
Bioklimatologie
Role vegetace v utváření a ochraně klimatu

Vysoké emise oxidu uhličitého, mající původ ve spalování
fosilních paliv člověkem mají zásadní vliv na nárůst jeho
koncentrace v atmosféře. Vzhledem k tomu, že jde o plyn
vysoce absorbující infračervené záření a který tedy přijímá a
zpětně vydává tepelnou energii, může s nárůstem jeho
koncentrace růst i teplota vzduchu. Tento efekt globálního
oteplování, či globálních změn je v posledních letech široce
diskutován.

Na energetické přeměny v atmosféře však má zcela zásadní
vliv i vegetace na povrchu Země ve spojení s výparem vody.
Tento vliv je ale v porovnání s vlivem nárůstu koncentrace
oxidu uhličitého v atmosféře značně opomíjen.



Voda a energetické přeměny
Teplo, spotřebované na výpar vody se nazývá skupenské teplo
výparné. Měrné skupenské (též latentní) teplo výparné vody
při normálním tlaku (1 013,25 hPa) a teplotě 15 °C je
2 465 kJkg-1 (nebo též 2 465 kJl-1). S různou teplotou vody se
toto teplo mění, ale nikterak významně. Vzhledem k tomu, že
[J] = [W s], odpovídá tato hodnota (2 465 kJ l-1) spotřebě
energie asi 0,68 kWhl-1.
To je velké množství. Varná konvice o výkonu 2 000 W by
musela pracovat v ideálním případě 20 minut a 24 sekund,
aby vypařila 1 l vody (v jejím případě tou dobou již ohřáté na
100 °C). Po celou tuto dobu by jejím přívodním kabelem
procházel proud 8,7 A. Běžné bytové jističe mají na jedné fázi
max. možný proud 25, či 16 A. Konvice tak spotřebuje v době
provozu 1/3 až 1/2 této hodnoty.



Rostliny a evapotranspirace

Při dostatku nebo nadbytku vody v půdě mohou rostliny
vypařit v procesu evapotranspirace velká množství vody.
Vzrostlý listnatý strom o průměru koruny 10 m může v našich
podmínkách odpařit během jednoho letního dne až 400 l
vody. Velká množství vypařené vody vykazují mokřadní
rostliny díky svým adaptacím a dobré dostupnosti vody.

typ porostu evapotranspirace [l m-2 d-1] výparné teplo [kWh m-2 d-1]
rákos 3,2 (6,9 – 11,4 při větru) 2,2 (4,7 – 7,8 při větru)
ostřice 2,2 – 4,5 1,5 – 3
orobinec 3,2 – 5,7 2,2 – 3,9
vrbiny 2,4 – 4,8 1,6 – 3,3

Výpar velkého množství vody je spojen s nutným přísunem 
tepelné energie – u rostlin ve formě slunečního záření.



Energie slunečního záření

Na povrch Země dopadá v různých zeměpisných šířkách různé
množství viditelného a infračerveného slunečního záření.

V našich zeměpisných šířkách může množství dopadající
sluneční energie v letních měsících dosáhnout v poledních
hodinách až 1 kWm-2. V jihovýchodní části České republiky
činí průměrný červnový měsíční úhrn slunečního záření
580 MJm-2, po přepočtu činí tedy průměrný červnový denní
úhrn 5,37 kWhm-2.

V průběhu jasného letního dne tak zde na zemský povrch
dopadne až 6 kWhm-2 sluneční energie.



Dub letní (Quercus robur) 
Ø koruny  10 m

Plocha průmětu koruny 79 m2

Stovky průduchů na 1 mm2 listu

Evapotranspirace, tok vody a energie

denní
evapotranspirace: 
400 l d-1

5 l m-2 d-1

Tok vody Tok energie

Energie solární radiace - až 1 000 Wm-2 okamžitého příkonu
(typická letní hodnota příkonu: 6 kWhm-2d-1)

Spotřeba energie na 
změnu kapalné fáze 

vody v plynnou: 
2 465 kJ l-1 ≈ 0,68 kWh l-1

denní tok 
latentního tepla 

výparného: 
272 kWh d-1

3,4 kWh m-2 d-1

Transport vody 
rostlinou pomocí 

transpiračního sání a 
kořenového vztlaku



Evapotranspirace a tok energie

Uvažovaný strom tak za den transformuje do výparu tolik
energie (272 kWh), kolik by spotřebovalo na výpar vody více
než 5,5 varných konvic o výkonu 2 000 W, zapnutých po dobu
24 hodin s tím, že by do nich byla přidávána voda již o teplotě
100 °C. Jejich přívodními kabely by trvale procházel proud o
celkové výši téměř 50 A.

V přepočtu na jeden metr čtverečný plochy uvažovaný strom
za den transformuje 3,4 kWh. Je to téměř 60 % úhrnu energie
dopadajícího slunečního záření. Uvažujeme-li, že jeden blok
jaderné elektrárny Temelín o výkonu 1 GW poskytne denně
energii v úhrnu 24 GWh, pak stejné množství sluneční energie
je v procesu evapotranspirace denně transformováno do
výparu vody porostem lesa o výměře cca 7 km2.



Evapotranspirace a toky energie

Obr.: Pokorný J. in Hejný S. et al. (2000): Rostliny vod a pobřeží. 



Tepelná bilance povrchu Země

Rn = P + λE + G + H

Energie celkové čisté radiace Rn vstupuje do tepelných toků na 
povrchu Země. Část - méně než 1 % - je spotřebována na 
fotosyntézu (P) a většinou se zanedbává. Další části jsou 
spotřebovány na evapotranspiraci (λE), tok tepla do půdy (G) 
a zjevné (pocitové) teplo (H), které zvyšuje teplotu okolí.

Je zřejmé, že při přítomnosti dostatečného množství vegetace 
bude značná část sluneční energie spotřebována na výpar 
vody při evapotranspiraci a bude převedena do vodní páry, 
která tuto energii opět odevzdá tam, kde zkondenzuje. 
Naopak na plochách bez vegetace bude výpar omezen a zvýší 
se tok tepla do půdy a tok zjevného tepla, dojde tak ke 
zvýšení teploty prostředí. 



holá 
půda

vegetace

λE latentní výparné teplo (70 %)

G tok tepla do půdy (10 %)

λE latentní výparné teplo (20 %)

G tok tepla do půdy (20 %)

H
zjevné teplo

(20 %)

H
zjevné teplo

(60 %)

Tepelné toky na povrchu Země

Obr.: Tepelná bilance na povrchu Země.
Zdroj dat: vlastní měření autora.



Funkce vegetace a teplota povrchu
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Obr.: Termální snímek povrchu Země s různými typy pokryvu. Zdroj dat: vlastní měření autora.



Funkce vegetace a vodní cyklus

-Vegetace zvyšováním drsnosti povrchu brání přímému 
odtoku vody a rychlé erozi půdy.
-Vegetace posilováním výparu ochlazuje prostředí, brání tak 
přehřívání půdy a rychlému rozkladu organické hmoty.
-Vegetace výparem vody snižuje teplotu prostředí a tlumí tak 
výkyvy místního klimatu a mezoklimatu.
-Vegetace posilováním výparu podporuje setrvání vody v tzv. 
malém vodním cyklu, tedy v oběhu, kdy odpařená voda 
kondenzuje a ve formě srážek opět dopadne na pevninu. 
Srážky jsou tak častější, ale je u nich menší riziko přívalů. 
Zároveň se tak omezuje „únik“ vody do velkého vodního 
cyklu, tedy rychlý odtok vody vodními toky do oceánu. 
Omezením rychlého odtoku vody vodními toky se zároveň 
snižuje riziko povodní. 



Vzrostlá vegetace lesů nemá pouze schopnost odpařit značné 
množství vody a snížit tím teplotu prostředí v epizodách 
horkých letních dní.
V přilehlé mezní vrstvě atmosféry se v denních hodinách díky 
vysokému příkonu slunečního záření i z oceánu vypařuje 
značné množství vody. Vzduchové hmoty s velkým množstvím 
vodní páry pak proudí nad pevninu.

Teorie biotické pumpy

oceánvegetace

výpar vody



V nočních hodinách se vzduch nad pevninou značně ochladí a 
vodní pára v něm obsažená kondenzuje. Kondenzace probíhá 
na v souhrnu velkém povrchu chladných listů stromů 
rozsáhlých lesních porostů, kondenzuje tak mnohem větší 
množství vody, než na povrchu bez vegetace. Značně se tím 
snižuje parciální tlak vodní páry ve vzduchu a celkový tlak 
vzduch nad pevninou tak klesá.

Teorie biotické pumpy

oceánvegetace

kondenzace vody

p(vzduch nad pevninou) klesá



Dochází proto k vyrovnávání nízkého tlaku prouděním 
vzduchu, který s sebou přináší od oceánu další vzdušnou 
vlhkost. Tento efekt aktivního nasávání vlhkého vzduchu nad 
kontinent prostřednictvím rozsáhlých ploch vzrostlé lesní 
vegetace se nazývá biotická pumpa. Odstraňování vzrostlé 
vegetace na rozsáhlých plochách tak může mít za následek 
snížení množství srážek nejen narušením malého vodního 
cyklu, ale i omezením nasávání vlhkého vzduchu od oceánu.

Teorie biotické pumpy

oceánvegetace

výpar vody

p(vzduch nad pevninou)  < p(vzduch nad oceánem) 



Příklad úlohy vegetace v energetických tocích na 
povrchu Země

Vliv odstranění vegetace při výstavbě dálnice D8 na 
energetické toky na povrchu a místní klima. 



3.8.1984 14.8.1988
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Množství vegetace (NDVI)

Černá linie pro roky 1984, 1988: naznačená trasa budoucí dálnice.



7.8.1991 1.7.1995
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Černá linie pro rok 1991: naznačená trasa budoucí dálnice. Rok 1995: stavba dálnice.
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Vlhkost povrchu (NDMI)

Černá linie pro roky 1984, 1988: naznačená trasa budoucí dálnice.
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Černá linie pro rok 1991: naznačená trasa budoucí dálnice. Rok 1995: stavba dálnice.
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Tok latentního tepla výparného

Černá linie pro roky 1984, 1988: naznačená trasa budoucí dálnice.
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Tok latentního tepla výparného

Černá linie pro rok 1991: naznačená trasa budoucí dálnice. Rok 1995: stavba dálnice.
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Tok zjevného (pocitového) tepla

Černá linie pro roky 1984, 1988: naznačená trasa budoucí dálnice.
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Černá linie pro rok 1991: naznačená trasa budoucí dálnice. Rok 1995: stavba dálnice.
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Radiační teplota povrchu

Černá linie pro roky 1984, 1988: naznačená trasa budoucí dálnice.
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Černá linie pro rok 1991: naznačená trasa budoucí dálnice. Rok 1995: stavba dálnice.



Toky tepla a další parametry povrchu okolí dálnice D8



Toky tepla a další parametry povrchu okolí 
dálnice D8

Studie prokázala vliv výstavby dálnice ve smyslu úbytku 
výparu vody ve výši průměrně 43.7 m3 vody v průběhu 
jednoho letního dne na každém kilometru délky dálnice a 
jejího okolí.
Zároveň to znamená snížení chladícího efektu vegetace, 
vyjádřeném ve snížení množství toku latentního tepla 
výparného v průměru o 29.7 MWh za jeden letní den na 
každém kilometru délky dálnice a jejího okolí a zvýšení teploty 
povrchu až o 7°C.
Vliv výstavby dálnice se nedá zcela vyloučit ještě v 90 m kolmé 
vzdálenosti od její osy.
Tento vliv se s rozvojem výstavby hal na okolní zemědělské 
půdě v průběhu let dále zvětšuje (viz následující ortofota).



Vývoj území v okolí části úseku D8

(Ortofoto: seznam.cz)

2003



Vývoj území v okolí části úseku D8

(Ortofoto: seznam.cz)
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Vývoj území v okolí části úseku D8
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Vývoj území v okolí části úseku D8

(Ortofoto: seznam.cz)
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Vývoj území v okolí části úseku D8
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Highlights
- Vegetace má zásadní vliv na energetické toky a toky vody na 
povrchu Země.
- S rostoucím množstvím vegetace roste množství energie 
spotřebované na latentní teplo výparné až na 70 – 80 % z 
úhrnu celkové čisté radiace. Klesá tak množství energie 
spotřebované na tok zjevného (pocitového) tepla, klesá tím i 
teplota povrchu.
- S klesajícím množstvím vegetace roste množství energie 
spotřebované na tok zjevného (pocitového) tepla až na                        
60 – 70 % z úhrnu celkové čisté radiace. Klesá tak množství 
energie spotřebované na tok latentního tepla výparného, 
roste tím i teplota povrchu.
- S rostoucím množstvím vegetace klesá díky jejímu 
izolačnímu vlivu množství energie spotřebované na tok tepla 
do půdy.
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