
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno  

 
Jaroslav Rožnovský, Mojmír Kohut, Filip Chuchma 

 

Mendelova univerzita,   Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF 

Vláhová bilance  
jako ukazatel 

možného zásobení 
krajiny vodou 

Vodní nádrže_Brno_061015 



Okruhy přednášky 

•  Základní vláhová bilance 

• Podnebí  na našem území 

•  Extrémní projevy počasí 

• Závěry 
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Vláhová bilance 
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Množství povrchové, půdní a podzemní vody 

v naší krajině je dáno hodnotami jednotlivých 

složek oběhu vody.  

 

Takto pojatá vodní bilance je jen těžko 

stanovitelná,  

a proto se v praxi využívá zjednodušená 

vodní bilance založená na  

rozdílu úhrnů srážek a potenciální 

evapotranspirace.  



Základní vláhová bilance 
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ZVB = S – E0 
 

S = úhrny srážek jsou měřeny na 

klimatologických stancích 

 

E0 = potenciální evapotranspirace.  



Penman-Monteithova kombinační rovnice pro výpočet evapotranspirace, 

kterou zjednodušeně lze psát ve tvaru: 
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Rn = bilance radiace na vypařujícím povrchu [W.m-2] 

Rne = bilance radiace vypočítaná za předpokladu, že povrchová teplota To 

vypařujícího povrchu je rovna teplotě v meteorologické budce Tsc (W m-2) 

b = korekční faktor 

G = tok tepla v půdě [W.m-2] 

 = hustota vzduchu [kg.m-3] 

 Cp  = specifické (měrné) teplo vzduchu při konstantním barometrickém 

tlaku, cp = 1005 [J.kg-1] 

e s = tlak nasycení vodní páry při teplotě měřené v meteorologické budce [mb, 

hPa] 

e = tlak vodní páry vypočítaný podle teploty měřené [mb,hPa] 

ra = celkový aerodynamický odpor plodiny [s.m-1] 

rs = celkový odpor povrchu, resp. povrchový odpor plodiny [s.m-1] 

 = psychrometrická konstanta,  = 0,66 pro teplotu vzduchu ve oC a tlaku 

vodní páry v mb nebo hPa 



Klimatologické stanice pro operativní analýzu 

vláhové bilance 
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Dlouhodobá základní  vláhová bilance travního porostu 

[mm] za rok na území ČR za období 1961-2000 
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Dlouhodobá základní vláhová bilance travního porostu [mm] 

za vegetační období na území ČR za období 1961-2000 
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Průměrné, maximální a minimální úhrny vláhová bilance 

travního porostu na území  ČR za rok (1961-2000)  
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Průměrné, maximální a minimální úhrny vláhová bilance travního porostu na 

území  ČR za vegetační období (1961-2000) 
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Srážkové poměry 
-velká časová i místní proměnlivost srážek - závislost na nadmořské 

výšce a expozici vzhledem k převládajícímu proudění 

 

-nejvíce srážek v létě, nejméně v zimě - maximum připadá převážně na 

červenec, minimum na únor nebo leden   

- roční úhrny srážek na našem území v rozpětí od 410 mm do 1705 mm  

- maximální výška sněhové pokrývky od 15 cm v nížinách  do 200 cm 

na horách - její výskyt v nížinách průměrně 40 dnů, na horách takřka 

200 dnů  
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Roční průměrné srážky 

550 mm v našich podmínkách tvoří zhruba hranici 

mezi podnebím aridním a humidním. 

Roční úhrny srážek kolísají v jednotlivých letech až 

o  40 % kolem dlouhodobého průměru. 

Asi 62 % území průměrné roční srážky 600 až 800 

mm,  

16 % území je s průměrnými ročními srážkami  

 600 mm a 22 % území s průměrnými ročními 

srážkami  800 mm. 
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Evapotranspirace 

Vycházíme z výpočtů potenciální evapotranspirace 

(převážně podle vztahu podle Penmana) - v nejteplejších 

oblastech jen málo přesahuje 700 mm, v nejchladnějších 

nedosahuje 400 mm  prokazatelný pokles s 

nadmořskou výškou  

Reálná 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  
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dlouhodobý roční průměr 

dlouhodobý průměr za léto 

dlouhodobý průměr za vegetační období 

Potenciální evapotranspirace travního porostu [mm] na území ČR, 

průměrné dlouhodobé úhrny (1961-2010)  
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Průměrná  roční zásoba půdní vody  za období 1961 - 2000 
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Základní vláhová bilance travního porostu k 2. 3. 2003
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Základní vláhová bilance travního porostu k 30. 9. 2003
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Úhrn srážek v procentech dlouhodobého průměru 1961 – 1990 za období od 1. ledna do 30. září 2003
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Odchylka průměrné teploty vzduchu od dlouhodobého průměru 1961 – 1990

za období od 1. ledna do 30. září 2003
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Chod průměrných ročních teplot vzduchu za období 1961-

2010 (modře) a globálních teplot vzduchu (červená).   
 

Prague_230615 



Závěry 

 

 

 

•  Extrémní stavy oběhu vody v naší krajině (povodně 

– sucho) mají v podstatě jen negativní dopady 

•  Nejvyšší četnosti sucha budou v nejteplejších 

částech našeho území (střední Čechy, jižní Morava) 

•  Mohou být období s nedostatkem vody na území 

ČR 

•  Snížení kvality vody 

•  Při mimořádných stavech možný výskyt sucha 

socioekonomického 

Povodně a suchu, Průhonice 

5.6.2014 



Adaptační opatření 

 

 

 

•  Zpracování strategických podkladů s ohledem na 

extrémní projevy počasí 

•  Zvyšování retenční kapacity krajiny – zajistit 

komplexní přístup 

•  Aktualizace analýzy potřeby výstavby nádrží  

•  Zajištění systematického měření meteorologických 

a hydrologických prvků 

•  Rozvoj vzdělávacích programů 
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Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno  

Kroftova 43, 616 67 Brno 
e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz  

                        telefon: 541 421 020, 724185617 fax: 541 421 018, 541 421 019  

 

 

Mendelova univerzita,   Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF 

roznov@mendelu.cz 

Děkuji  
za Vaši pozornost 
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