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Experimentálne bolo dokázané (1), že pri optimálnych podmienok rastu poĺných plodín 

skutočná evapotranspirácia (E) dosahuje maximálne možnú evapotranspiráciu (E0) v daných 
klimatických podmienkach. Preto rozdiel medzi potenciálou a skutočnou evapotraspiráciou 
(E0-E), ako aj pomer E/E0 môžeme použiť na ocenenie dlhodobých oscilácií zásob pôdnej 
vlahy.Analýza tohto druhu si však vyžaduje spoľahlivé informacie tak o zložkách rovnice 
vodnej, ako aj energetickej bilance zemského povrchu. 

Matematický model pre výpočet potenciálnej a skutočnej evapotranspirácie, rozpraco-
vaný Katedrou meteorológie a klimatológie Matamaticko-fyzikálnej fakulty Komenského 
univerzity v Bratislave, umožňuje stanoviť E0 a E za ľubovoľné časové obdobie, a tým dáva 
možnosť sledovaťdlhoročný chod zásob vlahy v najvyššej 1 m hrubej vrstve pôdy. Rozdiel 
E0-E charakterizuje nedostatok vlahy pre optimálny rast poľných plodín.. Model vychádza zo 
společného riešenia rovníc energetickej a vodnej bilancie povrchu pôdy a vstupnými údajmi 
sú teplota a vlhkosť vzduchu, doba trvania slnečného svitu, oblačnosť, počet dní so snehovou 
pokrývkou a atmosférické srážky, čo sú meteorologické prvky pravidelne merané v sieti me-
teorologických staníc. 

Podľa M.I. Bydyka a L.T. Zubenokovej (2), ak pôda obsahuje dostatok vlahy a v zime pri 
snehovej pokrývke evapotranspirácia je určovaná len vonkajšími meteorologickými faktormi 
a rovná sa potenciálnej evapotranspirácii (maximálne možnej evapotranspirácii pri daných 
meteorologických podmienkach z dostatočne vlhkej povrchovej vrstvy pôdy). Pri vlhkosti 
pôdy (W) menšej ako je jej kritická hodnota (W0) evapotranspirácia (E) sa zmenšuje úmerne s 
poklesom vlhkosti pôdy. 

 
 
 E = E0(W/W0)                                                                                      (1) 
 
Úpravou rovnice turbulentného prenosu vodnej pary v atmosfére bol v modeli pre výpo-

čet potenciálnej evapotranspirácie (E0) aplikovaný vzťah 
 
E0 =  ρD(qs - q2)                                                                                       (2) 
 
kde   ρ  je hustota vzduchu, D - integrálny koeficient difúzie (v zime D = 0.30 cm.s

-1 a v 
lete D = 0.6 až 0.7 cm.s

-1
), qs - merná vlhkosť vzduchu nasýteného vodnou parou pri teplote 

vyparujúceho povrchu a q2 - merná vlhkosť vzduchu vo výške 2 m nad povrchom. 
Vo vzťahu (2) vystupuje veličina qs na určenie ktorej musíme poznať teplotu povrchu 

pôdy (Tw). Ak údaje o Tw chýbajú, potom ich hodnotu môžeme vypočítať z rovnice energe-
tickej bilancie povrchu a Magnusovej rovnice (6). 

Hodnoty kritickej vlhkosti pôdy (W0) pre najvyššiu jednometrovú vrstvu pôdy sa menia 
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od 100 do 200 mm v závislosti od klimatických podmienok a ročného obdobia. V ročnom 
chode pozorujeme pokles W0 od jari k letu a jej rast na jeseň. 

Priemernú vlhkosť pôdy W = (W1 + W2)/2 určujeme z rovnice vodnej bilancie metódou 
postupných priblížení. Správnosť postupu pri určovvaní priemernej vlhkosti pôdy a evapot-
ranspirácie za jednotlivé mesiace konprolujeme rovnicou vodnej bilancie pre rok (P = E + R), 
(P - úhrn zrážok, R - odtok). 

V predpokladanej štúdii uvádzame výsledky analýzy dlhodobých trendov E0, E a E0-E za 

obdobie 1951 až 1990 na staniciach Hurbanovo (   φ= 47
0
52 , λ = 18

0
12 , h = 115 m) a 

Liptovský Hrádok (φ = 49
0
02 , λ = 19

0
44 , h = 640 m) ako aj modelový výpočet týchto 

charakteristík pre 2 varianty vstupných parametrov podĺa očakávaných zmien k roku 2050. 

Obr. 1 Dlhodobý chod ročných úhrnov potenciálnej (E0) a skutočnej (E) evapotranspirácie, 
ako aj ich rozdielov (E0-E) v mm na stanici Hurbanovo za obdobie 1951-1990 
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Obr. 2 Dlhodobý chod ročných úhrnov potenciálnej a skutočnej evapotranspirácie, ako ich 
rozdielov v mm na stanici Liptovský Hrádok za obdobie 1951-1990 

 
Dlhodobé trendy ročných úhrnov potenciálnej a skutočnej evapotranspirácie, ako aj roz-

dielu E0 - E za obdobie 1951 -1990 prinášajú obr. 1 a 2. Z obrázkov je zrejmý rast potenciál-
nej evapotranspirácie a pokles skutočnej evapotranspirácie na uvedených staniciach, čoho 
dôsledkon je postupný rast E0-E. Rast ročných úhrnov potenciálnej evapotranspirácie je zap-
ričinený zväčšováním energetických možností evapotranspirácie (rast teploty vzduchu, zväč-
šovanie sýtostného doplnku a celkovej bilancie žiarenia). Pokles skutočnej evapotranspirácie 
zodpovedá celkovému klesajúcemu trendu úhrnov atmosférických zrážok. Vychádzajúc zo 
skutočnosti na obr. 1 a 2 sme použitím nami navrhovaného modelu urobili výpočet E0, E a E0-
E na uvedených staniciach k roku 2050 použitím dvoch skupín očakávaných vstupných 
parametrov, a to: zvýšenie priemernej mesačnej a ročnej teploty vzduchu o 1 oC v porovnaní 
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s dlhodobým priemerom 1951 až 1980 pri nezmenenej hodnote ostatných meteorologických 
prvkov (variant I) a podľa scenára očakávaných odchyliek teploty vzduchu, relatívnej vlhkosti 
vzduchu, počtu dní so snehovou pokrývkou a atmosferických zrážok v priebehu roka v 3. de-
saťročí budúceho storočia oproti dlhodobým priemerom za obdobie 1951-1990 (variant 
II)(Tab. 1). Návrh scenárov modelových výpočtov E0, E, E0-E vychádzal tak z výsledkov 
globálnych modelov zmien vstupných parametrov pre náš región (4,5). 

Vidíme, že pri predpokladaných zmenách len teploty vzduchu (variant I) ročné úhrny 
potenciálnej evapotranspirácie vzrastú v Hurbanove o 28 mm a v Liptovskom Hrádku o 12 
mm. Rast skutočnej evapotranspirácie predstavuje v Hurbanove 3 mm a v Liptovskom 
Hrádku 2 mm. V horských oblastiach Slovenska, kde pozorujeme dostatok zrážok počas roka, 
rozhodujúcim činiteĺom evapotranspirácie sú energetické možnosti, a preto zvýšenie teploty 
vzduchu zapričiní výraznejší rast potenciálnej i skutočnej evapotranspirácie v porovnaní s 
kotlinovými polohami. V našich najteplejších a najsušších oblastiach, rozhodujúcim faktorom 
evapotranspirácie sú vlahové pomery, preto zvýšenie teploty tu pôsobí intenzívnejší rast sku-
točných úhrnov potenciálnej evapotranspirácie pri nepatrných zmenách skutočnej evapot-
ranspirácie. Množstvo vody potrebnej pre optimálny vlahový režim poľných plodín bude po-
treba k 3. desaťročiu budúceho storočia zväčšiť v Hurbanove o 25 mm a v Liptovskom 
Hrádku o 10 mm v porovnaní s obdobím 1951 - 1980. 

Variant II predpokladá v r. 2025 rast teploty v zime o 1.5  oC, v lete o 0.6 oC. a v pre-
chodných ročných obdobiach o 1  oC, pokles relatívnej vlhkosti vzduchu v nížinách na jar o 3 
až 4 % (v horách o 2%) a počas ostatných mesiacov o 1 až 2 %, pokles počtu dní so snehovou 
pokrývkou v nížinách o 40 % a v horách o 10  %. Analýza zrážkových radov ukázala, že v 
severnej polovici Slovenska bude prevládať rast zrážkových úhrnov počas celého roka s naj-
väčšimi odchylkami (cca 20 %) v zimných mesiacov. V južnej nížinnej polovici Slovenska 
zrážkové úhrny budú rásť len v zime a v júni (zosilnenie europského monzúnu), zatiaľ čo v 
ostatných mesiacov bude pokračovať klesajúci trend (k roku 2025 cca o 10  % v porovnaní s 
obdobím 1951 až 1980. 

Výsledky výpočtu podľa druhého variantu sa podľa očakávania líčia od výsledkov pr-
vého variantu. V porovnaní s dlhodobým priemerom (1951-1990) ročné úhrny potenciálnej 
evapotranspirácie vzrastô k roku 2025 v Hurbanove o 45 mm a v Liptovskom Hrádku o 39 
mm. V našich najteplejších oblastiach he evapotranspirácia limitovaná zásobami vlahy v 
pôde, a preto zmenšovanie zrážkových úhrnov má za následok pokles skutočnej evapotranspi-
rácie a rast deficitu pôdnej vlahy. Ročný úhrn E0-E k roku 2025 dosiahne v Hurbanove 317 
mm. V Liptovskom Hrádku zväčšovanie zrážkových úhrnov počas roka pri rastúcom trende 
potenciálnej evapotranspirácie povedie k výraznému zväčšeniu úhrnov skutočnej evapot-
ranspirácie (o 48 mm) a k zmenšeniu deficitu pôdnej vlahy o 9 mm. V horách je evapotranspi-
rácia regulovaná predovšetkým energetickými činiteľmi. 

 
ZÁVERY 
 
Na základe analýzy dlhodobých trendov meteorologických charakteristík a modelových 

výpočtov môžeme urobiť tieto závery: 
a) za obdobie rokov 1951 až 1990 v južnej polovici Slovenska bol zaznamenaný rastúci 

trend úhrnov potenciálnej evapotranspirácie a klesajúci trend zrážkových úhrnov. V severnej 
polovici Slovenska a v horských oblastiach bol identifikovaný rastúci trend atmosférických 
zrážok. 

b) predpokladané zvýšenie teploty vzduchu a zúčasné zmenšovanie úhrnov zrážok (južné 
oblasti Slovenska) povedie k zmenšovaniu relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sa odrazí v rastú-
com trende sýtostného doplnku a úhrnov potenciálnej evapotranspirácie. Zmenšenie počtu dní 
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so snehovou pokrývkou bude mať za následok rast bilancie krátkovlnného žiarenia. 
c) dôsledkom uvedených trendov na nížinách Slovenska sa očakáva klesajúci trend aktu-

álnej evapotranspirácie a rast nedostatku pôdnej vlahy. V horských oblastiach, kde pozoru-
jeme dostatok zrážok počas roka, rast teploty vzduchu, pokles relatívnej vlhkosti vzduchu a 
zmenšenie počtu dní so snehovou pokrývkou povedie k rastu potenciálnej i skutočnej evapot-
ranspirácie bez výraznejšej zmeny vlahových pomerov pôdy. 
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Tab 1. Priemerné masačné a ročné úhrny potenciálnej evapotranspirácie (Eo), skutočnej eva-
potranspirácie (E), ich rozdielu (Eo.E) a zrážok (P) v mm na stanici Hurbanovo a L. Hrádok. 


