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SINE SOLE NIHIL SUM 
bez Slunce nejsem nic 

• Slunce ohřívá Zemi o 290 oC 

• Co děláme v krajině se sluneční energií, 

vodou a živinami prostřednictvím vody a 

rostlin? 

• Zemědělec a lesník, územní plánovač  

určují množství a kvalitu odtékající vody a 

ovlivňují místní klima  

 



• Člověk mění krajinu na step a poušť, diví 

se, že se krajina jakou step a poušť chová 

a svádí to na zvýšenou koncentraci oxidu 

uhličitého 



Klimatická změna 

• Extrémy teplot. Období sucha 

přerušovaná místním přívalovým deštěm 

• Noční mrazy na jaře ničí úrodu ovocných 

stromů 

• Letní horka snižují zemědělskou úrodu 

• Vysoké letní teploty ve městech 

• Průměrná globální teplota nevystihuje 

závažnost klimatické změny 

 



Okyselování půd, odtok alkálií a živin, eutrofizace 

• V krajině ubývá voda vázaná do organismů a půdy 

(zelená voda), snižuje se hladina podzemní vody, půda 

je střídavě zaplavována a vysoušena, což vede ke 

zrychlenému rozkladu organických látek v půdě, k 

okyselování půdy a odtoku (ztrátám) látek.  
 

• Půda se okyseluje zrychleným odtokem alkálií (Ca, K, 

Mg), povrchové vody trpí naopak nadbytkem živin 

(eutrofizace), zhoršuje se kvalita odtékající vody, 

vytvářejí se vodní květy.  



• Distribuci sluneční energie ovlivňujeme 

hospodářskými zásahy  

• Odvodněné a nepropustné plochy se 

sluneční energií přehřívají 



180 000 TW 

10 TW 

Tok sluneční energie k Zemi 

  

Tok energie v ekonomice – co 

si platíme 

Slunce ohřívá planetu o c. 290 K 

Bez sluneční energie by atmosféra byla tuhá! 

Měníme toky sluneční energie ve svém okolí? 



Zopakujme základní pojmy z fyziky  

Tok sluneční energie měříme a vyjadřujeme ve  

W m-2  

Za plného slunečního svitu přichází na m2 až 1000W. Při 

zatažené obloze je to 100W.m-2 i méně. V místnosti je intenzita 

světelného záření nejvýše několik W.m-2.  

 

Na vypaření 1litru vody  se spotřebuje  

2440 kJ = 0,68 kWh 

Při kondenzaci/srážení vodní páry zpět na kapalnou vodu 

se skupenské teplo uvolňuje 

Vodní pára z 1litru vody má objem přibližně 1200 litrů  

 

 

 

 



LATENTNÍ TEPLO se spotřebovává při výparu vody a uvolňuje při 

kondenzaci  

ochlazení ohřev 

Energie ve vodní 

páře 

Objem vodní páry!! 

Více než 1000 litrů kondenzace 

Mírné změny tlaku vzduchu,  

Vyrovnávání teplot na Zemi 



Sluneční energie přicházející na 

vnější vrstvu atmosféry  

• V průběhu roku: 

    1351 W m-2   až  1431 W m-2  

                       (+,- 3%) eliptická trajektorie 

 

• Dlouhodobě stabilní výkyvy několik W m-2 

(0.1%) 

• Solární konstanta = 1367 W.m-2            
(v konstatntní vzdálenosti od Slunce)   

 



 

 

 
Sluneční energie přicházející na povrch země za 

slunného dne (až 1000Wm-2) 

 a při zatažené obloze (max 200Wm-2) 

  

 

 

Oblačnost redukuje příkon slunečního záření 



Zjevné teplo (ohřátý vzduch), které se uvolňuje z 

několika  km2 je srovnatelné s výkonem JETE 

2000MW. 

Výrazně ovlivňujeme teploty a proudění vzduchu a 

vodní páry hospodařením v krajině 

  



Na osluněném chodníku měříme intenzitu slunečního záření 877W. m-2 a povrchovou 

teplotu 51 oC. Ve stínu stromu je povrchová teplota 26,9 oC a intenzita slunečního záření 

82W. m-2. Pod stromem je intenzita slunečního záření 10x nižší a teplota o 24 oC nižší 

nežli na osluněném chodníku, jak to vysvětlíme?  

 

 

 

 

 



Strom se chladí výparem vody (transpirací) 

• Transpirační proud kmenem stromu lze měřit.  

• Náš strom vydal (vytranspiroval) například 20 litrů vody za hodinu. 

Voda přijatá kořeny prošla kmenem, přes průduchy listů se odpařila 

a vodní pára v sobě nyní obsahuje sluneční energii. Tak strom 

zabránil svému přehřátí – ochladil se.  

• Strom vypařil 20 litrů vody za hodinu a chladil tedy výkonem 20 x 0,7 

= 14kW. 

• Klimatizační jednotky v hotelových pokojích, kancelářích mívají 

výkon kolem 3kW. Klimatizační jednotka pouští chladný vzduch do 

místnosti a teplý vzduch ven. Klimatizační jednotka ohřívá město. 

• Kam předává teplo strom, který ochladil sebe a své okolí výparem 

vody? Vodní pára vydá teplo na chladných místech, kde se sráží. Strom tedy vyrovnává teploty 2x: a) chladí výparem vody místa s 

nadbytkem sluneční energie b)  vodní pára předává tuto energii místům chladným, kde kondenzuje. V lednici, v klimatizačním zařízení 

cyklují nezdravé chemikálie, strom čistí vodu na úroveň vody destilované.    



Letní povrchové teploty kulturní krajiny jsou v rozsahu 26 - 

42 oC (snímáno termovizní kamerou nesenou vzducholodí) 

 



Teplý povrch Chladný povrch 



Letci dobře znají vzestupné proudy ohřátého vzduchu nad suchým polem 
ČVUT Praha, Fakulta dopravní, Mgr. I. Kameníková 





vysoušení 



Ohřátý vzduch vysušuje 

• Mokřady a lesy se chladí výparem vody, vodní 
pára pomalu stoupá vzhůru, relativní vlhkost 
vzduchu je vysoká (aktuální evapotranspirace (ET) 
je blízká potenciální ET). ET = několik mm za den 

• Odvodněné plochy se ohřívají, ohřátý vzduch 
stoupá vzhůru a nedosahuje rosného bodu. 
Vzduch 40 oC  obsahuje 50g vody v m3 (při 20% 
vlhkosti 10g). Při rychlosti 1,0m/s se „z m2 “ za 
1hodinu transportuje vzhůru 36000g vody (36 
litru) = mechanismus vysychání krajiny, tedy 
až stovky litrů za den 



Za slunného dne přichází 800 – 1000W. m-2 sluneční energie. Suché 

plochy se ohřívají, vegetace chladí a stromy vytvářejí stín. Povrchová 

teplota se pohybuje od 19oC v živém vzrostlém lese do 48 oC na holé 

půdě.  

 



Temperature (°C) 
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Relative humidity 100% 

Relative humidity 50 % 

 

koncentrace CO2   430 ppm                                                
koncentrace CH4    1.5 ppm 

 

Vodní pára několik tisíc až 

desítky tisíc ppm 

 

Obsah vodní páry závisí na 

krajinném pokryvu 

 

Koncentrace vodní páry v atmosféře je mnohonásobně vyšší nežli 

koncentrace oxidu uhličitého a metanu. Změny skupenství vody 

(pevné, tekuté, plynné) jsou provázeny vázáním/uvolněním 

energie a změnou průchodu slunečního záření (oblačnost, mlha). 

Dynamika vodní páry je rychlá.  



 

 
Radiační teplota jasné oblohy je – 17,6 oC, radiační teplota mraku je + 13,5 oC.  

Toky dlouhovlnného záření (tepla) od země směrem k mraku a jasné obloze se  

liší cca o 150 W. m-2 . Jasná obloha má teplotu hluboko pod 0 oC. Mraky se 

ohřívají teplem vyzařovaným z povrchu země. Proto jsou jarní mrazy v zimě za jasné 

oblohy. Mlha a mraky tlumí množství přicházející sluneční energie i chladnutí 

země v noci  

 

 

 



Odlesnění a odvodnění mají za následek posun od 

výparu vody (evapotranspirace, chlazení)  k 

přehřívání povrchu a uvolňování zjevného tepla 

(vzestupné proudění ohřátého vzduchu) 
 

• V létě po sklizni řepky a obilí se v ČR na 18 000km2 

generuje ze slunečního záření na  9000GW zjevného 

tepla. Produkce elektráren v ČR je  12GW  

• Za posledních 200 bylo v Severní Americe odvodněno 

na  1milion km2, což je spojeno s uvolněním 180 000GW 

zjevného tepla.   

• Od poloviny 20tého století klesl celkový pokryv  lesů z 

50% na 2%. Ledovec Kilimandžára taje kvůli 

stoupajícímu ohřátému vzduchu nebo zvýšené 

koncentraci oxidu uhličitého?   

 



KOLOBĚH VODY mezi oceánem 

a kontinenty 

• Jak to, že řeky tečou?  

• Akumulace srážkové vody na kontinentě → 

soustředěný odtok → nutná kompenzace 

• Transport vody v plynném skupenství 

– Minimalizace tření 

– Vodní pára je lehčí  

    než vzduch 

 



Jak se mění dešťové srážky (roční úhrny) od pobřeží 

dovnitř kontinentů v zalesněných a nezalesněných 

oblastech? 

Red numbered arrows: transects from Fig. 2 of Makarieva, Gorshkov, Li (2009) Ecol. Complexity 6: 302 

White arrows: transects from Fig. 6 of Makarieva, Gorshkov, Li (2013) Theor. Appl. Climatol. 111: 79 
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PRINCIP BIOTICKÉ PUMPY 

(Makarieva, Gorškov) 

• Intenzivní výpar nad lesími porosty → zvýšená kondenzace → 

snížení tlaku → pokles vertikálního tlakového gradientu → 

pohyb vzduchu mimo lesy → nasátí vzduchu od oceánů 

• Vzduch od oceánů je vlhký → podpora procesů biotické 

pumpy 

• Po vypadnutí srážky → suchý vzduch zpět nad oceány 

 

 

 

 



Biotická pumpa 



DŮSLEDKY EXISTENCE BIOTICKÉ 

PUMPY 

• Vznik AKCEPTORSKÝCH (nízký tlak 
vzduchu, převládá vzestupné adiabatické 
proudění) a DONORSKÝCH (vysoký tlak, 
převládá sestupné adiabatické proudění) oblastí 

• Rozdíl teploty mezi oblastmi se vzestupným a 
sestupným prouděním (až 3C) 

• Rozdělení atmosféry do oblastí se srážkami a bez 
srážek 

• DONORSKÉ a AKCEPTORSKÉ oblasti jsou 
spojeny horizontálním prouděním 

 

 

 



• S rostoucím nedostatkem vody, změnami 

klimatu a narůstajícím tlakem na lesní zdroje je 

životně důležité prohloubit znalosti o základních 

vztazích mezi lesy, vodou a klimatem. 

Nedostatek těchto znalostí představuje zásadní 

překážku v hledání politických i praktických 

opatření, která by vedla k optimalizaci 

ekosystémových služeb a tedy k zlepšení socio-

ekonomického využití lesů. 

 



• Civilizace vyschly a nespalovaly uhlí ani 

jiná fosilní paliva 



ŘECKO 

Současná krajina v 

Řecku 

Platon kritizoval odlesnění 

 a odvodnění 

  



Intenzivní pastva a pálení dřeva, nikoli 

skleníkový efekt . Etiopie (2% lesa!!) 



„Blata“ u Veselí nad Lužnicí 

zde bývaly potoky  

 



Positivní příklady obnovy 

krajiny 



• WOTR – založená 1992 

• O. Hermann Bacher, SJ - otec revitalizácie povodí v Indii 

• Wasundhra  /Sanskrit/ = ‘Zem’ (v kontexte súcitu, 

starostlivosti, spoluzodpovednosti, harmónie...) 

• WASUNDHRA je tiež akronym:  

• ‘WOTR is Attentive to Social Unity, Nature, Development 

and Humanity in Rural Areas.’ 

• Úsilie o holistické riešenia, ktoré sú „v súlade s Božou 

prírodou,“ nie také, ktoré s ňou kolidujú 



Zadržiavanie a vsakovanie vody  

v krajine – od rozvodnice do údolia 



Spomaľovanie odtoku vody  

v korytách tokov... 

 



O. Hermann Bacher : „Ak to pôjde v Darewadi,  

tak to pôjde kdekoľvek...“  

• - náklady v Darewadi (1500 ha) 

boli len 12 miliónov rupií (cca 

270.000 € v kurzoch v r. 1996) 

• Výnosy z poľnohospodárstva 

stúpli približne 6x a dosiahli 56 

miliónov rupií (cca 850.000 €)  

• Počet studní stúpol 20x, plocha 

poľnohospodársky obrábanej 

pôdy 2x, vlastníci televízorov 

40x, motorky z 0 na 83. Objavili 

sa i prvé štyri traktory.  

• obyvateľstvo sa začalo vracať 

späť z miest  

Darewadi v r. 1996 

...a v r. 2009 



Zvyšovanie hladiny podzemnej vody 

(Darewadi) 



Zadržování vody - - Slovensko  



TORYSA_ZASIAKAVACIE_ 

VRSTEVNICOVE_PASY_2002 2019 



České Budějovice, ČEVAK, ing. Jiří Lipolt 

Oddílné kanalizace: dešťová a splaškováZTV  

Za Stromovkou -rodinné domy 

 

Povodí dešťové kanalizace: 

 30 ha 



 

Založen systém vsakovacích průlehů,drenáží a přepadů do rybníka a vodoteče 

 

Vsakovací systémy -parkoviště obchodního domu GLOBUS  

od roku 2003 ČEVAK České Budějovice 



Zastavit desertifikaci a vrátit zpět 

funkční vegetaci: 

 
 Zlepšení klimatu a dostatek vody 

 Více biomasy, více potravy 

 Zvýšení biodiverzity 

 Sekvestrace uhlíku 

 Recyklace a zadržení živin, úrodnost půdy 

 zaměstnanost 

 Nějaký negativní efekt?? 

 Kravčík, M., Pokorný, J., Kohutiar, J. et al: 2009, Water for Recovery of Climate 

www.waterparadigm.org 

http://www.waterparadigm.org/


 Projekt TL01000294: 

 Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika 
vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní 

výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální 
klima  

Metodické listy pro pracovníky městských úřadů – pilotní verze 

Metodika Výuky pro VŠ studenty učitelství pro ZŠ a učitele z praxe

  
Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.) 
               ENKI, o.p.s. (doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.) 

               Město Dačice (ing. Jiří Müller)   
 
Všechny tyto metodické materiály jsou dostupné online zdarma na stránce 
https://www.pf.jcu.cz/ structure/departments/kbi/veda-a-vyzkum/nejvyznamnejsi-
projekty/tacr_slunecni_energie 

 


