Hodnocení odchylek teplot a srážek za roky
1991 – 2010 v měsíci říjnu
Grafy 4 a 5
V měsíci říjnu se pravidelné zvýšení teplot nad
hodnoty odečtené z regresní rovnice dvacetiletého
průběhu denních teplot, trvající více než čtyři dny,
podařilo prokázat dvakrát. První období oteplení se
dostavuje mezi 6. a 11. dnem měsíce (6 dní), kdy se
průměrná denní teplota zvýší o 0,8°C (a to z 11,4
na 12,2°C).

Teplotní a srážkové odchylky v průběhu září
(Kroměříž 1991–2010)
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Kumulované úhrny odchylek teplot a srážek v průběhu září
(Kroměříž 1991–2010)
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Hodnocení odchylek teplot a srážek za roky
1991 – 2010 v měsíci září
Grafy 2 a 3
V měsíci září se pravidelné zvýšení teplot (srovnání
hodnoty odvozené z regresní funkce měsíční změny
a prostého dvacetiletého průměru) trvající čtyři dny
a více dostavují dvakrát. První období nastává od 8.
a trvá do 14. září (7 dní). Toto období vrcholí 11. září,
kdy se teplota zvýší v 75 % případů o 1,1° C (z 15,1
na 16,2° C). Druhé teplé období nastává od 23.
do 26. září (4 dny). Zde se teplota zvyšuje v 60 %
případů z 13,4 na 14,2°C. (o 0,8°C).
Snížení teplot bylo zjištěno na počátku měsíce
a je pokračováním chladného období z konce
srpna. Celé období trvá od 29. srpna do 2. září
(5 dní) s největším poklesem teplot 31. srpna a to
65 % případů o 1,7°C (z 17,8 na 16,1°C). Druhý,
méně významný pokles teplot nastává v termínu
od 17. do 22. září (6 dní) a to v 75 % případů o 1,2°C
(z 14,3 na 13,1°C).
V literatuře lze popsané teplotní anomálie
dohledat (Vašků, 1998) s přibližným výskytem
termínů. Ochlazení koncem srpna a začátkem září je
označováno jako jilské ochlazení, teplé období od 8.
do 14. září je mariánské léto. Snížení teplot od 17.
do 22. září ludmilsko – matoušský pokles teplot
(na Slovensku označované jako vlčí dny). Poslední
zářijové oteplení (23. až 26. září) je obdobím babího
léta. Termíny výskytu a jejich intenzita se liší nejen
podle oblastí, ale i podle jednotlivých let. Naše
upřesnění platí pro oblast Kroměřížska.
Za významné odchylky srážek lze označit období
od 7. do 11. září (5 dní), kdy se srážky 11. září
sníží o 2,1 mm za den (průměr z regresní rovnice je
2,3 mm, denní průměr z let 1991 – 2010 je pouze
0,2 mm za den). Pravděpodobnost výskytu srážek
11. září je pouze 25 %. Další suché období nastává
od 18. do 22. září (5 dní) s minimem 18. září, kdy
je pokles srážek na 0,7 mm za den (z 1,8 mm)
s pravděpodobností výskytu 35 %.
Z grafu (graf 3) kumulovaných úhrnů odchylek
teplot a srážek je patrné, že od 7. do 14. září
nastává období nárůstu teplot a naopak od 15.
do 22. září jejich pokles. U srážek lze stanovit dva
méně významné úbytky intenzity srážek a to od 7.
do 11. a od 17. do 22. září.
Celkové hodnocení měsíce září. V tomto měsíci
nastávají, z hlediska teplotních a srážkových
fluktuací, dvě významná období. Od 7. do 11.
září je obdobím zvýšených teplot a snížených
srážek (období teplé a suché). Od 18. do 22. září je
obdobím podprůměrných teplot a podprůměrných
srážek (chladné a suché).
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Toto zvýšení teploty se v hodnocených dvaceti letech dostavilo
v 75 % případů. Druhé říjnové oteplení nastává koncem měsíce
a to od 28. do 31. října (4 dny). V této době se průměrná denní
teplota zvýší o 1,3°C (z 6,8 na 8,1°C). Jev nastává v 60 % případů.
Prokazatelné ochlazení v říjnu nastává jen jednou a to od 16.
do 22. (7 dní). V tomto období klesají denní teploty až o 1,9°C
(z 9,1 na 7,2°C). Četnost výskytu poklesu teplot pod průměr je
70 %.
Variabilita srážek je v měsíci říjnu natolik vysoká, že není možno
zjistit výrazné delší období zvýšených, či snížených srážek.
Popsané teplotní anomálie lze opět dohledat ve výše
citované literatuře (Vašků, 1989). První zvýšení teplot vyskytující
se na Kroměřížsku od 6. do 11. října je možno označit jako
tereziánské babí léto. Ochlazení od 16. do 22. října spadá
do období šimonského chladna a konečně období oteplení
od 28. do 31. října patří do období tzv. malého babího léta, nebo
též léta Všech svatých.
Z grafu kumulovaných úhrnů odchylek teplot a srážek pro
měsíc říjen je patrné období nárůstu teplot od počátku do 11.
října s následným poklesem, zejména od 16. do 21. října. Srážky
klesají od 5. do 15. října. Od poloviny října do jeho konce je chod
srážek bez významných trendů. Pravděpodobnost výskytu dnů
se srážkami se v tomto období pohybuje kolem 40 %.
Celkové hodnocení měsíce října. Období od 6. do 11. října je
charakterizováno nadprůměrnými teplotami a podprůměrnými
srážkami, lze ho tedy hodnotit jako teplejší a sušší. Období
od 16. do 22. listopadu je chladné a srážkově nevyrovnané
a konec měsíce je teplý s nevýrazným snížením množství srážek.
Hodnocení odchylek teplot a srážek za roky 1991 – 2010
v měsíci listopadu
Grafy 6 a 7
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Graf 6
Posledním podzimním měsícem je listopad.
Z hlediska teplotních a srážkových změn se jedná
o období značně heterogenní a komplikované.
2,5
Z teplotního hlediska byla prokázána tři období
1,5
zvýšených teplot a dvě období teplot snížených.
Srážkově byly významné změny zaznamenány
0,5
pouze v první dekádě.
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První oteplení nastává od 3. do 8. listopadu (6
dní). Průměrné denní teploty se zvyšují až 1,1°C
-1,5
(z 6,3 na 7,4°C) a jev nastává v 60 % případů.
Druhá teplá perioda trvající čtyři dny byla zjištěna
-2,5
od 14. do 17. listopadu (4 dny). V tomto období
se teploty zvyšují o 0,9°C (z 4,5 na 5,4°C)
s četností výskytu 55 %. Třetí teplá perioda se
dostavuje koncem měsíce (25. do 30. listopadu),
trvá 6 dní a teploty se zvyšují nad hodnoty odečtené z regresní
rovnice o 0,7°C (z 1,8 na 2,5°C). Zvýšení teplot nad vypočtenou
hodnotu však můžeme očekávat pouze v 50 % případů. Období
s teplotou pod vypočtenou hodnotu jsou dvě. První se vyskytuje
od 9. do 13. listopadu, kdy průměrné denní teploty poklesnou až
o 1,2°C (5,5 na 4,3°C) s četností výskytu 75 %. Druhé chladné
listopadové období je od 18. do 23. listopadu (6 dní). Průměrné
denní teploty klesají pod vypočtenou hodnotu až o 1,2°C (3,2
na 2,0°C) a to v 50 % případů (tzn. v deseti letech z dvaceti).
Srovnání nalezených teplotních průběhů s literárními není
na Kroměřížsku tak jednoznačné jako tomu bylo v září a říjnu.
První nalezené oteplení 3. až 8. listopadu je pravděpodobně
pokračováním léta Všech svatých. Toto, v literatuře popsané
období, se vyskytuje od posledních říjnových dnů a končí
koncem první listopadové dekády. V námi popisované oblasti je
však přerušeno ochlazením na počátku listopadu. První zjištěné
listopadové ochlazení (9. až 13.) je obdobím tzv. martinského
ochlazení. Po něm následuje klimentské oteplení (14. až 17.).

Na Kroměřížsku nastává poněkud dříve než uvádí literární
podklady (Vašků, 1998). Podle nich klimentské oteplení nastává
na přelomu druhé a třetí listopadové dekády. Po něm přicházející
chladné období je obdobím tzv. kateřinských chladen. Poslední
listopadové oteplení jehož počátek byl stanoven 25. listopadu
patří k tzv. ondřejsko – mikulášskému oteplení.
Z průběhu srážek lze vyčlenit na Kroměřížsku pouze dvě
charakteristická období trvající déle než čtyři dny. První je
srážkově podnormální a trvá od 1. do 5. listopadu (5 dnů). Srážky
se snižují v průměru o 1mm za den (1,7 na 0,7 mm za den). Dnů
se srážkami je v tomto období od 30 do 45 %. Bezprostředně
na toto období navazuje období srážkově nadnormální, trvající
od 6. do 10. listopadu (5 dnů). V tomto období se denní srážky
zvyšují o 2,2 mm oproti průměru (z 1,6 na 3,8 mm za den). Četnost
výskytu dní se srážkami je vysoká a dosahuje až 70 %.
Na grafu kumulovaných odchylek teplot a srážek za měsíc
listopad je dobře patrné teplotní kolísání výše popsané. První
období nárůstu teplot nastává od 3. do 8. listopadu, druhé od 13.
do 17. a třetí od 24. do 30. listopadu. Výrazná období poklesu
teplot jsou dvě – od 8. do 12. a od 17. do 23. listopadu. Srážkově
je zajímavý pokles od 1. do 5. s následným vzestupem od 6. do 10.
listopadu. Po 10. listopadu nastává řada krátkodobých fluktuací,
kde za zmínku stojí srážkový pokles od 22. do 25. listopadu.
Celkové hodnocení měsíce listopadu. Období od 3. do 6.
listopadu lze hodnotit jako teplé a suché. Po 6. listopadu jsou
sice ještě teploty zvýšené, ale přibývá srážek. Krátká perioda
14. až 16. listopadu je teplá a vlhká. V termínu mezi 18. a 23.
listopadem je teplota snížená a srážky jsou nevyrovnané.
V posledních listopadových dnech (počínaje 25. listopadu) jsou
teploty zvýšené a srážkově je toto období opět nevyrovnané.
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Graf 7

Kumulované úhrny odchylek teplot a srážek v průběhu listopadu

(Kroměříž 1991–2010)
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Mezinárodní soutěžní srovnání pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene Kroměříž 2013
Kompletní výsledky včetně konečného hodnocení příspěvku na úhradu dostupné na:
www.vukrom.cz
Sledování vybraných parametrů biologických a fyzikálních vlastností půd na lokalitách
Žďárských vrchů
(Monitoring of selected parameters of biological and physical characteristics of soil on chosen
localities in Žďárské vrchy)
Kučerová, J., Brtnický, M.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin,
Mendelova univerzita v Brně
Souhrn: V této práci jsou sledovány vybrané biologické a fyzikální vlastnosti na lokalitách v chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy (lesní porost, trvalý travní porost a orná půda). Mezi zkoumané parametry patří z biologických vlastností bazální a  potenciální respirace. Sledovanými fyzikálními vlastnostmi byla pórovitost a maximální kapilární kapacita.
Vzájemný vztah bazální respirace a pórovitosti ukazuje jejich přímou závislost.
Bazální respirace a maximální kapilární kapacita – korelační koeficient je 0,711. Vzájemný vztah pórovitosti a potenciální respirace (s přídavkem dusíku ve formě síranu amonného) má korelační koeficient 0,418.
Korelace mezi maximální kapilární kapacitou a potenciální respirací je na zkoumaných lokalitách průkazná, korelační koeficient
je 0,680.
Srovnání nám potvrzuje, že mikroorganismy jsou v úzkém vztahu k půdním charakteristikám. Ve všech případech byl prokázán
korelační vztah, nejvyšší mezi bazální respirací a maximální kapilární kapacitou.
Klíčová slova: bazální respirace, potenciální respirace, biologická aktivita půd, kambizemě, pórovitost, maximální kapilární
kapacita
Abstract: In this work are monitored selected biological and physical characteristics of the localities in the protected area
Žďárské vrchy (forest vegetation, grassland and arable land). The investigated parameters include the biological properties of
basal and potential respiration. The monitored are physical properties of the capillary porosity and maximum capillary capacity.
The relationship of basal respiration and porosity shows their direct dependence.
Basal respiration and maximum capillary capacity - the correlation coefficient is 0.711. The correlation of porosity and potential
respiration (containing nitrogen in the form of ammonium sulfate) is the correlation coefficient 0.418.
The correlation between the maximum capillary capacity and potential respiration is given localities conclusive, the correlation
coefficient is 0.680.
The comparison suggests that the microorganisms are closely related to soil characteristics. In all cases, the correlation demonstrated a relationship between high basal respiration and maximum capillary capacity.
Key Words: basal respiration, respiration potential, the biological activity of soils, Cambisols, porosity, maximum capillary
capacity
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