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Abstrakt 

V posledních dvou desetiletích se extrémy počasí na našem území projevují nejčastěji výskyty 

sucha. Je to způsobenou změnami průběhu meteorologických prvků, zvláště srážkami a 

teplotou vzduchu. Z analýzy technických řad teploty vzduchu a úhrnů srážek za období 1961 

až 2017 vyplývá, že se zvyšují teploty vzduchu ve všech ročních obdobích i v jednotlivých 

měsících. Přitom jsou vysoké rozdíly v jednotlivých letech.  Ovšem srážkové úhrny nemají 

statisticky prokázaný trend, přitom vykazují vysoké rozdíly v jednotlivých letech. 

V klimatologii vyjadřujeme vztah teploty vzduchu a srážek, různými indexy. Ke klasickým 

patří Langův dešťový faktor a Minářova vláhová jistota. Jejich hodnoty prokazatelně klesají, 

ovšem při velkém kolísání z roku na rok. U všech analyzovaných charakteristik jsou též 

rozdíly v rámci celého našeho území. Projevy suchou jsou největší v našich nejteplejších 

oblastech, patří k nim i Hodonínsko. Vzhledem k zemědělské produkci je nutné zdůraznit, že 

s rostoucí teplotou vzduchu a víceméně se neměnícími úhrny srážek, se výskyty sucha na 

našem území budou vyskytovat častěji.   

Klíčová slova: teplota vzduchu, úhrn srážek, Langův dešťový faktor a Minářova vláhová 

jistota  

 

Abstract  

In the recent two decades, weather extremes in the Czech Republic most frequently 

manifested as drought. This is caused by changes in the course of meteorological parameters, 

especially precipitation and air temperature. An analysis of technical series of air temperatures 

and precipitation amount for the period between 1961 and 2017 shows that air temperatures 

increase in all seasons as well as in the individual months. One can also see significant 

differences between the individual years. Precipitation trends, however, are not statistically 

significant, even though there are quite significant differences between the individual years. 

In climatology, the relationship between air temperature and precipitation amount can be 

represented by various indexes. A classical one is the Lang rain factor and Minář moisture 

certainty. It has been proven that values of these indexes decrease, with a significant 

fluctuation from year to year. It can also be said that for all the characteristics analyzed there 

are differences for various regions in the Czech Republic. Drought impacts are most obvious 

in the warmest regions, e.g. near Hodonín. Given the agricultural production it is important to 

note that as air temperatures increase and precipitation does not change, drought periods in the 

Czech Republic will be more and more common.  

Keywords: air temperature, precipitation, evapotranspiration, moisture balance 
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Úvod 

Je nutné připomenout, že výskyty sucha jsou u nás nahodilé, a proto je velmi obtížně jejich 

výskyt předpovídat. Tímto se stávají o to škodlivější, protože přicházejí neočekávaně 

v různých ročních obdobích (Rožnovský et al. 2018).  

Sucho je v podstatě výsledek bilance srážky výpar, na jeho projevy mají vliv také další 

meteorologické prvky. Výpar je složitý fyzikální proces a právě toto je příčinou, proč na 

rozdíl od mnoha meteorologických prvků je měření výparu náročné (Kříž, 1966). Údaje o 

výparu, ovšem jen z vodní hladiny, máme ze sítě stanic Českého hydrometeorologického 

ústavu. Mimo tuto síť je jen několik stanic, většinou s účelovým zaměřením (Buchtela, 2005). 

Ze srovnání např. s hodnotami evapotranspirace metodou FAO (Allen a Pruitt, 1991) vyplývá, 

že vztah není jednoznačný (Knozová et al., 2005). Pravidelné měření výparu z vodní hladiny 

zařízením GGI-3000 bylo v síti měřících stanic zahájeno v roce 1968, podobně na Slovensku 

(Lapin, 1977). V podstatě do roku 2011 byly přístroje GGI-3000 nahrazeny automatickými 

výparoměry EWM (Kohut, 2016). Významný vliv na evapotranspiraci mají půdy (Vopravil et 

al., 2010) a rostlinný pokryv, kdy se projevují i biologické vlastnosti rostlin (Novák, 1995). 

 Teplota vzduchu postupně během posledního století stále roste, v Evropě a severní Americe 

rychleji než je celosvětový průměr, a zdá se, že tento růst se stále zrychluje (Střeštík et al., 

2014a). Z analýzy srážkových úhrnů za období 1961 až 2010 zjišťujeme jen nepatrnou 

dlouhodobou změnu ročních srážkových úhrnů na území ČR. Na některých stanicích je malý 

pokles, jinde nepatrný nárůst, tedy statisticky neprůkazné změny. Je však nutné zdůraznit, že 

úhrny srážek vykazují velké kolísání z roku na rok (Střeštík et al., 2014b).   

V klimatologii najdeme mnoho různých indexů a ukazatelů, kterými je charakterizováno 

podnebí, včetně výskytů sucha. Pro agroklimatickou rajonizaci Československa to byl 

ukazatel zavlažení (Kurpelová et al., 1975). K  dříve používaným indexům patří Minářova 

vláhová jistota, která byla překonána mnoha v současné době používanými metodami a 

výpočty, ale zabýváme se jí proto, abychom jejím výpočtem pro období od roku 1961 mohli 

vyhodnotit změny našeho podnebí a jeho postupnou aridizaci.  

 V posledních dvou desetiletích jsou projevy sucha daleko více vnímány naší společností, než 

tomu bylo dříve. Pojem změna klimatu slyšíme stále častěji, je to určitě dáno tím, že se velké 

části naší společnosti dotkly výskyty sucha. Proto se jim začala věnovat pozornost nejen 

z hlediska výzkumu, ale i v oblasti hospodářské, byla přijata různá vládní rozhodnutí a byly 

vypracovány rozsáhlé podklady (např. Národní adaptační politika).  

Pro vláhovou bilanci jsou rozhodující úhrny srážek. Jak vyplývá z mnoha studií, hraje 

významnou roli při výskytech sucha evapotranspirace, která je závislá na teplotě vzduchu. 

Těmto dvěma meteorologickým prvkům bylo věnováno mnoho studií, mezi nimi také práce 

Střeštíka et al., 2014a,b). V těchto byly hodnoceny teploty vzduchu a úhrny srážek v několika 

obdobích mezi roky 1961 až 2017.  

 

Materiál a metody 

Pro tuto studii byl použit soubor dat průměrných teplot vzduchu a průměrných srážkových 

úhrnů z tzv. technické řady za období 1961 až 2017 (Štěpánek et al., 2013).  Samotný údaj o 

ročních srážkových úhrnech a o jejich dlouhodobé změně neposkytuje dostatečné informace 

celkové vodní bilanci, mimo jiné o případném ohrožení suchem. Je třeba také vzít v úvahu 

teplotu vzduchu, protože při vyšší teplotě se více vody po dešti odpaří a o to méně se jí vsákne 

do půdy. Proto byly sestaveny jednoduché formule, či indexy, které shrnují informace o 

teplotě vzduchu i o srážkách. Zde se zmíníme jen o Langově dešťovém faktoru a Minářově 

vláhové jistotě (Sobíšek, 1993). Jejich autoři rovněž stanovili, jak interpretovat získané 

číselné hodnoty. Zde jsou uvedeny definice a intepretace získaných hodnot. 
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Langův dešťový faktor    

L = S/T 

T  je průměrná roční teplota vzduchu ve °C 

S  je celkový roční srážkový úhrn v mm 

L  <  40     aridní  

L  =  40  – 50    semiaridní 

L  =  50 – 60    semihumidní 

L  =  60 – 160    humidní 

L  >  160    perhumidní 

 

 

Minářova vláhová jistota 

M = [ S – 30 (T + 7) ] / T 

T  je průměrná roční teplota vzduchu ve °C 

S  je celkový roční srážkový úhrn v mm 

M  <   0    nejsušší rok na stanici 

M  =  0 – 7   silně suchý 

M  =  7 – 14   středně suchý 

M  =  14 – 21   vyrovnaný 

M  =  21 -28   mírně vlhký 

M  =  28 – 35   středně vlhký 

M  >  35   silně vlhký 

 

Minářova vláhová jistota se liší od Langova dešťového faktoru tím, že v čitateli obsahuje 

jistou korekci celkového srážkového úhrnu. Smysl korekce je ten, že při vyšších teplotách 

vzduchu se více spadlé vody ihned odpaří, takže efekt je stejný, jako by bylo srážek méně. 

Číselně jsou pak hodnoty M menší než L. V tomto příspěvku se omezíme jen na Minářovu 

vláhovou jistotu. Důvodem je jednak jemnější škála pro interpretaci spočtených hodnot, 

jednak zkušenost ukazuje, že škála pro M je „přísnější“ pro posuzování nebezpečí sucha. 

Často se totiž ukázalo, že z hodnot T a S spočtená hodnota L se interpretuje jako 

semihumidní, tedy bezproblémová, zatímco ze stejných hodnot spočtená hodnota M je 

považována za středně suchou, což již tak bezproblémové není.  

 

Výsledky  

Z vypočtených hodnot Minářovy vláhové jistoty a Langova dešťového faktoru vyplývají dále 

uváděné výsledky. Na obr. 1 je uveden dlouhodobý chod Langova dešťového faktoru 

společně s Minářovou vláhovou jistotou jako průměry ze všech stanic. Obě křivky jsou si 

velice podobné, Langův faktor je samozřejmě posazen výše. Nápadné jsou veliké rozdíly 

mezi jednotlivými roky. Běžně se nepravidelně střídají roky teplé a chladné stejně tak roky 

suché a  vlhké. V dlouhodobém chodu teplot i srážkových úhrnů se tak objeví velké kolísání. 

Vyšší teplota vzduchu snižuje hodnotu M a L, stejně tak jako nižší srážkový úhrn. Teplejší 

roky bývají obvykle sušší a chladnější roky vlhčí, oba tyto faktory tak působí současně a proto 

je meziroční kolísání u M a L větší než pouze u teplot nebo srážek. Co se týče interpretace, 

např. velmi suchý rok 2003 byl podle hodnoty M silně suchý, zatímco podle L nebyl ani 

semiaridní, což ukazuje, jak Langův faktor je z hlediska posuzování sucha benevolentnější 

než Minářova vláhová jistota. Velká podobnost mezi průběhem L a M nás opravňuje používat 

jen jednu veličinu a tou bude Minářova vláhová jistota.   
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Obr. 1. Průměrné hodnoty Minářovy vláhové jistoty (dole, modře) a Langova dešťového 

faktoru (nahoře, hnědě) spočtené ze sítě stanic v ČR pro každý rok.  

 

Hodnoty M s větším rozlišením  jsou zobrazeny na obr. 2. Vertikální škála a  s ní související 

vodorovná mřížka vždy po sedmi jednotkách jsou voleny tak, že je na první pohled zřejmé 

zařazení do kategorie nejsušší, silně suché, středně suché atd. Neukazuje se, že Česká 

republika jako celek je ohrožena suchem. Jen ve dvou letech (2003 a 2015) hodnota M klesla 

pod 7, takže tyto roky v celostátním měřítku mohly být hodnoceny jako silně suché,  jeden 

další rok (1982) byl středně suchý. Ostatní roky byly vyrovnané a vlhké.  

Dostatek vláhy v celostátním průměru ovšem zdaleka neplatí pro jednotlivé stanice ani pro 

jednotlivé regiony. Spočítali jsme průměrné hodnoty M pro každou stanici za celé období 

1961-2017. Klíma na celkem 14 stanicích lze hodnotit jako nejsušší, šest z nich leží na jižní 

Moravě (Brod nad Dyjí, Dyjákovice, Hevlín, Lednice, Velké Pavlovice a Pohořelice), dále 

mezi nejsušší patří ještě dvě stanice v Praze (Karlov a Klementinum – vliv městského 

tepelného ostrova?), dvě v pražském okolí (Kralupy a Dobřichovice) a čtyři 

v severozápadních Čechách (Doksany, Žatec, Tušimice a Strojetice). 

Dalších 27 stanic jsou silně suché a 35 stanic středně suché. Přibližně třetina silně suchých a 

středně suchých leží na jižní Moravě, ostatní roztroušeně po dalším území střední Moravy a 

středních, severozápadních a východních Čech, s o něco větší koncentrací silně suchých 

v dolním Polabí a Poohří a Podkrušnohoří. Celkem jde přibližně o 26% ze všech stanic. 

Samozřejmě toto neplatí v každém roce, i na těch nejsušších stanicích jsou v některém roce 

srážky dostatečné, takže takový rok pak zde není hodnocen jako suchý. Na těch „suchých“ 

stanicích ovšem takových roků není mnoho. Rozmístění stanic nejsušších, silně suchých a 

středně suchých na území ČR je nakresleno na obr. 3. Pokud se zdá, že na obrázku je 

nakresleno méně stanic, než je uvedeno v textu, je to tím, že některé jsou velmi blízko sebe a 

kotoučky se slévají. 
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Obr. 2. Průměrné hodnoty Minářovy vláhové jistoty spočtené ze sítě 292 stanic v ČR pro 

každý rok. 

 

 
Obr. 3. Rozložení stanic nejsušších a silně a středně suchých na území České republiky za 

období 1961-2017.  Červené–nejsušší, tmavě žluté–silně suché, světle zelené–středně suché. 
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Obr. 4. Průměrné hodnoty Minářovy vláhové jistoty spočtené pro každý rok pro nejsušší 

stanice v ČR v jednotlivých regionech: jižní Morava (červeně), Praha a okolí (modře), 

severozápadní Čechy (černě).  

 

 
Obr. 5. Průměrné hodnoty Minářovy vláhové jistoty spočtené pro každý rok pro silně suché 

stanice v ČR v jednotlivých regionech: jižní Morava (červeně), Praha a okolí (modře), 

severozápadní Čechy (černě). 
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Na obr. 4 je ukázán průběh Minářovy vláhové jistoty pro výše uvedené nejsušší stanice zvlášť 

v jednotlivých regionech. Na rozdíl od celostátního průměru na obr. 2 zde regresní přímky 

jeví jen velmi nepatrnou dlouhodobou změnu a zůstávají po celou dobu v rozmezí pro 

nejsušší stanice. Stejný průběh platí i pro jednotlivé nejsušší stanice, na obrázku neuvedené. 

Obdobně na obr. 5 je ukázán průběh Minářovy vláhové jistoty pro silně suché stanice. Dalo 

by se říci, že na nejsušších stanicích je vláhy tak málo, že už není, co by mělo klesat. Zdá se, 

že severozápadní Čechy se nepatrně liší od ostatních regionů, zde naopak hodnota M stoupá, 

ale rozdíly jsou velmi malé. 

Na rozdíl od nejsušších stanic na obr. 4 zde regresní přímky vykazují zřejmý pokles. Zůstávají 

sice stále v pásmu pro silně suché stanice, avšak na počátku období byly skoro u hranice se 

středně suchým pásmem a na konci se přiblížily k nejsuššímu. I zde je průběh M v 

severozápadních Čechách odlišný od průběhu v jiných regionech, rozdíly jsou však větší. 

V severozápadních Čechách mírně roste, zatímco jinde klesá. Stejná zákonitost platí i pro 

jednotlivé stanice, na obrázku nezakreslené. Některé jsou posazeny o něco výše, jiné o něco 

níže. Pro některé stanice se tak může stát, že se druhá polovina (či více) grafu přesune do 

suššího pásma, a stejně tak i příslušná regresní přímka. Velmi podobný obrázek vychází také 

pro stanice středně suché, včetně případného přesunutí části grafu do suššího pásma, jen celý 

graf je posunut výš. Regresní přímky vykazují pokles stejně jako pro stanice silně suché, se 

stejnými rozdíly mezi regiony. 

Popsané průběhy s velkým kolísáním jsou lépe viditelné na grafech v podobě jakoby schodů, 

kde jsou místo regresních přímek nakresleny průměry za určité části sledovaného období, 

např. za 10, 20 či více let, mohou se i překrývat. Velké kolísání však při volbě kratších úseků 

zůstává a přehlednost se příliš nezlepší. Pokles hodnoty M za téměř 60 let je sice zřejmý, ale 

v průběhu let není stálý, tj. hodnota občas roste a pak zase stoupá. Je třeba proto volit úseky 

delší, je-li to možné. Jako nejpřehlednější a nejnázornější se ukázalo spočítat průměrné 

hodnoty M pro každou stanici za první a druhou polovinu sledovaného období, tedy 1961-

1988  a  1989-2017. Některé číselné údaje pro úseky o délce 30 a 40 let a rozdělení na 

poloviny ukazuje Tabulka 1. Průměrné hodnoty M pro období 1989-2017 jsou nižší než pro 

období 1961-1988, avšak pokles není statisticky průkazný a v jednotlivých letech je 

samozřejmě doprovázen silným kolísáním z roku na rok. 

V každém období jsme dále určili počet stanic nejsušších, silně suchých a středně suchých. 

Při použití kratších intervalů je však změna poměrně malá a nejednoznačná, pouze při 

rozdělení celého období na poloviny je zvýšení počtu suchých stanic nepřehlédnutelné.  

  

Tabulka 1. Průměrné hodnoty Minářovy vláhové jistoty v různě dlouhých obdobích. 

Období 1961-2017 1961-1990 1971-2000 1981-2010 1991-2017 

Průměrné M 32,8 35,4 32,6 32,7 30,0 

Období 1961-2000 1971-2010 1981-2017 1961-1988 1989-2017 

Průměrné M 34,4 33,0 30,7 36,9 28,9 

 

Číselné údaje pro dělení celého období na dvě poloviny jsou uvedeny v Tabulce 2. Značně se 

zvýšil počet stanic nejsušších a silně suchých. To vše samozřejmě na úkor stanic s bilancí 

původně vyrovnanou či dokonce mírně vlhkou.  
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Tabulka 2. Počty nejsušších, silně a středně suchých stanic v různých obdobích 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Předložené výsledky dokládají, že v průběhu téměř 60 let postupně klesají hodnoty jak 

Langova dešťového faktoru, tak Minářovy vláhové jistoty. Tento pokles je doprovázen silným 

kolísáním z roku na rok, přičemž na některých lokalitách může být silnější a na jiných slabší. 

Vzhledem k silnému kolísání byl vždy aproximován pouze přímkou. To znamená, že do 

budoucna je třeba počítat s pokračováním tohoto trendu, možná i s jeho zrychlením. 

V průběhu dalších 50, možná už 20 let se zvýší počet stanic označovaných za suché a jejich 

rozmístění se rozšíří do dalších regionů v Čechách a na Moravě.   

S ohledem na statisticky prokazatelný růst teploty vzduchu  je vysoká pravděpodobnost, že 

tyto hodnoty ještě mohou dále klesat. Tyto poznatky vedou k potřebě lépe hospodařit s vodou 

v naší krajině.  
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managementu závlah“ 
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