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Abstrakt: 

 

V předložené diplomové práci je diskutována závislost krátkodobých intenzivních srážek 

na nadmořské výšce v zájmovém území České republiky. Pro zjištění byla použita data z teplé 

poloviny roku, tzn. od 1. dubna do 30. září, protože v tomto období je nejčastější výskyt 

konvekčních jevů, které jsou příčinou přívalových srážek. Byla použita data ze 3 let: 2002, 2004 

a 2005. Jedná se o výsledky radarových měření české radarové sítě CZRAD (radary Skalky, 

Brdy), pro rok 2005 byla zpracována také data opravená dle srážkoměrných stanic (tzv. adjustace 

srážek). Největší důraz je kladen na studium hodinových srážek. Získané výsledky jsou 

porovnány s 3-hodinovými, 6-hodinovými, 12-hodinovými a 24-hodinovými srážkami a následně 

interpretovány v podobě grafů, tabulek a kartogramů. Analýza hodinových srážkových úhrnů 

ukázala velmi pozvolný vzestup od nejnižších poloh do nadmořských výšek 600 – 800 m n.m. 

Směrem k horským polohám úhrny srážek klesaly. U déle trvajících srážek byly maximální 

hodnoty situovány ve většině případů v polohách kolem cca 500 m n.m., přičemž do této 

nadmořské výšky srážkové úhrny stoupaly, směrem výše klesaly. Maxima jsou zpravidla vázána 

na podhorské návětrné svahy. Byly použity také denní úhrny srážek ze stejných let, které 

potvrdily výše uvedené výsledky. Součástí práce je rovněž porovnání výsledků získaných z 

radarových měření s daty ze srážkoměrů a z kombinované informace (adjustované srážky). Práce 

ukázala, že radarová měření odpovídala nejvíce srážkám adjustovaným v případech kratších než 

24 hodin, zvláště pak při srážkových úhrnech do cca 20 mm. S rostoucí intenzitou a celkovou 

délkou srážek se rozdíl mezi radarovými a adjustovanými srážkami zvětšoval. V případech 

průtrží mračen představoval tento rozdíl v rámci hodinových srážkových událostí až 40 %. 

V případech 24-hodinových srážkových událostí byl prokázán rozdíl přes 50 %. Při srovnání 

srážkoměrných a radarových dat (denní úhrny) představoval uvedený rozdíl až 82 % při 

současném podhodnocování radary. 
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Abstract: 

 

 The diploma thesis deals with the dependence of short-term intensive precipitations on the 

altitude of the Czech Republic. Data from the warm period of the year were used, it means from 

1st April to 30th September, because there are the most frequent occurrence of the convective 

phenomena, which are the cause of the intensive precipitations. It was used data of 3 years: 2002, 

2004 and 2005. These data represent the results of radar’s measurement from weather radar 

Network CZRAD (radars Skalky, Brdy), for the year 2005 it was used also data corrected 

according to the rain gauges network (adjustment). The emphasis is placed on the study of 1-hour 

precipitation amounts, their comparison with results of 3-hours, 6-hours, 12-hours and 24-hours 

precipitation amounts and the interpretation in graphs, tables and cartograms. The analyses of 1-

hour precipitation amounts showed very slow trend from the lowlands till the altitudes of 600 – 

800 m a. s. l. The precipitation amounts descended towards the mountains. During longer 

precipitations the maximum values were situated mostly in the altitude 500 m a. s. l., whereas the 

precipitation amounts rose to this altitude, upward descended. Maxima are mostly situated in 

piedmont windward slopes. It was also used daily rainfall totals from the same years, which 

affirmed above-mentioned results. The part of the work is focused on the comparison of the 

results of radar measurements with data of the rain gauges network and with combined 

information (adjusted rainfalls). The work showed that radar measurements agreed with the 

adjusted rainfalls in the precipitations shorter than 24 hours, especially during the rainfalls till 20 

mm. The difference between radar and adjusted rainfalls increased with rising intensity and the 

duration of the precipitations. During extremely heavy precipitation these differences within the 

frame of 1-hour precipitation amounts were 40 %. During 24-hours precipitation amounts it was 

approved the difference over 50 %. In the comparison rain gauges data and data from radars 

(daily rainfall totals) the difference was even 82 % at present radar’s underestimating. 
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1. ÚVOD 
 

Tato diplomová práce je výsledkem mého studia a výzkumu v rámci meteorologie, která 

je jednou z vědních disciplín oboru Fyzické geografie. Práce v rámci české a zahraniční 

literatury, které by se zabývaly rozborem krátkodobých srážek a jejich závislostí na nadmořské 

výšce, jsou velmi řídké. Zde je potřeba dodat, že krátkodobou srážkou je zde myšlena srážka o 

trvání 1 hodiny. Výsledky této práce byly porovnány především s publikací (Trupl, 1958), který 

ovšem nevyužíval radarová data, ale krátké úseky z ombrografických záznamů. Odkaz na českou 

práci zabývající se uvedenou problematikou a využívající radarová data nebyl nalezen. Proto se 

domnívám, že by tato práce mohla přinést nové informace, které naleznou praktické využití. 

Práce je rozčleněna do 11 kapitol. Ve druhé kapitole jsou představeny hlavní cíle, kterých 

by mělo být v práci dosaženo. Třetí kapitola popisuje postup a metody, které byly použity pro 

získání potřebných dat. Ve čtvrté kapitole jsou představeny hlavní způsoby měření a odhadů 

srážek. Protože práce vychází především z výsledků radarových měření, je značná část kapitoly 

věnována právě meteorologickým radarům, především pak chybám, kterými jsou radary zatíženy. 

Vedle měření klasickými srážkoměry jsou stručně uvedeny i metody adjustace vyvíjené 

v zahraničí i v České republice. Pátá kapitola je věnována historii řešení této problematiky 

s následně uvedenými případy extrémních historických srážkových úhrnů krátkého trvání. 

Stěžejní část celé práce, která pracuje se srážkovými událostmi (blíže vysvětleno v kapitole 6), 

jež byly odvozeny z radarů a pro rok 2005 i z adjustací, představuje kapitola šest. Členění na 

jednotlivé podkapitoly vychází z příslušných roků. Obdobným způsobem je zpracována kapitola 

sedm, jež vychází z naměřených denních úhrnů, a to jak z meteorologických radarů, tak ze 

srážkoměrných stanic. Vzájemným porovnáním všech tří typů dat, tzn. meteorologické radary, 

srážkoměrné stanice a adjustace, se zabývá kapitola osm. V kapitole devět je uvedeno celkové 

zhodnocení a výsledky, kterých bylo dosaženo. Závěr je uveden v kapitole deset a seznam 

literatury a použitých zdrojů v kapitole 11. Následuje seznam použitých zkratek, seznam obrázků, 

tabulek a příloh. Vlastní přílohy jsou uvedeny v závěrů diplomové práce. 
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2. CÍL PRÁCE 
 

Práce si klade za cíl zjistit závislost krátkodobých intenzivních srážek na nadmořské 

výšce v zájmovém území České republiky. Největší důraz je kladen na studium 1-hodinových 

srážkových událostí. Získané výsledky jsou porovnány s 3-hodinovými, 6-hodinovými,            

12-hodinovými a 24-hodinovými událostmi a následně interpretovány v textové a obrazové 

podobě (grafy, tabulky, kartogramy).. Hodnoty srážkových úhrnů byly stanoveny na základě 

radarových měření s vědomím jejich výhod i nepřesností. Součástí práce je rovněž porovnání 

výsledků získaných z radarových měření s daty ze srážkoměrů a z kombinované informace - tzv. 

adjustované srážky. 
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3. METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

 

3.1  Sběr a popis dat 

 

Data použitá v této práci byla naměřena v Českém hydrometeorologickém ústavu 

(ČHMÚ). Jedná se o srážkové události (termín je blíže vysvětlen v kapitole 6) za roky 2002, 

2004 a 2005 vždy z teplé poloviny roku, tzn. v rozmezí od 1. dubna do 30. září (z důvodu 

nadměrného sucha nebyl uvažován rok 2003). Zvolené období bylo vybráno záměrně, a to 

z důvodu, že v teplém půlroce je častý výskyt konvekčních jevů, které způsobují významné 

srážky krátkého trvání. U každého roku se jedná o data radarová (vysvětleno dále), u roku 2005 

byla pro porovnání zpracována také data kombinovaná se srážkoměrnými stanicemi České 

republiky (pro stručnost budeme tato data dále nazývat jen adjustovaná data). Oba typy dat 

v rámci srážkových událostí obsahují přesnou prostorovou lokalizaci v podobě souřadného 

systému, informace o nadmořské výšce každého pixlu, datum, počátek a trvání srážky, celkový 

srážkový úhrn [mm], maximální úhrn srážek [mm] během srážkové události a průměrnou 

intenzitu srážek za 1 hodinu [mm/h]. Počet všech dat za jeden rok se pohybuje řádově na úrovni 

milionů. 

Srážkové úhrny z radarových měření byly stanoveny pomocí měření odrazivosti 

Z v intervalu po 10 minutách, kterou lze ve zjednodušeném tvaru určit pomocí radarové rovnice: 

 

                                                               )/( RZPIPr ∗= ,                                                            (1) 

 

kde: 

Pr – přijatý výkon, 

PI – meteorologický potenciál radaru (přístrojová konstanta), 

R – vzdálenost cíle.  

 

Tato rovnice vychází z původního složitějšího tvaru: 

 

                                                          ,                                                      (2) 4322 )4/( RPGP tr πλσ=
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Z tohoto vztahu vyplývá, že pro bodové cíle je energie přijatá zpět radarem Pr funkcí 

vzdálenosti cíle od radaru R, výkonu vysílače Pt, zisku antény G (množství energie zvýšené 

zaostřením antény) a vlnové délky emitovaného záření λ. Vlastnosti rozptylu bodových cílů 

charakterizuje veličina σ - příčný řez zpětného rozptylu, který závisí na průměru cíle Di v 

porovnání s vlnovou délkou λ, na jeho tvaru a složení. Pro velké objekty ( 10/ fλiD ) můžeme 

příčný řez zpětného rozptylu jednoduše vyjádřit geometrickou plochou: 

 

                                                                 ,                                                              (3)  2)2/( iDπσ =

 

Částice velmi malé v porovnaní s vlnovou délkou, tj. pro částice s průměrem řádově 

menším než vlnová délka radaru ( 1,0/ pλiD ), spadají do Rayleighového rozptylu a hodnota 

jejich příčného řezu zpětného rozptylu bude: 

 

                                                             6625 /λπσ iDK= ,                                                           (4)    

 

kde K je komplexní index lomu materiálu, ze kterého je cíl. K závisí na teplotě a vlnové délce  λ. 

Například pro vodu je 0,93, pro led jen 0,197. Pro tyto meteorologické cíle, skládající se z 

velkého množství vodních a ledových částic, je radiolokační odrazivost Z přímo úměrná sumě 6. 

mocnin průměrů částic Di v jednotkovém objemu:  

                                                                 )( 6∑= DiZ ,                                                                (5) 

Jednotkou odrazivosti je mm6/m3, pro praktické účely se užívá logaritmická jednotka dBZ, kde:  

 

                                                 ,                                                 (6) ])/[log(10][ 36 mmmZdBZZ ∗=

 

tedy 0 dBZ odpovídá . V radiolokačním měření je však nejčastěji využívána tzv. 

ekvivalentní radiolokační odrazivost Z

36 /1 mmmZ =

e, představující zobecnění radiolokační odrazivosti Z pro 

případy obecného rozptylu (ledové krystalky, vodní částice, apod.). Podrobnější informace 
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týkající se teorie radiolokačních měření lze nalézt např. v pracích Atlas (1990), Battan (1973), 

Doviak, Zrnic (1993), Sauvageot (1992). 

Horizontální rozlišení dat je 2 x 2 km, vertikální 1 km. Při běžném maximálním dosahu 

radaru 256 km se celý obraz skládá z cca 256 x 256 obrazových elementů (pixelů). Toto 

prostorové rozlišení je potřebné, aby bylo možné zachytit jednotlivá srážková jádra přeháněk. 

Výpočet radarového odhadu srážek za určité časové období spočívá v přepočtu radarové 

odrazivosti Z pomocí tzv. „Marshall-Palmerova vztahu na okamžitou intenzitu srážek a v její 

následné časové integraci  za dané období. Uvedený vztah má tvar: 

 

                                                                   ,                                                                   (7) bIaZ ∗=

 

kde a, b představují experimentálně zjištěné konstanty (a=200, b=1,6).  

 

Tab. I: Ukázka přepočtu radiolokační odrazivosti Z [dBZ]  na intenzitu srážek R [mm/h] (podle 

www.chmi.cz). 

Z [dBZ] 7 23 39 55 

R [mm/h] 0,1 1 10 100 
. 

 

 

Pro spolehlivější výpočet intenzity srážek je třeba měřit odrazivost co nejblíže zemskému 

povrchu (avšak bez vlivu pozemních odrazů). Obvykle se používají data z hladiny 1 až 1,5 km 

nad zemí, případně maxima odrazivosti ve vertikálním sloupci (blíže viz www.chmi.cz). V této 

práci byl použit produkt CAPPI 2 km, tzn. že radarová měření byla z paprsku interpolována do   

2 km nad hladinou moře. Z takto zjištěných srážkových intenzit I [mm/h] byly následně v ÚFA 

vypočítány srážkové úhrny pro jednotlivé srážkové události. Pro stručnost budeme takové úhrny 

srážek dále nazývat radarová data. 

Pro porovnání byly rovněž použity denní úhrny z radarových i srážkoměrných měření. 

Tato data obsahují vertikální a horizontální souřadnice, nadmořskou výšku, datum srážky a denní 

úhrny z radarů i srážkoměrů. Od předchozích dat se však liší v metodice měření (viz kapitola 7). 
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3.2 Práce s daty 

 

Z takto získaných dat byly následně vybrány 1-hodinové, 3-hodinové, 6-hodinové, 12-

hodinové a 24-hodinové srážkové události (blíže viz kapitola 6), čímž došlo k určité redukci a 

diferenciaci na několik dílčích souborů. Toto členění pochopitelně neplatí pro data představující 

denní úhrny, kde je rozpracováno pouze dělení podle radarových dat a dat zjištěných ze 

srážkoměrných stanic a dále dle příslušných roků. Data zjištěná ze srážkoměrných stanic budeme 

dále pro stručnost nazývat pouze srážkoměrná data. Pro každý soubor byly zpracovány 

kartogramy, grafy a přehledné tabulky, které interpretují danou problematiku. Obrazová 

dokumentace byla zpracována v pracovním prostředí Surfer, Grafer a Microsoft Excel. 

 

3.3 Výsledky a zhodnocení 

 

K vypracovaným kartogramům a grafům, které jsou uvedeny v přílohách této diplomové 

práce, je vždy v příslušné kapitole uveden slovní doprovod. Celkové zhodnocení a výsledky 

zmíněné v kapitole 9 byly porovnány s literaturou zabývající se touto problematikou (především 

již zmíněná publikace (Trupl, 1958)) a také s několika historicky obdobnými srážkovými 

extrémy, které lze odkázat např. na práce (Müller, Kakos, 2004; Kakos 2001; Brázdil et al., 

2005). Pro návaznost na srážkové úhrny delšího trvání byl použit nový Atlas podnebí Česka 

(2007), kde byla snaha určit přibližnou hranici, kde se horské oblasti v závislosti na srážkách již 

významně projevují. 
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4. ZPŮSOBY MĚŘENÍ A ODHADŮ SRÁŽEK 
 

Způsoby měření a odhadů srážek lze rozdělit do tří skupin, a to: měření srážkoměry 

různých typů, meteorologickými radary a pomocí družic (viz poznámka níže). Je však třeba 

zdůraznit, že meteorologické radary a družice poskytují pouze kvantitativní odhad srážek, tzn. že 

srážky neměří. Vzhledem k tomu, že bylo využito jen radarových a srážkoměrných dat, nebude 

zde diskutována problematika odhadu srážek z družicových měření, kterou lze najít např. v 

pracích Arkin (1979), Adler a Negri (1988), Ba a Gruber (2001). Část následujícího textu je 

věnována i spojení radarové a srážkoměrné informace – tzv. adjustace srážek. 

 

4.1 Měření srážkoměry 

 

Srážkoměry představují základní způsob měření srážkových úhrnů a vzhledem k jejich 

dlouhému a rozšířenému používání se staly standardem v měření srážek. Často se z hodnot, které 

byly naměřeny srážkoměry, vychází při porovnání s ostatními druhy měření, jako jsou např. 

radarová měření, což dokládá i zahraniční literatura, kde se objevuje termín „ground truth“  ve 

smyslu hodnoty vyplývající z pozemního měření srážkoměrem (Hunter, 1996). 

Metoda měření klasickými srážkoměry spočívá v zachycování srážek v nádobě a 

odečítání množství vody po zadaných časových intervalech. Základním časovým intervalem bývá 

24 hodin a výsledné hodnoty představují tzv. denní srážkové úhrny. Měření začíná vždy v 06 

UTC a odečítání se zpravidla provádí manuálně. Jedná se o tzv. synoptické stanice tvořené 

profesionální obsluhou zaměstnanců ČHMÚ nebo armádou ČR a kterých je dle informací z 

ČHMÚ 38 (stav k 1.7. 2007). Synoptické profesionální stanice se dále dělí na: 

• Oddělení profesionální staniční sítě (OPSS) (19) 

• Observatoře (7) 

• Letecké stanice (6) 

• Vojenské stanice (6) 

Základem synoptických stanic je OPSS. Observatoře jsou speciální pracoviště jako OPSS, ovšem 

zde je navíc realizována i výzkumná činnost (např. Temelín a Dukovany jako meteorologické 

stanice při jaderných elektrárnách, apod.). Leteckými stanicemi rozumíme pracoviště, kde jsou 
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navíc vydávány předpovědi pro řízení leteckého provozu (např. Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, 

Ostrava-Mošnov, apod.). Vojenské stanice jsou stanice zpravidla na vojenských letištích a spadají 

pod správu Armády ČR. 

Druhou skupinu pozemních srážkoměrných sítí tvoří klimatologické stanice, které jsou 

obsluhovány dobrovolníky. Dle informací z ČHMÚ leželo na území ČR k 1.7. 2007 celkem 770 

těchto stanic a jejich pozorování probíhá v 07, 14 a 21 hodin MSSČ. Většina dat není k dispozici 

v době měření, ale údaje jsou sbírány postupně. Některé z klimatologických stanic jsou však 

automatické a tyto měří a zasílají data (hodinové úhrny srážek) do centrální předpovědní sítě a 

jsou k dispozici prakticky ihned po dokončení měření (Sokol, 2007). 

Některé automatické srážkoměrné stanice jsou vybaveny tzv. překlopnými (někdy též 

člunkovými) srážkoměry (www.chmi.cz). Princip měření spočívá v pohybu děleného člunku 

podél osy. Dešťové srážky jsou vedeny ze sběrné nádoby výtokovým otvorem do horní poloviny 

překlápěcího člunku. Po naplnění člunku nadefinovaným množstvím srážek dojde k jeho 

překlopení a začíná se plnit druhý člunek. Každé překlopení je registrováno sepnutím kontaktu a 

je zaznamenáno v měřící stanici. Takto se získá detailní časový průběh srážky. Nevýhodou 

člunkového srážkoměru je, že při intenzivních deštích dochází ke "ztrátě" vody tak, že do právě 

překlopeného člunku natéká část srážky určená už druhému člunku. 

Některé srážkoměrné stanice jsou pro měření srážek vybaveny také ombrografy, které 

umožňují měřit srážkové úhrny spojitě v čase (Sokol, 2007). Z důvodu rozšíření sítě 

automatických srážkoměrů, které postupně nahrazují ombrografické přístroje, je však jejich počet 

poměrně obtížné kvantifikovat. Srážky stékají do nádoby s plovákem, který je napojen na 

registrační zařízení, např. na otáčející se papír. Ombrografy lze využít pro stanovení intenzit 

srážek a množství srážek v zadaných časových intervalech. Z nich jen některé (týká se i 

některých srážkoměrů) jsou schopny měřit kapalné i sněhové srážky. Pro měření pevných srážek 

jsou vybaveny ohřívacím zařízením, které urychluje tání sněhu. 

Mezi další typy srážkoměrů patří srážkoměry založené na vážení kapalné vody (weighting 

rain gauges) a srážkoměry využívající vodivost vody (Sokol, 2007). Z ostatních způsobů měření 

srážek stojí za zmínku využití videodistrometru, což je v podstatě srážkoměr vybavený dvěma 

kamerami, které snímají padající dešťové kapky. Ze zachycených záběrů kapek lze získat 

informaci o počtu spadlých kapek, jejich velikosti a tvaru. Z těchto údajů lze vypočítat nejen 

okamžitou intenzitu deště, a tedy i množství spadlých srážek za zadané období, ale hlavním cílem 
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tohoto měření je získat informace o spektru velikosti dešťových kapek. Výsledky měření lze 

využít při optimalizaci vztahů mezi radarovou odrazivostí a intenzitou srážek. 

I když měření srážkoměrů jsou zpravidla považována za reprezentativní, jsou zatížena 

chybami (Groisman, Legates, 1994; Collier, 1996; Sevruk, 2004). Základními systematickými 

chybami při měření srážek srážkoměry jsou: 

• chyby v důsledku aerodynamického efektu srážkoměru (proudění vzduchu a silná 

turbulence) 

• chyby způsobené výparem 

• chyby v důsledku omočení stěn srážkoměru a tzv. zbytkové vody 

• chyby způsobené dodatečnou akumulací vody ve srážkoměru v důsledku zvířeného 

sněhu a rozstřikem vodních kapek 

Všechny tyto chyby s výjimkou posledně zmiňované způsobují podhodnocování skutečného 

úhrnu srážek při jejich měření.  

Další, z hlediska velikosti méně podstatnou, je chyba způsobená rozstřikem vodních kapek 

ven ze srážkoměru. Mezi chyby však zařazujeme i chyby způsobené vlivem nevhodného umístění 

a špatného technického stavu srážkoměru (např. zastínění srážkoměru blízkými překážkami, 

nakloněná záchytná plocha srážkoměru, perforovaný nebo korozí a mrazem poškozený 

srážkoměr). Jako systematické snižování naměřených úhrnů srážek se projevuje většinou i 

nedodržování vlastní metodiky měření (např. časté zanedbávání malých úhrnů srážek) (Lapin, 

Priadka, 1987). 

Obecně je možno říci, že ačkoliv je přesnost srážkoměrů velmi vysoká, hlavním problémem 

je skutečnost, že měření jsou v podstatě bodová (Sokol, 2007). Naměřená hodnota srážek je proto 

platná v daném místě a nemusí být reprezentativní pro širší okolí, což omezuje využití 

srážkoměrných měření v hydrologických aplikacích, kde potřebným vstupem jsou plošné 

srážkové úhrny na povodí. Především v letním období a pro kratší srážkové úhrny mohou být 

rozdíly v naměřených hodnotách blízko ležících srážkoměrů významné, protože konvekční 

srážky jsou v ploše i v čase velmi variabilní. K plošné variabilitě srážek také přispívá 

nehomogenní morfologie terénu (např. orografie). Protože zpravidla není možné zahustit síť 

srážkoměrů tak, aby hustě pokrývala zájmovou plochu, používají se tato měření společně 

s radarovými daty. 
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4.2 Měření meteorologickými radary 

 

4.2.1 Obecná charakteristika 

 

Meteorologické radary, provozované od konce 40. let 20. století, mohou sloužit ke 

zjišťování výrazné srážkové oblačnosti zpravidla do vzdálenosti 250 km od radaru a rovněž ke 

zjišťování rozložení okamžitých intenzit atmosférických srážek (www.chmi.cz). Dosah radaru 

závisí především na jeho výkonu. Vysoce výkonné radary mohou měřit odrazivost až do 

vzdálenosti 460 km od radaru (Collier, 1996). Vysílač radaru generuje krátké pulsy s vysokým 

okamžitým výkonem (řádu 100 kW). Elektromagnetická energie je vysílána parabolickou 

anténou o průměru několika metrů ve tvaru úzkého svazku (šířky desetin až jednotek stupňů) do 

atmosféry, kde dochází k odrazu části energie od cílů meteorologických (srážkové částice - vodní 

kapičky, sněhové vločky, ledové krupky apod., zčásti též oblačné částice) i nemeteorologických 

(terénní tvary, letadla apod.). Část odražené energie je opět přijata anténou, zesilována a 

detekována přijímačem radaru. Čas mezi vysláním pulzu a přijetím radarového odrazu určuje 

vzdálenost cíle, azimut a elevace antény udávají směr cíle, což zajišťuje jeho přesnou lokalizaci. 

Rotací antény v azimutu na různých elevačních úhlech získáme třírozměrnou informaci o 

prostorovém rozložení radiolokačních cílů v atmosféře, zejména oblačnosti, ze které vypadávají 

významné srážky. Intenzitu cíle ukazuje množství odražené energie, které je úměrné radiolokační 

odrazivosti Z cíle (přesněji celkové ekvivalentní ploše zpětného rozptylu všech cílů v objemu 

impulsu). Stručný matematický postup byl již zmíněn v kapitole 3.1. 

Současná síť meteorologických radarů CZRAD provozovaná Českým hydrometeoro-

logický ústavem (ČHMÚ) sestává ze dvou moderních dopplerovských radarů Brdy a Skalky. 

Data z těchto radarů pokrývají území České republiky a zasahují i do příhraničních oblastí 

sousedních států.  

Odhad intenzity srážek (jako R často označujeme intenzitu srážek v mm/h) zjištěný 

radarem se zpravidla označuje Rr (tzv. „radarová srážka“), naproti tomu povrchové srážky 

měřeny sítí srážkoměrných stanic můžeme označit Rg. Ty jsou úměrné sumě 3. mocnin průměrů 

srážkových částic Di: 

 

                                                                ∑= )( 3
ig DR ,                                                               (8) 
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To znamená, že radarová měření jsou tím více zkreslená, čím větší je průměr srážkových částic. 

Navíc, rozdílné rozdělení velikostí vodních kapek (DSD) může dát stejné Z, ale rozdílné R. Tato 

skutečnost a neschopnost přímého měření DSD zabraňuje přesné specifikaci aktuálního Rr. 

Dokonce i kdybychom znali přesné rozdělení velikosti kapek, odvozený srážkový úhrn nebude 

přesný, protože radarová měření jsou ovlivněna řadou potenciálních chyb, které lze redukovat, 

nikoli však zcela eliminovat. Výčet možných chyb a nepřesností je diskutován v následující 

podkapitole. 

 

4.2.2 Chyby radarových měření 

 

Radarová měření, respektive radarové srážky odvozené přímo z hodnot radarové 

odrazivosti, je vhodné (pokud je to možné) před vlastním využíváním upravit, protože radarová 

data jsou zatížena různými druhy chyb (Hunter, 1996). Jejich rozborem, kvantifikací a vlivem na 

přesnost odvozených srážek se v minulosti i současnosti zabývala celá řada prací (např. Austin, 

1987; Collier, 1996; Joss, Waldvogel, 1990). Mezi nejdůležitější chyby v rámci radarových 

měření počítáme: 

 

a) Kalibrace radaru 

b) Útlum 

c) Výskyt zvýšené odrazivosti v zóně tání („bright band“) 

d) Anomální šíření paprsku 

e) Blokování paprsku 

f) Výška nejnižšího paprsku a jeho rozšiřování 

 

a. Kalibrace radaru 

 

Radar kalibruje odrazivost v rámci každého objemového měření a z této kalibrace je 

následně počítána tzv. „Delta System Calibration“ (dB), která je používána především pro 

zjištění, zda radar pracuje uvnitř tolerance. Pokud je tato hodnota velká, je pravděpodobné, že 

postup kalibrace není v pořádku a předpovídané srážky mohou být chybné. V roce 1995 byl v 

USA představen nový kalibrační proces, který je založen na začlenění vysokofrekvenčního pulsu 
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do přijímače. V současné době se počítá s tolerancí 17 %, jež se používá ve standardním Z-R 

vztahu. 

 

b. Útlum 

 

Radar se snaží korigovat utlumení, které je nejčastěji způsobeno navlhčením krytu antény 

radaru a rovněž významnými srážkami nacházející se v cestě paprsku. Oba tlumiče mikrovln jsou 

obvykle malé v pásmu S. Wilson (1978) zjistil, že při srážce o intenzitě cca 40 mm/h dochází 

k útlumu zhruba o 1 dB. Také zjistil, že sněhové srážky pravděpodobně zvyšují tento efekt, 

přičemž je nezbytné zahřívání krytu radarové antény, aby zde nedocházelo k akumulaci sněhu 

nebo ledu.  

 

c. Výskyt zvýšené odrazivosti v zóně tání („bright band“) 

. 

Poměrně velké nepřesnosti představuje zvýšení odrazivosti ve vrstvě tání pevných srážek 

pod nulovou izotermou, které může způsobit potenciální nadhodnocení radarových odhadů 

srážek. Jedná se o tzv. světlý pás („bright band“), který je vázán na výskyt hydrometeorů, jako 

jsou sníh s deštěm nebo kroupy. Většina studií ukazuje, že zvýšením Z o 5-10 dB ve světlém 

pásu může dojít až k 5 krát vyššímu R (Austin 1987, Joss a Waldvogel 1990). Fabry a Zawadzki 

(1995) zjistili rozdíly až do 16 dB. Tím zůstává světlý pás jednou z hlavních překážek při odhadu 

srážek. 

 

d. Anomální šíření paprsku (AP) 
 

Paprsek radaru se za jistých podmínek šíří odlišně, a to zejména ve vrstvách s velkým 

vertikálním teplotním gradientem a/nebo gradientem vodní páry. Role gradientů vodní páry by 

neměly být přehlíženy, protože můžou podstatně pozměnit odrazivost tam, kde je velká vlhkost. 

V těchto případech se jedná o nižší části troposféry, často v doprovodu srážek. V důsledku 

velkého teplotního gradientu dochází k nestandardní refrakci paprsku a následným nepřesnostem 

výpočtu aktuální výšky paprsku. V rámci radarových měření se používají postupy pro potlačení 

chyb (mapa rozložení cílů získaná za počasí bez meteorologických cílů, Dopplerův efekt, apod.). 

 

20 



e. Blokování paprsku 

 

Blokování paprsku představuje významný problém v případě, že jsou radary umístěny 

v blízkosti hor, což je případ mnohých západoamerických oblastí. Drastické podhodnocení 

blokováním paprsků bylo dobře ilustrováno ve Švýcarsku v práci Joss a Waldvogel (1990). Tento 

problém může být do jisté míry redukován tím, že radar je umístěn na vrcholku hory či kopce, 

ovšem v tomto případě může dojít k tomu, že nejnižší paprsek se nachází velmi vysoko nad 

údolími (v místech, kde je největší koncentrace obyvatel) a přízemní srážky nejsou detekovány. 

Navíc může docházet k tomu, že v hornatých oblastech se paprsek odráží od nepohyblivých 

nemeteorologických cílů (obr. 1). Odraz od nepohyblivých cílů je zde označen PE (z angl. 

„permanent echo“). Software pro automatické zpracování naměřených dat umí částečně 

kompenzovat tento problém, a to až do 60 % zakrytých ploch ve vertikálním a do 2 % 

v azimutálním směru. Ovšem v horských oblastech existují místa, která mají mnohem více 

zakrytých ploch než uvedené hodnoty. V tomto případě nejsou aplikovány žádné korekce. 

 

 
Obr. 1: Znázornění zastínění a odrazu od nepohyblivých nemeteorologických cílů v horském 

prostředí; PE – odraz od nepohyblivých nemeteorologických cílů (převzato z Collier, 1996). 
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f. Výška nejnižšího paprsku a jeho rozšiřování 

 

Radarový paprsek se za normálních atmosférických podmínek šíří atmosférou tak, že s 

rostoucí vzdáleností se vlivem křivosti zemského povrchu výška nejnižší části kužele radarového 

paprsku zvyšuje (horizontální paprsek ve vzdálenosti 130 km je vzdálen 1 km, ve vzdálenosti 185 

km jsou to 2 km a 225 km již 3 km nad povrchem), přičemž nižší vrstvy při zemském povrchu 

nejsou snímány radarem (obr. 2). Tato skutečnost (z angl. „beam overshoot“) tedy představuje 

neschopnost zachytit celý vertikální profil odrazivosti. Obr. 3 ukazuje v závislosti na vzdálenosti 

pokles Rr pro 3 různé druhy deště. S rozšiřováním radarového paprsku se vzdáleností souvisí 

rychlejší pokles odrazivosti v případě vrstevnaté oblačnosti. Ve větších vzdálenostech od radaru 

často nastává případ, že paprsek není homogenně vyplněný. Na horní hranici oblačnosti může 

nastat případ, kdy paprsek pouze jednou svou částí detekuje oblačnost, což přijímač radaru 

interpretuje jako homogenně vyplněnou oblast s odrazivostí nižší než ve skutečnosti. To by na 

obrázku vysvětlilo i mírné zvedání horní hranice echa s rostoucí vzdáleností. Ve výškách od 3 do 

5 km, kde na obrázku končí vrstevnatá oblačnost, dochází k většímu poklesu odrazivosti se 

vzdáleností na rozdíl od konvekční oblačnosti, jejíž horní hranice je znázorněna v 7 km. Je tedy 

patrné, že se vzrůstající vzdáleností od radaru se přesnost snímání radarových srážek více 

zmenšuje u vrstevnaté oblačnosti než u konvekční.  

 

 
 
Obr. 2: Geometrie radarového paprsku, kde r je vzdálenost od vysílače, θ je úhel paprsku, h je 

výška paprsku nad terénem (převzato z Collier, 1996). 
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Obr. 3: Vertikální odrazivost (Z) zaznamenána radarem v různých vzdálenostech pro 3 různé 

druhy deště. Procentuální hodnota u každého profilu vyjadřuje poměr vypočítaného úhrnu (Rr) 

z maximální odrazivosti a úhrnu skutečně naměřeného na zemském povrchu (Rg) za předpokladu 

plochého terénu a šířky paprsku 1° (převzato z Joss a Waldvogel, 1990). 

 

Jak již bylo uvedeno výše, paprsek radaru je vysílán parabolickou anténou ve tvaru 

úzkého svazku do atmosféry, tudíž platí, že s rostoucí vzdáleností od radaru se paprsek rozšiřuje a 

formuje se do tvaru kužele. Pro lepší představu je možné radarový paprsek přirovnat 

k obyčejnému reflektoru. Většina vyslané energie leží ve středu pomyslné linie paprsku, přičemž 

se vzrůstající vzdáleností od středu paprsku směrem do stran její podíl klesá. Z tohoto pohledu je 

možné definovat šířku paprsku jako vzdálenost mezi dvěma body o poloviční energii, což jsou 

body, ve kterých dochází ke snížení přenášené energie o 50 % (obr. 4). Úhel mezi těmito dvěma 

body není zpravidla širší než 1 - 2 stupně. Mimo tyto body energie rapidně klesá. Šířka paprsku 
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se zvětšuje přibližně o 184 m na každých 10 km, tzn. že ve vzdálenosti 50 km je paprsek široký  

cca 920 m, ve vzdálenosti 100 km je to již více než 1,8 km a ve vzdálenostech 150 km od radaru 

téměř 2,8 km. Rozšiřování paprsku také způsobuje nepřesnosti při současné detekci dvou, příp. 

více bouří. Předpokládejme, že probíhají současně 2 identické bouře (stejná intenzita, shodná 

výška a šířka oblaků), z nichž jedna je situována 60 km a druhá 120 km od radaru. Bouře ve 

vzdálenosti 60 km se bude jevit jako silnější, protože vyplňuje většinu radarového paprsku a tím 

odráží více energie. Tím dochází k poměrně významnému podhodnocování srážkových úhrnů 

v případě druhé bouřky. Uvedené tvrzení platí rovněž při „zastínění“ srážek z nimbostratu. 

 

 
 

Obr. 4: Šířka radarového paprsku s jeho středem a hraničními body (převzato z www.srh.noaa. 

gov/). 

 

Všechny uvedené faktory mají tedy velký vliv na kvalitu výsledných radarových dat a pro 

vlastní lokaci meteorologického radaru je podle (Clift, 1985) potřeba vzít v úvahu následující  

aspekty: 

• Horizont 

• Odrazy od nepohyblivých cílů 

• Maximální vyžadovaný dosah radaru 

• Průnik se světlým pásem 

• Srážky nízko nad terénem 

• Dostupnost vhodného vybavení, např. elektrická energie, cesty, budovy, atd. 

• Separace radarové antény od vysílače-přijímače a vysílače-přijímače od kontrolní a 

displejové jednotky 
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• Případné ovlivnění okolními elektronickými systémy 

• Zda-li je místo pro radar v blízkosti osídlení 

Následující tabulka shrnuje dané problémy radarového měření spolu s uvedenými 

možnostmi korekce. Dobrou prostorovou vizualizaci dává také obr. 5, který znázorňuje chyby 

radarových měření přízemních srážek. Všechny uvedené příčiny nemusí být přítomny nebo jejich 

podíl na výsledné přesnosti může kolísat. se 

 

Tab. II: Přibližná velikost efektů různých fyzikálních faktorů mající vliv na hodnoty srážek 

zjištěných radarovým měřením a na podmínky, při kterých mohou vznikat (podle Austin, 1987). 
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Obr. 5: Schematické znázornění problémů při detekci srážek radarem; 1, nemožnost detekce 

slabých přízemních srážek ve větších vzdálenostech od radaru v důsledku vzdalujícího se paprsku 

vlivem zakřivení zemského povrchu; 2, evaporace ve spodní části profilu pod radarovým 

paprskem; 3, orograficky zesílené vypadávání srážek pod radarovým paprskem; 4, světlý pás; 5, 

podhodnocení intenzity srážek během mrholení v důsledku absence větších kapek; 6, ohnutí 

radarového paprsku na ostrém rozhraní suchého a vlhkého vzduchu (převzato z Browning 1978). 

 

Diskuse o nepřesnostech radarových měření vede k závěru, že surová radarová data je 

vhodné před kvantitativním použitím korigovat. Existují tři základní způsoby korekce (Kitchen 

et al., 1994; Collier, 1996): 

A) Analytická korekce s využitím pouze radarových dat 

 

Tato korekce využívá radarovou rovnici pro stanovení vertikálního profilu odrazivosti 

(VPR) v každém bodě radarové sítě (Andrieu, Creutin, 1995; Borga et al., 1997; Vignal et al., 

1999). Vstupními daty jsou odrazivosti z několika paprsků s různou výškou elevace. K tomu, aby 

mohla být řešena radarová rovnice, je třeba předpokládat, že vertikální profil odrazivosti je pro 

určité oblasti o rozměrech řádu desítek kilometrů homogenní. Pro větší vzdálenosti od radaru 

tento postup nelze aplikovat, protože nejnižší paprsky jsou příliš vysoko, a používá se VPR 

vypočtený pro bližší vzdálenosti. Uvedené předpoklady a postupy nejsou zcela v souladu 

s charakterem srážkových polí a mohou být zdrojem dalších nepřesností. 
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B) Fyzikálně-statistická metoda 

 

Fyzikálně-statistická metoda využívá kromě radarových dat i data z meteorologických 

měření. Metoda se sestává ze dvou kroků: z identifikace VPR a z korekce VPR (Kitchen et al., 

1994; Joss, Lee, 1995; Kitchen, 1997).  

 

C) Adjustace srážek 

 

Metoda adjustace srážek je založena na úpravě pole srážek odvozených z radarových dat 

pomocí hodnot naměřených na srážkoměrných stanicích (viz. kapitola 4.3.)  

 

4.3 Adjustace dat - spojení srážkoměrných a radarových měření 

 

Během posledních 30 let byl v oblasti slučování srážkoměrných a radarových měření, tzv. 

adjustace srážek, zaznamenán značný krok kupředu (Collier, 1996). Wilson a Brandes (1979) 

shrnuli většinu těchto prací. Byly prováděny různé metody počínaje aplikacemi adjustačního 

faktoru odvozeného aritmetickým průměrem (Wilson, 1970) nebo různé statistické procesy 

zahrnující například použití Kalmanových filtrů (Cain a Smith, 1976) až po využívání velkého 

množství srážkoměrných stanic (Brandes, 1975). 

Metody adjustace zpravidla vycházejí z předpokladu, že srážky odvozené z radarových 

měření jsou kvalitativně správné, ale vlastní hodnoty jsou zatíženy systematickou chybou, která 

není prostorově homogenní. Na základě měření srážkoměrů je provedena korekce radarových dat 

tak, aby v místě srážkoměrů výsledné srážkové pole přibližně odpovídalo srážkoměrným 

měřením (Sokol, 2007). Často zmiňovanou nevýhodou tohoto postupu je fakt, že oprava srážek 

odvozených z radarových dat je založena výhradně na statistickém modelování jejich závislosti 

na hodnotách naměřených na pozemních stanicích (Zacharov et al., 2004). Velmi podstatnou roli 

zde hraje proměnlivá reprezentativnost pozemního měření srážkoměru a objemové měření radaru 

v jisté výšce nad povrchem, převedené na plošnou srážku o záchytné ploše 1 km2. Další 

nevýhodou zmíněného postupu je skutečnost, že se spoléhá na pozemní měření, která jsou, jak již 

bylo uvedeno výše, také zatížená chybami (Groisman, Legates, 1994). Lze tedy říci, že 

výsledkem tohoto postupu by měla být hodnota, kterou by naměřil klasický srážkoměr, v případě, 
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že by byl v daném místě instalován (Sokol, 2003b). To znamená, že srážkoměrná data jsou 

považována za správná. 

Metody adjustace srážek lze rozdělit do dvou základních skupin, které se od sebe liší 

vstupními daty a způsobem jejich využití. První typ metod používá srážkoměrná data pouze 

k odvození parametrů statistického modelu, který využívá pouze radarová data (např. Gabella, 

Amitai, 2000; Kráčmar et al., 1998; Řezáčová et al., 2001; Sokol, Řezáčová, 2001). Tento postup 

nevyžaduje dostupnost srážkoměrných dat v on-line režimu. Druhý typ metod, jak při odvození, 

tak i při vlastní aplikaci, využívá oba typy dat (Harrison et al., 2000; Gibson, 2000; Michelson, 

Koistinen, 2000). Tento postup je mnohem flexibilnější, protože umožňuje  nepřetržitě 

modifikovat parametry modelu v závislosti na aktuálních datech. 

 

4.3.1 Metody adjustace vyvíjené v ČR 

 

4.3.1.1 Metody adjustace založené na aplikaci regresního modelu 

 

V České republice byly adjustační metody vyvíjeny v Českém hydrometeorologickém 

ústavu (ČHMÚ) a v Ústavu fyziky atmosféry (ÚFA AV ČR) od konce 90. let 20. století v rámci 

projektu RADHYD (Exchange of ideas and development of algorithm for estimating 

precipitation by radar for operational applications in meteorology and hydrology, 1997-98) za 

podpory Swiss National Science Foundation. Pro korekci radarových srážkových úhrnů byly 

vyvinuty dva odlišné modely (Sokol, 2007). 

První metoda (tzv. metoda KLIM) byla navržena Jossem a vlastní vývoj modelu byl 

proveden v ČHMÚ. Základní myšlenka modelu vychází z předpokladu, že radarová měření mají 

v jednotlivých bodech systematické chyby. Zároveň se předpokládá, že jednotlivá měření 

srážkoměrů, např. denní úhrny, nejsou sama o sobě reprezentativní. Proto se využívají 

akumulované srážky za delší časové období (např. za rok) a srážkoměrné měření se přiřazuje 

bodu radarové oblasti, kde stanice leží. Akumulace srážek potlačuje náhodné chyby dané 

rozdílným charakterem měření (bodové versus objemové měření). Více informací o této metodě 

je možné nalézt v práci (Kráčmar et al., 1998), ze zahraniční literatury možno citovat (Gabella, 

28 



Amitai, 2000; Gabella et al., 2001, 2005; Gabella, Calvia, 2004), kteří metodu KLIM aplikovali 

na oblast švýcarských Alp. 

V Ústavu fyziky atmosféry AV ČR (ÚFA) byl vyvinut složitější regresní model REG 

(Řezáčová et al., 1997, 1998; Sokol, Řezáčová, 2001), který byl aplikován na 12 a 24-hodinové 

úhrny srážek a využíval termínová radarová a synoptická data (měření srážek na synoptických 

stanicích, zpravidla se měří 6-hodinové úhrny) s použitím 27 prediktorů. 

Kromě počtu prediktorů je podstatný rozdíl mezi KLIM a modelem REG v tom, že při 

odvozování modelových parametrů se používají 12 nebo 24-hodinové hodnoty v jednotlivých 

termínech a nikoli roční průměry. Tento model byl testován na datech z radaru Praha-Libuš a 

Skalky, přičemž výsledky prokázaly, že model REG výrazně eliminuje útlum (především pro 

radar Praha-Libuš) a chyby radaru. Ukázalo se, že po aplikaci modelu REG je přesnost odhadu 

srážek z radarů Praha-Libuš a Skalky srovnatelná, tj. že metoda velmi efektivně odstraňuje útlum 

typický pro radary měřícími v pásmu X (Sokol, 2007). 

Z výsledků je patrné, že v teplé polovině roku jsou data z radaru nezbytná pro získání 

kvalitních odhadů srážek. To je zřejmým důsledkem velké prostorové variability letních srážek, 

která je výsledkem konvekčních procesů v atmosféře. Bylo prokázáno, že spojením radarových 

dat a dat ze srážkoměrných stanic měřících v on-line režimu dojde k zpřesnění chyby odhadu 

srážky o 20 % v RMSE (střední kvadratická chyba) (Sokol, 2007) 

Nevýhoda metody REG spočívá v jejím statistickém charakteru. Pro výpočet parametrů 

regresního modelu je třeba mít k dispozici dostatečné množství archivovaných dat. Zkušenosti 

ukázaly, že při výměně funkčně vadného hardware radaru nebo při jeho inovaci (např. citlivější 

přijímač), ale i při změně software, který provádí zpracování základních naměřených dat, dochází 

k narušení statistické závislosti využité v regresním modelu. Je tedy třeba vyvinout nový model a 

k tomu je potřeba dostatečně dlouhé řady měření, což není z provozních důvodů vhodné. Dalším 

problémem při aplikaci REG je skutečnost, že statistický model hladí výsledné srážkové pole. To 

sice má zanedbatelný vliv na výpočet plošných úhrnů na povodích, ale vizuálně výsledná pole 

nesouhlasí s polem radaru (Sokol, 2007). 
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4.3.1.2 Další metody adjustace  

 

Mezi další používané adjustační metody se řadí metoda modifikovaného podílu (MOD), 

při níž se využívá interpolační metody kriging (Sokol et al., 2003a; Zacharov et al., 2004). 

Prvním krokem adjustační metody je jednoduchá korekce radarových srážek multiplikativní 

konstantou, která se vypočte z podílu sumy srážek naměřených na pozemních stanicích a sumy 

radarových srážek v odpovídajících bodech. Smyslem tohoto kroku je předběžná korekce 

systematické chyby. Metoda vyžaduje užití několika parametrů, jejichž popis je uveden v práci  

(Sokol et al., 2003c). 

V rámci dalších adjustačních metod je potřeba zmínit metodu MERGE, která je založena 

na algoritmu, jehož autorem je Seo (Seo et al., 1990a, 1990b; Fulton et al., 1998; Seo, 1998; Seo, 

Breindenbach 2002) a který byl upraven Šálkem (Šálek et al., 2004a, 2004b). Tato metoda je 

používána v NOAA National Weather Service USA a od roku 2000 také v ČHMÚ. Metoda 

MERGE se skládá ze dvou kroků. Nejprve se provede adjustace radarových srážek odvozené 

z pole odrazivostí CAPPI 2 km pomocí multiplikativní konstanty q tak, aby suma radarových 

srážek v bodech srážkoměrů přibližně odpovídala sumě naměřených srážek. Na rozdíl od metody 

modifikovaného podílu se pro výpočet konstanty využívají korespondující srážkoměrná měření a 

příslušné radarové odhady z pružného klouzavého časového okna o délce nejméně 3 srážkově 

významných dní (Šálek et al., 2004b). Algoritmus spojující radarová a srážkoměrná data využívá 

postupy optimálního odhadu, který je prováděn jako odhad srážek za podmínky, že v daném 

místě srážka nastala. Druhý krok metody opravuje adjustované radarové srážky v okolí 

srážkoměrných stanic. Oprava je aditivní, tj. přičítá nebo odčítá  hodnotu, která je vypočtena 

pomocí statistické interpolační/extrapolační metody kriging, příp. cokriging (Cressie, 1991; Seo, 

1998) z rozdílu mezi naměřenými srážkami a odpovídajícími hodnotami korigovaného 

radarového pole. 

Na obr. 7 jsou znázorněny bodové grafy porovnávající naměřené a odhadnuté hodnoty u 

obou uvedených adjustačních metod a zároveň potvrzují, že metoda MERGE podceňuje vysoké 

srážky. To neplatí u metody modifikovaného podílu, která i vysoké srážky občas nadhodnocuje. 

Zároveň je třeba dodat, že metoda MERGE v porovnání s metodou modifikovaného podílu 

významně  shlazuje výsledné radarové pole (viz obr. 8). 
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Obr. 6: Porovnání naměřených a odhadnutých hodnot pro adjustační metodu modifikovaného 

podílu (CAP1ADJ) a metodu MERGE u obou radarů (převzato ze Zacharov et al., 2004). 

 

 
 
 

Obr. 7: Odhad srážek ze dne 12. 8. 2002 metodou modifikovaného podílu a metodou MERGE 

v porovnání s plošnou analýzou všech dostupných srážkoměrných měření pro radar Brdy 

(převzato ze Zacharov et al., 2004). 
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5. HISTORIE TESTOVÁNÍ ZÁVISLOSTI KRÁTKODOBÝCH SRÁŽEK 

NA NADMOŘSKÉ VÝŠCE 
 

V rámci české i zahraniční literatury bylo obtížné nalézt práci podobného druhu, která by 

dávala do souvislosti intenzitu krátkodobých srážek a nadmořskou výšku. Pod záštitou 

Výzkumného ústavu vodohospodářského publikoval v roce 1958 Josef Trupl svou studii 

s názvem „Intensity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy“, kde kromě jiného 

naráží na tento problém. Výzkum intenzit přívalových dešťů prováděl především proto, aby bylo 

možno stanovit odtoková množství z malých povodí. Snažil se najít vzájemné vztahy mezi 

velikostí přívalových dešťů, množstvím a dobou trvání srážek a pravděpodobností jejich výskytu. 

Vzhledem k tomu, že tento výzkum prováděl v době, kdy nebyly k dispozici meteorologické 

radary, veškeré veličiny musel odečítat z ombrografických záznamů. Metodika, kterou Trupl 

použil, se však liší od měření, ze kterých vychází tato práce. Ze srážky o době trvání kupříkladu 

90 minut vybral pouze úsek s nejvyšším srážkovým úhrnem trvajícím jen 60 minut. Při výběru 

kladl důraz především na srážky se stejnou N-letostí. V této diplomové práci je však srážková 

událost (viz kap. 6) přesně časově vyznačena. Při tomto výzkumu zjistil, že: 

• Intenzita deště klesá s rostoucí dobou jeho trvání, tj. čím delší trvání srážky, tím je její 

průměrná intenzita menší. 

• Intenzity dešťů a jejich četnosti výskytu o délce trvání asi do 90 min nejsou závislé ani 

na velikosti měsíčních a ročních srážek, ani na počtu dní se srážkami, přičemž bylo 

dokázáno, že přívalové deště a průtrže mračen se zhusta vyskytují v oblastech 

s malými ročními srážkami, a to zejména v polohách ležících v dešťovém stínu hor. 

Vydatnost přívalových dešťů a jejich frekvence souvisí pravděpodobně s místní i 

vzdálenější konfigurací terénu, která umožňuje buď vznik častých místních (lokálních) 

bouří, které zůstávají téměř bez pohybu, nebo usměrňuje dráhy tahu bouří frontálních. 

Je jisté, že mnohde působí orografické poměry krajiny v obou směrech. 

• Intenzity dešťů kratšího trvání než 1 hodinu jsou namnoze při stejné pravděpodobnosti 

výskytu větší v nížinách a ve středních polohách než na horách. Teprve deště trvající 

přes 1 hodinu mají všude v horských oblastech větší vydatnost než v nízkých 

polohách. 
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•   Čáry srážkových intenzit, tj. křivky znázorňující závislost mezi intenzitou deště 

[l/s*ha] a dobou jeho trvání [min], nakreslené pro jednotlivé frekvence 

v logaritmických souřadnicích nejsou v českých povodích Labe, Odry a Moravy u 

všech stanic stejného sklonu a stejného zakřivení. Bylo zjištěno, že strmější jsou 

křivky níže položených stanic, kdežto ve větších nadmořských výškách jsou intenzitní 

křivky méně strmé a také méně zakřivené (plošší). Strmost čar a jejich křivost nezávisí 

jen na nadmořské výšce, ale též na zeměpisné délce, po případě i šířce. Při stejné výšce 

srážek jsou intenzitní čáry strmější a zakřivenější více na západě než na východě.  

• Ani u jednotlivých stanic nejsou čáry intenzit pro různé frekvence rovnoběžné, ale do 

delších dob se rozbíhají, tj. čáry řidšího výskytu mají menší sklon než čáry častějšího 

výskytu. Tento rozptyl čar je větší u stanic nížinných, zatímco v horských krajinách 

jsou křivky rovnoběžné nebo skoro rovnoběžné. 

Rovněž v Českém hydrometeorologickém ústavu a v jeho hydrologických odděleních 

byly vyšetřovány dešťové intenzity a jejich četnost výskytu. V Německu se podle Trupla 

zabývali vyšetřováním četnosti dešťových intenzit zejména Lindley, Frühling, Breitung, Haeuser, 

Kehr a Reinhold, v Rusku (tehdejším Sovětském svazu) např. Alexejev. Všichni se snažili nalézt 

zákonité vztahy mezi dobou trvání deště a jeho intenzitou při různé četnosti výskytu.  

Z Truplovy práce vychází rovněž hodnocení přívalových dešťů, které pro technické účely 

v rámci hydrologie zpracoval (Dub et al., 1969). Je zde diskutována především problematika 

vztahu intenzity, doby trvání a periodicity deště, která byla oproti práci (Trupl, 1958) rozšířena o 

širší časový horizont. V této publikaci je odkaz na práci (Němec, 1964), ze které byla převzata 

rozšířená rovnice odvozená z Truplových materiálů pro určení úhrnu srážek ve tvaru: 

 

                                                          ,                                                           (9) n
s NbtaH )log( +=

 

kde: 

Hs – úhrn srážek [mm] 

t – doba trvání deště [min] 

N – počet let, za který se intenzita v dlouhodobém průměru opakuje 

a, b, n – parametry pro jednotlivé srážkoměrné stanice 
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Podle této rovnice (tzv. Němcův vztah) bylo zjištěno, že v intervalu četnosti výskytu 5 < N < 100 

se výsledky shodují z Truplovými tabulkami. Rozdíl zůstává pro četnosti výskytu N < 5, kde se 

mohou objevit hodnoty o 10 až 15 % vyšší. 

Pro území Prahy vyšla publikace (Kašpárek, Krejčová, 1993), kde je řešena problematika 

vztahu mezi úhrnem, trváním a periodicitou dešťů. V této práci byla použita pozorování 

jednodenních úhrnů srážek ze 37 stanic a intenzity krátkodobých dešťů z 5 stanic. I když práce 

není explicitně zaměřena na vliv orografie, část pracující s jednodenními úhrny okrajově naráží 

na tuto problematiku. Dle této práce je výrazný pokles srážek ve směru od východu k západu 

s největší pravděpodobností způsoben vlivem orografie. Srážky rovněž klesají od středu Pražské 

kotliny, Pankráce přes Nové Město, Staré Město, Holešovice, Bubeneč až k Podbabě. Z další 

literatury, která se zabývá studiem uvedené problematiky, je možno citovat především práce 

(Horák, 1910), (Novotný, 1925), (Zahradníček, 1985). 

 Pokud se podíváme na tab. III, kde je uvedeno 8 srážkových extrémů s dobou trvání od 57 

do 180 minut, můžeme říci, že všechny jsou situovány v nížinách a pahorkatinách. 

Nejpozoruhodnější případ představuje srážková událost z 25. května 1872 v Mladoticích na 

Kralovicku v okrese Plzeň-sever. Za hodinu zde spadlo 237 mm srážek, přičemž byl tento úhrn 

dlouhou dobu považován za nereálný (Štekl et al. 2001). Podrobnější popis meteorologické 

situace je uveden v práci (Müller, Kakos, 2004). Uvedenou hodnotu potvrdila až průtrž mračen 

na jižním Slovensku, kde 12. července 1957 v obci Salka u Štúrova v nadmořské výšce 110 m 

n.m., tedy v podobné klimatické oblasti, spadlo 228, 5 mm srážek za 65 minut (Kakos, 2001). 

 

Tab. III: Extrémní srážkové události na území ČR s dobou trvání od 57 do 180 minut za období 

1889-2000 (upraveno podle Kakos, 2001). 
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6. TESTOVÁNÍ ZÁVISLOSTI KRÁTKODOBÝCH SRÁŽEK NA 

NADMOŘSKÉ VÝŠCE 

Kapitola je zpracována a rozčleněna podle trvání daných srážkových událostí 

s přihlédnutím k roku jejich výskytu. Je třeba zdůraznit, že se jedná o srážkové události, které 

jsou striktně časově vymezeny. Definice těchto událostí a výpočet odpovídajících úhrnů byly 

provedeny v ÚFA AV ČR. Při definici srážkových událostí se vycházelo z hodinových 

srážkových úhrnů, které byly stanoveny z radarových měření po 10 minutách (viz kapitola 3). 

Srážka o trvání n hodin byla definována tak, že hodinový srážkový úhrn v hodině před 

začátkem události nepřevýšil 5% úhrnu v první hodině a úhrn v hodině  n+1 nepřevýšil 5% 

úhrnu v hodině n. Dělení meteorologických prvků (v tomto případě pouze srážek) dle 

nadmořské výšky, které je v práci uváděno, vychází z převládajících nadmořských výšek 

v České republice. V rámci předpovědi počasí v Českém hydrometeorologickém ústavu 

(ČHMÚ) se standardně používá toto dělení (www.chmi.cz):  

• Nižší polohy do 400 m n.m.  

• Střední polohy od 400 do 600 m n.m.  

• Vyšší polohy od 600 do 800 m n.m.  

• Horské polohy nad 800 m n.m. 

Pro zjednodušení je v této práci uvažováno následující rozdělení: 

• Nižší polohy do 500 m n.m.  

• Střední polohy od 501 do 800 m n.m. .  

• Horské polohy nad 800 m n.m. 

S podrobným popisem a výkladem je uvedeno testování hodinových, 3-hodinových,       

6-hodinových, 12-hodinových a 24-hodinových srážkových událostí. Ty jsou rozčleněny na roky 

2002, 2004 a 2005. U roku 2005 je navíc uvedeno členění podle dat adjustovaných a radarových. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3, z důvodu nadměrného sucha nebyl uvažován rok 2003. 

V tabulce IV jsou uvedeny počty 1, 3, 6, 12 a 24-hodinových srážkových událostí pro použité 

roky. Počty událostí v jednom dni se liší v závislosti na srážkách, a to v rozsahu četnosti od 1 
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(srážky byly detekovány jen v jednom bodě a v jednom čase) až po více než 10 000 (případ 

synoptické situace ze srpna 2002).  Obrazová dokumentace ke každé části je uvedena v přílohách. 

Tab. IV: Počet 1, 3, 6, 12 a 24-hodinových srážkových událostí pro roky 2002, 2004 a 2005   

(2005 r – data pro rok 2005 odvozená z radarových měření; 2005 a – data pro rok 2005 získaná 

adjustací radarových měření dle srážkoměrných stanic). 

 

6.1 Testování závislosti hodinových srážkových událostí na nadmořské výšce 

 

Hodinové srážky představují nejkratší časový interval, který byl uvažován, což je zároveň 

stěžejní část celé práce. Jelikož se jedná o hodinový srážkový úhrn, není nutno rozlišovat celkový 

úhrn, maximální hodinový úhrn a průměrnou intenzitu srážek, protože všechny charakteristiky 

mají shodné hodnoty. 

Pro každý rok byly vypracovány 2 mapky České republiky. První představuje plošné 

rozložení srážkových úhrnů vypočítaných dle srážkových intenzit. V případě, že se v určitém 

pixlu vyskytlo více hodnot, byla brána v úvahu pouze maximální hodnota. Druhá mapka 

představuje podkladovou orografii, na níž je pro lepší představu červeně zaznačeno 10 nejvyšších 

hodnot, které se v daném souboru vyskytovaly. Hodnoty hodinových úhrnů spolu s uvedenou 

nadmořskou výškou a názvem místa, kde byla daná hodnota zjištěna, jsou uvedeny rovněž 

v tabulkách, které s touto mapkou korespondují. Zde je však potřeba dodat, že uvedení místa 

výskytu představuje pro lepší orientaci vždy název obce, která je nejblíže danému pixlu, tzn. že 

se nemusí přesně shodovat s tímto bodem (především v horských oblastech). Dále byly vytvořeny 

grafy dávající do souvislosti zjištěné hodnoty srážkových úhrnů a nadmořskou výšku příslušné 

oblasti. U těchto grafů byla v důsledku velkého objemu dat a pro lepší orientaci provedena 

následná diferenciace hodnot na 3 základní intervaly nadmořské výšky (uvedeno výše). Zde je 

však potřeba dodat, že dílčí grafy znázorňující hodnoty v rámci zmíněných 3 intervalů, nejsou 

zpravidla znázorněny na stejné stupnici jako grafy zahrnující všechny hodnoty, a to v důsledku 
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nejednotnosti extrémních hodnot v každém z intervalů. U každého grafu je uveden počet hodnot, 

průměrná, maximální a minimální hodnota. Pro lepší představu o rozdělení hodnot v daných 

souborech byly navíc vyhotoveny u každého roku také histogramy a tzv. znázornění „boxplot“ 

(“box and whiskers plot”, český ekvivalent - krabicový graf).  

U všech histogramů byla použitá semilogaritmická stupnice, přičemž osa x reprezentuje 

lineárně rozdělené intervaly po 10 mm a osa y příslušný počet hodnot ke každému intervalu. Osa 

y je zobrazena v logaritmické stupnici, a to z důvodu nejednotnosti objemu dat v jednotlivých 

třídách. V případě, že by byla zvolena stupnice lineární, nebylo by možné zobrazit intervaly, 

jejichž četnosti jsou nízké. U některých histogramů se vyskytovaly značné odchylky mezi 

maximy a zbytkem hodnot. Aby byly dodrženy zásady kartografie, bylo v těchto případech 

zvoleno větší variační rozpětí. Není totiž přípustné, aby se v grafu vyskytovaly intervaly, které 

mají nulovou četnost (Kaňok, 1999). U krabicových grafů byl uvažovaný datový soubor rozdělen 

podle nadmořské výšky, a to v intervalech po 100 metrech. Krabicové grafy jsou užitečné pro 

grafické vyjádření tvaru rozdělení, jeho střední hodnoty a variability, přičemž korespondují 

s vytvořenou tabulkou, kde jsou příslušné hodnoty numericky zaznačeny. Střední čára v krabici 

představuje medián. Hranice krabice pak představují 1. a 3. kvartil. Oblast mezi 1. a 3. kvartilem 

se označuje jako interkvartilový interval (IQR). Extrémní hodnoty představují koncové úsečky. 

Výsledky vzniklé po zpracování souboru hodinových úhrnů by měly být teoreticky 

nejspolehlivější, protože právě zde bylo k dispozici nejvíce dat. Tím by měly být eliminovány 

náhodné chyby a případné extrémní hodnoty. 

 

6.1.1 Rok 2002 

 

Všichni si zajisté pamatují rok 2002, kdy při extrémních srpnových srážkových úhrnech 

došlo k záplavám na většině českých řek. V roce 2002 spadlo na území republiky průměrně 866 

mm srážek, což vzhledem k dlouhodobému průměru za období 1961 – 1990 odpovídalo dle 

ČHMÚ 129 % normálu. Během teplé poloviny roku, na kterou je tato práce zaměřena, spadlo 

celkem 506 mm srážek, tzn. 84,3 mm/měsíc. Oproti  dlouhodobému srážkovému normálu z let 

1961 – 1990 se tedy jedná o 122 % hodnotu. Celkově se jednalo o rok srážkově nadnormální, za 

posledních třicet let nejvydatnější (www.chmi.cz). Tyto extrémní hodnoty se mohou projevit 

určitými odchylkami ve srovnání s roky 2004 a 2005. U srážek na úrovni hodin by se však tento 
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rozdíl neměl výrazně projevovat, markantnější by měl být až u delších srážkových událostí (12-

hodinové a 24-hodinové srážky). 

Ze základního souboru všech srážkových událostí (2 099 044 hodnot) byly vybrány 

hodinové úhrny, jejichž počet představoval 504 888 hodnot. Díky dostatečnému množství dat je 

území České republiky pokryto rovnoměrně. Z kartogramu (příloha 1) je na první pohled zřejmé, 

že rozmístění hodinových úhrnů je zcela náhodné, tzn. že na nadmořské výšce zřejmě závislé 

není. Pokud pomineme extrémní hodnoty v obci Lanžhot (cca 160 m n.m.) a Plánička (cca 800 m 

n.m.), je z celkového pohledu (příloha 2) dobře patrný trend vzestupu srážek do poloh cca 400 - 

600 m n.m., pak však srážky s nadmořskou výškou klesají. Zvláštností je, že hodnoty v intervalu 

cca 130 – 160 m n.m. rapidně stoupají, což může být způsobeno nedostatečným zastoupením 

gridů o této nadmořské výšce. 

 

Tab. V: Deset srážkových událostí s nejvyššími hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2002. 

 
 

Bylo vybráno 10 srážkových událostí s nejvyššími hodinovými úhrny, jejichž přibližná 

místa výskytu jsou uvedena v tab. V. Je tedy zřejmé, že nejvyšší hodnoty hodinových srážkových 

úhrnů se vyskytují nahodile, nezávisle na nadmořské výšce. Hodnoty v tab. V představují ve 

skutečnosti jen 5 srážkových případů, protože některé uvedené hodnoty pochází ze stejného dne 

(např. obce Lanžhot a Plánička). Tyto hodnoty jsou zaznačeny červenou značkou v příloze 3. Je 

nutno uvést, že maximální hodnoty v obcích Lanžhot, Plánička a jejich okolích není možné 

zaznačit do výsledného kartogramu s dobrým optickým rozlišením, tudíž tyto srážky se seskupují 

v jeden bod. Histogram (příloha 4) ukazuje pokles četností hodnot s rostoucím úhrnem 

hodinových srážek (vyjma posledního sloupce). Krabicový graf (příloha 5) i tab. VI rozdělující 
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celý soubor po 100 m dle nadmořské výšky dobře ukazují, že všechny intervaly mají velmi 

podobné střední hodnoty. Zároveň jsou dobře patrné již zmíněné maximální hodnoty v obcích 

Lanžhot a Plánička. 

 

Tab. VI: Rozdělení srážkových událostí s hodinovými úhrny odvozenými z radarových měření 

České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2002. 

 
 

6.1.2 Rok 2004 

 

Celkově byl rok 2004 ve srovnání s dlouhodobým srážkovým normálem z let 1961-1990 

srážkově průměrný (dle ČHMÚ 680 mm - 101 % dlouhodobého srážkového normálu). V teplém 

půlroce spadlo na území České republiky 367 mm (61,2 mm/měsíc), což je 88,6 % 

z dlouhodobého srážkového normálu. Ve srovnání s předcházejícím zpracovávaným rokem 2002 

se tedy jedná o zcela jiný charakter z hlediska dlouhodobého pohledu. 

V tomto případě bylo k dispozici 1 996 912 dat, ze kterých bylo vybráno 706 621 

hodinových úhrnů. Podobně jako u roku 2002 i zde je rozmístění hodinových srážkových úhrnů 

zcela náhodné, což dokazuje příloha 6. Hodnoty nejvyšších hodinových úhrnů jsou poněkud 

menší ve srovnání s rokem 2002, řádově o 10 mm/h. Graf hodinových úhrnů v závislosti na 

nadmořské výšce má podobný trend jako rok 2002. V tomto případě se však více projevují 

polohy v rozmezí 700 – 800 m n.m. Nejvyšší hodnota celého souboru byla zjištěna v okolí obce 

Jelemek (67,6 mm), jihovýchodně od Prachatic s nadmořskou výškou 726 m n.m. Od tohoto 

místa směrem výše srážky opět s nadmořskou výškou klesají. Stejně jako u roku 2002, tak i zde 

je v počáteční fázi celého grafu poměrně rychlý nástup maximálních hodinových úhrnů. 
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V následující tabulce VII je uvedeno 10 nejvyšších hodnot z daného souboru. I zde se 

jedná spíše o nahodilost z hlediska nadmořské výšky, i když ve srovnání s rokem 2002 převažují 

polohy ve středních nadmořských výškách. V obci Jelemek a jeho nejbližším okolí bylo zjištěno 

5 maximálních hodnot, které se ve výsledné mapce (příloha 8) opět opticky seskupují v 1 bod. U 

obce Chomýž se jedná o seskupení 2 bodů. Jedná se především o konvekční srážky, které 

vypadávaly 8. a 20. července. Tyto významné srážky jsou většinou spojeny s přechody studených 

front od JZ přes území České republiky.  

 

Tab. VII: Deset srážkových událostí s nejvyššími hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2004. 

 
 

Sestupnou tendenci četností jednotlivých hodnot souboru znázorňuje korespondující 

histogram (příloha 9). U krabicového grafu (příloha 10) je dobře patrný trend vzestupu maxim 

v jednotlivých intervalech s vrcholem v rozmezí 700 – 800 m n.m. Medián, dolní a horní kvartil 

nevykazují žádné extrémy. Výsledky znázorněné v grafu přílohy 10 jsou číselně vyjádřeny v tab. 

VIII. 
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Tab. VIII: Rozdělení srážkových událostí s hodinovými úhrny odvozenými z radarových měření 

České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2004. 

 
 

6.1.3 Rok 2005 

 

Rok 2005 byl srážkově nadnormální (dle ČHMÚ 732 mm - 109 % dlouhodobého 

srážkového normálu) a stejně jako rok předcházející velice nevyrovnaný, protože rozdíl mezi 

srážkově nejbohatším měsícem únor (170 %) a nejchudším říjen (27 %) je enormní. Teplá 

polovina roku vykazuje 456 mm, respektive 76 mm/měsíc (110 % dlouhodobého srážkového 

normálu). Jak už bylo uvedeno výše, pro rok 2005 byly k dispozici jak hodnoty úhrnů 

stanovených pouze z radarových dat, tak hodnoty adjustované pomocí měření srážkoměrných 

stanic České republiky. Pro oba typy dat byly vyhotoveny stejné grafy a kartogramy jako u roků 

2002 a 2004. Díky těmto datům je možné objektivně posoudit význam adjustace pro kvantitativní 

odhad srážkových úhrnů z měření radarového systému České republiky, byť se jedná pouze o 

jeden rok, kdy jsou zastoupeny oba typy dat. 

 

6.1.3.1 Radarová data 

 

Z celkového souboru 1 165 285 dat bylo vybráno 344 138 dat, která představují hodinové 

úhrny. Vyhotovená mapka (příloha 11) dává podobné výsledky jako mapy v příloze 1 a 6, tzn. že 

rozmístění daných hodnot je víceméně nahodilé. Hodnoty maximálních hodinových úhrnů jsou 

ze všech 3 let nejvyšší (viz tab. IX). Dobře patrné jsou v příloze 13 s orografií v pozadí, kde 

žádná z uvedených  maximálních hodnot nepřesahuje nadmořskou výšku 800 m n.m., tzn. že 
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maxima jsou situována mimo horské polohy. Ve srovnání s mapami předchozími zde není taková 

koncentrace maxim v jednom bodě. Pouze u obcí Hodonín (okr. Chrudim) a Horní Smrčné (okr. 

Třebíč) byly zjištěny 2 hodnoty v těsné blízkosti. Většina těchto srážek je důsledkem bouře ze 

dne 30. května, kdy přes Českou republiku přecházela zvlněná studená fronta. Na mnoha místech 

republiky byly hlášeny přívalové srážky a například v Praze a v Kladně padaly kroupy velké až 

2,5 cm. Na základě analýzy dat z družice MSG 8 se jednalo o supercelární systém (Setvák, 

Novák, 2005).  

 

Tab. IX: Deset srážkových událostí s nejvyššími hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2005. 

 
 

Obdobně je tomu i u vyhotovených grafů (příloha 12), kde lze vyčíst velmi podobný trend 

jako u roku 2004. Maximální hodnota celého souboru zjištěná v okolí obce Vržanov v okrese 

Jihlava v nadmořské výšce 589 m n.m. je 93 mm. Naměřený srážkový úhrn rozděluje soubor na 

dvě části. Do této hodnoty maximální srážky s nadmořskou výškou narůstají, pak opět klesají.  

Na rozdíl od roku 2004 je však tento pokles značně markantnější. Po nejvyšší hodnotě totiž 

srážky prudce klesají během cca 100 m. Tuto skutečnost lze dobře vyčíst z podrobnějších grafů. 

Intervaly histogramu (příloha 14) klesají s přibývajícím úhrnem srážek. Vzestupný trend 

maxim u jednotlivých intervalů vytvořených v krabicovém grafu (příloha 15) je patrný do poloh 

501 – 600 m n.m. (maximální hodnota celého souboru), pak maximální srážky opět klesají. 

Mediány, dolní a horní kvartily nevykazují extrémy, vyjma posledního intervalu 1401 – 1500 m 

n.m, což je dáno nedostatečným množstvím dat. Dílčí statistické údaje jsou uvedeny v tab. X. 
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Tab. X: Rozdělení srážkových událostí s hodinovými úhrny odvozenými z radarových měření 

České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2005. 

 
 

6.1.3.2 Adjustovaná data 

 

Pro tento rok byla zpracována i data adjustovaná, která byla získaná korekcí radarových 

srážek pomocí srážkoměrných stanic INTER (cca 80 stanic) z České republiky. Z celkového 

souboru 1 513 566 dat bylo vybráno 396 426 hodinových úhrnů. V tomto souboru byla zjištěna 

nejvyšší hodinový úhrn 114 mm. Dobře patrný je na mapce znázorňující plošné rozložení těchto 

úhrnů (příloha 16). Spolu s druhým nejvyšším úhrnem 105,9 mm jsou situovány hned vedle sebe. 

Jedná se o severozápadní oblast Žďárských vrchů. I v tomto případě grafy v příloze 17 dokazují 

vzestup množství srážek do středních poloh (zde cca 600 m n.m.) a následný pokles. Nejvyšší 

naměřené hodinové úhrny spolu s přihlédnutím k nadmořské výšce jsou uvedené v tab. XI a 

graficky zaznačeny v mapě (příloha 18), kde dvě hodnoty v obci Hodonín (okr. Chrudim) jsou 

zaznačeny těsně vedle sebe, tudíž na mapě se jeví pouze 9 bodů. Podobně jako v případě 

radarových dat jsou tyto významné srážky důsledkem konvekční bouře ze 30. května (např. 

v obci Hodonín). Významné srážky vypadávaly rovněž 23. května, kdy přes území České 

republiky přecházela ve směru od jihozápadu k severovýchodu studená fronta. Většina těchto 

srážek se nachází v intervalu 500 – 600 m n.m., který představuje vrcholovou partii grafu. Rok 

2005 je z hlediska hodinových srážkových úhrnů oproti rokům 2002 a 2004 významně 

nadprůměrný. Tuto skutečnost ještě podtrhují adjustovaná data, která jsou oproti radaru o poznání 

vyšší. Podrobnější analýza srovnání obou typů dat je diskutována v kapitole 8.  
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Tab. XI: Deset srážkových událostí s nejvyššími hodinovými úhrny získaných adjustací dat v 

České republice v roce 2005. 

 
 

Četnosti tříd srážkových úhrnů znázorňuje histogram v příloze 19, z něhož lze rovněž 

vyčíst sestupnou tendenci. Částečně odlišný průběh od ostatních případů má krabicový graf (viz 

příloha 20), kde po počátečním nárůstu dochází k poklesu maxim intervalů, až do intervalu 501 – 

600 m n.m. Pak maxima opět klesají. Minima jsou opět stejná. Mediány, dolní a horní kvartily 

nevykazují žádné extrémy. Numerické hodnoty k danému grafu jsou zaznačeny v tab. XII. 

 

Tab. XII: Rozdělení srážkových událostí s hodinovými úhrny získaných adjustací dat dle 

nadmořské výšky České republiky po 100 m v roce 2005. 

 
 

6.1.4 Shrnutí 

 

S přihlédnutím ke všem 3 rokům je možné konstatovat, že všechny vytvořené grafy mají 

velmi podobný charakter rozložení maximálních srážek vzhledem k nadmořské výšce, a sice 
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poměrně rychlý nárůst maxim v nízkých nadmořských výškách (130 - 150 m n.m.), velmi 

pozvolný vzestup až do oblasti středních poloh (kolem 600 m n.m.), kde se zpravidla vyskytuje 

nejvyšší hodinový úhrn a pak následný pokles až do nejvýše položených oblastí (viz příloha 21). 

Pro lepší přehlednost byly pro toto srovnání vyhotoveny grafy se shodnou stupnicí na ose y. 

Vysvětlením, které platí především pro teplou polovinu roku, by mohla být skutečnost, že 

v horských oblastech obsahuje atmosféra méně vody (vodní páry, deště, sněhu a ostatních 

hydrometeorů) než v nížinách a pahorkatinách, protože v nejnižších vrstvách atmosféry (do cca 

500 m n.m.) je vzduch zpravidla nejteplejší (kromě inverze). Díky tomu může obsahovat 

relativně vyšší absolutní vlhkost vzduchu (a), tzn. že platí anížiny > ahorské oblasti. Pokles absolutní 

vlhkosti, resp. tlaku vodních par s rostoucí nadmořskou výškou je uveden např. v práci (Stružka, 

1956) pro jednotlivé měsíce a nadmořské výšky od 180 do 840 m n.m.  

Celý problém ovšem není tak jednoznačný, protože ve většině případů záleží především 

na konfiguraci terénu a místních klimatických podmínkách. Pro vývoj konvekčních srážek je 

zapotřebí splnění 3 podmínek, a sice: počáteční impuls, instabilní teplotní zvrstvení a dostatek 

vlhkosti ve spodních hladinách vzduchu, přičemž v horských oblastech je počáteční impuls 

pravděpodobnější (např. proudění do svahu, prohřívání svahu, apod.). Proto zde mohou v daný 

den vypadávat srážky dříve než v nížině. V horských oblastech je také častější výskyt bouří, které 

ovšem nejsou z kvantitativního hlediska ve srovnání s nížinami tolik významné. V úvahu je 

nutno vzít také místní povětrnostní podmínky, tzn. že mohutné bouře mohou vznikat díky 

počátečnímu impulzu v horských oblastech, ale díky proudění se přemístí nad nížiny. To může 

platit i pro opakovaný vývoj cel díky působení terénu. Z nich pak vypadávají srážky až za 

horskými překážkami.  

Tento fakt by mohl vysvětlit některé závěry publikované v práci (Trupl, 1958), kde je 

uvedeno, že intenzity dešťů kratšího trvání než 1 hodinu jsou namnoze při stejné četnosti výskytu 

opakovatelnosti větší v nížinách a ve středních polohách než v horských oblastech. 

Naopak proudění na horách však může způsobit i vysoké intenzity srážek, především 

v důsledku návětrných efektů. Příkladem může být rok 2002, kdy dle Povodňové zprávy (2002) 

bylo 12. srpna v Zinwaldu (Cínovec) v Krušných horách naměřeno 312 mm za den. V tomto 

případě se však jedná o denní úhrn, přičemž srážky vypadávaly z vrstevnaté oblačnosti. Současně 

je třeba připomenout, že radarová měření jsou zatížena chybami (viz kap. 4.2.2), které mohou 

hrát ve výsledku rovněž podstatnou roli. 
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6.2 Testování závislosti 3-hodinových srážkových událostí na nadmořské výšce 

 

Obdobně jako u hodinových úhrnů byly i zde u každého roku vypracovány mapky 

s plošným rozložením hodnot 3-hodinových úhrnů, příslušné grafy dávající do souvislosti 3-

hodinové úhrny a nadmořskou výšku, histogramy a krabicové grafy. Není vytvořena mapka 

orografie České republiky se zvýrazněnými nejvyššími hodnotami, protože výsledky byly 

podobné výsledkům hodinových úhrnů. Pro možnost srovnání je tato mapa vytvořena až u 

delších srážkových úhrnů (12 a 24 hodin). Grafy zpracovávané v dalších kapitolách se již liší 

v dílčích charakteristikách, tzn. že je třeba rozlišit celkový úhrn za n hodin [mm] (v tomto 

případě za 3 hodiny), maximální úhrn za 1 hodinu [mm] a průměrnou srážkovou intenzitu za       

1 hodinu [mm/h]. Z hlediska objemu výsledných obrázků budou vždy uváděny jen grafy a mapky 

pracující s hodnotami celkového úhrnu za n hodin. 

 

6.2.1 Rok 2002 

 

Pro tento rok bylo k dispozici 318 565 tří hodinových úhrnů. V příloze 22 je vidět plošné 

rozložení těchto hodnot a zároveň jsou dobře patrné oblasti s nejvyššími naměřenými hodnotami. 

Kromě SV oblasti Hrubého Jeseníku, Oderských vrchů a několika oblastí Znojemska byly 

naměřeny nejvyšší úhrny srážek V až JV od Českých Budějovic, což dokazuje i tab. XIII, kde 10 

nejvyšších hodnot z celého souboru pochází právě z této oblasti, a proto mají zhruba shodnou 

nadmořskou výšku (interval 457 – 491 m n.m.). Všechny nejvyšší naměřené srážky pochází ze 

stejné bouřkové události ze 13. července. V obci Sázava (okr. Benešov) bylo tento den 

pozorováno dokonce tornádo (www.chmi.cz). Na vytvořených grafech (příloha 23) vidíme 

pozvolný nárůst srážek od nejnižších poloh do oblastí kolem 400 m n.m., následuje prudký 

vzestup do poloh cca 500 m n.m., kde je vrchol daného grafu a konečnou fázi představuje 

pozvolný pokles až do nejvyšších nadmořských výšek. Celkový charakter se však od hodinových 

úhrnů liší tím, že vrchol grafu netvoří jen jedna extrémní hodnota, nýbrž se jedná o celý svazek 

bodů, které jsou seskupeny do podoby „komínu“. 
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Tab. XIII: Deset srážkových událostí s nejvyššími 3-hodinovými úhrny odvozenými z 

radarových měření České republiky v roce 2002. 

 
 

Histogram (příloha 24) vykazuje stejný trend jako všechny předchozí. U krabicového 

grafu (příloha 25) je dobře vidět rozdíl oproti hodinovým úhrnům, kde maximální hodnota se 

nachází v intervalu již od 401 do 500 m n.m. s následným pozvolným sestupem. Numerické 

hodnoty jsou uvedeny v tab. XIV. 

 

Tab. XIV: Rozdělení srážkových událostí s 3-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2002. 
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6.2.2 Rok 2004 

 

V rámci zpracování 3-hodinových úhrnů za rok 2004 bylo k dispozici 311 075 dat. 

Nejvyšší úhrny byly zjištěny v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně v SV oblasti obce Vrbno pod 

Pradědem, v okolí obce Hartinkov při západní hranici okresu Olomouc a také západně od 

Vyškova v obci Bukovinka (viz příloha 26, tab. XV), přičemž dané oblasti se nachází v rozmezí 

215 – 698 m n.m. Ve srovnání s rokem 2002 je tvar výsledného grafu (příloha 27) odlišný v tom, 

že maximální hodnoty zde tvoří 2 „komíny“. Po poměrně slabém vzestupu hodnot s nadmořskou 

výškou v nízkých polohách se další průběh grafu liší výrazným způsobem. V intervalu cca 200 – 

250 m n.m. se vyskytuje několik vysokých hodnot, z nichž některé patří mezi deset nejvyšších 

hodnot celého souboru (viz obec Bukovinka). Druhý nárůst hodnot již koresponduje 

s předchozími grafy (interval cca 440 – 700 m n.m.). Pak hodnoty opět postupně klesají. 

 

Tab. XV: Deset srážkových událostí s nejvyššími 3-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2004. 

 
 

Popsaný průběh grafu se projevuje také ve výsledném krabicovém grafu (příloha 29), což 

lze dobře pozorovat v intervalu 201 – 300 m n.m (viz také tab. XVI). Histogram (příloha 28) 

odpovídá všeobecnému trendu. 
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Tab. XVI: Rozdělení srážkových událostí s 3-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2004. 

 
 

6.2.3 Rok 2005 

 

6.2.3.1 Radarová data 

 

Pro 3-hodinové úhrny bylo v roce 2005 k dispozici 158 732 radarových dat. Devět 

z deseti nejvyšších úhrnů bylo zjištěno v Moravskoslezských Beskydách (příloha 30, tab. XVII), 

konkrétně v oblasti Z a JZ od obce Ostravice. Tyto přívalové srážky souvisí se zvlněnou studenou 

frontou a následným vznikem cyklóny ze 3. května, která se více projevila na Moravě než 

v Čechách, především pak na návětrných svazích Moravskoslezských Beskyd. Dle ČHMÚ se 

právě zde mezi 14 a 17  hodinou SELČ neustále obnovovala bouřková buňka (www.chmi.cz). 

Jedná se o střední polohy (v intervalu od 642 do 754 m n.m.), přičemž tyto hodnoty představují 

vrcholovou partii vytvořeného grafu (příloha 31). Graf má velmi podobný průběh ve srovnání s 

předcházejícím rokem. Opět se v nižších polohách (konkrétně v intervalu cca 200 – 250 m n.m.) 

vyskytuje rychlý nárůst srážek, přičemž nejvyšší z těchto hodnot patří mezi 10 nejvyšších hodnot 

v celém souboru (viz obec Malá Bučina). Pak srážky postupně klesají až do poloh cca 640 m n.m. 

a následuje nárůst v již výše zmíněném intervalu. Od 800 m n.m. srážky opět  s nadmořskou 

výškou klesají. 
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Tab. XVII: Deset srážkových událostí s nejvyššími 3-hodinovými úhrny odvozenými z 

radarových měření České republiky v roce 2005. 

 
 

Tím dojde k velmi podobnému průběhu krabicového grafu, kde se daná maxima projevují 

(příloha 33, tab. XVIII). Histogram (příloha 32) odpovídá všeobecnému trendu. 

 

Tab. XVIII: Rozdělení srážkových událostí s 3-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2005. 

 
 

6.2.3.2 Adjustovaná data 

 

V tomto případě bylo bráno v úvahu 214 408 adjustovaných 3-hodinových úhrnů. Dle 

vytvořené mapy (příloha 34) se nejvyšší úhrny na první pohled jeví na Českobudějovicku, 

Kladensku a v okolí Brna. Je tedy zřejmé, že se jedná převážně o oblasti nižších poloh. Toto 

tvrzení až na jednu výjimku potvrzuje tab. XIX, kde převážná většina bodů se nachází v obcích 

situovaných SV směrem od Kralup nad Vltavou v okrese Kladno. Opět se jedná o supercelární 

systém ze 30. května (Setvák, Novák, 2005). Jedna hodnota byla zaznamenána v oblasti 
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Třeboňských rybníků SV od Českých Budějovic a jedna v horské oblasti Hrubý Jeseník, JV 

směrem od obce Jeseník. Tuto hodnotu je však nutno posuzovat opatrně, protože v rámci 

výsledného grafu (příloha 35) se jedná pouze o jeden bod v těchto nadmořských výškách. Pokud 

bychom pominuli tuto hodnotu, výsledný graf má zcela odlišný průběh od všech ostatních. Po 

prudkém nárůstu hodnot v nejnižších polohách (100 – 200 m n.m.) se okamžitě vyskytují 

maximální hodnoty celého souboru (200 – 260 m n.m.), které tvoří vrcholovou partii celého 

grafu. Pak hodnoty klesají asi do poloh 400 m n.m., kde je nepatrný vzestup (cca 400 – 440 m 

n.m.). Nicméně od těchto poloh výše, s výše zmíněnou výjimkou v Hrubém Jeseníku, srážkové 

úhrny slábnou. 

 

Tab. XIX: Deset srážkových událostí s nejvyššími 3-hodinovými úhrny získanými adjustací dat 

v České republice v roce 2005. 

 
      

Rozdílný průběh maximálních hodnot je rovněž dobře patrný z přílohy 37. Ve srovnání 

s ostatními grafy v rámci 3-hodinových úhrnů se tedy maximum celého grafu posouvá z oblasti 

středních poloh do poloh nižších. Ostatní statistické charakteristiky (aritmetický průměr, medián, 

horní  a dolní kvartil) rovněž s přibývající nadmořskou výškou klesají. Výjimku tvoří intervaly 

od 1201 m n.m. výše, kde tento trend následně stoupá, což je však dáno nedostatkem potřebných 

dat (viz tab. XX). Korespondující histogram (příloha 36) odpovídá všeobecnému trendu poklesu 

četností s narůstajícími srážkami. V důsledku většího variačního rozpětí bylo potřeba zvolit širší 

interval, v tomto případě po 20 mm. 
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Tab. XX: Rozdělení srážkových událostí s 3-hodinovými úhrny získanými adjustací dat dle 

nadmořské výšky České republiky po 100 m v roce 2005. 

 
 

6.2.4 Shrnutí 

 

Při srovnání vytvořených grafů znázorňujících závislost 3-hodinových úhrnů na 

nadmořské výšce (příloha 38) se na první pohled zdá, že je obtížné nalézt společné rysy. Pokud 

pomineme velikost srážkových úhrnů, grafy z let 2004 a 2005 (radarové měření) jsou velice 

podobné. V obou případech byly zjištěny 2 intervaly hodnot maximálních srážkových úhrnů, 

které zřetelně „vystupovaly“ nad okolní hodnoty. První z nich (cca 200 – 250 m n.m.) vykazoval 

nižší hodnoty ve srovnání s druhým intervalem (cca 600 – 700 m n.m.). Adjustovaná data z roku 

2005 se však v tomto případě liší absencí druhého intervalu. Nepatrný náznak je pouze v rozmezí 

400 – 440 m n.m., ovšem z celkového pohledu se zdá, že hodnoty postupně s nadmořskou výškou 

klesají. Rok 2002 má maxima situována v intervalu 430 – 500 m n.m. 

Je tedy poměrně obtížné k dosaženým výsledkům něco zásadního podotknout. Bylo 

předpokládáno, že výsledky 3-hodinových úhrnů by se měly v hrubých rysech shodovat 

s výsledky úhrnů hodinových. Je však patrný rozdíl nárůstu srážkových úhrnů již v nízkých 

polohách, a to především v oblastech 200 – 250 m n.m., následného poklesu a opětného vzrůstu. 

V rámci hodinových úhrnů je trend nárůstu srážek v nízkých polohách patrný rovněž, nicméně 

není tak markantní jako v tomto případě. Tento rozdíl může být dán použitou metodou adjustace, 

příp. rozdílnou nadmořskou výškou srážkoměrných stanic u hodinových a 3-hodinových 

srážkových úhrnů.   
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6.3 Testování závislosti 6-hodinových srážkových událostí na nadmořské výšce 

 

Pro 6-hodinové úhrny bylo k dispozici menší množství dat než u úhrnů hodinových a 3-

hodinových, nicméně i tak je počet dat dostatečný. Použité grafy, mapky a tabulky jsou obdobné 

s předcházející kapitolou. 

 

6.3.1 Rok 2002  

 

V rámci 6-hodinových úhrnů bylo v roce 2002 k dispozici 87 728 dat. Po zpracování 

daných hodnot se jeví jako oblasti s nejvyššími úhrny především obce na Z až SZ od Českých 

Budějovic, oblast Z od Mikulova, příp. okolí Havlíčkova Brodu (příloha 39), což dokazuje i tab. 

XXI, kde 8 z 10 nejvyšších hodnot leží právě na Českobudějovicku. Jistou podobnost s              

3-hodinovými úhrny v rámci výsledného grafu (příloha 40) dávají opět 2 „komíny“ nejvyšších 

hodnot. Oproti všem ostatním grafům jsou hodnoty seskupeny u sebe a nevykazují významné 

extrémy. 

 

Tab. XXI: Deset srážkových událostí s nejvyššími 6-hodinovými úhrny odvozenými z 

radarových měření České republiky v roce 2002. 

 
 

To se projevuje i v tab. XXII korespondující s vytvořeným krabicovým grafem (příloha 

42), kde jsou na první pohled patrné vyšší hodnoty u aritmetického průměru, mediánu, horního a 

dolního kvartilu. Větší vyrovnanost hodnot dokazuje i histogram (příloha 41). První nárůst srážek 

je situován v oblastech do cca 170 m n.m. a následný pokles do poloh cca 300 m n.m. Pak srážky 

s nadmořskou výškou rapidně rostou, a to do poloh cca 450 m n.m. (přesně 456 m n.m.). 

Následně srážky klesají až do nejvyšších nadmořských poloh. 
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Tab. XXII: Rozdělení srážkových událostí s 6-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2002. 

 
 

6.3.2 Rok 2004 

 

Pro tento rok bylo k dispozici 43 221 událostí s 6-hodinovými úhrny. Vytvořená mapa 

(příloha 43) je z hlediska plošného rozložení těchto hodnot podobná všem předchozím, tzn., že 

rozmístění nejvyšších úhrnů je náhodné a nelze z ní vyčíst žádnou závislost na nadmořské výšce. 

Závislost je však možné nalézt, pokud se podíváme na vytvořené grafy (příloha 44). Od 

nejnižších nadmořských výšek do poloh cca 270 m n.m. srážky pozvolna stoupají. Poté následuje 

úsek prudkého nárůstu do oblastí cca 330 m n.m. a úsek prudkého poklesu do cca 650 m n.m., 

který přechází pozvolným poklesem do nejvýše situovaných poloh. Hodnoty vrcholových partií 

grafu dokládá tabulka XXIII. Nejvyšší hodnoty byly v tomto případě zjištěny na Olomoucku 

z 18. srpna a také na Havlíčkobrodsku z 10. června. Tyto souvisí s frontálním rozhraním 

přicházejícím od severozápadu České republiky, které přineslo významné srážky a na 

Olešenském potoce v Ledči nad Sázavou způsobilo tzv. bleskové povodně (Šercl, Kurka, 2004). 

Charakter grafu je podobný 1 hodinovým srážkovým úhrnům ovšem s tím rozdílem, že maxima 

se posouvají do poloh 300 – 400 m n.m.(příloha 46, tab. XXIV). Zastoupení četností hodnot 

v jednotlivých třídách nadmořských výšek po 100 metrech odpovídá poklesovému trendu 

(příloha 45). 
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Tab. XXIII: Deset srážkových událostí s nejvyššími 6-hodinovými úhrny odvozenými z 

radarových měření České republiky v roce 2004. 

 
 

Tab. XXIV: Rozdělení srážkových událostí s 6-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2004. 

 
 

6.3.3 Rok 2005 

 

6.3.3.1 Radarová data 

 

Pro tento rok bylo k dispozici 36 997 šestihodinových srážkových úhrnů. Nejvyšší 

hodnoty byly zjištěny v obci Lány v okrese Kladno, které podobně jako u 3-hodinových a 

především hodinových úhrnů souvisí s konvekční bouří ze 30. května. Kromě Kladenska byly 

naměřeny nejvyšší úhrny také na Havlíčkobrodsku, kde se významným způsobem projevila 

bouřková činnost spojená s cyklónou ze 30. července. Vytvořená mapa s uvedenými srážkovými 

úhrny je znázorněna v příloze 47. V obou případech se jedná o střední polohy. S přihlédnutím 
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k vytvořeným grafům (příloha 48) se jedná o zlomovou oblast celého souboru, tzn. že srážky do 

těchto poloh s nadmořskou výškou stoupají, pak následuje pokles až do nejvýše situovaných 

oblastí. Tento trend dokazuje i krabicový graf (příloha 50, tab. XXVI), kde maximální hodnoty 

odpovídají nadmořským výškám 401 – 500 m n.m. Je nutno dodat, že v důsledku nedostatečného 

množství dat v horských polohách (především v polohách nad 1000 m n.m.) mohou být některé 

statistické charakteristiky (minimum, maximum, horní a dolní kvartil) zkresleny. Deset 

nejvyšších 6-hodinových úhrnů je číselně zaznačeno v tab. XXV. Histogram odpovídá 

poklesovému trendu (příloha 49). 

 

Tab. XXV: Deset srážkových událostí s nejvyššími 6-hodinovými úhrny odvozenými z 

radarových měření České republiky v roce 2005.  

 
 

Tab. XXVI: Rozdělení srážkových událostí s 6-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2005. 
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6.3.3.2 Adjustovaná data 

 

V rámci adjustovaných dat bylo použito 52 041 šestihodinových srážkových úhrnů. 

Kartogram (příloha 51) dává podobné plošné rozložení srážek, jako tomu bylo v případě detekce 

samotným radarovým systémem. Některé oblasti se shodují i v rámci 10 nejvyšších hodnot 

z datového souboru, které jsou uvedeny v tab. XXVII (viz 30. květen, obec Lány). Rozdíl je však 

v tom, že zde jsou hodnoty více rozptýleny, tzn. že se nenachází jen v okolí jednoho bodu. Jedná 

se o nízké polohy, což dokazují i výsledné grafy (příloha 52). Do těchto nadmořských výšek (cca 

400 m n.m.) srážky od nejnižších poloh postupně narůstají. Následně dochází k poklesu, a to až 

do nejvyšších oblastí, přičemž od poloh cca 700 - 800 m n.m. je pokles pozvolnější. V rámci 

krabicového grafu (příloha 54) je tento trend zcela evidentní. Opět je nutno dodat, že pro výše 

položené oblasti není k dispozici dostatečné množství dat, což může ovlivnit spolehlivost a 

obecnost výsledků. Numerické hodnoty jsou uvedeny v tab. XXVIII. Histogram (příloha 53) 

odpovídá poklesovému trendu. 

 

Tab. XXVII: Deset srážkových událostí s nejvyššími 6-hodinovými úhrny získanými adjustací 

dat v České republice v roce 2005. 
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Tab. XXVIII: Rozdělení srážkových událostí s 6-hodinovými úhrny získanými adjustací dat dle 

nadmořské výšky České republiky po 100 m v roce 2005. 

 

 

6.3.4 Shrnutí 

 

Je zřejmé, že všechny 3 roky dávají podobné výsledné grafy. Pokud bychom chtěli 

shrnout výsledky 6-hodinových srážkových událostí v jedné větě, je možno konstatovat, že 

srážky od nejnižších poloh s nadmořskou výškou opět výrazným způsobem stoupají, a to do 

oblastí cca 300 – 500 m n.m., kde se zpravidla vyskytují maximální hodnoty. Následně dochází 

k prudkému poklesu, přičemž v oblastech nad 800 m n.m. je tento trend mírnější (příloha 55). 
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6.4 Testování závislosti 12-hodinových srážkových událostí na nadmořské výšce 

 

Pro možnost srovnání a posouzení dosažených výsledků byly rovněž zpracovány srážkové 

události za delší časové období. V rámci 12-hodinových úhrnů (dále i 24-hodinových) by průběh 

daných grafů měl být již do jisté míry odlišný, protože v těchto případech už obecně převažují 

srážky z vrstevnaté oblačnosti nad konvekčními procesy. Množství dat bylo nedostatečné, a proto 

se uvažovaly i 11 a 13-hodinové srážky dohromady. Vzájemné porovnání ukázalo, že se 

z hlediska průběhu významným způsobem nelišily. Tyto srážkové úhrny budou dále nazývány 

12-hodinové. Zpracování výsledných grafů, mapek a tabulek je stejné jako v kapitole 6.1., tzn. že 

z hlediska zvýraznění nejvyšších 12-hodinových úhrnů byly opět zpracovány i mapy znázorňující 

pozici pro 10 nejvyšších úhrnů. 

 

6.4.1 Rok 2002 

 

Pro rok 2002 bylo k dispozici 31 825 dvanáctihodinových srážkových úhrnů. V příloze 56 

je dobře vidět rozložení těchto hodnot v rámci republiky, které se již poněkud liší od kratších 

srážkových úhrnů. Maxima se začínají objevovat už i v horských polohách (viz tab. XXIX), 

konkrétně se jedná o oblast Krkonoš, a to jak na české, tak i polské straně. Srážkově nejvyšší 

oblasti byly zjištěny ve středních polohách v okresech Žďár nad Sázavou a Třebíč. Graficky jsou 

zaznačeny v příloze 58. Většina nejvyšších 12-hodinových úhrnů byla opět detekována v těsné 

blízkosti odpovídajících si pixlů, tudíž na mapě se seskupují pouze do 4 bodů. Odlišné výsledky 

od kratších srážkových úhrnů dávají také výsledné grafy (příloha 57). Hodnoty sice opět stoupají 

od nejnižších nadmořských výšek do poloh v rozmezí 400 – 500 m n.m. a následně klesají do 

nejvyšších poloh, nicméně poklesová část není tak strmá v důsledku nárůstu srážek v horských 

polohách, což dokládá i příloha 60, kde jsou po intervalech 401 – 500 m n.m. a 501 – 600 m n.m. 

patrná další 2 maxima 901 – 1000 m n.m. a 1001 – 1100 m n.m. Statistické charakteristiky 

(průměr, medián, horní a dolní kvartil) jsou ve srovnání s předcházejícími grafy velmi vysoké 

(viz tab. XXX). Histogram (příloha 59) odpovídá poklesovému trendu s výjimkou prvního 

intervalu.  
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Tab. XXIX: Deset srážkových událostí s nejvyššími 12-hodinovými úhrny odvozenými z 

radarových měření České republiky v roce 2002. 

 
 

Tab. XXX: Rozdělení srážkových událostí s 12-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2002. 

 
 

6.4.2 Rok 2004 

 

Pro rok 2004 bylo uvažováno 12 301 dvanáctihodinových srážkových událostí. Nejvyšší 

srážkové úhrny byly naměřeny 23. září při hranicích okresů Blansko a Prostějov v Drahanské 

vrchovině (příloha 61, tab. XXXI). Jedná se o lokality v těsné blízkosti radaru Skalky, což může 

být určitým vysvětlením, protože poblíž radaru obvykle dochází ke slabému nadhodnocení 

srážkových intenzit. Ve všech případech se jedná o střední polohy. Kromě obce Kvášňovice se 

jedná o stejnou srážkovou událost, tudíž jsou v mapě (příloha 63) zaznačeny jen 2 lokality. 
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Průběh grafů (příloha 62) je zcela jednoznačný. Srážky narůstají od nejnižších poloh do cca 700 

m n.m. s následným poklesem do nejvyšších oblastí. Tento trend dokazuje i krabicový graf 

(příloha 65), přičemž mezi intervaly 701 – 800 m n.m. a 801 – 900 m n.m. je poměrně velký 

skok. Konkrétní hodnoty zobrazuje tab. XXXII. Oproti předcházejícímu roku se tedy více 

prosazují polohy střední na úkor poloh horských. Tvar histogramu (příloha 64) se nemění. 

 

Tab. XXXI: Deset srážkových událostí s nejvyššími 12-hodinovými úhrny odvozenými z 

radarových měření České republiky v roce 2004. 

 
 

Tab. XXXII: Rozdělení srážkových událostí s 12-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2004. 
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6.4.3 Rok 2005 

 

6.4.3.1 Radarová data 

 

Pro rok 2005 bylo k dispozici 21 396 radarových dat pro 12-hodinové srážkové úhrny. 

Z přílohy 66 je opět patrné nahodilé rozložení těchto hodnot. Maxima zjištěná SZ od Ledče nad 

Sázavou v předhůří Českomoravské vrchoviny souvisí se srážkovou událostí ze 23. května, kdy 

přes území České republiky přecházela ve směru od jihozápadu k severovýchodu studená fronta 

doprovázená výraznou intenzivní bouřkovou, ale především trvalou srážkovou činností 

(www.chmi.cz). Další maxima byla zjištěna v podhůří Lužických hor na Liberecku a v širším 

pohledu také Hrubého Jeseníku na Olomoucku (viz tab. XXXIII), tzn. že v mapce (příloha 68) 

jsou zaznačeny jen 3 oblasti. Všechny uvedené oblasti se nachází v nízkých polohách a tvoří tedy 

vrcholovou partii vytvořeného grafu (příloha 67). Od nížin až do těchto oblastí srážky narůstají, 

poté ve tvaru křivky klesají až do horských oblastí. Průběh krabicového grafu (příloha 70) 

odpovídá vytvořeným grafům, je však třeba podotknout, že z důvodu nedostatku dat v horských 

polohách, nejsou hodnot z těchto oblastí objektivní (viz. tab. XXXIV). Histogram v příloze 69 

odpovídá poklesovému trendu s výjimkou prvního intervalu. 

 

Tab. XXXIII: Deset srážkových událostí s nejvyššími 12-hodinovými úhrny odvozenými z 

radarových měření České republiky v roce 2005. 
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Tab. XXXIV: Rozdělení srážkových událostí s 12-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2005. 

 
 

6.4.3.2 Adjustovaná data 

 

V případě adjustovaných dat bylo pro rok 2005 k dispozici 35 745 dvanáctihodinových 

úhrnů. Vypracovaná mapka v příloze 71 je charakterem rozložení velice podobná předchozímu 

výstupu z radarových měření, rozdíl je pouze kvantitativní. Dokazují to shodné lokality 

v oblastech předhůří Českomoravské vrchoviny (SZ od Ledče nad Sázavou) a také oblasti 

v podhůří Lužických hor na Liberecku (viz tab. XXXV), přičemž se jedná o shodné srážkové 

situace ze 23. a 30. května. Jedna z nejvyšších srážkových intenzit byla zjištěna také na 

Znojemsku (viz příloha 73). Podobnost průběhu srážek se ukázala také v případě závislosti na 

nadmořské výšce (viz příloha 72). To znamená, že pixly, kde byly zjištěny nejvyšší 12-hodinové 

úhrny, jsou opět zaznačeny v těsné blízkosti. Srážky narůstají od nížin do nadmořských výšek cca 

400 m n.m. a následně klesají až do horských poloh (viz také příloha 75). Datové zázemí je opět 

ve vysoce exponovaných oblastech nedostatečné, tudíž danou část grafu s korespondujícími 

hodnotami (tab. XXXVI) je nutno posuzovat opatrně. Průběh histogramu (příloha 74) se shoduje 

s předcházející kapitolou. 
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Tab. XXXV: Deset srážkových událostí s nejvyššími 12-hodinovými úhrny získanými adjustací 

dat v České republice v roce 2005. 

 
 

Tab. XXXVI: Rozdělení srážkových událostí s 12-hodinovými úhrny získanými adjustací dat dle 

nadmořské výšky České republiky po 100 m v roce 2005. 

 
 

6.4.4 Shrnutí 

 

Vytvořené grafy a mapy dávají velmi zajímavé výsledky. Pro všechny 3 roky byl 

prokázán nárůst srážkových úhrnů od nejnižších poloh do oblastí v rozmezí cca 350 – 450 m n.m. 

(v případě roku 2004 se jedná o střední polohy – cca 700 m n.m.) s následným poklesovým 

trendem až do nejvyšších horských oblastí (viz. příloha 76). Ve většině případů jsou maximální 

úhrny situovány v předhůří pohraničních pohoří, v roce 2002 se objevují i polohy horské. 

Z tohoto pohledu je možno konstatovat výraznější závislost na nadmořské výšce. 
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6.5 Testování závislosti 24-hodinových srážkových událostí na nadmořské výšce 

 

Zpracování a následná analýza 24-hodinových srážkových událostí navazuje na události 

12-hodinové. Stěžejním problémem při práci na této časové úrovni byl významný nedostatek dat. 

Pro alespoň částečné řešení tohoto úskalí byly uvažovány dohromady 22, 23, 24, 25 a 26-

hodinové srážkové úhrny (dále jen 24-hodinové úhrny). I tak máme k dispozici pouze okolo 

10 000 dat. To se projevuje především ve vysokých nadmořských výškách, kde v některých 

případech nebyla k dispozici žádná data. Z tohoto důvodu mají některé grafy maximální hodnotu 

na horizontální ose nižší, než tomu bylo doposud, tudíž trend srážek v horských polohách není 

možno objektivně posoudit. Rovněž nebylo možno vytvořit kartogramy s plošným rozmístěním 

daných hodnot a také krabicový graf s korespondující tabulkou. Možnost detailnějšího srovnání 

s denními úhrny by měly dát výsledky uvedené v kapitole 7. 

 

6.5.1 Rok 2002 

 

Pro 24-hodinové úhrny bylo celkem k dispozici 9 212 dat. Postupný nárůst srážek je opět 

situován v nížinných oblastech, a to do nadmořských výšek cca 500 m n.m. Deset maximálních 

hodnot bylo zjištěno v nízkých a středních polohách Středočeské pahorkatiny na Táborsku a 

Písecku a jedna hodnota v horských polohách Novohradských hor při česko.rakouských hranicích 

(viz tab. XXXVII). Jedná se převážně o srážky z první etapy v rámci srpnových povodní. Proto se 

nachází všechny srážkové události (kromě srážky z 12. srpna v obci Žofín) ve stejné oblasti. 

Poměrně vysoké srážky byly naměřeny v horských oblastech kolem nadmořské výšky 1000 m 

n.m. (viz příloha 78). Vzhledem k nedostatku dat však není možno objektivně zhodnotit trend 

v nejvyšších horských polohách, i když několik hodnot nad 1000 m n.m. naznačuje pokles, jako 

tomu bylo doposud. Z histogramu uvedeného v příloze 79 je patrné, že objemy hodnot 

v intervalech podle srážkových úhrnů jsou poměrně vyrovnané, vyjma okrajových tříd. 
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Tab. XXXVII: Deset srážkových událostí s nejvyššími 24-hodinovými úhrny odvozenými z 

radarových měření České republiky v roce 2002. 

 
 

6.5.2 Rok 2004 

 

Pro rok 2004 bylo k dispozici 2 694 dat v rámci 24-hodinových úhrnů, přičemž 

nadmořská výška všech událostí byla do 800 m n.m. Z tohoto důvodu nebyla orografie 

rozčleněna na 3 intervaly, jako tomu bylo doposud, ale pouze na 2, a to nadmořské výšky do 500 

m n.m. a 501 – 800 m n.m. Od nízkých do středních poloh srážky s nadmořskou výškou postupně 

narůstají. V rozmezí 450 – 550 m n.m leží vrcholové partie grafu (tab. XXXVIII). Jedná se o 

oblast Středočeské pahorkatiny na rozmezí okresů Plzeň-jih a Klatovy. Všechna maxima uvedená 

v tab. XXXVIII pochází ze shodné srážkové události a z přibližně stejné oblasti. Dokládá to i 

pozice bodů (příloha 81) reprezentující jednotlivé srážkové události. Od 800 m n.m. směrem výše 

srážky klesají. Histogram daného souboru je zobrazen na obr. 82. 

 

Tab. XXXVIII: Deset srážkových událostí s nejvyššími 24-hodinovými úhrny odvozenými z 

radarových měření České republiky v roce 2004. 
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6.5.3 Rok 2005 

 

6.5.3.1 Radarová data 

 

Pro rok 2005 bylo k dispozici 2 405 hodnot v rámci 24-hodinových srážkových úhrnů 

zjištěných radarem. Stejně jako u obou předchozích případů, i zde jsou maxima situována ve 

středních polohách, konkrétně se jedná o Podkrkonoší na Trutnovsku a Náchodsku pocházející ze 

shodné srážkové události (tab. XXXIX). Proto jsou i body v mapce znázorňující pozici 

jednotlivých srážkových úhrnů (příloha 83) seskupeny blízko sebe. Obdobně i zde chybí data 

z horských poloh, tudíž grafy byly opět členěny dle nadmořské výšky do 500 m n.m. a nad 500 m 

n.m. (příloha 84). Trend je shodný s předcházejícími roky, tzn. nárůst srážek do cca 500 m n.m. 

s následným poklesem. Nejčetnější hodnoty spadají dle histogramu (příloha 85) do rozmezí 20-

30 mm, odtud četnost směrem k vyšším srážkám klesá. 

 

Tab. XXXIX: Deset srážkových událostí s nejvyššími 24-hodinovými úhrny odvozenými z 

radarových měření České republiky v roce 2005. 

 
 

6.5.3.2 Adjustovaná data 

 

Pro adjustovaná data bylo ve tomto roce na stejné časové úrovni k dispozici celkem 4 632 

24-hodinových úhrnů. Oproti datům radarovým se zde v rámci maximálních hodnot nachází také 

nadmořské výšky spadající do poloh středních až horských. V rámci České republiky se jedná o 

Moravskoslezské Beskydy a přilehlé okolí (viz. tab. XXXX). V tomto případě se jednalo o 

významnou srážkovou činnost spojenou s přesunem cyklony ze severní Itálie směrem k České 
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republice (http://meteoclanky.webpark.cz). Při zemi převládalo SZ proudění, tzn. kolmo 

k horskému masívu, což způsobilo orografické zesílení srážek. S přihlédnutím k vytvořeným 

grafům (příloha 87) jsou však tyto hodnoty spíše nahodilé a nekorespondují s naznačeným 

trendem, a sice nárůstu srážek do cca 500 m n.m. s následným poklesem, což dokazují další 

maxima, která byla zjištěna v okolí Doks na Českolipsku. Uvedené lokality nejvyšších 

srážkových událostí jsou graficky zaznačeny v mapce uvedené v příloze 86. Histogram (příloha 

88) odpovídá poklesovému trendu s výjimkou první třídy. 

 

Tab. XXXX: Deset srážkových událostí s nejvyššími 24-hodinovými úhrny získanými adjustací 

dat v České republice v roce 2005. 

 
 

6.5.4 Shrnutí 

 

S přihlédnutím ke všem vytvořeným grafům (příloha 89) je možné konstatovat, že průběh 

24-hodinových srážkových událostí je velmi podobný. Bylo ukázáno, že srážky nabývají od nížin 

do středních poloh (cca 500 m n.m.) na své intenzitě. Maxima byla obdobně jako v rámci         

12-hodinových srážkových událostí situována zpravidla v předhůří českých pohoří. Od těchto 

nadmořských výšek do cca 800 m n.m. intenzita srážek klesá. V horských polohách nebylo 

možno tento trend objektivně prokázat, a to z důvodu nedostatku potřebných dat. Získané 

výsledky pro 24-hodinové srážkové událostí budou v kapitole 7  porovnány s denními úhrny. 
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7. POROVNÁNÍ DENNÍCH ÚHRNŮ 

 

Pro možnost srovnání kvality zpracovaných dat byly uvažovány také denní úhrny, a to jak 

ze srážkoměrných stanic, tak z radarových měření. I v tomto případě byla k dispozici data z teplé 

poloviny roku, tzn. od 1. dubna do 30. září z let 2002, 2004 a 2005. Je třeba dodat, že uvedené 

úhrny se od dat použitých v kapitole 6 liší především v metodice měření. V tomto případě se 

jedná nikoliv o srážkové události daného trvání, nýbrž o striktně vymezenou dobu 24 hodin 

nezávisle na výskytu srážek. Měření probíhalo v termínech od 06 UTC do 06 UTC následujícího 

dne. Proto se v souborech vyskytují i nulové hodnoty. Ve srovnání s daty použitými v kapitole 

6.5. je v tomto případě dostatečné datové zázemí, které by mělo zajistit spolehlivost dosažených 

výsledků. Kapitola je členěna podle typu dat (radarová, srážkoměrná) a dále dle příslušného roku. 

V následující tab. XXXXI je uveden počet dat denních úhrnů pro oba typy dat.  

 

Tab. XXXXI: Počet denních úhrnů odvozených z radarových měření a naměřených na 

srážkoměrných stanicích pro roky 2002, 2004 a 2005.    

 
 

7.1 Radarová data 

 

7.1.1 Rok 2002 

 

 V roce 2002 bylo k dispozici 73 465 denních úhrnů. V příloze 91 je patrný trend těchto 

hodnot, který odpovídá většině předchozích grafů. Pokud srovnáme grafy s níže uvedenou tab. 

XXXXII, vidíme, že maxima jsou situována zpravidla ve středních polohách (konkrétně se jedná 

o předhůří Novohradských hor). Jedná se převážně o srážky, které způsobily srpnové povodně. 

Výjimku tvoří pouze obec Drnholec na Břeclavsku (viz. také příloha 90). Nejvyšší úhrn byl 

detekován 13. července v obci Vlachnovice na Českobudějovicku. Do těchto nadmořských výšek 

(cca 500 m n.m.) srážkové intenzity narůstají, směrem výše klesají. Pokud pomineme zmíněný 

úhrn, představující v tomto případě nahodilou hodnotu, je nárůst a pokles srážek ve srovnání 

s jinými grafy z předchozí kapitoly hladší. To může být způsobeno již zmíněnou odlišnou 
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metodou měření. Histogram (příloha 92) odpovídá poklesovému trendu četností. V tomto případě 

bylo však potřeba zvolit interval po 35 mm, aby každému intervalu byla přiřazena alespoň jedna 

hodnota. V detailnějším pohledu, který dává krabicový graf v příloze 93, není nárůst maxim 

do nadmořských výšek 401 – 500 m n.m. tak zřetelný, hodnoty spíše oscilují. V důsledku 

značného množství nulových hodnot se v tab. XXXXIII vyskytují velice nízké statistické 

charakteristiky středních hodnot (v případě dolního kvartilu se jedná ve všech případech o 

hodnotu nula). Aritmetické průměry jsou ve všech intervalech velice podobné. 

 

Tab. XXXXII: Deset nejvyšších denních úhrnů odvozených z radarových měření České 

republiky v roce 2002. 

 
 

Tab. XXXXIII: Rozdělení denních úhrnů odvozených z radarových měření České republiky dle 

nadmořské výšky po 100 m v roce 2002. 
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7.1.2 Rok 2004 

 

 Pro rok 2004 bylo dáno 81 516 denních úhrnů. Průběh grafů v příloze 94 je velice 

podobný roku 2002. Maxima opět leží ve středních polohách, což dokazuje tab. XXXXIV. 

Zpravidla se jedná o předhůří příhraničních hor - Pošumaví, předhůří Hrubého Jeseníku, 

Orlických hor (viz příloha 95). Nadmořská výška nejvyššího srážkového úhrnu (Vrbno pod 

Pradědem) je téměř totožná s rokem 2002, a sice 500 m n.m. Do těchto poloh srážky narůstají, 

pak klesají. Uvedený trend dokazuje i krabicový graf (příloha 97), i když zde má nárůst srážek 

směrem k maximálnímu intervalu spíše skokový charakter. Poklesová větev má průběh 

vyrovnanější. Statistické charakteristiky uvádí tab. XXXXV. Pro histogram (příloha 96) byl 

zvolen interval 20 mm a jeho průběh se shoduje s rokem 2002. 

 

Tab. XXXXIV: Deset nejvyšších denních úhrnů odvozených z radarových měření České 

republiky v roce 2004. 
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Tab. XXXXV: Rozdělení denních úhrnů odvozených z radarových měření České republiky dle 

nadmořské výšky po 100 m v roce 2004. 

 
 

7.1.3 Rok 2005 

 

 V roce 2005 bylo k dispozici 56 797 denních úhrnů. Ve srovnání s roky 2002 a 2004 je 

průběh grafu (příloha 98) odlišný. Srážky začínají narůstat i ve vyšších nadmořských výškách 

(viz Lysá Hora), takže výsledný graf má vyrovnanější charakter (s výjimkou nejvyšší hodnoty 

souboru). Dokládá to tab. XXXXVI, kde 10 nejvyšších úhrnů zaujímá všechny výškové polohy 

(od nížin až po horské oblasti). Jmenovitě se jedná o předhůří Moravskoslezských Beskyd, 

Pošumaví, Českomoravskou vrchovinu, Zlínsko a Znojemsko (viz příloha 99). Vyrovnanější 

průběh je zřejmý také u krabicového grafu (příloha 101). Nicméně i zde jsou maxima intervalů 

1001 – 1100, 1101 – 1200, 1201 – 1301 a 1401 – 1500 nižší ve srovnání s ostatními. Číselné 

hodnoty jsou vyjádřeny v tab. XXXXVII. Šířku intervalů histogramu (příloha 100) bylo nutno 

změnit na hodnotu 25 mm, čímž došlo k redukci na 4 konečné třídy, které odpovídají 

poklesovému trendu. 
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Tab. XXXXVI: Deset nejvyšších denních úhrnů odvozených z radarových měření České 

republiky v roce 2005.  

 
 

Tab. XXXXVII: Rozdělení denních úhrnů odvozených z radarových měření České republiky dle 

nadmořské výšky po 100 m v roce 2005. 

 
 

7.1.4 Shrnutí 

 

 Celkový charakter denních úhrnů je pro všechny roky velmi podobný. Pokud 

neuvažujeme kvantitativní charakteristiky, roky 2002 a 2004 jsou prakticky totožné (příloha 

102). Srážkové úhrny narůstají od nížin do středních poloh (cca 500 m n.m.), kde leží jejich 

maxima, a následně pozvolně klesají až do poloh horských. Maxima jsou opět v převážné většině 

vázána na předhůří českých pohoří.  Je třeba podotknout, že rok 2005 se ve srovnání s roky 2002 
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a 2004 nepatrně odlišuje, protože v některých horských polohách (např. Lysá hora) jsou denní 

úhrny vyšší. Tím je charakter výsledného grafu hladší. 

 

7.2 Srážkoměrná data 

 

7.2.1 Rok 2002 

 

 Pro rok 2002 bylo ze sítě srážkoměrných stanic k dispozici 94 001 denních úhrnů. Příloha 

103 naznačuje obdobně jako denní úhrny odvozené z radarových měření trend vzestupu srážek od 

nížin do poloh cca 500 m n.m. s následným poklesem. Vysoké hodnoty denních úhrnů, které jsou 

patrné z tabulky XXXXVIII, jsou důsledkem meteorologické situace ze sprna 2002 s následnými 

povodněmi na většině českých řek. Pokud z uvedené tabulky vybereme pouze lokality spojené se 

srážkami z 12. srpna a srovnáme je s mapou znázorňující tyto srážky společně s orografií (příloha 

104), je velice dobře patrné, že úhrny jsou situovány v předhůří pohraničních pohoří, přičemž 

nadmořská výška nepřesahuje v žádném z uvedených případů 600 m n.m. Konkrétně se jedná o 

předhůří Rychlebských hor, Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd. Poměrně dobrou 

představu dává také krabicový graf (příloha 106). Maxima v rozmezí 201 – 300 m n.m. a 501 – 

600 m n.m. významně převyšují ostatní intervaly. Minima, mediány a dolní kvartily mají ve 

všech případech nulovou hodnotu (viz tab. XXXXIX). Četnost jednotlivých úhrnů v rámci 

histogramu opět s intenzitou klesá (viz příloha 105). 

 

Tab. XXXXVIII: Deset nejvyšších denních úhrnů získaných ze srážkoměrných stanic České 

republiky v roce 2002. 
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Tab. XXXXIX: Rozdělení denních úhrnů získaných ze srážkoměrných stanic České republiky 

dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2002. 

 
 

7.2.2 Rok 2004 

 

 V tomto roce bylo naměřeno 93 843 denních úhrnů ze srážkoměrných stanic. Maximum 

celého souboru leží v nadmořské výšce 675 m n.m. u obce Krásná na Chebsku. Do této 

nadmořské výšky srážky postupně narůstají, pak klesají (viz příloha 107). Dle maxim 

v krabicovém grafu (příloha 110) je tento trend dobře patrný. Minima, mediány a dolní kvartily 

mají nulovou hodnotu, průměry se pohybují kolem 2 mm (viz tab. XXXXXI). Deset nejvyšších 

hodnot se vyskytuje od nejnižších do středních poloh, přičemž ve většině případů je opět patrná 

lokalizace v předhůří. Jedná se především o oblasti Smrčin, Krušných hor, Oderských vrchů a 

Českomoravské vrchoviny. V širším pohledu můžeme brát obec Majdalena v okrese Jindřichův 

Hradec jako předhůří Novohradských hor a obdobně obec Myšenec v okrese Písek jako předhůří 

Šumavy. (viz příloha 108, tab. XXXXX). Histogram (příloha 109) odpovídá poklesovému trendu. 
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Tab. XXXXX: Deset nejvyšších denních úhrnů získaných ze srážkoměrných stanic České 

republiky v roce 2004. 

 
 

Tab. XXXXXI: Rozdělení denních úhrnů získaných ze srážkoměrných stanic České republiky 

dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2004. 

 
 

7.2.3 Rok 2005 

 

 V roce 2005 bylo k dispozici 94 472 denních úhrnů ze srážkoměrných stanic. Většina 

nejvyšších hodnot leží opět v nízkých a středních polohách (viz tab. XXXXXII). Kromě obce 

Moravany v nadmořské výšce 228 m n.m. grafy v příloze 111 naznačují plynulý vzestup srážek k 

maximální hodnotě souboru (556 m n.m.) a od této hodnoty pokles. Od cca 800 m n.m. je tento 

pokles pozvolnější. Maxima byla zjištěna v oblastech Českomoravské vrchoviny, Železných hor, 

Brd, předhůří Slavkovského lesa, Orlických hor, na Pardubicku a Blansku (viz příloha 112). 
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Průběh maxim jednotlivých intervalů v rámci krabicového grafu v příloze 114 a tab. XXXXXIII 

odpovídá vytvořeným grafům. Minima, mediány a dolní kvartily mají nulové hodnoty, průměry 

se pohybují kolem 2,5 mm. Histogram v příloze 113 odpovídá poklesovému trendu. 

 

Tab. XXXXXII: Deset nejvyšších denních úhrnů získaných ze srážkoměrných stanic České 

republiky v roce 2005. 

 
 

Tab. XXXXXIII: Rozdělení denních úhrnů získaných ze srážkoměrných stanic České republiky 

dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2005. 
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7.2.4 Shrnutí 

 

 V příloze 115 je uvedeno srovnání závislosti denních úhrnů získaných ze srážkoměrných 

stanic na nadmořské výšce ČR. Pro všechny roky byl prokázán vzestup srážek směrem od nížin 

do středních poloh (500 – 700 m n.m.), kde se vyskytovala maxima. Směrem k vyšším 

nadmořským výškám denní úhrny klesaly. Pokud se podíváme na vlastní lokalizaci nejvyšších 

naměřených úhrnů spolu s výsledky z radarového měření denních úhrnů, je patrné, že ve většině 

případů se jedná o předhůří horských oblastí. To by se dalo vysvětlit teorií tzv. nálevkového 

efektu, který je blíže popsán v Meteorologickém slovníku výkladovém a terminologickém 

(1993). Vzniká kombinací tryskového efektu a efektu návětrného, když z orografických důvodů 

dochází ke zhuštění proudnic jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Výskyt tohoto 

efektu je vázán na vhodnou konfiguraci horských pásem, sbíhajících se přibližně do tvaru 

písmene „V“. V České republice mají přibližně takové uspořádání Rychlebské hory s Hrubým 

Jeseníkem, Oderské vrchy s Moravskoslezskými Beskydami, Lužické hory s Jizerskými horami, 

Šumava s Novohradskými horami, apod. Zvláště patrný je tento efekt v roce 2002, kdy nejvyšší 

úhrny spadly právě v podhůří Moravskoslezských Beskyd, Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku 

a nikoliv v horských oblastech (viz tab. XXXXVIII). Souvislost s uvedenou skutečností lze 

doložit několika historicky nejvyššími denními úhrny srážek (Brázdil et al., 2005). Příkladem 

může být 9. červenec 1903 v obci Nová Červená Voda (okr. Šumperk) s nadmořskou výškou 310 

m n.m. v severním podhůří Hrubého Jeseníku, kdy bylo naměřeno 240,2 mm. Absolutně nejvyšší 

denní úhrn za období 1897 – 2003 změřený v Nové Louce v Jizerských horách (345,1 mm)  není 

rovněž situován v nejvýše položených oblastech. Uvedená srážkoměrná stanice leží v 780 m 

n.m., přičemž nejvyšší vrchol Smrk má nadmořskou výšku 1124 m n.m. Určitý náznak lze 

pozorovat i v roce 2004 (viz tab. XXXXX), méně v roce 2005, což se dá vysvětlit skutečností, že 

v těchto letech se nevyskytovaly tak intenzivní denní úhrny, jako tomu bylo v roce 2002 

v souvislosti se srpnovými povodněmi. Statistika by pravděpodobně vypadala odlišně v případě 

zpracování roků bohatých na intenzivní srážky (např. rok 1997).  
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8. POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ RADAROVÝCH – ADJUSTOVANÝCH A 

RADAROVÝCH – SRÁŽKOMĚRNÝCH DAT 

 

 Kapitola se člení na 2 části. První pracuje s výsledky z roku 2005 uvedených v kapitole 6 

a stejným způsobem se i člení. Dle časové délky jsou porovnávány dosažené výsledky 

srážkových událostí z meteorologických radarů a adjustovaných dat. Druhá část představuje 

srovnání výsledků denních úhrnů z radarů a srážkoměrných stanic použitých v kapitole 7. Je třeba 

dodat, že z důvodu časové a prostorové nejednotnosti adjustovaných a radarových srážek došlo 

k redukci některých dat. Proto je počet srážek ve všech případech nižší ve srovnání s daty 

původními. 

 

8.1. Srážkové události 

 

Pro všechny modelové případy byly zobrazeny bodové závislosti mezi oběma typy dat. 

Osa x představuje srážky odvozené z měření meteorologických radarů (tzv. radarová srážka), osa 

y srážky adjustované (tzv. adjustovaná srážka). Příloha 116 ukazuje vztah mezi hodnotami 

srážkových úhrnů stanovenými pouze z radarových dat (radarová srážka) a adjustovanými 

pomocí měření srážkoměrů (adjustovaná srážka) pro hodinové, 3-hodinové, 6-hodinové a         

12-hodinové srážkových událostí. V úvahu byly brány také 24-hodinové srážkové události 

(příloha 117). Oproti kapitole 6 bylo navíc pro možnost srovnání uvažováno i spojení 13 – 24-

hodinových srážek s detailnějším rozdělením na 13 – 18-hodinové a 19 – 24-hodinové srážkové 

události. 

 

8.1.1 Srážkové události: hodinové 

 

Charakter rozložení srážek v rámci České republiky je velice podobný u obou typů dat. 

Na obou mapkách (příloha 11 a 16) je od Prahy směrem k Teplicím zřetelná oblast vyšších 

srážek. Vyšší srážky dávají i oblasti mezi Hlinskem a Jihlavou. Pokud srovnáme tabulky IX a XI 

s uvedenými nejvyššími úhrny, vidíme rovněž několik shodných oblastí (Hodonín v okr. 

Chrudim, Liberec, Horní Smrčné v okr. Třebíč a Slavkov v okr. Olomouc). Z hlediska intenzit 

však výsledky nejsou jednotné. U dešťů s intenzitami do cca 20 mm/h nejsou velké rozdíly mezi 
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radarovými a adjustovanými srážkami, kromě několika málo případů, kdy radar srážky významně 

nadhodnotil. S postupným nárůstem srážkových intenzit vykazoval radar nižší hodnoty ve 

srovnání s adjustovanou hodnotou. V extrémních přívalových srážkách (např. bouře ze 30. 

května) představuje na některých místech tento rozdíl až 40 %. Výsledný průběh grafu (příloha 

116) má tedy charakter rozbíhajícího se paprsku.  

Oba typy dat mají velice podobný průběh srážek vzhledem k nadmořské výšce. Srážky 

narůstají od nížin do nadmořských výšek kolem 600 m n.m., kde leží jejich maxima a poté 

prudce klesají až do horských poloh. Krabicové grafy (příloha 15 a 20) dobře ilustrují 

nadhodnocení  srážek radary v nejnižších polohách. V intervalu 100 – 200 m n.m. představuje 

uvedený rozdíl až 55 %.  V ostatních nadmořských výškách je detekce radary uspokojivá. 

 

8.1.2 Srážkové události: 3-hodinové 

 

 Podobně jako u hodinových událostí, tak i zde platí velice podobný charakter rozmístění 

srážek (příloha 30 a 34). Obě mapy vykazují stejné oblasti vyšších intenzit. Jedná se především o 

pás korespondující přibližně s městy Mladá Boleslav – Mělník – Rakovník, oblast třeboňských 

rybníků, okolí Brna a Ostravice v Moravskoslezských Beskydách. Podstatný rozdíl je však 

v množství naměřených srážek. Oba typy dat mají sice podobný nejvyšší 3-hodinový úhrn, 

nicméně dle tabulek XVII a XIX se jedná o zcela jiné oblasti. Zatímco radary významně 

nadhodnocovaly srážky v oblastech Moravskoslezských Beskyd, ve většině ostatních případů se 

jednalo o podhodnocení. To se projevuje i v grafech uvedených v příloze 31 a 35 a rovněž 

v krabicových grafech (příloha 33 a 37). Maxima adjustovaných srážek leží v nížinách (201 – 

300 m n.m.), v případě radarů se jedná o polohy střední (601 – 700 m n.m.). Přívalové srážky 

představující maxima v rámci adjustovaných dat jsou opět vázány na bouři ze 30. května 2005 

(blíže viz kap. 6.1.3.1).  

 

8.1.3 Srážkové události: 6-hodinové 

  

 V zásadě lze říci, že rozmístění radarových srážek v rámci České republiky zhruba 

odpovídá srážkám adjustovaným. Ovšem stejně jako u hodinových a 3 hodinových srážkových 

událostí se intenzity navzájem více či méně liší. U obou typů dat byla maximální hodnota zjištěna 
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v obci Lány na Kladensku. V tomto případě byla detekce radarů přesná (5 % nadhodnocení 

radarem). Z celkového pohledu se ale jedná o výjimku. Obecně lze říci, že s rostoucími 

intenzitami srážek se radarové informace liší, přičemž ve většině případů se jednalo o 

podhodnocení. Z hlediska nadmořské výšky jsou si grafy (příloha 48 a 52) velice podobné. 

V obou případech srážky narůstají do nadmořské výšky 400 – 500 m n.m., pak klesají. Nejvyšší 

srážky souvisí jednak s bouří ze 30. května, ale také ze 30. července, kdy přecházela přes naše 

území zvlněná studená fronta s množstvím bouřkových jader (www.chmi.cz). V tomto případě se 

jednalo spíše o nadhodnocení radary. 

 

8.1.4 Srážkové události: 12-hodinové 

 

 Prostorové rozmístění srážek u obou typů dat se kryje i v tomto případě. Radary dobře 

zachytily rozmístění srážek v předhůří Lužických hor, Nízkého Jeseníku a oblasti 

Havlíčkobrodska, ovšem s nižšími intenzitami ve srovnání s adjustací pro danou oblast. Jednalo 

se převážně o srážkovou událost ze 23. května, kdy přes území České republiky přecházela 

studená fronta (viz kapitola 6.4.3.1). Značné kvantitativní podhodnocení je patrné v oblasti 

Znojemska a dle přílohy 116 i ve většině ostatních případů. Ve srovnání s kratšími srážkovými 

událostmi není patrný trend nárůstu této odchylky spolu s intenzitou srážek. Z hlediska 

nadmořské výšky dávají oba typy dat shodné výsledky. Od nížin do poloh cca 400 m n.m., kde se 

vyskytují maxima, srážky rychle narůstají a následně klesají až do horských poloh. 

 

8.1.5 Srážkové události: 24-hodinové 

 

 Z již zmíněného důvodu nedostatku datového zázemí v případě 24-hodinových, resp. 22 – 

26-hodinových srážkových událostí, nebylo možno vyhotovit mapu srážkových polí 

v odpovídající kvalitě. Z tohoto důvodu nelze objektivně posoudit rozdíly mezi jednotlivými typy 

dat. Průběhy grafů (příloha 84 a 87) jsou z hlediska závislosti na nadmořské výšce zcela odlišné. 

Zatímco u radarových srážek hodnoty narůstají s nadmořskou výškou do poloh cca 500 m n.m. 

spolu s následným poklesem až do oblastí kolem 800 m n.m, graf adjustovaných srážek ukazuje 

nárůst srážek až do poloh 800 m n.m. Průběh srážek v horských polohách není možno porovnat, 

protože zde chybí potřebná data. Bylo prokázáno, že v případě jen 24-hodinových úhrnů (bez    
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22 – 26-hodinových úhrnů) došlo k podhodnocení radary ve všech bodech, přičemž platí trend 

nárůstu této odchylky směrem k vyšším intenzitám. Uvedená odchylka představovala v několika 

případech až 50 %.  Pro možnost srovnání bylo navíc uvažováno spojení 13 – 24-hodinových, 

resp. 13 – 18 a 19 – 24-hodinových srážkových událostí. Z přílohy 117 je patrný trend vzrůstající 

odchylky radarových měření od adjustovaných srážek spolu se vzrůstající délkou trvání srážky. 

Zatímco v případě 13 – 18-hodinových srážek leží hodnoty přibližně v jedné ose, 19 – 24-

hodinové radarové srážky již značně podhodnocují, přičemž toto podhodnocení je výraznější při 

vyšších intenzitách. 

 

8.1.6 Shrnutí 

 

 Bylo prokázáno, že meteorologické radary dávaly ve většině případů krátkodobých srážek 

správné informace o prostorovém rozložení srážkových polí v rámci České republiky. Je však 

třeba zdůraznit, že takto získané informace o prostorovém rozložení srážek nejsou kvantitativně 

přesné, tj. v případě, že považujeme adjustované srážky za správné. Na úrovni krátkých 

srážkových událostí (hodinové, 3-hodinové a 6-hodinové) se rozdíly obou typů dat zvětšují se 

vzrůstající intenzitou srážek. To znamená, že získané výsledky se nejvíce shodovaly v případech 

intenzit srážek do cca 20 mm/h, zatímco největší odchylky byly zjištěny u přívalových srážek a 

průtrží mračen. V těchto případech se většinou jednalo o podhodnocení celkové intenzity srážek 

radarem. Se vzrůstající délkou srážkových událostí klesal celkový počet případů nadhodnocení 

meteorologickými radary. Tento trend je patrný u srážek delších než 12 hodin. Spojení 19 – 24-

hodinových srážek vykazuje podhodnocení téměř ve všech případech, v případě srážek trvajících 

24 hodin nastalo podhodnocení ve všech případech. 

Z výše zmíněného vyplývá, že radarová data jsou vhodná především pro zjištění 

okamžitého prostorového rozložení srážek krátkého trvání. Podávají tedy dobrou kvalitativní 

informaci, což je v souladu s obecnou charakteristikou (kap. 4.2.1). Pokud věříme srážkoměrným 

datům, je z kvantitativního hlediska nutná adjustace srážek. Se vzrůstající délkou srážkových 

událostí dochází k významnému podhodnocení, čímž ztrácí radarové informace vypovídací 

hodnotu. Je třeba si uvědomit, že radarová měření ukazují pouze okamžitá rozložení intenzit 

srážek v diskrétních časech. Srážková pole mají přitom velkou proměnlivost v prostoru i v čase, 

tudíž okamžité intenzity se na vzdálenosti několika málo km nebo během 10 min. mohou lišit i o 
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řád (www.chmi.cz). To znamená, že chceme-li určovat množství srážek za delší období (řádově 

hodiny), musíme počítat s kumulací chyb. 

8.2. Denní úhrny 

Členění se shoduje s kapitolou 7. Byly porovnány výsledky denních úhrnu z meteo-

rologických radarů a srážkoměrných stanic pro roky 2002, 2004 a 2005. Je třeba připomenout, že 

data denních úhrnů byla získána odlišnou metodou měření. Doba byla v tomto případě vytyčena 

na 24 hodin bez ohledu na srážkovou činnost (viz kapitola 7). Vztah mezi hodnotami denních 

srážkových úhrnů stanovenými pouze z radarových dat (radarová srážka) a dat naměřených 

srážkoměrnými stanicemi (srážka na stanici) je pro jednotlivé roky uveden v příloze 118. 

 

8.2.1 Rok 2002 

 

 Oba typy dat mají velmi podobný průběh srážek s nadmořskou výškou. Z celkového 

pohledu se v nížinách vyskytují vysoké úhrny srážek, které postupně narůstají do poloh cca 500 

m n.m. Od těchto poloh výše srážky postupně klesají. Podobně, jako tomu bylo v případě         

24-hodinových srážkových událostí, i zde se intenzity srážek v obou typech dat značně liší. 

Nejmenší odchylky byly zjištěny při relativně slabších intenzitách (do cca 25 mm/den), přičemž 

s jejím nárůstem se rozdíly zvětšovaly. Zde je nutno dodat, že s rostoucí intenzitou se zvyšoval 

celkový počet případů nadhodnocení meteorologickými radary. Extrémní případ představují 

srážky ze srpnových povodní, během nichž radar detekoval pouze 18 %  z celkového denního 

úhrnu.  

 

8.2.2 Rok 2004 

 

 V tomto roce se v České republice nevyskytovaly žádné významné přívalové srážky, které 

by způsobily rozsáhlejší povodně. Proto i intenzity se u obou typů dat pohybují přibližně na 

stejné úrovni. V obou případech srážky narůstají od nížin do středních poloh, pak s nadmořskou 

výškou klesají. V některých oblastech nízkých nadmořských výšek (cca 200 – 400 m n.m.) 

dávaly radary nižší hodnoty ve srovnání se stanicemi. Střídavě docházelo k podhodnocování a 
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nadhodnocování radaru. V některých případech nížších úhrnů dával radar velmi vysoké intenzity, 

celkově však nepatrně převládalo podhodnocení. 

 

8.2.3 Rok 2005 

 

 Z hlediska nadmořské výšky je průběh grafů u obou typů dat značně odlišný. Zatímco 

výsledky získané ze srážkoměrných stanic se shodují s výsledky z let 2002 a 2004, radarové 

srážky nemají tak zřetelný trend. Maxima se totiž vyskytují ve všech polohách, od nížin až po 

horské oblasti (viz kapitola 7). Charakter grafu uvedený v příloze 118 naznačuje podobnost 

s rokem 2002, tzn. že hodnoty si odpovídají především při relativně slabších úhrnech (do cca 25 

mm/den). S rostoucí intenzitou se odchylky zvětšují, přičemž ve většině případů převládá 

podhodnocení radary. 

 

8.2.4 Shrnutí 

 

 Celkově je možno říci, že oba typy dat mají z hlediska průběhu srážek s nadmořskou 

výškou podobný trend. Srážky narůstají do oblasti cca 500 m n.m., kde je zpravidla jejich 

maximum, směrem výše klesají. Z hlediska intenzity srážek dávaly podobné výsledky roky 2002 

a 2005, přičemž v obou případech docházelo s rostoucí intenzitou k podhodnocení radarem, které 

z celkového pohledu převažovalo. V roce 2004 se vyskytovalo střídavě nadhodnocení i 

podhodnocení. Uvedené výsledky se tedy shodují s trendem v případě 24-hodinových srážkových 

událostí, tzn. že s rostoucími denními úhrny srážek se hodnoty odvozené od meteorologických 

radarů vzdalují od hodnot naměřených na srážkoměrných stanicích, přičemž zpravidla převažuje 

podhodnocení. 
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9. VÝSLEDKY A ZHODNOCENÍ 
 

 Z dosažených výsledků vyplývá, že krátkodobé srážky jsou na nadmořské výšce s největší 

pravděpodobností závislé. Na úrovni hodin byl ve většině případů prokázán trend nepatrného 

nárůstu srážkových úhrnů od nížin (cca 130 m n.m.) směrem do středních poloh (cca 600 m 

n.m.). Od středních poloh výše úhrny srážek významnou měrou slábly. Zajímavé je kvantitativní 

porovnání srážek v nížinách a v horských oblastech, přičemž nížiny vykazují vyšší hodnoty než 

horské oblasti. Je třeba si připomenout, že se jedná o radarová měření, přičemž meteorologické 

radary lépe detekují srážkovou oblačnost nad nížinami a pahorkatinami. V horských oblastech 

může docházet k řadě nepřesnostem a chybám při vlastním měření, což souvisí především 

s rozšiřováním a blokováním radarového paprsku. Paprsek se může rovněž odrážet od pozemních 

nemeteorologických cílů (blíže viz kapitola 4.2.2). Proto jsou ve výsledku vyšší srážky v nížinách 

než v horských oblastech. Stejný trend vykazovala ovšem i data adjustovaná, tudíž v tomto 

případě se o chyby v radarových datech nemůže jednat. V úvahu je rovněž nutno brát vlastní 

lokalizaci radarů Brdy a Skalky. V mnoha případech trvalých srážek (Ns), ale někdy i přeháněk 

(Cb) oba radary „špatně vidí“ na pohraniční orograficky exponované oblasti (Krušné hory, 

Jizerské hory, Krkonoše, Moravskoslezské Beskydy), což může vést k útlumu. Shrnutí v kapitole 

6.1.4 nabízí následující hypotézu: Nad horskými oblastmi je menší výška vzduchového sloupce, 

ve kterém může při adiabatických výstupných pohybech docházet ke kondenzaci vodních par a 

srážkám, a tedy i menší obsah vodního sloupce oproti nížinám, neboť právě několikasetmetrová 

vrstva vzduchu přiléhající k zemskému povrchu je zpravidla nejteplejší s nejvyššími hodnotami 

absolutní vlhkosti (či tlaku vodních par). Toto tvrzení platí především pro teplou polovinu roku, 

kdy je častý výskyt konvekčních jevů při současném instabilním zvrstvení atmosféry. Obecně 

platí, že nad horskými oblastmi je výskyt konvekční oblačnosti a s ní spojených bouří díky 

určitému počátečnímu impulsu častější, ovšem z kvantitativního hlediska vypadnutých srážek 

méně významný. V úvahu je nutno vzít i místní povětrnostní podmínky, kdy se může vlivem 

proudění bouře přemístit nad nížiny. Celkově je uvedený proces mnohem složitější, přičemž ve 

většině případů záleží především na lokální konfiguraci terénu. 
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 V případech delších srážkových událostí (6-hodinové, 12-hodinové, 24-hodinové) se 

výsledky významným způsobem nelišily. Maximální srážkové úhrny se ve většině případů 

pohybovaly v rozmezí nížin a středních poloh (cca 500 m n.m.). Jak bylo výše uvedeno, u 

hodinových událostí převažovaly vyšší úhrny v nížinách než v horských polohách, ovšem od   

12-hodinových srážkových událostí se tento trend mění, přičemž vyšší úhrny byly zjištěny 

převážně v podhorských oblastech zřejmě v důsledku orograficky návětrných efektů. V případě               

24-hodinových událostí nemohla být závislost srážek na nadmořské výšce prokázána v celém 

vertikálním profilu, a to z důvodu nedostatku potřebných dat v horských polohách. Nicméně 

průběh grafů naznačuje, že by se trend významným způsobem nelišil. 

 Tuto domněnku potvrzují i denní úhrny, a to jak odvozených z radarových měření, tak i 

získaných ze srážkoměrných stanic. U obou typů dat byl prokázán nárůst srážek od nejnižších 

poloh do nadmořských výšek cca 500 m n.m. s následným poklesovým trendem až do nejvýše 

situovaných oblastí. Je ovšem třeba zdůraznit, že maxima jsou, podobně jako u 12 a 24-

hodinových srážkových událostí, zpravidla vázána na podhůří příhraničních pohoří, kde se na 

rozložení srážek může významným způsobem podílet tzv. nálevkový efekt. V přírodě to může 

znamenat především orografické zesílení srážek na základě konfigurace terénu a převládajícího 

směru proudění ve středních nadmořských výškách (cca 500 – 600 m n.m.) návětrných svahů. 

Tato skutečnost by mohla vysvětlit nižší srážkové úhrny v horských oblastech. 

V případě hodinových srážkových událostí se výsledky shodují s prací (Trupl, 1958) a 

také s porovnáním historických srážkových extrémů (např. Müller, Kakos, 2004; Kakos 2001). 

Výsledky úhrnů za delší časový úsek je možné rovněž doložit historicky obdobnými příklady 

(Brázdil et al., 2005). Z dosažených výsledků je možno usuzovat, že srážky se začnou více 

projevovat v horských oblastech s delším časovým úsekem. Tento předpoklad částečně dokládá 

práce (Brázdil el al., 2005), kde je v grafické podobě uvedeno geografické rozložení stoletých 

maximálních jednodenních až sedmidenních úhrnů srážek na území České republiky. Některé 

níže položené oblasti vykazují vyšší srážky v případě jednodenních úhrnů i zde. Od dvoudenních 

úhrnů směrem k delším časovým úsekům je již vliv pohoří výrazný a srážky zde naprosto 

převládají. Shodný trend je patrný i v novém Atlase podnebí Česka (2007), kde jsou graficky 

zpracována průměrná roční maxima denních úhrnů srážek. 
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Součástí práce bylo také porovnání dosažených výsledků z dat odvozených z radarových 

měření (radarová data), s daty získanými ze srážkoměrných stanic (srážkoměrná data) a 

z kombinované informace (adjustovaná data). Pokud považujeme srážkoměrná, resp. adjustovaná 

data za správná, radarové srážky odpovídaly nejvíce skutečnosti v případech kratších než 24 

hodin, zvláště pak při intenzitách dešťů cca do 20 mm/h. Ve všech případech přívalových srážek 

byly odchylky velmi značné (až o 40 %) při současném podhodnocení radarem. S rostoucí 

intenzitou a celkovou délkou srážek se rozdíl mezi radarovými a adjustovanými srážkami 

zvětšoval. Výsledky tedy potvrdily, že radarová data jsou vhodná především pro zjištění 

okamžitého prostorového rozložení srážek krátkého trvání, což je v pořádku a v souladu 

s literaturou (např. Atlas, 1990; Collier, 1996). Abychom získali kvantitativně přesnější výsledky, 

je nutná adjustace srážek. 
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10. ZÁVĚR 
 

 Hlavním cílem této práce bylo zjistit závislost krátkodobých srážek na nadmořské výšce. 

Po analýze časových úrovní, které se v meteorologii standardně používají (1, 3, 6, 12 a 24 hodin), 

byly zjištěny určité souvislosti, jejichž shrnutí je uvedeno v kapitole 9. 

Tyto výsledky byly srovnány s literaturou a také zkonzultovány s odborníky z Ústavu 

fyziky atmosféry. V práci byla použita radarová a srážkoměrná data ze tří letních sezón a přes 

odlišnosti v rozdělení srážek v jednotlivých letech byly základní vlastnosti závislostí shodné. Jak 

ukazuje zpracovaný materiál, není závislost srážkových úhrnů na nadmořské výšce jednoduchá. 

Závisí na řadě meteorologických veličin (doba trvání srážky, velikost úhrnu pro dané trvání, 

orientace bodu vzhledem ke směru proudění aj.) i parametrů výpočtu (definice srážkové události, 

způsob výpočtu úhrnu z radarových resp. srážkoměrných dat). Předložená práce by proto měla 

v budoucnu pokračovat. V prvním kroku by vstupní soubor měl být rozšířen o další 2 roky, čímž 

by vzniklo pětileté období. Toto rozšíření by mělo potvrdit, příp. vyvrátit dosažené výsledky 

uvedené v této práci. 

Protože publikovaných prací, zaměřených na podobnou tématiku, je velice málo, osobně 

věřím, že předložené pojednání poskytne nové užitečné informace v oblasti meteorologie a do 

budoucna se stane podnětem pro další výzkum v tomto odvětví. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
 

CAPPI -  radarová odrazivost v zadané hladině nad hladinou moře 

CB -  Kumulonimbus (bouřkový oblak) 

CZRAD -  česká radarová síť 

ČHMÚ -  Český hydrometeorologický ústav 

ČR -  Česká republika 

DSD -  rozdělení velikostí vodních kapek („Drop Size Distribution“) 

KLIM -  metoda korekce radarových srážkových úhrnů 

MERGE -  metoda korekce radarových srážkových úhrnů používaná v ČHMÚ 

MSSČ -  místní střední sluneční čas 

NOAA -  National Oceanic & Atmospheric Administration 

NS -  Nimbostratus (vrstevnatý oblak) 

OPSS -  Oddělení profesionální staniční sítě 

PE -  odraz od nepohyblivých nemeteorologických cílů („Permanent echo“) 

PPI -  radiolokační odrazivost při konstantním elevačním úhlu 

REG -  metoda korekce radarových srážkových úhrnů vyvinutá v ÚFA AV ČR 

RMSE -  odmocnina ze střední kvadratické chyby („Root Mean Square Error“) 

UTC -  koordinovaný světový čas („Universal Time Coordinated“) 

ÚFA -  Ústav fyziky atmosféry AV ČR 

VPR -  vertikální profil odrazivosti („Vertical Profile of Reflectivity“) 
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SEZNAM OBRÁZKŮ: 
 

1. Znázornění zastínění a odrazu od nepohyblivých nemeteorologických cílů v horském 

prostředí. 

2. Geometrie radarového paprsku. 

3. Vertikální odrazivost (Z) zaznamenána radarem v různých vzdálenostech pro 3 různé 

druhy deště. 

4. Šířka radarového paprsku s jeho středem a hraničními body. 

5. Schematické znázornění problémů při detekci srážek radarem. 

6. Porovnání naměřených a odhadnutých hodnot pro adjustační metodu modifikovaného 

podílu (CAP1ADJ) a metodu MERGE u obou radarů. 

7. Odhad srážek ze dne 12. 8. 2002 metodou modifikovaného podílu a metodou MERGE 

v porovnání s plošnou analýzou všech dostupných srážkoměrných měření pro radar Brdy. 
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České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2004. 

17. Deset srážkových událostí s nejvyššími 3-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2005. 

18. Rozdělení srážkových událostí s 3-hodinovými úhrny odvozenými z radarových měření 

České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2005. 

19. Deset srážkových událostí s nejvyššími 3-hodinovými úhrny získanými adjustací dat v 

České republice v roce 2005. 

20. Rozdělení srážkových událostí s 3-hodinovými úhrny získanými adjustací dat dle 

nadmořské výšky České republiky po 100 m v roce 2005. 

21. Deset srážkových událostí s nejvyššími 6-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2002. 

22. Rozdělení srážkových událostí s 6-hodinovými úhrny odvozenými z radarových měření 

České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2002. 

23. Deset srážkových událostí s nejvyššími 6-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2004. 

24. Rozdělení srážkových událostí s 6-hodinovými úhrny odvozenými z radarových měření 

České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2004. 

25. Deset srážkových událostí s nejvyššími 6-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2005. 

26. Rozdělení srážkových událostí s 6-hodinovými úhrny odvozenými z radarových měření 

České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2005. 

27. Deset srážkových událostí s nejvyššími 6-hodinovými úhrny získanými adjustací dat v 

České republice v roce 2005. 

28. Rozdělení srážkových událostí s 6-hodinovými úhrny získanými adjustací dat dle 

nadmořské výšky České republiky po 100 m v roce 2005. 

29. Deset srážkových událostí s nejvyššími 12-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2002. 

30. Rozdělení srážkových událostí s 12-hodinovými úhrny odvozenými z radarových měření 

České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2002. 
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31. Deset srážkových událostí s nejvyššími 12-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2004. 

32. Rozdělení srážkových událostí s 12-hodinovými úhrny odvozenými z radarových měření 

České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2004. 

33. Deset srážkových událostí s nejvyššími 12-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2005. 

34. Rozdělení srážkových událostí s 12-hodinovými úhrny odvozenými z radarových měření 

České republiky dle nadmořské výšky po 100 m v roce 2005. 

35. Deset srážkových událostí s nejvyššími 12-hodinovými úhrny získanými adjustací dat v 

České republice v roce 2005. 

36. Rozdělení srážkových událostí s 12-hodinovými úhrny získanými adjustací dat dle 

nadmořské výšky České republiky po 100 m v roce 2005. 

37. Deset srážkových událostí s nejvyššími 24-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2002. 

38. Deset srážkových událostí s nejvyššími 24-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2004. 

39. Deset srážkových událostí s nejvyššími 24-hodinovými úhrny odvozenými z radarových 

měření České republiky v roce 2005. 

40. Deset srážkových událostí s nejvyššími 24-hodinovými úhrny získanými adjustací dat v 

České republice v roce 2005. 

41. Počet denních úhrnů odvozených z radarových měření a naměřených na srážkoměrných 

stanicích pro roky 2002, 2004 a 2005. 

42. Deset nejvyšších denních úhrnů odvozených z radarových měření České republiky v roce 

2002. 

43. Rozdělení denních úhrnů odvozených z radarových měření České republiky dle orografie 

po 100 m v roce 2002. 

44. Deset nejvyšších denních úhrnů odvozených z radarových měření České republiky v roce 

2004. 

45. Rozdělení denních úhrnů odvozených z radarových měření České republiky dle orografie 

po 100 m v roce 2004. 
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46. Deset nejvyšších denních úhrnů odvozených z radarových měření České republiky v roce 

2005. 

47. Rozdělení denních úhrnů odvozených z radarových měření České republiky dle orografie 

po 100 m v roce 2005. 

48. Deset nejvyšších denních úhrnů získaných ze srážkoměrných stanic České republiky 

v roce 2002. 

49. Rozdělení denních úhrnů získaných ze srážkoměrných stanic České republiky dle 

orografie po 100 m v roce 2002. 

50. Deset nejvyšších denních úhrnů získaných ze srážkoměrných stanic České republiky 

v roce 2004. 

51. Rozdělení denních úhrnů získaných ze srážkoměrných stanic České republiky dle 

orografie po 100 m v roce 2004. 

52. Deset nejvyšších denních úhrnů získaných ze srážkoměrných stanic České republiky 

v roce 2005. 

53. Rozdělení denních úhrnů získaných ze srážkoměrných stanic České republiky dle 

orografie po 100 m v roce 2005. 
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SEZNAM PŘÍLOH: 

 
1. Plošné rozložení maximálních hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření 

v roce 2002. 

2. Závislost hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2002 na 

nadmořské výšce. 

3. Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002. 

4. Histogram úhrnů [mm] u hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2002. 

5. Krabicový graf hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002. 

6. Plošné rozložení maximálních hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření 

v roce 2004. 

7. Závislost hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2004 na 

nadmořské výšce. 

8. Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004. 

9. Histogram úhrnů [mm] u hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2004. 

10. Krabicový graf hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004. 

11. Plošné rozložení maximálních hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření 

v roce 2005. 

12. Závislost hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2005 na 

nadmořské výšce. 

13. Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 

14. Histogram úhrnů [mm] u hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2005. 
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15. Krabicový graf hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 

16. Plošné rozložení maximálních hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v ČR 

v roce 2005. 

17. Závislost hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v roce 2005 na nadmořské 

výšce.  

18. Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat 

v ČR v roce 2005. 

19. Histogram úhrnů [mm] u hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat v ČR 

v roce 2005. 

20. Krabicový graf hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech získaných adjustací 

dat v ČR v roce 2005. 

21. Závislosti hodinových úhrnů [mm] na nadmořské výšce za roky 2002, 2004 a 2005. 

22. Plošné rozložení 3-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 

2002. 

23. Závislost 3-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2002 na 

nadmořské výšce. 

24. Histogram úhrnů [mm] u 3-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2002. 

25. Krabicový graf 3-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002. 

26. Plošné rozložení 3-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 

2004. 

27. Závislosti 3-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2004 na 

nadmořské výšce. 

28. Histogram úhrnů [mm] u 3-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2004. 

29. Krabicový graf 3-hodinových úhrnů v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004. 

30. Plošné rozložení 3-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 

2005. 
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31. Závislost 3-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2005 na 

nadmořské výšce. 

32. Histogram úhrnů [mm] u 3-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2005. 

33. Krabicový graf 3-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 

34. Plošné rozložení 3-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v ČR v roce 2005. 

35. Závislost 3-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v roce 2005 na nadmořské 

výšce. 

36. Histogram úhrnů [mm] u 3-hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat v ČR 

v roce 2005. 

37. Krabicový graf 3-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech získaných 

adjustací dat v ČR v roce 2005. 

38. Závislosti 3-hodinových úhrnů [mm] na nadmořské výšce za roky 2002, 2004 a 2005. 

39. Plošné rozložení 6-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 

2002. 

40. Závislost 6-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2002 na 

nadmořské výšce. 

41. Histogram úhrnů [mm] u 6-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2002. 

42. Krabicový graf 6-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002. 

43. Plošné rozložení 6-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 

2004. 

44. Závislost 6-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2004 na 

nadmořské výšce. 

45. Histogram úhrnů [mm] u 6-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2004. 

46. Krabicový graf 6-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004. 
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47. Plošné rozložení 6-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 

2005. 

48. Závislost 6-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2005 na 

nadmořské výšce. 

49. Histogram úhrnů [mm] u 6-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2005. 

50. Krabicový graf 6-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 

51. Plošné rozložení 6-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v ČR v roce 2005. 

52. Závislost 6-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v roce 2005 na nadmořské 

výšce. 

53. Histogram úhrnů [mm] u 6-hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat v ČR 

v roce 2005. 

54. Krabicový graf 6-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech získaných 

adjustací dat v ČR v roce 2005. 

55. Závislosti 6-hodinových úhrnů [mm] na nadmořské výšce za roky 2002, 2004 a 2005. 

56. Plošné rozložení 12-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 

2002. 

57. Závislost 12-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2002 na 

nadmořské výšce. 

58. Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 12-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002. 

59. Histogram úhrnů [mm] u 12-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2002. 

60. Krabicový graf 12-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002.. 

61. Plošné rozložení 12-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 

2004. 

62. Závislost 12-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2004 na 

nadmořské výšce. 
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63. Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 12-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004. 

64. Histogram úhrnů [mm] u 12-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2004. 

65. Krabicový graf 12-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004. 

66. Plošné rozložení 12-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 

2005. 

67. Závislost 12-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2005 na 

nadmořské výšce. 

68. Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 12-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 

69. Histogram úhrnů [mm] u 12-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2005. 

70. Krabicový graf 12-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 

71. Plošné rozložení 12-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v ČR v roce 2005. 

72. Závislost 12-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v roce 2005 na nadmořské 

výšce. 

73. Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 12-hodinových srážkových událostí získaných adjustací 

dat v ČR v roce 2005. 

74. Histogram úhrnů [mm] u 12-hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat 

v ČR v roce 2005. 

75. Krabicový graf 12-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech získaných 

adjustací dat v ČR v roce 2005. 

76. Závislosti 12-hodinových úhrnů [mm] na nadmořské výšce za roky 2002, 2004 a 2005. 

77. Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 24-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002. 

78. Závislost 24-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2002 na 

nadmořské výšce. 
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79. Histogram úhrnů [mm] u 24-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2002. 

80. Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 24-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004. 

81. Závislost 24-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2004 na 

nadmořské výšce. 

82. Histogram úhrnů [mm] u 24-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2004. 

83. Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 24-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 

84. Závislost 24-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2005 na 

nadmořské výšce. 

85. Histogram úhrnů [mm] u 24-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2005. 

86. Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 24-hodinových srážkových událostí získaných adjustací 

dat v ČR v roce 2005. 

87. Závislost 24-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v roce 2005 na nadmořské 

výšce. 

88. Histogram úhrnů [mm] u 24-hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat 

v ČR v roce 2005. 

89. Závislosti 24-hodinových úhrnů [mm] na nadmořské výšce za roky 2002, 2004 a 2005. 

90. Závislost denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2002 na 

nadmořské výšce. 

91. Pozice pro10 nejvyšších denních úhrnů odvozených z radarových měření ČR v roce 2002. 

92. Histogram denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření ČR v roce 2002. 

93. Krabicový graf denních úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002. 

94. Závislost denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2004 na 

nadmořské výšce. 

95. Pozice pro10 nejvyšších denních úhrnů odvozených z radarových měření ČR v roce 2004. 

96. Histogram denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření ČR v roce 2004. 
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97. Krabicový graf denních úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004. 

98. Závislost denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2005 na 

nadmořské výšce. 

99. Pozice pro10 nejvyšších denních úhrnů odvozených z radarových měření ČR v roce 2005. 

100. Histogram denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření ČR v roce 2005. 

101. Krabicový graf denních úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 

102. Závislosti denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření na nadmořské výšce 

za roky 2002, 2004 a 2005. 

103. Závislost denních úhrnů [mm] naměřených srážkoměrnými stanicemi v roce 2002 na 

nadmořské výšce. 

104. Pozice pro10 nejvyšších denních úhrnů naměřených srážkoměrnými stanicemi ČR 

v roce 2002. 

105. Histogram denních úhrnů [mm] naměřených srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 2002. 

106. Krabicový graf denních úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech naměřených 

srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 2002. 

107. Závislost denních úhrnů [mm] naměřených srážkoměrnými stanicemi v roce 2004 na 

nadmořské výšce. 

108. Pozice pro10 nejvyšších denních úhrnů naměřených srážkoměrnými stanicemi ČR 

v roce 2004. 

109. Histogram denních úhrnů [mm] naměřených srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 2004. 

110. Krabicový graf denních úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech naměřených 

srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 2004. 

111. Závislost denních úhrnů [mm] naměřených srážkoměrnými stanicemi v roce 2005 na 

nadmořské výšce. 

112. Pozice pro10 nejvyšších denních úhrnů naměřených srážkoměrnými stanicemi ČR 

v roce 2005. 

113. Histogram denních úhrnů [mm] naměřených srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 2005. 

114. Krabicový graf denních úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech naměřených 

srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 2005. 
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115. Závislostí denních úhrnů [mm] získaných ze srážkoměrných stanic na nadmořské výšce 

za roky 2002, 2004 a 2005. 

116. Vztah mezi hodnotami srážkových úhrnů stanovenými pouze z radarových dat 

(radarová srážka) a adjustovanými pomocí měření srážkoměrů (adjustovaná srážka).  

117. Vztah mezi hodnotami srážkových úhrnů stanovenými pouze z radarových dat 

(radarová srážka) a adjustovanými pomocí měření srážkoměrů (adjustovaná srážka). 

118. Vztah mezi hodnotami denních srážkových úhrnů stanovenými pouze z radarových dat 

(radarová srážka) a dat naměřených srážkoměrnými stanicemi (srážka na stanici). 
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PŘÍLOHY 
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Příloha 1: Plošné rozložení hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 2002. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel radarové domény na území ČR. 



113 

 

 
Počet: 504 888      Počet: 326 382 

            Průměr: 4,339      Průměr: 4,422  
         Min: 1       Min: 1 
         Max: 76,2      Max: 76,2 

 
Příloha 2: Závislost hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2002 na 

nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na horizontální 

ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely se vztahují 

k jednotlivým uvažovaným intervalům. 

Počet: 158 176       Počet: 20 330 
Průměr: 4,215       Průměr: 3,982 
Min: 1        Min: 1 
Max: 74,1      Max: 61,4 
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Příloha 3: Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u hodinových srážkových událostí odvozených z radarových měření ČR v roce 2002 
(vysvětlení viz text).



 

115 

 

 
Příloha 4: Histogram úhrnů [mm] u hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2002. 

 

 
Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

Příloha 5: Krabicový graf hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 



 

Příloha 6: Plošné rozložení hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 2004. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel radarové domény na území ČR.
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   Počet: 706 621              Počet: 468 002 
   Průměr: 3,084               Průměr: 3,09 
   Min: 1                Min: 1 
   Max: 67,6               Max: 49,8 

 
Příloha 7: Závislost hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2004 na 

nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na horizontální 

ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely se vztahují 

k jednotlivým uvažovaným intervalům. 

  Počet: 214 251               Počet: 24 368 
  Průměr: 3,078               Průměr: 3 015 
  Min: 1                Min: 1 
  Max: 67,6              Max: 48 

 



 

Příloha 8: Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u hodinových srážkových událostí odvozených z radarových měření ČR v roce 2004 
(vysvětlení viz text).
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Příloha 9: Histogram úhrnů [mm] u hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2004. 

 
Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

Příloha 10: Krabicový graf hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004.

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 
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Příloha 11: Plošné rozložení hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 2005. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel radarové domény na území ČR.
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Počet: 344 138               Počet: 231 706 
Průměr: 3,292               Průměr: 3,299 
Min: 1                Min: 1 
Max: 93                Max: 80,9 

 
Počet: 101 081              Počet: 11 351 
Průměr: 3,286              Průměr: 3,199 
Min: 1               Min: 1 
Max: 93               Max: 45,8 

 
Příloha 12: Závislost hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2005 na 

nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na horizontální 

ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely se vztahují 

k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Příloha 13: Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u hodinových srážkových událostí odvozených z radarových měření ČR v roce 2005 
(vysvětlení viz text).
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Příloha 14: Histogram úhrnů [mm] u hodinových srážkových událostí odvozených z radarových 

měření ČR v roce 2005. 

 

 
Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

Příloha 15: Krabicový graf hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005.

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 



124 

 

 
 

Příloha 16: Plošné rozložení hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v ČR v roce 2005. Maximum bylo stanoveno pro každý 

pixel domény na území ČR.
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Počet: 396 426     Počet: 266 138 
Průměr: 3,305      Průměr: 3,285 
Min: 1       Min: 1 
Max: 114      Max: 101,2 

 
Příloha 17: Závislost hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v roce 2005 na nadmořské 

výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na horizontální ose. Panel 

vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely se vztahují 

k jednotlivým uvažovaným intervalům. 

Počet: 116 073              Počet: 14 215 
Průměr: 3,340              Průměr: 3,394 
Min: 1               Min: 1 
Max: 114               Max: 50,5 
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Příloha 18: Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat v ČR v roce 2005 (vysvětlení 

viz text).

 



 

 
Příloha 19: Histogram úhrnů [mm] u hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat v 

ČR v roce 2005. 

 

 
Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

 
Příloha 20: Krabicový graf hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech získaných 

adjustací dat v ČR v roce 2005. 
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     Rok 2002        Rok 2004 

 
Počet: 504 888         Počet: 706 621 
Průměr: 4,339         Průměr: 3,084 
Min: 1          Min: 1 
Max: 76,2          Max: 67,6 

 Rok 2005 (radar)        Rok 2005 (radar + srážkoměrné stanice) 

 
Počet: 344 138         Počet: 396 426 
Průměr: 3,292         Průměr: 3,305 1 
Min: 1          Min: 1 
Max: 93          Max: 114 

 
Příloha 21: Závislosti hodinových úhrnů [mm] na nadmořské výšce za roky 2002, 2004 a 2005.
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Příloha 22: Plošné rozložení 3-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 2002. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel radarové domény na území ČR.



 
Počet: 318 565               Počet: 216 642 
Průměr: 7, 533               Průměr: 7,582 
Min: 1,2                Min: 1,2 
Max: 130                Max: 130 

 
Počet: 89 737               Počet: 12 186 
Průměr: 7,497              Průměr: 6,941 
Min: 1,2                Min: 1,2 
Max: 106,2                Max: 77,1 

 
Příloha 23: Závislost 3-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2002 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Příloha 24: Histogram úhrnů [mm] u 3-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002. 

 
Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

Příloha 25: Krabicový graf 3-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených 

z radarových měření ČR v roce 2002. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 
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Příloha 26: Plošné rozložení 3-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 2004. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel radarové domény na území ČR. 

 



 
Počet: 311 075      Počet: 206 080 
Průměr: 5,806     Průměr: 5,664 
Min: 1,2       Min: 1,2 
Max: 114       Max: 99 

 
Počet: 91 837               Počet: 13 158 
Průměr: 6,083               Průměr: 6,099 
Min: 1,2                Min: 1,2 
Max: 114                Max: 52,9 

 
Příloha 27: Závislost 3-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2004 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

 

Příloha 29: Krabicový graf 3-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených 

z radarových měření ČR v roce 2004. 

 
Příloha 28: Histogram úhrnů [mm] u 3-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 
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Příloha 30: Plošné rozložení 3-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 2005. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel radarové domény na území ČR. 



 
Počet: 158 732      Počet: 106 188 
Průměr: 4, 974      Průměr: 5,022 
Min: 1,2       Min: 1,2 
Max: 147,1       Max: 115,7 

 
Počet: 46 368      Počet: 6 176 
Průměr: 4,957      Průměr: 4,271 
Min: 1,2       Min: 1,2 
Max: 147,1       Max: 98.8 

 
Příloha 31: Závislost 3-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2005 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Příloha 32: Histogram úhrnů [mm] u 3-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 

 

 
 

Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

Příloha 33: Krabicový graf 3-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených 

z radarových měření ČR v roce 2005.

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 
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Příloha 34: Plošné rozložení 3-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v ČR v roce 2005. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel domény na území ČR.



 
Počet: 214 408      Počet: 142 396 
Průměr: 5,748      Průměr: 5,914 
Min: 1,2       Min: 1,2 
Max: 148       Max: 148 

 
Počet: 64 141      Počet: 7 871 
Průměr: 5,509      Průměr: 4,7 
Min: 1,2       Min: 1,2 
Max: 72,6       Max: 86,1 

 
Příloha 35: Závislost 3-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v roce 2005 na 

nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na horizontální 

ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely se vztahují 

k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Příloha 36: Histogram úhrnů [mm] u 3-hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat 

v ČR v roce 2005. 

 

 
 

Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

 
Příloha 37: Krabicový graf 3-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech získaných 

adjustací dat v ČR v roce 2005. 
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            Rok 2002      Rok 2004 

 
Počet: 318 565         Počet: 311 075 
Průměr: 7, 533         Průměr: 5,806 
Min: 1,2         Min: 1,2 
Max: 130         Max: 114 

 
          Rok 2005 (radar)      Rok 2005 (radar + srážkoměrné stanice) 

 
Příloha 38: Závislosti 3-hodinových úhrnů [mm] na nadmořské výšce za roky 2002, 2004 a 2005.

 Počet: 158 732        Počet: 214 408 
 Průměr: 4, 974        Průměr: 5,748 
 Min: 1,2         Min: 1,2 
 Max: 147,1        Max: 148 
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Příloha 39: Plošné rozložení 6-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 2002. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel radarové domény na území ČR. 

 



 
Počet: 87 728          Počet: 58 943 
Průměr: 13,22          Průměr: 13,68 
Min: 1,5          Min: 1,5 
Max: 95,3          Max: 95,3 

 
Počet: 25 881         Počet: 2 904 
Průměr: 12,48         Průměr: 10,51 
Min: 1,5         Min: 1,6 
Max: 86,3         Max: 73,3 

 
Příloha 40: Závislost 6-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2002 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Příloha 41: Histogram úhrnů [mm] u 6-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002. 

 

 
 

Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

Příloha 42: Krabicový graf 6-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených 

z radarových měření ČR v roce 2002. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 
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Příloha 43: Plošné rozložení 6-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 2004. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel radarové domény na území ČR. 

 



 
Počet: 43 221         Počet: 28 798 
Průměr: 8,312         Průměr: 8,474 
Min: 1,5         Min: 1,5 
Max: 110,6         Max: 110,6 

 
Počet: 12 701         Počet: 1 722 
Průměr: 8,027        Průměr: 7,696 
Min: 1,5         Min: 1,5 
Max: 97,2         Max: 26,8 

 
Příloha 44: Závislost 6-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2004 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Příloha 45: Histogram úhrnů [mm] u 6-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004. 

 
 

Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

Příloha 46: Krabicový graf 6-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených 

z radarových měření ČR v roce 2004.

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 
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Příloha 47: Plošné rozložení 6-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 2005. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel radarové domény na území ČR. 



 
 Počet: 36 997         Počet: 25 475 
 Průměr: 9,171         Průměr: 8,976 
 Min: 1,5               Min: 1,6 
 Max: 117,6         Max: 117,6 

 
Počet: 10 420        Počet: 1 102 
Průměr: 9.59        Průměr: 9,674 
Min: 1,6        Min: 1,5 
Max: 95,5        Max: 40,3 

 
Příloha 48: Závislost 6-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2005 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

Příloha 50: Krabicový graf 6-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených 

z radarových měření ČR v roce 2005.

 
Příloha 49: Histogram úhrnů [mm] u 6-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 
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Příloha 51: Plošné rozložení 6-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v ČR v roce 2005. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel domény na území ČR. 



 
Počet: 52 041          Počet: 36 197 
Průměr: 11,5          Průměr: 11,61 
Min: 1,5          Min: 1,5 
Max: 91,9          Max: 91,9 

 
Počet: 14 409        Počet: 1 435 
Průměr: 11,34        Průměr: 10,19 
Min: 1,5         Min: 1,5 
Max: 68,9         Max: 41,3 

 
Příloha 52: Závislost 6-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v roce 2005 na 

nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na horizontální 

ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely se vztahují 

k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Příloha 53: Histogram úhrnů [mm] u 6-hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat 

v ČR v roce 2005. 

 

 
Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

 
Příloha 54: Krabicový graf 6-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech získaných 

adjustací dat v ČR v roce 2005. 
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Rok 2002      Rok 2004 

 
Počet: 87 728      Počet: 43 221 
Průměr: 13,22      Průměr: 8,312 
Min: 1,5       Min: 1,5 
Max: 95,3       Max: 110,6 
  

Rok 2005 (radar)     Rok 2005 (radar + srážkoměrné stanice) 

 

Počet: 36 997       Počet: 52 041 
Průměr: 9,171       Průměr: 11,5 
Min: 1,5        Min: 1,5 
Max: 117,6        Max: 91,9 

Příloha 55: Závislosti 6-hodinových úhrnů [mm] na nadmořské výšce za roky 2002, 2004 a 

2005. 
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Příloha 56: Plošné rozložení 12-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 2002. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel radarové domény na území ČR. 
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Počet: 31 825          Počet: 21 723 
Průměr: 19,575           Průměr: 19,325 
Min: 2,9           Min: 2,9 
Max: 110,6           Max: 110,6 

 
Příloha 57: Závislost 12-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2002 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 

 
Počet: 8 882            Počet: 1 220 
Průměr: 20,18            Průměr: 19,61 
Min: 3,3            Min: 3,6 
Max: 92,5            Max: 91,1 
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Příloha 58: Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 12-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových měření ČR v roce 2002 

(vysvětlení viz text).
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Příloha 59: Histogram úhrnů [mm] u 12-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002. 

 
 

Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

 
Příloha 60: Krabicový graf 12-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech 

odvozených z radarových měření ČR v roce 2002.

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 
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Příloha 61: Plošné rozložení 12-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 2004. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel radarové domény na území ČR. 



 
Příloha 62: Závislost 12-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2004 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Počet: 12 301       Počet: 7 848 
Průměr: 14,77       Průměr: 14,34 
Min: 3,2       Min: 3,2 
Max: 72,6       Max: 56,6 

 
Počet: 4 030      Počet: 423 
Průměr: 15,83      Průměr: 12,6 
Min: 3,2       Min: 3,2 
Max: 72,6       Max: 36,6 
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Příloha 63: Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 12-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových měření ČR v roce 2004 

(vysvětlení viz text).
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Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

 

 
Příloha 64: Histogram úhrnů [mm] u 12-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004. 

 
Příloha 65: Krabicový graf 12-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech 

odvozených z radarových měření ČR v roce 2004.

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 

 



 
 

Příloha 66: Plošné rozložení 12-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarového měření v roce 2005. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel radarové domény na území ČR. 
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Počet: 21 396       Počet: 14 819 
Průměr: 17,603       Průměr: 17,923 
Min: 2,9       Min: 2,9 
Max: 127,6       Max: 127,6 

 
Počet: 5 580       Počet: 997 
Průměr: 16,76       Průměr: 17,54 
Min: 3,2        Min: 3,6 
Max: 88,5        Max: 62,1 

 
Příloha 67: Závislost 12-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2005 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 



 

Příloha 68: Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 12-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových měření ČR v roce 2005 
(vysvětlení viz text).
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Příloha 69: Histogram úhrnů [mm] u 12-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 

 

 
 

Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

 
Příloha 70: Krabicový graf 12-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech 

odvozených z radarových měření ČR v roce 2005. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 
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Příloha 71: Plošné rozložení 12-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v ČR v roce 2005. Maximum bylo stanoveno pro 

každý pixel domény na území ČR. 
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Počet: 35 745        Počet: 24 589 
Průměr: 23,513        Průměr: 24,204 
Min: 3,3        Min: 3,4 
Max: 132,5        Max: 132,5 

 
Příloha 72: Závislost 12-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v roce 2005 na 

nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na horizontální 

ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely se vztahují 

k jednotlivým uvažovaným intervalům. 

 
Počet: 9 383        Počet: 1 773 
Průměr: 22,05        Průměr: 21,7 
Min: 3,3         Min: 5 
Max: 96,8         Max: 70 
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Příloha 73: Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 12-hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat v ČR v roce 2005(vysvětlení 

viz text).



 

 
Příloha 74: Histogram úhrnů [mm] u 12-hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat 

v ČR v roce 2005. 

 

 
 

Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

 
Příloha 75: Krabicový graf 12-hodinových úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech získaných 

adjustací dat v ČR v roce 2005. 
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Rok 2002                Rok 2004 

 
Počet: 31 825      Počet: 12 301 
Průměr: 19,575      Průměr: 14,77 
Min: 2,9       Min: 3,2 
Max: 110,6      Max: 72,6 

 
Rok 2005 (radar)    Rok 2005 (radar + srážkoměrné stanice) 

 
Příloha 76: Závislosti12-hodinových úhrnů [mm] na nadmořské výšce za roky 2002, 2004 a 

2005.

Počet: 21 396      Počet: 35 745 
Průměr: 17,603      Průměr: 23,513 
Min: 2,9       Min: 3,3 
Max: 127,6      Max: 132,5 
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Příloha 77: Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 24-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových měření ČR v roce 2002 
(vysvětlení viz text).



 
Počet: 9 212        Počet: 6 065 
Průměr: 41,26       Průměr: 40,02 
Min: 8,1        Min: 8,1 
Max: 89,8        Max: 89,6 

 
 Počet: 2 946          Počet: 201 
 Průměr: 43,19          Průměr: 50,29 
 Min: 12,6          Min: 12,3 
 Max: 89,8          Max: 84,7 

 
Příloha 78: Závislost 24-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2002 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Příloha 79: Histogram úhrnů [mm] u 24-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002.
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Příloha 80: Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 24-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových měření ČR v roce 2004 

(vysvětlení viz text).



 
Počet: 2 694                Počet: 2 144 
Průměr: 29,64                Průměr: 27,99 
Min: 8,8                Min: 8,8 
Max: 77,3                Max: 76,8 

 
Počet: 550 
Průměr: 36,09 
Min: 12,2 
Max: 77,3 

 
Příloha 81: Závislost 24-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2004 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Příloha 82: Histogram úhrnů [mm] u 24-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004.
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Příloha 83: Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 24-hodinových srážkových událostí odvozených z radarových měření ČR v roce 2005 

(vysvětlení viz text).



 
  Počet: 2 405         Počet: 1 327 
  Průměr: 20,88         Průměr: 22,16 
  Min: 7,9         Min: 7,9 
  Max: 61,3         Max: 60,6 

 
Počet: 1 078 
Průměr: 19,3 
Min: 8,7 
Max: 61,3 

 
Příloha 84: Závislost 24-hodinových úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2005 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Příloha 85: Histogram úhrnů [mm] u 24-hodinových srážkových událostí odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 

 



181 

 
 

Příloha 86: Pozice pro10 nejvyšších úhrnů u 24-hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat v ČR v roce 2005 (vysvětlení viz 
text).



 
Počet 4 632      Počet: 2 568 
Průměr: 32,05      Průměr: 33,19 
Min: 13,2      Min: 13,3 
Max: 78,6      Max: 73,4 

 
Počet: 2 064 
Průměr: 30,62 
Min: 13,2 
Max: 78,6 

 
Příloha 87: Závislost 24-hodinových úhrnů [mm] získaných adjustací dat v roce 2005 na 

nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na horizontální 

ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely se vztahují 

k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Příloha 88: Histogram úhrnů [mm] u 24-hodinových srážkových událostí získaných adjustací dat 

v ČR v roce 2005.
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Rok 2002      Rok 2004 

 
Počet: 9 212      Počet: 2 694 
Průměr: 41,26     Průměr: 29,64 
Min: 8,1      Min: 8,8 
Max: 89,8      Max: 77,3 

 
Rok 2005 (radar)    Rok 2005 (radar + srážkoměrné stanice) 

 
 

Počet: 2 405        Počet 4 632 
Průměr: 20,88        Průměr: 32,05 
Min: 7,9        Min: 13,2 
Max: 61,3        Max: 78,6 

 
 Příloha 89: Závislosti 24-hodinových úhrnů [mm] na nadmořské výšce za roky 2002, 

2004 a 2005.
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Příloha 90: Závislost denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2002 na 

nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na horizontální 

ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely se vztahují 

k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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 Počet: 73 465          Počet: 46 970  
 Průměr: 2,984          Průměr: 2,928 
 Min: 0           Min: 0 
 Max: 159          Max: 159 

 
Počet: 22 634          Počet: 3 861  
Průměr: 3,132          Průměr: 2,8 
Min: 0           Min: 0 
Max: 105          Max: 92 
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Příloha 91: Pozice pro10 nejvyšších denních úhrnů odvozených z radarových měření ČR v roce 2002.



 
Příloha 92: Histogram denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření ČR v roce 2002.  

 

 
 

Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

 
Příloha 93: Krabicový graf denních úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2002. 
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Příloha 94: Závislost denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2004 na 

nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na horizontální 

ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely se vztahují 

k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Počet: 81 516           Počet: 51 697  
Průměr: 1,925          Průměr: 1,897 
Min: 0           Min: 0 
Max: 91,1           Max: 91,1 

Počet: 25 685         Počet: 4 134 
Průměr: 1,977        Průměr: 1,95 
Min: 0         Min: 0 
Max: 73,1         Max: 38,1 

 



 

189 

 
Příloha 95: Pozice pro10 nejvyšších denních úhrnů odvozených z radarových měření ČR v roce 2004.



 
Příloha 96: Histogram denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření ČR v roce 2004. 

 

 
Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

 
Příloha 97: Krabicový graf denních úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2004. 
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Příloha 98: Závislost denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření v roce 2005 na 

nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na horizontální 

ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely se vztahují 

k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Počet: 56 797           Počet: 36 079 
Průměr: 1,777          Průměr: 1,767 
Min: 0           Min: 0 
Max: 81,6           Max: 51,5 

Počet: 17 905         Počet: 2 813 
Průměr: 1,79         Průměr: 1,834 
Min: 0         Min: 0 
Max: 81,6         Max: 57,1 
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Příloha 99: Pozice pro10 nejvyšších denních úhrnů odvozených z radarových měření ČR v roce 2005. 



 
Příloha 100: Histogram denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření ČR v roce 2005. 

 

 
Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

 
Příloha 101: Krabicový graf denních úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech odvozených z 

radarových měření ČR v roce 2005. 
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Rok 2002     Rok 2004 

 
Počet: 73 465       Počet: 81 516  
Průměr: 2,984       Průměr: 1,925 
Min: 0        Min: 0 
Max: 159       Max: 91,1 
  
Rok 2005 

 
Počet: 56 797 
Průměr: 1,777 
Min: 0 
Max: 81,6   

 
Příloha 102: Závislosti denních úhrnů [mm] odvozených z radarových měření na nadmořské 

výšce za roky 2002, 2004 a 2005. 
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Příloha 103: Závislost denních úhrnů [mm] naměřených srážkoměrnými stanicemi v roce 2002 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Počet: 94 001          Počet: 60 072  
Průměr: 2,81          Průměr: 2,744 
Min: 0          Min: 0 
Max: 221          Max: 210 

 
Počet: 28 988          Počet: 4 941 
Průměr: 2,938         Průměr: 2,871 
Min: 0          Min: 0 
Max: 221          Max: 130 



 

Příloha 104: Pozice pro10 nejvyšších denních úhrnů naměřených srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 2002.
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Příloha 105: Histogram denních úhrnů [mm] naměřených srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 

2002. 

 

 
Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

 
Příloha 106: Krabicový graf denních úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech naměřených 

srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 2002. 
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Příloha 107: Závislost denních úhrnů [mm] naměřených srážkoměrnými stanicemi v roce 2004 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Počet: 93 843         Počet: 59 530  
Průměr: 2,03         Průměr: 1,99 
Min: 0         Min: 0 
Max: 90         Max: 72 

 
Počet: 29 555         Počet: 4 758 
Průměr: 2,11         Průměr: 2,03 
Min: 0         Min: 0 
Max: 90         Max: 50 



 

Příloha 108: Pozice pro10 nejvyšších denních úhrnů naměřených srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 2004.
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Příloha 109: Histogram denních úhrnů [mm] naměřených srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 

2004. 

 

 
Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

 
Příloha 110: Krabicový graf denních úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech naměřených 

srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 2004. 
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Příloha 111: Závislost denních úhrnů [mm] naměřených srážkoměrnými stanicemi v roce 2005 

na nadmořské výšce. Jednotlivé panely se liší rozsahem nadmořské výšky vyznačené na 

horizontální ose. Panel vlevo nahoře odpovídá celému rozsahu nadmořské výšky, ostatní panely 

se vztahují k jednotlivým uvažovaným intervalům. 
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Počet: 94 472           Počet: 60 023 
Průměr: 2,55           Průměr: 2,53 
Min: 0           Min: 0 
Max: 100           Max: 96 

 
Počet: 29 752         Počet: 4 697 
Průměr: 2,6         Průměr: 2,58 
Min: 0         Min: 0 
Max: 100         Max: 59 



 

Příloha 112: Pozice pro10 nejvyšších denních úhrnů naměřených srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 2005.
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Příloha 113: Histogram denních úhrnů [mm] naměřených srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 

2005. 

 

 
Legenda: 1: 101-200 m n.m.   6: 601-700 m n.m.   11: 1101-1200 m.n.m. 

    2: 201-300 m n.m.      7: 701-800 m n.m.   12: 1201-1300 m n.m. 

    3: 301-400 m n.m.    8: 801-900 m n.m.   13: 1301-1400 m n.m. 

    4: 401-500 m n.m.    9: 901-1000 m n.m.   14: 1401-1500 m n.m. 

    5: 501-600 m n.m.    10: 1001-1100 m n.m. 

 
Příloha 114: Krabicový graf denních úhrnů [mm] v intervalech po 100 metrech naměřených 

srážkoměrnými stanicemi ČR v roce 2005. 
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   Rok 2002          Rok 2004 

  
          Počet: 94 001                Počet: 93 843  
          Průměr: 2,81               Průměr: 2,03 
          Min: 0                Min: 0 
          Max: 221          Max: 90 
 
        Rok 2005 

 
Počet: 94 472 
Průměr: 2,55 
Min: 0 
Max: 100 

 
Příloha 115: Závislosti denních úhrnů [mm] získaných ze srážkoměrných stanic na nadmořské 

výšce za roky 2002, 2004 a 2005. 
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 Hodinové srážky         3-hodinové srážky 

  
 

 6-hodinové srážky         12-hodinové srážky 

  
 
Příloha 116: Vztah mezi hodnotami srážkových úhrnů stanovenými pouze z radarových dat 

(radarová srážka) a adjustovanými pomocí měření srážkoměrů (adjustovaná srážka). Jednotlivé 

grafy znázorňují závislosti pro 1, 3, 6 a 12-hodinové srážkové úhrny z roku 2005. 
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24-hodinové srážky         Spojení 13 – 24-hodinových srážek 

  
 

  Spojení 13 – 18-hodinových srážek       Spojení 19 – 24-hodinových srážek 

  
 

Příloha 117: Vztah mezi hodnotami srážkových úhrnů stanovenými pouze z radarových dat 

(radarová srážka) a adjustovanými pomocí měření srážkoměrů (adjustovaná srážka). Jednotlivé 

grafy znázorňují závislosti pro 24, 13 - 24, 13 – 18 a 19 – 24-hodinové srážkové úhrny z roku 

2005. 
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Rok 2002         Rok 2004 

  
 

        Rok 2005 

 
 

Příloha 118: Vztah mezi hodnotami denních srážkových úhrnů stanovenými pouze z radarových 

dat (radarová srážka) a dat naměřených srážkoměrnými stanicemi (srážka na stanici). Jednotlivé 

grafy znázorňují závislosti denních úhrnů za roky 2002, 2004 a 2005. 
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