
Klimatická zmena a jej 
dôsledky v štruktúre a 
dynamike urbanizovanej 
krajiny



Klimatická zmena (vplyv človeka)

• Z dôvodu spaľovania fosílnych zdrojov (ropa, zemný plyn, uhlie), vďaka intenzívnemu 
poľnohospodárstvu, odlesňovaniu a ďalším procesom došlo k nárastu koncentrácie najmä CO2, ale 
aj CH4 a N2O v atmosfére

• Vďaka vyššiemu obsahu daných plynov v atmosfére dochádza k väčšej absorpcii EM žiarenia v 
infračervenej oblasti

• V súvislosti s narastajúcou teplotou atmosféry je vhodné spomenúť plynné chlórované a 
fluorované uhľovodíky, ktoré sa používali najmä ako chladiarenské médiá a tzv. hnacie plyny v 
aerosolových rozprašovačoch



Spektrum elektromagnetického žiarenia:



• Slnečné žiarenie vstupujúce do atmosféry má 
vlnovú dĺžku 100 až 700 nm (0,1 - 0,7µm). 

• Ide o ultrafialové žiarenie a viditeľné svetlo. 
• Ultrafialové žiarenie vďaka prítomnosti ozónovej 

vrstvy neprenikne do nižšie položených vrstiev 
atmosféry, zatiaľ čo žiarenie viditeľnej časti spektra 
preniká atmosférou, dopadá na povrch Zeme, 
vegetácie, vodnej hladiny, pôdy, komponentov 
urbanizovanej krajiny. 

• Slnečné žiarenie je pri tomto kontakte s povrchmi 
z časti pohltené a časť sa od neho odrazí. 

• Následkom toho sa zníži energia a frekvencia 
odrazeného žiarenia, a zároveň narastie jeho 
vlnová dĺžka. 

• Odrazené žiarenie svojimi hodnotami frekvencie 
a vlnovej dĺžky spadá do tzv. infračervenej časti 
spektra. Toto žiarenie je následne pohlcované 
rôznymi plynmi prítomnými v atmosfére (H2O, CO2, 
CH4, N2O), pričom táto absorpcia sa prejaví 
nárastom jej teploty

• Vrstva “skleníkových” plynov toto krátkovlnné 
žiarenie nielen absorbuje ale aj “odráža” späť 
smerom k zemskému povrchu

Čo sa deje v 
atmosfére so 
slnečným 
žiarením?



Priepustnosť EM žiarenia naprieč atmosférou



Vlastnosti (slnečného) žiarenia

ultrafialové ž. (λ < 0,4 µm) → „nesie“ 6,7 % z celkovej E
viditeľné ž. (0,4 - 0,73 µm ) → 46,8 % z celkovej E 
krátkovlnné infračervené ž. (0,73 - 1000 µm) → 46,5 % z celkovej E

(najväčšia intenzita E pripadá na žiarenie s vlnovou dĺžkou 0,4738 µm - modrozelené svetlo)

pod EM vyžarovaním rozumieme prúd energie uvoľnený na jednotku plochy 
(absolútne čierneho) žiariaceho telesa → fyzikálne vzťahy, ktoré tento proces 
opisujú:

množstvo vyžiarenej energie je funkciou 
teploty telesa a vlnovej dĺžky (M. Planck)

energia vyžiarená absolútne 
čiernym telesom je proporcionálna štvrtej 
mocnine jeho absolútnej teploty 
(Stefan - Boltzmann)



Vlastnosti (slnečného) žiarenia

E = vyžiarená energia (kW m2 μm-1 )
h = Planckova konštanta (6,626.10-34 J s)
c = rýchlosť svetla (2,9979246 x 108 m s-1)
k = Boltzmannova konštanta (1,3806 x 10-23 J K-1)
T = absolútna teplota (K)
λ = vlnová dĺžka (μm)
σ = Stefan-Boltzmannova konštanta (5,6697 x 10-8 Wm-2K-4), 
λmax = vlnová dĺžka maximálneho vyžarovania
A = Wienova konštanta (2897,8 μm K)
ε  = emisivita

vzťah platí pre abs. čierne teleso (ε = 1); aby sme mohli vyjadriť vyžarovanie 
telies na zemskom povrchu je potrebné do rovnice zaviesť parameter emisivita
(v ich prípade ε < 1) 



Dané vzťahy možno aplikovať na rôzne objekty ktoré žiaria

napr. pomocou rovnice E = εσT4 môžeme vypočítať koľko E bude vyžiarené z 1 m2 pôdy ktorá bude 
mať určitú teplotu 

• pri 0°C (273°K) to bude približne 315 W 

• pri 25°C (298°K) to bude približne 447 W

• pri 57°C (330°K) to bude približne 672 W

podľa vzťahu λmax = A/T môžeme vypočítať na akú vlnovú dĺžku bude v rámci uvoľneného EM 
žiarenia pripadať najviac energie

• pri 0°C (273°K) to bude približne 10,61 μm 

• pri 25°C (298°K) to bude približne 9,72 μm

• pri 57°C (330°K) to bude približne 8,78 μm



rovnica M. Plancka

nám umožní vypočítať distribúciu E naprieč 
všetkými vlnovými dĺžkami žiarenia, ktoré 
bude telesom (pôdou) uvoľnené 

(napr. pri 3 rôznych teplotách: 0, 25 a 57 °C)

Dané vzťahy možno aplikovať na rôzne objekty ktoré žiaria



Mechanizmy prenosu energie (tepla) v prostredí

Vedenie tepla (kondukcia): prenos tepla na úrovni molekúl, atómov a elektrónov v dôsledku 
prenosu kinetickej energie medzi mikroskopickými časticami. K prenosu E dochádza 
prostredníctvom kolízie elementárnych častíc – energeticky viac bohaté častice odovzdávajú E 
energeticky chudobnejším. Rôzne materiály sa líšia mierou v akej sa v nich uplatňuje prenos tepla 
vedením (kovy, sklená vata, vzduch)



Mechanizmy prenosu energie (tepla) v prostredí

Konvekcia: prenos tepla E prostredníctvom pohybujúcej sa hmoty (tekutiny). Ak existujú časopriestorové 

rozdiely v tlaku (resp. v hustote) v rámci uvažovaného objemu tekutiny (plyn, kvapalina) a zároveň aj rozdiely v 

teplote dochádza k miešaniu tekutiny a tým pádom k prenosu tepla. K tomu dochádza napr. v rámci oceánskych 

prúdov, alebo pri ohreve predmetov umiestnených nad zdrojom tepla. Teplý vzduch stúpa hore a na druhej 

strane chladnejší klesá do nižších polôh vďaka konvekcii.  K prenosu tepla prostredníctvom konvekcie bežne 

dochádza napr. v rámci atmosféry, kde sú rozdiely v tlaku a teplote pomerne bežné, ale napr. aj v zemskom 

plášti.



Mechanizmy prenosu energie (tepla) v prostredí

Radiácia (žiarenie): kým dva doteraz zmienené spôsoby prenosu energie si vyžadovali prítomnosť určitého 

hmotného média, v prípade prenosu E prostredníctvom žiarenia splnenie tejto podmienky nielenže nie je 

potrebné, ale naopak prenos žiarením spomaľuje. Poznatky z fyziky hovoria, že všetky objekty ktorých teplota 

je väčšia ako 0°K emitujú energiu vo forme elektromagnetického (EM) žiarenia, a ako už bolo zmienené,

intenzita EM vyžarovania je proporcionálna 4 mocnine absolútnej teploty daného objektu. Ďalším rozdielom v 

porovnaní s inými spôsobmi prenosu E je, že prenos EM žiarením je najrýchlejší. 



Mechanizmy prenosu energie (tepla) v prostredí

Latentný prenos tepla: v súvislosti s procesmi prebiehajúcimi v atmosfére sa na tomto procese podieľa najmä 

evaporácia a následná kondenzácia vody. Voda energiu (teplo) odoberá z miest kde dochádza k jej vyparovaniu 

a odovzdáva ju tam kde kondenzuje (spravidla vo vyšších vrstvách atmosféry, kde je chladnejšie)



Intenzívna urbanizácia a jej dôsledky



Urbanizácia (svet)

Viac ako 50% populácie žije v mestách (2010); v r. 1950: 729 mil. → v r. 2010: 3.5 mld. 

Celková populácia (ľudí na Zemi), počas uvedeného obdobia narástla z 2.5 mld. na 6.9 mld. 

Predpokladá sa, že v r. 2045 môže až 2/3 ľudí žiť v mestách, čo zodpovedá 5.9 mld. 

Zatiaľ čo v Európe a USA sa rozmach urbanizácie spomalil, v Ázii aj v súčasnosti naďalej narastá (čo 
súvisí s ekonomickou aktivitou daných oblastí). 

v dôsledku urbanizmu je vo svete z celkového povrchu pevniny 0.43% pokrytého nepriepustnými 
materiálmi



Urbanizácia (Európa)

Na európskom kontinente žije približne 3/4 populácie v menších až stredne veľkých mestách.

K najhustejšie obývaným (urbanizovaným) oblastiam patria: južná časť Veľkej Británie, štáty 
Beneluxu spolu s Dánskom, záp. časť Nemecka, sev. Francúzka, sev. Taliansko, juh Poľska

V rámci územia Európy je približne 9% povrchu prekrytých vrstvou nepriepustných materiálov.

Najväčší rozmach urbanizácie bol na území západnej Európy zaznamenaný v 50-tych a začiatkom 60-
tych rokov minulého storočia 

Vo východoeurópskych krajinách to bolo o niečo neskôr - v 70. a 80-tych rokoch 20. stor. (výstavba 
pokračuje prakticky až do dnes)



znázornenie miery pretvorenia krajiny človekom („human footprint“) v štátoch Európy; index 
zohľadňuje  hustotu obyvateľstva, transformáciu krajiny, infraštruktúru (cesty, distribúcia 

elektrickej energie)





Urbanizácia (následky)

• vznik tzv. tepelného ostrova (UHI, urban heat island), teplo dodané z antropických zdrojov 
(spaľovacie zariadenia, motory a elektrozariadenia) → negatívny vplyv jednak na komfort 
obyvateľstva, ale aj na iné organizmy žijúce v urbanizovanom prostredí

• ovplyvňuje hydrologické procesy → negatívne následky intenzívnych zrážok; nízka miera infiltrácie 
vody do pôd; vyšší povrchový odtok

• dva uvedené vplyvy spolu súvisia, keďže práve absencia vody v prostredí významne prispieva k
zníženej termoregulačnej schopnosti urbanizovanej krajiny



Následok/Vplyv Následok/Vplyv (konkrétne)

Teplo / Energia Akumulácia tepla v prostredí 
(UHI)

Absorpcia tepla povrchmi urbanizovanej krajiny

Zachytenie odrazeného žiarenia v prostredí 
urbanizovanej krajiny

Voda Nižšia infiltrácia Nižšia chemická reaktivita v podloží

Nižšia miera filtrácie vôd

Tvorba puklín

Znižovanie množstva biomasy

Obmedzenie prirodzeného spôsobu dopĺňania zásob 
zvodnených vrstiev v podloží

Väčší povrchový odtok Vyššie množstvo vôd príde do kontaktu s okolitým 
územím

Dlhšie trvajúce zatopenie časti urbanizovaného územia

Možnosť vzniku anaeróbnych podmienok

Prenos kontaminantov

Zvýšené riziko prívalových povodní

Vznik bariéry pre vodu zachytenú 
nad úrovňou hladiny podzemnej 

vody

Zvýšená pravdepodobnosť vzniku anaeróbnych 
podmienok

Uvoľnenie kontaminantov

Plyn / 
Atmosféra

Zníženie výmeny plynov Zvýšená pravdepodobnosť vzniku anaeróbnych 
podmienok

Zachytenie plynov

Biota Strata vegetačného krytu / 
biomasy

Zníženie biodiverzity

Znížená sekvestrácia uhlíka / Nižšia zásoba pôdneho C

Vznik tepelného ostrova Výskyt (iba) druhov so špecifickými teplotnými / 
tepelnými nárokmi

Krajina Nárast veternej erózie Vyššie zastúpenie pevných častíc a aerosólov v ovzduší

Nárast vodnej erózie Vyššia erózna aktivita v priľahlých oblastiach

Estetické hľadisko Po vizuálnej stránke sú intenzívne urbanizované oblasti 
často menej hodnotné

Urbanizácia (následky)



Tepelný ostrov urbanizovaných území („urban heat island“ UHI)

Ide o klimatický prejav urbanizácie, ktorý vzniká z dôvodu:

• zachytenia krátko- aj dlhovlnného žiarenia povrchmi budov, ciest ako aj ďalšími komponentami
urbanizovaného prostredia

• nižších strát dlhovlnného žiarenia z dôvodu menších "únikových ciest" (vyššie budovy, úzke ulice)
a obmedzenej rýchlosti vetra (prúdenia vzduchu)

• vyššia akumulácia pocitového tepla konštrukčnými materiálmi

• uvoľňovanie tepla z rôznych elektrických zariadení a spaľovacích motorov

• absencia vody a vegetácie znamená, že prebieha konverzia energie na pocitové teplo (na miesto 
latentného) 

..tepelný ostrov vzniká predovšetkým vďaka spolupôsobeniu prvých troch faktorov



Tepelný ostrov urbanizovaných území („urban heat island“ UHI)

• v súvislosti s UHI sa zvykne používať parameter "intenzita tepelného ostrova" - ide o maximálny 
teplotný rozdiel medzi mestom a okolitou krajinou 

• príklady: Európa: min. London 2°C, max. Paris 14°C; Amerika: min. Sao Paulo 2°C, max. 10,1°C 
(Calgary, Alberta); Ázia: min. 1°C Singapore, max. 10°C (Pune, India), Afrika: 1,9-2°C 
(Johannesburg), max. 4°C (Cairo)    

• tvorba tepelného ostrova nemusí byť nutne negatívom → chladnejšie oblasti; avšak v teplejších o. 
je tvorba tepelného ostrova problémom → napr. nárast fin. nákladov na klimatizáciu

• zníženie teploty v mestách - napr. evaporačné chladenie → nádrže s vodou umiestnené či už na 
úrovni terénu, alebo na strechách; zvlhčovanie povrchov pomocou rozprašovačov vody, výsadba 
rastlín, povrchy s väčším albedom (najmä v horizontálnej rovine), solárnu bilanciu urbanizovaného 
prostredia možno ovplyvniť aj tvarom a rozmiestnením budov; výstavba tzv. zelených striech



Príklady (UHI) zo sveta: Atlanta (USA)



Príklady (UHI) zo sveta: Atlanta (USA)



Príklady (UHI) zo sveta: Paríž

vplyv používania klimatizácie na teplotu vzduchu v exteriéroch; 
klimatizácia síce ochladzuje interiér, avšak zároveň zohrieva exteriér



Príklady (UHI) zo sveta: Paríž

úmrtia na infarkty (náhle srdečné zlyhania) – súvislosť s teplotou ovzdušia



Príklady (UHI)

porovnanie teplôt vzduchu s teplotami povrchov v urbanizovanom území v noci a cez deň



Prekrytie pôdy (vplyv na pohyb vody)

• tvorba pre vodu nepriepustných bariér

• pod intenzívne urbanizovaným územím často dochádza k poklesu hladiny podzemnej vody ako aj k 
celkovému poklesu vlhkosti pôdy → dôsledkom takéhoto trendu je (okrem iného) zníženie pôdnej 
vlhkosti a chemickej reaktivity v podloží;

• lokálne môže však dôjsť však aj k nárastu vlhkosti (v menšej miere)

• oblasť s veľkým podielom nepriepustných povrchov sa často vyznačuje veľkým povrchovým 
odtokom zrážkových vôd; pritom plochy, ktoré sú pre vodu priepustné budú konfrontované s 
veľkými objemami vôd (nachádzajúce sa či už v rámci uvažovaného urb. územia, alebo v jeho 
bezprostrednom okolí)

• s vyšším povrchovým odtokom vôd súvisí aj zníženie filtračnej funkcie pôd, keďže z celkového 
množstva zrážok, ktoré spadne v rámci daného urbanizovaného územia, len (malá) časť príde do 
kontaktu s pôdou → šírenie znečistenia napr. do susedných / priľahlých oblastí



Prekrytie pôdy (vplyv na vodnú bilanciu územia – príklad mesta Lipsko), 

• počet obyvateľov 587 857 (2019)

ročný úhrn zrážok ≈ 570 mm (parametre má podobné Bratislava)

povrchový odtok:

• na pozemkoch minimálne ovplyvnených urbanizáciou predstavuje povrchový odtok 25 až 150 
mm/rok

• v oblastiach s 20 až 40% mierou prekrytia povrchov nepriepustnými materiálmi sa množstvo vody 
tvoriacej povrchový odtok približne zdvojnásobilo → 50 až 300 mm/rok

• v oblastiach s 40 až 60% mierou prekrytia povrchov nepriepustnými materiálmi sa množstvo vody 
tvoriacej povrchový odtok pohybovalo v intervale 225 až 350 mm/rok

• v oblastiach s > 80% mierou prekrytia → povrchový odtok > 325 mm/rok, pričom táto hodnota 
často dosahovala až 75% z celkového úhrnu zrážok, čo predstavuje približne 450 mm/rok

zdroj: D. Haase / Environmental Impact Assessment Review 29 (2009) 211–219.



evapotranspirácia

• Nárast povrchového odtoku sa zákonite prejavil poklesom rýchlosti aktuálnej evapotranspirácie. 

• v oblastiach so zastúpením nepriepustných plôch v rozsahu 20 až 40 % sa evapotranspirácia znížila 
o 100 až 150 mm/rok

• na plochách s veľkou intenzitou zastavania > 80% predstavoval pokles evapotranspirácie 450 
mm/rok

dopĺňanie zásob podzemnej vody

• Rýchlosť dopĺňania zásob podzemnej vody sa v rámci poľnohospodárskych pozemkov oblasti 
pohybuje od 125 po 175 mm za rok

• následkom zastavania došlo k zníženiu dopĺňania zásob o 25 až 150 mm, v závislosti od plošného 
zastúpenia nepriepustných vrstiev v rámci tej ktorej lokality

zdroj: D. Haase / Environmental Impact Assessment Review 29 (2009) 211–219.

Prekrytie pôdy (vplyv na vodnú bilanciu územia – príklad mesta Lipsko)



zdroj: D. Haase / Environmental Impact Assessment Review 29 (2009) 211–219.



zdroj: D. Haase / Environmental Impact Assessment Review 29 (2009) 211–219.

Nárast povrchového odtoku



zdroj: D. Haase / Environmental Impact Assessment Review 29 (2009) 211–219.

Pokles evapotranspirácie


