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Abstrakt  

Vzťah medzi klimatickými podmienkami prostredia (makroklíma a výšková klíma) a 

fytocenózou vyjadrujú vegetačné stupne (vs) resp. lesné vegetačné stupne (lvs) v zmysle 

Zlatníka (1976). Hodnotí sa ich klimatická vodná bilancia, ktorá je definovaná ako diferencia 

medzi úhrnom zrážok (P) a potenciálnou evapotranspiráciou (PET). Sucho sa hodnotí 

pomocou viacerých klimatických indexov sucha pre referenčnú (roky 1951-80) a modelovanú 

(r. 2075) klímu. Trend vývoja klímy naznačuje posun klímy k aridite, hlavne v južnej časti 

Slovenska a v nižších vegetačných stupňoch. Zmeny vodnej bilancie v poslednom desaťročí 

ovplyvnia druhovú skladbu drevín a vegetácie ako aj vodohospodárske funkcie lesov. 

Klíčová slova: sucho, vegetačné stupne, klimatická zmena, lesné ekosystémy, Slovensko 

 

Abstract 

The relationship between climate protection (macroclimate climate and altitude) and 

phytocoenoses represent altitudinal vegetation zones - stages. Their climate water balance, 

which is defined as the difference between rainfall sum (P) and potential evapotranspiration 

(PET), is evaluated. Drought is evaluated using multiple climatic drought indexes for 

reference (1951-80) and modeled (year 2075) climate. The climate development trend 

suggests a shift in climate towards aridity, especially in the southern part of Slovakia and in 

lower vegetation levels. Changes in the water balance over the last decade will affect the 

species composition of trees and vegetation as well as water management functions of forests. 

Keywords: drought, vegetation stages, climate change, forest ecosystems, Slovakia 

 

Úvod 

Vzťah lesa a vody môžeme hodnotiť z viacerých aspektov ako je vodná bilancia a jej zložky, 

voda ako transportné médium elementov alebo les ako modifikátor odtoku vody v povodiach. 

Les ako ekosystém ovplyvňuje kolobeh vody cez svoje biotické aj abiotické zložky, kde 

najmä biotická zložka lesného ekosystému  aktívne modifikuje tok vody prostredníctvom 

svojich asimilačných orgánov a koreňového systému. Týmto si lesný ekosystém zabezpečuje 

výživu, optimalizuje fyziologické procesy, výparom zabraňuje prehriatiu asimilačných 

orgánov a špecifickou mikroklímou udržiava priaznivé vlhkostné pomery (Minďáš 

a Škvarenina 2010, Minďáš et al. 2016). 

Voda predstavuje látku, bez ktorej nie je možný život na  Zemi. Rastlinstvo a živočíšstvo, ako 

aj celá ľudská spoločnosť a moderná civilizácia sú bytostne závislé na vode, ktorá 

zabezpečuje ich rast, prežívanie a ďalší rozvoj. Voda a lesy spolu pokrývajú dominantnú časť 

našej planéty a obidvoje sú kľúčové pre život a ľudskú spoločnosť. Voda a lesy nie sú dva 

nezávislé prírodné zdroje, existuje medzi nimi množstvo väzieb. Výskyt lesa a vodných 
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zdrojov nie je náhodný, lesy spravidla rastú v oblastiach so zrážkovým úhrnom nad 500 mm a 

pokrývajú okolo 30 % plochy kontinentov a týchto 30% generuje až 60% celkového odtoku 

na Zemi (Chang 2006). 

Cieľom predkladaného článku je podať komplexnejšiu informáciu o vodnej bilancii 

stredoeurópskych karpatských lesov a bližšie sa zamerať na klimatické a meteorologické 

sucho vo vegetačných stupňoch na Slovensku, a to jednak z hľadiska aspektu nastupujúcej 

ako aj z hľadiska budúcej (modelovanej) zmeny klímy. 

 

Materiál a metody 

Nakoľko tento článok má charakter úvodnej štúdie k predmetnej vedeckej konferencii 

„Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna“ jeho samotný text ako aj metodické časti 

vychádzajú z viacerých doterajších štúdii. Klimatické údaje boli získané z prác Slovenského 

hydrometeorologického ústavu (Kolektív 1991, 2005 a Klimatický atlas Slovenska 2015). 

Typologické a fytocenologické podklady o lesných ekosystémoch sme čerpali z prác Zlatníka 

1959 a 1976, Randušku et al. 1986 a Hančinského 1972. Podklady k  scenárovým 

klimatickým údajom v podmienkach zmenenej klímy sme prevzali z prác Lapina et al. 2000 

a Škvareninu et al. 2010.  

 

Výsledky a diskusia 

Zrážky a vodná bilancia Slovenska 

V expozične a orograficky členitej krajine Slovenska je pole zrážok veľmi rôznorodé pričom 

tu dochádza k výrazným prejavom náveterných resp. záveterných efektov majúcich odraz v 

diferencovaných úhrnoch zrážok, čo veľmi preukazne dokumentovali vo svojej práci Brázdil 

a Faško (1993) vo vzťahu k prevládajúcemu prúdeniu z kvadrantu W-N, ale aj vplyv južných 

cyklonálnych situácií v južnej časti Slovenska.  

Všetky tieto charakteristiky sa veľmi podrobne analyzovali z viacerých aspektov, ktoré 

môžeme zovšeobecniť nasledovne: 

• úhrny zrážok vo všeobecnosti rastú s nadmorskou výškou so značnou regionálnou 

premenlivosťou, 

•  s nadmorskou výškou rastie aj počet zrážkových dní, 

• intenzita jednotlivých zrážkových udalostí vykazuje značnú regionálnu premenlivosť, ale 

nevykazuje vzťah k nadmorskej výške, 

•  charakteristiky snehovej pokrývky (výška snehu, trvanie snehovej pokrývky) vykazujú 

veľmi zreteľnú závislosť od nadmorskej výšky (Šťastný et al. 2010) 

Územné rozloženie ročných úhrnov je kombináciou všeobecného vzrastu zrážok s 

nadmorskou výškou a vplyvu cirkulačných faktorov. Tieto sa premietajú v záveterných a 

náveterných efektoch, ktoré znižujú, alebo zvyšujú úhrn zrážok, podľa toho, odkiaľ 

zrážkonosné prúdenie smeruje nad naše územie. V dlhodobom priemere, najmenej zrážok 

(menej ako 600 mm) spadne v nížinných polohách a na krajnom juhu stredného Slovenska. V 

hrebeňových častiach našich pohorí ich ročný úhrn prevyšuje 1000 mm v oblastiach vysokých 

pohorí severného Slovenska viac ako 2000 mm. Zimné zrážky vo forme snehu sa akumulujú 

do snehovej pokrývky, ktorá nie je v nižších polohách stabilná. Vo vysokých pohoriach trvá v 

priemere od 130 do 150 dní a jej topenie sa odráža v neskoršom maxime ročného odtoku, 

ktoré tu pramenia, oproti riekam, ktoré majú pramenné oblasti v nižších pohoriach.  

Existuje viacero druhov obehov vody. Naše územie je zapojené prevažne do veľkého obehu, 

t.j. do výmeny vody medzi oceánom a pevninou. Pretože Slovensko nie je bezodtoková oblasť 

(z 96% plochy nášho územia odtekajú vody do Čierneho mora a zo 4% do Baltického mora), 

platí preň bilančná rovnica pre pevninu, t.j. výpar sa rovná rozdielu zrážok a odtoku. Inými 

slovami, hydrologická bilancia v dlhšom časovom období (niekoľko rokov) znamená 
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rovnováhu medzi zrážkami na jednej strane a výparom a odtokom na strane druhej. Alebo 

vypariť a odtiecť môže z nášho územia len toľko vody, koľko jej spadne vo forme zrážok. 

Tvar rovnice pre hydrologickú bilanciu je: 

Zrážky = Výpar + Odtok 

Pre celé územie Slovenska  je rovnica vodnej bilancie (Štastný et al. 2010: 

Zrážky 753 mm = Výpar 492 mm + Odtok 261 mm 

Tieto číselné údaje hovoria to, že v priemere 2/3 zrážok spadnutých na plochu Slovenska sa 

vyparí a 1/3 odtečie. Percentuálny podiel výparu  a odtoku zo zrážok je pre každé povodie 

charakteristický. Na obr. 1 je mapa, kde sú znázornené percentuálne zastúpenia výparu a 

odtoku pre hlavné povodia Slovenska (Šťastný et al. 2010). Pre povodie Dunaja sa až 95% 

zrážok vyparí a na odtok zostane 5%. Naopak v povodí Popradu je množstvo vyparenej a 

odtečenej vody rovnaké. 

 
Obr 1.: Percentuálne zastúpenia výparu a odtoku zo spadnutých zrážok pre hlavné povodia 

Slovenska (podľa: Minďáš, Škvarenina et al. 2010, zdroj dát: SHMÚ) 

 

Vertikálne rozšírenie lesov na Slovensku 

Rozšírenie lesných ekosystémov treba posudzovať v súvislosti s rozšírením ekosystémov v 

postglaciáli. Vo všeobecnosti rozšírenie hlavných biómov závisí najmä od režimu teplôt a 

zrážok ako aj od ďalších fyzicko-geografických podmienok. V celosvetovom meradle 

hovoríme o zonalite klímy ktorá sa  prejavuje zonalitou (pásmovitosťou) vegetácie. Na 

územiach s výškovo rozčleneným povrchom je horizontálna pásmovitosť kombinovaná s 

vertikálnou (výškovou)  vegetačnou stupňovitosťou. Medzi nimi je určitá  analógia, ktorá 

vzniká v dôsledku zmien režimu a priebehu teplôt a zrážok, ale nemožno ich stotožňovať. S 

rastom zemepisnej šírky a nadmorskej výšky teploty klesajú, amplitúdy sa však v prvom 

prípade zväčšujú, v druhom prípade klesajú. Zrážky sa vo vyšších šírkach zmenšujú, zatiaľ čo 

s nadmorskou výškou stúpajú (Jeník 1961, Randuška et al. 1986) 
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Z hľadiska zonality vegetácie (Walter 1999) patrí väčšina nášho územia do pásma 

temperátnych (miernych) listnatých lesov. Nížinné oblasti juhu západného a východného 

Slovenska sčasti spadajú do pásma stepí mierneho (temprátneho) pásma. Horské polohy v 

dôsledku špecifík montánnej klímy sa zaraďujú do pásma európskych horských temperátnych 

lesov (San-Miguel-Ayanz et al. 2016). 

Vegetačná výšková stupňovitosť predstavuje vertikálne rozvrstvenie ekosystémov v horských 

oblastiach. Ide o prirodzenú (klimaxovú) rozdielnosť vegetácie spôsobenú rozdielnou klímou 

meniacou sa s pribúdajúcou nadmorskou výškou a rôznou expozíciou.  Meniace sa klimatické 

pomery vo vertikálnom smere sú rovnako plynulým javom ako zmeny v horizontálnom 

smere. Výšková geografická stupňovitosť sa odráža v zmenách klímy daného územia. Táto 

klimatická stupňovitosť potom podmieňuje vegetačnú stupňovitosť (Zlatník 1976).   

Vegetačný stupeň môžeme teda v zmysle geobotanickej školy prof. Zlatníka  definovať ako 

klimaxové spoločenstvo, podmienené  makroklímou a mezoklímou v podmienkach meniacej 

sa nadmorskej výšky (Randuška et al. 1986). U vegetačnej stupňovitosti sa výrazne uplatňuje 

vplyv reliéfu terénu. Vplyvom rozdielnych expozícií (najmä v severo-južnom smere ) vzniká 

rozdielna insolácia, takže na južných svahoch vystupujú tie isté stupne vyššie, a naopak, na 

severných svahoch zostupujú nižšie. V inverzných polohách so studeným vzduchom, 

prípadne na plochách ovplyvňovaných vodou nastáva zvrat stupňov – uplatňuje sa tu 

vegetácia chladnejších vyšších polôh. Naopak, na pozitívne tvary terénu vystupujú druhy 

zodpovedajúce teplejšej klíme nižších polôh. Náveterné svahy vykazujú vyšší príjem zrážok a 

ich miestna klíma má vlhší, oceánickejší  charakter (Križová et al. 2001). Za vegetačné stupne 

pokladáme plošne prevládajúce klimaxové ekosystémy (biocenózy) určené vegetáciou vrátane 

náhradných spoločenstiev. Obyčajne sa určujú podľa predpokladanej vegetácie bez vplyvu 

človeka. Majú teda rekonštrukčný charakter. Vegetačné stupne však nemožno vymedzovať 

len podľa nadmorskej výšky.  

Na území Slovenska sa vegetačné stupne označujú podľa prevládajúcich stromových alebo 

krovitých edifikátorov klimaxových spoločenstiev. Sú to dub, buk, jedľa, smrek a 

kosodrevina.  Zlatník (1976) definoval tieto vegetačné stupne (vs.): 1. dubový (db), 2. 

bukovo-dubový (bk-db), 3. dubovo-bukový (db-bk), 4. bukový (bk), 5. jedľovo-bukový (jd-

bk), 6. smrekovo-bukovo-jedľový (sm-bk-jd), 7. smrekový (sm), 8. kosodrevinový, 9. 

alpínsky (nelesný vs). 

 

Zmena klimatickej vodnej bilancie vegetačných stupňov 

Východiskom pre modelovanie vodnej bilancie vegetačných stupňov na Slovensku bola 

klimatická vodná bilancia (KVB), ktorá je podľa Baumgartnera a Liebschera (1990) a 

Thomasiusa (1991) Škvareninu et al. (2004) definovaná ako rozdiel medzi zrážkami (Z) a 

potenciálnym výparom, resp. potenciálnou evapotranspiráciou (PE), pričom platí jednoduchý 

vzťah:  

KVB = Z – PE 

 

Potenciálnu evapotranspiráciu (PE) definujeme podľa Tomlaina (1991), ako maximálne 

možný výpar pri daných meteorologických podmienkach z dostatočne vlhkej pôdy a 

vegetácie. Charakterizuje hornú hranicu evapotranspirácie, pokiaľ táto nie je limitovaná 

nedostatkom vlahy v pôde. Klimatická vodná bilancia je vhodnejší ukazovateľ ako úhrn 

zrážok. Napríklad: zrážkový úhrn 60 mm v  novembri, kedy sa potenciálne môže vypariť 20 

mm vody predstavuje nadbytok vlahy. Avšak to isté množstvo zrážok v júli, kedy sa 

potenciálne vyparí  120 mm vody  vedie k vzniku sucha.   

V tabuľke 1 podávame výsledky modelovania klimatickej vodnej bilancie v hlavnom 

vegetačnom období (t. j. mesiace marec až september) a to ako pre podmienky referenčnej 

klímy (1951 – 1980), ako aj pre podmienky zmenenej klímy, očakávanej okolo roku 2075,  
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podľa scenára CCCM (Lapin et al., 2000).  Pre ilustráciu sme hodnotenie vodnej bilancie 

spracovali aj ako modifikové klimadiagramy (pomer zrážok a potenciálnej evapotranspirácie) 

pre 1. dubový (nížinný) vegetačný stupeň a tiež pre 7. smrekový (vyšší horský) vegetačný 

stupeň (obrázky 2 a 3). Klimadiagram  podáva názornú predstavu o ročnom chode zrážok a 

výparu v príslušnom vegetačnom stupni. Zároveň umožňuje vidieť suché (arídne) a vlhké 

(humídne) obdobie roka. 

Z názornej dokumentácie - tabuľka 1 a obrázok 2 vidíme, že už v podmienkach referenčnej 

klímy (roky 1951-1980) boli lesy prvého až tretieho vegetačného stupňa počas vegetačného 

obdobia vystavené vyššiemu výparu (potenciálnej evapotranspirácií) v porovnaní so 

spadnutými zrážkami. Hrabové, bukové, borovicové dúbravy a dubové bučiny uvedených 

vegetačných stupňov sa adaptovali na suché letné obdobie  využívaním zásob pôdnej vody zo 

zimného polroka (obrázok 2). Zmena klímy modelovaná do r. 2075 spôsobí zvyšovanie 

teploty vzduchu a zmenšovanie úhrnov zrážok v teplom polroku (južné Slovensko). Tiež 

dôjde k znižovaniu relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sa odrazí v rastúcom trende sýtostného 

doplnku a tým k zvyšovaniu výparu vody z pôdy (rast úhrnov potenciálnej evapotranspirácie). 

Modelované podmienky klimatickej zmeny prirodzený letný deficit vody v biocenózach 1. – 

3. vs vo vegetačnom období ďalej výrazne prehĺbia, pravdepodobne až za ekologický limit 

súčasných spoločenstiev. Týmto sa pravdepodobne v dnešných dubových vs (1.-3.) vytvoria v 

budúcnosti menej priaznivé podmienky pre vysoký, zapojený les, čo zrejme povedie k 

expanzií xerotermnej krovinovej vegetácie a k vzniku stepných až lesostepných vegetačných 

formácií. Tým výrazne klesne zastúpenie buka. Okrem suchomilných krovín sa ešte 

zachovajú podmienky pre hrab, borovicu, pomiestne aj pre lipu, ale aj agát prípadne iné 

introdukované a invázne druhy stromov a nízkej vegetácie. (Thomasius 1991;  Škvarenina et 

al. 2004; Matyás et al. 2009). 

 
Tab. 1: Klimatická vodná bilancia (KVB) vegetačných (výškových) stupňov  v hlavnom vegetačnom 

období (IV-IX) (Škvarenina, et al. 2004, 2018), záporná hodnota KVB predstavuje deficit vody pre 

vegetáciu, kladná hodnota KVB predstavuje prebytok vody do odtoku 

Vegetačný stupeň 
Geografický výškový 

stupeň 

Klimatická vodná bilancia za vegetačné 

obdobie (marec – september) 

KVB=Z–Eo* (mm) 

Referenčná klíma: 
1951-1980** 

Klimatický scenár  
CCCM pre rok 2075** 

1. Dubový Planárny (nížinný) -235 -430 
2. Bukovo-dubový Kolínny (pahorkatinový) -130 -250 
3. Dubovo-bukový  

Submontánny (podhorský) 
-90 -180 

4. Bukový -10 -115 
5. Jedľovo-bukový 

Montánny (horský) 
+70 -45 

6. Smrekovo-jedľovo-bukový +275 +165 
7. Smrekový Supramontánny (vyšší 

horský) 
+460 +330 

8. Kosodrevinový 

9. Alpínsky 

Subalpínsky  

Alpínsky (vysokohorský) 
+600 +520 

* Z– zrážky, Eo – potenciálna evapotranspirácia (výpar); ** uvádzané hodnoty predstavujú medián sledovaných staníc  

  

Bukový - 4. vs má v podmienkach súčasnej klímy vodnú bilanciu pomerne vyrovnanú. 

Predpokladané zmeny v horizonte 2075 však túto pozitívnu skutočnosť zvrátia, čo zrejme 

povedie k vytvoreniu bioklimatických podmienok pre dubové spoločenstvá. Buk, ako doteraz 

dominantná drevina tohto vs bude trpieť prísuškami, hlavne na minerálne chudobných a 

plytkých pôdach. Budúce klimatické pomery pravdepodobne obmedzia uplatňovanie smreka 

v hospodárskych porastoch 4. vs.  
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Jedľobukový 5. vs sa v súčasnosti vyznačuje zväčša kladnou vodnou bilanciou, hlavne v 

severných oblastiach Slovenska a na náveterných svahoch. Scenár CCCM pre podmienky 

roku 2075 naznačuje, že aj v týchto polohách, dnešných montánnych lesných spoločenstiev 

môžeme očakávať jarné a jesenné suchšie periódy. Thomasius (1991) upozorňuje na 

skutočnosť, že v budúcnosti treba počítať s problematickým pestovaním smreka, ak sú 

súčasné zrážky nižšie ako 800 mm a teplota v priemere nad 7°C.  6. smrekovo-jedľovo-

bukový vs  má v ponímaní dnešných klimatických podmienok dostatočnú vodnú bilanciu. 

Klimatické zmeny môžu znížiť nadbytok vlahy v letných a jesenných mesiacoch. Môžeme 

očakávať, že naznačené zmeny povedú k redukcii zastúpenia smreka. 

Smrekový - 7. vs je a pravdepodobne aj v budúcich klimatických podmienkach bude 

postačujúco zásobený zrážkovou vodou (obrázok 3). Predpokladané otepľovanie atmosféry aj 

v týchto vyšších polohách podmieni rast potenciálnej evapotranspirácie. Pokles zrážok v 

kontinentálnejších oblastiach (napr. vnútrohorská kontinentalita JV časti Tatier) sa prejaví 

hlavne v skorých jesenných mesiacoch, avšak priemerné očakávané zrážky budú pravdepo-

dobne postačujúce. Tieto klimatické podmienky by teoreticky mohli vyhovovať smrekovcu 

opadavému, ako aj borovici lesnej. Podobné výsledky pri modelovaní dopadov zmenenej 

klímy v alpskej oblasti Bavorska očakáva aj Thomasius (1991). Vyššie uvedený relatívny 

dostatok zrážok, spolu s prognózovaným rastom teplôt môžu podnietiť lesné dreviny 7. vs k 

vyššej produkcii biomasy (pri absencii iných škodlivých činiteľov napr. imisné depozície, 

nadlimitné koncentrácie troposférických koncentrácií ozónu, pandémie podkôrneho hmyzu a 

iných patogénov). 

Globálna klimatická zmena nebude mať na klimatickú vodnú bilanciu 8. ks a 9. alpínskeho vs 

výraznejší vplyv. Najvýznamnejším faktorom rastu a produkcie drevín v týchto vegetačných 

stupňoch bude teplota vzduchu. Zvýšená teplota v podmienkach dnešného kosodrevinového 

pásma vytvorí bioklimatické podmienky pre vyššie zastúpenie stromových druhov a 

potlačenie porastov kosodreviny. Potenciálna produkcia by sa tak mohla výrazne zvýšiť. 

Limitujúcimi faktormi môžu byť pôdno - výživové podmienky kosodrevinových stanovíšť a 

toxické polutanty (kyslá depozícia síry a dusíka, ťažkých kovov a fotooxidanty), (Škvarenina 

et al. 2004).  

 

Sucho a aridita 

Meteorologický a bioklimatologický slovník definujú sucho z viacerých hľadísk. V princípe 

však ako stav nedostatku vody v pôde, rastlinách a atmosfére (Krečmer 1980). Predstavuje 

zložitý komplex činiteľov, ktorých pôsobením vzniká nedostatok vlahy. V krajine inak s 

dostatkom vody, sa chápe ako mimoriadny jav, prípadne sa považuje až za živelnú pohromu. 

Sucho v lesníctve predstavuje významný poveternostný stresový faktor lesných ekosystémov. 

Možno povedať, že až najvýznamnejší, nakoľko okrem priamych škôd prísuškami rastlín 

vyvoláva celý rad ďalších synergicky podmienených efektov (nadmerná transpirácia, úpal 

kôry, úhyn zmladenia a obnovy, predčasný opad asimilačných orgánov, predčasný nástup 

jesenných fenofáz rastlín, nedostatočný vývoj budúcoročných vegetatívnych a generatívnych 

púčikov, poškodzovanie a narušovanie jemných koreňových systémov, blokovanie mykorízy, 

obmedzenie mikrobiálnej činnosti pôdy a jej zakysľovanie, nadmerná eutrofizácia vôd, 

premnoženie biotických škodcov, lesné požiare a pod. (Hayes et al. 1999, Heim 2002,  

Střelcová et al. 2006, Škvarenina et al. 2009). 
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Obrázok 2: Dubový vegetačný stupeň (1. vs), modifikovaný klimadiagram klimatickej vodnej bilancie pre 

podmienky referenčnej klímy (1951-80)(vľavo), kde: a-vegetačný stupeň, b-obdobie/scenár, c-priemerný ročný 

úhrn potenciálnej  evapotranspirácie, d-priemerný ročný  úhrn zrážok,  e-priemerná mesačná potenciálna  

evapotranspirácia, f- priemerný mesačný  úhrn zrážok, g-arídne  obdobie, h-humídné obdobie. Pre podmienky 

klimatickej zmeny scenár CCCM v roku 2075 (vpravo). 

 

 
 

Obrázok 3:  Smrekový vegetačný stupeň (7. vs), modifikovaný klimadiagram klimatickej vodnej bilancie pre 

podmienky referenčnej klímy (1951-80)(vľavo), a pre podmienky klimatickej zmeny scenár CCCM v roku 2075 

(vpravo) 

 

Sucho je normálna, rekurentná črta klímy mierneho klimatického pásma. Sucho sa môže 

vyskytovať skoro všade, hoci jeho prejavy môžu byť odlišné od oblasti k oblasti (Hayes et al. 
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1999, Škvarenina et al. 2009). Definovanie sucha je zložité, závisí od regionálnych rozdielov, 

a od potrieb jednotlivých disciplín. Sucho je  prechodná odchýlka a nie je totožné s pojmom 

aridita, ktorý je obmedzený  na  oblasti s nízkymi zrážkami a predstavuje trvalú črtu klímy. 

Sucho predstavuje neočakávateľné prírodné riziko. Sucho vyjadruje relatívne krátkodobú 

zápornú odchýlku vodnej bilancie od normálu a výrazne ovplyvňuje celý rad aktivít ľudskej 

spoločnosti (Hayes et al. 1999, Heim 2002,  Škvarenina et al. 2008, Vido et al. 2015, 2016). 

Väčšina autorov rozlišuje sucho meteorologické, poľnohospodárske, hydrologické 

a socioekonomické. Primárnou príčinou sucha na Slovensku je bez výnimky deficit zrážok 

v určitom časovom intervale, ako napr. v priebehu vegetačného obdobia, alebo jeho časti. 

Spolupôsobenie ostatných meteorologických  faktorov napr.: vysoká  teplota, intenzívne 

prúdenie vzduchu, nízka relatívna vlhkosť vzduchu, môžu tiež významne prispieť 

k prehĺbeniu tohto javu.  

Nadmorská výška a reliéf terénu ako silne diferencujúce faktory klímy zohrávajú 

v orograficky členitom území Slovenska mimoriadne významnú úlohu. So stúpajúcou 

nadmorskou výškou sa podstatne mení radiačná, termická i vodná bilancia krajiny. Na 

prvoradý význam klímy z hľadiska prirodzenej vegetácie poukazujú už vyššie uvedené  

vegetačné stupne, ako základné jednotky pre nepriame vyjadrenie výškovej klímy (vertikálnej 

stupňovitosti) pomocou vegetácie (biocenóz). Ich rozmanitosť je podmienená klimatickými 

rozdielmi vplyvom nadmorskej výšky, expozície a reliéfu, ktoré vyplývajú z konfigurácie 

terénu.  

Vegetačné stupne nižších polôh, 1.vs dubový, 2. vs bukovo-dubový a 3. vs dubovo-bukový  

sú vo vegetačnom období (marec - september) pomerne suché. Deficit zrážok dosahuje 100 až 

300 mm vo vegetačnom období. Až  4. vs bukový je charakteristický vyrovnanou klimatickou 

vodnou bilanciou. Vo vyšších vegetačných stupňoch, (5. vs jedľovo–bukový a 6. vs 

smrekovo-bukovo-jedľový), humidita klímy narastá. Humídnosť klímy patrí k základným 

ekologickým podmienkam horských lesov. Vodná bilancia dosahuje najvyšších hodnôt v 8. vs 

kosodrevinovom a 9. vs alpínskom, kde množstvo zrážok výrazne prevyšuje evaporačné 

nároky atmosféry. V ročnej bilancii dosahuje nadbytok vody zo zrážok cca nad 500 mm 

(Škvarenina et al. 2004). 

Experimentálne bolo dokázané, že  v optimálnych  podmienkach rastu rastlín  aktuálna 

evapotranspirácia  dosahuje hodnoty potenciálnej evapotranspirácie  (maximálne možnej 

evapotranspirácie v daných klimatických podmienkach pri dostatočnej vlhkosti pôdy – Eo). 

Preto  podiel E/Eo (relatívna evapotranspirácia) a index  sucha (Eo/P), P- zrážkový úhrn, 

umožňujú kvantifikovať deficit vody v koreňovej zóne  pre optimálny rast rastlín (Budyko, 

Zubenok 1961).  

Uvedené dva indexy sucha ponúkajú  charakteristiku celkových environmentálnych 

podmienok a procesov na zemskom povrchu. Aproximujú schopnosť zrážok poskytnúť 

prirodzenej vegetácii vodu potrebnú pre neprerušený proces evapotranspirácie. Preto sú často 

využívane v ekologických štúdiách (Novák 1995, Tomlain 1991,  Špánik a Šiška et al. 2006, 

Arora 2002, Gongalsky et al. 2004). 

Tabuľka 2 udáva priemerné ročné hodnoty indexu sucha (Eo/P), potenciálnej 

evapotranspirácie (Eo), zrážok (P), aktuálnej evapotranspirácie (E) a relatívnej 

evapotranspirácie (E/Eo) za obdobie 1951-2015 na vybraných staniciach Slovenska, ako aj 

ich zatriedenie do jednotlivých vegetačných stupňov. 

V tabuľke 3 podávame výsledky Studentovho t testu významnosti korelačných koeficientov 

pre E/Eo (relative evapotranspiration) and drought index (Eo/P), ako aj trend lineárnej 

regresie. Významne signifikantný trend k aridite sme zaregistrovali len v južných častiach 

Slovenska, na staniciach Hurbanovo a sčasti aj Myjava. Vysoko signifikantný trend k 

humidite sa ukázal na stanici Plaveč (severovýchod Slovenska), a to pre obidva hodnotiace  

indexy. Vysoko signifikantný rast humidity za 55 ročné obdobie sa vykazuje aj na severnej 
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(náveternej) strane Tatier, na stanici Javorina. Pokles indexu sucha, rast humidity je tu 

podmienený hlavne rastom zrážok. Na stanici Kamenica nad Cirochou (sever Východného 

Slovenska), ale aj  v Oravskej Lesnej (sever Stredného Slovenska)  počas hodnoteného 

obdobia sa nepreukázali ani v jednom z hodnotených indexov signifikantný trend. 

 
Tabuľka 2. Nadmorská výška staníc, priemerné hodnoty zrážok (P) v mm, potenciálnej 

evapotranspirácie (Eo) a aktuálnej evapotranspirácie (E) v mm, relatívnej evapotranspirácie (E/Eo) v 

% a indexu sucha (Eo/P),  pre vybrané meteorologické stanice zaradené do príslušných vegetačných 

stupňov, pre časové obdobie rokov 1951-2015 

 

 
Tabuľka 2: Test významnosti korelačných koeficientov Studentovho t testu pre relatívnu evapotranspiráciu 

E/Eo,  index sucha (Eo/P) a ich trendy lineárnej regresie (pravdepodobnosť α = 0.1 * málo významný, α = 0.05 ** 

významný, α = 0.01 *** veľmi významný, α = 0.001 **** vysoko významný, stupeň voľnosti n = 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver 

Predložená práca prezentuje klimatickú vodnú bilanciu na príklade vegetačnej stupňovitosti 

západných Karpát na Slovenska v zmysle geobiocenologických jednotiek Zlatníka (1959). 

Hodnotí vodnú bilanciu pre referenčné obdobie (1951-1980) ako aj pre modelované 

podmienky klimatickej zmeny pre rok 2075 podľa scenára CCCM. Analýza dlhších časových 

radov indexov sucha (1950-2015) ukázala signifikantný trend k aridite v južných častiach 

nižších vegetačných stupňov. Naopak signifikantný trend smerom k humidite sa preukázal na 

Meteorologická 

stanica 

H  

(m n.m.) 
P Eo E E/Eo Eo/P Vegetačný stupeň 

Hurbanovo 115 537 748 432 58 1,44 1. dubový 

Myjava 375 671 627 450 72 0,96 2. bukovo-dubový 

Kamenica n. C. 178 722 644 501 78 0,92 3. dubovo-bukový 

Plaveč 488 693 522 451 87 0,78 4. bukový 

Červený Kláštor 474 755 507 457 90 0,69 5. jedľovo-bukový 

Oravská Lesná 780 1114 456 432 95 0,42 
6. smrekovo-bukovo-

jedľový 

Tatranská Javorina 1020 1253 422 412 97 0,35 7. smrekový 

Štrbské Pleso 1360 995 435 407 94 0,45 
7. smrekový    

8. kosodrevinový 

Meteorologická stanica E/Eo = f (rok) Eo/P = f (rok) Trend 

Hurbanovo ** *** aridita 

Myjava ** - aridita 

Kamenica n. C. - - - 

Plaveč **** **** humidita 

Červený Kláštor * ** humidita 

Oravská Lesná - - - 

Tatranská Javorina - **** humidita 

Štrbské Pleso - * humidita 
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severovýchode Slovenska, ako aj v horských vegetačných stupňoch, hlavne v náveterných 

častiach karpatských masívov.   
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