
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.  
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