krokom. Vznikla tak databáza, ktorá spolu s databázou denných úhrnov zrážok tvorila 

základný materiál pre ďalšie výpočty a analýzy. 



 

 

V ďalšom postupe prác boli v normálovom období 1961 – 1990 vypočítané dlhodobé 

priemerné hodnoty mesačného, ročného, vegetačného (apríl až september) a 

mimovegetačného úhrnu (október až marec) ETpot a zrážok. Na základe týchto výsledkov a 

uvedených scenárov klimatickej zmeny boli vypočítané mesačné úhrny ETpot a zrážok v 

časových horizontoch rokov 2010, 2030 a 2075. 

 

Výsledky a diskusia 

Na obr. 1 sú podľa vybraných scenárov pre referenčné roky 2010, 2030 a 2075 uvedené 

priebehy mesačných úhrnov ETpot a pre porovnanie aj dlhodobé priemerné mesačné hodnoty 

úhrnov ETpot v normálovom období 1961 – 1990. Z obrázku vyplýva, že najväčší výpar počas 

roka je v júli, kedy jeho dlhodobá priemerná hodnota v normálovom období dosahuje 132 

mm. Rovnako sú pre tento mesiac najväčšie aj odhady podľa jednotlivých scenárov pre 

uvažované referenčné roky. Najväčšie hodnoty pre tento mesiac sú podľa scenára CCCM 

2000, ktorý pre rok 2010 udáva hodnotu výparu 150 mm, pre rok 2030 155 mm a pre rok 

2075 172 mm. Tento scenár dáva najvyššie výsledky aj v ostatných mesiacoch roka okrem 

júna, novembra a zimných mesiacov. Scenáre GISS 1998 a CCCM 2000 dávajú podobné 

hodnoty s menšími odlišnosťami v letných mesiacoch. Vo všetkých scenároch je najväčší 

nárast medzi rokom 2030 a 2075. V klimatických scenároch odhady ETpot vzhľadom k 

normálovému obdobiu v ani jednom prípade nepredpokladajú zníženie výparu, pričom 

najväčšie zvýšenie výparu je odhadované pre rok 2075 a to od 11 % v máji 2075 (GISS1998) 

až po 68 % vo februári 2075 (CCCM 2000). 
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Obrázok 1 Priebeh ETpot v normálovom období 1961 - 1990 a jej odhad pre časové horizonty 

2010, 2030 a 2075 

 

Pokiaľ ide o ročné úhrny ETpot, tab. 1, tu sa podľa jednotlivých scenárov odhaduje zvýšenie 

priemernej ročnej normálovej hodnoty 768 mm na 805 až 840 mm pre rok 2010, 829 až 878 



 

 

mm pre rok 2030 a na 911 až 992 mm v roku 2075. Preukazujú to aj %-tá z normálu uvedené 

v tab. 1. 

 

Tabuľka 1 Úhrny potenciálnej evapotranspirácie a zrážok v lokalite Milhostov 

 

 

Tabuľka 1 Pokračovanie... 

Milhostov Suma ETpot % z N % z N % z N 

Horizont Scenár/obdobie I - XII IV - IX X - III I - XII IV - IX X - III 

1961 - 1990 
Priemerná suma 

za obdobie 
768,0 627,2 140,8 100 100 100 

2010  805,0 653,3 151,7 105 104 108 

2030 CCCM 1997 829,8 675,6 154,2 108 108 110 

2075  954,8 775,9 178,9 124 124 127 

2010  840,8 689,8 151,0 109 110 107 

2030 CCCM 2000 878,5 717,5 161,0 114 114 114 

2075  992,4 793,5 198,9 129 127 141 

2010  820,1 665,3 154,8 107 106 110 

2030 GISS 1998 838,5 678,6 159,8 109 108 113 

2075  911,1 743,3 167,8 119 119 119 

Milhostov Suma Zrážky % z N % z N % z N 

Horizont Scenár/obdobie I - XII IV - IX X - III I - XII IV - IX X - III 

1961 - 1990 
Priemerná suma 

za obdobie 
546,8 347,0 199,79 100 100 100 

2010  590,8 358,0 232,85 108 103 117 

2030 CCCM 1997 602,5 362,6 239,83 110 105 120 

2075  609,6 348,9 260,63 111 101 130 

2010  564,2 341,5 222,72 103 98 111 

2030 CCCM 2000 559,5 330,4 229,09 102 95 115 

2075  580,2 338,2 241,99 106 97 121 

2010  572,3 360,0 212,33 105 104 106 

2030 GISS 1998 580,5 366,4 214,17 106 106 107 

2075  596,6 360,5 236,19 109 104 118 



 

 

Na obr. 2 sú rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade uvedené priebehy 

mesačných úhrnov zrážok a pre porovnanie aj dlhodobé priemerné mesačné hodnoty úhrnov 

zrážok v normálovom období 1961 – 1990. Z  obrázka vyplýva, že podľa použitých scenárov 

je možné očakávať prerozdelenie zrážok v priebehu roka. V chladných mesiacoch ako január, 

február, marec, október, november a december je odhadované zvýšenie mesačných úhrnov 

zrážok nad normálové hodnoty, v ostatných mesiacoch rozdiely postupne klesajú a v letných 

mesiacoch júl, august klesajú pod normál. Rozdiel v odhadoch je v prípade scenára          

GISS 1998, ktorý odhaduje pokles zrážok pod normál v uvažovaných referenčných rokoch v 

marci, pričom v letných mesiacoch sú zrážky nad normálom. Z tab. 1 ďalej vyplýva, že sa 

bude zvyšovať rozdiel v úhrne ETpot  medzi vegetačným (apríl až september) a 

mimovegetačným obdobím. Potvrdzuje to aj porovnanie hodnôt úhrnov zrážok vo 

vegetačnom a mimovegetačnom období v tabuľke. Z uvedenej tabuľky vyplýva odlišnosť 

odhadu podľa scenára CCCM 2000 oproti ostatným, ktorá spočíva v tom že podľa CCCM 

2000 sa vo vegetačných obdobiach v porovnávaných referenčných rokoch odhaduje zníženie 

zrážkových úhrnov. Rovnako aj v relácii celého roka je podľa tohto scenára odhadované 

menšie zvýšenie zrážkových úhrnov ako v scenároch CCCM 1997 a GISS 1998. 

GISS1998 Zrážky

0

20

40

60

80

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mesiace

zr
á
ž
k

y
 [

m
m

]

1961-90 2010 2030 2075

 

CCCM2000 Zrážky

0

20

40

60

80

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mesiace

zr
á

žk
y
 [

m
m

]

1961-90 2010 2030 2075

 



 

 

CCCM1997 Zrážky

0

20

40

60

80

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mesiace

zr
á

žk
y
 [

m
m

]

1961-90 2010 2030 2075

 
Obrázok 2 Priebeh zrážok v normálovom období 1961 - 1990 a ich odhad pre časové 

horizonty 2010, 2030 a 2075 

 

Na obr. 3 sú pre ilustráciu v súhrne uvedené priebehy mesačných úhrnov ETpot a zrážok pre 

normálové obdobie 1961 - 1990 a priebehy uvedených prvkov podľa použitých scenárov. Z 

obr. 3 je zrejmý predpoklad nárastu ETpot počas celého roka a ubúdania zrážok v letných 

mesiacoch (hlavne podľa CCCM 2000) a nárast v zime. Stĺpce vzrastu a poklesu označujú 

vzrast alebo pokles medzi normálovými hodnotami skúmaných prvkov. 
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Obrázok 3 Priebeh dlhodobých priemerných úhrnov ETpot a zrážok v normálovom období       

1961 - 1990 a ich odhady podľa scenárov CCCM1997, CCCM2000 a GISS1998 pre časové 

horizonty rokov 2010, 2030 a 2075. 

 



 

 

Odhad zásoby vody v pôde bol vypočítaný na základe výsledkov scenára CCCM 2000 pre 

referenčné roky 2010, 2030 a 2075 (obr. 4). Rovnako ako v predchádzajúcom prípade zrážok 

a potenciálnej evapotranspirácie boli kvocienty počítané na základe normálového obdobia 

1961 až 1990. Princíp odhadu zásob vody spočíval v tom, že vybrané výstupy z uvedeného 

scenáru (teplota, zrážky, tlak vodných pár, rýchlosť vetra) boli použité ako vstupy do modelu 

GLOBAL (Majerčák a Novák, 1994). Na základe tohto modelu boli v referenčných rokoch 

2010, 2030 a 2075 vypočítané priebehy zásob vody v pôde s tým, že ako dolná okrajová 

podmienka bol použitý priebeh hladiny podzemnej vody (HPV) v dlhodobo najsuchšom roku 

2007. Takto z hľadiska kvantifikácie obsahu vody v pôde dochádza pod vplyvom dolnej 

okrajovej podmienky k určitej chybe. Pri porovnávaní priebehov zásoby vody v pôde               

v referenčných rokoch však táto chyba nezohráva podstatnú úlohu. Okrem toho bola 

porovnaná aj zásoba vody v uvedenom roku 2007 s jej hodnotami v referenčných rokoch 

2010, 2030 a 2075 v prípade, že priemerná úroveň HPV bola posunutá na dolný okraj 

bilancovanej vrstvy, t.j. 1 m pod terén. Variabilita HPV ostala pritom zachovaná z roku 2007. 
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Obrázok 4 Vypočítané priebehy zásoby vody v pôde v referenčných rokoch 2010, 2030 a 

2075 v porovnaní s rokom 2007, najsuchším za obdobie 1970 až 2007 s priemernou HPV 1 m 

a 1,6 m (2007) pod terénom 

 

 



 

 

Záver 

Z uvedeného vyplýva, že očakávané klimatické zmeny podľa scenára CCCM 2000 pri hlbších 

úrovniach hladiny podzemnej vody nebudú mať výrazný vplyv na zmenu zásob vody v 

povrchovej vrstve nenasýtenej zóny pôdy o mocnosti 1 m. V porovnaní s pôdne extrémne 

suchým rokom 2007 sú tam zásoby vody dokonca vyššie. Pri vyšších polohách hladiny 

podzemnej vody sa očakávané klimatické zmeny prejavia a to aj medzi referenčnými rokmi 

2010, 2030 a 2075. V roku 2025 bude možné overiť parametre intervalového odhadu 

scenárov pre rok 2010. 
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Summary 

To estimate the potential evapotranspiration and precipitation, the Milhostov climatological 

station was selected. The Milhostov site is located in the central part of the Eastern Slovakia 

lowland at an altitude of 105 m with coordinates of 48 ° 40´ north latitude and 21 ° 43´ east 

longitude. Climate normals from the period 1931 - 1960, 1951 - 1980 (not for all elements) 

and 1901 - 1990 for precipitation totals are available from the mentioned climatological 

station. In addition, the normals from the period 1961 - 1990 have been recently processed 

and the climate change scenarios of the climatic station CCCM 1997, CCCM 2000 and GISS 

1998 for mentioned climatological station have been differentiated. These scenarios were 

used to estimate potential evapotranspiration and precipitation in reference years 2010, 2030 

and 2075. 

The monthly total potential evapotranspiration and long-term average monthly total potential 

evapotranspiration in the normal period 1961 – 1990 for reference years 2010, 2030, and 2075 

indicate that the highest evaporation during the year is in July, with a long-term average value 

in the normal period, achieves 132 mm. Similarly, scenario estimates for the considered 

reference years are the largest for this month. The highest values for this month are according 
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to the CCCM 2000 scenario, which for 2010 indicates the evaporation value of 150 mm, for 

the year 2030 155 mm and for the year 2075 172 mm. This scenario gives the highest results 

in the last months of the year, except for June, November and winter months. The GISS 1998 

and CCCM 2000 scenarios give similar values with less variation in the summer months. In 

all scenarios, the largest increase is between year 2030 and 2075. In climate scenarios, 

estimates of potential evapotranspiration due to the normal period in either case do not 

assume a reduction in vapour, while the largest increase in vapour is estimated for 2075 and 

from 11 % in May 2075 (GISS 1998) up to 68 % in February 2075 (CCCM 2000). In terms of 

annual totals of potential evapotranspiration, an increase in the average annual normal value 

of 768 mm to 805 to 840 mm for 2010, 829 to 878 mm for 2030 and to 911 to 992 mm in 

2075 is estimated due to the individual scenarios. 

In the same way as in the previous case, the monthly rainfall totals and, for comparison, the 

long-term average monthly rainfall totals in the normal period 1961 - 1990 were evaluated. 

The analysis shows that according to the used scenarios, redistribution of rainfall can be 

expected during the year. In the cold months of January, February, March, October, 

November and December, the increase in monthly rainfall over normal values is estimated, 

while in recent months differences have been declining and fall below normal in the summer 

months of July and August. The difference in estimates is in the case of the GISS 1998 

scenario, which estimates the fall in precipitation below normal in the reference years in 

March, while precipitation in the summer months being above normal. 

The evaluation further shows that the difference in the total potential evapotranspiration 

between vegetation (April to September) and non-vegetation period will increase. This is also 

confirmed by the comparison of precipitation totals values in the vegetation and non-

vegetation periods. In addition, the results show a difference in estimate according to the 

CCCM 2000 scenario compared to the other, which according to CCCM 2000, the reduction 

in precipitation totals is estimated in the reference periods in the comparative years. Similarly, 

in the whole-year session, this scenario estimates a smaller increase in precipitation totals than 

in the CCCM 1997 and GISS 1998 scenarios. On the basis of the monthly totals of potential 

evapotranspiration and precipitation for the normal period of 1961 - 1990 and the course of 

these elements according to the scenarios used, there is a clear assumption of an increase in 

potential evapotranspiration throughout the year and a loss of precipitation in summer months 

(mainly due to CCCM 2000) and an increase in winter. 

The estimate of soil water storage was calculated based on the results of the CCCM 2000 

scenario for reference years 2010, 2030 and 2075. As in the previous case of rainfall and 



 

 

potential evapotranspiration, quotients were calculated on the basis of the normal period 1961 

- 1990. The principle of estimating water supplies was, that the selected outputs from the 

above scenario (air temperature, precipitation, water vapour pressure, wind speed) were used 

as inputs to the GLOBAL model. On the basis of this model, in the reference years 2010, 

2030 and 2075, the courses of soil water storage were calculated, with the groundwater course 

being used as the lower boundary condition in the longest drier year of 2007. Thus, in terms 

of quantification of water content in the soil, there is some error under the influence of the 

lower boundary condition. However, this error does not play an essential role when 

comparing the soil water storage trends in the reference years. In addition, the soil water 

storage in the year 2007 was compared with its values in the reference years 2010, 2030 and 

2075, if the average groundwater level was shifted to the lower edge of the balance layer, i.e. 

1 m below soil surface. The groundwater variability remained unchanged from year 2007. It 

follows that the expected climate changes according to the CCCM 2000 scenario at deeper 

groundwater levels will not have a significant impact on the change in water storage in the 

surface layer of the unsaturated soil zone of 1 m. Compared to the extremely dry soil in 2007, 

there are even higher water reserves. At higher groundwater levels, the expected climate 

change will reflected even between the reference years 2010, 2030 and 2075. 


