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Abstract 
Dependence of evapotranspiration during long vegetative period on altitude profile of 
Slovakia from the point of view of possible climate impacts 
 

On the base of climatic data from 27 climatic stations on the territory of Slovak republic potential 
and actual evapotraspiration as well as evapotranspiration deficit are evaluated in dependence on 
altitude profile for period of years 1951-1980 (reference period of years), time horizons of years 2010, 
2035 and 2075. 

Evapotranspiration parameters are evaluated for vegetative period that is defined by occurrence of 
daily mean air temperature t>5°C. Significant changes in evapotranspiration were calculated espe-
cially towards higher altitude in more distanced time horizons. 
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Úvod 

 
Evapotranspirácia ako významná zložka 

vodnej bilancie prostredia je vhodným ukazo-
vateľom pre posúdenie vlahových pomerov 
územia v časopriestorovom vyjadrení. Zatiaľ čo 
potenciálna evapotranspirácia môže byť využitá 
ako ukazovateľ pre stanovenie potreby vody pri 
maximálnej produktivite ekosystémov, presné 
stanovenie aktuálnej evapotranspirácie môže 
viesť k veľmi presným stanoveniam produkcie 
biomasy (STEINER et al., 1986, NOVÁK, 
VIDOVIČ, 1985) a aj v otázkach modelovania 
je prospešné sa touto otázkou zaoberať de-
tailnejšie. V podmienkach Slovenskej republiky  
boli vzťahy medzi produkciou biomasy a eva-
potranspiráciou rozpracované pre niektoré 
poľné plodiny ako ozimná pšenica, cukrová 
repa a kukurica (VIDOVIČ, NOVÁK 1985, 
ŠIŠKA, 1992, HUZULÁK, J., MATEJKA, F., 
1985) 

V porovnaní so zrážkami bola potenciálna 
evapotranspirácia tiež využitá ako ukazovateľ 
zavlaženia v krajinnom priestore (KURPE-
LOVÁ, COUFAL, ČULÍK, 1975), resp. krité-
rium suchosti územia (TOMLAIN, 1997).  

Evapotranspirácia je podmienená v priestore 
predovšetkým energetickou bilanciou aktívneho 
povrchu a podmienkami turbulentného prenosu 
vodnej pary z porastu do atmosféry. Z hľadiska 

rastlinného krytu a pôdneho prostredia je pod-
statná tiež dostupnosť vody k vyparovaniu. 

Cieľom tohto príspevku je vyhodnotiť 
zmeny úhrnov potenciálnej a aktuálnej evapot-
ranspirácie, ako aj evapotranspiračného deficitu 
vo výškovom profile Slovenska z pohľadu 
možného vývoja klímy počas veľkého vegetač-
ného obdobia.  

 
Materiál a metódy 
 
Modelový výpočet mesačných úhrnov po-

tenciálnej (E0), aktuálnej evapotranspirácie (E) 
a evapotranspiračného defictu (E0-E), vlhkosti 
pôdy (W ) sa realizovali spoločným riešením 
rovníc energetickej a vodnej bilancie povrcho-
vej vrstvy pôdy (TOMLAIN, 1978). 

 Potenciálna evapotranspirácia bola stano-
vená rovnicou prenosu vodnej pary v atmosfére, 
teplota vyparujúceho povrchu z rovnice ener-
getickej bilancie (Tomlain, 1979) a aktuálna 
evapotranspirácia podľa vzťahu  

 E = E o
oW

W
,                                         (1) 

 
kde W  je priemerná vlhkosť najvyššieho 

horizontu pôdy (bola stanovená z rovnice vod-
nej bilancie) a W0 je kritická vlhkosť pôdy.  
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Z rovnice (1) je zrejmé, že pri W < W0  po-

mer 
oE

E
=

oW
W

,  t.j. 
oE

E
 je funkciou vlhkosti 

pôdy. Vstupnými údajmi modelu, ktorý bol 
rozpracovaný na Katedre meteorológie a kli-
matológie Fakulty matematiky, fyziky a infor-
matiky UK v Bratislave, sú teplota a vlhkosť 
vzduchu, oblačnosť, atmosferické zrážky a po-
čet dní so snehovou pokrývkou, čo sú meteo-
rologické prvky pravidelne merané v sieti me-
teorolgických staníc.  

Prehodnotenie vývoja ukazovateľov evapot-
ranspirácie boli využité meteorologic-ké údaje 
z 27 klimatických staníc, ktoré reprezentujú 
územie v priestore Slovenska. Veľké vegetačné 

obdobie je limitované nástupom a ukončením 
priemernej dennej teploty vzduchu t>5°C. 

Výsledky a hodnotenie 
 
V predloženej práci je graficky a štatisticky 

analyzovaná zmena úhrnov potenciálnej (E0) 
a aktuálnej evapotranspirácie (E), ako aj eva-
potranspiračného deficitu (E0–E) za veľké ve-
getačné obdobie (VVO; t ≥ 5,0 °C) v závislosti 
od nadmorskej výšky poľnohospodársky využí-
vanej krajiny Slovenska k rokom 1951 – 1980 
a k časovým horizontom rokov 2010, 2030 a 
2075. 

 
Obr. 1 Úhrny E0  za VVO referenčného časového radu rokov 1951-1980 a k časovým horizontom 

rokov 2010, 2030 a 2075 

y = 0,0003x2 - 0,6552x + 861,37
R2 = 0,8527

y = 0,0003x2 - 0,6101x + 793,53
R2 = 0,8611

y = 0,0002x2 - 0,594x + 761,52
R2 = 0,8678

y = 0,0002x2 - 0,5612x + 708,56
R2 = 0,8804
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Zmena úhrnu potenciálnej 
evapotranspirácie (E0 v mm) 
 
Potenciálnou sa chápe maximálne možná 

evapotranspirácia pri daných meteorologických 
podmienkach a dostatočne vlhkej povrchovej 
vrstve pôdy. Rozloženie E0 podľa nadmorskej 
výšky na Slovensku vyplýva z obr. 1. Závislosť 
E0 od nadmorskej výšky k uvedeným časovým 
horizontom je matematicko-štatisticky vysoko 
preukazná; funkčné vzťahy najlepšie vyjadrujú 
rovnice kvadratickej paraboly. 

Predpokladané zvyšovanie teploty vzduchu 
a v nadväznosti predlžovanie VVO spôsobujú 
jednoznačné zvyšovanie E0 k uvedeným časo-
vým horizontom. 

 
Pre nížinné – južné časti Slovenska (klima-

tická stanica Hurbanovo) platí zvýšenie E0: 
k roku 2010 o 55 mm, t.j. o 7 % 
k roku 2030 o 87 mm, t.j. o 13 % 
k roku 2075 o 153 mm, t.j. o 23 % 

 



Pre vyššie položené – severné časti Sloven-
ska (klimatická stanica Liptovský Hrádok) platí 
zvýšenie E0: 
k roku 2010 o 45 mm, t.j. o 9 % 
k roku 2030 o 72 mm, t.j. o 15 % 
k roku 2075 o 123 mm, t.j. o 25 % 

Zmena úhrnu aktuálnej 
evapotranspirácie (E v mm) 
 
Aktuálna – skutočná evapotranspirácia pred-

stavuje množstvo vody vyparené z pôdy po-
krytej vegetáciou pri danom stave pôdnej vlh-
kosti. Je silne ovplyvňovaná fyzikálnymi cha-
rakteristikami prostredia, v ktorých dominuje 
nadmorská výška stanovišťa. Rozloženie E 
podľa nadmorskej výšky na Slovensku podáva 
obr. 2. Závislosť E od nadmorskej výšky je 
vyjadrená exponenciálnymi rovnicami, vzťah 
však už nie je taký tesný ako pri E0. 

y = -6E-05x2 + 0,0757x + 449,88
R2 = 0,0819

y = -1E-04x2 + 0,0883x + 439,48
R2 = 0,3425

y = -9E-05x2 + 0,0709x + 434,63
R2 = 0,3869

y = -7E-05x2 + 0,0145x + 440,36
R2 = 0,5513
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Obr. 2 Úhrny E za VVO referenčného časového radu rokov 1951-1980 a k časovým horizontom ro-

kov 2010, 2030 a 2075  
 
Pre nížinné – južné časti Slovenska (klima-

tická stanica Hurbanovo) platí zvýšenie E: 
k roku 2010 o 7 mm, t.j. o 2 % 
k roku 2030 o 17 mm, t.j. o 4 % 
k roku 2075 o 27 mm, t.j. o 6 % 
 
Pre vyššie položené – severné časti Sloven-

ska (klimatická stanica Liptovský Hrádok) platí 
zvýšenie E: 

k roku 2010 o 26 mm, t.j. o 6 % 
k roku 2030 o 40 mm, t.j. o 9 % 
k roku 2075 o 57 mm, t.j. o 13 % 
 
 
Zmena úhrnu evapotranspiračného  
deficitu (E0–E v mm) 
 
Rozdiel medzi potenciálnou a aktuálnou 

evapotranspiráciou charakterizuje dostatok či 

nedostatok vody v pôde pre optimálny rast plo-
dín. Rozloženie E0 – E podľa nadmorskej výšky 
na Slovensku podáva obr. 3. Funkčné vzťahy 
E0–E od nadmorskej výšky sú matematickošta-
tisticky vysoko preukazné najlepšie vyjadrené 
logaritmickými rovnicami. 

Z hľadiska vodnej bilancie podmienenej 
úhrnom zrážok, teplotou vzduchu, vlhkosťou 
vzduchu i ďalších faktorov, predpokladá sa 
zvyšovanie ročného deficitu evapotranspirácie. 

Pre nížinné – južné časti Slovenska (klima-
tická stanica Hurbanovo) platí zvýšenie: 

k roku 2010 o 47 mm, t.j. o 18 % 
k roku 2030 o 70 mm, t.j. o 28 % 
k roku 2075 o 126 mm, t.j. o 50 % 
 
Pre vyššie položené – severné časti Sloven-

ska (klimatická stanica Liptovský Hrádok) platí 
zvýšenie: 



k roku 2010 o 19 mm, t.j. o 32 % 
k roku 2030 o 32 mm, t.j. o 54 % 

k roku 2075 o 66 mm, t.j. o 111 %

 
 

y = -145,52Ln(x) + 1040,5
R2 = 0,8355

y = -127,23Ln(x) + 893,87
R2 = 0,8062

y = -120,62Ln(x) + 838,25
R2 = 0,8015
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R2 = 0,7773
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Obr. 3 Úhrny E0-E  za VVO referenčného časového radu rokov 1951-1980 a k časovým hori-

zontom rokov 2010, 2030 a 2075 
 
 
Závery 
Potenciálna a aktuálna evapotranspirácia a 

evapotranspiračný deficit boli na území Sloven-
ska vyhodnotené na základe údajov z 27 klima-
tických staníc vybraných so zreteľom na výš-
kový profil Slovenska. 

Výsledky boli zhodnotené k časovým hori-
zontom rokov 1951-1980, 2010, 2030 a 2075 
pre vegetačné obdobie definovaným výskytom 
priemernej dennej teploty vzduchu t>5°C.  

Významné zmeny boli zaznamenané hlavne 
vo vyššie položených lokalitách Slovenska a 
vzdialenejších časových horizontoch 
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