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Abstrakt 

       Předmětem této diplomové práce je analýza dlouhodobých změn srážek v Evropě v období 

1961 – 2011. Důraz je kladen na určení rozdílů ve srážkových trendech mezi zvolenými zdroji 

dat a na analýzu prostorového rozložení ročních a sezonních změn srážek v Evropě včetně 

diskuze možných příčin rozdílů těchto změn v jednotlivých oblastech. Dalším cílem je 

znázornit, popsat a také odůvodnit rozdíly trendů mezi různými datovými zdroji: databází 

staničních dat ECA&D, datovými soubory v interpolované síti uzlových bodů E-OBS a CRU 

TS a dvěma reanalýzami JRA-55 a NCEP/NCAR. V závislosti na množství a kvalitě 

dostupných dat pro porovnání souborů byly v dlouhodobém vývoji popisovány výhradně 

změny celkových srážkových úhrnů v absolutních a méně také v relativních hodnotách.   

       V rešeršní části je uvedena odborná literatura, která se zabývá změnou srážkových 

charakteristik ve světě a v Evropě. Následuje popis vhodnosti všech druhů zdrojů dat pro 

určování trendů srážkových úhrnů. Odborné články většinou popisují dlouhodobé změny na 

základě jednoho zdroje dat, nikoli v rámci jednotlivých druhů datových souborů. Často jsou 

zároveň předmětem studií menší oblasti na úrovni jednotlivých zemí, nebo naopak větší na 

celosvětové úrovni. Výsledky této práce mohou přinést nové znalosti o rozdílech mezi 

databázemi a jejich příčinami v měřítku celé Evropy. Pro analýzy v praktické části byla využita 

data ze 498 stanic databáze ECA&D, které byly doplněné o 9 stanic na území ČR z dostupných 

historických záznamů ČHMÚ. Dále byla využita data v 10 402 uzlových bodech souboru E-

OBS, 7 678 bodech CRU TS v 4.03, 6 559 bodech reanalýzy JRA-55 a 610 bodech reanalýzy 

NCEP/NCAR. 

       Pro výpočet trendů a určení jejich statistické významnosti byly využity neparametrické 

metody Theil-Senovy regrese a Mann-Kendallova testu. Pro určení statistické významnosti 

rozdílů mezi trendy byl využit Fisherův test pro rovnost dvou korelačních koeficientů. 

Výsledky jsou představeny převážně jako mapy. Trendy jsou znázorněny pomocí kartogramu 

u databází v pravidelné síti a pomocí bodové metody u staničních dat. Součástí map je i 

znázornění statistické významnosti daných srážkových změn. Rozdíly v trendech mezi 

databázemi v pravidelné síti jsou vyjádřené také pomocí kartogramů. Mapy dále doplňují grafy 

odchylek průměrných ročních či sezonních úhrnů srážek od klimatického normálu. Další grafy 

vyjadřují rozdíly odchylek jednotlivých databází od staničních dat. Díky těmto grafům lze 

odhalit možné příčiny rozdílů mezi srážkovými trendy, které byly určené z různých zdrojů dat.  

Klíčová slova: srážky, změna klimatu, dlouhodobé změny, klimatické databáze, reanalýzy, 

Evropa 
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Abstract 

       The subject of this diploma thesis is the analysis of long-term changes in precipitation in 

Europe over the period 1961 – 2011. Emphasis is placed on determining differences in values 

of trends in precipitation among selected data sources and on analyzing the spatial distribution 

of annual and seasonal changes in precipitation in Europe, including a discussion of possible 

causes of differences in these changes in individual areas. Another aim is to illustrate, describe 

and account for the differences in trend values among different data sources: the ECA&D 

station database, the interpolation network data sets E-OBS and CRU TS and two reanalyses 

JRA-55 and NCEP/NCAR. Depending on the amount and quality of data available for the 

comparison of data sets, changes in precipitation totals were described over a long-term scale 

in absolute and also, to a lesser degree, in relative values.  

       The first part summarizes the scientific literature dealing with the changes in precipitation 

characteristics throughout the world and in Europe. There follows a description of the suitability 

of individual types of data sources for estimating trends in precipitation totals. Scientific articles 

usually describe long-term changes based on a single data source rather than using a variety of 

individual types of data sources. Smaller areas, on the level of individual countries or, 

conversely, larger areas at a global level are often the subject of studies. The results of this work 

can bring new knowledge on a European scale about the differences among databases and their 

causes. For analyzes, data were used from 498 climate stations of the ECA&D, which were 

supplemented by the available historical records of the CHMI taken from 9 stations in the Czech 

Republic. In addition, data were used from 10,402 grid points of the E-OBS data set, 7,678 

CRU TS grid points, 6,559 JRA-55 reanalyses, and 610 NCEP/NCAR reanalysis grid points. 

       Non-parametric methods of Theil-Sen regression and the Mann-Kendall test were used to 

calculate trends and determine their statistical significance. Fisher's test for the equality of the 

two correlation coefficients was used to determine the statistical significance of the differences 

between the trends. The results are mainly presented as maps. Trends are shown using a 

cartogram for databases in a regular network and with the use of a point method for station data. 

The maps also show the statistical significance of these precipitation changes. Differences in 

trends between databases within the regular network are also expressed using cartograms. The 

maps are further supplemented by graphs showing deviations in average annual or total seasonal 

precipitation from the climate normals. Other graphs show the differences in the deviations of 

individual databases from station data. Thanks to these graphs, it is possible to reveal possible 
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causes of any differences between precipitation trends which were determined using data taken 

from different data sources. 

Keywords: precipitation, climate change, long-term changes, climate databases, reanalyses, 

Europe 
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1. Úvod  

       V současnosti se společnost zabývá různými přírodními aspekty a jejich proměnami v čase, 

které stojí za některými změnami ovlivňujícími naši planetu. Jednou z nejčastěji diskutovaných 

globálních změn je změna klimatu. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících 

rozvoj životního prostředí v místním, regionálním i globálním měřítku se zřetelnými dopady na 

lidskou společnost včetně jejích aktivit (Brázdil a kol., 2009). Mezi zásadní projevy současné 

globální změny klimatu se řadí vzrůstající teplota vzduchu, měnící se rozloha ledovců, růst 

hladiny světových oceánů, ale i zvyšující se četnost extrémních výkyvů počasí. Významným 

projevem jsou také změny srážkových poměrů, například intenzity srážek, četnosti srážek, ale 

i celkových úhrnů. Tyto klimatické trendy jsou dnes předmětem výzkumu v mnoha vědeckých 

studiích, které vycházejí z předpokladu, že současná změna klimatu má částečně antropogenní 

příčiny. Oproti dlouhodobým geografickým a astronomickým vlivům (stovky tisíc let) působí 

lidská činnost na klima pouze několik století.  

       Jednou z hlavních příčin současné změny klimatu je vliv antropogenní produkce radiačně 

aktivních plynů zesilující skleníkový efekt (Klein Tank a kol., 2005). Skleníkové plyny (např. 

CO2, oxidy dusíku, metan, ozón, vodní pára), zachycují část dlouhovlnného záření (IR) Země, 

tím se pak zvyšuje teplota vzduchu vrchní části troposféry a teplota povrchu. Efekt zvyšování 

teploty závisí na koncentraci těchto plynů v atmosféře. Ke zvýšení dochází převážně v důsledku 

lidské činnosti (např. při spalování fosilních paliv a biomasy, při výrobě cementu nebo ze 

zemědělské činnosti). Mezi další antropogenní vlivy na části klimatického systému patří emise 

aerosolů, změny vlastností povrchu (odlesňování, urbanizace) či zásahy do hydrologického 

režimu (zavlažování). Na hydrologický cyklus mají vliv převážně dlouhodobé změny 

srážkových poměrů, ty se mohou projevovat například častějšími období sucha ve srážkově 

podprůměrných obdobích, ale i vyšší pravděpodobností bleskových povodní. Především 

v letním období hrozí vyšší pravděpodobnost sucha v oblastech jižní Evropy (Středozemí), ale 

i ve střední Evropě (Hartmann a kol., 2013). Zásadní jsou tedy změny průměrných úhrnů srážek, 

změny rozložení srážek během roku, změny jejich intenzity a četnosti (relativního počtu 

srážkových dnů). Pozornost v této diplomové práci je upřena převážně na posuzování hodnot 

srážkových trendů z různých zdrojů klimatických dat v jednotlivých oblastech Evropy. 

       Pro hodnocení dlouhodobých změn na daném území, v globálním, kontinentálním či 

regionálním měřítku, se využívá klimatických dat z různých datových zdrojů. Jedná se o data 

naměřená na klimatických stanicích, o data interpolovaná do pravidelné sítě uzlových bodů a o 

data atmosférických reanalýz. Vhodnost jednotlivých datových souborů pro určování 
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srážkových trendů je nicméně předmětem mnohých debat. U staničních dat jsou nevýhodou 

nehomogenity (viz kapitola 2. 1.) či nerovnoměrné či nereprezentativní pokrytí daného území. 

Nepřesnosti ze staničních dat se následně mohou projevit v datech v pravidelné síti. Další 

nepřesnosti vznikají interpolací z nepravidelné sítě do sítě pravidelné. V případě reanalýz je 

problémem změna v druhu a množství asimilovaných dat v průběhu chodu reanalýzy. 

       Úkolem této práce je zjistit dlouhodobé změny srážek v Evropě z těchto zdrojů, vytvořit 

přehled o dosavadních pozorovaných změnách a představit komplexní pohled na současné 

trendy v období 1961 – 2011 za pomoci vlastního výzkumu. Pří psaní práce bylo důležité se 

naučit pracovat s velkými datovými soubory, statisticky je zpracovat a následně získaná data 

vhodně interpretovat. 

       Trendy úhrnů srážek jsou velmi proměnlivé jak v čase, tak i v prostoru, a proto popsání 

nějakého obecného vývoje není dost dobře možné. Vzhledem k takto nerovnoměrným změnám 

se provádí studie klimatických změn jak v globálním, tak i kontinentálním a regionálním 

měřítku. Ve studiích zabývajících se evropskými srážkovými trendy je hojně využíváno jak 

staničních dat (Klein Tank a kol., 2002; Brázdil a kol., 2009; Degirmendzić a kol., 2004; van 

den Besselaar a kol., 2013), interpolovaných dat (Haylock a kol., 2008; Caloiero a kol., 2018; 

Casanueva a kol., 2014), tak atmosférických reanalýz (Marshall a kol., 2018; Zolina a kol., 

2004). Často jsou studie zaměřené na jeden nebo malý výběr států či oblastí a porovnání 

v širším měřítku je tak obtížné. Zároveň jsou u jednotlivých studií často využívány odlišné 

zdroje dat a metody zpracování. Existují ale i studie, které z části porovnávají hodnoty trendů 

mezi více druhy datových zdrojů (např. van Haren a kol., 2012). Takových studií však není na 

evropské úrovni mnoho, a proto se tato práce snaží porovnávat i výsledky jednotlivých studií 

založených právě na rozdílných datových souborech. To je však výrazně komplikováno 

rozdílnou metodou interpretace srážkových trendů, kdy některé studie popisují vývoj celkových 

úhrnů, zatímco některé zkoumají vývoj extrémních úhrnů nebo například vývoj počtu dní se 

srážkami. Další překážkou pro srovnání trendů z různých studií je také často odlišné zkoumané 

období. Metody statistické regrese (včetně neparametrických), kterými jsou počítány trendy, 

jsou citlivé na hodnoty na začátku a konci období. Zahrnutí nebo vynechání pouze několika let 

může tak i výrazně změnit výsledné hodnoty trendů. 

       V aplikační části práce je posuzováno tempo srážkových změn v Evropě v závislosti na 

volbě datového souboru. Nejprve pomocí metody Theil-Senovy regrese byly spočítány 

dlouhodobé trendy úhrnů srážek na stanicích databáze ECA&D, v uzlových bodech 

interpolovaných souborů E-OBS a CRU TS v 4.03 a v reanalýzách JRA-55 a NCEP/NCAR. 
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Pomocí map poté bylo analyzováno prostorové rozložení trendů a vyjádření rozdílu mezi 

hodnotami trendů určenými těmito třemi druhy datových souborů. Vzhledem k velkým 

odlišnostem v hodnotách a prostorovém rozložení trendů v jednotlivých ročních obdobích bylo 

vytvořeno pět základních map: pro jaro, léto, podzim, zimu a roční trendy. V práci jsou popsány 

pravděpodobné příčiny pozorovaných rozdílů a zkreslení při určování trendů jednotlivými 

datovými zdroji. Závěry jsou dále porovnávány s výsledky dalších publikovaných studií. 

       V následující kapitole č. 2 jsou představeny druhy datových zdrojů užívaných 

v klimatologii, jejich obecné charakteristiky, výhody a nevýhody pro výpočet klimatických 

trendů a také konkrétní databáze všech tří jednotlivých druhů. Další část rešerše (kapitola č. 3 

– 4) je zaměřena na popis globálních a poté evropských (resp. regionálních) srážkových trendů 

s důrazem na různé zdroje dat využívané pro dané analýzy. Popis dat využitých v této práci a 

konkrétní analýzy s daty je prezentován v kapitolách č. 5 – 7. Nejprve jsou představeny vybrané 

databáze všech tří druhů datových zdrojů. Následuje podrobný popis využitých metod včetně 

statistických. Výsledky jsou prezentovány v kapitole č. 7 v podobě map a grafů jednotlivých 

období pro všechny využité datové zdroje. V kapitole č. 8 jsou výsledky vlastních analýz 

porovnávány a diskutovány s předem nastudovanou odbornou literaturou. 
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2. Datové zdroje 

       Přesné a spolehlivé záznamy všech klimatických prvků jsou rozhodující nejen pro studium 

klimatických trendů, proměnlivosti a jejich dopadů, ale také pro řízení vodních zdrojů a pro 

exaktnost meteorologických či hydrologických předpovědí (Yilmaz a kol., 2005). Přesné 

záznamy zároveň podporují porozumění globálním a regionálním změnám klimatu.  

        Zdrojová data většiny klimatických proměnných, tedy i úhrnů srážek lze rozdělit do tří 

základních skupin: data získaná pozorováním na klimatických stanicích, data interpolovaná do 

pravidelné sítě uzlových bodů a data z atmosférických reanalýz, které jsou v posledních letech 

nejvíce rozšiřující se skupinou. Každá z těchto jednotlivých skupin má své zástupce na globální, 

kontinentální, ale i regionální úrovni. V následujícím textu je shrnuta charakteristika těchto tří 

hlavních skupin datových zdrojů. Jsou zde popsány jejich výhody a nevýhody, vhodnost pro 

vyjádření dlouhodobých trendů a pravděpodobnost zkreslení výsledků. U všech jednotlivých 

skupin jsou představeny i často využívané konkrétní databáze.  

2.1. Staniční data  

       Základním druhem datových zdrojů jsou data měřená na klimatických stanicích a 

shromažďovaná do databází. Z takových zdrojů je možné získat i několik set let staré informace 

o klimatických proměnných. Je možné využívat těchto zdrojů k určování změn klimatických 

proměnných už od počátku 18. století (Kidd a kol., 2017). Spolehlivá data o úhrnech srážek 

jsou zaznamenávána na některých evropských stanicích již od 1. poloviny 18. století. Příkladem 

může být italská stanice v Padově fungující od roku 1725. Pouze o patnáct let mladší je stanice 

v ruském Petrohradu. Nejdéle měřicí stanicí mimo Evropu je Charleston v USA, 

zaznamenávající srážky od roku 1738 (Jones a Bradley, 1992). Stanicí s nejdelším pravidelným 

měřením v ČR je Klementinum v Praze, na ní jsou měřené atmosférické srážky (déšť a sníh) od 

roku 1752, souvislá nepřerušená řada měření ovšem počíná až 1. květnem 1804. Před tímto 

datem jsou v řadě stále mezery celých jednotlivých dní nebo pozorovacích termínů, až poté je 

řada z hlediska moderních kritérií souvislá a zcela bez mezer (Kyselý, 2002; Portál ČHMÚ, 

2020). Počet stanic se nejvíce rozšiřoval během 2. poloviny 19. století a od počátku 20. století 

lze hustotu sítě klimatických stanic ve vyspělé části světa považovat za dostatečnou. Celkový 

počet srážkoměrných přístrojů provozovaných po celém světě se odhaduje mezi 150 a 250 tisíci 

(New a kol., 2001; Strangeways, 2006). Široký rozsah odhadů je způsoben různými kritérii 

používaných pro započítání přístrojů. I přesto, že v současné době existuje mnoho stanic, pouze 

část z nich fungovala nepřetržitě nebo souběžně (Kidd a kol., 2017). 
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       Mezi výhody staničních měření patří například dlouhé datové řady některých stanic, díky 

kterým lze získat informace o klimatu daného místa i stovky let do minulosti. Naopak 

nevýhodou je nerovnoměrné a nereprezentativní prostorové rozmístění jednotlivých stanic. 

Většina z nich je umístěna do vyspělých a obydlených oblastí, naopak v zaostalých a řídce 

osídlených oblastech měření chybějí. Data také často chybějí v mimo pevninských oblastech. 

Souvisejícím problémem a nevýhodou je nereprezentativnost, kdy kupříkladu meteorologická 

situace na stanici nacházející se v údolí nemusí odpovídat poměrům na okolních hřebenech. 

V případě srážkových úhrnů je tento problém výraznější než u dalších proměnných (např. 

vlhkost či teplota vzduchu), neboť srážky je náročnější zaznamenat vlivem jejich větší 

prostorové proměnlivosti. Srážkové úhrny výrazně ovlivňuje orografie, například umístění 

stanice na závětrné nebo návětrné straně. V dlouhodobých řadách staničních záznamů jsou také 

častým nedostatkem nehomogenity. Ty nastávají v důsledku změny umístění stanice, změny 

v okolním prostředí nebo výměny přístrojů a jejich chybné kalibraci na dané stanici, tedy 

měřením a pozorovacími postupy (Klein Tank a kol., 2002; Aguilar a kol., 2003). Při přesunu 

stanic nebo při změně názvu stanic by měly být všechny informace o změnách evidovány do 

metadat. Záznamy srážek jsou v dlouhodobém měřítku náchylné k růstu vegetace a výstavbě 

budov v okolí měření. Jakýkoli zásah do větrného proudění v okolí stanice může vážně zkreslit 

úhrn zachycených srážek. Snos srážek větrem je problematický jak u pevných srážek, tak 

kapalných při malé intenzitě, kdy může značné množství srážek dopadat mimo srážkoměr. 

Zároveň tak nízké úhrny srážek nemusí přístroj vždy zaznamenat vlivem výparu, zachycený 

úhrn je tedy často nižší než reálný (Caloiero a kol., 2018). Schopnost přístrojů zachytit pevné 

srážky se výrazně zlepšila moderními metodami měření, například vyhříváním srážkoměru. 

Časová řada z těchto důvodů může odrážet i jiné vlivy než klimatické, důsledkem mohou být 

následně zkreslené dlouhodobé trendy daného prvku. Důležitou otázkou jsou také termíny 

měření, které se liší mezi národními sítěmi, což má jasné důsledky pro srovnání s jinými zdroji 

dat (Viney a Bates, 2004). 

       Srážkové úhrny jsou více prostorově proměnlivé než například teplota vzduchu, z tohoto 

důvodu je často požadována hustší síť stanic. Schopnost stanice reprezentovat klima širší 

oblasti lze zjistit například korelací mezi stanicemi nebo využitím analýzy hlavních komponent 

(Huth, 2006; Brázdil a kol., 2009). Vhodnost jednotlivých datových souborů pro klimatické 

analýzy jako jsou trendy, je častým předmětem diskuze. Staniční data jsou považována jako 

nejpřesnější zdroj klimatických informací (Marshall a kol., 2018). Avšak ani údaje ze stanic, 

jak bylo popsáno výše, nelze považovat za dokonalé. V neposlední řadě je problémem 
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archivace, udržování a šíření časových řad klimatických proměnných. Dané úkony jsou 

individuální zodpovědností národních meteorologických služeb s rozdílným úložným 

systémem či odlišnou datovou politikou (Klein Tank a kol., 2002). Pro studium globálního nebo 

makro-regionálního klimatu je tak nezbytné shromáždit všechna data z různých zemí do 

jednoho integrovaného souboru dat. Účelem je geografické či metodologické sjednocení a dále 

přehlednější a věrohodnější vytváření analýz a studií.  

       Příkladem takového sjednoceného datového souboru je European Climate Assesment & 

Dataset (ECA&D), který vznikl v roce 2002 na podnět ECSN (European Climate Support 

Network). Hlavním cílem bylo vytvořit první databázi klimatických prvků v celoevropském 

měřítku. Soubor zahrnuje meteorologická pozorování s denním rozlišením napříč celou 

Evropou, s rozšířením o některé státy severní Afriky a Blízkého východu (Klein Tank a kol., 

2002). Tato databáze je vhodným zdrojem dat, neboť umožňuje srovnání v přijatelném plošném 

rozsahu s dostatečně dlouhými a nepřerušovanými záznamy. V době vzniku databáze bylo do 

souboru zahrnuto pouze 175 stanic, postupně jejich počet mnohonásobně vzrostl. V roce 2008 

se již jednalo o síť 2000 stanic, které měly řady až s 12 klimatickými prvky. Průměrná 

vzdálenost mezi stanicemi byla v té době v Evropě necelých 75 km (van Engelen a kol., 2008). 

Zvyšování hustoty stanic do současné doby je patrné na první pohled (obr. 1). K srpnu roku 

2019 databáze obsahuje data z 65 zemí a poskytuje tak řady 13 klimatických prvků z více než 

19 000 stanic. Lze vybírat ze dvou druhů staničních dat, z nichž jedna je označovaná anglicky 

jako „blended“, kde může být několik kratších řad spojeno v jednu delší řadu. To nastává, když 

měření probíhalo na určité stanici například již v 19. století, později začalo měření na stanici 

v její blízkosti a původní stanice zanikla. Chybějící hodnoty těchto řad mohou být doplněny 

z okolních stanic. Tato data mohou být dále doplňována v relativně krátkém a nedávném období 

o data ze synoptických měření (van den Besselaar a kol., 2012).  

 

Obr. 1: Hustota staniční sítě ECA&D v roce 2004 (vlevo) a v roce 2017 (vpravo). Převzato z: van 

Engelen a kol., 2008; Project team of ECA&D, 2020. 
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       Při pohledu na vývoj počtů teplotních a srážkových řad v databázi ECA&D lze vidět 

převahu řad srážkových. Patrný je také rozdíl mezi celkovým počtem stanic v databázi a počtem 

stanic, jejichž data jsou dostupná veřejně (obr. 2 a 3). Některá data nejsou totiž od poskytovatelů 

povoleny veřejně sdílet. Pokles počtu stanic přibližně od 90. let 20. století může být způsoben 

zvýšením provozních a personálních nákladů spojených se sběrem pozemních údajů, 

omezeními na zveřejňování údajů ze strany národních meteorologických služeb a také 

ekonomickými či politickými faktory. Další příčinou je prodleva v archivaci a kontrole kvality 

dat na meteorologických institucích, které poskytují data ECA&D. Obecný pokles počtu 

staničních měření je značným problémem a může snížit schopnost sledovat změny srážek 

v budoucnosti (Klok a Klein Tank, 2009; Strangeways, 2006). 

 

Obr. 2: Počet stanic v databázi ECA&D od začátku 20. století. (a) srážky, (b) max. a (c) min teplota 

vzduchu. Černé sloupce znázorňují počet stanic volně dostupných z celkového (šedá) počtu. Převzato z: 

Klok a Klein Tank, 2009.  
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Obr. 3: Dostupnost srážkových dat v databázi ECA&D. Volně dostupné řady (zelené body), pro 

veřejnost nedostupné (červené body). Převzato z: Project team of ECA&D, 2020.   

       V celosvětovém měřítku může být příkladem datového souboru staničních dat databáze 

GHCN (Global Historical Climatology Network), což je globální integrovaný soubor tvořený 

více než 31 000 pevninskými stanicemi a pozorováním pokrývající celé 20. století (Sun a kol., 

2018). Pouze z USA, z Evropy a Japonska jsou stanice se záznamem dat delším než 100 let. To 

poukazuje na nevyrovnanou hustotu rozmístění dlouhodobých řad. Tento datový soubor vznikl 

v polovině 90. let za iniciace klimatologů ze severoamerického národního klimatického centra 

(NCDC - National Climatic Data Center). Cílem bylo vytvoření databáze vhodné pro studie 

změny klimatu v globálním i regionálním měřítku (Peterson a Vose, 1997). V regionální 

měřítku lze využít například databázi HISTALP pro oblast alpských zemí (historical 

instrumental climatological surface time series of the Greater Alpine Region; Auer a kol., 

2007). Jednotlivé staniční datové sady nejsou na sobě nezávislé, jelikož mnoho stanic je 

zahrnuto ve všech těchto zmíněných databázích. Dále existuje mnoho dalších databází a 

dostupných staničních řad produkovaných národními meteorologickými službami. 
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2.2. Data interpolovaná do pravidelné sítě uzlových bodů  

       Druhou skupinou datových souborů jsou data interpolovaná do pravidelné sítě uzlových 

bodů. Ukládání dat do takové podoby je vyžadováno pro mnoho klimatických a souvisejících 

aplikací, pro které by bylo nevhodné použít staniční data z důvodu jejich nepravidelného 

rozložení. Daná síť je vytváření především matematickou interpolací z přízemních dat 

naměřených na klimatických stanicích. Dle studie Haylock a kol., (2008) jsou tyto datové 

soubory důležité z vícero důvodů: Umožňují odhady hodnot klimatických proměnných i v 

místech mimo stanice, a tak umožňují analyzovat místní klima i v oblastech, kde je nedostatek 

dat. Tyto soubory jsou dále vhodné pro studium klimatické proměnlivosti v prostoru, kdy studie 

pracují s postupy jako je klastrová, korelační analýza nebo analýza hlavních složek. Zmíněné 

postupy vyžadují pravidelné rozložení pozorování, aby se zamezilo vychýlení hodnot 

v místech, kde je větší počet pozorování. Obecně se interpolovaná data v síti uzlových bodů 

považují za vhodnější a přehlednější pro prostorové zobrazení klimatických proměnných a 

zároveň jsou nejvhodnějšími datovými zdroji pro validaci klimatických modelů. 

       I v datech v pravidelné síti uzlových bodů je často přítomno mnoho chyb a nejistot. Při 

interpolaci klimatických dat z nepravidelné sítě stanic do pravidelné sítě uzlových bodů, k níž 

se používá mnohých metod (např. krigování), dochází často k nepřesnostem. Například 

nehomogenity ze staničních řad se mohou promítnout i do souboru v síti uzlových (gridových) 

bodů. Vyloučení stanic s nehomogenitami by ovšem výrazně snížilo hustotu staniční sítě, a tím 

i přesnost interpolace. Základním problémem je nerovnoměrné rozložení stanic vstupujících do 

interpolace jednotlivých databází (obr.4a-d). Zároveň v oblastech s nedostatečným pokrytím 

stanicemi nebo v oblastech s komplexní topografií může docházet k nepřesnému odhadu 

hodnoty klimatické proměnné v uzlovém bodě, čímž v takových lokalitách dochází ke zkreslení 

trendů (Hofstra a kol., 2009; Caloiero a kol., 2018). Dlouhodobý vývoj může být také zkreslen 

z důvodu vyhlazení odlehlých hodnot z některých stanic při interpolaci, a to zejména při 

určování změn ve výskytu extrémů (Hofstra a kol., 2010). Hodnoty srážkových úhrnů, ale i 

extrémních hodnot mají u dat v síti uzlových bodů omezenou spolehlivost z důvodu použití 

interpolačních metod měnících statistické vlastnosti dané proměnné. Při zprůměrování hodnot 

srážek z několika stanic do jednoho uzlového bodu totiž dochází v tomto bodě ke změně 

statistického rozdělení, které je poté blíže normálnímu rozdělení (Director a Bornn, 2015). To 

vyvolává nehomogenity při vytváření relativně husté sítě z řídké sítě stanic. Problém nastává 

také v časově proměnném počtu klimatických stanic, ze kterých jsou data do souboru 

interpolována (obr. 4e).  Jedná se o obecné nedostatky pro výpočty trendů v datech 
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interpolovaných souborů (Hofstra a kol., 2009; Kyselý a Plavcová, 2010). Každá nová verze 

databází v pravidelní síti uzlových bodů je porovnávána s předchozí. Po využití nových 

interpolačních metod v jednotlivých verzích nedochází k výrazným změnám u extrémních ani 

průměrných hodnot, dochází pouze k postupnému zpřesňování. I přesto, že je celoplošná 

interpolace přesnější s každou novou verzí, zůstává určitá míra nejistoty výsledků interpolace 

v oblastech s nízkým počtem stanic vstupujících do interpolovaných databází (Cornes a kol., 

2018).  

      Dnes existuje několik široce využívaných datových souborů v pravidelné síti uzlových bodů 

se srážkovými daty, které jsou založené výhradně na interpolaci naměřených dat (Tab. 1). 

Jedním ze světově nejrozšířenějších je globální datový soubor CRU TS (TS - time series), který 

je produktem oddělení pro výzkum klimatu (CRU - Climatic Research Unit) Východoanglické 

univerzity (New a kol., 2000; Harris a kol., 2020). Data této databáze jsou vytvářena 

multivariační interpolační metodou vážené úhlové vzdálenosti (angular distance weighting – 

ADW). První verze tohoto souboru vznikla v roce 2000 interpolací z velkého množství stanic. 

Pokrývá daty celou zemskou pevninu (vyjma Antarktidy a oblastí s malým množstvím stanic) 

v pravidelné síti 0.5° x 0.5° od roku 1901 do současnosti. Soubor obsahuje 10 klimatických 

proměnných v měsíčním časovém rozlišení, je hojně využíván jako zdroj dat v hodnotících 

zprávách Mezivládního panelu pro klimatickou změnu. Soubor je oblíbený díky své relativně 

dlouhé historii a jemnému kroku sítě. Dnes do databáze vstupuje více než 11 800 stanic (Sun a 

kol., 2018).  

       Další globální databází v síti uzlových bodů je GISS, která je produktem stejnojmenného 

ústavu (Goddard Institute for Space Studies). V rámci tohoto projektu byly vytvořené dvě 

databáze pokrývající zemský povrch daty celkových úhrnů a srážkových odchylek od normálu 

v období 1850 – 1995 (Dai a kol., 1997). Aktualizovaná data až do současnosti udává databáze 

GISS pouze pro teplotu vzduchu, pro srážkové úhrny řady končí rokem 1995. Interpolací z dat 

staniční sítě ECA&D je tvořena databáze E-OBS, do které vstupuje více než 9000 stanic. Tato 

síť uzlových bodů v aktuální verzi pokrývá pevninu denními daty od 25° s.š. do 75° s.š. a od 

40° z.d. do 75° v.d. v nejjemnější pravidelné síti 0,1°. Pro interpolaci jsou využity staniční řady 

„blended“, sestavené z 9 000 stanic. E-OBS poskytuje řady šesti klimatických prvků od 1950 

do současnosti. Soubor byl vyvinut za účelem využití při validaci regionálních klimatických 

modelů a pro studie klimatických změn. Jedná se o součást rámcového projektu EU 

ENSEMBLES (Haylock a kol., 2008; Cornes a kol., 2018).  Další globální soubor je vytvářen 

institucí GPCC (Global Precipitation Climate Center), která zahájila shromažďování, kontrolu 
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kvality a analýzu globálních srážkových dat. Do databáze jsou integrována všechna data 

z globálních souborů CRU, FAO (Food and Agriculture Organization) a GHCN. Celkem jsou 

využita data z více než 85 000 stanic. Soubor GPCC (The GPCC Full Data product) pokrývá 

období od 1901 do současnosti (Becker a kol., 2013).  

       Následně lze jmenovat globální databázi UDEL, jakožto produkt University of Delaware 

nebo například globální databázi PREC/L začínající rokem 1948. V současnosti je také kladen 

důraz na projekty vytvářející databáze v uzlových bodech na národní či nadregionální úrovni. 

Jedním z příkladů takového datového souboru je databáze HISTALP, která poskytuje data jak 

z jednotlivých klimatických stanic v oblasti Alp, tak dat v pravidelné síti 1° x 1° nebo 0,0083° 

x 0,0083° (Auer a kol., 2007; Hiebl a kol., 2009). Souhrnné informace o diskutovaných 

globálních a regionálních databázích v pravidelné síti uzlových bodů jsou shrnuty v tabulce 1. 

 

Obr. 4: (a-d) Rozložení srážkoměrných stanic využitých pro 7/2005 v databázích CPC, GPCC, CRU a 

PREC/L; (e) vývoj počtu stanic s měsíčními daty vstupujících do dané databáze. Převzato z: Sun a kol., 

2018. 
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Tabulka 1: Souhrn vybraných interpolovaných souborů poskytujících srážková data. Upraveno dle 

studie Sun a kol., 2018. 

Databáze  Krok sítě* Četnost  Zdrojová instituce** Období  Reference 

CPC-Global 0.5° den CPC (NOAA) 1979 – souč. Xie a kol., 2010 

CRU Hulme 2.5° měsíc CRU (UEA) 1900 – 1998 Hulme (1992) 

CRU TS v. 4.03 0.5° měsíc CRU (UEA) 1901 – souč. New a kol., 2000; 

Harris a kol., 2020 

E-OBS 0.25°; 0.1° den ECA&D 1950 – souč. Haylock a kol., 2008; 

Cornes a kol., 2018 

GHCN-M 5.0° měsíc NCDC  1900 – souč. Peterson a Vose, 1997 

GISS 2.5° měsíc, rok NASA 1850 – 1995 Dai a kol., 1997; 

Eischeid a kol., 1991 

GPCC 0.5°; 1.0°; 

2.5° 

měsíc GPCC 1891 – 2016 Rudolf a kol., 2009 

GPCC-daily 1.0° den GPCC 1988 – 2013 Schamm a kol., 2002 

HISTALP 1°; 0.0083° den, měsíc ZAMG 1801 – 2003 Auer a kol., 2007 

PREC/L 0.5°; 1.0°; 

2.5° 

měsíc NCEP/NOAA 1945 – 2017 

1948 – souč. 

Chen a kol., 2002 

UDEL 0.5° měsíc UDEL 1900 – 2017 Willmott a Matsuura, 

1995 

Pozn. Jde o globální databáze, vyjma E-OBS (Evropa) a HISTALP (Alpská oblast) 

v. 4.03 je označení čtvrté verze databáze CRU TS  

* data několika souborů jsou interpolovaná ve více prostorových rozlišeních (například data v databázi 

E-OBS jsou s krokem sítě 0.25° x 0.25° nebo 0.1° x 0.1°) 

** zdrojové instituce: 

CPC - Climate Prediction Center (NOAA) 

CRU (UEA) - Climate Research Unit (University of East Anglia) 

CRU Hulme Global Land Precipitation Data 

ECA&D - European Climate Assessment & Dataset 

NCDC - National Climatic Data Center (NOAA) 

NASA - National Aeronautics and Space Administration 

GPCC - Global Precipitation Climatology Centre 

ZAMG - Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Rakousko) 

PREC/L – Precipitation Reconstruction over Land  

NCEP/NOAA - National Centers for Environmental Prediction / National Oceanic and Atmospheric 

Administration (USA) 

UDEL - University of Delaware 
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2.3. Reanalýzy  

       Atmosférické reanalýzy jsou dnes hojně využívány pro analýzy klimatu i přesto, že k tomu 

nejsou primárně určené, spíše slouží jako vstupy dat meteorologických či klimatických modelů. 

Jsou to fixní systémy numerické „předpovědi“ počasí, do kterých vstupují veškeré dostupné 

historické údaje o atmosféře, a které aproximují okamžitý (3D) stav atmosféry (Thorne a Vose, 

2010; Bosilovich a kol., 2008). Do reanalýz jsou asimilována data o celé atmosféře (pozemní 

pozorování, radiosondy, družice, lodě, meteorologické bóje, komerční letadla atd.) a jsou 

integrována po krátký časový úsek (často do 6 hodin předpovědi), poté vytvoří určitý odhad 

skutečného stavu atmosféry v konkrétním čase (Simmons a kol., 2004). Jednotlivé reanalýzy 

využívají různé modely a asimilační systémy (např. 3D; 4D asimilace), jejichž přesnost se 

s využitím nových technologií neustále zlepšuje. Pro studium klimatu mají mnoho 

potenciálních výhod oproti jiným typům datových souborů. Poskytují kompletní prostorové i 

časové pokrytí v síti uzlových bodů, za pomoci fyzikální (nikoli statistické) interpolace. Data 

jsou pak k dispozici i v místech, kde se neměří jak ve směru horizontálním, tak vertikálním. 

Poskytují pak také informace o veličinách, které nelze jednoduše měřit, jako je například 

potenciální vorticita či obsah vody ve sloupci atmosféry (Thorne a Vose, 2010). Díky těmto 

výhodám jsou data reanalýz často využívaná v klimatologickém výzkumu. Je však otázkou, jak 

dobře dokáží zdokumentovat například dlouhodobé trendy některých veličin (Simmons a kol., 

2004).  

       Podobně jako u dat v síti uzlových bodů je velkým problémem změna v množství a druhu 

dat vstupujících (asimilovaných) do reanalýzy v průběhu času, která může mít za následek 

značné zkreslení počítaných trendů. Hlavními příklady nehomogenit v chodu reanalýz je 

zavedení a začlenění prvních družicových dat (a dat z komerčních letadel) již v roce 1972 a 

jejich výrazné rozšíření v roce 1979 (Uppala, 2007). Dále se jednalo o změny v množství 

vstupujících dat na přelomu let 1966/67 (Bengtsson a kol., 2004; Uppala a kol., 2005) a také 

zařazení aerologických dat z vyšších vrstev atmosféry v roce 1957 (Kistler a kol., 2001). 

Jednotlivé produkty se nepřetržitě vylepšují a některé nejistoty jsou v dnešní době lépe chápány. 

Nicméně, stále jsou v reanalýzách přítomné určité nehomogenity. Z toho důvodu závisí 

například spolehlivost trendu na volbě zkoumané proměnné, sledovaného období či území 

(Hartmann a kol., 2013). V případě srážkových charakteristik je problematická simulace 

konvektivních srážek ve větším prostorovém měřítku a časté regionální zkreslení. Srážková 

data a některé další klimatické veličiny nejsou do reanalýzy asimilovány, ale jsou zcela 
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odvozeny z numerického modelu (Kalnay a kol., 1996). Data reanalýz by obecně měla podléhat 

větší kontrole kvality než jiné druhy datových souborů. 

       Jednotlivé generace reanalýz zvyšují svoji kvalitu díky zlepšeným modelům, vstupním 

datům a metodám asimilace. Historicky první dlouhodobou globální reanalýzou je americká 

NCEP/NCAR, také označovaná jako NCEP1 (Kalnay a kol., 1996). Jde o široce využívaný 

zdroj dat v klimatických studiích, který se aktualizuje i v současnosti. Daná reanalýza je 

společným produktem národních center pro environmentální predikci NCEP (National Centers 

for Environmental Prediction) a pro výzkum atmosféry NCAR (National Center for 

Atmospheric Research) a poskytuje globální data od roku 1948 do současnosti (Kistler a kol., 

2001). Soubor NCEP/DOE (Department of Energy), také označován jako NCEP2, je 

koncipován jako aktualizovaná verze NCEP s opravou chyb, s podobnými vstupními daty a 

vertikálním rozlišením (Kanamitsu a kol., 2002); některá hodnocení však naznačila, že mezi 

výsledky z dat NCEP/NCAR a NCEP/DOE jsou pouze minimální rozdíly (Sun a kol., 2018). 

       Další globální reanalýzou je ERA-40 zahrnující období od září 1957 do srpna 2002. Jedná 

se o produkt ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). Navazovala 

na reanalýzu ERA-15, která generovala data od prosince 1978 do února 1994 (Uppala a kol., 

2005). ERA40 je však první reanalýza, která sloužila pro porovnání s NCEP/NCAR pro období 

před rokem 1979 (Simmons a kol., 2004). Problém ERA40 byl, že například nadhodnocovala 

srážky nad tropickými oceány díky schématu analýzy vlhkosti (Uppala a kol., 2005). Měla 

určité problémy s asimilací dat, ECMWF tak ve snaze překonat tyto problémy zpracovala 

globální reanalýzu ERA-Interim. Tento dnes již neaktualizovaný soubor obsahuje atmosférická 

data od začátku ledna 1979 do konce srpna 2019 v pravidelné síti 80 km (Dee a kol., 2011; 

Berrisford  a kol., 2011). Postupně je nahrazována produktem ERA-5, tedy nejnovějším 

systémem ECMWF s dostupnými daty pro veřejné využití od 1979. ERA-5 poskytuje hodinové 

odhady velkého množství proměnných ve 30 km síti. V konečné podobě bude poskytovat data 

od roku 1950, která by měla být zpřístupněna pro veřejné využití během roku 2020 (Hersbach 

a kol., 2020).  

       Projekt Reanalýzy 20. století (20CR - 20th Century Reanalysis) je mezinárodní snahou 

vytvořit komplexní datový soubor pokrývající celé 20. století. Jedná se o homogenní systém 

reanalýz, do kterého je asimilován pouze vítr nad oceánem a tlak přepočtený na hladinu moře, 

a to jak nad pevninou, tak nad oceánem (Hartmann a kol., 2013). Vstupní informace o stavu 

atmosféry jsou omezené, neboť reanalýza neuvažuje družicová data, podmínky v celé 

troposféře a stratosféře jsou tedy zcela rekonstruovány. Cílem projektu je zejména vytvoření 

https://www.ecmwf.int/en/elibrary/8174-era-interim-archive-version-20
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datového souboru s kvantifikovanými nejistotami pro validaci modelových simulací klimatu ve 

20. století (Compo a kol., 2011). V nejnovější verzi pokrývá období od 1836 až 2015 

v pravidelné síti 111 km (1°) a se 46 výškovými hladinami. Produkty 20CR, CFSR (Climate 

Forecast System Reanalysis) a MERRA (Modern-Era Retrospective analysis for Research and 

Applications) jsou obecně klasifikovány jako moderní reanalýzové systémy s vyšším 

prostorovým rozlišením, které používají pokročilé numerické modely a asimilační schémata 

pro kombinaci dat z více zdrojů (Saha a kol., 2010). Od roku 2010 je funkční projekt druhé 

Japonské globální reanalýzy (Japanese 55-year Reanalysis, JRA-55) díky iniciativě Japan 

Meteorological Agency. JRA-55 překonává nedostatky prvního projektu (JRA-25), zlepšuje 

kvalitu atmosférických dat a poskytuje tak dlouhodobý a komplexní soubor. Reanalýza 

zahrnuje moderní radiační schémata v předpovědním modelu s variační korekcí chyb. Pro 

zlepšení kvality dat byly u nového projektu zařazeny také časově proměnné koncentrace 

skleníkových plynů (Ebita a kol., 2011). 

       Existuje celá řada reanalýz, které rekonstruují stav atmosféry od roku 1979, tedy od doby, 

kdy začala do modelu vstupovat data z družicových měření. Příklady takových analýz jsou 

například ERA-Interim, JRA-25 či CSFR. Souhrnné informace o několika globálních 

reanalýzách jsou znázorněny v tabulce 2. 

Tabulka 2: Souhrn vybraných globálních atmosférických reanalýz (s podrobnými informacemi) 

poskytující srážková data. Upraveno dle studie Hartmann a kol., 2013; Sun a kol., 2018. 

Databáze 

 

Krok sítě Zdrojová 

instituce* 

Období  Reference 

20CRv3 1° NOAA 1836 – 2015 Compo a kol., 2011 

CFSRv1 0.3° NCEP,CIRES 1979 – 2011 Saha a kol., 2010 

ERA-40 1.15° x 1.15° ECMWF 1957 – 2002 Uppala a kol., 2005 

ERA5 0.28°  ECMWF 1950 – souč. Hersbach a kol., 2020 

ERA-Interim 0.75°  ECMWF 1979 – 2019 Dee a kol., 2011 

JRA-25 1.125° JMA 1979 – 2014 Onogi a kol., 2007 

JRA-55 0.56° JMA 1958 – souč. Ebita a kol., 2011 

MERRA 0.5° x 0,67° NASA 1979 – 2016 Rienecker a kol., 2011 

MERRA Land 0.5° x 0,67° NASA 1980 – souč. Reichle a kol., 2011 

NCEP/NCAR (NCEP1) 2.5°; 1.875°  NCEP/NCAR 1948 – souč. Kalnay a kol., 1996 

NCEP/DOE (NCEP2) 1.875° NCEP/DOE 1979 – souč.  Kanamitsu a kol., 2002 

Pozn. MERRA byla nahrazena v roce 2016 verzí MERRA2 

v3 je označení třetí verze reanalýzy 20CR 

* zdrojová instituce: 

NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (USA) 
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NCEP - National Centers for Environmental Prediction (NOAA) 

CIRES - Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, University of Colorado 

ECMWF - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

JMA - Japan Meteorological Agency 

NASA - National Aeronautics and Space Administration 

NCAR - National Center for Atmospheric Research 

DOE - U. S. Department of Energy  
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3. Studium změny srážkových charakteristik 

       Dlouhodobé srážkové změny nejsou tak zjevným projevem současné změny klimatu, jako 

je tomu při změně teploty vzduchu či teploty zemského povrchu, která se vyznačuje 

výraznějšími důsledky v klimatickém systému (Hartmann a kol., 2013). Rostoucí teplota 

vzduchu je hlavní příčinou úbytku ledovců, vzestupu světového oceánu a změny v objemu 

vodní páry v atmosféře. Ačkoli je obtížné pozorované nárůsty srážek připisovat vlivu rostoucí 

teploty, mnoho studií využívajících klimatické modely za účelem simulace účinků zvyšování 

skleníkových plynů naznačuje zvýšení průměrných úhrnů, ale i četnosti intenzivních srážek 

(Meehl a kol., 2000). Obecně lze pozorované změny srážek detekovat pro různé charakteristiky, 

jako je roční či sezonní úhrn srážek, intenzita, četnost nebo skupenství. V důsledku změny 

koncentrace vodní páry v atmosféře může docházet ke kolísání a změně rozložení srážek během 

roku.  Projevem je pak například zvýšení jejich intenzity a koncentrace do kratších srážkových 

epizod, při kterých se může regionálně zvyšovat riziko povodní. Naopak prodlužováním období 

beze srážek je očekávána vyšší pravděpodobnost sucha. Roste tak význam studií zaměřujících 

se na extrémní události, neboť změny extrémních srážkových úhrnů mohou mít velké dopady 

na společnost a ekosystémy. Při růstu teplot může být zvýšení úhrnů způsobeno vyšším 

výskytem dešťových srážek oproti sněhovým srážkám. Ty jsou srážkoměry obecně hůře 

zachytávány, což přispívá k podhodnocování zimních srážkových úhrnů (Hundecha a 

Bárdossy, 2005; Trenberth a kol., 2007). 

       Je žádoucí mít povědomí o vývoji klimatu v rozsáhlých oblastech a mít možnost porovnat 

jejich případné odlišnosti. Ve studiích zaměřených na změnu klimatu je potřeba používat velké 

množství dlouhých, kvalitních a kompletních klimatických řad. Studie zaměřené globálně jsou 

vhodné pro srovnání vývoje trendů vybrané oblasti s okolím. Ovšem problém široce pojatých 

prací je, že neposkytují příliš dobré prostorové rozlišení. Menší území jsou tak v globálních 

studiích reprezentována jednou nebo nízkým počtem stanic či uzlových bodů. Regionální či 

národní studie tyto oblasti poté zpracovávají detailně za využití většího množství lokálních dat. 

Časté jsou naopak také studie zaměřující se na jednu nebo malý výběr stanic, jejichž výsledky 

ovšem nemusí reprezentovat širší klima větší oblasti (Pielke a kol., 2002). Takové výsledky je 

poté obtížné interpretovat a porovnávat v širším měřítku.  

       Rozdílné je i analyzované období jednotlivých studií, což je způsobeno zejména 

dostupností časových řad na daném území. Pro příklad v Evropě je od 2. poloviny 20. století 

k dispozici mnoho stanic, které již mají dostupná data z měření. Oproti tomu v 19. století není 

dostatečný počet stanic pro srovnání s dnešní situací, zároveň tato data často nejsou homogenní. 



27 

 

Častěji jsou tak studie vycházející z meteorologických dat zaměřeny pouze na 2. polovinu 20. 

století až do současnosti. Při využití starších dat by došlo v některých oblastech ke ztrátě 

rovnoměrného rozložení stanic. 

       Při studiu trendů staničních dat jsou častými problémy chybějící hodnoty, přemístění 

stanice či změna metod měření v průběhu zkoumaného období. Obzvlášť náročné na množství 

a kvalitu dat jsou studie sledující extrémní události, při kterých je vhodné zvolit co nejdelší 

období. Extrémní srážkové ukazatele jsou často založené na percentilových prazích a jsou 

vypočítávány pouze ze srážkových dnů (např. denní úhrn srážek vyšší nebo rovný 1 mm nebo 

0,1 mm). V případě, že není zaznamenaný extrém z důvodu chybějících hodnot, mohou být 

získány velmi nepřesné výsledky (Hundecha a Bárdossy, 2005; Moberg a Jones, 2005). 

Chybějící data a nerovnoměrné pokrytí všech oblastí jsou problémem staničních záznamů a dat 

interpolovaných do pravidelné sítě. U atmosférických reanalýz je spíše problém zaznamenání 

srážkového extrému nebo jeho přílišné shlazení, což může při analýze způsobit nereálně nízký 

trend. Nesnáz při porovnání výsledků jednotlivých studií působí také využití různých zdrojů 

dat a metod, kterými jsou data statisticky zpracována (určení směru - znaménka, velikosti a 

statistické významnosti trendů). 

       Přímé porovnání výsledků studií popisující velikost změn srážek určených z různých 

databází je znesnadněno nestejnou délkou sledovaného období, výběrem různorodých 

srážkových veličin a nejčastěji zaměřením pouze na jednu oblast či stát. Otázka nedostatečné 

velikosti zkoumaného území se týká spíše studií využívajících staniční data, oproti tomu 

srážkové trendy v datech v síti uzlových bodů a reanalýz jsou častěji zkoumány i 

v kontinentálním měřítku. Zároveň je patrný nedostatek prací, které porovnávají trendy mezi 

jednotlivými druhy databází. Některé studie se zaměřují na porovnání změn srážek například 

mezi několika reanalýzami nebo databázemi v pravidelné síti uzlových bodů, ovšem nikoli na 

porovnání různých druhů datových souborů mezi sebou.  
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3.1. Datové zdroje a metody využívané k analýze srážkových trendů 

       Nejčastěji využívanou staniční databází pro analýzy srážkových trendů na území Evropy 

je databáze ECA&D, následovaná různými národními databázemi, které obvykle spravují 

národní meteorologické služby. Příkladem mohou být staniční řady dat z řecké HNMS 

(Hellenic National Meteorological Service), dále pak řady z DWD (Deutscher Wetterdienst - 

German Weather Service) či z dat ČHMÚ.  Databáze GHCN je využívána ve větším 

prostorovém měřítku pro svůj globální rozsah. V rámci databází interpolovaných dat jsou často 

používány soubory E-OBS a CRU TS v různých verzích, dále databáze GPCC, CRU Hulme, 

PREC/L, UDEL a interpolovaná verze GHCN. Vhodné jsou také regionální databáze, 

příkladem může být CARPATCLIM vzniklá interpolací staničních dat z oblasti Karpat a 

blízkého okolí, databáze zahrnuje denní data v síti 0.1° pro období 1961 – 2010 (Spinoni a kol., 

2015). Okrajově jsou trendy srážek v Evropě určované i z atmosférických reanalýz, byly jimi 

například ERA-Interim, NCEP/NCAR, NCEP/DOE, JRA-25, JRA-55, MERRA-Land, CFSR 

a 20CR. Využívána je dále databáze WFDEI (Watch Forcing Data ERA-Interim) sestavená z 

dat reanalýzy ERA-Interim a s opravou chyb z databází CRU TS a GPCC (Weedon a kol., 

2011).  

       Pro vypočet srážkových trendů a určení jejich statistické významnosti jsou ve studiích často 

využívány neparametrické statistické metody, neboť data srážkových úhrnů často nevyhovují 

požadavkům rozdělení v parametrických metodách. Jedná se o metody anglicky označovanou 

median of pairwise slopes, Sen´s slope estimates (český ekvivalent například Senův odhad 

trendu, Theil-Senova regrese aj.). Další často využitou metodou je Mann-Kendallův test. 

Senova metoda je užívána pro určení velikosti změny dané proměnné v čase a Mann-Kendallův 

test pro zjištění statistické významnosti trendu. Aplikují se i další standardní metody, jako je 

metoda nejmenších čtverců, Studentův t-test apod. 
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4. Pozorované změny srážek  

4.1. Globální změny 

       Na základě staničních dat databáze GHCN a výběru několika databází interpolovaných dat 

je zřejmý rostoucí globální roční úhrn srážek nad pevninou (vyjma Antarktidy) napříč 20. 

stoletím. Nárůst 0.89 mm za 10 let je ovšem statisticky nevýznamný a poměrně nízký 

při porovnání s meziroční či multidekádní proměnlivostí (New a kol., 2001). Statisticky 

významné změny ročních úhrnů byly pro stejné období určeny například v databázích CRU TS 

3. 1 (2.77 mm / 10 let) a GHCNV2 (2.08 mm / 10 let). V rámci celého století vykazovaly 

globální srážky desetileté odchylky až 35 mm od průměru. Z grafu je patrný nárůst srážek až 

do 60. let 20. století a následný pokles do poloviny 90. let (obr. 5). Globální vrchol v polovině 

století je maximem ověřeným z několika databází a nejedná se tak o artefakt měnící se staniční 

sítě (Dai a kol., 1997). Globální trendy ročních úhrnů v období 1951 – 2008 nejsou statisticky 

významné a pohybují se v rozmezí od -3 do +1 mm / 10 let, což potvrzuje vyšší míru nejistoty 

u jednotlivých databází.  Vysoké rozdíly v trendech poukazují na obtížnost sledování této 

proměnné charakteristické velkou proměnlivostí v prostoru a čase. Různorodé výsledky mohou 

být způsobeny nestejným pokrytím dat na počátku 20. století a rozdíly v množství stanic a 

kvalitě dat vstupujících do databází (Trenberth a kol., 2007). 

 

Obr. 5: Globální roční odchylky pevninských srážek od referenčního období 1981 – 2000 

určené z výběru databází pro období 1900 – 2005. Shlazené linie znázorňují desetiletý průměr 

jednotlivých databází. Převzato z: Trenberth a kol., 2007. 
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       Ačkoli je globální trend srážek indikátorem klíčové části globálního hydrologického cyklu, 

je náročné jej interpretovat, neboť je často tvořen velkými regionálními odchylkami opačného 

znaménka, celosvětový průměr tak překrývá velkou regionální proměnlivost (Trenberth a kol., 

2007). 

       Při pohledu na změny v šířkových pásmech není patrná významná změna v tropických 

oblastech, přestože výsledky studií ukazují spíše na pokles úhrnů srážek. Naopak střední šířky 

severní polokoule (30°- 60° s.š.) vykazují nárůst ročních srážek se statisticky významnými 

trendy v období 1901 – 2008, dle dat databáze CRU TS až 3,8 mm / 10 let. Úbytek srážek 

zaznamenaly střední šířky jižní polokoule. Významný nárůst srážek byl zjištěn i ve vysokých 

zeměpisných šířkách (60° –  90°) obou polokoulí s tím, že na severní dosahoval až 5,8 mm / 10 

let. Ve znaménku trendů se jednotlivé databáze v pravidelné síti uzlových bodů shodují, ale ne 

ve velikosti. Kvalitní a kompletní data jsou nejčastěji ve středních šířkách severní polokoule, 

naopak v tropech či vysokých šířkách jižní polokoule jsou plošně agregované dlouhodobé 

trendy s nízkou spolehlivostí z důvodu jejich nedostatečné kvality a úplnosti. Obecně je 

globálně pouze minimum oblastí, které mají dostatečná data k spolehlivému zhodnocení trendů 

v takovém měřítku (Hartmann a kol., 2013).  

       Geografické rozložení trendů ročních srážkových úhrnů v období 1901 – 2005 vykazuje 

značnou proměnlivost (obr. 6). Pro většinu Severní Ameriky, především ve vyšších šířkách 

v Kanadě, pozorujeme nárůst srážek, jedinou výjimkou je jihozápad USA a severozápadní 

Mexiko (úbytek 10 – 20% srážek / 100 let). V Jižní Americe převažuje nárůst v Amazonii a 

jihovýchodní části kontinentu včetně Patagonie, naopak poklesy byly zjištěné na západě 

kontinentu, převážně v Chile. Největší pokles v období 1901 – 2005 byl zjištěný v Indii, 

v západní Africe a v oblasti Sahelu, ovšem od roku 1979 srážek ve středozápadní Africe spíše 

přibylo. V severozápadní Austrálii srážky významně rostly v obou sledovaných obdobích. 

V Eurasii převažuje také nárůst (především oblasti v Rusku, severozápadní Evropě), poklesy 

srážek vykazuje jižní Evropa, ale pouze statisticky nevýznamné (Trenberth a kol., 2007). 

Identické rozložení trendů srážkových úhrnů je zřejmé ze tří databází v síti uzlových bodů 

(CRU, GHCN, CPCC) v období 1901 – 2010, respektive 1951 – 2010 (obr. 7). Nejvíce 

statisticky významných změn bylo určeno v databázi GPCC, která v popisovaných územích 

naznačuje téměř totožné trendy v obou obdobích, s výjimkou jihovýchodní Austrálie. Na 

pevnině středních a vyšších šířek ukazují všechny databáze nárůst (Hartmann a kol., 2013). 
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Obr. 6: Relativní trend ročních srážkových úhrnů v období 1901 – 2005 (% / 100 let) a 1979 – 2005  

(% / 10 let) určený v databázi GHCN. Jedná se o relativní hodnoty vůči průměru normálu 1961 – 1990, 

tmavé body značí statistickou významnost (5%), šedé oblasti nemají kompletní data. Převzato z: 

Trenberth a kol., 2007.  
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Obr. 7: Trend ročních úhrnů srážek určený v databázích CRU TS 3.1, GHCN V2 a GPCC V6 v období 

1901 – 2010 a 1951 – 2010, tmavé body značí statistickou významnost (5%), bílé oblasti nemají 

kompletní data. Převzato z: Hartmann a kol., 2013. 

       Obdobné rozložení globálních trendů srážek vykazují i jednotlivá roční období (obr. 8). 

Obecně severní polokoule vykazuje statisticky významný nárůst srážek ve středních a vyšších 

šířkách převážně během podzimu (SON) a zimy (DJF). V pásmu mezi 30° – 55°sš. v minulém 

století vzrostly podzimní srážky o 9% a zimní o 5%. Jediný výrazný trend v subtropech (10° – 

30°sš.) je na severní polokouli během zimy, a to pokles o 11% / 100 let (Folland a kol., 2001). 

V Evropě je typické zimní snižování úhrnů v jižních oblastech Středomoří a zvýšení srážek 

v severní Evropě a Skandinávii. Tyto změny jsou silně korelovány s kladnými hodnotami 

Severoatlantské oscilace (NAO) s více anticyklonálním průběhem situací v jižní Evropě a 

silným západním prouděním v severní Evropě (Klein Tank a Können, 2003). Poklesy srážek 

zaznamenávají i subtropické oblasti jižní polokoule během zimy (JJA). V tropech je zřetelný 

pokles srážek v Africe ve všech ročních obdobích.  
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Obr. 8: Sezonní srážkové trendy v období 1900 – 1999 určené v databázi GHCN v % / 100 let. Staniční 

data GHCN byla interpolována do pravidelné sítě uzlových bodů. Jedná se o relativní hodnoty vůči 

průměru normálu 1961 – 1990. Označení 85N až 85S uprostřed obrázku vyjadřují zeměpisnou šířku a 

vymezují tak jednotlivá šířková pásma. Kladná a záporná čísla na stranách obrázku pak ukazují na 

průměrný srážkový trend pro celé šířkové pásmo, * poté označuje statistickou významnost (5%). 

Převzato z: Folland a kol., 2001. 

4.2. Trendy srážek v Evropě určené z různých datových zdrojů  

       Většina výzkumů studujících srážkové změny pokrývá pouze několik málo stanic, oblastí 

či výběrů uzlových bodů napříč Evropou. Pro porovnání rozdílů geografického rozložení 

pozorovaných trendů srážkových úhrnů je potřeba nejprve spojit výsledky regionálních studií 

do kompletního kontinentálního měřítka a následně případně porovnávat s globálními výzkumy 

užívajícími nebo (nejlépe) srovnávajícími trendy určené z různých druhů datových zdrojů. 

       V následujících kapitolách je popsán vývoj ročních a sezonních srážek v Evropě z různých 

zdrojů. Porovnávány jsou přednostně výsledky studií mezi jednotlivými databázemi, ve kterých 

se shoduje prostorový a časový rozsah daných výzkumů. 
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4.3. Vývoj srážek v Evropě určený ze staničních dat 

       Roční změny úhrnů srážek z výběru stanic databáze ECA&D jsou pro v období 1946 – 

1999 převážně statisticky nevýznamné (obr. 9). Statisticky významný pokles je patrný pouze 

na nemnoho stanicích v jihovýchodní Evropě a v Maďarsku. Obecně jsou poklesy srážek 

výraznější v jižní Evropě.  Naopak rostoucí srážkové úhrny jsou prostorově mnohem 

výraznější, přibližně severně od Alp většina stanic vykazovala nárůsty úhrnů srážek. Významný 

nárůst v evropské části Ruska odpovídá výsledkům studie Groisman a kol., (2005), kde byly 

detekovány nárůsty v  2. polovině 20. století na totožných stanicích. Vysoká prostorová 

proměnlivost srážek, a tedy i srážkových trendů, může vysvětlovat rozdílné znaménko trendů 

mezi poměrně blízko ležícími stanicemi (Klein Tank a Können, 2003). I přesto, že je v prostoru 

zřejmý gradient srážkových změn ve směru sever-jih, je obtížné vymezit jeho přesnou hranici. 

Například ve střední Evropě jsou roční trendy regionálně nejednoznačné. V Česku a Polsku 

převažují nevýznamné rostoucí úhrny ročních srážek (3 – 5 mm / 10 let), v Maďarsku je již 

statisticky významný pokles ročních úhrnů dosahující 9,3 mm / 10 let (Brázdil a kol., 2009; 

Degirmendžić a kol., 2004; Domonkos a Tar, 2003). 

 

Obr. 9: Roční srážkové trendy (1946 – 1999) v mm / 10 let určené v databázi ECA&D. Prázdný bod 

značí trendy statisticky nevýznamné na hladině 5 nebo 25%. Převzato z: Klein Tank a Können, 2003. 

       V chladném půlroce (říjen-březen) stejného období je geografické rozložení trendů 

zřetelnější. Významný je nárůst v Rusku, Pobaltí, Německu a Rakousku. Podobně jako 

v ročních úhrnech jsou úbytky spíše ve Středomoří (obr. 10). Pokles v jižní Evropě ve 2. 

polovině 20. století odpovídá výsledkům ze staničních dat HNMS (Hellenic National 
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Meteorological Service), které zároveň vykazují totožná znaménka a podobné velikosti trendů 

určených v databázi CRU TS 3. 1 (Philandras a kol., 2011). 

 

Obr. 10: Relativní srážkové trendy (1946 – 1999) v % / 10 let ve chladném půlroce (winter; říjen-

březen). Relativní vůči průměru normálu 1961 – 1990. Prázdný bod značí trendy statisticky nevýznamné 

na hladině 5 nebo 25%. Převzato z: Klein Tank a kol., 2002. 

       Sezonní srážkové změny ze stanic ECA&D v období 1951 – 2010 jsou s ročními trendy 

poměrně dobře srovnatelné. V zimě je na první pohled vidět nárůst v oblastech severně od Alp 

(resp. od 48° s.š.), naopak na jih převažuje pokles (obr. 11). V létě (JJA) je geografické 

rozložení více komplikované, ale přesto je v něm zřetelná orientace poklesu srážek u západních 

stanic a nárůstu u východních (van den Besselaar a kol., 2013). Poledníkový gradient letních 

trendů odpovídá i výsledkům určeným v databázi E-OBS za stejné zkoumané období 

(Casanueva a kol., 2014).  
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Obr. 11: Trend sezonních srážkových úhrnů v mm / 10 let v zimě (nahoře) a v létě (dole) 

v období 1951 – 2010. Horizontální linie značí 48° s.š. Převzato z: van den Besselaar a kol., 

2013. 

       Ve Středomoří jsou zjištěné zimní poklesy v souladu se studií Schönwiese a kol. (1994), 

ve které autoři zjistili statisticky významný úbytek srážek v zimě ve východním Středomoří 

v období 1961 – 1990. V Itálii například autoři studie Piervitali a kol. (1998) ukázali poklesy 

srážek, silnější a statisticky významné v centrálních a jižních oblastech. Zajímavý je také pokles 

letních srážek na severozápadě Itálie v alpské oblasti. Od pozdních 50. let zaznamenala pokles 

srážek většina západního a centrálního Středomoří (Piervitali a kol., 1998; Brunetti a kol., 

2001). Komplikovanější byl však vývoj sezonních trendů v alpské oblasti a ve střední Evropě. 
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Ve Švýcarsku byl během 20. století významný nárůst srážek v zimě (až 3% / 10 let) což 

odpovídá výsledkům studie van den Besselaar a kol. (2013). Kromě podzimu (SON) zde 

docházelo k nárůstu srážek ve všech obdobích (Schmidli a Frei, 2005). Směrem do střední 

Evropy jsou nárůsty zimních srážek patrnější spíše na západě, naopak směrem na východ je 

geografické rozložení více heterogenní a ne vždy jsou srážkové úhrny rostoucí (Kyselý, 2009; 

Beranová a Kyselý, 2018). Střední Evropa je značně heterogenní i v letních srážkových 

změnách, kdy v ČR je trend nárůstu 2,6% letních úhrnů srážek za 10 let, zatímco v Polsku a 

Sasku byly zjištěny spíše poklesy (Franke a kol., 2004; Brázdil a kol., 2009).        

       Ve studiích je často diskutován vliv Severoatlantické oscilace (NAO) na teplotu a srážky 

v Evropě. Tato oscilace je určena změnami tlaku mezi islandskou tlakovou níží a azorskou výší. 

NAO index je poté rozdílem tlaku vzduchu mezi oběma tlakovými útvary, konkrétněji se jedná 

o standardizovaný rozdíl mezi Azorskými ostrovy a Islandem. Kladné hodnoty indexu 

způsobuje silná azorská výše a prohloubená islandská níže. Gradient mezi oběma tlakovými 

poli se zvyšuje, což zintenzivňuje západní proudění a posouvá dráhy cyklon více na sever. Díky 

tomuto průběhu jsou zimy v severní a severozápadní části Evropy převážně teplejší a vlhčí, 

kdežto v jižní Evropě a v částech střední Evropy (např. Maďarsko) je srážek méně (Domonkos 

a Tar, 2003; Beranová, 2007). Při záporném NAO jsou oba tlakové útvary zeslabené, a tím je i 

slabší západní proudění. Často dochází k atmosférickému blokování, kdy je nad středním 

Atlantikem tlaková výše a po jejím severním a východním okraji putují tlakové níže, proto 

dochází v zimě k advekci studeného vzduchu ze severu do střední Evropy a Středomoří. Dráhy 

těchto tlakových níží přinášejí do jižní Evropy vlhký vzduch. V severní Evropě převládá naopak 

suché a studené východní proudění (Hurrell a kol., 2003; Klein Tank a Können, 2003).  

       Plošně agregovaný průměr srážkových trendů v Evropě v jednotlivých ročních obdobích 

naznačuje, že v severní Evropě je pokles pouze v létě. V ostatních ročních obdobích jsou zde 

srážkové změny výrazně rostoucí a statisticky významné na jedné čtvrtině (využitých) stanic. 

V oblasti na jih od 48. rovnoběžky srážek naopak ubývá ve většině období a přibývá pouze na 

podzim (Tab. 3).  
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Tabulka 3: Sezonní trend (mm / 10 let) v období 1951 – 2010 celkových srážek v severní (oblast na sever 

od 48° s.š.) a jižní (oblast na jih od 48° s.š.) Evropě, v závorce podíl stanic se statisticky významnými 

trendy na hladině 10%.  

 

Převzato z: van den Besselaar a kol., 2013. 

       Databáze v pravidelné síti uzlových bodů CRU Hulme v měsíčním rozlišení obsahuje data 

v síti 2.5°× 3.75° (Hulme, 1992). Při porovnání srážkových úhrnů mezi stanicí z ECA&D a 

nejbližším uzlovým bodem CRU Hulme, dosahují korelace 0.8 u 50% stanic. To je méně než u 

teploty vzduchu, což může být způsobeno vyšší prostorovou variabilitou srážkových úhrnů. 

Databáze se více shodují v západní a severozápadní časti Evropy, naopak ve východní a 

jihovýchodní Evropě méně (Klein Tank a kol., 2002). Při porovnání ročních plošně 

agregovaných trendů v Evropě vykazují databáze totožné znaménko, ale velikost změny srážek 

je vyšší u staničních dat ve všech zkoumaných obdobích (Tab. 4). Žádný z těchto trendů však 

nebyl statisticky významný a zároveň v žádném období se trendy mezi databázemi neliší 

významně na hladině 5%. Odchylky mezi databázemi mohou reprezentovat i klimatické 

anomálie, které nejsou zachycené v databázi v pravidelné síti uzlových bodů. Rozdíly ve 

výsledcích tedy mohou pocházet i z nedostatků dat v síti uzlových bodů (Moberg a 

Alexandersson, 1997).  

Tabulka 4: Roční srážkový trend (využitých) stanic ECA&D a jejich nejbližších uzlových bodů databáze 

CRU Hulme ve třech obdobích v Evropě. Počet bodů použitých pro porovnání označený jako n. 

V závorce 95% interval spolehlivosti. 

 

Převzato z: Klein Tank a kol., 2002.   
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4.4. Vývoj srážek určený v databázích v pravidelné síti uzlových bodů 

       Totožné geografické rozložení trendů ročních srážkových úhrnů jako ze staničních dat je 

patrné v období 1960 – 2015 ze souboru E-OBS. Nárůst ročních srážek ve Skandinávii a na 

Islandu dosahuje až 60 mm / 10 let. V celé severní Evropě je průměrný roční trend 17 mm / 10 

let. Úbytky srážek jsou v jižní a především jihozápadní Evropě, s maximálním poklesem 

v severním Portugalsku (-60 mm / 10 let). V oblasti středních zeměpisných šířek nebyly 

zjištěny statisticky významné změny srážek (obr. 12), kromě mírného nárůstu v Rusku a 

poklesu směrem do oblasti Kavkazu (European Environment Agency, 2017). Průměrné roční 

srážky napříč celou Evropou nenaznačují statisticky významnou změnu v daném období. 

Významné změny jsou pozorovány jen v sub-kontinentálním měřítku (Jol a Füssel, 2017). 

 

Obr. 12: Trendy ročních a letních srážkových úhrnů určené v databázi E-OBS v období 1960 – 2015. 

Mřížka reprezentuje uzlový bod, do kterého vstupují data alespoň ze tři stanic, tmavé body značí 

statistickou významnost na hladině 5%. Převzato z: EEA, 2017; Jol a Füssel, 2017.  

       Ve studii Caloiero a kol. (2018) autoři zjišťovali roční trendy v Evropě v databázi 

GPCCv6. I přes odlišné zkoumané období (1901 – 2009) výsledky ukazují stejný gradient 

trendů sever-jih. Převažují záporné trendy ročních srážek ve Středomoří (>20 mm / 10 let), dále 

také v Severním Irsku a na severním pobřeží Norska (obr. 13). Nárůst srážek je patrný ve většině 

střední a severní Evropy a na severu Portugalska, kde byl statisticky významný. V Portugalsku 

se tedy výsledek liší od výše popsaných trendů v datech databáze E-OBS. Téměř totožné 
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geografické rozložení trendů v Evropě bylo určeno v globálních studiích i z jiných souborů 

v pravidelné síti uzlových bodů (Caloiero a kol., 2018). 

 

Obr. 13: Trendy ročních úhrnů srážek určené v databázi GPCC v období 1906 – 2009. Převzato z: 

Caloiero a kol., 2018. 

       Klesající roční úhrny srážek ve Středomoří potvrzují výsledky napříč různými obdobími 

z několika databází (CRU, GPCP, CPC/PREC/L, UDEL a E-OBS). Rozdíly jsou v této oblasti 

pouze ve velikosti trendů a prostorovém vymezení statisticky významných hodnot (Tanarhte a 

kol., 2012). Statisticky významné poklesy určené z CRU TS 3. 1 (1951 – 2009) jsou na většině 

Balkánského poloostrova, Itálii, Španělsku a severní oblasti Maroka a Alžírska (obr. 14). Právě 

severozápad afrického kontinentu a Balkán vykazují pokles ročních srážek až 4% za dekádu. 

Statisticky významný nárůst je viditelný v severní Libyi, jižní Itálii a v severním Portugalsku 

(Philandras a kol., 2011; Tanarhte a kol., 2012). Mírný statisticky nevýznamný nárůst 

v karpatské oblasti odpovídá výsledkům určeným z regionálního souboru v pravidelné síti 

uzlových bodů CARPATCLIM v období 1961 – 2010 (Spinoni a kol., 2015). 
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Obr. 14: Prostorové rozložení trendů ročních srážkových úhrnů určené z CRU TS 3.1 pro období 1901 

– 2009 a 1951 – 2009 v mm / rok. Nárůst srážek vyznačen červenou barvou, pokles modrou, tmavé body 

značí statistickou významnost na hladině 5%. Převzato z: Philandras a kol., 2011.  

       Jarní srážkové trendy (MAM) určené z E-OBS a GPCC jasně ukazují rozdíl vývoje 

v severní a jižní Evropě, ale s větší regionální proměnlivostí než u ročních úhrnů. Rostoucí 

srážky převažují i v oblasti střední a východní Evropy a klesající i v jihovýchodních oblastech 

(obr. 15). Toto rozložení trendů odpovídá výsledkům z dat databáze CARPATCLIM pro 

karpatskou oblast, kde nastal nárůst srážek převážně v Polsku, na Ukrajině, Slovensku a 

Maďarsku, naopak pokles v Rumunsku a Srbsku (Spinoni a kol., 2015). Statisticky významný 

nárůst ve Skandinávii a pokles v Portugalsku potvrzují i výsledky v databázích CRU, UDEL a 

PREC/L (Tanarhte a kol., 2012).  

       V letním období (JJA) jsou očividné poklesy srážkových úhrnů v západní a jižní Evropě, 

dále také v Karpatech, na Kavkazu a Islandu (obr. 12; Jol a Füssel, 2017). Naopak nárůst je 

zřejmý v karpatské oblasti, v evropské části Ruska a na Balkáně. Prostorový gradient trendů je 

v tomto období odlišný s poklesem v západní části a nárůstem na východě (Casanueva a kol., 

2014). Výsledky odpovídají zjištěním studie van den Besselaar a kol. (2013) ze staniční 
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databáze ECA&D za stejné období. Z výsledků databáze GPCC v dlouhodobějším časovém 

horizontu již není geografické rozložení západ-východ tolik zřetelné (obr. 16).  

       Rostoucí podzimní (SON) srážkové úhrny převažují ve všech oblastech od Alp na sever 

s maximem na pobřeží Skotska a Norska (>10 mm / 10 let). Statisticky významné podzimní 

nárůsty byly v celé karpatské oblasti, především v Rumunsku a na Ukrajině. Lokální významné 

poklesy srážek nastávají v Itálii a na Balkánském poloostrově s největšími poklesy 8mm 

podzimních úhrnů srážek za dekádu (Spinoni a kol., 2015; Caloiero a kol., 2018).  

       V zimě (DJF) jsou statisticky významné poklesy výrazně zřetelnější v jihovýchodní 

Evropě a zasahují až do oblasti Levanty. Z výsledků databáze E-OBS a CARPATCLIM  jsou 

významné poklesy také v jižní Francii, v Maďarsku a v Karpatech (Casanueva a kol., 2014, 

Spinoni a kol., 2015). Tyto regionální tendence potvrzují i výsledky v databázi CRU TS 2.1, 

ale dokonce i staniční data (Bhend a von Storch, 2008; van den Besselaar a kol., 2013). Odlišují 

se ale v trendech v Německu, Česku a Polsku, kde výsledky z CRU TS ukazují klesající úhrny 

srážek (obr. 17), to může být způsobeno kratším zkoumaným obdobím (1973 – 2002). Kladné 

trendy lze vyjma některých částech střední Evropy pozorovat v celé oblasti severně od Alp se 

statisticky významnými trendy ve většině Skandinávie a Ruska (Caloiero a kol., 2018; Bhend 

a von Storch, 2008).  

       Obecně lze říci, že na podzim a v zimě převažují ve středních šířkách v Evropě rostoucí 

úhrny srážek. V severní Evropě tomu tak bylo ve všech ročních obdobích. Naopak subtropické 

oblasti Evropy zaznamenávají pokles, například na Pyrenejském poloostrově poklesly srážky 

ve všech obdobích kromě podzimu (Folland a kol., 2001; Casanueva a kol., 2014). Snížení 

úhrnů v jižní Evropě odpovídá výsledkům studií sledujících výskyt sucha vlivem změny 

srážkových poměrů v těchto oblastech (Caloiero a kol., 2018). 
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Obr. 15: Trendy sezonních úhrnů srážek v databázi E-OBS v období 1950 – 2010 (mm / rok), tmavé 

body značí statistickou významnost na hladině 5%. Převzato z: Casanueva a kol., 2014. 
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Obr. 16: Trendy sezonních úhrnů srážek v databázi GPCC v mm / 10 let v období 1906 – 2009, 

zvýrazněné body značí statistickou významnost na hladině 5%. Převzato z: Caloiero a kol., 2018.  
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Obr. 17: Zimní (DJF) srážkové trendy určené v databázi CRU TS 2.1 v období 1973 – 2002 v % / 10 let, 

relativní k průměru normálu 1961 – 1990. Převzato z: Bhend a von Storch., 2008. 
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4.5. Vývoj srážek určený v reanalýzách a jejich porovnání se staničními daty a daty 

v pravidelné síti uzlových bodů 

       Dlouhodobé trendy ročních srážkových úhrnů v období 1981 – 2010 z několika reanalýz 

(NCEP/NCAR, NCEP/DOE, CFSR, 20CR, MERRA, ERA-Interim a JRA-25) mají podobné 

geografické rozložení. I přes statistickou nevýznamnost trendů je očividný nárůst ročních úhrnů 

ve střední a východní Evropě (5 – 10% / 10 let) s maximem v Německu, dále pak ve většině 

Skandinávie, v Irsku a Pobaltí (2 – 5% / 10 let). Největší pokles srážek byl na Islandu (>15% / 

10 let) a ve Velké Británii (5 – 10% / 10 let), mírnější poklesy do 5% za dekádu jsou zjevné 

v jižním Švédsku, v Dánsku, v severní Skandinávii včetně poloostrova Kola a v navazující 

oblasti Ruska až na souostroví Nová země (Lindsay a kol., 2014). 

       Roční srážkové trendy v období 1979 – 2009 v datech ERA-Interim (soubor WFDEI) 

počítali autoři studie Nilsen a kol. (2014). Výsledné geografické rozložení se v mnoha oblastech 

poměrně liší od trendů určených ze staničních dat či dat v pravidelné síti uzlových bodů. Jde 

především o úbytky srážek v oblasti Švédska, Velké Británie, Francie a střední Evropy (západní 

Německo, Švýcarsko). Odlišný od výsledků z jiných druhů databází je také především nárůst 

na většině Španělska (Nilsen a kol., 2014). Alderlieste a van Lanen (2013) analyzovali soubor 

ERA-Interim pro odlišné období (1963 – 2011). Geografické rozložení trendů je však totožné 

s výsledky studie Nilsen a kol. (2014), liší se pouze výraznějšími poklesy ve středním 

Portugalsku a statisticky významným nárůstem v Německu.  

       Při porovnání ročních srážkových trendů určených v reanalýzách (1979 – 2013) se 

v severní Skandinávii s trendy v databázi ECA&D nejvíce shoduje MERRA-Land, která je 

založena převážně na sloučení s daty ze stanic (Marshall a kol., 2018). Vykazuje tak lepší shodu 

se staničními daty než reanalýzy JRA-55, ERA-Interim a CFSR. Výsledky z MERRA-Land se 

dobře shodují se staničními daty ve znaménku a statistické významnosti trendů jak v jižní části 

oblasti, tak na poloostrově Kola (obr. 18d). Výsledky JRA-55 a ERA-Interim vykazují nárůst 

srážek v celé oblasti. Při srovnání se stanicemi často určují totožné znaménko změny, ale pouze 

minimálně se shodují v určených oblastech statisticky významných trendů. Reanalýza CFSR 

(obr. 18a) ukazuje nereálné snížení u pobřeží ve Skandinávském pohoří a ve východní části 

poloostrova Kola, což také neodpovídá pozorovaným trendům ze staničního měření. Statisticky 

významné zvýšení ročních srážkových úhrnů je patrné na pobřeží Norska a v jižní oblasti Koly, 

kde již trendy odpovídají staničním trendům a jejich statistické významnosti. 
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       Obecně v celé oblasti převažuje nárůst úhrnů srážek s tím, že u jedné třetiny staničních dat 

byl statisticky významný. Regionálně se statisticky významné trendy s výsledky reanalýz ve 

většině neshodují. Jednotlivé databáze se mezi sebou liší i v regionálním rozložení rostoucích 

a klesajících srážkových úhrnů (Marshall a kol., 2018). 

 

Obr. 18: Roční srážkové trendy v Severní Skandinávii (1979 – 2013) v mm / 10 let určené z (a) CFSR, 

(b) ERA-Interim, (c) JRA-55 a (d) MERRA-Land. Bodem vyjádřena staniční data. Barevné linie označují 

hladiny významnosti p<0.1(fialová), p<0.05(zelená) a p<0.01 (žlutá). Převzato z: Marshall a kol., 2018. 

       Na jaře (MAM) docházelo dle ERA-Interim k nárůstu srážek v širším okolí Baltského 

moře. V létě (JJA) poté k nárůstu v Dánsku a jižní Itálii a k poklesu ve východním Středomoří 

a v Polsku. Podzimní (SON) trendy měly nejjasnější geografické rozložení s nárůstem v jižní 

Evropě (jižně od Alp) a poklesem na většině severní Evropy. V zimě (DJF) byl tento trend 

naopak obrácený s poklesem na jihu (Nilsen a kol., 2014). Prostorové rozložení sezonních 

trendů srážkových úhrnů z ERA-Interim odpovídá staničním a interpolovaným datům převážně 

v zimě a na jaře (van den Besselaar a kol., 2013; Casanueva a kol., 2014; Caloiero a kol., 2018) 

       Srážkové trendy chladného půlroku (říjen-březen) určené v datech reanalýzy ERA-40 

dobře prostorově odpovídají souborům (GPCC, E-OBS, CRU) v období 1961 – 2000 (van 

Haren a kol., 2012; Philandras a kol., 2011). Jedná se o nárůst úhrnů srážek v severní Evropě a 

pokles v jižní. Pro letní půlrok (duben-září) již jsou prostorové rozdíly větší. Příkladem mohou 

být nárůsty srážek v pobřežních oblastech Atlantiku, ve Velké Británii, v jižním Švédsku, 



48 

 

v Rumunsku a na Islandu, které neodpovídají výsledkům databází v pravidelné síti uzlových 

bodů, obdobně jako výrazně letních poklesy ve střední Evropě (obr. 19). Reanalýzy mají tak 

různou shodu vůči jiným druhům dat a obecně nepříliš dobře replikují oblasti se 

statisticky významnými pozorovanými trendy. Vykazují však lepší shodu s jinými druhy 

databází v oblastech s nízkými hodnotami srážkových trendů.  

 

Obr. 19: Porovnání srážkových trendů teplého půlroku z (a) ERA-40 v období 1961 – 2000 

s pozorovanými trendy v databázích v pravidelné síti uzlových bodů (b) GPCC, (c) E-OBS a (d) CRU.  

(f-i) stejné, ale pro srážky chladného půlroku. Hodnoty trendů v % / 100 let. (e) směrodatná odchylka 

mezi letními trendy GPCC, CRU a E-OBS, (j) stejné, ale pro zimní trendy.  Převzato z: van Haren a 

kol., 2012.  
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4.6. Možné příčiny rozdílů srážkových trendů určených z různých druhů dat 

       Vhodnost jednotlivých druhů datových souborů pro určování trendů je častým předmětem 

diskuze. Rozdíly výsledných hodnot mohou vycházet z vlastností druhů dat, ale také často z 

nestejného zkoumaného období. V případě plošně agregovaných trendů mohou mezi staničními 

a interpolovanými soubory vznikat rozdíly způsobené nerovnoměrným či nereprezentativním 

rozložením vybraných stanic, jejich různou hustotou napříč Evropou, určitým procentem 

chybějících dat a také chybovostí dat. Další rozdíly vycházejí z určité nepřesnosti vznikající při 

interpolaci z nepravidelné sítě do sítě pravidelné a také vlivem různého zastoupení stanic 

vstupujících do interpolace v průběhu času. Mění se také stanice, ze kterých se interpoluje 

konkrétní hodnota (např. úhrn srážek) uzlového bodu. Děje se tak pokud například leží uzlový 

bod na rozhraní mezi dvěma odlišnými oblastmi (např. srážkově bohatší pohoří a sušší údolí). 

Poté záleží, zda do bodu majoritně vstoupí data ze stanic jedné nebo druhé oblasti, takový 

poměr vstupujících stanic se v průběhu času může změnit, a tak může dojít ke změně trendu. 

       U atmosférických reanalýz při určení trendů hraje roli změna v druhu a množství 

asimilovaných dat v průběhu chodu reanalýzy a to zejména v roce 1957, kdy začala do reanalýz 

vstupovat aerologická data a v roce 1967, kdy byla asimilována důležitá přízemní data 

z několika států včetně evropských. Významnou nehomogenitou je zavedení prvních 

družicových dat (a dat z komerčních letadel) již v roce 1972 a jejich výrazné rozšíření v roce 

1979 (Kistler a kol., 2001; Simmons a kol., 2004; Uppala, 2007; Mooney a kol., 2011). 

Rozdílné chování reanalýz může být kromě vstupů nových dat důsledek využívání nových 

pozorovacích systémů. Konkrétně zahrnutí pozorování vlhkosti družicovým nástrojem SSM/I 

(angl. Special Sensor Microwace/Imager) od roku 1987 (Kobayashi a kol., 2015, Bosilovich a 

kol., 2011; Hua a kol., 2019). Dále v roce 1991 došlo k výbuchu sopky Mount Pinatubo na 

Filipínách a bylo vyvrženo do stratosféry nejvíce sopečných aerosolů od výbuchu sopky 

Krakatoa v roce 1883. Modelované srážkové úhrny reanalýz z družicových dat v druhé 

polovině tohoto roku byly výrazně zvýšené právě z důvodu vysoké koncentrace aerosolů 

v atmosféře. Pro rok 1991 nebyly dostupná data z nástroje SSM/I, díky čemuž nebyla 

dostatečná kontrola dat vlhkosti a srážek. V řadě výsledných úhrnů se následně mohlo projevit 

zlepšení kontroly dat s nástupem nových nástrojů v letech 1997/98 (Uppala, 2007; 

Trenberth, 2011; Tsujino a kol., 2018). Dalším faktorem, který se může projevit ve 

výsledném úhrnu srážek je vliv klimatických oscilací, jako je například silná epizoda El Niño 

v letech 1997 a 1998 (Tsujino a kol., 2018). Důsledky této oscilace na srážky by se ovšem měly 

projevit kromě reanalýz obdobně i ve staničních a interpolovaných datech. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-018-04604-0#ref-CR8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-018-04604-0#ref-CR52
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/el-nino
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       K rozdílům dále může přispívat především shlazená orografie, kdy jsou například 

v reanalýzách vyšší srážky spojené se západní částí Skandinávského pohoří více rozšířené do 

vnitrozemí (Marshall a kol., 2018). Nejvyšší korelace mezi trendy určených v reanalýzách a 

staničních datech v Evropě jsou v zimní sezoně, ve které se i nejvíce shoduje geografické 

rozložení trendů. Naopak v létě jsou pozorovány největší rozdíly, což může být přičítáno 

reprezentaci konvektivních srážek v různých reanalýzách. Konvektivní srážky se totiž vyskytují 

nejčastěji v letním období. Tento systematický problém může následně způsobit zkreslení 

srážkových trendů. Další příčinou rozdílů kromě parametrizace konvekce v systémech 

ECMWF, NCEP či JMA je rozdílná asimilace dat. Na geografické rozložení trendů může mít 

také vliv již zmíněná topografie. Například rozdíly trendů mezi NCEP/NCAR a NCEP/DOE 

lze částečně vysvětlit výrazně hladší topografií v druhém zmíněném produktu (Zolina a kol., 

2004). 
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5. Data 

       Následující kapitola se zabývá podrobným popisem vybraných klimatických databází, 

které v této práci sloužily pro výpočty srážkových trendů v Evropě. Jedná se o detailní 

informace o použitých datových souborech a následně informace o kontrole kvality dat ve 

vybraných databázích. Byla využita data získaná pozorováním na klimatických stanicích, data 

interpolovaná do pravidelné sítě uzlových bodů a data z atmosférických reanalýz. Následuje 

popis metod využitých ke zpracování a vyhodnocení dat.  

5.1. Výběr a popis datových souborů  

       Cílem této diplomové práce je výpočet a porovnání srážkových trendů v Evropě mezi třemi 

výše uvedenými druhy datových zdrojů v období od 1. 1. 1961 do 28. 2. 2011 (18 322 dní). Pro 

tuto analýzu bylo potřeba nejprve stažení potřebných dat z webových stránek European Climate 

Assessment & Dataset (www.ecad.eu), konkrétně datový soubor staničních dat ECA&D a 

soubor interpolovaných dat E-OBS. Z webových stránek Climatic Research Unit 

(http://www.cru.uea.ac.uk/) byl stažen datový soubor interpolovaných dat CRU TS v 4.03. 

Datový soubor atmosférické reanalýzy JRA-55 byl stažen z webu National Center for 

Atmospheric Research, NCAR (https://rda.ucar.edu/). Poslední využitý soubor, reanalýza 

NCEP/NCAR, byl stažen z webu National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA 

(https://psl.noaa.gov/data/index.html). Většina dat těchto jednotlivých databází je volně 

dostupná pro nekomerční využití. Sledovaným územím je Evropa a její blízké okolí. Data byla 

proto zpracovávána i pro Turecko, část Blízkého východu a sever afrického kontinentu.  

5.2. Staniční data  

       Staniční databáze ECA&D v současné době poskytuje data o dvanácti klimatických 

prvcích a je vytvořena více než 19 000 stanicemi, z nichž více než polovina obsahuje data o 

srážkách. Důvodem pro výběr této databáze byl její velký plošný rozsah a hustota stanic v rámci 

zájmového území, automatická kontrola kvality dat a dobrá dostupnost. Z dostupných dat byly 

využity pouze časové řady „non-blended“, u kterých na rozdíl od sezónních „blended“ dat 

nedocházelo ke spojování více řad do jedné, nebylo použito doplňování chybějících hodnot 

z okolních stanic a nedocházelo k aktualizacím dat ze synoptických zpráv. Non-blended data 

jsou dostupná pro třetinu všech stanic se srážkovými daty (Klein Tank a kol., 2002; van Engelen 

a kol., 2008). Bylo zapotřebí vybrat takový počet stanic, aby byly rovnoměrně rozmístěné o 

dostatečné hustotě v rámci Evropy a také v rámci jednotlivých států. Hustota pokrytí je značně 

proměnlivá z důvodu nerovnoměrnosti databáze. Při použití všech dostupných řad by došlo ke 

http://www.ecad.eu/
http://www.cru.uea.ac.uk/
https://rda.ucar.edu/
https://psl.noaa.gov/data/index.html
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značným rozdílům v množství stanic jednotlivých oblastí, proto byl použit pouze výběr stanic, 

a tak nedošlo k přehuštění některých částí území.  

       Hlavním kritériem výběru stanice byla dostatečně dlouhá a nepřerušovaná klimatická řada. 

Byl brán zřetel na míru homogenity dané řady a na nízký počet chybějících údajů. Pro některé 

státy Evropy nejsou v databázi staniční řady k dispozici nebo jsou pouze v omezené míře. 

Například Německo či Švédsko jsou zastoupeny více než tisícem stanic, naopak Rumunsko, 

Bulharsko, Španělsko, Island či Turecko jsou zastoupeny pouze jednotkami či desítkami stanic. 

U některých zemí nelze většinu dat stáhnout pro veřejné účely (Polsko, Bělorusko). Obecně 

nejméně dostupných dat je zejména v jihovýchodní Evropě a na pobřeží Afriky, kde byly 

s kompletní řadou pouze jednotky stanic. Česká republika je v databázi zastoupena pouze 

jednou meteorologickou stanicí (Milešovka) v nadmořské výšce 837 m n. m. K výběrům 

z databáze ECA&D proto bylo přiřazeno dalších 9 stanic s odpovídající a kompletní časovou 

řadou na území ČR z historických dat dostupných na webu Českého hydrometeorologického 

ústavu (http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data/data-ze-stanic-site-RBCN). 

Řady denních úhrnů srážek z českých stanic jsou ve sledovaném období bez chybějících a 

chybových dat. Česká data jsou zveřejněna na základě datové politiky Světové meteorologické 

organizace pro stanice spadající do sítě RBCN (The Regional Basic Climatological 

Network). Vzhledem k minimálnímu doplnění o data z jiných databází či meteorologických 

institucí nedochází k výraznému mísení testů homogenit a vzniku dalších neshod. Pro 

zjednodušení je v následujícím textu tento soubor ECA&D doplněný o stanice ČHMÚ 

označován pouze jako „ECA&D“. 

       U jednotlivých stanic byl dále kontrolován obsah kompletní informace o denních úhrnech 

srážek v co nejdelším časovém období. Například data z Turecka a z pobřeží Afriky zahrnují 

zpravidla jen velmi krátké časové období a mnoho chybějících dat. Veškeré výše popsané 

informace o dostupnosti dat jsou platné pro léto roku 2019, kdy byla tato data vybírána 

z databáze.  

       Nejvíce vhodných stanic s malým množstvím chybějících nebo chybových dat bylo 

zjištěno pro období 1960 – 2011. Řady, které začínaly již v padesátých letech, obsahovaly velké 

množství chybějících dat. Zároveň stanic s časovou řadou končící po roce 2010 bylo výrazně 

méně, neboť databáze se doplňuje postupně a obsahuje tak velmi málo plně aktualizovaných 

dat. Zvolené období je tak základním pozorovacím obdobím i pro ostatní datové soubory 

využité v této práci. Pří výběru konkrétních stanic byl také brán zřetel na kompletnost datové 

řady. Využity byly stanice s nejvýše 10% chybějícími daty z celkové časové řady. Stanice 

http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data/data-ze-stanic-site-RBCN
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nebyla zařazena do dalších výpočtů a analýz v případě, že v 50 leté časové řadě sezonních 

srážek byly „chybné“ více než dvě celé sezony, které nesměly následovat hned po sobě. 

„Chybná sezóna“ byla stanovena jako taková, v jejíž celé řadě denních dat (90 – 92 dní) chybělo 

více než 9 dní s daty. 

       Finální výběr z ECA&D čítá 498 klimatických stanic doplněných o 9 řad z ČHMÚ, celkově 

bylo zpracováváno tedy 507 stanic. Byly zahrnuty stanice ze 40 států Evropy a z šesti států 

blízkého okolí. Nejvyšším počtem je zastoupeno Rusko, dále Švédsko, Francie a Německo, 

naopak nízký počet je patrný v Turecku, na Ukrajině, Islandu a pobřežních oblastech Afriky 

(viz Tab. 5 a obr. 20). Pro některé státy nebyly v databázi dostupné stanice, které by splňovaly 

kritéria výběru (například Bulharsko, Monako, Andorra či Vatikán). Přesto bylo zájmové území 

poměrně rovnoměrně prostorově pokryto, což je podstatné pro porovnání hodnot srážkových 

trendů s interpolovanými daty a reanalýzami. Pouze v některých lokálních oblastech 

zkoumaného území může být porovnání s těmito datovými soubory komplikováno.  

Tabulka 5: Počet využitých stanic podle jednotlivých zemí z databáze ECA&D a z ČHMÚ. 

Název státu a počet využitých stanic 

Albánie 1 Itálie 17 Rakousko 7 

Alžírsko 5 Izrael 4 Rumunsko 16 

Ázerbájdžán 1 Kypr 2 Rusko 141 

Belgie 1 Libye 5 Řecko 9 

Bělorusko 16 Litva 2 Severní Makedonie 1 

Bosna a Hercegovina 1 Lotyšsko 1 Slovensko 5 

Černá Hora 2 Lucembursko 1 Slovinsko 2 

Česká republika 9 Maďarsko 5 Srbsko 3 

Dánsko 5 Malta 1 Sýrie 3 

Egypt 3 Maroko 2 Španělsko 22 

Estonsko 7 Moldavsko 1 Švédsko 38 

Finsko 13 Německo 25 Švýcarsko 6 

Francie 25 Nizozemsko 4 Turecko 4 

Chorvatsko 6 Norsko 20 Ukrajina 16 

Irsko 5 Polsko 22 Velká Británie 13 

Island 6 Portugalsko 3  
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Obr. 20: Prostorové rozložení 498 vybraných klimatických stanic souboru ECA&D použitých do analýzy 

srážek (doplněno o 9 stanic z ČHMÚ – zvýrazněno červeně). 
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       Z důvodu různých termínů pozorování klimatických prvků v rámci států Evropy jsou řady 

dat ECA&D označeny kódem. Podle tohoto kódu lze zjistit denní dobu záznamu hodnot na 

konkrétní stanici. U některých stanic může být na výběr z více srážkových řad s různými 

termíny pozorování. Pro celou Evropu však bohužel nelze zvolit pouze jeden termín pozorování 

u všech řad, právě z  důvodu odlišných pozorovacích časů mezi státy (Klein Tank a kol., 2002; 

Klok a Klein Tank, 2009). Stejně tak je tomu i u denních úhrnů srážek, jednotlivé termíny 

pozorování označené kódem znázorňuje obr. 21. Rozdílná metodika získání dat o denním úhrnu 

srážek nemůže ovlivnit srovnání hodnot výsledných srážkových trendů mezi jednotlivými 

stanicemi ani při porovnání s jinými zdroji dat.  

 

Obr. 21: Termíny pozorování (a jejich kódy) denních úhrnů srážek využívané u staničních dat databáze 

ECA&D. Převzato z: Project team of ECA&D, 2020.   

       Termíny pozorování se u stanic liší i regionálně a jsou proměnlivé i v rámci jednotlivých 

zemí. U vybraných stanic je nejčastějším termínem měření denního úhrnu srážek RR4, 

regionálně nejčastější v Rusku a Rumunsku (obr. 22). Termín RR3 je využívaný v Německu, 

Rakousku, Španělsku, Velké Británii a Finsku. RR9 je termín využívaný v Česku, Polsku, 

Francii a Švédsku. U poměrně velkého počtu stanic není interval měření znám.  
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Obr. 22: ID pozorovacích termínů denního úhrnu srážek u vybraných stanic databáze ECA&D a stanic 

ČHMÚ.  

 

5.3. Interpolovaná data a data z atmosférických reanalýz 

       Datový soubor E-OBS pokrývá území Evropy a širšího okolí od 25° do 75° severní šířky 

a od 40° západní délky do 75° východní délky, krok sítě 0,25° x  0,25°. Pro účely této práce 

však bylo vybráno zmenšené území, pro něž jsou k dispozici staniční data z ECA&D tak, aby 

byla pokryta oblast od Islandu až za pohoří Ural, respektive od pobřeží Afriky až k severním 

břehům Norska. Byla vybrána aktuální verze 20.0e s časovým rozpětím od 1. 1. 1950 do 31. 

12. 2019. Jednotlivé klimatické veličiny v této databázi nejsou interpolovány nad oceány 

(Haylock a kol., 2008).  Pro analýzy této práce bylo využito 10 402 uzlových bodů databáze E-

OBS (obr. 23). Zkoumané období je totožné jako u ostatních databází, bylo proto potřeba 

převést více než 18 000 rastrů (v denním rozlišení) na měsíční či sezonní data a až následně 

počítat srážkové trendy.  
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Obr. 23: Prostorové rozložení 10 402 vybraných uzlových bodů interpolované sítě souboru E-OBS.  

       Druhým vybraným souborem je databáze CRU TS v 4.03 zahrnující 10 klimatických 

proměnných v měsíčním rozlišení. Data z tohoto zdroje pokrývají období od ledna 1901 až do 

prosince 2018. Jsou poskytována v globálním měřítku a kroku sítě 0,5° x 0,5° (přibližně 55 

km). Celosvětová síť CRU TS zahrnuje 720 sloupců a 360 řádků. Celkem se jedná o 259 000 

uzlových bodů, ze kterých bylo vybráno 7 678 bodů pro území Evropy (obr. 24). Bylo potřeba 

zpracovat 602 rastrů (měsíčních úhrnů srážek) pro každý jednotlivý bod. Na rozdíl od předchozí 

databáze zde nechybí data z východní části zkoumaného území (evropská část Ruska) a 

některých oblastí na severu Afriky.  

       Současné produkty CRU v pravidelné síti uzlových bodů jsou dostupné v textových 

dokumentech ASCII nebo ve formátu NetCDF (Network Common Data Form), ve kterém byly 

přístupné i ostatní databáze v síti uzlových bodů využité v této práci včetně reanalýz. 
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Obr. 24: Prostorové rozložení 7 678 vybraných uzlových bodů interpolované sítě souboru CRU TS 

v 4.03. 

       Jako vhodný reanalýzový datový soubor se především vzhledem k časovému a 

prostorovému rozlišení jeví reanalýza JRA-55. Databáze zahrnuje data o úhrnu srážek v 

tříhodinových, šestihodinových, denních a měsíčních hodnotách od 31. 12. 1957 do 

současnosti. Originální verze má také celosvětové pokrytí, pro účely této práce byla proto 

vytvořena podobná síť jako v případě interpolovaných dat. Řady jsou poskytované v kroku sítě 

0,56° x 0,56° (přibližně 60 km). Data jsou dostupná opět ve formátu NetCDF, kde celosvětová 

síť zahrnuje 640 sloupců a 320 řádků. Z téměř 205 000 uzlových bodů bylo vybráno 6 559 bodů 

pro účely této práce (obr. 25). Přestože reanalýzy poskytují údaje i z území nad oceánem (na 

rozdíl od většiny staničních či interpolovaných dat), jsou pro účel snazšího porovnání s dalšími 

datovými zdroji vybrány pouze uzlové body nacházející se nad pevninou. 
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Obr. 25: Prostorové rozložení 6 559 vybraných uzlových bodů atmosférické reanalýzy JRA-55.  

       Posledním vybraným souborem dat je globální reanalýza NCEP/NCAR, která poskytuje 

šestihodinové, denní a měsíční hodnoty srážek od 1. 1. 1948 do současnosti. Jde o tradiční a 

bez přerušení aktualizovaný projekt vytvářející analýzy atmosférických polí na podporu 

výzkumných a jiných klimatických prací.  

       Zde byla opět vybrána síť, která nejvíce odpovídá výše uvedeným databázím. Řady jsou 

v originální verzi poskytované v kroku sítě 2.5° x 2,5°. Ovšem data denních či měsíčních úhrnů 

srážek jsou dostupná jako odvozené proměnné (derived variables) v síti 1,875° x 1,875°. V této 

pravidelné síti byla data reanalýzy stažena. Celosvětová síť zahrnuje 192 sloupců a 94 řádků, 

z 18 000 uzlových bodů bylo vybráno 610 pro zkoumané území (obr. 26). Krok sítě této 

databáze je oproti ostatním souborům hrubší, což se projevuje i na výsledných mapových 

výstupech. Ovšem pro porovnání srážkových trendů jednotlivých oblastí v evropském měřítku 

se tento rozdíl nejevil jako výrazný problém. Informace o všech vybraných databázích 

v pravidelné síti uzlových bodů jsou shrnuty v tabulce 6. 
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Obr. 26: Prostorové rozložení 610 vybraných uzlových bodů atmosférické reanalýzy NCEP/NCAR.  

 

Tabulka 6: Specifika vybraných databází s pravidelným prostorovým rozlišením (interpolovaná data a 

reanalýzy).  

Databáze Oblast Krok sítě 

počet vybraných bodů vybraná  původní vybraný původní 

E-OBS (10 402) 30° s.š. – 71° s.š. 

23.5° z.d. – 45° v.d. 

25.25° s.š. – 75.5° s.š. 

40.5° z.d. – 75.5° v.d. 

0.25° 0.25°; 0.1° 

CRU TS v 4.03 (7 678)  30.25° s.š. – 74.75° s.š. 

24.25° z.d. – 65.75° v.d. 

globální 0.5° 0.5° 

JRA-55 (6 559) 30° s.š. –  75° s.š. 

24° z.d. – 65° v.d. 

globální 0.56° 

(60 km) 

0.56° 

NCEP/NCAR (610) 31.42° s.š. – 73.30° s.š. 

24.38° z.d. – 65.63° v.d. 

globální 1,875° 2,5°;  1,875° 
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5.4. Kontrola kvality dat 

       Všechny naměřené hodnoty ve staničním souboru dat ECA&D jsou přímo v databázi 

podrobeny automatické kontrole kvality. Na základě podmínek pro splnění kvality (obr. 27) 

byly hodnoty denního srážkového úhrnu označeny indexem kvality jako platné (0) v případě, 

že pro hodnotu byly splněny všechny podmínky, podezřelé (1) v případě, že pro hodnotu nebyla 

splněna jedna podmínka, nebo chybějící (9) v případě, že nebyly splněny podmínky nebo 

chyběla data. Jako podezřelé byly při testování kvality označeny dny se srážkovým úhrnem nad 

300 mm. Project team of ECA&D (2013) popisuje, že kontrola kvality dat je prováděna 

automaticky, ale například srážkové extrémy označené jako podezřelé jsou ještě zpětně 

manuálně kontrolované. V takovém případě se například z radarových snímků zjišťuje, zda byl 

konkrétní extrémní srážkový úhrn možný. 

 

Obr. 27: Podmínky nastavené při kontrole kvality dat ve staničním datovém souboru ECA&D pro 

srážkové úhrny. Převzato z: Project team of ECA&D, 2020.   

       Kromě automatické kontroly ECA&D byla data ještě kontrolována při zpracování této 

práce, především u těch stanic, kde vycházely výrazně vysoké či nízké trendy. Pro analýzu 

srážkových trendů byly využity hodnoty označené jako platné (0), podezřelá data (1) nebyla 

uvažována, neboť dostatečně poukazují na chybovost dané hodnoty. Celkem 0,5% dat jsou 

v databázi označena jako podezřelá, neboť většina dat je kontrolována již na úrovni 

jednotlivých národních institucí poskytujících data. Dále jsou na srážkových řadách ECA&D 

prováděny testy homogenity dle metodiky popisované ve studii Wijngaard a Klein Tank (2003), 

na jejíž základě jsou řady rozřazeny do tří tříd homogenity. Jedná se o třídy „useful“, „doubtful“ 

a „suspect“, tj. o třídy „užitečné“, „pochybné“ a „podezřelé“. Kvalitativní interpretace těchto 

tříd vyjadřuje vhodnost jejich využití k analýzám trendu. Pro období 1901 – 1999 bylo celkem 

25% srážkových řad ECA&D označeno jako „pochybné“ či „podezřelé“, v období 1946 – 1999 

to již bylo méně, celkem 13% (Wijngaard a Klein Tank, 2003). Je potřeba, aby výkyvy 
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v klimatických řadách byly způsobovány pouze kolísáním klimatu bez vlivu ostatních faktorů, 

jako jsou například změny v rutinních pozorovacích metodách. U ECA&D jsou bohužel 

metadata zaznamenávána jen u malého množství řad, a proto nehomogenity nemusí být vždy 

dostatečně odhalovány (Klok a Klein Tank, 2009). 

       Kontrola kvality dat interpolovaného souboru E-OBS vychází z již kontrolovaných 

klimatických stanic souboru ECA&D, tedy z podmínek popsaných na obr. 27. Obdobně je tomu 

u souboru CRU TS, kde již vstupní národní instituce provádějí homogenizaci a kontrolu dat, 

včetně kontroly umístění stanice a odlehlých hodnot. Homogenizace celého souboru by byla 

komplikovaná. UK Met Office provádí kontrolu globálních měsíčních klimatických dat 

z NCDC - National Climate Data Centre a ze zpráv CLIMAT. Kontrola kvality nemůže zaručit 

vyloučení veškerých chybných dat tak velkého souboru, a to z důvodu mnoha způsobů, jak 

mohou být data následně využita. Data jsou ve studiích podrobena mnoha druhům statistického 

zpracování, které může potenciálně odhalit problémy pro další studium (Harris a kol., 2020). 

       Atmosférické reanalýzy jako je JRA-55 nebo NCEP/NCAR nejsou jako takové 

kontrolovány. Kontrolovaná jsou ale data do nich vstupující v rámci asimilačního systému. Při 

asimilaci dat se detekují chyby vznikající v důsledku přístrojového měření, chyb lidského 

faktoru nebo nedostatečných metadat. Taková data jsou před asimilací do reanalýzy vyloučena. 

Hodnoty lišící se od běžných dat se porovnávají s modelovými hodnotami. Zjištěné podezřelé 

(například dvojí hodnoty), nereprezentativní nebo odlehlé hodnoty se vylučují automaticky. U 

dat ještě může proběhnout úprava a následné přijetí. Časté je také přímé porovnání s daty 

z jiných reanalýz (Kobayashi a kol., 2015). Podrobné kontroly se u reanalýz provádějí při 

změnách pozorovacích systémů (např. nové druhy družicových dat, nové proměnné). V období 

zavádění těchto systémů fungují paralelní databáze, ve kterých nejsou tyto nové systémy 

zavedené, slouží tak pro porovnání s novými výstupy. Výstupy z databáze jsou kontrolovány 

testy homogenity pro každý měsíc automatickým systémem (Kalnay a kol., 1996).  

       Výstupní proměnné reanalýz jsou rozdělené do čtyř tříd v závislosti na stupni ovlivnění 

pozorováním nebo numerickými modely. Srážková data patří do třídy s nejvyšším stupněm 

ovlivnění numerickým modelem a nejnižším stupněm ovlivnění daty, měly by tak být 

používány s opatrností, neboť jsou během asimilace určované přímo modelem.  
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6. Metody zpracování  

       Pro praktickou část práce s datovými soubory bylo použito několik metodických postupů. 

Prvotně byl využit programovací jazyk R určený pro statistickou analýzu dat a jejich grafické 

znázornění skrze vývojové prostředí Rstudio. Dále byly využity statistické nástroje a funkce 

tabulkového procesoru Microsoft Excel. Široce byla využita makra díky podpoře pro Visual 

Basic for Applications (VBA). Pro vizualizace dat a určení prostorových rozdílů mezi 

databázemi byl využit program ArcGis 10. 5. od firmy ESRI. Konkrétně byla využita aplikace 

ArcMap, která umožnuje využití metod kartografické a GIS analýzy. 

       Prvním krokem bylo zpracování dat do podoby sezonních a ročních úhrnů srážek všech 

stanic/uzlových bodů. Staniční data databáze ECA&D v původních textových souborech 

obsahovala denní hodnoty srážek v jednotkách 0,1 mm. Z důvodu denního záznamu hodnot za 

dlouhý časový úsek pro obsáhlý počet stanic se jednalo celkem o 11 milionů řádků dat pouze 

pro danou databázi. Pro zpracování takto velkého objemu dat bylo zapotřebí využít podporu 

VBA v programu Microsoft Excel, kde byly vytvořeny tabulky o 498 sloupcích (počet stanic) 

a 18 322 řádcích (počet dní). Denní hodnoty byly následně převedeny na sezonní a roční úhrny. 

Roční úhrny jsou stanoveny pro kalendářní rok, tj. období od 1.1 do 31.12. Byla použita obvyklá 

meteorologická definice ročních období: zima (prosinec, leden, únor); jaro (březen, duben, 

květen); léto (červen, červenec, srpen); podzim (září, říjen, listopad). Zima se týká vždy roku, 

u kterého jsou dostupná data za měsíce leden a únor. První zima roku 1962 začíná tedy 

v prosinci 1961, poslední sledovaná zima končí v únoru 2011. Pro každou stanici tak vznikly 

50 let dlouhé řady sezonních a ročních úhrnů srážek. Totožná byla příprava dat pro ostatní 

databáze. Většina dalších úprav na datech a výpočtů byla prováděna v programovacím jazyce 

R, kde je možné zpracovat výrazně objemnější množství dat databází v uzlových bodech ve 

formátu NetCDF. 

       Po výběru vhodných datových řad, které prošly již výše uvedenými kritérii, byly spočítány 

trendy celkových srážkových úhrnů v období 1961 až 2011 pomocí Theil-Senovy regrese. 

Podrobnosti o využitých statistických metodách jsou uvedené v následující kapitole 6.1. Trendy 

byly spočítány pro absolutní i relativní hodnoty, které byly vztažené k průměrnému úhrnu 

srážek referenčního období (1961 – 1990) jednotlivých stanic/uzlových bodů. Po zjištění 

velikosti trendů bylo nutné otestovat jejich statistickou významnost. Pro účely této práce bylo 

využito neparametrického Mann-Kendallova testu. Dále byl počítán korelační koeficient, který 

ukazuje míru lineární závislosti. Byl zjišťován mezi detekovanými hodnotami trendů 

jednotlivých databází pro určení velikosti jejich vzájemného vztahu. V Excelu a Rstudiu tento 
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výpočet umožňují např. funkce Pearson či Correl. V Gisu je možné využít SDM Toolbox 

s funkcí Raster Correlations and Summary Statistics. Všechny tyto tři možnosti vykazují 

podobné výsledky.  

       Hodnoty trendů byly znázorněny v mapách s cílem porovnat jednotlivé zdroje, a to 

v každém ročním období zvlášť. Zobrazeny byly jako barevný rastr v případě dat v uzlových 

bodech. Staniční data byla zobrazena bodovou metodou, neboť pro interpolaci bylo na tak velké 

území dostupné příliš malé množství dat.  Zároveň je u stanic důležitá jejich přesná geografická 

poloha. Jednotka změny poměru úhrnu srážek je v mm a % za 10 let. Všechny mapy mají 

jednotnou barevnou škálu o určitých intervalech vyjadřující velikost kladných a záporných 

trendů za deset let. Statisticky významné trendy byly poté znázorněny šrafurou v oblastech 

uzlových bodů. U staničních dat jsou statisticky významné stanice vyznačené černým bodem. 

       Pro popsání prostorových rozdílů trendů mezi datovými zdroji byly převážně využity 

interpolovaná data a reanalýzy, kdy uzlové body databází JRA-55 a NCEP/NCAR byly 

odečtené od nejbližších bodů E-OBS a CRU TS s tím, že vzdálenost daných bodů musela být 

nižší než 20 km. Tyto rozdíly byly následně mapovány včetně jejich statistické významnosti 

vypočítané pomocí Fisherova testu pro rovnost dvou korelačních koeficientů.  

       V grafech jsou dále vyjádřené srážkové odchylky od normálu období 1961 – 1990 pro 

každou databázi, jedná se o odchylky průměrované přes všechny stanice a uzlové body. Grafy 

byly vytvářené pro celou Evropu a pro oblasti, kde se objevují podstatné rozdíly v trendech 

mezi datovými soubory. Referenční období 1961 – 1990 je stejné pro všechny zobrazené řady 

odchylek srážek v této práci. 

6.1. Statistické metody 

       Řady úhrnů srážek byly analyzovány metodou Theil-Senovy regrese sloužící k odhadu 

trendu pomocí sklonu regresní přímky. Jde o neparametrickou metodu lineární regrese bodů ve 

dvou nebo vícedimenzionálních prostorech. Ve srovnání s běžnou lineární regresní metodou 

nejmenších čtverců jde o robustní metodu lineárního proložení bodů, která není citlivá na 

odchylky od normálního rozdělení včetně odlehlých hodnot (Budíková a kol., 2002; Kalina a 

kol., 2014). U neparametrických metod také obecně není předpokládáno normální rozdělení 

náhodných proměnných. 

       Pokud je v časové řadě přítomen lineární trend, pak lze skutečný sklon (změna za jednotku 

času) odhadnout pomocí postupu vyvinutého Senem (1968). Princip výpočtu spočívá v nalezení 

mediánu ze všech možných směrnic určených všemi dvojicemi bodů. Ten je vypočítán jako 
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medián rozdílů mezi hodnotami závislé proměnné a hodnotami určenými získanou přímkou 

s vypočítanou směrnicí a nulovým absolutním členem v týchž bodech (Kalina a kol., 2014).  

 

 �̂� =  med
𝑦𝑖 − 𝑦𝑗

 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗

, 𝑖 > 𝑗 

       Z hodnot proměnných x (čas) a y (srážkový úhrn) se vytvoří všechny kombinace dvou 

bodů, tedy dvojice [xí, yí] a [xj, yj], ty se poté spojí přímkou a u každé přímky se určí její 

směrnice. Následně se určí medián ze všech takto vypočtených hodnot b a ten se použije jako 

odhad trendu. Medián (med) je střední hodnota statistického souboru, která dělí řadu vzestupně 

seřazených prvků na dvě poloviny, tento statistický ukazatel není ovlivněn extrémními 

hodnotami. 

       Pro ověření statistické významnosti trendu, tedy zda je hodnota trendu statisticky 

významně odlišná od nuly, byla využita metoda Mann-Kendallova neparametrického testu 

(Mann, 1945; Kendall, 1975).  

 

kde n je délka časové řady, xi a xj jsou hodnoty dat i a j v řadě a sgn je funkce daná vztahem  

 

       Testuje se nulová hypotéza H0: b = 0 proti Ha: b ≠ 0. Míru významnosti určuje p-hodnota, 

přičemž nulová hypotéza se zamítá, pokud je míra významnosti vyšší než požadovaná hodnota. 

Hypotéza byla testována na hladině statistické významnosti α = 0,05. Data byla nejprve 

upravena do požadovaného formátu pomocí programovacího jazyka Rstudio a následně 

zpracována pomocí programu MAKESENS (Salmi a kol., 2002), který byl vytvořen pro MS 

Excel v programovacím jazyce Visual Basic jako makro a je volně dostupný veřejnosti. 

Program umožňuje výpočet obou výše uvedených statistických metod.  

       Statistická významnost rozdílů mezi trendy jednotlivých databází byla počítána pomocí 

Fisherova testu pro rovnost dvou korelačních koeficientů (Paul, 1989). V tomto případě se 
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jednalo o korelační koeficienty mezi srážkami a časem pro dva porovnávané (odečtené) uzlové 

body. K výpočtu byly využity funkce prostředí Rstudio. Vždy byly dány dva nezávislé náhodné 

výběry výběrových koeficientů korelace r a r* o rozsazích n a n*. Koeficienty byly nejprve 

normalizovány pomocí Fisherovy z-transformace, která je dána logaritmickým vztahem 

 𝑍 =
1

2
ln

1+𝑟

1−𝑟
 , pro test nulové hypotézy r = r* je pak využita testová statistika 

 𝑈 =  
𝑍−𝑍∗

 √
1

𝑛−3
 +

1

𝑛∗−3

, která má při platnosti H0 normální rozdělení N (0,1). 
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7. Výsledky 

       Hlavní důvody důležitosti studií změn srážek v závislosti na druhu datového zdroje byly 

již naznačeny v úvodu této diplomové práce. Existuje mnoho studií zabývajících se srážkovými 

trendy ve vybraných oblastech Evropy, ovšem rozdíly v trendech srážkových úhrnů určených 

z různých databází jsou předmětem studií pouze okrajově.  

       V této kapitole jsou tak představeny zjištěné dlouhodobé trendy srážkových úhrnů na 

území Evropy určené ze tří různých druhů klimatických dat pro období 1961 – 2011. 

Popisovány jsou roční trendy a trendy v jednotlivých sezonách. Sezóny jsou děleny na zimu 

(prosinec, leden, únor; označováno anglicky December, January, February, DJF); jaro (březen, 

duben, květen; anglicky March, April, May, MAM), léto (červen, červenec, srpen; anglicky 

June, July, August; JJA) a podzim (září, říjen, listopad; anglicky September, October, 

November, SON). Důraz je kromě celkových hodnot srážkových trendů kladen především na 

jejich geografické rozložení, statistickou významnost a na oblasti s největšími rozdíly 

v trendech mezi pěti vybranými databázemi. Vývoj úhrnů srážek jednotlivých databází pro 

celou Evropu či vybrané stanice je následně ukázán na grafech odchylek úhrnů od období 1961 

– 1990.  

7.1. Celkové změny srážkových úhrnů 

       Celkové trendy srážkových úhrnů byly určeny pro největší možnou oblast, pro kterou mají 

všechny vybrané databáze dostupné stanice či uzlové body. Oblast tak byla vymezena převážně 

podle rozsahu uzlových bodů databáze E-OBS. Do této analýzy tak nebyly zahrnuty oblasti 

východní části zájmového území (část Ruska - přibližně od Moskvy na východ, Ázerbájdžán) 

a části severní Afriky (Alžírsko, Libye a Egypt). Hodnoty trendů průměrných ročních a 

sezonních úhrnů srážek zjištěné analýzou dat v pěti datových zdrojích jsou shrnuty na obrázcích 

č. 28 a 29 a v příloze 1a-1b. Konkrétně se jedná o trendy prostorových (přes všechny dostupné 

stanice nebo uzlové body) průměrů úhrnů srážek. Z řady průměrů byl spočítán celoevropský 

absolutní a relativní trend ročních a sezonních úhrnů srážek (mm / 10 let; % / 10 let) a byla 

určena statistická významnost trendu. Statisticky významné trendy absolutních hodnot lze 

sledovat u totožných databází a sezon jako u relativních hodnot, časové řady vstupující do 

výpočtu v obou případech vycházejí z totožných dat. Při pohledu na plošně agregované hodnoty 

je viditelně více klesajících úhrnů srážek, na čemž se nejvíce podílejí výsledky z reanalýz a ze 

staniční databáze ECA&D (kromě léta). Poklesy srážkových úhrnů v datech reanalýz jsou 

největší v rámci ročních období na jaře a v létě s tím, že jarní trend JRA-55 je statisticky 

významný. Poklesy určené v datech reanalýzy NCEP/NCAR jsou statisticky významné jak pro 
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roční, tak všechny sezonní úhrny srážek. Naopak výsledky interpolovaných dat vykazují ve 

většině období nárůst úhrnu srážek, v datech CRU TS je statisticky významný pro rok a podzim. 

Obecně se databáze ve znaménku trendů nejvíce shodují na jaře a v zimě. Reanalýzy udávají 

nejvíce záporné hodnoty trendů, zatímco soubory v uzlových bodech udávají nejvíce kladné 

hodnoty trendů, to platí pro všechna období kromě zimy.  

 

Obr. 28: Hodnoty ročních a sezonních trendů srážkových úhrnů (mm / 10 let) určené ze všech 

dostupných stanic/uzlových bodů vybraných databází. Statisticky významné trendy na hladině 5% jsou 

zvýrazněné.

 

Obr. 29: Hodnoty ročních a sezonních trendů srážkových úhrnů (% / 10 let) určené ze všech dostupných 

stanic/ uzlových bodů vybraných databází. Statisticky významné trendy na hladině 5% jsou zvýrazněné. 
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7.2. Vývoj celkových úhrnů srážek jednotlivých databází  

       Z grafů celoevropských ročních úhrnů srážek vztažených k průměru referenčního období 

1961 – 1990 lze určit, v jakých letech a jaké databáze vůči ostatním nadhodnocovaly či 

podhodnocovaly úhrny srážek (viz obr. 30). Ještě lépe vyniká chování datových souborů na 

grafech rozdílů těchto odchylek, konkrétně rozdílů mezi staničními daty (ECA&D) a ostatními 

databázemi. Obdobné grafy pro sezonní úhrny jsou umístěné v příloze této práce (viz přílohy  

2a-2h). Data byla zpracována opět za území vymezeném podle rozsahu dostupných dat 

databáze E-OBS. 

       Ve všech zkoumaných obdobích vykazovaly nejvyšší a nejvíce oscilující odchylky od 

normálu reanalýzy. Například úhrny srážek z NCEP/NCAR byly v období 1961 – 1967 a v 1. 

polovině 70. let vyšší než u ostatních databází. Analogicky byly vyšší úhrny srážek z JRA-55 

v letech 1971 – 1974.  Ve 2. polovině zkoumaného období měly reanalýzy naopak hodnoty 

odchylek zpravidla nižší, což je příčinou klesajících plošně agregovaných srážek. V letech 1985 

– 2005 byly srážkové úhrny z renalýz nižší než u ostatních druhů dat ve všech ročních obdobích 

kromě zimy. Důvodů pro tak vysoké odchylky úhrnů srážek v datech reanalýz může být více. 

Obecně tyto soubory trpí změnami v druhu a množství asimilovaných dat a dále při zavádění 

nových pozorovacích systémů. Modelové úhrny srážek v reanalýzách mohly být také ovlivněny 

vysokou koncentrací aerosolů ve stratosféře po výbuchu sopky Mount Pinatudo v roce 1991. 

Dále mohly být úhrny ovlivněny silnou epizodou klimatické oscilace El Niño v letech 1997 a 

1998. Přímý vliv těchto dvou faktorů na srážkové úhrny v Evropě ovšem není ve výsledcích 

této práce dobře zřetelný.  

       Průběh odchylek úhrnů srážek v ECA&D a v interpolovaných datech se lépe shoduje po 

většinu sledovaného období. Pouze v období přibližně od roku 2000 do 2010 databáze 

v uzlových bodech spíše nadhodnocovaly úhrny srážek oproti stanicím, což v některých 

obdobích (jaro, podzim a rok) mohlo způsobit vyšší nárůst (viz přílohy 2b a 2f). Průběh 

odchylek ročních úhrnů srážek ze staničních dat se více shoduje s databází E-OBS. Rozdíly 

mezi staničními a interpolovanými soubory mohou být způsobeny nerovnoměrným rozložením 

vybraných stanic, jejich různou hustotou napříč Evropou, určitým procentem chybějících dat a 

také chybovostí dat. Na data v interpolovaných souborech má také vliv různé zastoupení stanic 

vstupujících do interpolace v průběhu času. Konkrétně jde o vliv změny stanic, ze kterých se 

interpoluje hodnota (např. úhrn srážek) určitého uzlového bodu. 

       V rámci ročních období se celoevropský průběh úhrnů srážek vybraných databází nejvíce 

shodoval v zimě s průměrnou absolutní hodnotou odchylek 6,5 mm, dále pak na podzim 9,3 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/el-nino
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mm, na jaře 9,35 mm a nejméně v létě 11,6 mm. Průměrná absolutní hodnota odchylek ročních 

úhrnů srážek pěti databází dosahuje 30 mm. Nejmenší shodu v letním období mohou 

způsobovat konvektivní srážky, které nemusí být v reanalýzách dobře popsány či lokalizovány, 

zatímco ostatní datové soubory je nemusí být schopny dostatečně zachytit. Takové srážkové 

úhrny mají malou autokorelační vzdálenost, čili jsou v prostoru velmi proměnlivé. Reanalýzy 

však lépe udávají úhrny srážek většího prostorového měřítka, které jsou časté v zimě 

v souvislosti s cyklonální činností a často s přechodem teplých front. Tento faktor může být 

příčinou menších rozdílů v odchylkách mezi databázemi v tomto ročním období.  

       Na obrázku 30 a 31 jsou znázorněné odchylky ročních celoevropských úhrnů srážek 

jednotlivých databází a rozdíly těchto odchylek mezi staničními daty databáze ECA&D 

s ostatními vybranými soubory. Je patrné krátkodobé nadhodnocování úhrnů v 

datech NCEP/NCAR v období 1961 – 1966 a také v 70. letech, na jejichž začátku 

nadhodnocovala oproti staničním datům srážky i JRA-55. V druhé polovině zkoumaného 

období obě reanalýzy úhrny spíše podhodnocovaly. V případě interpolovaných souborů jsou 

odchylky nízké, pouze v období 2000 – 2010 úhrny spíše nadhodnocovaly. Lze říci, že 

odchylky interpolovaných dat obecně méně oscilují než odchylky ostatních databází, to se týká 

jak ročních, tak sezonních hodnot. 
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Obr. 30: Odchylky ročních evropských průměrných úhrnů srážek od průměru období 1961 – 1990 dle 

pěti datových souborů. Hodnoty trendů srážkových úhrnů pro dané období: ECA&D -3,14 mm / 10 let, 

E-OBS 0,63 mm / 10 let, CRU TS 6,21 mm / 10 let, JRA-55 -9,59 mm / 10 let a NCEP/NCAR -8,13 mm 

/ 10 let. Statisticky významné trendy na hladině 5 % jsou zvýrazněné.  

  

Obr. 31: Rozdíly odchylek ročních evropských průměrných úhrnů srážek od průměru období 1961 – 

1990 mezi staničními daty (ECA&D) a interpolovanými daty/reanalýzami. 
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7.3. Geografické rozložení trendů srážkových úhrnů 

       Na následujících stranách jsou prezentovány mapy znázorňující geografické rozložení 

trendů úhrnu srážek v pozorovaném období na území Evropy. Představeny jsou jak roční, tak 

sezonní trendy úhrnu srážek. Legenda pro mapy všech ročních období je totožná. Dále jsou 

mapy doplňovány grafy odchylek úhrnů srážek jednotlivých databází od normálu 1961 – 1990 

pro vybrané stanice/uzlové body. Využity byly také grafy rozdílů odchylek úhrnů srážek mezi 

staničními a jinými druhy dat. Lokalizace těchto stanic je ukázána v příloze č. 3. Další mapové 

výstupy ukazují rozdíly v hodnotách trendů mezi interpolovanými soubory a reanalýzami. 

Kvůli své velikosti jsou tyto mapy umístěny v příloze této práce (viz přílohy 4a-4e). Popisovány 

jsou především absolutní trendy srážek, neboť relativní nesou podobnou informaci a shodují se 

v geografickém rozložení trendů včetně statistické významnosti. Relativní srážkové trendy 

vyjadřují, jak je trend vysoký k normálu dané oblasti, některé oblasti tak mohou vykazovat 

vysoký trend v absolutních hodnotách, ale nikoli v relativních a naopak. Příkladem může být 

nárůst ročních úhrnů srážek na stanici Leknes v Norsku (Lofoty), v absolutních hodnotách zde 

trend dosahuje 59,7 mm / 10 let, v relativních je to 4,7 % / 10 let. Naopak u stanice Vigna di 

Valle v blízkosti Říma, byl zjištěn úbytek letních úhrnů srážek v absolutních hodnotách -1,2 

mm / 10 let, ale v relativních byl trend výraznější (-12,1 % / 10 let). 

 7.3.1. Trendy ročních úhrnů srážek 

       Roční trendy srážkových úhrnů v Evropě určené ze staniční databáze ECA&D plošně 

vykazují spíše poklesy, nicméně v prostorovém rozložení jsou stejně tak časté nárůsty srážek 

(viz obr. 32). Statisticky významný nárůst ročních úhrnů lze sledovat například na Islandu, ve 

Skotsku, v několika lokalitách střední Evropy, Ruska, Pobaltí a Skandinávie. Významný pokles 

je na několika stanicích v jižní Evropě a lokálně na Ukrajině, v Rumunsku či v Litvě. Přibližně 

od 45° s.š. severně převažuje nárůst srážek jižně pokles. Zajímavý je výskyt poměrně blízkých 

stanic se statisticky významným trendem, ale s opačným znaménkem, to poukazuje na výskyt 

nehomogenit, chyb či lokálních vlivů určujících dlouhodobý vývoj srážkových úhrnů na daných 

stanicích (např. komplexní topografie).  

       Geografické rozložení trendů srážkových úhrnů ze stanic se dobře shoduje s databázemi 

CRU TS a E-OBS (viz obr. 33), především ve znaménku trendu jednotlivých lokalit. U 

statisticky významných hodnot je přesnější shoda s databází E-OBS. Reanalýzy JRA-55 a 

NCEP/NCAR se v tomto případě výrazně liší a to především plošně rozsáhlými a významnými 

poklesy ve většině Evropy. Dobrou shodu trendů u všech databází lze nalézt pouze ve Velké 
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Británii, na Islandu a také v lokalitách, kde staniční a interpolovaná data vykazují klesající 

úhrny srážek. Naopak nejméně se soubory shodují v oblasti Itálie, bez ohledu na druh databáze. 

       Na většině sledovaného území jsou trendy reanalýzami podhodnocovány oproti 

interpolovaným datům s tím, že většina těchto rozdílů v trendech je statisticky významná (viz 

příloha 4a). Naopak vyšší trendy v reanalýzách než u interpolované databáze E-OBS jsou 

v oblasti Itálie, Portugalska, Turecka a Lybie.  

 

Obr. 32: Trendy ročních úhrnů srážek (v mm / 10 let) v Evropě v období 1961 – 2011 určené ze staniční 

databáze ECA&D. 
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Obr. 33: Trendy ročních úhrnů srážek v Evropě v období 1961 – 2011 určené z vybraných databází v síti 

uzlových bodů a reanalýz. 
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      Dále bylo určeno, jaký je podíl statisticky významných a nevýznamných (kladných a 

záporných) srážkových trendů v rámci všech vybraných stanic či uzlových bodů jednotlivých 

databází. V případě ročních srážkových trendů, vykazovalo více stanic a uzlových bodů 

interpolovaných dat statisticky významný nárůst srážek. Naopak více uzlových bodů obou 

reanalýz mělo statisticky významný záporný trend. Obdobný výsledek byl ovšem zjištěn i u 

statisticky nevýznamných trendů (viz Tab. 7). 

Tabulka 7: Relativní počet ročních statisticky významných a nevýznamných srážkových trendů všech 

stanic/uzlových bodů vybraných databází. + označuje relativní počty kladných trendů, – značí relativní 

počty záporných trendů, statisticky významné trendy na hladině 5% jsou zvýrazněné. 

 
Podíl stanic / uzlových bodů v % 

Datový soubor 
+ – + – 

ECA&D 16,4 11,1 49,5 23,0 

E-OBS 17,1 12,7 47,0 23,2 

CRU TS v 4.03 7,8 3,1 62,9 26,2 

JRA-55 5,4 17,5 34,5 42,6 

NCEP/NCAR 7,5 31,3 17,4 43,8 

       Obrázek 34 znázorňuje odchylky průměrných úhrnů srážek mezi jednotlivými databázemi 

od 1961 – 1990 na stanici Vârful Omu v Rumunsku a v k ní nejbližších uzlových bodech. 

Důvodem pro výběr této stanice do podrobnější analýzy byla její vysoká nadmořská výška a 

také výrazné rozdíly vypočítaných srážkových trendů mezi jednotlivými databázemi. U této 

horské stanice (2 505 m n. m.) je patrný pokles z důvodu podprůměrných úhrnů srážek od roku 

1979 a předchozích nadprůměrných úhrnů v letech 1966 – 1977. Celkový nárůst srážek byl 

zjištěn pouze u uzlového bodu CRU TS, ostatní databáze vykazovaly pokles s tím, že 

nejvýraznější výkyvy odchylek byly u staničních dat. Může to být způsobeno vysokou 

nadmořskou výškou stanice a s tím souvisejícím vysokým průměrným úhrnech srážek na této 

stanici. U interpolovaných dat vysoký úhrn může být shlazený z důvodu interpolace se 

stanicemi z blízkého okolí. Průběh rozdílů odchylek uzlových bodů interpolovaných dat a 

reanalýz od staničních dat je převážně až do poloviny 90. let téměř totožný (viz obr 35). 

       Pro podrobnější analýzu byl k období 1966 – 1977 a 1979 – 1990 spočítán rozdíl 

průměrných úhrnů srážek všech uzlových bodů od vybraných stanic. Obdobně výrazné výkyvy 

staničních dat jako u Vârful Omu nebyly zjištěny u žádné z okolních stanic v blízké oblasti (viz 

obr. 32). Jedná se tedy spíše o lokální staniční výjimku s výraznými rozdíly úhrnů srážek 

v rámci zkoumaného období, které jsou pravděpodobně v jiných druzích dat shlazené.  
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Obr. 34: Odchylky ročních úhrnů srážek v oblasti stanice Vârful Omu (Rumunsko) od průměru pro 

období 1961 – 1990 dle pěti datových souborů. Hodnoty trendů srážkových úhrnů pro danou stanici: 

ECA&D -61 mm / 10 let, E-OBS -32,6 mm / 10 let, CRU TS 4,5 mm / 10 let, JRA-55 -5,9 mm / 10 let a 

NCEP/NCAR -54,8 mm / 10 let. Statisticky významné trendy na hladině 5 % jsou zvýrazněné.

 

Obr. 35: Rozdíly odchylek ročních úhrnů srážek v oblasti stanice Vârful Omu od průměru období 1961 

– 1990 mezi staničními daty (ECA&D) a interpolovanými daty/reanalýzami. 
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       Odchylky průměrných úhrnů srážek mezi jednotlivými databázemi od 1961 – 1990 a 

rozdíly mezi těmito odchylkami na stanici Sodankylä Lokka (severní Finsko) a v k ní 

nejbližších uzlových bodech jsou na obrázcích 36 a 37. Stanice byla vybrána do podrobnější 

analýzy z důvodu vysokých rozdílů vypočítaných srážkových trendů mezi reanalýzami a 

ostatními databázemi. U této stanice byly zjištěny nárůsty úhrnů srážek, stejně tak u nejbližších 

uzlových bodů CRU TS a E-OBS. U obou reanalýz je patrný pokles z důvodu podprůměrných 

úhrnů především v 80. a 90. letech a nadprůměrných úhrnů na začátku zkoumaného období a 

v 1. polovině 70. let. Nadprůměrný úhrn začátkem 70. let byl patrný u všech databází 

v uzlových bodech, nicméně v roce 1972 více u reanalýz. V tomto roce do reanalýz vstupovala 

první satelitní a letecká data, což může být příčinou těchto nadprůměrných úhrnů srážek. 

Konkrétně v datech JRA-55 se přechodně nadprůměrné úhrny kolem roku 1972 objevují i u 

plošně agregovaných hodnot za celou Evropu jak u ročních úhrnů (viz obr. 30), tak u úhrnů 

většiny ročních období (viz příloha 2b, 2d a 2f). 

       Úhrny srážek na stanici Sodankylä Lokka v letech 1971 – 1976 byly nižší oproti všem 

ostatním databázím a naopak vyšší v letech 1985 – 2010. K prvnímu období byl proto spočítán 

rozdíl průměrných úhrnů srážek všech uzlových bodů od všech vybraných stanic. Bylo zjištěno, 

že podprůměrné úhrny vůči ostatním databázím v tomto období vykazovaly v severní 

Skandinávii kromě Sodankylä Lokka další tři stanice. Jednalo se o norskou stanice Banak a 

švédské stanice Vidsel a Malmberget v blízkosti Botnického zálivu. Byly to tedy lokální výkyvy 

na jednotlivých stanicích, které nemusely být v interpolovaných datech zaznamenány z důvodů 

vstupu dat z více okolních stanic pro interpolaci daného uzlového bodu. Pro analýzu 1985 – 

2010 byly vybrány rozdíly srážkových trendů tohoto období mezi všemi stanicemi a uzlovými 

body. V tomto případě již výsledkům Sodankylä Lokka odpovídalo výrazně více stanic téměř 

v celé Skandinávii, které měly obdobný průběh odchylek ročních srážek. Tomu odpovídají i 

výsledky ročních trendů většiny databází (viz obr. 32 a 33). Lze tedy říci, že většina stanic ve 

Skandinávii v období 1985 – 2010 vykazovala vyšší úhrny srážek, a tím i vyšší hodnoty 

absolutních trendů než jejich nejbližší uzlové body interpolovaných dat a reanalýz. Příkladem 

může být obdobný průběh odchylek úhrnů ročních srážek a jejich rozdílů na švédské stanice 

Vidsel nacházející se v blízkosti Botnického zálivu (viz příloha 6a a 6b). 
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Obr. 36: Odchylky ročních úhrnů srážek v oblasti stanice Sodankylä Lokka (Finsko) od průměru pro 

období 1961 – 1990 dle pěti datových souborů. Hodnoty trendů srážkových úhrnů pro danou stanici: 

ECA&D 49,8 mm / 10 let, E-OBS 27,3 mm / 10 let, CRU TS 9,6 mm / 10 let, JRA-55 -9,2 mm / 10 let a 

NCEP/NCAR -27,5 mm / 10 let. Statisticky významné trendy na hladině 5 % jsou zvýrazněné. 

 

Obr. 37: Rozdíly odchylek ročních úhrnů srážek v oblasti stanice Sodankylä Lokka od průměru období 

1961 – 1990 mezi staničními daty (ECA&D) a interpolovanými daty/reanalýzami. 
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7.3.2 Trendy jarních úhrnů srážek 

       V rámci trendů sezonních úhrnů srážek je relativně obtížně generalizovat výsledky ze 

všech databází z důvodu častých odlišností a nerovnoměrnosti zjištěných trendů. Kladné trendy 

jarních úhrnů srážek ze staničních dat (obr. 38) jsou statisticky významné především v severní 

Skandinávii a na jihu Ruska, naopak záporné trendy byly zjištěny v Irsku, Španělsku, v jižní a 

jihovýchodní Evropě. Toto rozložení trendů poměrně dobře odpovídá databázím v pravidelné 

síti uzlových bodů (viz obr. 39) včetně oblastí, kde je trend statisticky významný. V reanalýzách 

převažují statisticky významné poklesy úhrnů srážek s tím, že u NCEP/NCAR téměř na celém 

kontinentu. V jižním Německu a ve východním Turecku byl v datech NCEP/NCAR zjištěn 

pokles jarních úhrnů srážek o více než 20 mm / 10 let. Reanalýzy se shodují s ostatními 

databázemi opět převážně tam, kde staniční nebo interpolovaná data vykazují pokles jarního 

úhrnu srážek. V kladných hodnotách trendů se databáze shodují v oblasti jižního Uralu vyjma 

E-OBS, ze které pro tuto oblast nejsou dostupná data.  

       Ve většině území Evropy reanalýzy trendy jarních srážkových úhrnů podhodnocují oproti 

interpolovaným datům, většina těchto rozdílů v trendech je statisticky významná. Výjimkou, 

kde byl trend srážek v reanalýzách vyšší než u databáze CRU TS, je jižní Ural, Portugalsko a 

část Velké Británie. V případě databáze E-OBS se jednalo o Portugalsko, Island, Itálii a 

Turecko (viz příloha 4b).  

       Ze všech jarních hodnot srážkových trendů bylo zjištěno, že statisticky významné poklesy 

srážek převažují u staničních dat, ale i u uzlových bodů reanalýz. Naopak více uzlových bodů 

interpolovaných dat vykazují významný nárůst. V případě statisticky nevýznamných hodnot se 

u více stanic ECA&D zvyšoval jarní úhrn srážek, stejně tak u uzlových bodů CRU TS. U 

zbylých databází více uzlových bodů vykazovaly nevýznamné poklesy (viz Tab. 8). 

Tabulka 8: Relativní počet jarních statisticky významných a nevýznamných srážkových trendů všech 

stanic/uzlových bodů vybraných databází. + označuje relativní počty kladných trendů, – značí relativní 

počty záporných trendů, statisticky významné trendy na hladině 5% jsou zvýrazněné. 

 
Podíl stanic / uzlových bodů v % 

Datový soubor 
+ – + – 

ECA&D 8,0 10,5 45,1 36,4 

E-OBS 9,2 8,6 40,9 41,3 

CRU TS v 4.03 5,3 2,3 51,5 40,8 

JRA-55 2,5 10,4 30,0 57,1 

NCEP/NCAR 2,1 32,1 18,2 47,5 
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       Obrázek 40 znázorňuje odchylky průměrných jarních úhrnů srážek od období 1961 – 1990 

pro stanici Vigo-Peinador v severozápadním Španělsku a nejbližší uzlové body ostatních 

databází. Důvodem pro výběr této stanice do podrobnější analýzy byly vysoké poklesy srážek 

v širším regionu u všech datových souborů. Pokles srážkových úhrnů v této oblasti u většiny 

databází způsobily krátkodobě nadprůměrné úhrny v některých letech 1. poloviny zkoumaného 

období (např. 1962, 1969, 1979 a 1983) a dlouhodobě podprůměrné úhrny časté od roku 1986. 

Tento vývoj odchylek je nejvýraznější u staničních dat, dále u databáze  E-OBS a JRA-55. 

Odchylky CRU TS a NCEP/NCAR na začátku a v druhé polovině období výrazně méně oscilují 

a vykazují tak menší pokles srážkových úhrnů. Zároveň u nich nejsou zřejmé tak výrazné 

krátkodobé (jednoleté) výkyvy. V období 1986 – 1993 databáze CRU TS a obě reanalýzy 

nadhodnocovaly srážkové úhrny oproti datům ze stanice (viz obr. 41). U reanalýz může být 

příčinou nadhodnocení úhrnů zavedení nového pozorovacího systému vlhkosti v roce 1987. 
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Obr. 38: Trendy jarních úhrnů srážek (v mm / 10 let) v Evropě v období 1961 – 2011 určené ze staniční 

databáze ECA&D. 
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Obr. 39: Trendy jarních úhrnů srážek v Evropě v období 1961 – 2011 určené z vybraných databází v síti 

uzlových bodů a reanalýz. 
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Obr. 40: Odchylky jarních úhrnů srážek v oblasti stanice Vigo-Peinador (Španělsko) od průměru pro 

období 1961 – 1990 dle pěti datových souborů. Hodnoty trendů srážkových úhrnů pro danou stanici: 

ECA&D -37 mm / 10 let, E-OBS -37 mm / 10 let, CRU TS -6,4 mm / 10 let, JRA-55 -24,4 mm / 10 let a 

NCEP/NCAR -2,4 mm / 10 let. Statisticky významné trendy na hladině 5 % jsou zvýrazněné. 

 

Obr. 41: Rozdíly odchylek jarních úhrnů srážek v oblasti stanice Vigo-Peinador od průměru období 

1961 – 1990 mezi staničními daty (ECA&D) a interpolovanými daty/reanalýzami. 
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7.3.3 Trendy letních úhrnů srážek 

       Dle výsledků ze staničních dat (obr. 42) v letním období převažují statisticky významné 

nárůsty úhrnů srážek ve Skandinávii a Pobaltí, naopak poklesy na Balkáně, na Ukrajině a jižním 

Španělsku. Toto geografické rozložení trendů se opět dobře shoduje s výsledky 

interpolovaných databází (viz obr. 43), rozdíl je pouze v Irsku, kde je pokles patrný pouze u 

staničních dat. Výsledky reanalýz vykazují výrazně více poklesů srážkových úhrnů než ostatní 

databáze. Velikost trendů je v oblastech s nízkým průměrným úhrnem srážek lépe zřetelná při 

pohledu na relativní trendy úhrnu srážek (viz přílohy 5a a 5b). Z map relativních srážkových 

trendů jsou lépe zřetelné poklesy letních úhrnů srážek v jižním Španělsku, Itálii, na Balkáně a 

v severních oblastech Afriky.  

       U statisticky významných poklesů letních úhrnů se databáze shodují v oblasti Španělska a 

u nárůstů ve Švédsku a Velké Británii. Se staničními a interpolovanými daty se více shodují 

výsledky JRA-55, jde o pokles na Islandu a v Itálii a nárůst v Pobaltí a částech střední Evropy 

(Rakousko, Česko). V letním období je obecně nejnižší shoda výsledků reanalýz s výsledky 

jiných druhů dat, což je dobře patrné na mapě rozdílů trendů srážkových úhrnů. Viditelné je 

především výrazné podhodnocování trendů reanalýzami v rozsáhlých oblastech střední a jižní 

Evropy (viz příloha 4c). Možným vysvětlením může být různá reprezentace a simulace 

konvektivních srážek v obou reanalýzách. 

       Větší počet stanic i uzlových bodů v rámci celé Evropy vykazovaly statisticky významné 

poklesy letních úhrnů srážek ve všech databázích. V případě statisticky nevýznamných trendů 

byl výsledek odlišný. Více stanic databáze ECA&D vykazovalo kladný trend, stejně tak více 

uzlových bodů interpolovaných dat databází E-OBS a CRU TS. U obou reanalýz mělo více 

uzlových bodů statisticky nevýznamný záporný trend (viz Tab. 9). 

Tabulka 9: Relativní počet letních statisticky významných a nevýznamných srážkových trendů všech 

stanic/uzlových bodů vybraných databází. + označuje relativní počty kladných trendů, – značí relativní 

počty záporných trendů, statisticky významné trendy na hladině 5% jsou zvýrazněné. 

 
Podíl stanic / uzlových bodů v % 

Datový soubor 
+ – + – 

ECA&D 4,8 9,9 53,2 32,1 

E-OBS 4,0 7,9 54,0 34,0 

CRU TS v 4.03 2,2 3,8 62,4 31,6 

JRA-55 2,5 15,2 38,5 43,8 

NCEP/NCAR 6,9 22,6 22,4 48,1 
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       Obrázek 44 znázorňuje odchylky průměrných letních úhrnů srážek od období 1961 – 1990 

pro stanici Poltava na Ukrajině a nejbližší uzlové body ostatních databází. Důvodem pro výběr 

této stanice do podrobnější analýzy byly výrazné rozdíly vypočítaných srážkových trendů mezi 

reanalýzami a ostatními databázemi. Odchylky této stanice z databáze ECA&D vykazují větší 

podobnost s průběhem odchylek E-OBS, u obou databází je viditelný postupný nárůst 

srážkových úhrnů, především v období po roce 1989. V datech CRU TS není tento průběh tolik 

výrazný a v reanalýzách je dokonce klesající. V tomto období byly u interpolovaných dat a 

reanalýz podhodnocené úhrny oproti staničním datům (viz obr. 45). Následovala proto analýza, 

ve které byly spočítány rozdíly trendů 1989 – 2010 mezi všemi stanicemi a uzlovými body. 

Bylo zjištěno, že stanice Poltava je jediná v oblasti Ukrajiny, která vykazuje tak výrazný rozdíl 

oproti nejbližším uzlovým bodům jiných databází (viz obr. 42). Příčinou rozdílů od 

interpolovaných dat, může mít shlazení údajů při interpolaci ze širšího okolí a v případě 

reanalýz simulace letních konvektivních srážek nebo asimilace nových dat a zavedení nových 

pozorovacích systémů. 
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Obr. 42: Trendy letních úhrnů srážek (v mm / 10 let) v Evropě v období 1961 – 2011 určené ze staniční 

databáze ECA&D. 
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Obr. 43: Trendy letních úhrnů srážek v Evropě v období 1961 – 2011 určené z vybraných databází  síti 

uzlových bodů a reanalýz. 
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Obr. 44: Odchylky letních úhrnů srážek v oblasti stanice Poltava (Ukrajina) od průměru pro období 

1961 – 1990 dle pěti datových souborů. Hodnoty trendů srážkových úhrnů pro danou stanici: ECA&D 

32,4 mm / 10 let, E-OBS 20,8 mm / 10 let, CRU TS 0,2 mm / 10 let, JRA-55 -5,9 mm / 10 let a 

NCEP/NCAR -20,1 mm / 10 let. Statisticky významné trendy na hladině 5 % jsou zvýrazněné.

Obr. 45: Rozdíly odchylek letních úhrnů srážek v oblasti stanice Poltava od průměru období 1961 – 

1990 mezi staničními daty (ECA&D) a interpolovanými daty/reanalýzami. 
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7.3.4 Trendy podzimních úhrnů srážek 

       Podzimní trendy úhrnů srážek se v prostorovém rozložení značně odlišují od ostatních 

ročních období a jsou zároveň nejvíce nejednotné mezi databázemi. Dobrá shoda u všech 

databází je pouze ve vyšších zeměpisných šířkách, například nárůst srážkových úhrnů na 

Islandu a ve Skotsku a naopak pokles na většině Skandinávie a v severním Rusku (viz obr. 46 

a 47). Obecně je z výsledků patrný častější nárůst ve středních a východních oblastech Evropy, 

kdežto na severu a jihovýchodě převažují poklesy. Při podrobnějším pohledu je patrné, že 

staniční data nejvíce odpovídají výsledkům E-OBS a poté překvapivě výsledkům reanalýzy 

JRA-55. Naopak nejvíce se odlišuje NCEP/NCAR s poklesy v severovýchodním Španělsku, 

střední Evropě, východním Turecku a nárůsty v Itálii, na Balkáně a v západním Turecku. 

V tomto ročním období se regionálně liší i trendy určené v datech stejného druhu databází 

(např. CRU TS a E-OBS v jižní a jihovýchodní Evropě). Výsledky z podzimu tak ukazují, že 

ne vždy lze prostorové rozložení trendů vysvětlit rozdílným druhem databáze a že tak mohou 

výsledkům staničních dat více odpovídat jak data v síti uzlových bodů, tak reanalýzy.  

       Ze všech podzimních hodnot srážkových trendů bylo zjištěno, že u staniční databáze 

ECA&D převažuje počet stanic se statisticky významným nárůstem srážek, stejně tak je tomu 

u interpolovaných dat. U obou reanalýz převažují uzlové body se statisticky významnými 

poklesy srážek. Totožné výsledky byly zjištěny i v případě statisticky nevýznamných trendů 

(viz Tab. 10). 

Tabulka 10: Relativní počet podzimních statisticky významných a nevýznamných srážkových trendů 

všech stanic/uzlových bodů vybraných databází. + označuje relativní počty kladných trendů, – značí 

relativní počty záporných trendů, statisticky významné trendy na hladině 5% jsou zvýrazněné. 

 
Podíl stanic / uzlových bodů v % 

Datový soubor 
+ – + – 

ECA&D 7,7 6,8 49,6 35,9 

E-OBS 10,2 4,6 46,8 38,3 

CRU TS v 4.03 6,0 1,6 52,9 39,5 

JRA-55 2,9 4,3 34,6 58,2 

NCEP/NCAR 8,7 16,7 27,9 46,6 
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       Obrázek 48 znázorňuje odchylky průměrných podzimních úhrnů srážek od období 1961 – 

1990 pro stanici Roma Ciampino v Itálii a nejbližší uzlové body ostatních databází. Důvodem 

pro výběr této stanice do podrobnější analýzy byly výrazné rozdíly vypočítaných srážkových 

trendů mezi jednotlivými databázemi. V dané oblasti se více shoduje průběh odchylek stanice 

s uzlovým bodem E-OBS především v celkových klesajících srážkových úhrnech, které jsou 

zapříčiněny podprůměrnými úhrny od roku 1999 u obou databází a nadprůměrem v 60. letech 

databáze E-OBS. Podobný průběh byl zjištěn z uzlového bodu reanalýzy JRA-55, naopak u 

databáze CRU TS jsou odchylky na konci období více shlazené a uzlový bod vykazuje celkový 

nárůst srážek. Výrazný nárůst podzimních srážek byl zjištěn z nejbližšího bodu reanalýzy 

NCEP/NCAR, u kterého jsou ovšem příčinou velmi nadprůměrné úhrny srážek od konce 90. 

let.  

       Z grafu rozdílů odchylek od staničních dat je však patrné, že nadprůměrné podzimní úhrny 

oproti stanici v období 1999 – 2010 vykazují i ostatní databáze (viz obr. 49). K tomuto období 

byl proto spočítán rozdíl průměrných úhrnů srážek všech uzlových bodů od vybraných stanic. 

Prostorové rozložení těchto rozdílů vykazovalo totožné výsledky. Většina stanic měla v oblasti 

Itálie, Balkánu, Portugalska a jižní Francie nižší podzimní úhrny srážek v období 1999 – 2010 

než interpolovaná data či reanalýzy. Nejedná se tak pouze o lokální neshodu mezi Roma 

Ciampino a nejbližšími uzlovými body, ale o výraznější rozdíl podzimních srážek mezi 

vybranými databázemi v rámci celé jižní Evropy (viz obr. 46 a 47). 
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Obr. 46: Trendy podzimních úhrnů srážek (v mm / 10 let) v Evropě v období 1961 – 2011 určené ze 

staniční databáze ECA&D. 
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Obr. 47: Trendy podzimních úhrnů srážek v Evropě v období 1961 – 2011 určené z vybraných databází 

v síti uzlových bodů a reanalýz. 
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Obr. 48: Odchylky podzimních úhrnů srážek v oblasti stanice Roma Ciampino  (Itálie) od průměru pro 

období 1961 – 1990 dle pěti datových souborů. Hodnoty trendů srážkových úhrnů pro danou stanici: 

ECA&D -30,1 mm / 10 let, E-OBS -26,6 mm / 10 let, CRU TS 4,6 mm / 10 let, JRA-55 -15,1 mm / 10 let 

a NCEP/NCAR 25,2 mm / 10 let. Statisticky významné trendy na hladině 5 % jsou zvýrazněné. 

 

Obr. 49: Rozdíly odchylek podzimních úhrnů srážek v oblasti stanice Roma Ciampino od průměru 

období 1961 – 1990 mezi staničními daty (ECA&D) a interpolovanými daty/reanalýzami.  
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7.3.5 Trendy zimních úhrnů srážek a shrnutí trendů všech ročních období 

       Nejvýraznější bipolární rozložení trendů úhrnů srážek je viditelné v zimě, kdy v severní 

Evropě jsou statisticky významné nárůsty a na jihu poklesy (viz obr. 50). Nárůst srážek se týká 

především Islandu, Skandinávie, Pobaltí, Ruska a Skotska. Poklesy jsou kromě jihu dále patrné 

v Irsku, ve Francii a na Ukrajině. Zimní rozložení trendů je zároveň nejvíce shodné u všech 

jednotlivých databází (viz obr. 51). Reanalýzy se odlišují pouze rostoucími úhrny srážek 

v oblasti Gruzie a v případě NCEP/NCAR i poklesy ve střední Evropě a ve Finsku. Nejmenší 

rozdíly v zimních trendech srážkových úhrnů jsou mezi databází CRU TS a reanalýzou JRA-

55, která v tomto případě podhodnocuje trendy spíše v jižní části zkoumaného území, 

významně však pouze v Turecku (viz příloha 4e). Oproti E-OBS tato reanalýza naopak spíše 

nadhodnocuje trendy zimních srážek v oblasti východního Středomoří. Od reanalýzy 

NCEP/NCAR jsou rozdíly interpolovaných databází výraznější. 

       V zimním období je obecně nejmenší rozdíl mezi reanalýzami a jinými druhy dat, což může 

být důsledek menšího zastoupení konvektivních srážek na většině území Evropy, jejichž 

simulace a lokalizace je v reanalýzách problematická. V ostatních ročních obdobích (jaro, léto 

a podzim) jsou konvektivní srážky obecně zastoupené více. V zimě se srážky z konvekce 

vyskytují spíše v jižních oblastech Evropy, tomu by odpovídaly i vyšší rozdíly trendů 

srážkových úhrnů v těchto oblastech oproti střední či severní Evropě (viz příloha 4e). 

       Ze všech zimních hodnot srážkových trendů bylo zjištěno, že více stanic a více uzlových 

bodů interpolovaných dat vykazují statisticky významné nárůsty srážek. Uzlové body obou 

reanalýz naopak častěji vykazují statisticky významné poklesy srážek. Téměř totožný výsledek 

byl zjištěn u statisticky nevýznamných trendů, pouze u reanalýzy JRA-55 bylo zjištěno více 

uzlových bodů s nevýznamnými zimními nárůsty úhrnů srážek (viz Tab. 11). 

Tabulka 11: Relativní počet zimních statisticky významných a nevýznamných srážkových trendů všech 

stanic/uzlových bodů vybraných databází. + označuje relativní počty kladných trendů, – značí relativní 

počty záporných trendů, statisticky významné trendy na hladině 5% jsou zvýrazněné. 

 
Podíl stanic / uzlových bodů v % 

Datový soubor 
+ – + – 

ECA&D 16,4 11,7 43,1 28,8 

E-OBS 18,2 12,5 39,8 29,5 

CRU TS v 4.03 9,4 1,2 54,2 35,2 

JRA-55 7,3 8,5 47,5 36,7 

NCEP/NCAR 9,0 13,6 36,1 41,3 
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       Pro shrnutí všech ročních období lze uvést, že statisticky významný nárůst srážkových 

úhrnů probíhá ve Skandinávii a částečně v Pobaltí ve všech ročních obdobích kromě podzimu, 

ve kterém je nárůst úhrnů srážek dle většiny databází spíše ve střední a východní Evropě. 

Naopak poklesy srážkových úhrnů jsou v rámci ročních období nejčastěji v jižní Evropě, pouze 

opět na podzim jsou poklesy lokalizovány kromě jihu nejvíce do severní Evropy. 

 

Obr. 50: Trendy zimních úhrnů srážek (v mm / 10 let) v Evropě v období 1961 – 2011 určené ze 

staniční databáze ECA&D. 
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Obr. 51: Trendy zimních úhrnů srážek v Evropě v období 1961 – 2011 určené z vybraných databází 

v síti uzlových bodů a reanalýz. 
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8. Diskuze 

       Tato diplomová práce se zabývá změnami srážkových úhrnů v Evropě v období od roku 

1961 do roku 2011. Vedle celkových dlouhodobých srážkových změn v jednotlivých ročních 

obdobích bylo cílem práce zjistit, jaké jsou rozdíly v hodnotách trendů dle volby datového 

souboru. Vzhledem k nestejnému období pozorování je obtížné přesně porovnávat výsledné 

hodnoty srážkových trendů detekované v této práci s výsledky z jiných studií. Výsledky jsou 

proto porovnávány převážně s geografickým rozložením srážkových trendů v Evropě 

zjištěných v jednotlivých studiích.  

       Výsledky této práce naznačují, že v Evropě dochází od 60. let 20. století k regionálně 

nejednotným změnám srážek. Trendy ročních srážkových úhrnů určené ze stanic ECA&D 

vykazují statisticky významný nárůst v severní Evropě. Jedná se výhradně o Skandinávii, 

Pobaltí, Skotsko a evropskou část Ruska (cca severně od 55° s.š.). Významný pokles ročních 

úhrnů byl zjištěn převážně ve Středomoří a na Ukrajině. V geografickém rozložení trendů se 

s daty ze stanic dobře shodují výsledky databází CRU TS a E-OBS, zatímco s výsledky reanalýz 

je shoda nižší. Ve středních šířkách a na Balkáně probíhá dle reanalýzy NCEP/NCAR 

statisticky významný úbytek ročních úhrnů. Ve staničních a interpolovaných databázích byl 

naopak detekován statisticky nevýznamný nárůst. Zjištěné trendy srážek jsou v reanalýzách 

často záporné i ve vyšších šířkách, k čemuž došli i autoři studie Marshall a kol. (2018), kteří 

v reanalýzách JRA-55 a CFSR v období 1979 – 2019 pozorovali klesající roční úhrny srážek 

ve Finsku.  

       Gradient ročních srážkových trendů sever-jih odpovídá výsledkům studie van den 

Besselaar a kol. (2013) využívající data ECA&D v období 1951 – 2010. Analogický výsledek 

byl zjištěn i na datech interpolovaného souboru E-OBS pro období 1960 – 2015 (Jol a kol., 

2017) a datech souboru CRU TS 3.1 pro období 1951 – 2010 (Hartmann a kol., 2013). Na 

klesající roční úhrny srážek ve střední Evropě upozorňují autoři studie Nilsen a kol. (2014), 

kteří počítali trendy pro období 1979 – 2009 v datech reanalýzy ERA-Interim. Autoři studie 

Spinoni a kol. (2015) dále poukazují na pokles srážek v celé karpatské oblasti v období 1961 – 

2010 v datech souboru CARPATCLIM.  

       Prostorové rozložení jarních trendů úhrnů srážek je obdobné jako u ročních hodnot. 

Výsledky vykazují pouze nižší hodnoty a menší zastoupení statisticky významných trendů. Dle 

výsledků databází ECA&D a E-OBS jsou rostoucí statisticky významné úhrny především v 

severní Skandinávii, naproti tomu pokles byl zjištěn opět v jižní Evropě, v Rumunsku, na 

Ukrajině a v Irsku. Výsledky v datech reanalýz vyjadřují více záporných trendů, převážně ve 
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středních, ale i ve vyšších šířkách. Geografické rozložení jarních trendů úhrnů srážek se 

poměrně dobře shoduje s výstupy studie Casanueva a kol. (2014), sledující období 1950 – 2010 

na datech databáze E-OBS. Analogické výsledky zjistili autoři studií Caloiero a kol. (2018) a 

van den Besselaar a kol. (2013). 

       Letní statisticky významný nárůst srážkových úhrnů je v datech ECA&D a E-OBS znatelný 

na většině území Švédska a v Estonsku, pokles je naopak v jižním Španělsku, v Itálii, na 

Balkáně a v částech východní Evropy. Shoda rozložení trendů s výsledky dat reanalýz je 

v tomto období nejnižší. Výsledky jsou zároveň v rozporu s výsledky studií van den Besselaar 

a kol. (2013) a Casanueva a kol. (2014), které poukazují na výrazné poklesy letních úhrnů 

srážek v západní Evropě a nárůsty ve východní v datech databází ECA&D a E-OBS. 

Vysvětlením může být delší zkoumané období u obou zmíněných studií (1951 – 2010).  

              Podzimní výsledky v datech ECA&D a E-OBS vykazují statisticky významný nárůst 

úhrnů srážek především ve středních šířkách (Německo, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina a Rusko) 

a na Islandu. Významný pokles byl zjištěn v Irsku, v částech Skandinávie a Pobaltí a především 

v subtropické části Evropy. Výsledky nesouhlasí se závěry studie van den Besselaar a kol. 

(2013), které představují nárůst podzimních úhrnů jak ve Skandinávii, tak v jižní Evropě. 

V rámci podzimu se nejvíce odlišují výsledky reanalýzy NCEP/NCAR, z jejichž dat byl zjištěn 

nárůst úhrnů srážek v Itálii, v Řecku a v Turecku. Podobný výsledek byl zjištěn v 

datech reanalýzy ERA-Interim ve studii Nilsen a kol. (2014), ale opět pro odlišné zkoumané 

období.  

       Zimní srážkové trendy vykazují nejvýraznější severojižní gradient. Shoda v prostorovém 

rozložení trendů srážkových úhrnů mezi databázemi je vyšší, vyjma severní Skandinávie a 

střední Evropy v datech NCEP/NCAR. Ve středních šířkách (např. Německo) je patrný dle 

většiny databází statisticky nevýznamný nárůst srážkových úhrnů. V severních oblastech 

převažuje významný nárůst, naopak v jižních a východních pokles. Geografické rozložení 

trendů srážkových úhrnů je shodné s výsledky studií využívajících jak staniční data (van den 

Besselaar a kol., 2013), tak interpolovaná data (Casanueva a kol., 2014) a reanalýzy (Nilsen a 

kol., 2014; van Haren a kol., 2012). Nejvyšší rychlost změny srážkových úhrnů vykazují oblasti 

Skandinávie a jižní Evropy. Kromě hledání příčiny v současné klimatické změně se může jednat 

o důsledek dlouhodobého vlivu Severoatlantické oscilace (NAO) na srážkové úhrny. Při 

kladných hodnotách NAO indexu se zintenzivňuje západní proudění a dráhy cyklon se 

posouvají více na sever. Výsledkem jsou tak v severní Evropě teplejší a vlhčí zimy, a naopak 

v jižní Evropě jsou zimy sušší. Při záporném NAO dochází k advekci studeného vzduchu ze 
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severu do Středomoří, kde nastávají chladnější a vlhčí zimy (Hurrell, 1995; Klein Tank a 

Können, 2003; Hurrell a kol., 2003). Z dostupných dat NOAA byl pro období 1961 – 2010 

spočítán trend NAO indexu. Byl zjištěn nárůst v ročních, jarních a zimních hodnotách, s tím, 

že pro zimní období byl trend statisticky významný. Ve sledovaném období tedy dochází 

k růstu srážkových úhrnů v severní Evropě a k úbytku ve Středomoří. Vliv NAO na srážkové 

úhrny v Evropě může tak být jedním z vysvětlení výrazného bipolárního rozdělení zjištěných 

trendů právě v zimním a jarním období. 

       Při zaměření na výsledky celoevropských ročních srážkových trendů je zřejmé, že největší 

pokles byl zjištěn v reanalýzách. Úbytek celoevropských průměrných ročních úhrnů srážek v 

datech NCEP/NCAR byl statisticky významný a dosáhl hodnoty 8,1 mm za dekádu. V případě 

JRA-55 se jednalo o statisticky nevýznamný pokles srážek o hodnotě 9,6 mm / 10 let. 

Nevýznamný pokles ročních úhrnů v datech staniční databáze ECA&D dosáhl 3,1 mm / 10 let 

a je tak v souladu s výsledky studie Klein Tank a kol. (2002), které ukazují pro období 1976 – 

1999 na datech ECA&D úbytek 2,8 mm / 10 let. I přes malý rozdíl výsledků hraje roli odlišné 

analyzované období a odlišný výběr evropských stanic. V datech interpolovaných souborů byl 

zjištěn naopak nárůst ročních úhrnů srážek, v případě CRU TS statisticky významný s hodnotou 

6,2 mm / 10 let. V databázi E-OBS byl detekován nevýznamný nárůst 0,6 mm / 10 let. Totožná 

znaménka trendů jednotlivých databází byla nalezena pro letní období a podzim s tím, že 

podzimní kladný trend CRU TS je statisticky významný. Naopak v zimě a na jaře se znaménka 

trendů více shodují v převažujících klesajících úhrnech srážek jednotlivých databází. Poklesy 

úhrnů srážek reanalýzy NCEP/NCAR jsou ve všech ročních obdobích statisticky významné. 

        Důvodem převažujících poklesů srážek zjištěných na datech reanalýz mohou být 

nehomogenity vyskytující se v časové řadě. Jsou jimi především vstupy nových asimilovaných 

dat, změny v množství vstupujících dat a zavedení nových pozorovacích systémů. Jedná se o 

začlenění družicových dat v letech 1972 a 1979, změny v množství vstupujících dat na přelomu 

let 1966/67, zařazení aerologických dat z vyšších vrstev atmosféry v roce 1957 a zavedeních 

nových pozorovacích nástrojů v letech 1987 a 1997/97. Reanalýzy tak nemusí být vhodné pro 

určování dlouhodobých trendů vzhledem ke změnám asimilovaných dat v jejich průběhu 

(Kistler a kol., 2001; Bengtsson a kol., 2004; Mooney a kol., 2011). K rozdílům dále může 

přispívat především parametrizace konvekce či shlazená orografie v reanalýzách. V případě 

konvekce ovšem nemusí být potíž pouze v datech reanalýz, neboť konvektivní srážky mají 

problém dostatečně zachytit všechny tři typy dat. Nadhodnocování či podhodnocování 

srážkových úhrnů jednotlivých databází lze dobře pozorovat na grafech odchylek průměrných 
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srážkových úhrnů od průměru období 1961 – 1990 a na grafech rozdílů těchto odchylek 

uzlových bodů od staničních dat. V této práci tak byly zjištěny výrazně odlišné výsledky při 

využití dat reanalýz oproti datům interpolovaných souborů a klimatických stanic jak 

v celoplošných hodnotách trendů, tak v jejich geografickém rozložení. 
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9. Závěr 

       Současná změna klimatu je v posledních letech velmi diskutovaným a sledovaným 

fenoménem ať už z pohledu změn teploty vzduchu, tak i jiných klimatických charakteristik 

včetně srážkových úhrnů, které mají zásadní význam na hydrologický cyklus a fungování 

ekosystémů. Globální trend ročního srážkového úhrnu se v období 1951 – 2008 pohyboval 

v rozmezí od -3 do +1 mm za dekádu (Trenberth a kol., 2007). Velké rozpětí hodnot tohoto 

trendu souvisí s proměnlivými výsledky dle využitých datových zdrojů, zároveň trend 

globálního měřítka překrývá vysokou regionální proměnlivost hodnot trendů v rámci menších 

oblastí nebo států. Je nutné počítat s rozdíly v rámci ročních období a také v závislosti na volbě 

sledovaného období. Tyto skutečnosti ztěžují možnost porovnání výsledků prací počítající 

trendy za různé časové úseky a oblasti.   

       Cílem této práce bylo určit srážkové změny na území Evropy v období 1961 – 2011 a 

zhodnotit rozdíly mezi detekovanými trendy v datech naměřených na zvolených klimatických 

stanicích databáze ECA&D (doplněné o data ČHMÚ), v datech interpolovaných souborů 

v pravidelné síti uzlových bodů CRU TS a E-OBS a v datech atmosférických reanalýz JRA-55 

a NCEP/NCAR. Roční a sezonní trendy srážkových úhrnů zjištěné z vybraných souborů jsou 

znázorněné na mapách, které jsou doplněny grafy odchylek průměrných úhrnů srážek od 

průměrného úhrnu období 1961 až 1990. Mapy znázorňují rozdíly v trendech, grafy poté 

příčiny daných rozdílů. 

       V celoevropském měřítku existuje několik studií zabývajících se změnami srážkových 

úhrnů jak ze staničních dat (Klein Tank a kol., 2002; van den Besselaar a kol., 2013) či dat 

interpolovaných souborů (Caloiero a kol., 2018; Casanueva a kol., 2014), tak dat 

atmosférických reanalýz (Marshall a kol., 2018; Zolina a kol., 2004; Nilsen a kol., 2014). 

Problematikou rozdílů ve srážkových trendech mezi více soubory se pro území Evropy ovšem 

zabývá jen minimum studií, a to pouze okrajově (např. van Haren a kol., 2012). Z tohoto 

důvodu bylo nutné porovnat kromě vlastních výsledků i výsledky jednotlivých evropských 

studií založených na rozdílných využitých datových souborech. Tyto studie zároveň využívají 

rozdílné sledované období, oblast, metody zpracování a také různé srážkové charakteristiky.  

       K problematické interpretaci srážkových trendů z důvodu jejich vysoké proměnlivosti 

v prostoru a čase přispívají rozdíly mezi jednotlivými druhy datových souborů. U staničních 

dat jsou problémem nehomogenity v časových řadách, nedostatečné pokrytí některých oblastí 

a také nereprezentativnost okolí stanice. V případě interpolovaných dat je problémem nestálý 

počet stanic vstupujících do interpolace v průběhu času. Výhodou reanalýz je například celkové 



102 

 

pokrytí daného území určitou veličinou jak horizontálně, tak vertikálně, ovšem výsledky 

z těchto dat se výrazně liší od ostatních druhů vlivem změn v druhu a množství dat vstupujících 

do asimilace. Reanalýzy tak nemusí být vhodné pro určování srážkových trendů. Vhodnost 

jednotlivých druhů datových souborů by tak měla být předmětem dalšího výzkumu a 

k zjištěným trendům by se mělo vždy přistupovat kriticky. 

       Pro další výzkum dané problematiky by bylo vhodné porovnat rozdíly využitých databází 

například s reanalýzou ERA5, která v budoucnu nahradí databázi ERA-Interim a její datová 

řada bude začínat rokem 1950 do současnosti. Reanalýza tak bude zahrnovat i výrazné změny 

v množství a druhu dat vstupujících do reanalýz v letech 1957, 1967, 1972, 1979 a změny 

v pozorovacích systémech v letech 1987 a 1997 (Kistler a kol., 2001; Uppala, 2007; 

Trenberth, 2011). Dále by bylo zajímavé v dalších studiích využít více srážkových 

charakteristik a do srovnání zahrnout i srážková data založená na družicových měřeních, která 

jsou však k dispozici jen pro kratší období. 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-018-04604-0#ref-CR52
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Příloha 1a: Hodnoty trendů srážkových úhrnů (mm / 10 let) určené ze všech dostupných stanic/uzlových 

bodů vybraných databází. Statisticky významné trendy na hladině 5% jsou zvýrazněné. 

 trend srážkových úhrnů (mm / 10 let) 

Datový soubor  Jaro Léto Podzim Zima Rok 

ECA&D -2,09 0,33 -0,43 -2,54 -3,14 

E-OBS -1,38 1,18 1,02 -1,88 0,63 

CRU TS v 4.03 -0,25 2,16 2,50 0,21 6,21 

JRA-55 -4,47 -1,94 -1,00 -2,05 -9,59 

NCEP/NCAR -3,88 -2,91 -0,82 -1,03 -8,13 

 

Příloha 1b: Hodnoty trendů srážkových úhrnů (% / 10 let) určené ze všech dostupných stanic/ uzlových 

bodů vybraných databází. Statisticky významné trendy na hladině 5% jsou zvýrazněné. 

 trend srážkových úhrnů (% / 10 let) 

Datový soubor Jaro Léto Podzim Zima Rok 

ECA&D -1,42 0,18 -0,23 -1,58 -0,46 

E-OBS -1,04 0,73 0,63 -1,28 0,10 

CRU TS v 4.03 -0,17 1,26 1,41 0,13 0,94 

JRA-55 -2,43 -0,92 -0,50 -1,08 -1,22 

NCEP/NCAR -2,08 -1,15 -0,54 -0,74 -1,11 

 

  



 

   

 

Příloha 2a: Odchylky jarních evropských průměrných úhrnů srážek od průměru období 1961 – 1990 

dle pěti datových souborů. Hodnoty trendů srážkových úhrnů pro dané období: ECA&D -2,09 mm / 10 

let, E-OBS -1,38 mm / 10 let, CRU TS -0,25 mm / 10 let, JRA-55 -4,47 mm / 10 let a NCEP/NCAR -3,88 

mm / 10 let. Statisticky významné trendy na hladině 5 % jsou zvýrazněné. 

 

Příloha 2b: Rozdíly odchylek jarních evropských průměrných úhrnů srážek od průměru období 1961 – 

1990 mezi staničními daty (ECA&D) a interpolovanými daty/reanalýzami. 
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Příloha 2c: Odchylky letních evropských průměrných úhrnů srážek od průměru období 1961 – 1990 dle 

pěti datových souborů. Hodnoty trendů srážkových úhrnů pro dané období: ECA&D 0,33 mm / 10 let, 

E-OBS 1,18 mm / 10 let, CRU TS 2,16 mm / 10 let, JRA-55 -1,94 mm / 10 let a NCEP/NCAR -2,91 mm 

/ 10 let. Statisticky významné trendy na hladině 5 % jsou zvýrazněné. 

 

Příloha 2d: Rozdíly odchylek letních evropských průměrných úhrnů srážek od průměru období 1961 – 

1990 mezi staničními daty (ECA&D) a interpolovanými daty/reanalýzami. 
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Příloha 2e: Odchylky podzimních evropských průměrných úhrnů srážek od průměru období 1961 – 1990 

dle pěti datových souborů. Hodnoty trendů srážkových úhrnů pro dané období: ECA&D -0,43 mm / 10 

let, E-OBS 1,02 mm / 10 let, CRU TS 2,50 mm / 10 let, JRA-55 -1,00 mm / 10 let a NCEP/NCAR -0,82 

mm / 10 let. Statisticky významné trendy na hladině 5 % jsou zvýrazněné. 

 

Příloha 2f: Rozdíly odchylek podzimních evropských průměrných úhrnů srážek od průměru období 1961 

– 1990 mezi staničními daty (ECA&D) a interpolovanými daty/reanalýzami. 
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Příloha 2g: Odchylky zimních evropských průměrných úhrnů srážek od průměru období 1961 – 1990 

dle pěti datových souborů. Hodnoty trendů srážkových úhrnů pro dané období: ECA&D -2,54 mm / 10 

let, E-OBS -1,88 mm / 10 let, CRU TS 0,21 mm / 10 let, JRA-55 -2,05 mm / 10 let a NCEP/NCAR -1,03 

mm / 10 let. Statisticky významné trendy na hladině 5 % jsou zvýrazněné. 

 

Příloha 2h: Rozdíly odchylek zimních evropských průměrných úhrnů srážek od průměru období 1961 – 

1990 mezi staničními daty (ECA&D) a interpolovanými daty/reanalýzami. 
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Příloha 3: Vybrané stanice pro analýzu odchylek srážkových úhrnů od průměru 1961 – 1990.  



 

Příloha 4a: Rozdíly v ročních trendech srážkových úhrnů zjištěné z vybraných databází v síti uzlových 

bodů a reanalýz v období 1961 – 2011. 



 

 

Příloha 4b:  Rozdíly v jarních trendech srážkových úhrnů zjištěné z vybraných databází v síti uzlových 

bodů a reanalýz v období 1961 – 2011. 



 

 

Příloha 4c:  Rozdíly v letních trendech srážkových úhrnů zjištěné z vybraných databází v síti uzlových 

bodů a reanalýz v období 1961 – 2011. 



 

      

Příloha 4d: Rozdíly v podzimních trendech srážkových úhrnů zjištěné z vybraných databází v síti 

uzlových bodů a reanalýz v období 1961 – 2011. 



 

 

Příloha 4e:  Rozdíly v zimních trendech srážkových úhrnů zjištěné z vybraných databází v síti uzlových 

bodů a reanalýz v období 1961 – 2011. 



 

 

Příloha 5a.: Trendy letních úhrnů srážek (v % / 10 let) v Evropě v období 1961 – 2011 určené ze staniční 

databáze ECA&D. 



 

Příloha 5b: Trendy letních úhrnů srážek (v % / 10 let) v Evropě v období 1961 – 2011 určené 

z vybraných databází  síti uzlových bodů a reanalýz. 



 

 

Příloha 6a: Odchylky ročních úhrnů srážek v oblasti stanice Vidsel (Švédsko) od průměru pro období 

1961 – 1990 dle pěti datových souborů. Hodnoty trendů srážkových úhrnů pro danou stanici: ECA&D 

48,6 mm / 10 let, E-OBS 16 mm / 10 let, CRU TS 14,9 mm / 10 let, JRA-55 4,2 mm / 10 let a NCEP/NCAR 

-13,6 mm / 10 let. Statisticky významné trendy na hladině 5 % jsou zvýrazněné. 

 

Příloha 6b: Rozdíly odchylek ročních úhrnů srážek v oblasti stanice Vidsel od průměru období 1961 – 

1990 mezi staničními daty (ECA&D) a interpolovanými daty/reanalýzami. 
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