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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá změnou skupenství srážek v Evropě od roku 1961 do roku 2004. 

Skupenství srážek je popsáno podílem sněhu na celkových srážkách (S/P) mezi listopadem a dubnem. 

První část je věnována změně skupenství srážek v ČR. Podíl S/P v České republice klesá nevýznamně 

o 0,19%/rok. Z teplotních a srážkových dat 10 českých stanic  je poté v druhé části diplomové práce 

stanovena prahová teplota, která nabývá hodnoty 1,1°C (průměrná denní teplota). Pokud je denní 

teplota vyšší než prahová teplota, je denní úhrn srážek označen jako déšť a naopak. Tato teplota je 

v další části aplikována na srážkové a teplotní řady 148 evropských stanic. Také se zjišťuje souvislost 

mezi poměrem S/P a indexem čtyř nejdůležitějších dálkových vazeb v Evropě. Ukazuje se, že 

dlouhodobý trend S/P v Evropě je záporný a významný, ale regionálně podmíněný. Patrný je gradient 

jihozápad – severovýchod, přičemž ve střední Evropě a přilehlé části Skandinávského poloostrova 

poměr S/P ubývá nejvíce, směrem k severovýchodu poměr S/P klesá pomaleji. Z dálkových vazeb má 

největší vliv na poměr S/P východoatlantický mód a severoatlantická oscilace. V jejich kladných 

fázích dochází ke snižování poměru S/P ve většině Evropy, a tedy i sněhových srážek. 

Klí čová slova: změna klimatu, srážky, skupenství srážek, Evropa 

Abstract 

This diploma thesis is concerned with long-term changes in precipitation phase in Europe since 

1961 to 2004.  Precipitation phase is described by the ratio of snow to total precipitation (S/P) between 

November and April. The first part is engaged in changes in precipitation phase in the Czech Republic. 

The S/P ratio in the Czech Republic is decreasing (not significantly) by 0,19%/year. In the second part 

are used temperature and precipitation data from 10 Czech meteorological stations to determine the 

threshold temperature. This threshold temperature is 1,1°C (daily average temperature) and is used as 

indicator of precipitation phase. If there is a daily temperature higher than the threshold temperature, 

daily precipitation sum is signed as rain and vica versa. This threshold temperature is afterwards 

applied to temperature and precipitation data at 148 European stations and there is also found out 

relation between S/P ratios and indexes of 4 the most important teleconnections in Europe. It is shown 

that long-term trend of S/P ratio is negative and significant, however regionally different. There is a 

southwest – northeast gradient and the biggest decline is recorded in the central Europe and adjacent 

areas of Scandinavian Peninsula, but the decline of S/P ratio is slowing toward northwest Russia. The 

most important teleconnections are the East Atlantic pattern and the North Atlantic oscillation. If there 

is a positive phase of both, it can be expected lower S/P ratio and therefore less snow precipitation in 

considerable part of Europe. 

Keywords: climate change, precipitation, precipitation phase, Europe 
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1. ÚVOD 

Některé projevy současné globální klimatické změny jsou již dnes dobře pozorovatelné: 

růst hladiny světových oceánů, měnící se rozlohy ledovců či rostoucí globální teplota 

vzduchu. Tyto indikátory jsou jednoduše rozpoznatelné. Klimatická změna ale ovlivňuje i 

jiné, často hůře pozorovatelné součásti klimatického systému. Do této “skryté kategorie“ se 

řadí i změna skupenství srážek. Tato kategorie výzkumu je vědci opomíjena. Pravda, změna 

skupenství je problém spíše regionálního charakteru, nikoliv globálního. Týká se samozřejmě 

jen oblastí, kde je dostatečně chladno a kde lze zaznamenat různá skupenství srážek (horské a 

polární oblasti a území středních zeměpisných šířek). Ale právě oblasti středních zeměpisných 

šířek jsou změnou skupenství ohroženy nejvíce – vlivem oteplování, a to zejména v zimě a na 

jaře, lze s velkou pravděpodobností očekávat, že podíl sněhu zde bude klesat. A naopak 

v dostatečně studených oblastech (i přes oteplování klimatu) lze očekávat růst sněhových 

srážek i srážek obecně. 

Jedním z možných důvodů, proč toto téma není příliš atraktivní, jsou obecně hůře 

viditelné následky změny skupenství. S tím, jak například bude postupně klesat podíl sněhu (a 

tím i plocha a výška sněhové pokrývky), se také bude snižovat dostupnost vody v létě. Ta 

nebude zadržována ve sněhové pokrývce, ale z území rychle odteče. Problém tedy zatím není 

akutní, ale postupem času se s rostoucí teplotou bude prohlubovat. K tomu lze připočíst vliv 

projekce letních měsíců ve střední Evropě – dlouhotrvající sucha a delší vlny veder, které 

budou střídány intenzivními a krátkodobými dešti. Společným působením obou faktorů pak 

bude nedostatek vody v létě. Jinou kapitolou je dopad změn skupenství na zimní turismus 

horských oblastí, ale nejenom o tom bude pojednáno až dále v diplomové práci. Lze tedy 

vidět, že změna skupenství srážek má velmi silnou vazbu na sněhovou pokrývku. 

Dalším důvodem, proč není změně skupenství srážek věnováno více prostoru, je také 

problém měření srážkových úhrnů podle skupenství.  V celé diplomové práci se totiž objevuje 

rozpor: k dispozici je denní úhrn srážek, ale v jeden den se přece mohou vyskytnout sněhové, 

dešťové i smíšené srážky (i jiné formy, ale ty se objevují málo). Takže ve dnech, kdy padaly 

smíšené srážky, není jasné, jaký podíl denního úhrnu srážek vypadl v jednotlivých srážkových 

termínech měření, a tedy úhrny odpovídající jednotlivým skupenstvím v těchto dnech nelze 

zjistit. Důsledkem toho se objevuje problém: jak pracovat s takovými dny, respektive co si s 

těmi dny vůbec počít? Ignorace není přijatelnou variantou, a proto bylo zvoleno rozdělení 

úhrnu dní se smíšenými srážkami na déšť a sníh. Ovšem i zde se autor často potýkal se 
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zjednodušením problému smíšených srážek, zároveň ale nenalezl žádnou lepší metodu, než 

byla uplatněna. Stručně řečeno – smíšené srážky jsou velkým problémem při analýze změny 

skupenství. Ve většině publikací byly jednoduše ignorovány, nebo rozděleny na dvě poloviny 

a přiřazeny k dešti a sněhu. Tomuto přílišnému zjednodušení se ale chtěl autor vyhnout. 

Nutno také dodat, že většina publikací využívá buď zprávy SYNOP (bude popsána dále), 

z které lze zjisti denní skupenství srážek, anebo prahovou teplotu, podle které lze dennímu 

úhrnu srážek přiřadit skupenství srážek. Z důvodu větší jednoduchosti a prahová teplota 

využívaná více, například v hydrologických modelech. 

Klimatologové se zřejmě s výše zavedenými problémy potýkají taktéž, a proto se tomuto 

tématu, až na výjimky, vyhýbají. Jiná situace je u hydrologů nebo v případě nowcastingu. 

V některých hydrologických modelech je skupenství srážek popsáno podrobně, neboť je 

jejich důležitou součástí. Nowcasting, neboli aktuální předpověď na několik desítek minut, 

pak využívá radarových odrazivostí k tomu, aby dokázala co nejpřesněji předpovědět 

skupenství srážek. Předpovědní služby pak mohou dotčená území varovat před povodněmi, 

pokud se podle nowcastingu na základě radarových výstupů předpovídá dešťové místo 

sněhového skupenství. 

Celkově vzato je tato práce tedy jen přiblížením toho, jaká změna skupenství srážek se 

v Evropě skutečně vyskytuje. Koncept prahové hodnoty, který je zde využit, je velmi 

zjednodušující. Pracuje na jednoduchém základu – podle denní teploty přiřadí dennímu úhrnu 

srážek skupenství buď sněhové, nebo dešťové, nikdy však obojí. 

Tato diplomová práce tematicky navazuje na mou bakalářskou práci (Hynčica 2012). V ní 

jsem se zabýval skupenstvím srážek v České republice a zjistil jsem, že trend sněhu k 

celkovým srážkám v České republice nabývá hodnoty -0,04%/rok. Předložená diplomová 

práce značně rozšiřuje studované území na celou Evropu a taktéž aplikuje metodu stanovení 

skupenství srážek podle denní teploty. 

Cílem mé diplomové práce je z českých dat stanovit prahovou teplotu, kterou poté aplikuji 

na srážková a teplotní data v Evropě. Prahová teplota klasifikuje skupenství srážek v daném 

dni – pokud je teplota vyšší jak prahová, pak je denní úhrn klasifikován jako dešťové 

skupenství, v případě sněhu je tomu naopak. K odvození prahové teploty využiji deset 

českých stanic, u kterých mám k dispozici zprávu SYNOP, denní úhrn srážek a teplotní data. 

Další kapitolou je citlivostní studie, která se zabývá tím, zdali se mění trendy při rozdělení 

naměřených řad jinými prahovými teplotami. Poslední kapitola popisuje vliv dálkových vazeb 
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na skupenství srážek (severoatlantická oscilace, východoatlantický mód, euroasijský mód 

typu 1 a euroasijský mód typu 2). 

Výsledkem práce je trend změny skupenství v Evropě, který je popsán změnou podílu 

sněhu na celkových srážkách (S/P, bude zavedeno dále). Nutno říci, že předložená práce není 

odrazem reálné změny skupenství srážek, ale spíše co nejpřesnějším a v rámci dostupnosti dat 

i nejvhodnějším odhadem změny skupenství srážek v Evropě.  
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2. REŠERŠE 

Hlavním těžištěm této části diplomové práce je rešerše literatury, která se zabývá 

souvislostí teploty vzduchu a skupenství srážek. První kapitoly se zaměřují na metody popisu 

skupenství srážek, prahovou teplotu a faktory, které ji ovlivňují. Další část se věnuje změně 

skupenství srážek v budoucím klimatu a jejímu dopadu na společnost i krajinu. V poslední 

kapitole jsou popsány dálkové vazby. 

2.1 POPIS SKUPENSTVÍ SRÁŽEK 

2.1.1 Metody záznamu skupenství srážek 

V zásadě existují dvě možnosti měření skupenství srážek: první, kdy je skupenství srážek 

zaznamenáno přímo při srážkách v termínu měření, a druhá, kdy se skupenství určuje na 

základě toho, zdali bylo v daný den zaznamenáno sněžení nebo nikoliv. 

První možností měření skupenství je tedy přímá detekce skupenství srážek na měřící 

stanici v termínu měření. Obvykle je skupenství srážek zaznamenáno pomocí zprávy SYNOP 

(Zpráva o přízemních meteorologických pozorováních z pozemní stanice), jejíž část popisuje 

pomocí kódu stav počasí za poslední hodinu. Tento kód popisuje pomocí čísla (mimo další 

meteorologické jevy) i skupenství srážek v poslední hodině, pro jistá období v 80. letech byl 

tento interval v České republice 4hodinový. S tímto kódem jsem pracoval ve své bakalářské 

práci (Hynčica 2012), existují i některé studie, které jej využívají pro území severní a střední 

Eurasie (např. Ye et al. 2013), celosvětovou analýzu provedl na základě SYNOPu Dai (2008). 

Většina publikací (Huntington et al. 2004, Knowles et al. 2006 a další) využívá záznamu 

sněžení a úhrnu srážek pro každý den – pokud je v daný den zaznamenáno sněžení, jsou 

všechny naměřené srážky kategorizovány jako sněhové. Právě popsaný postup je ovšem 

nejednoznačný. Vzniká totiž odchylka, a to pozitivní i negativní podle toho, jestli daný den 

bylo sněžení pozorováno. Pokud nejsou v daný den zaznamenány měřitelné sněhové srážky, 

ale sněžilo, nastává odchylka negativní. Důsledkem je, že všechny srážky v daný den jsou 

započteny jako dešťové, ačkoliv reálně sníh vypadával. Tím vzniká negativní odchylka, která 

vede k podhodnocení úhrnu sněhových srážek. Podle Huntingtona et al. (2004) se ale více 

projevuje kladná odchylka směrem ke sněhovým srážkám při výskytu smíšených srážek. 

Pokud je totiž v jednom dni zaznamenán sníh i déšť, je celkový denní úhrn srážek 

zaznamenaný jako sníh, což vede ke zvýšení podílu sněhových srážek. Ve stejné studii rovněž 
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autoři tvrdí, že zmíněná pozitivní odchylka může být zmírněna nebo anulována méně přesným 

měřením sněhových srážek. Ty totiž nejvíce podléhají snosu, který souvisí s vlivem větru, 

který je ze srážkoměru vyvane pryč, čímž jsou naměřené srážky nižší než reálné. V anglickém 

jazyce se toto podhodnocení sněhových srážek označuje jako undercatch. 

2.1.2 Poměr S/P 

Nejčastější metodou analýzy dlouhodobé změny skupenství srážek je poměr S/P 

(Huntington et al. 2004, Knowles et al. 2006 či Feng a Hu 2007). Poměr S/P 

(snow/precipitation ratio, poměr sníh/celkové srážky) je poměr úhrnu sněhových srážek 

k úhrnu celkových srážek, a to v časovém měřítku roků, sezón i měsíců.  Použití této metody 

je provázeno komplikací v podobě změny celkového úhrnu srážek v čase. Kupříkladu – pokud 

budou roční srážky dlouhodobě růst a zimní sněhové srážky stagnovat, tak i přes žádnou 

reálnou změnu ve sněhových srážkách bude poměr klesat. 

 

Obr. 1: Podíl sněhových srážek na celkových srážkách v Nové Anglii. Prázdné znaky se 

vztahují pouze k období zimy (prosinec až březen), plné znaky ukazují stejný poměr 

v celoročním měřítku. Převzato ze studie Huntington et al. (2004). 

Twardosz et al. (2012) analyzovali změnu skupenství srážek na stanici Krakov v jižním 

Polsku. Z výsledků vyplývá, že růst teploty má vliv spíše na nižší výskyt sněhových srážek 

než na jejich množství. Od roku 1863 do roku 2008 je změna poměru S/P nevýznamná, 
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nicméně v druhé polovině 20. století poměr S/P klesá výrazněji, avšak stále nevýznamně. 

Autoři také zjišťovali vliv severoatlantické oscilace (NAO) na zimní srážky. NAO v zimních 

měsících vysvětluje proměnlivost sněhových srážek z 27 %, a to především ve své kladné 

fázi, kdy NAO podporuje dešťové srážky a poměr S/P je nižší. 

Změnu poměru S/P v období 1960 až 2010 na vysokohorské stanici Sonnblick ve 

Švýcarských Alpách (2 540 m n. m.) studovali Marty a Meister (2012) – poměr zde významně 

klesá o 1,25 % za dekádu. V arktické oblasti Kanady nebyl nalezen žádný významný trend 

v S/P v období 1950 až 1995 a mezi lety 1950 a 1970 poměr dokonce rostl (Przybylak 2002). 

Feng a Hu (2007) nalezli významný vztah mezi teplotou a poměrem S/P. Růst teploty 

významně snižuje poměr S/P, ale na stanicích kde se teplota nezvyšuje, poměr S/P stagnuje 

nebo roste. V Nové Anglii Huntington et al. (2004) zjistili významné snižování poměru S/P 

na 11 z celkových 21 stanic (Obr. 1). V severozápadních Spojených státech amerických S/P 

v období 1949 až 2004 klesal na 74 % stanic (Knowles et al. 2006). Zřejmě největší úbytek je 

zaznamenán ve východní Číně, kde byl zjištěn pokles S/P o 8,7 % za dekádu. V některých 

oblastech klesl podíl sněhu na celkových srážkách mezi lety 1973 a 2004 až o 30 %. 

2.1.3 Počet dnů se sněžením 

Den se sněžením je popsán jako den, kdy byly zaznamenány pouze sněhové srážky 

(Laternser a Schneebeli 2003, Ye 2008). Obdobně jako poměr S/P lze zjistit i změnu počtu 

dnů se sněžením na všech srážkových dnech (dny, kdy vypadly srážky v jakémkoliv 

skupenství). 

Twardosz et al. (2012) uvádí, že zvýšení průměrné zimní (prosinec až únor) teploty v 

Krakově o 1°C vede k snížení o 2,4 dny se sněžením. Ve Švýcarských Alpách narůstal počet 

sněhových dní do 80. let 20. století, následně klesal až do konce studovaného období, do roku 

1999 (Laternser a Schneebeli 2003). Serquet et al. (2013) zkoumali vztah podílu sněhových a 

srážkových dní v závislosti na nadmořské výšce ve Švýcarsku mezi 200 m n. m. a 2 700 m n. 

m. Pokles dnů se sněžením byl patrný ve všech nadmořských výškách, avšak největší úbytek 

se projevil v intervalu mezi 501 m n. m. a 800 m n. m. Na níže položených stanicích je úbytek 

zřejmě ještě vyšší, nicméně pokles dní se sněžením je zde neprokazatelný z důvodu obecně 

nízkého počtu sněhových dnů. V nadmořských výškách menších než 500 m n. m. je totiž 

počet sněhových dnů velmi proměnlivý a celkový trend zde nelze jednoznačně určit. Autoři 

taktéž nalezli teplotní hranici -2,7°C (jaro) a -3,8°C (zima) – pokud průměrná sezónní teplota 

překročí tyto prahové hodnoty, počet sněhových dnů se začne prudce snižovat. V regionu 
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evropského Ruska a střední a východní Eurasie mezi lety 1936 a 1990 obecně přibýval počet 

srážkových dnů v zimě, a to sněhových i dešťových. Avšak v jižnějších regionech 

s průměrnou zimní teplotou vyšší jak -8°C se situace mění a počet dnů se sněžením v zimě 

klesá. Tedy: pokud průměrná zimní teplota přesáhne -8°C, pak se začne snižovat počet dní se 

sněžením. Pokud ale průměrná zimní teplota bude růst, ale udrží se pod  

-8°C, bude počet dnů se sněžením narůstat (Ye 2008). V budoucnu očekáváme oteplení 

klimatu, což na jednu stranu přinese redukci počtu dní se sněžením převážně ve středních 

zeměpisných šířkách, ale na stranu druhé lze očekávat zvyšování počtu dnů se sněžením 

v dostatečně chladných oblastech. 

2.2 ZÁVISLOST SKUPENSTVÍ SRÁŽEK NA TEPLOT Ě 

Pokud jsou k dispozici naměřené denní teploty, denní úhrny srážek a informace o 

skupenství srážek na jedné nebo více stanicích, lze propojením těchto dat zjistit závislost 

změny skupenství srážek na teplotě vzduchu. Závislost skupenství srážek na denní teplotě 

vzduchu se nejčastěji popisuje prahovou teplotou. Prahová teplota (dále Tp) se využívá 

v mnoha studiích (např. Kienzle 2008, Ye et al. 2013) a je to teplota, při které je 

pravděpodobnost sněhu a deště rovna 50 %. Při dalším využití prahové teploty se pak 

předpokládá, že všechny srážky při teplotě nad Tp jsou dešťové a všechny srážky při teplotě 

pod Tp jsou sněhové. Úhrn srážek v daný den lze jednoznačně určit jako sněhové nebo 

dešťové skupenství podle denní teploty vzduchu. Koncept prahové hodnoty je ale dosti 

zjednodušující, což je důsledkem smíšených srážek, které je nutno vhodným způsobem 

klasifikovat a zařadit do sněhových nebo dešťových srážek (podrobněji bude popsáno v kap. 

4.3). 

2.2.1 Jaký ukazatel teploty je nejvhodnější jako prahová teplota? 

Pro určení prahové teploty se nejčastěji používá průměrná denní teplota. Oproti ostatním 

možným ukazatelům teploty má nespornou výhodu v tom, že v sobě obsahuje několik 

naměřených denních teplot vzduchu, z kterých se pak počítá denní průměrná teplota. 

Komplikace spočívá v různých metodikách výpočtu průměrné teploty podle jednotlivých 

zemí. 

Další možností je využití teploty rosného bodu. Společně s průměrnou denní teplotou jsou 

nejpoužívanější a zaleží spíše na autorovi, jakou teplotu použije. Rosný bod v sobě obsahuje 

informaci o průměrné denní teplotě a absolutní vlhkosti, tudíž může poskytovat dobrý 
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prostředek k popisu vlivu průměrné denní teploty a vlhkosti na skupenství srážek. Ye et al. 

(2013) upřednostňují rosný bod, který vypočítali z průměrné denní teploty vzduchu a relativní 

vlhkosti. Argumentují: „Není zde žádná jasná geografická závislost prahové teploty rosného 

bodu, což naznačuje, že prahové hodnoty rosného bodu jsou méně závislé na lokálních 

geografických vlivech“ (Ye et al. 2013, s. 1349). Dále by podle autorů rosný měl být rosný 

bod méně závislý na ročních obdobích, relativní vlhkosti a nadmořské výšce. 

Z  dosud napsaných studií ale vyplývá častější použití průměrné teploty vzduchu. 

Feiccabrino a Lundberg (2008) doporučují zvolit jako prahovou teplotu spíše průměrnou 

denní teplotu nežli rosný bod. Pro zhodnocení vlivu průměrné teploty a rosného bodu na 

skupenství srážek použili rovnici z práce Kongoli a Bland (2000), která stanovuje chybovost 

použití průměrné teploty nebo rosného bodu: 

 � =

�������		
(��)

��áž�(��í���éšť)
 

Hodnota E (Error) stanovuje množství “chybně klasifikovaného vodního ekvivalentu“, 

S je součet sněhových úhrnů nad prahovou teplotou (Tp), R je součet dešťových úhrnů pod Tp. 

Tato rovnice zjišťuje, jaké procento srážek (E) daného skupenství spadne mimo interval jeho 

výskytu podle metody prahové teploty. V případě sněhu vyjadřuje úhrn sněhových srážek nad 

prahovou teplotou a u deště zase úhrn deště pod prahovou teplotou. Podíl těchto chybně 

klasifikovaných srážek na celkových srážkách udává E. Podle studie Feiccabrino a Lundberg 

(2008) byly výsledky na stanicích ve Švédsku lepší pro průměrnou teplotu než rosný bod (E = 

1,8 % vs. E = 2,6 %). 

Průměrná denní teplota a rosný bod jsou jako Tp využívány nejčastěji, lze ale užít i 

minimální denní teplotu, maximální denní teplotu nebo takzvanou “wet bulb temperature“ 

(teplota vlhkého teploměru). Je to teplota vzduchu, který je ochlazen výparem vody do něj na 

stav nasycení za stejného tlaku (viz. Wet bulb temperature). Teplota vlhkého teploměru je 

závislá na okamžité teplotě vzduchu a vlhkosti. V práci Marks et al. (2013) navrhují teplotu 

vlhkého teploměru jako vhodnou teplotu pro rozdělení skupenství srážek při teplotě vzduchu 

vyšší než 0°C a relativní vlhkosti menší než 100 %. 
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2.2.2 Popis skupenství srážek pomocí teploty 

Kienzle (2008) a Feiccabrino a Lundberg (2008) vymezují celkem čtyři hlavní možnosti 

určení skupenství srážek na základě teploty vzduchu. Zde popsané přístupy se různými 

formami snaží o kategorizaci srážek na jednotlivá skupenství pomocí teploty: 

a) Jedno statické rozhraní (jedna prahová teplota), 

b) Dvě statická rozhraní (dvě prahové teploty oddělující smíšené srážky od sněhu a 

deště), 

c) Matematická funkce (aproximace průběhu pravděpodobnosti podílu sněhových srážek 

pomocí matematické funkce), 

d) Složitější popis srážek zahrnující denní minimální, maximální teploty a další 

proměnné (využití zejména ve složitých hydrologických modelech). 

I přes různé komplikace (nejednotné prahové teploty, problém smíšených srážek) je stále 

nejpoužívanějším přístupem kategorizace srážek podle jediné prahové hodnoty. 

V hydrologických a sněhových modelech se hodnota průměrné prahové teploty pohybuje 

mezi -1°C a 4°C. Druhou možností je klasifikace srážek dvěma prahovými teplotami: první 

(Ts), pod kterou všechny srážky považujeme za sněhové a druhou (Td), nad kterou všechny 

srážky považujeme za déšť. Mezi rozhraními se vyskytují srážky smíšené (Feiccabrino a 

Lundberg 2008). Popis smíšených srážek může být popsán lineárně klesajícím podílem sněhu 

nebo mohou být zde se vyskytující srážky rozděleny na poloviny a přirazeny k oběma 

skupenstvím. Také se nabízí tento interval aproximovat matematickou funkcí, ale tato metoda 

se příliš nevyužívá. Poslední možností je popsat skupenství srážek více teplotami nebo 

meteorologickými faktory, avšak v publikacích se tato metoda nevyužívala vůbec, zmíněna 

byla jen ve stati o složitých hydrologických modelech (Kienzle 2008). 

2.2.3 Jedna prahová teplota 

Principem této nejjednodušší metody je určení jediné prahové teploty (Tp) z naměřených 

klimatických dat, při které 50 % srážek vypadne jako déšť a 50 % jako sníh. Na základě 

závislosti pravděpodobnosti sněhových srážek na teplotě se stanovuje teplota prahová. Nad 

prahovou teplotou se považuje 100 % srážek za déšť a pod prahovou teplotou 100 % srážek 

za sníh. Jak bylo popsáno v kapitole 2.2.1, prahovou teplotu může reprezentovat průměrná 

denní teplota, teplota rosného bodu i jiné teplotní veličiny. Obecně platí, že prahová teplota se 

pohybuje nad bodem mrazu (neplatí ale vždy) v důsledku pádu sněhových částic do teplejší 
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vzduchové hmoty, přičemž sněhová částice neroztaje hned při vstupu do teplejší vzduchové 

hmoty, ale až po určité době, což umožňuje padání sněhových srážek i při kladných teplotách. 

Součinnost mnoha faktorů (Kap. 2.4) vyúsťuje v prostorovou rozmanitost prahových 

teplot (Tab. 1). Nicméně i přes geografickou podmíněnost prahové teploty určil Dai (2008) 

z 15 000 meteorologických měření globální průměrnou prahovou teplotu 1,2°C nad pevninou 

a 1,9°C nad oceány (Obr. 2). Vyšší prahovou teplotu nad oceánem autor vysvětluje obecně 

vyšší teplotou přízemní vrstvy vzduchu v zimě danou vyšší tepelnou kapacitou vody, což 

umožňuje padání sněhových srážek do teplejšího prostředí. 

Studie Tp 

Lang et al. (1997, Rusko);  Auer (1974, USA) 2,2°C 

U. S. Army Corps of Engineers (1956, Sierra Nevada- 

USA) 
1,5°C 

Feiccabrino a Lundberg (2008, Švédsko) 1,0°C 

Yuter et al. (2006, Kaskádové pohoří-Severní Amerika) 0,5°C 

Daly et al. (2000, Kalifornie) 0,36°C 

Lynch-Stieglitz (1994, Nová Anglie); Motoyama (1990, 

Japonsko); Marks et al. (2013, Idaho-USA) 
0,0°C 

Dai (2008, celý svět) 1,2°C (pevnina) a 1,9°C (oceán) 

Sælthun (1996, Norsko) -1,0°C až 4,0°C 

Ye et al. (2013, Severní Eurasie) -1,0°C  až 2,5°C 

Kienzle (2008, Kanada) -1,5°C až 3,5°C 

Tab. 1: Prahové teploty (průměrná denní teplota) či jejich interval z různých studií a region, 

z kterého byla zjištěna. 

Kienzle (2008) zjistil na 15 stanicích v Albertě v Kanadě prahové teploty mezi -1,5°C a 

3,5°C. V Severní Eurasii se prahové hodnoty pohybovaly v rozmezí od -1°C až po 2,5°C, 

přičemž regionálně dosahovaly hodnot 0,5°C až 1°C v evropském Rusku, zatímco ve 

vnitrozemské Asii byly v důsledku vlivu vlhkosti vyšší. Ve vnitrozemské Asii je sušší a 

chladnější vzduch, proto jsou zde obecně prahové teploty vyšší (Ye et al. 2013; Kap. 2.4.1). 
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Nejčastěji se jako prahová teplota využívá průměrná denní teplota 0°C, čehož si lze ostatně i 

povšimnout i v tab. 1. Feiccabrino a Lundberg (2008) určili jako nejvhodnější hranici 1°C, ale 

doporučili pro odlišení skupenství srážek použít složitějších metod. 

 

Obr. 2: Pravděpodobnost sněhových srážek nad kontinenty (nahoře) a nad oceány (dole). 

DJF (zima: prosinec, leden, únor), MAM (jaro: březen, duben, květen), JJA (léto: červen, 

červenec, srpen), SON (podzim: září, říjen, listopad). Léto není nad oceánem zobrazeno kvůli 

nízkému výskytu letních sněhových srážek. Rozdělení v horním pravém rohu pro účely 

diplomové práce není důležité. Převzato ze studie Dai (2008). 

2.2.4 Dvě prahové teploty 

Koncept dvou prahových teplot využívá dvě teploty (Td a Ts), kterými jsou vymezeny 

smíšené srážky. Smíšené srážky se tedy vyskytují v intervalu mezi prahovými teplotami Td a 

Ts. Závislost smíšených srážek na teplotě může být popsána různými metodami (například 

lineární pokles, rozdělení na dvě poloviny a přiřazení k oběma skupenstvím a další). 

L’Hote et al. (2005) srovnávali srážkové poměry mezi Andami a Alpami. Překvapivě 

zjistili stejné prahové teploty pro obě pohoří, a to -1°C a 3°C. Interval smíšených srážek mezi 
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prahovými teplotami popsali složitou metodou zahrnující 11 proměnných, na základě kterých 

byly srážky přiřazeny k sněhu či dešti. Stejné prahové teploty (Tab. 2) ve své studii použili i 

Marks et al. (2013) pro náhorní plošinu Reynolds Creek v Idahu v USA. Feiccabrino a 

Lundberg (2008) testovali různé metody určení skupenství v závislosti na teplotě a dospěli 

k závěru, že koncept dvou prahových teplot je nejvhodnější. K opačnému výsledku došli 

Marks et al. (2013) – pro popis skupenství je vhodnější jediná prahová teplota, protože 

složitější metoda dvou prahových teplot nadhodnocuje úhrny sněhu. Interval smíšených 

srážek, a tedy i prahových teplot, je na pevnině mezi -2°C a 4°C a od -3°C do 6°C nad 

oceánem (Dai 2008). 

Studie Ts Td 

Fuchs et al. (2000, Evropa); Gillies et al. (2011, Čína); 

Motoyama (1990, Japonsko) 0,0°C 2,0°C 

Zanotti et al. (2004, Itálie); L’Hote et al. (2005, Alpy a 

Andy); Marks et al. (2013, Idaho-USA) -1,0°C 3,0°C 

Feiccabrino a Lundberg (2008, Švédsko), Dai (2008, celý 

svět-pevnina) -2,0°C 4,0°C 

Dai (2008, celý svět-oceány) -3,0°C 6,0°C 

Tab. 2: Prahové teploty (průměrná denní teplota) přechodu ze sněhových do smíšených 

srážek (Ts) a ze smíšených do dešťových (Td) z různých studií a regiony, z kterých byly 

prahové teploty zjištěny. 

2.2.5 Matematická funkce 

Vhodný postup pro popis změny skupenství srážek s teplotou představuje aproximace 

křivky pravděpodobnosti sněhových srážek matematickou funkcí. Pro účely korekce vztahu 

radarové odrazivosti a skupenství smíšených srážek byl podíl sněhu popsán polynomickou 

funkcí 6. řádu (Obr. 3, Fassnacht et al. 2001). Z více než 15 000 pozorování rovněž odvodil 

matematickou funkci Dai (2008) – nejlépe popisuje průběh podílu sněhu v závislosti na 

teplotě hyperbolická tangenta. 
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Legates a Willmott (1990) in Rawlins et al. (2006) využili polynomickou funkci 

k odvození procenta sněhových srážek v jednotlivých měsících: 

� =

�

���,��.(�,��)�
    

R je procento z měsíčního úhrnu srážek, které padá ve formě sněhu, T je průměrná měsíční 

teplota. Tato rovnice byla rovněž použita ve studiích Rawlins et al. (2006) a Krasting et al. 

(2013). Daný vztah byl zjištěn empiricky proložením logaritmické křivky naměřenými 

měsíčními daty. 

 

Obr. 3: Příklad proložení pravděpodobnostní křivky sněhových srážek polynomickou funkcí 

(polynom 6. stupně). Černé čtverce jsou pozorovaná data. Převzato ze studie Fassnacht et al. 

(2001) podle původní studie Auer (1974). 

2.3 OSTATNÍ PŘÍSTUPY STANOVENÍ SKUPENSTVÍ SRÁŽEK 

Další složitější metodu představuje určení skupenství na základě výšky atmosférické 

nulové izotermy. Takový přístup vyžaduje použití dat z volné atmosféry, radarů či družic. 

V závislosti na teplotě a mocnosti vzduchové vrstvy ležící pod nulovou izotermou (kde je 

tedy teplota vyšší než 0°C) dochází ke změně sněhového skupenství na smíšené či dešťové 

skupenství různě rychle. Tato metoda se často využívá při předpovědi skupenství srážek před 

přechodem fronty. Zjednodušeně lze říci, že tloušťka a teplota vrstvy ležící pod atmosférickou 

nulovou izotermou určuje skupenství srážek (Faassnacht et al. 2001, Feiccabrino a Lundberg 

2008). 
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Vztahem mezi radarovým měřením a skupenstvím srážek se podrobně zabývali Lundquist 

et al. (2008). Hledali vztah mezi skupenstvím srážek a výškou takzvané bright band (dále 

BB). BB představuje atmosférickou hladinu, ve které se mění skupenství oblačných částic 

ze sněhového na dešťové, v důsledku čehož se výrazně zvyšuje odrazivost této vrstvy. 

V průměru se tato vrstva vyskytuje asi 200 m pod izotermou 0°C při teplotách mezi 1 až 2 °C. 

Výškový rozdíl mezi BB a zemským povrchem může naznačit, jaké skupenství srážek lze 

očekávat na zemském povrchu. Předpověď skupenství srážek podle BB samozřejmě není 

jednoduchou funkcí, ale souvisí i s teplotou, vlhkostí, typem, velikostí a rychlostí pádu částic. 

Průměrné výšky BB při přechodu zimních bouří se pohybovaly přibližně mezi 1 700 m n. m. 

a 1 800 m n. m (Lundquist et al. 2008). Obecný závěr zní: při vysoké výšce BB je nutné 

počítat spíše s dešťovými či smíšenými srážkami a naopak. Velkou komplikaci v hornatých 

regionech však představuje orografický efekt, který se projevuje například při průniku BB a 

návětrných svahů, což vede k postupnému snížení výšky BB směrem k návětrným stranám 

pohoří. 

Ostatní způsoby jsou okrajové a zmíním je pouze pro úplnost. Jedna z možností, kterou 

navrhli Matsuo a Sasyo (1981), spočívá ve stanovení relativní vlhkosti jako prahové hranice 

výskytu daného skupenství srážek. Hranice relativní vlhkosti je určena regresní analýzou ze 

vztahu zjištěného skupenství srážek, teploty vzduchu a relativní vlhkosti. Metoda S-křivky 

(Kienzle 2008) popisuje skupenství srážek v závislosti na teplotě a je odvozena z jedné 

prahové teploty a šíře teplotního intervalu s nejvyššími úhrny smíšených srážek. 

2.4 FAKTORY OVLIV ŇUJÍCÍ PRAHOVOU TEPLOTU 

2.4.1 Vliv meteorologických faktorů na prahovou teplotu 

Jednu z pilotních prací, která se zaměřovala na vliv teploty na skupenství srážek, 

publikoval Auer (1974). Jeho studie se zabývala územím Spojených států amerických. Zde 

také byla empiricky zjištěna prahová teplota 2,2°C, která je v mnoha studiích a modelech 

používána doposud. Ovšem prahová teplota se v jednotlivých regionech liší (Tab. 1). 

Geografická podmíněnost, stejně jako změna prahové teploty s nadmořskou výškou, pramení 

z vlivu meteorologických a topografických faktorů. 

Teplota není jediný faktor, který ovlivňuje skupenství srážek, i když je nejspíš tím 

hlavním (Twardosz et al. 2012). Matsuo a Sasyo (1981) zkoumali dopad relativní vlhkosti a 

teploty na prahovou teplotu. Uvádějí, že relativní vlhkost má na skupenství srážek velký  
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vliv – jednoduše řečeno sněžit může i při teplotách vyšších, než je bod mrazu, pokud je nízká 

relativní vlhkost, a naopak (Obr. 4). V nenasyceném vzduchu s teplotou nad bodem mrazu 

tedy mohou padat sněhové částice, a to kvůli jejich tání, které spotřebovává teplo, což vede 

k ochlazování sněhových částic a okolního vzduchu (proces se nazývá cooling by melting). 

Vyšší vlhkost zase vede ke snadné kondenzaci okolní vodní páry na sněhových částicích, 

čímž se uvolňuje teplo a nutí tak sníh tát. Tento proces zase vede ke snižování prahové teploty 

(Matsuo a Sasyo 1981). Vliv vlhkosti je dobře demonstrován na obr. 5 – evropská část Ruska 

má vlhčí klima a nižší prahové teploty ve srovnání s vnitrozemskou Asií, kde je obecně 

vzduch sušší, což umožňuje vypadávání sněhových srážek při vyšší teplotě. 

 

Obr. 4: Vztah mezi relativní vlhkostí (osa y) vzduchu, průměrnou denní teplotou (osa x) a 

táním sněhového skupenství srážek pro tři japonské stanice (tečkované čáry) a pro 

matematicky odvozený vztah (plná čára). Převzato ze studie Matsuo a Sasyo (1981). 

Vlhkost a teplotu lze stanovit jako dvě nejdůležitější meteorologické veličiny, které 

ovlivňují prahovou teplotu. Další meteorologické faktory se považují spíše za okrajové: tlak, 

hustota vzduchu a rychlost pádu srážkových částic. Všechny tři spolu vzájemně souvisí: při 

vysokém tlaku převládá v chladném období hustší vzduch, kterým sněhová částice padá delší 

dobu. Důsledkem je pomalejší propad sněhové částice vzduchem, více času pro tání a 

výsledné snížení prahové teploty (Ye et al. 2013, Dai 2008). 

Kromě nadmořské výšky (Kap. 2.4.2) ovlivňuje skupenství srážek i topografie, která je 

hlavním faktorem oslunění svahů (Ye et al. 2013) a výskyt lokálních větrů. Z nich má zřejmě 

největší vliv föhn, což je název pro suchý, padavý místní vítr v Alpách – v jeho případě může 
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nastat rychlé oteplení vzduchu a změna skupenství. V případě lokální analýzy prahové teploty 

v oblastech, které jsou často ovlivňovány teplými padavými větry, by se mělo použít jako 

prahové teploty minimální denní teploty. 

Další meteorologické faktory ovlivňující prahovou teplotu pak souvisí přímo s vlastnostmi 

sněhových částic, jako je obsah soli, který snižuje bod tání (Dai 2008) a velikost a tvar 

srážkových částic (ovlivňuje rychlost pádu, Dai 2008). Okrajově působí na skupenství srážek 

druh oblaků či pohyb vzduchových hmot (Kienzle 2008). 

 

Obr. 5: Prahové teploty (průměrná denní teplota) v severní Eurasii. Převzato ze studie Ye et 

al. (2013). 

2.4.2 Prahová teplota a nadmořská výška 

Obecně platí, že prahová teplota s rostoucí nadmořskou výškou roste také, ale vztah je 

komplikovanější. Například nejvyšší prahové teploty se podle studie Ye et al. (2013) 

vyskytují na několika stanicích do 500 m n. m (prahové teploty mezi 2°C a 2,5°C; Obr. 6). 

Zjištěná korelace mezi nadmořskou výškou a prahovou teplotou je 0, 31. Nadmořská výška 

ale nemůže sloužit k určení prahové teploty – korelace není k určení prahové teploty podle 

nadmořské výšky dostatečně silná. Ke stejnému výsledku došel i Kienzle (2008), jehož 

zjištěný korelační koeficient byl dokonce jen 0,16. Feiccabrino a Lundberg (2008) také 

nenašli žádnou významnou souvislost nadmořské výšky a prahové teploty. 

Prahová teplota souvisí s nadmořskou výškou, a tedy i tlakem a tloušťkou atmosférické 

vrstvy. Dai (2008) zjistil, že tlak má vliv na prahovou teplotu nad 700 hPa (přibližně 3 000 m 
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n. m.), jinak se nemusí zohledňovat. Na stanicích, které se nacházejí nad touto hranicí, je 

vyšší prahová teplota, což znamená, že sníh bude dopadat na povrch i při vyšších přízemních 

teplotách. Vysvětlením je délka dráhy sněhových částic, která je ve vyšších nadmořských 

výškách kratší, a také řidší vzduch, kterým sněhové částice padají rychleji. Celkově tedy sníh 

vypadává v oblastech nad 700hPa do řidšího vzduchu a kratší dobu, což umožňuje sněžení i 

při vyšších teplotách. Dai (2008) určil prahové hodnoty ve výškách nad 700 hPa mezi 1,5°C a 

1,8°C (pro srovnání – globální prahová teplota nad pevninou je 1,2°C; Dai 2008). 

 

Obr. 6: Vztah prahové teploty (jako prahová teplota využita průměrná denní teplota) a 

nadmořské výšky pro oblast severní a střední Eurasie. Převzato ze studie Ye et al. 2013. 

2.4.3 Rozdíly v sezónní prahové teplotě 

Některé studie rovněž nalezly rozdíly v prahové teplotě mezi sezónami.  Ye et al. (2013) 

zjistili na 42 % stanic prahovou teplotu o 0,5°C až 1°C nižší na podzim než na jaře. Dai 

(2008) ale žádné významné rozdíly v prahové teplotě mezi podzimem a jarem nenalezl 

(Tab. 3).  

 
Oceán Pevnina 

Zima 2,2°C 1,1°C 

Jaro 1,7°C 1,3°C 

Léto - 0,8°C 

Podzim 2,0°C 1,2°C 

Tab. 3: Prahové teploty (průměrná denní teplota) podle práce Dai (2008) v ročních obdobích. 

Dat o skupenství srážek v létě nad oceánem je příliš málo a prahovou teplotu tedy nelze určit. 
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Ye et al. (2013) uvádějí, že vysvětlení vyšší podzimní prahové teploty spočívá v obecně 

převládající vyšší vlhkosti vzduchu a vyšším tlaku v podzimních měsících, což podporuje 

dešťové srážky a výslednicí obou faktorů je tedy i nižší prahová hodnota. Dai (2008) sice 

ukázal, že tlak není příliš důležitým faktorem v případě změny prahové teploty s nadmořskou 

výškou (vyjma nejvýše položených regionů), ale v měřítku sezón může mít převládající 

vysoký nebo nízký tlak v některých regionech značný dopad na prahovou teplotu. 

2.5 VYUŽITÍ SKUPENSTVÍ SRÁŽEK V HYDROLOGICKÝCH MODELECH  

Korektní modelování skupenství srážek má velký vliv například v modelech hmotové 

bilance ledovců. Co nejpřesnější modelování sněhových srážek je také důležité v popisu 

hydrologické bilance boreálních území, jejíž hlavním krajinným pokryvem je boreální les. 

Skupenství srážek v těchto oblastech nabývá na důležitosti při modelování odtoku. Při 

sněhových srážkách v jarním období se sníh přímo neúčastní odtoku, ale je déle uchován ve 

formě sněhové pokrývky v území, což má velký dopad na aktuální odtok vody z území i na 

jarní povodně. 

Ve stejných oblastech se využívají specifické hydrologické modely nazývané canopy 

snow models (Feiccabrino a Lundberg 2008). Jak název napovídá, slouží k modelování 

intenzity sublimace a výparu z korun spojených boreálních lesů. Hlavním faktorem je zde 

zadržení srážek v korunách stromů – takzvaná intercepce. Pokud je sníh zachycen v korunách 

stromů, absorbuje více krátkovlnného slunečního záření a rychleji taje, zatímco na zemském 

povrchu je tání pomalejší, protože povrch je stromy stíněn. Vztah intercepce a skupenství 

srážek je důležitý i pro modelování odtoku, hydrologickou bilanci území či intenzitu 

sublimace. Největší využití je v boreálních oblastech s velkým podílem lesů, tedy v Kanadě a 

v Rusku (Feiccabrino a Lundberg 2008). 

Druhou významnou oblastí, kterou ovlivňuje poměr sněhových a dešťových srážek, jsou 

horské pánve a předhůří (Marks et al. 2013). Studie Lundquist et al. (2007) se věnuje 

předpovědi skupenství srážek v horských oblastech Severní Ameriky při zimních bouřích. 

V těchto bouřích je velmi důležité znát, zdali srážky vypadnou ve formě deště nebo sněhu. Při 

dešťových srážkách se rychle zvyšují hladiny řek, zejména na návětrných svazích a významně 

se tak zvyšuje riziko povodní. V posledních letech se tyto oblasti oteplují, což zvyšuje 

pravděpodobnost dešťových srážek i zimních povodní. Skupenství srážek je zde nedílnou 

součástí nowcastingu. V těchto modelech se pracuje s konceptem takzvané “zóny přechodu 
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skupenství“ (Precipitation phase transition zone, dále PTZ). Je to oblast, kterou charakterizuje 

změna skupenství, a nejčastěji zde padají smíšené srážky. Může mít podobu vertikální zóny 

při změně skupenství s výškou v horách (Marks et al. 2013) i horizontální zóny (nejčastěji při 

přechodu fronty, Feiccabrino et al. 2012). Podle práce Marks et al. 2013 se v horských 

oblastech středních zeměpisných šířek PTZ vyskytuje mezi 1 000 m n. m. a 2 000 m n. m. a 

s rostoucí globální teplotou vertikálně stoupá. Koncept PTZ se využívá v hydrologickém 

modelování aktuálního odtoku a sněhové pokrývky či předpovědi skupenství srážek při 

přechodu bouří nebo atmosférických front. PTZ se také často vyskytuje na přechodu pevniny 

s oceánem (Feiccabrino et al. 2012). 

2.6 SKUPENSTVÍ SRÁŽEK A SNĚHOVÁ POKRÝVKA V BUDOUCÍM 

KLIMATU 

Z analýzy projekcí globálních klimatických modelů vyplývá, že na většině severní 

polokoule se plocha sněhové pokrývky i podíl sněhových srážek sníží. Jedinou výjimku tvoří 

oblasti natolik studené, že vzestup teploty naopak povede k vyššímu obsahu vodní páry ve 

vzduchu, což podpoří srážky v jakékoliv formě (Kapnick a Delworth 2013). Podobný průběh 

lze očekávat i ve vysoko položených regionech. 

Krasting et al. (2013) modelovali změnu sněhové pokrývky a skupenství mezi obdobími 

2006 – 2025 a 2081 – 2100. K projekcím budoucího klimatu použili RCP 4.5. RCP 

(Representative Concentration Pathways, česky nejlépe reprezentativní průběhy koncentrací) 

popisují radiační působení skleníkových plynů v průběhu 21. století. Existují 4 hlavní RCP, 

které vedou k různým hodnotám radiačního působení skleníkových plynů na konci století (2,6 

W/m2 ; 4,5 W/m2; 6 W/m2 a 8,5 W/m2). Každý jednotlivý RCP v sobě nese informaci o změně 

využití půdy, emisí a koncentrací skleníkových plynů a aerosolů a každý z nich zastupuje 

určitý interval emisních scénářů (Van Vuuren et al. 2011). 

Na celé severní polokouli vyjma nejchladnějších oblastí poklesne podíl sněhových srážek 

na celkových. Obecně řečeno budou mít největší dopad dva základní faktory: teplota a 

celkové zvýšení ročních srážek. Předpokládá se, že zvýšení teploty na severní polokouli 

povede ke snížení úhrnu sněhových srážek, nejvíce pak v mírných zeměpisných šířkách  

(Obr. 7). Nicméně v dostatečně chladných oblastech bude mít růst srážek větší vliv než 

teplota. Úhrn sněhových srážek by se dle modelových simulací neměl příliš změnit, řídícím 

faktorem by mělo být celkové zvýšení úhrnu srážek (Krasting et al. 2013). Nicméně tato 
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situace se zřejmě týká jen velmi chladných oblastí: Räisänen (2007) tuto hranici stanovil  

na -20°C (průměrná teplota od listopadu do března), Krasting et al. (2013) pak na -10°C 

(průměrná roční teplota). Tento trend se týká například Grónska (Obr. 7) nebo nejsevernějších 

oblastí Finska, kde se podíl sněhových srážek zvýší pouze v lednu a únoru, v ostatních 

měsících klesne (Räisänen 2007). Lepším příkladem je Sibiř, kde zůstane podíl sněhových 

srážek ve vrcholné zimě stejný, ale v ostatních měsících klesne. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Simulovaný trend měsíčního úhrnu sněhu 2006 až 2100  v cm za dekádu v střední/jižní 

Evropě (vlevo) a Grónsku (vpravo) podle měsíců podle RCP 4.5. Znaky ukazují změnu 

měsíčního úhrnu sněhu v klimatických modelech, pokud je tato změna významná na hladině 

statistické významnosti 1 %. Boxploty značí 25., 50. a 75. percentil za 60 modelových 

simulací. Převzato ze studie Krasting et al. (2013). 

Ve srovnání s Krasting et al. (2013) nevyužili Kapnick a Delworth (2013) RCP, ale 

výchozím bodem bylo složení atmosféry v roce 1990, přičemž o každý následující rok 

vzrostly koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře o 1 % až do roku 2060, kdy došlo 

ke zdvojnásobení koncentrací. Poté zůstaly koncentrace oxidu uhličitého na stejné úrovni. 

K projekci použili dva modely: CM 2.1 (rozlišení v atmosféře 200 km) a podrobnější CM 2.5 

(rozlišení v atmosféře 50 km). Výstupy obou globálních klimatických modelů naznačují 

úbytek podílu sněhových srážek téměř ve všech oblastech. V modelu s podrobnějším 

rozlišením existují dvě oblasti, které se vymykají trendu, a kde podíl sněhových srážek 

poroste. Jsou to oblasti východní Sibiře a malý region v Andách. Oproti Krasting et al. (2013) 

klesá podíl sněhu téměř všude, a to včetně nejchladnějších oblastí (Obr. 8). Nicméně simulace 

sněhové pokrývky naznačují v severních oblastech zvýšení její výšky (Grónsko, severní Sibiř, 

Kanadské arktické souostroví). Ačkoliv zde bude podíl srážek spadlých ve formě sněhu 

klesat, výška sněhové pokrývky poroste. Pokud srovnáme Grónsko na obr. 7 a obr. 8, tak si 
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lze povšimnout protichůdných závěrů. Vše ale pramení z metodiky obou studií – na obr. 7 je 

v případě Grónska zobrazen růst úhrnu sněhových srážek, zatímco na obr. 8 je zobrazena 

změna poměru sněhu na celkových ročních srážkách. Oba obrázky si tedy nemusí nutně 

odporovat. Na obr. 8 by se mohl v zimě v Grónsku úhrn sněhových srážek zvyšovat, avšak 

celkové srážky mohou narůstat rychleji, což vede k poklesu S/P nebo jeho stagnaci. 

 

 

Obr. 8: Změna v poměru S/P(úhrn sněhu k celkovým ročním srážkám) na severní polokouli, 

jenž je výsledkem simulace modelu s 50km rozlišením (CM 2.5). Vyznačen je rozdíl mezi 

simulací budoucího klimatu při zdvojnásobení koncentrací CO2 a kontrolním obdobím 

s počátkem v roce 1990. Převzato ze studie Kapnick a Delworth (2013). 

V 21. století se očekává na severní polokouli zvýšení průměrné teploty vzduchu 

(Trenberth et al. 2007). Obecně bude platit, že v nejsevernějších oblastech se zvýší výška 

sněhové pokrývky. Hlavním procesem zde bude růst úhrnu srážek, nicméně změna podílu 

sněhových srážek na celkových je modelována různě. Některé studie (Räisänen 2007, 

Krasting et al. 2013) prognózují stagnaci nebo růst úhrnu sněhových srážek ve vrcholné zimě 

a v ostatních měsících pokles. Model s vysokým rozlišením zase naznačuje pokles téměř 

všude včetně studených oblastí (Kapnick a Delworth 2013) – to nicméně může být důsledkem 

jiné metodiky publikace, jak je popsáno v předchozím odstavci. 
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Růst srážek ve vyšších zeměpisných šířkách může být důsledkem dvou procesů: s teplotou 

vzduchu exponenciálně roste podíl vodní páry, což vede k zvýšení úhrnu srážek, druhým 

faktorem pak může být posun tryskového proudění středních zeměpisných šířek k severu, což 

způsobí posun drah extratropických cyklón taktéž k severu, kde se zvýší úhrn srážek vlivem 

zesílené cyklonální činnosti (Yin 2005). 

2.7 DOPAD ZMĚNY SKUPENSTVÍ SRÁŽEK NA KRAJINU A SPOLE ČNOST 

Často opomíjený problém poměru sněhu a deště nabývá na důležitosti především 

v podzimních, zimních a jarních měsících, nicméně ve studených oblastech lze změnu 

skupenství srážek zkoumat celoročně. Například Przybylak (2001) se zabýval změnami podílu 

sněhových a dešťových srážek v severní Kanadě ve všech ročních obdobích. Skupenství 

srážek je do velké míry závislé na teplotě, a proto se zvyšující se globální teplotou vzduchu 

můžeme očekávat klesající poměr sněhových srážek vůči dešťovým (Kap. 2.6). 

Jedním z velmi mnoha dokladů růstu globální teploty vzduchu je klesající plocha i výška 

sněhové pokrývky (např. Dye 2002). Ta je ovlivněna nejenom teplotou vzduchu, ale 

samozřejmě i tím, jaké skupenství srážek v chladném období roku převládá. Při zvýšeném 

úhrnu dešťových srážek místo sněhových má sněhová pokrývka nižší plochu i výšku a taje 

v časném začátku jara. Kratší období tání a jeho dřívější začátek byl doložen pro velkou část 

Eurasie (Takala et al. 2009). Výsledkem je rychlý odtok z území a nedostatečná zásoba vody 

v letních měsících. Na územích, kde se vyskytují intenzivní jarní deště, může vést součinnost 

dešťů a brzkého a rychlého tání sněhové pokrývky k rozsáhlým jarním povodním. Při rychlém 

jarním odtoku také voda chybí v horkých letních měsících a hrozí tak poškození krajinných 

ekosystémů, zvýšení rizika požárů či nedostatek pitné vody, což představuje nejpalčivější 

problém. Sněhová pokrývka působí i jako vhodný izolátor půdy při mrazech, a proto při její 

absenci půda promrzá, což může vést k poškození půdní fauny a flory. Na klima má vliv i 

albedo, které je obecně u sněhu vyšší, a proto při absenci sněhu bude na styku s atmosférou 

tmavší povrch absorbovat více energie, což vede k dalšímu oteplení systému (pozitivní zpětná 

vazba). 

Ohrožena není jen příroda, ale i společnost. Důsledkem nedostatku vody v řekách jsou 

horší podmínky pro zemědělství a hydroenergetiku. Jinou kapitolou je vliv sněhových srážek 

na zimní turistiku a sporty. I v oblastech střední Evropy v budoucnu můžeme očekávat méně 

sněhových srážek a menší plochu sněhové pokrývky, což bude bezprostředně ovlivňovat 
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podmínky zimních sportů v horských střediscích. Například ve Švýcarsku lze očekávat 

snížení počtu lyžařských areálů se spolehlivými sněhovými podmínkami ze současných 85 % 

na 44 % při dalším oteplení klimatu (Elsasser a Bürki 2002). V roce 2007 bylo považováno 

609 z celkových 666 (91 %) lyžařských areálů v Alpách za sněhově spolehlivé, což znamená, 

že přírodní sníh dokázal bezproblémově dotovat středisko a nemuselo být využito umělého 

zasněžování. Počet takových areálů zřejmě klesne z 609 na 500 při oteplení o 1°C, při 

oteplení o 2°C na 404 a při oteplení o 4°C na pouhých 202 zimních středisek (OECD 2007). 

Oblasti, kde v budoucím klimatu nejvíce poklesne podíl sněhových srážek i plocha 

sněhové pokrývky, jsou střední zeměpisné šířky (Kap. 2.6). Pokud zde není tající sněhová 

pokrývka hlavním zdrojem vodnosti, pak dopad nebude příliš hrozivý – nejvíce postižené zde 

bude odvětví zimních sportů a zemědělství, následkem také bude dřívější maximum odtoku 

(například Hodgkins et al. 2003).  

Mnohem více jsou ale ohrožena území, která jsou primárně zásobována vodou z pomalu 

tající sněhové pokrývky. Můžeme sem zařadit podhorské oblasti a povodí středních a vyšších 

zeměpisných šířek s niválním odtokovým režimem, která jsou nejvíce citlivá na rostoucí 

teplotu (Nijssen et al. 2001). Dle práce Barnett et al. (2005) může být nedostatkem vody 

vlivem časného tání sněhu a ledovců ohrožena až jedna šestina globální populace. K tomu 

může přispět i prognóza letních meteorologických podmínek v budoucím klimatu – léto má 

být teplejší a srážky intenzivnější, soustředěnější do kratších období. 

Barnett et al. (2005) taktéž nastínil změny v povodí Rýna. Dnes je režim řeky  

pluvio-nivální, v budoucnosti se očekává zvýšený podíl dešťových srážek podílejících se na 

odtoku, zvýšený odtok v zimních měsících a nižší odtok v létě. Zvýšený odtok v zimě bude 

důsledkem vyšších zimních srážek, změny skupenství srážek a rychlejšího tání sněhové 

pokrývky. Odtok v létě poklesne vlivem vyšší evapotranspirace, což bude důsledkem obecně 

vyšších letních teplot a snížené plochy a výšky sněhové pokrývky v jarních měsících 

(Middelkoop et al. 2001). Voda z pomalu tající jarní sněhové pokrývky se totiž ve srovnání 

s létem pomaleji vypařuje a dotuje tak zásoby podzemních vod. Tento příspěvek k zásobě 

podzemních vod se ale zřejmě stane zanedbatelným, a proto lze v budoucnu očekávat 

nedostatek podzemní vody v létě pro průmysl, zemědělství a obyvatelstvo (Barnett et al. 

2005). 
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2.8 DÁLKOVÉ VAZBY 

Teplota, úhrn i skupenství srážek v Evropě podléhají vlivu několika dálkových vazeb. 

Dálkové vazby představují souběžné změny přízemního tlaku vzduchu ve vzdálených 

geografických oblastech, které se projevují charakteristickou cirkulací atmosféry (Climate 

Prediction Centre 2012). Jednodušeji by se daly dálkové vazby popsat jako vazby přízemního 

tlakového pole. Analyzují se pomocí metody korelačních map nebo složitější statistickou 

metodou PCA (Principal Component Analyses; Wallace a Gutzler 1981, Barnston a Livezey 

1987). Dálkové vazby ovlivňují směr proudění, a tedy i teplotu a srážky. Dálkové vazby 

nejvíce ovlivňují skupenství srážek prostřednictvím změny teploty. Na Evropu mají velký vliv 

čtyři hlavní dálkové vazby: severoatlantická oscilace, východoatlantický mód, euroasijský 

mód typu 1 a euroasijský mód typu 2. 

2.8.1 Severoatlantická oscilace 

Severoatlantická oscilace (North Atlantic Oscillation, dále NAO) je popsána souběžnými 

změnami tlaku vzduchu mezi azorskou tlakovou výší a islandskou tlakovou níží. Oba tlakové 

útvary mají tendenci zesilovat nebo zeslabovat společně, což má vliv na směr proudění do 

Evropy i na dráhy cyklón, které přichází do evropského prostoru. Rozdíl v tlaku mezi oběma 

tlakovými útvary je kvantifikován NAO indexem, což je standardizovaný rozdíl tlaku mezi 

Azorami nebo Gibraltarem a Islandem (např. Pokorná a Huth 2014). 

V kladné fázi NAO (NAO+) je rozdíl tlaku mezi azorskou tlakovou výší a islandskou 

tlakovou níží vyšší než normální. To znamená, že islandská tlaková níže je hlubší a v azorské 

tlakové výši je tlak vyšší, čímž narůstá tlakový gradient mezi dvěma útvary. Důsledkem 

vyššího rozdílu tlaku je silnější západní vítr a posun drah cyklón na sever (Hurrell et al. 

2003). V severní a střední Evropě je při NAO+ tepleji, zatímco v nejjižnějších regionech 

Evropy (jih Španělska, Řecka) je chladněji (Obr. 9). Při kladné fázi NAO vypadne 

nadnormální úhrn srážek obecně v severních a severovýchodních evropských regionech, 

zatímco v části střední a jižní Evropy srážek vypadne méně (Obr. 10). 
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Obr. 9: Změny v zimní teplotě (prosinec až březen) na severní polokouli v závislosti na 

jednotkové kladné odchylce NAO indexu v období mezi roky 1900 a 2005. Jednotky teploty 

jsou 0,1°C, základní krok izolinií je 0,2°C. Tečkovaně jsou vyznačeny změny teploty vyšší jak 

0,1°C, šrafovaným změny teploty nižší než -0,1°C. Zdrojem dat je studie Hurrell et al. (2003), 

poté převzato z publikace Trenberth et al. (2007). 

V záporné fázi NAO (NAO-) je slabší islandská tlaková níže i azorská tlaková výše, což 

způsobuje nižší tlakový gradient mezi oběma tlakovými útvary a slabší západní proudění do 

Evropy. NAO- je také spojováno s atmosférickým blokováním, kdy se nad středním 

Atlantikem usadí tlaková výše a po jejím severním a východním okraji putují do Evropy 

tlakové níže. Dráhy těchto tlakových níži jsou posunuty jižněji a do jižní a střední Evropy 

přinášejí teplejší a vlhký vzduch. V severní Evropě je situace opačná – převládá zde studené a 

suché východní proudění. NAO- se také často spojuje se silnější meridionální složkou 

proudění. 
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Obr. 10: Změny v zimních srážkách (prosinec až březen) na severní polokouli v závislosti na 

jednotkové kladné odchylce NAO indexu v období mezi roky 1979 a 2003. Jednotka srážek je 

0,1 mm, základní krok izolinií je 0,6 mm/den. Tečkovaně jsou vyznačeny změny srážek vyšší 

jak 0,3 mm/den, šrafovaným změny srážek nižší než -0,3 mm/den. Zdrojem dat je studie 

Hurrell et al. (2003), poté převzato z publikace Trenberth et al. (2007). 

2.8.2 Východoatlantický mód 

Východoatlantický mód (East Atlantic, dále EA) je významným módem severního 

Atlantiku, jehož dopad lze identifikovat ve všech měsících (Climate Prediction Centre 2012). 

Stejně jako NAO jej tvoří dvě tlaková centra, která jsou oproti NAO posunuta jihovýchodně, 

a proto do jisté míry “přenáší“ chování subtropické atmosféry do středních zeměpisných šířek. 

V zimě je jedno z center umístěno nad severním Atlantikem a druhé s opačným znaménkem 

se nachází nad subtropickým Atlantikem, severní Afrikou a středním Středozemím (Obr. 11), 

důsledkem je severozápadní-jihovýchodní gradient a tedy ovlivnění proudění z jihozápadního 

směru (Beranová 2007). 

Při kladné fázi EA je severní tlakové centrum hlubší a převažuje teplé proudění z jihu a 

jihovýchodu, a tudíž v celé Evropě převládají nadnormální teploty. V severní Evropě a 

Skandinávii pak při kladné fázi vypadne více srážek než normálně, v jižní Evropě je tomu 

opačně. 
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Obr. 11: Mapa korelací mezi indexem EA a geopotenciální hladinou 500 hPa v zimě 

(prosinec, leden, únor) na severní polokouli. Interval izolinií je 0,2. Plnými izoliniemi je 

vyznačena kladná korelace, čárkovanými izoliniemi záporná korelace. Převzato z Beranové 

(2007). 

2.8.3 Euroasijský mód typu 1 

Eurasijský mód typu 1 (Eurasia – 1 pattern, dále EU 1) se také někdy nazývá 

Skandinávský mód. Sestává ze třech hlavních center. Primární centrum se nachází nad 

Skandinávii/severozápadním Ruskem, další s opačným znaménkem nad západní až 

jihozápadní Evropou a východním Ruskem/západním Mongolskem (Beranová 2007, Obr. 

12). 

Kladná fáze EU 1 je spojována s nadnormálním tlakem nad Skandinávii a přilehlými 

oblastmi, přičemž někdy se projevuje blokující anticyklónou nad stejným územím. V obou 

dalších centrech je podnormální tlak, nicméně obě jsou slaběji vyjádřena. Kladná fáze EU 1 

se v zimě projevuje podprůměrnými teplotami ve střední a východní Evropě, nadprůměrnými 

srážkami v střední a jižní Evropě a podprůměrnými srážkami ve Skandinávii. Zápornou 

korelaci teploty a indexu EU 1 lze vysvětlit prouděním kolem tlakové výše nad Skandinávií, 

kdy při kladném indexu EU 1 převládá v Evropě severní studené proudění (Climate Prediction 

Centre 2012). 
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Obr. 12: Mapa korelací mezi indexem EU 1 a geopotenciální hladinou 500 hPa v zimě 

(prosinec, leden, únor) na severní polokouli. Interval izolinií je 0,2. Plnými izoliniemi je 

vyznačena kladná korelace, čárkovanými izoliniemi záporná korelace. Převzato z Beranové 

(2007). 

2.8.4 Euroasijský mód typu 2 

Eurasijský mód typu 2 (Eurasia – 2 pattern, dále EU 2) se někdy nazývá 

Východoatlantický/západoruský mód (The East Atlantic/West Russia, EA/WR). EU 2 sestává 

ze čtyř hlavních center: centra nad Evropou a severní Čínou stejného znaménka a centra nad 

středním severním Atlantikem a severně od Kaspického moře opačného znaménka (Climate 

Prediction Centre 2012). 

V kladné fázi EU 2 se v zimě hlavní centrum nachází mezi Dánskem a Britskými ostrovy 

(oblast vysokého tlaku). Druhé hlavní centrum opačného znaménka (oblast nízkého tlaku) se 

nachází severovýchodně od Kaspického moře. Další centra jsou slabší: centrum se stejným 

znaménkem jako dánské se nachází nad severovýchodní Čínou a s opačným znaménkem nad 

Atlantikem (Beranová 2007, Obr. 13). 
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Obr. 13: Mapa korelací mezi indexem EU 2 a geopotenciální hladinou 500 hPa v zimě 

(prosinec, leden, únor) na severní polokouli. Interval izolinií je 0,2. Plnými izoliniemi je 

vyznačena kladná korelace, čárkovanými izoliniemi záporná korelace. Převzato z Beranové 

(2007). 
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3. METODY PRÁCE A ZDROJE DAT 

3.1 ČESKÁ REPUBLIKA  

V diplomové práci se pracuje v případě České republiky se třemi důležitými datovými 

soubory: se zprávami SYNOP, s denními úhrny srážek a s denními teplotami (maximální, 

minimální a průměrnou). 

Na obr. 14 jsou vyobrazeny všechny české stanice s nadmořskými výškami. Celkem je 

k dispozici 10 stanic, které přibližně rovnoměrně pokrývají Českou republiku. Studované 

období pokrývá měsíce listopad až duben, kdy se obecně vyskytuje nejvíce sněhových srážek. 

Rok, k němuž jsou uváděny hodnoty (S/P, změny úhrnů sněhového a dešťového skupenství 

srážek, trendy a další) značí začátek studovaného období, tedy listopad. Například hodnoty 

v tabulkách k roku 1982 obsahují informaci o listopadu a prosinci téhož roku a o lednu, 

únoru, březnu a dubnu roku 1983. 

 

Obr. 14: Všechny stanice České republiky s nadmořskou výškou, které jsou použity 

v diplomové práci. Pro všech deset stanic jsou k dispozici teplotní a srážková data a zpráva 

SYNOP. Mapa upravena podle Hynčicy (2012). 
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3.1.1 Popis datové zprávy SYNOP a řad naměřených denních teplot a úhrnů srážek 

Ve zprávě SYNOP (Zpráva o přízemních meteorologických pozorováních z pozemní 

stanice) jsou za každý den popsány různé meteorologické prvky. Zpráva SYNOP je 

k dispozici pro všech 10 českých stanic. Velmi důležitá je ve zprávě SYNOP kategorie “Stav 

počasí“, která pomocí dvojmístného kódu popisuje stav počasí za poslední hodinu nebo 

v termínu pozorování. Nutno dodat, že v osmdesátých letech docházelo k zápisu po třech 

hodinách, mezi roky 2003 a 2006 pak po 15 minutách. Dvojmístné kódy stavu počasí zprávy 

SYNOP, podle kterých bylo v každém termínu měření určeno skupenství srážek (kapalné, 

tuhé a smíšené) lze dohledat v mé bakalářské práci v kapitole č. 5 (Hynčica 2012: Metody 

práce, s. 24 až 26). Za každý den tak byly podle kategorie “stav počasí“ získány četnosti 

termínů měření SYNOP s tuhými, smíšenými a kapalnými srážkami. Tento počet je v jeden 

maximálně 24 (pokud ve všech termínech měření vypadávaly srážky), ale jak je popsáno 

výše, počet závisí na intervalu zápisů termínů měření – v případě zápisu po třech hodinách 

bude maximální počet pouze 8 hodnot, v případě zápisu po 15 minutách 96.  

Data SYNOP jsou k dispozici pro období od 1. 1. 1982 do 31. 12. 2010. V případě dvou 

stanic ale chybí část údajů o stavu počasí. U stanice Cheb chybí období 1. 10. 1993 až 31. 12. 

1993 a u stanice Kuchařovice období 1. 1. 1989 až 30. 4. 1989. Příslušné roky nejsou u obou 

stanic v práci zahrnuty. 

V následujících kapitolách bude pracováno s hodnotami průměrné denní teploty (Tprům), 

maximální denní teploty (Tmax) a minimální denní teploty (Tmin). Naměřené řady Tmax a Tmin 

jsou na 9 stanicích (výjimkou je stanice Praha, Ruzyně) v období od 1. 1. 1961 do 31. 12. 

1998. Naměřené řady Tprům jsou na všech 10 stanicích v období od 1. 1. 1961 do 31. 12. 2010. 

Řady teplot jsou v pořádku a neobsahují žádná chybějící období. Řady denních úhrnů srážek 

jsou k dispozici na 9 stanicích mezi 1. 1. 1961 a 31. 12. 2007, taktéž bez chybných údajů. 

Výjimku představuje naměřená řada stanice Kuchařovice, kde analyzovaná řada denních 

úhrnů srážek začíná 1. 1. 1982 a končí 31. 12. 1998.  

Studované období je tedy v případě propojení datových řad Tprům, úhrnů srážek a dat ze 

zprávy SYNOP v období od roku 1981 do roku 2006 na 9 stanicích (desátá stanice 

Kuchařovice pouze do roku 1997). V případě propojení Tmin nebo Tmax s denním úhrnem 

srážek a SYNOPem je studované období od roku 1981 do roku 1997 na 9 stanicích. 
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Zde je vhodné zavést terminologii. Podle zprávy SYNOP vymezuji ve své bakalářské 

práci tuhé srážky, které zahrnují všechny formy tuhých srážek (například sněhová zrna nebo 

jednotlivé sněhové jehlice). Pro zjednodušení budu dále nazývat tuto kategorii “sněhové 

srážky“ nebo “sníh“, protože ostatní formy tuhých srážek nejsou zdaleka tak běžné jako 

sněhové srážky. Podobně zavedu termín “dešťové srážky“ nebo “déšť“, který obsahuje 

nejenom déšť, ale i mrholení či mrznoucí déšť. 

3.1.2 Metodika propojení denních úhrnů srážek, denní teploty a zprávy SYNOP 

Ke každému dni, kdy vypadávaly srážky, byly přiřazeny naměřené teploty (Tprům, Tmin a 

Tmax) a počet kódů, odpovídající četnosti termínů měření (dle kategorie “stav počasí“ ze 

SYNOPu) sněhových, smíšených a dešťových srážek. Názorný příklad je zobrazen v tab. 4. 

Stejný postup byl proveden u všech deseti českých stanic pro všechny srážkové dny v období 

listopad až duben. 

 
Četnost podle SYNOPu Srážky (mm) Teplota (°C) 

Datum 
Sněhové 
srážky 

Dešťové 
srážky 

Smíšené 
srážky 

Úhrn Tprům Tmax Tmin 

3. 11. 1995 7 14 0 12,8  0,4°C 5,2°C -2,8°C 

Tab. 4: Názorná ukázka srážkového dne na stanici Liberec. Četnost podle SYNOP zobrazuje 

počet termínů měření s jednotlivými skupenstvími srážek. 

Den se sněhovými (dešťovými) srážkami je ten, kdy vypadával pouze sníh (déšť). Den je 

kategorizován jako den se smíšenými srážkami, pokud se alespoň v jednom termínu měření 

vyskytly smíšené srážky nebo se v jeden den současně vyskytly sněhové a dešťové srážky. 

Každému srážkovému dni, a tedy i srážkovému úhrnu, tak bylo přiřazeno skupenství srážek. 

Poté se za každé období (listopad až duben) sečtou úhrny srážek ve dnech se sněhovými 

srážkami, dešťovými srážkami a smíšenými srážkami všech deseti českých stanic (totéž se 

samozřejmě provádělo i pro jednotlivé stanice nebo jen pro měsíce). Pak již není problém 

spočítat poměr sněhových srážek na celkových (v procentech; pro jednotlivé měsíce, stanice i 

za celé analyzované období listopad až duben, využito v kapitolách 4.1, 4.2 a v kap 4.3, kde je 

takto zjištěná řada S/P nazvána “neklasifikovaná řada“.): 

S/P = [úhrn srážek ve dnech se sněhovými srážkami/(úhrn srážek ve dnech se sněhovými 

srážkami + úhrn srážek ve dnech s dešťovými srážkami + úhrn srážek ve dnech se 

smíšenými srážkami)]* 100. 
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Po klasifikaci úhrnu srážek ve dnech se smíšenými srážkami na sníh a déšť (bude 

podrobně vysvětleno v kap. 4.3, kde je takto zjištěná řada S/P nazvána “klasifikovaná řada“) 

nebo při určení skupenství prahovou teplotou (takto zjištěná řada S/P je nazvána “řada určená 

prahovou teplotou“; Kap. 5 a 6) je poměr S/P řešením rovnice (v procentech): 

S/P = [úhrn sněhových srážek/(úhrn sněhových srážek + úhrn dešťových srážek)]* 100. 

Z předchozího vyplývá popis tří řad S/P: 

- Neklasifikovaná řada S/P = skupenství srážek určeno ze zprávy SYNOP (Česká 

republika), S/P obsahuje kromě úhrnů sněhových a dešťových srážek samostatnou 

kategorii “úhrn ve dnech se smíšenými srážkami“. 

- Klasifikovaná řada S/P = skupenství srážek určeno ze zprávy SYNOP (Česká 

republika), ale úhrn ve dnech se smíšenými srážkami je klasifikován na sníh a déšť. 

V této řadě jsou zastoupeny pouze sněhové a dešťové srážky. 

- Řada S/P určená prahovou teplotou = skupenství srážek určeno metodou prahové 

teploty na stanicích, kde nejsou k dispozici zprávy SYNOP (Evropa). V této řadě jsou 

zastoupeny pouze sněhové a dešťové srážky. 

Ke zjištění prahové teploty je nutno znát denní průměrnou, maximální i minimální teplotu. 

Metodika stanovení prahových teplot je ale složitější, a proto ji ponechám do kapitoly 5. 

Samotnému odvození prahových teplot musí předcházet klasifikace úhrnů srážek ve dnech se 

smíšenými srážkami (Kap. 4.3). 

K porovnání rozdílů dvou časových řad S/P bylo využito střední absolutní odchylky 

(Mean absolute deviation, dále MAD): 

MAD = 
�

�
∑|�� − ��| 

kde N je počet roků, xi je hodnota řady x v roce i a yi je hodnota řady y v roce i. V případě 

časových řad S/P vyjadřuje MAD procentuální rozdíl mezi dvěma řadami zprůměrovaný 

počtem let daných řad. Čím větších hodnot MAD nabývá, tím méně se průběhy časových řad 

shodují – křivky jsou od sebe na grafech více vzdálené. 
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Ke zhodnocení trendů je spočítána směrnice lineární regrese (b) a významnost zjištěných 

trendů na 5% a 10% hladině statistické významnosti je hodnocena podle vzorce: 

t = �. √
���

√��	�
 

kde R je Pearsonův korelační koeficient mezi roky a S/P nebo úhrnem skupenství srážek a 

N je počet roků. Veličina t má Studentovo rozdělení s N-2 stupni volnosti. Testuje se hypotéza 

H0: b = 0 proti Ha: b ≠ 0. Je-li spočítaná hodnota |t| vyšší než kritické hodnoty, nulová 

hypotéza se zamítá a poté je možno považovat trend (b) za statisticky významný a odlišný od 

nuly. Jednotka změny poměru S/P je %/rok, v případě úhrnu srážek jsou to mm/rok. Ve všech 

tabulkách jsou hodnoty zvýrazněné tučně a kurzívou statisticky významné na hladině 5 %, 

pouze tučně zvýrazněné hodnoty na hladině 10 %. 

3.2 POPIS DAT EVROPSKÝCH STANIC 

Teplotní a srážková data byla vybrána pro 148 stanic (Tab. 5, Obr. 15) z databáze 

European Climate Assessment & Dataset (dále ECAD, Klein Tank et al. 2002). Analýza byla 

provedena pro období od roku 1961 do roku 2004 pro ucelené období listopad až duben. 

Stejně jako u českých stanic se údaje v některých tabulkách vztahují k roku měsíce, kdy 

studované období začíná (tj. k listopadu). 

Země Počet stanic 

Rusko 39 

Německo 20 

Norsko 16 

Finsko, Rumunsko, Švédsko 11 

Nizozemsko, Ukrajina 5 

Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko 4 

Bělorusko, Srbsko 3 

Estonsko, Island, Litva, Rakousko 2 

Bosna a Hercegovina, Francie, Lucembursko, Makedonie 1 

Celkový počet stanic 148 

Tab. 5: Počet stanic, které byly využity v diplomové práci podle států Evropy. 
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Výběr stanic probíhal na základě jednoduché logické úvahy – vhodné je použít pouze ty 

stanice, kde v zimě mohou vypadávat sněhové srážky. Proto do diplomové práce nejsou 

zahrnuty stanice v oblasti jižní oblasti Evropy (Itálie, Španělsko). Nutno ovšem dodat, že i 

v těchto oblastech mohou vypadávat sněhové srážky v horských oblastech Apenin, Alp nebo 

v Pyrenejských horách. Z důvodu velmi nízkých úhrnů sněhových srážek se taktéž 

neanalyzují stanice na Britských ostrovech. Nejsevernější stanicí v analýze skupenství srážek 

v Evropě je Bjørnøya (Medvědí ostrov, severně od Skandinávského poloostrova) na 74° s. š., 

nejjižnější Prilep (Makedonie) na 41° s. š. Výběr stanic je limitován nejen klimatickými 

podmínkami, ale i dostupností dat. Stanice v některých státech nemohly být zařazeny do 

výběru, protože dané státy svá data neposkytují nebo v datech chybí údaje o teplotě nebo 

srážkách. V některých případech také byly měřené řady příliš krátké. Z uvedených důvodů 

nejsou v diplomové práci zahrnuty stanice v Polsku, Maďarsku, Lotyšsku, Dánsku a Belgii 

(Obr. 15). Všechny jmenované země jistě mají potenciál sněhových srážek. V některých 

zemích pak není pokrytí dostatečné, což se týká například Rakouska, Ukrajiny či Francie, kde 

naměřené řady teplotních nebo srážkových dat byly příliš krátké nebo obsahovaly příliš 

mnoho chyb. 

Výběr stanic probíhal tak, že nejvýše 15 dnů v období listopad až duben (ze 181 

celkových dní, pokud nepočítáme s přestupným rokem) mohlo být označeno jako “chybné 

dny“. Jako chybné dny jsou považovány všechny dny, v kterých chyběl alespoň jeden z údajů 

o teplotě nebo srážkách. Pokud se vyskytl rok, kdy bylo naměřeno více jak 15 chybných dnů 

v období listopad až duben, byl tento rok na stanici označen jako “chybný rok“ a vyjmut z 

analýzy. Pokud naměřená řada obsahovala 5 a méně takových roků, byla zařazena do celkové 

analýzy a chybné roky byly vynechány. V opačném případě (více jak 5 chybných roků) 

s řadou nebylo dále pracováno a řada stanice tak byla z celé analýzy vyřazena. V některých 

zemích (např. Rusko, Norsko) byl výběr stanic problematický, a to z důvodu velké četnosti 

chybných dnů a roků.  

Na obr. 16 je zobrazen histogram stanic podle nadmořské výšky, z něhož je vidět, že počet 

stanic nad 500 m n. m. je nízký. Částečně je to způsobeno obecně menším množstvím 

horských stanic. Také platí, že ve vysokých nadmořských polohách je změna skupenství méně 

výrazná. Je to proto, že průměrná zimní teplota v těchto stanicích zůstává – i přes oteplující se 

klima – pod bodem mrazu. Jednoduše řečeno zde nemá teplota na skupenství srážek tak velký 

vliv. Nejvýše položenou stanicí, která je zahrnuta do diplomové práce, je Col Du Grand St. 

Bernard ve Švýcarsku ve výšce 2 472 m n. m. 
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Obr. 15: Mapa zobrazující státy Evropy a rozmístění všech 148 stanic, které byly použity 

v analýze skupenství srážek. 

 

Obr. 16: Histogram stanic podle nadmořské výšky. Hodnota 100 na ose x znamená četnost 

v intervalu 0 – 100 m n. m. atd. 
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3.2.1 Metodika zjištění skupenství srážek v Evropě 

Z databáze ECAD byla získána srážková a teplotní data na 148 stanicích. Podle dat 

z České republiky se stanovila prahová teplota Tp, podle které se kategorizovaly denní úhrny 

srážek na všech evropských stanicích na déšť a sníh. To znamená, že každému dennímu úhrnu 

srážek mezi listopadem a dubnem je jednoznačně přiřazeno sněhové nebo dešťové skupenství 

srážek podle Tp. Pokud je teplota ve srážkovém dni vyšší než Tp, pak bude srážkový úhrn 

kategorizován jako dešťové skupenství, pokud je teplota nižší než Tp, pak bude celý denní 

srážkový úhrn kategorizován jako sněhové skupenství. V každém studovaném období listopad 

až duben se tak zjistí úhrn sněhových a dešťových srážek i poměr S/P (řady S/P jsou pak 

označeny jako řady určené prahovou teplotou). Časové změny (trend) se vyjádří směrnicí 

lineární regrese. Významnost se zhodnocuje stejně jako v případě českých dat Studentovým 

t-testem (Kap. 3.1.2). 

V kap. 6 jsou spočítány a zhodnoceny trendy S/P na každé evropské stanici. Poté jsou 

vytvořeny mapy izolinií trendu S/P v celém období listopad až duben i v jednotlivých 

měsících. Obdobně jsou mapy vytvořeny i pro trendy obou skupenství. K tvorbě map bylo 

využito program ArcGis 9.3 od firmy ESRI a metody “kriging“. Ta totiž ze všech možných 

metod produkovala nejvhodnější výsledky. Ostatní metody (Nearest neighbour, IDW) často 

vytvářely příliš mnoho oddělených oblastí okolo jednotlivých stanic, tj. kruhových izolinií 

kolem jednotlivých stanic, a proto nebyly vykresleny ucelené plochy změny skupenství. 

Všechny mapové podklady (ESRI Data & Maps 2005) byly získány z pro studenty volně 

přístupného školního disku. 

3.2.2 Dálkové vazby 

Data, která budou použita ke korelaci s poměrem S/P v kapitole 8, jsou volně přístupná na 

internetových stránkách CPC (Climate Prediction Center 2012). Pracoval jsem s měsíčními 

nebo se zprůměrovanými (listopad až duben) indexy dálkových vazeb, které jsou k dispozici 

od roku 1950 do současnosti. Měsíční hodnoty jsou podle CPC standardizovány 

k normálovému období 1981 až 2010. Vliv dálkových vazeb na skupenství srážek byl 

zhodnocen Pearsonovým korelačním koeficientem mezi poměrem S/P za celou Evropu a 

indexem dálkové vazby. Významnost korelačního koeficientu pak byla zhodnocena 

Studentovým t-testem s N-2 stupni volnosti (Kap. 3.1.2). Opět byly v prostředí ArcGis 9.3 

vytvořeny mapy izolinií, které zde reprezentují prostorové změny korelačního koeficientu 

mezi indexem dálkové vazby a poměrem S/P v celé Evropě. 
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4. ANALÝZA KLIMATICKÝCH DAT ČESKÉ REPUBLIKY 

V této kapitole bude popsáno skupenství srážek na devíti, respektive deseti českých 

stanicích. Kapitola je rozdělena na dvě hlavní části. První část se věnuje dlouhodobé změně 

skupenství srážek na území České republiky, která je založena na datové zprávě SYNOP. 

Druhá část popisuje klasifikaci úhrnů srážek ve dnech se smíšenými srážkami, což znamená 

eliminaci kategorie “dny se smíšenými srážkami“ a přiřazení části tohoto úhrnu k sněhovým 

srážkám a části k dešťovým srážkám. V kap. 4.1 a 4.2 odpovídá kategorii “smíšené srážky“ 

“úhrn srážek ve dnech se smíšenými srážkami“. V kap. 4.3 se kategorie smíšené srážky a úhrn 

srážek ve dnech se smíšenými srážkami odlišují. 

4.1 CELÉ OBDOBÍ, JEDNOTLIVÉ STANICE 

V tab. 6 jsou zobrazeny všechny české stanice, procentuální podíl jednotlivých skupenství 

srážek a trend jednotlivých skupenství (mm/rok) mezi listopadem a dubnem. Změny úhrnů 

skupenství v řádku “Celkem“ v tab. 6 byly spočítány součtem úhrnů sněhových, smíšených a 

dešťových srážek ve všech stanicích za každé období a vyjádřeny dlouhodobým trendem, 

trend S/P v řádku “Celkem“ byl zjištěn tak, že za každé období byly sečteny úhrny srážek 

podle skupenství (sněhové, dešťové a smíšené) všech stanic, poté byl spočten S/P za každé 

období a následně byla dlouhodobá změna poměru S/P popsána směrnicí lineární regrese. 

Celkové trendy nejsou významné, avšak dlouhodobě dochází k poklesu úhrnu sněhových 

srážek (-0,36 mm/rok), který je kompenzován úhrnem dešťových a smíšených srážek. Z tab. 6 

také vyplývá, že na osmi stanicích klesá úhrn sněhových srážek, trend je ovšem významný 

pouze na stanici Cheb (-0,78 mm/rok). Úhrn dešťových srážek naopak na většině stanic 

narůstá (s výjimkou stanice Ostrava, Mošnov). Nejproměnlivější a na nadmořské výšce 

nejméně závislou veličinou jsou smíšené srážky, které v průměru tvoří 29 % srážkových 

úhrnů. Takový podíl smíšených srážek na celkových srážkách je příliš vysoký, což je zřejmě 

důsledkem metodiky klasifikace skupenství srážek podle mé bakalářské práce (Hynčica 

2012). V ní se pracovalo s denními úhrny srážek, kterým se přiřazovalo jednoznačné 

skupenství (sněhové, smíšené, dešťové). Jako dny se smíšenými srážkami byly označovány 

denní úhrny srážek, pokud se ve stejný den vyskytly alespoň v jednom termínu smíšené 

srážky (což znamená alespoň jeden záznam smíšených srážek podle databáze SYNOP v jeden 

den) nebo pokud jsou ve stejný den zaznamenány sněhové i dešťové srážky. Pokud se 

například podle datové zprávy SYNOP v jeden den vyskytla byť jen jedna událost se 
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sněhovými srážkami a v devíti termínech měření dešťové srážky, automaticky byl naměřený 

denní úhrn srážek kategorizován smíšené srážky. Takový postup pak nadhodnocuje úhrn 

smíšeného skupenství srážek. 

Sněhové 
srážky 

Smíšené  
srážky 

Dešťové 
srážky 

S/P 

Stanice 
Nadmořská 

výška (m n. m.) 
% Trend % Trend % Trend 

 

Brno, Tuřany 237 15 -0,27 27 0,56 58 0,77 -0,28 

Ostrava, Mošnov 257 22 -0,37 26 0,32 52 -0,18 -0,25 

Kuchařovice 334 22 -0,61 21 -0,63 57 1,11 -0,43 

Praha, Ruzyně 380 16 -0,39 31 -0,10 53 0,49 -0,27 

Liberec 405 20 -0,6 36 0,75 44 0,42 -0,21 

Cheb 483 19 -0,78 32 0,02 49 0,41 -0,32 

Kostelní Myslová 569 24 -0,54 33 1,08 43 1,26 -0,40 

Svratouch 733 38 0,92 32 0,51 30 1,46 -0,12 

Churáňov 1 118 53 -3,00 31 -1,32 16 1,58 -0,36 

Lysá hora 1 322 67 3,30 23 2,30 10 1,11 -0,27 

Celkem - 37 -0,36 29 0,22 34 0,27 -0,19 

Tab. 6: Stanice seřazené podle nadmořské výšky a hodnoty za všechny stanice (řádek 

“Celkem“ podrobněji vysvětlen v textu). Tři hlavní sloupce ukazují jednotlivá skupenství – 

jejich procentuální zastoupení (sloupec “%“) na všech srážkách od listopadu do dubna a 

trend úhrnu srážek (sloupec “Trend“) v období listopad až duben (mm/rok). V posledním 

sloupci jsou zobrazeny trendy S/P (%/rok). 

Pokud se zaměříme na jednotlivé stanice, tak na většině z nich převládá úbytek sněhových 

srážek, na stanici Cheb je trend významný na hladině statistické významnosti 10 %. Stanice 

Svratouch a Lysá hora se vymykají převládajícím poklesu úhrnu sněhových srážek. Na obou 

stanicích totiž přibývají sněhové srážky, na stanici Lysá hora (Obr. 17) je zvýšení úhrnu 

sněhových srážek významné na 10% hladině statistické významnosti. Nejenže na obou 

stanicích roste úhrn sněhových srážek, taktéž přibývají i smíšené a dešťové srážky. Na stanici 

Svratouch se ale rychleji zvyšuje úhrn dešťových srážek (1,46 mm/rok) než sněhových srážek 

(0,92 mm/rok), zatímco na stanici Lysá hora je tomu přesně naopak – zde lze prohlásit, že je 

to jediná z českých stanic, jejíž přírůstek sněhových srážek je stejný, jako přírůstek dešťových 

a smíšených srážek dohromady. Srážky zde tedy přibývají a skupenství srážek se mění pouze 
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málo, ačkoliv podle trendu S/P sněhových srážek ubývá (Tab. 6). Od Lysé hory se ovšem 

zcela odlišuje stanice Churáňov, druhá ze stanic nad 1 000 m n. m. Zde úhrny sněhových 

srážek ubývají z českých stanic nejvíce, avšak nevýznamně, neboť jsou velmi rozkolísané. 

Pokles je do značné míry kompenzován významným růstem úhrnu dešťových srážek. Opačné 

trendy na obou nejvyšších českých stanicích lze vysvětlit různě. Vliv může mít vyšší 

kontinentalita Lysé hory, vyšší nadmořská výška nebo rozdílné převažující směry proudění na 

obou stanicích. 

 

Obr. 17: Časový průběh úhrnů srážek jednotlivých skupenství (mm) a poměru S/P (%) na 

stanici Lysá hora. Jednotlivé roční hodnoty odpovídají úhrnu srážek a poměru S/P mezi 

listopadem a dubnem. 

V České republice se skupenství srážek na většině stanic mezi listopadem a dubnem mění 

ze sněhového na dešťové a smíšené skupenství (Tab. 6). Sněhových srážek obecně ubývá, 

jedinou výjimkou, kde naopak úhrn sněhových srážek významně přibývá, je stanice Lysá 

hora, kde narůstají i celkové srážky. 
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4.2 JEDNOTLIVÉ M ĚSÍCE, CELÁ ČESKÁ REPUBLIKA 

V tab. 7 je zobrazeno procentuální zastoupení jednotlivých skupenství, dlouhodobý trend 

jednotlivých skupenství, celkových srážek i poměru S/P za jednotlivé měsíce. Říjen (není 

ukázán, popsán je pouze pro ilustraci), který bude v dalších kapitolách vynechán, je měsíc s 

nejmenším zastoupením sněhových srážek (průměrně pouze 5 %), zatímco nejvíce srážek 

vypadne ve formě deště (80 %). Nicméně na stanicích s vyšší nadmořskou výškou nebo 

v severních zeměpisných šířkách by měla analýza říjnových srážek smysl. Například na Lysé 

hoře spadne v období 1982 až 2006 průměrně 17,7 % říjnových srážek ve formě sněhu. 

Měsíc Sněhové srážky Smíšené srážky Dešťové srážky Srážky celkem S/P 

 
Podíl Trend Podíl Trend Podíl Trend Trend Trend 

Listopad 26 1,99 32 4,74 42 -0,15 6,58 0,20 

Prosinec 38 -1,41 36 -1,33 26 -2,85 -5,59 -0,09 

Leden 47 -0,62 34 2,40 19 1,43 3,21 -0,23 

Únor 56 1,52 29 2,04 15 3,33 6,89 -0,51 

Březen 26 1,39 33 3,88 31 3,70 8,97 -0,09 

Duben 19 -1,48 27 -2,20 54 1,73 -1,95 -0,44 

Tab. 7: Podíl jednotlivých skupenství na celkových srážkách v procentech (sloupec “Podíl“) a 

dlouhodobý trend úhrnů srážek jednotlivých skupenství (mm/rok, sloupec “Trend“), celkových 

srážek (mm/rok) a poměru S/P (%/rok) podle měsíců. Trendy srážek jsou spočítány jako 

součet úhrnů skupenství za daný měsíc a vyjádřeny trendem. S/P je dlouhodobý trend S/P po 

součtu sněhových srážek a celkových srážek (sněhové + smíšené + dešťové srážky) na všech 

českých stanicích pro každý měsíc. 

Největší procentuální podíl sněhových srážek vypadne v únoru, lednu a prosinci. Prosinec, 

leden a duben jsou měsíce, kdy úhrn sněhových srážek dlouhodobě klesá, naopak sněhových 

srážek přibývá v  listopadu, únoru a březnu (žádný trend sněhových srážek ale není významně 

odlišný od nuly). Pokud se zaměříme na dešťové srážky, je vidět, že jejich úhrn stoupá 

významně v únoru a březnu. To jsou také dva měsíce, kdy dlouhodobě narůstají úhrny všech 

skupenství, a tedy i celkových srážek. 

Zajímavými měsíci jsou prosinec a duben. V prosinci klesají úhrny celkových srážek i 

všech skupenství. Vidíme ale, že dešťové srážky ubývají výrazně rychleji, než sněhové  

(Tab. 7). Pokud pomineme smíšené srážky, můžeme prohlásit, že i přes klesající celkový úhrn 

srážek v prosinci narůstá podíl sněhových srážek. To se ale neprojeví v ukazateli S/P, který 
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v prosinci klesá, protože jsou do něj zahrnuty i srážky smíšené. V dubnu pak klesá úhrn 

sněhových i smíšených srážek, zatímco se zvyšují úhrny dešťových srážek – dochází tedy ke 

snižování úhrnu sněhu a smíšených srážek ve prospěch deště. Podobně je tomu v lednu, 

nicméně pokles sněhu je v tomto měsíci nahrazen růstem úhrnů smíšeného i dešťového 

skupenství. 

Poměr S/P se dlouhodobě snižuje od prosince do dubna. V listopadu se ukazuje růst S/P, 

nicméně vzhledem k obecně nižším úhrnům sněhových srážek nelze tento trend hodnotit jako 

průkazný. Nejvíce klesá poměr S/P v únoru, kdy přibývají úhrny všech tří skupenství, avšak 

úhrn sněhového skupenství narůstá nejpomaleji. Důsledkem je pak dlouhodobý pokles 

poměru S/P. V dalším zimním měsíci – lednu – klesá poměr S/P i úhrn sněhových srážek 

(oproti únoru). Zimní a jarní měsíce jsou obecně obdobím, kdy poměr S/P klesá a snižuje se 

tak podíl sněhu na celkových srážkách. 

Změny skupenství drážek v jednotlivých měsících jsou rozdílné. Ve všech měsících kromě 

listopadu dochází k dlouhodobému poklesu S/P. Příčiny se ovšem liší: například v lednu klesá 

úhrn sněhových srážek a úhrny zbylých dvou skupenství přibývají, zatímco v únoru přibývají 

úhrny všech tří skupenství, ale sněhové srážky nejpomaleji. V dubnu klesá úhrn smíšeného i 

sněhového skupenství, ale úhrn deště roste. Prosinec je zase jediný měsíc, v kterém ubývají 

srážkové úhrny všech skupenství. Prosinec také kontrastuje s ostatními zimními měsíci 

(lednem a únorem), v kterých naopak celkové srážky narůstají. Lze tedy vyvodit, že poměr 

S/P sice v České republice spolehlivě popisuje změnu skupenství srážek, avšak jednotlivé 

kategorie skupenství srážek (sníh, déšť a smíšené srážky) se mohou v jednotlivých měsících 

měnit různě. 

4.3 KLASIFIKACE SMÍŠENÝCH SRÁŽEK NA SNÍH A DÉŠ Ť 

V předchozích kapitolách bylo každému dennímu úhrnu srážek přiřazeno jedno ze tří 

skupenství srážek. Vznikly tak dny s úhrnem sněhových srážek, dny s úhrnem dešťových 

srážek a dny s úhrnem smíšených srážek. Jádro této kapitoly spočívá v eliminaci poslední 

kategorie – dnů s úhrnem smíšených srážek. Tento úhrn se totiž musí co nejvhodněji 

klasifikovat (tento termín bude používán i nadále ve smyslu přiřazení podíl úhrnu srážek ve 

dnech se smíšenými srážkami k dešti a sněhu) na déšť a sníh. Cílem podkapitoly je klasifikace 

úhrnu srážek ve dnech se smíšenými srážkami na déšť a sníh, aby bylo možné v další kapitole 
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stanovit prahovou teplotu ze závislosti sněhu a deště na teplotě. Ta bude dále aplikována 

v kap. 6 na teplotní a srážkové řady evropských stanic, kde není k dispozici zpráva SYNOP. 

Nejkorektnější metodou klasifikace úhrnu srážek ve dnech se smíšenými srážkami je 

proporcionální metoda, která vychází z četnosti sněhu, deště a smíšeného skupenství v daný 

den. Důvod je logický – platí totiž, že zatímco kódy podle SYNOPu jsou k dispozici za jednu 

hodinu (popřípadě tři hodiny nebo 15 minut), tak naměřené úhrny srážek jsou denní. Z toho 

vyplývá, že dennímu úhrnu srážek sice lze přiřadit například sněhové, dešťové i smíšené 

skupenství (v jeden den), reálně ovšem nelze zjistit informace o tom, jaký úhrn srážek 

jednotlivých skupenství vypadl při jednotlivých srážkových událostech. V případě dnů, kdy 

pouze sněžilo nebo vypadávaly pouze dešťové srážky, tato informace není nutná (skupenství 

je jednoznačné), avšak ve dnech se smíšenými srážkami by k přesnému stanovení úhrnu 

srážek jednotlivých skupenství musely existovat informace o hodinových úhrnech srážek na 

stanicích. 

Proporcionální metoda vychází z jednoduchého principu. Podle četností skupenství (sníh, 

déšť a smíšené srážky) srážek ve dni se smíšenými srážkami se klasifikuje srážkový úhrn na 

sníh, déšť a “vlastní smíšené srážky“ tak, aby odpovídal podílu četnosti jednotlivých 

skupenství na všech termínech měření se srážkami. Vlastní smíšené srážky odpovídají 

zastoupení úhrnu smíšeného skupenství ve dnech se smíšenými srážkami. Úhrn jednotlivých 

skupenství ve dnech se smíšenými srážkami se odhadne z relativního zastoupení jednotlivých 

skupenství na počtu srážkových termínů měření (“První krok“ na Obr. 18). Po tomto kroku se 

zjistí (odhadne) úhrn deště, sněhu a vlastních smíšených srážek. 

Po prvním kroku ovšem stále není úplně vyřešen problém vlastních smíšených srážek. Ke 

klasifikaci vlastního úhrnu smíšených srážek slouží takzvaný “Druhý krok“ (Obr. 18). Ten 

sestává v úplné eliminaci kategorie smíšené srážky. 

Nabízí se několik možností, jak klasifikovat vlastní smíšené srážky na déšť a sníh. Mohou 

být ignorovány, ale takový postup není korektní a správný. Další možnost představuje 

přiřazení jedné poloviny úhrnu k dešti a druhé poloviny úhrnu ke sněhu (Spůl, Dpůl). Totéž lze 

provést i s celým úhrnem vlastních smíšených srážek (Scelé, Dcelé). Obě metody tak 

reprezentují možnosti výpočtu úhrnu sněhového a dešťového skupenství ve dnech se 

smíšenými srážkami.  
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Vyjádřeno rovnicemi (v mm): 
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������í	�	íš
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�í		íš��é		�áž�� 

Spůl a Dpůl symbolizují přiřazení jedné poloviny vlastního úhrnu smíšených srážek k dešti a 

druhé ke sněhu, Scelé a Dcelé symbolizují přiřazení celého úhrnu vlastních smíšených srážek ke 

sněhu i dešti. Pravá strana rovnice vyjadřuje srážkové úhrny skupenství: SNÍH a DÉŠŤ jsou 

úhrny skupenství srážek po prvním kroku proporcionální metody (tedy úhrny sněhu a ze dní 

se smíšenými srážkami), pravá strana pravé rovnice představuje možnosti klasifikace 

vlastních smíšených srážek (Druhý krok). Metoda Spůl a Dpůl je také zobrazena na obr. 18.  

 

Obr. 18: Schéma výpočtu úhrnů deště a sněhu včetně proporcionálního postupu. 

Na obr. 19 lze vidět porovnání popsaných metod Spůl a Scelé klasifikace vlastních 

smíšených srážek. Graf ukazuje klesající podíl sněhových srážek v závislosti na průměrné 

teplotě. Všechny křivky ukazují podobný průběh klesajícího podílu sněhových srážek 

s narůstající teplotou. Důležité je také zmínit, že úhrn vlastních smíšených srážek tvoří malý 
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podíl ve dnech se smíšenými srážkami – značná část byla již klasifikována na sníh a déšť. Už 

při letmém pohledu je vidět, že obecně nejvíce nadhodnocuje sněhové srážky metoda Scelé. 

Obecně lze vidět, že rozdíly mezi křivkami nejsou veliké a není zřejmě tak důležité, jestli se 

při klasifikaci vlastních smíšených srážek využije metoda Spůl nebo Scelé. Na obr. 19 tedy nelze 

vidět žádné významné rozdíly mezi křivkami reprezentující metody Spůl a Scelé – spíše záleží 

na autorovi, které metodě dá přednost. V diplomové práci byla využita metoda Spůl. 

 

Obr. 19: Vliv vlastních smíšených srážek na křivky závislostí sněhových srážek na průměrné 

teplotě. Zelená křivka značí ignoraci vlastních smíšených srážek, to jest závislost podílu sněhu 

na součtu sněhových a dešťových srážek ve dnech se smíšenými srážkami bez započtení 

vlastních smíšených srážek (tzn. jejich ignoraci). S_půl a S_celé vysvětleno v textu. 

Celkový úhrn sněhu za jakékoliv časové období pak bude výsledkem součtu (mm): úhrn 

srážek ve dnech, kdy pouze sněžilo + úhrn sněhových srážek po prvním kroku proporcionální 

metody (z dní se smíšenými srážkami) + polovina úhrnu vlastních smíšených srážek po 

druhém kroku proporcionální metody. Součet obou posledních členů je Spůl, který 

reprezentuje odhadnutý úhrn sněhových srážek ve dnech se smíšenými srážkami. Analogicky 

totéž platí i pro dešťové srážky. Poměr S/P je podíl takto zjištěných sněhových srážek na 

srážkách celkových (to jest na součtu sněhu a deště). Takto zjištěné řady S/P jsou v dalších 

kapitolách nazývány “klasifikované řady“. Původní řady S/P, kde tvoří dny se smíšenými 

srážkami samostatnou kategorii a nejsou klasifikovány, budou nazývány “neklasifikované 

řady“. S/P těchto řad je podílem úhrnu sněhu na ostatních srážkách (sněhové + dešťové + 
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úhrn srážek ve dnech se smíšenými srážkami). Neklasifikované řady byly vlastně 

analyzovány i v kap. 4.1 a 4.2, ale tam nemusely být takto nazvány, protože nebyly 

srovnávány s jinými řadami. 

Nyní aplikujme proporcionální metodu klasifikace smíšených srážek tak, jak zde byla 

popsána, na ilustrativním příkladu, který je zobrazen v tab. 8. Podle kódů zprávy SYNOP pro 

každý den se zjistí četnost termínů měření podle skupenství srážek (v Tab. 8 sloupec 

SYNOP). Pokud jsou údaje za hodinu (ve zprávě SYNOP převládají), pak lze mít za jeden 

den maximálně 24 hodnot, pokud ve všech termínech měření vypadávaly srážky. Důležité je 

rozdělit denní srážkové úhrny podle četnosti jednotlivých skupenství v daný den. 

V prvním řádku v tab. 8 se zjistí úhrn sněhových srážek (mm) jako: 

Sníh = ���
��
� ∗ 5 = 6,67 

kde 20 mm je denní úhrn srážek, 15 je celkový počet termínů měření se srážkami v daný 

den a 5 je počet termínů měření se sněhovými srážkami ve stejný den. Stejný postup se 

aplikuje i na déšť a smíšené srážky (sloupec “První krok“). Po prvním kroku tak vznikne 

kategorie vlastních smíšených srážek. Daný postup se opakuje na všech stanicích, kde je 

k dispozici zpráva SYNOP, čímž se získá co nejpřesnější, a v rámci dostupnosti dat i 

nejkorektnější odhad úhrnu srážek jednotlivých skupenství. Nutno ovšem připomenut, že 

reálná situace může být rozdílná, protože nejsou k dispozici hodinové úhrny srážek 

s informací o skupenství. 

SYNOP První krok Druhý krok 

Den Úhrn (mm) Sníh Déšť 
Smíšené 
srážky 

Sníh Déšť 
Vlastní 
smíšené 
srážky 

Déšť Sníh 

14. 1. 1992 20 5 4 6 6,67 5,33 8,00 10,67 9,33 

15. 2. 1993 20 5 5 0 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 

16. 3. 1994 20 0 0 10 0,00 0,00 10,00 5,00 5,00 

Tab. 8: Ilustrativní příklad proporcionální metody rozdělení úhrnu ve dnech se smíšenými 

srážkami. Sloupec SYNOP značí četnost kódů skupenství pro jeden den, hodnoty v sloupcích 

“První krok“ a “Druhý krok“ značí úhrn srážek (mm). 
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Ve sloupci “Druhý krok“ se úhrn vlastních smíšených srážek rozdělí na dvě poloviny a 

přičte k předchozím odhadnutým úhrnům deště a sněhu po prvním kroku. Výsledný úhrn 

sněhu a deště pro jeden den se smíšenými srážkami je tedy řešením rovnice Spůl a Dpůl (Tab. 8 

pro první řádek): 

Sníh = ����
��
� ∗ 5�+ 	8/2  = 10,67 mm 

Déšť = ����
��
� ∗ 4�+ 	8/2  = 9,33 mm 

Pokud se v jeden den vyskytne současně sníh a déšť, tak se uplatňuje pouze první krok 

(Tab. 8, druhý řádek). A naopak, pokud se v jeden den vyskytnou pouze smíšené srážky, tak 

se jejich úhrn rozdělí na dvě poloviny a jedna polovina se přiřadí ke sněhu a jedna k dešti 

(Tab. 8, třetí řádek). K takto zjištěným úhrnům sněhu (deště) z dní se smíšenými srážkami se 

poté přičtou úhrny ve dnech, kdy vypadávaly pouze sněhové (dešťové) srážky (políčka “Úhrn 

deště“ a “Úhrn sněhu“ na obr. 18). 

Stanice Neklasifikovaná řada Klasifikovaná řada 

Brno, Tuřany -0,28 -0,09 

Ostrava, Mošnov -0,25 -0,18 

Kuchařovice -0,43 -0,81 

Praha, Ruzyně -0,27 -0,53 

Liberec -0,21 -0,17 

Cheb -0,32 -0,30 

Kostelní Myslová -0,40 -0,15 

Svratouch -0,12 -0,21 

Churáňov -0,36 -0,47 

Lysá hora -0,27 -0,15 

Celkem -0,19 -0,26 

Tab. 9: Srovnání trendů S/P (%/rok): neklasifikovaná řada (dny se smíšenými srážkami tvoří 

samostatnou kategorii) a klasifikovaná řada (úhrn srážek ve dnech se smíšenými srážkami je 

klasifikován proporcionální metodou). Řádek “Celkem“ popisuje poměr S/P všech českých 

stanic. 

V tab. 9 jsou zobrazeny trendy S/P. První sloupec, který není ovlivněn klasifikací úhrnu 

smíšených srážek, slouží pro porovnání toho, jak klasifikace smíšených srážek ovlivňuje 
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dlouhodobé trendy S/P. V tab. 9 nyní věnujme pozornost třem stanicím, jejichž trendy jsou po 

klasifikaci smíšených srážek významné: Kuchařovice, Praha, Ruzyně a Churáňov. Zatímco u 

většiny stanic jsou hodnoty směrnic lineární regrese klasifikovaných řad spíše menší, u těchto 

tří stanic je tomu právě naopak. Ve všech třech případech je tento jev důsledkem klasifikace 

smíšených srážek. Ty obecně nadhodnocují podíl sněhových i dešťových srážek, a proto 

velmi záleží, kolik srážek za daný rok vypadne ve formě smíšených srážek, a tedy kolik se 

jich musí klasifikovat. V letech, kdy vypadne velký úhrn smíšených srážek, může po jejich 

klasifikaci nastat změna trendu, a to obzvláště pokud se takové roky vyskytnou na začátku 

nebo konci studovaného období. Například na stanici Churáňov je to důsledkem změny trendu 

mezi začátkem studovaného období a rokem 2003. Pokud se zaměříme na modrou křivku na 

obr. 20, která reprezentuje neklasifikovanou řadu, tak lze vidět, že v roce 1986 dosáhl poměr 

S/P téměř 70 %, přičemž podobné hodnoty S/P bylo dosaženo i v roce 2003 až 2005. Po 

klasifikaci smíšených srážek (červená křivka) je ale poměr S/P v polovině 80. let vyšší než 

v roce 2003 až 2005, což vede k zápornější směrnici lineární regrese, než v případě 

neklasifikované řady. Rozdíl vzdálenosti obou křivek na obr. 20 vlastně poukazuje na 

množství smíšených srážek. Je vidět, že právě na začátku studovaného období bylo smíšených 

srážek více, než na jeho konci, což ovlivnilo celkový trend. 

 

Obr. 20: Stanice Churáňov. Obě křivky reprezentují průběh S/P (%). Modrá křivka je S/P 

pouze sněhu na všech srážkách (smíšené srážky nejsou nijak klasifikovány – tvoří 

samostatnou kategorii), červená křivka pak symbolizuje klasifikovanou řadu (kategorie 

smíšených srážek je úplně eliminovaná). 
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V této kapitole jsem se snažil o co nejvhodnější klasifikaci úhrnu dnů se smíšenými 

srážkami. Cílem bylo, aby se úhrn ve dnech, kdy padaly smíšené srážky, klasifikoval na sníh a 

déšť, a poté se zjistil celkový úhrn sněhu a deště. K tomu bylo použito proporcionální metody, 

která sestává ze dvou kroků: v prvním se úhrn ve dnech se smíšenými srážkami 

proporcionálně rozdělí na sníh, déšť a vlastní smíšené srážky. V druhém kroku se vlastní 

smíšené srážky rozdělí na dvě poloviny a přiřadí k již zjištěnému úhrnu skupenství sněhu a 

deště (Spůl, Dpůl). Tímto postupem se eliminují smíšené srážky a odhadne se tak úhrn 

sněhových a dešťových srážek ve dnech se smíšenými srážkami. Takto zjištěný například 

sněhový úhrn je pak přičten k úhrnům srážek ve dnech, kdy padal pouze sníh. Závislost 

sněhových a dešťových srážek na teplotě bude v následující kapitole dále sloužit k odvození 

prahové teploty z českých stanic.  

V dalších kapitolách budu používat sousloví “klasifikace smíšených srážek“ pro celý 

proces eliminace úhrnů srážek ve dnech se smíšenými srážkami. Je to jednodušší a 

přehlednější, než neustále vypisovat “klasifikace úhrnu ve dnech se smíšenými srážkami“. 

Také “smíšené srážky“ budou (kromě kap. 7) dále symbolizovat úhrn srážek ve dnech se 

smíšenými srážkami (opět kvůli jednoduchosti). 
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5. STANOVENÍ PRAHOVÉ TEPLOTY Z ČESKÝCH STANIC 

5.1 STANOVENÍ PRAHOVÉ TEPLOTY 

Po klasifikaci smíšených srážek a zjištění úhrnu deště a sněhu lze zjistit závislost 

skupenství srážek na teplotě vzduchu, tedy jak ubývá (přibývá) podíl sněhových (dešťových) 

srážek s rostoucí teplotou. Z této závislosti se stanoví prahová teplota (Tp). 

Jak je popsáno v kap. 2.2.1, lze využít několik vhodných veličin ke zjištění skupenství 

srážek podle teploty vzduchu. Vzhledem k dostupnosti dat se zde využije denní teplota 

průměrná (Tprům), maximální (Tmax) a minimální (Tmin). 

Prahové teploty byly stanoveny na základě grafů, které vyjadřují procentuální podíl deště 

a sněhu v závislosti na teplotě po klasifikaci smíšených srážek. Výsledky jsou zobrazeny 

v obr. 21, 22 a 23. Pro každou desetinu stupně Celsia je po klasifikaci smíšených srážek 

k dispozici úhrn sněhových a dešťových srážek ze všech českých stanic. Poté následuje 

procentuální vyjádření obou skupenství na celkových srážkách, taktéž v každé desetině stupně 

Celsia. Pro každý desetinný stupeň se tak zjistí, jaká je pravděpodobnost srážek ve formě 

sněhu nebo deště. Teplota, za které je pravděpodobnost deště a sněhu rovna 50 %, je prahová 

teplota Tp, kterou hledám. Například v případě průměrné denní teploty vzduchu je postup 

následující: 

1) Z naměřených teplotních řad všech českých stanic se vyberou všechny dny 

s průměrnou teplotou 0,7°C  a se srážkami. Přitom nezáleží na roce, ani na měsíci v 

období listopad až duben. 

2) Ze zprávy SYNOP a po klasifikaci smíšených srážek je známo, jaký úhrn sněhu a 

deště v daném jenom dni s teplotou 0,7°C vypadl. 

3) Poté se sečte úhrn srážek sněhu a deště ve všech dnech s Tprům = 0,7°C a vyjádří se 

jejich podíl na celkových srážkách (tedy pravděpodobnost skupenství). Při průměrné 

teplotě 0,7°C je 61% pravděpodobnost sněhu a 39% pravděpodobnost deště za 

všechny české stanice. 

4) Stejný postup je proveden v každé desetině stupně Celsia (u průměrné, minimální i 

maximální denní teploty). 

Výsledkem výše popsaného postupu jsou grafy závislosti skupenství srážek na teplotě 

(Obr. 21, 22 a 23) z kterých lze zjistit prahové teploty. Odečtení prahové teploty přímo 
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z křivek, které vyjadřují závislosti skupenství na teplotě, není možné, protože tyto křivky 

mohou překračovat 50% pravděpodobnost ve více teplotách (nejlépe to je vidět na obr. 23). 

Proto je vhodnější obě křivky závislosti skupenství na teplotě “vyhladit“. To lze provést buď 

aproximací křivky matematickou funkcí (funkce arkus kotangens) nebo jednodušeji 

klouzavým průměrem. Využil jsem klouzavý průměr za 11 hodnot desetin stupně Celsia, aby 

hodnota klouzavého průměru odpovídala vždy střední hodnotě celé desetiny stupně Celsia. 

Prahová teplota se nachází v místě, kde obě křivky závislosti skupenství srážek dosáhnou 

hodnoty 50 %. Za prahovou teplotu jsem zvolil teplotu, která je tomuto mísu na ose x 

nejblíže. V některých případech (u jednotlivých stanic) došlo k protnutí 50% hranice 

několikrát, a proto jsem musel využít klouzavý průměr za více než 11 desetin stupňů Celsia. 

 

Obr. 21: Závislost relativní četnosti výskytu sněhových a dešťových srážek na průměrné 

teplotě. 

Ze všech zobrazených grafů (Obr. 21, 22, 23) zobrazující závislost procentuálního 

zastoupení sněhových a dešťových srážek na teplotních veličinách lze poznat, že zdaleka 

nejméně rozkolísané je rozdělení podle průměrné denní teploty. Je to dáno jednoduše tím, že 

průměrná denní teplota je v České republice počítána ze vzorce: 

���ů = 	 �� + 	��� + 	2���
4
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Průměrná denní teplota počítá s několika denními naměřenými teplotami, zatímco 

maximální denní teplota a minimální denní teplota jsou hodnoty, které vyjadřují pouze jeden 

naměřený extrémní údaj za den, čímž je dána vyšší rozkolísanost. Maximální i minimální 

denní teploty jsou mnohem více ovlivněny přechodem front, kdy lze sněžení zaznamenat i ve 

dnech, kdy maximální denní teplota dosáhne 10°C.  I proto je v dalších analýzách vhodnější 

využít průměrnou denní teplotu jako prahovou teplotu. 

 

Obr. 22: Závislost relativní četnosti výskytu sněhových a dešťových srážek na maximální 

teplotě. 

Zajímavé jsou vysoké procentuální výskyty sněžení při vysokých teplotách a deště při 

nízkých teplotách. V případě sněžení při vysokých teplotách to je obvykle důsledek přechodu 

výrazné teplé či studené fronty. Nejčastěji se přechody s výraznými denními změnami teplot 

vyskytují v březnu a dubnu. Důsledkem jsou anomálie, kdy se v jeden den může objevit 

sněhová událost i při maximální teplotě nad 10°C (Obr. 22). Opačný případ – výskyt deště 

v hluboko záporných teplotách – je důsledkem kategorizace kódů podle zprávy SYNOP. 

V bakalářské práci (Hynčica 2012) se totiž jako déšť kategorizovaly i kódy symbolizující 

mrznoucí déšť a mrznoucí mrholení. Tento jev se často vyskytuje při advekci teplé vlhké 

vzduchové hmoty ve vyšších atmosférických hladinách, z nichž vypadávají srážky do studené 

vzduchové hmoty pod ní. Déšť či mrholení tedy vypadávají do chladné vzduchové hmoty a 

dochází k mrznutí až na zemském povrchu, který je prochlazen (Kopáček a Bednář 2005). 
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Obr. 23: Závislost relativní četnosti výskytu sněhových a dešťových srážek na minimální 

teplotě. 

Příkladem nevhodné kategorizace dešťových srážek je 26. 1. 1996 v Ostravě, kdy se ve 

20:00 vyskytly dešťové srážky při průměrné denní teplotě -11,1 °C. Podle klasifikace se 

jednalo právě o mrznoucí mrholení. Jiným příkladem ze stejné stanice je 21. 1. 1992, kdy se 

při průměrné teplotě -9,2°C a maximální teplotě -6,9°C vyskytl ve 23:00 kód 25, který 

vyjadřuje dešťovou přeháňku. Zde je to snad příklad pochybení pozorovací služby, jiné 

logické vysvětlení jsem nezjistil. 

Vliv přechodu fronty je ilustrován pro stanici Svratouch ve dne 9. 3. 1990, kdy se výrazně 

ochladilo (Tmax = 12,1°C, Tmin = -0,8°C, Tprům = 4,1°C) a byly zapsány dva termíny měření se 

sněhem s úhrnem 3 mm. V tento den přecházela přes západní a severozápadní část České 

republiky studená fronta (viz. Přechody front přes Prahu), na které nastalo ochlazení, a začaly 

vypadávat sněhové srážky. 

Prahové teploty jak pro jednotlivé stanice, tak pro celou ČR lze vidět v tab. 10. Prahová 

teplota na každé stanici bude dále nazývána “staniční prahovou teplotou“, prahová teplota 

stanovená ze všech stanic České republiky bude dále nazývána “regionální prahovou 

teplotou“. Řady S/P, které vzniknou aplikací prahové teploty, budou dále nazývány “řady 

určené prahovou teplotou“. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
ro

ce
n

tu
ál

n
í z

as
to

u
p

e
n

í s
ku

p
e

n
st

ví

Tmin (°C)



62 

 

Stanice Tprům (°C) Tmax (°C) Tmin (°C) 

Brno, Tuřany 0,5 1,6 (21) -1,8 

Ostrava, Mošnov 1,5 3,5 -0,3 

Kuchařovice 0,7 1,9 (21) -2,0 (13) 

Praha, Ruzyně 1,8 - - 

Liberec 1,2 3,1 -0,2 

Cheb 1,6 3,8 -0,2 

Kostelní, Myslová 1,0 3,3 (15) -0,7 

Svratouch 0,9 3,4 (13) -0,5 

Churáňov 1,0 3,7 -0,3 

Lysá hora 0,2 3,6 (29) -1,2 (13) 

Regionální prahová teplota 1,1 3,1 -0,5 

Směrodatná odchylka 0,50 0,84 0,72 

Tab. 10: Prahové teploty pro jednotlivé stanice (staniční prahové teploty) a za všechny české 

stanice (regionální prahové teploty) v České republice. Prahové teploty vznikly proložením 

čar průběhu skupenství podle teplot klouzavým průměrem stejně, jak je zobrazeno v obr. 21, 

22 a 23. Standardní hodnota klouzavého průměru je 11, v závorkách zobrazeny hodnoty 

klouzavého průměru, pokud byly větší než 11. Směrodatná odchylka je rovna druhé 

odmocnině rozptylu a ukazuje, jak jsou hodnoty odchýleny od průměru. 

Výsledkem této kapitoly jsou tedy regionální prahové teploty (pro celou Českou 

republiku): Tprům = 1,1°C; Tmax = 3,1°C; Tmin = -0,5°C. Pokud se dále zaměříme na staniční 

průměrné prahové teploty, pohybují se v rozpětí 0,2°C až 1,8°C se směrodatnou odchylkou 

0,5°C (Tab. 10). Opět lze vidět i projev rozkolísanosti dat v případě minimální a hlavně 

maximální denní teploty, kdy nemohl být využit klouzavý průměr za 11 hodnot po 0,1°C, 

protože ten několikrát překračoval 50% hranici výskytu sněhových a dešťových srážek. To se 

odráží i ve vyšších hodnotách směrodatné odchylky. Proto musel být využit větší počet 

desetin stupňů Celsia, který je uveden v závorkách v tab. 10. Nejnižší staniční průměrné 

prahové teploty se kromě Lysé hory vyskytují na stanicích v jižní Moravě – Kuchařovice a 

Brno, Tuřany. Shrnutí postupu, kterým byly stanoveny regionální prahové teploty, je 

schematicky zobrazeno na obr. 24. 
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Obr. 24: Schéma postupu, který byl použit na zjištění prahových teplot ze stanic v České 

republice. Podrobnější vysvětlení se nachází v předchozím textu. 
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5.2 POROVNÁNÍ S/P KLASIFIKOVANÝCH ŘAD S  ŘADAMI UR ČENÝMI 

PRAHOVOU TEPLOTOU 

V této podkapitole se porovná průběh a trendy poměru S/P klasifikovaných řad s řadami 

S/P, které vznikly aplikací prahové teploty (staniční i regionální). Porovnávají se zde tedy dvě 

řady: ta, která se po klasifikaci smíšených srážek nejvíce blíží skutečnosti (klasifikovaná řada) 

s tou, která se jí snaží nejvíce přiblížit (zjištěná aplikací prahové teploty – řada určená 

prahovou teplotou). Cílem je tedy vybrat regionální prahovou teplotu, jejíž řada S/P nejlépe 

odpovídá klasifikované řadě, a tedy i “skutečnosti“, a proto se následně aplikuje na řady 

evropských stanic, kde nejsou žádné informace o skupenství srážek (Kap. 6). Řady určené 

prahovou teplotou mohou být dvojího typu – buď vzniklé aplikací staniční prahové teploty 

(prahová teplota stanovená přímo na stanici) nebo regionální prahové teploty (stanovená ze 

všech českých stanic). 

 

Obr. 25: Časový průběh poměru S/P na stanici Brno, Tuřany. Křivka “Klasifikovaná řada“ je 

blíže vysvětlena v textu, ostatní tři křivky vznikly použitím staničních prahových teplot pro 

stanici Brno, Tuřany (Tprům = 0,5°C; Tmin = -1,8°C; Tmax = 1,4°C). 

Pro porovnání staničních a regionálních prahových teplot s klasifikovanou řadou byla 

využita stanice Brno, Tuřany (Obr. 25 a 26). Je zde vidět časový průběh poměru S/P, který 

vznikl aplikací staničních (Obr. 25) a regionálních (Obr. 26) prahových teplot. Obr. 25 slouží 

k porovnání toho, jak poměr S/P závisí na volbě teplotní veličiny (průměrná, maximální, 
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minimální denní teplota), pro niž je určena prahová teplota. Lze vidět, že klasifikované řadě 

S/P, nejlépe odpovídá řada určená průměrnou staniční prahovou teplotou (0,5°C). Obě 

zbývající řady určené staniční prahovou teplotou (maximální a minimální) podíl sněhových 

srážek ve většině roků značně podhodnocují. Řady určené průměrnou staniční prahovou 

teplotou také dosahuje nejmenší střední absolutní odchylky (3,8 %) ve srovnání 

s klasifikovanou řadou. Na obr. 26 se ukazuje, že regionální prahové teploty na stanici Brno, 

Tuřany poměr S/P vůči klasifikované řadě nadhodnocují, nejvíce minimální a maximální 

prahová teplota. 

 

Obr. 26: Jako obr. 25, jen Tprům, Tmin a Tmax jsou regionální prahové teploty (Tprům = 1,1°C, 

Tmin = -0,5°C, Tmax = 3,1°C). 

Dalo by se předpokládat, že pokud se určí denní srážky staniční prahovou teplotou (jako 

na obr. 25), bude se střední absolutní odchylka (MAD) blížit nule. Staniční prahová teplota je 

totiž stanovena přímo z naměřených řad dané stanice. U staniční průměrné prahové teploty je 

ale MAD v rozmezí od 3,1 % (Lysá hora) do 6,8 % (Praha, Ruzyně). Hlavní faktor vyšší 

hodnoty MAD je následkem samotné metody prahové teploty, která nebere v úvahu, že může 

sněžit i při teplotě vyšší, než je prahová teplota a naopak. Problémové dny jsou ty, ve kterých 

vypadávaly smíšené srážky. Po klasifikaci smíšených srážek jsou to ty dny, kdy vypadával 

současně déšť i sníh. Pokud se ale ve stejný den určí skupenství srážek prahovou teplotou, 

celý úhrn je buď jednoznačně označen za sníh, nebo za déšť; nikdy však v jeden den obojí. 
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V tab. 11 je zobrazen jeden srážkový den na stanici Liberec. První tři sloupce ukazují 

četnosti skupenství podle zprávy SYNOP. V tab. 12 je ukázáno, proč dosahuje střední 

absolutní odchylka nezanedbatelných hodnot. Tato odchylka nastává, protože podle 

proporcionální klasifikace smíšených srážek může v jeden den vypadávat sněhové i dešťové 

skupenství. Pokud se ale skupenství srážek určí prahovou teplotou, tak se v jeden den nemůže 

vyskytnout sníh a déšť současně (Tab. 12). Potvrdilo se tak, že tato odchylka je důsledkem 

dnů se smíšenými srážkami. 

 
četnost podle SYNOP 

    

Datum 
Kapalné 

skupenství 
Tuhé 

skupenství 
Smíšené 

skupenství 
Úhrn srážek 

(mm) 
Tprům 

(°C) 
Tmax  

(°C) 
Tmin  

(°C) 

3. 11. 1995 7 14 0 12,8 0,4°C 5,2°C -2,8°C 

Tab. 11: Stanice Liberec, naměřené hodnoty pro 3. listopad 1995. Teploty zde zobrazené 

nesymbolizují prahové teploty, ale denní naměřené veličiny. 

 
Déšť (mm) Sníh (mm) 

Průměrná staniční prahová teplota = 1,2°C 0 12,80 

Maximální staniční prahová teplota = 3,1°C 12,8 0 

Minimální staniční prahová teplota = -0,2°C 0 12,8 

Klasifikované smíšené srážky 4,26 8,53 

Tab. 12: Stanice Liberec, 3. listopadu 1995 – určení skupenství úhrnu srážek podle staničních 

prahových teplot a úhrny srážek po proporcionální klasifikaci smíšených srážek v daný den. 

Přehledně jsou střední absolutní odchylky zobrazeny v tab. 13. Nejmenší MAD se obecně 

vyskytuje při srovnání klasifikovaných řad s řadami určenými průměrnou prahovou teplotou. 

Potvrzuje se tím použití průměrné prahové teploty jako nejvhodnější veličiny k určení 

skupenství srážek. To platí jak u staničních prahových teplot, tak u regionálních prahových 

teplot. MAD v případě regionální průměrné prahové teploty dosahuje jen 2,8 %. Opačným 

případem je regionální prahová teplota minimální, u které jsou hodnoty střední absolutní 

chyby velmi rozkolísané, a to zejména u staničních minimálních prahových teplot. Ve většině 

případů lépe popisují data staniční prahové teploty, ale rozdíl od regionálních prahových 

teplot není nijak veliký. 
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Stanice 
MAD mezi klasifikovanou řadou a 

řadou určenou staniční Tp 
MAD mezi klasifikovanou řadou a 

řadou určenou regionální Tp 

 
Tprům Tmin Tmax Tprům Tmin Tmax 

Brno, Tuřany 3,8 7,2 8,2 5,4 8,1 6,7 

Kostelní Myslová 6,3 6,9 6,7 6,4 7,6 6,6 

Churáňov 4,4 7,9 4,0 4,4 5,2 6,9 

Svratouch 3,4 7,0 6,9 4,3 7,0 7,8 

Cheb 4,4 8,3 4,3 5,7 5,5 7,5 

Lysá hora 3,1 4,3 6,2 5,2 6,6 5,6 

Ostrava, Mošnov 3,9 6,8 4,4 4,8 7,1 6,6 

Liberec 4,9 10,7 6,8 5,2 6,6 6,8 

Kuchařovice 3,7 6,8 6,0 4,5 6,2 6,7 

Praha, Ruzyně 6,8 - - 4,7 - - 

Celkem - - - 2,8 4,7 4,0 

Tab. 13: Střední absolutní odchylka (MAD, v %) S/P mezi klasifikovanou řadou a řadami 

určenými staniční prahovými teplotami a regionálními prahovými teplotami. Řádek “Celkem“ 

se vztahuje ke všem deseti českým stanicím (střední absolutní odchylka vzniká z dat, která se 

vztahují k poměru S/P, jehož jednotlivá skupenství vznikají součtem jednotlivých skupenství 

všech českých stanic v daný rok). 

5.3 POROVNÁNÍ TRENDŮ S/P NA JEDNOTLIVÝCH STANICÍCH 

Průměrná prahová teplota byla v předchozích kapitolách vyhodnocena jako nejvhodnější 

teplotní veličina pro určení skupenství srážek, a proto budou maximální a minimální denní 

teploty dále zanedbány (pro ilustraci jsou využity pouze v kap. 5.4). 

Podle tab. 14 lze vidět, že na většině stanic je trend řad S/P, které jsou určené průměrnou 

prahovou teplotou slabší, než u klasifikovaných řad. Pokud bychom aplikovali průměrnou 

regionální prahovou teplotu 1,1°C na všech deset českých stanic, tak bychom zjistili, že se 

skupenství dlouhodobě vůbec nemění – směrnice lineární regrese je nula (Tab. 14). To 

představuje problém při aplikaci na evropská data a je nutné mít tuto odchylku na paměti. 

Zjednodušeně lze říci, že při aplikaci prahové teploty 1,1°C lze očekávat, že trend na stanici 

bude méně záporný, než pokud bychom na stanicích využili databáze SYNOP a klasifikaci 

smíšených srážek. 
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V tab. 14 jsou dvě stanice, na kterých se při porovnání řad změní znaménko trendu na 

opačné. Jsou to stanice Kostelní Myslová a Liberec. Stejně jako v kap. 4.3 je to důsledkem 

klasifikace smíšených srážek – na stanici Kostelní Myslová bylo podle původní metodiky 

bakalářské práce (Hynčica 2012) naměřeno například v roce 2005 enormní množství 

smíšených srážek, což vede k nadhodnocení sněhových srážek: daný rok bylo naměřeno na 

stanici Kostelní Myslová: 52,3 mm sněhu, 81,8 mm deště a 151,1 mm smíšených srážek (tedy 

jen 18 % sněhu). Po klasifikaci smíšených srážek se zvýšil podíl sněhu na celkových srážkách 

na 58 %, a po aplikaci regionální průměrné prahové teploty na 67 %. Tento procentuální 

nárůst sněhových srážek v roce 2005 (tedy na konci studovaného období) změnil celkový 

trend S/P ze záporného na kladný. Potvrzuje se tedy, že trend regresní přímky může být velmi 

silně ovlivněn v letech, kdy je podle původní metodiky naměřeno velmi mnoho smíšených 

srážek. Pokud se vyskytuje tento rok na začátku nebo na konci sledovaného období, pak se 

trend změní mnohem výrazněji, než kdyby se nacházel poblíž středu studovaného období. 

Stanice Klasifikovaná řada 
Řada určená průměrnou regionální 

prahovou teplotou 1,1°C 

Brno, Tuřany -0,09 0,05 

Kostelní Myslová -0,16 0,16 

Churáňov -0,48 -0,23 

Svratouch -0,20 -0,07 

Cheb -0,31 -0,11 

Lysá hora -0,14 -0,10 

Ostrava, Mošnov -0,16 -0,16 

Liberec -0,17 0,17 

Kuchařovice -0,81 -0,78 

Praha, Ruzyně -0,49 -0,40 

Celkem -0,17 0,00 

Tab. 14: Směrnice lineární regrese vyjadřující změnu poměru S/P v %/rok v období 1982 až 

2006. Hodnota trendu v řádku “Celkem“ vznikla součtem úhrnů sněhu a deště mezi 

listopadem a dubnem na všech českých stanicích. Poté byl vyjádřen poměr S/P a spočten 

dlouhodobý trend. 

V této podkapitole byly zjištěny tři regionální prahové teploty (Tprům, = 1,1°C; Tmin = 

 -0,5°C; Tmax = 3,1°C). Jako nejvhodnější ukazatel se jeví průměrná teplota – je nejméně 

rozkolísaná a také MAD je u této veličiny nejnižší. Pokud srovnáme trendy S/P klasifikované 
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řady s řadou určenou průměrnou regionální prahovou teplotou, zjistíme, že je trend slabší. Jak 

je ukázáno výše, je to důsledkem klasifikace smíšených srážek. Teplota 1,1°C bude dále 

využita jako prahová teplota na evropská data. 

5.4 PRODLOUŽENÍ ŘAD S/P ČESKÝCH STANIC DO ROKU 1961 

Na obr. 27 jsou prodlouženy časové řady S/P od roku 1961 do roku 2006 podle všech tří 

dostupných regionálních prahových teplot. Lze vidět, že nejvíce se od časové řady S/P po 

klasifikaci smíšených srážek (černá čára) odlišuje poměr S/P po určení srážek regionální 

minimální prahovou teplotou, která poměr S/P značně nadhodnocuje. Maximální prahová 

teplota spíše S/P podhodnocuje, a jak bylo ukázáno v předchozí kapitole, nejlépe odpovídá 

klasifikované řadě určení srážek podle regionální průměrné prahové teploty. 

 

Obr. 27: Graf ukazuje  poměr S/P v období 1961 až 2006. Jednotlivé křivky ukazují různé 

určení srážek regionálními prahovými teplotami. Tmax a Tmin končí v roce 1997 z důvodu 

absence delších časových řad. 

Křivka S/P určená regionální průměrnou prahovou teplotou by mohla být rozdělena do tří 

období. První období trvalo od roku 1961 do roku 1980, a vyznačovalo se růstem S/P 

(směrnice lineární regrese je 0,22 %/rok, avšak nevýznamná). V navazujícím období v letech 

1981 až 2002 byl nárůst vystřídán poklesem poměru S/P o -0,49 %/rok, významným na 

hladině statistické významnosti 10 %. Poslední analyzované roky (od 2003 až 2006) byly 
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charakteristické relativně vyššími sněhovými úhrny, a tedy i vyšším poměrem S/P . Celkový 

trend poměru S/P podle regionální průměrné prahové teploty v období 1961 až 2006 je  

-0,11 %/rok a je nevýznamný. 

4.5 VZTAH NADMO ŘSKÉ VÝŠKY A VLHKOSTI K PRAHOVÉ TEPLOT Ě 

Jak je popsáno v rešeršní části diplomové práce (Kap. 2.4), na prahovou teplotu má vliv 

nadmořská výška i vlhkost. Pokud by se vztah mezi prahovou teplotou a nadmořskou výškou 

ukázal jako významný, mohly by se prahové teploty odvodit pro každou nadmořskou výšku 

z přímky lineární regrese. Obecně a zjednodušeně platí, že prahová teplota s rostoucí 

nadmořskou výškou klesá (málo a nevýznamně), což se v České republice potvrdilo pouze 

v případě průměrné prahové teploty (Obr. 28). 

 

Obr. 28.: Vztah nadmořské výšky a staničních prahových teplot na deseti českých stanicích 

s přímkami lineární regrese. 

Na obr. 28 je patrný pokles průměrné prahové teploty s výškou (-0,11 °C/100 m), který 

ovšem není významný. Minimální teplota nevykazuje téměř žádnou změnu s výškou, zatímco 

u maximální teploty je změna teploty s výškou největší a dosahuje nejvyšší hodnoty 

spolehlivosti (R2 = 0,30). Zajímavý je fakt, že zatímco průměrná prahová teplota s výškou 

klesá, maximální i minimální teploty s výškou rostou. To si lze vyložit tak, že ve vyšších 

nadmořských výškách mohou padat sněhové srážky i při vyšších maximálních teplotách. 
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Jedním z vysvětlení může být tloušťka atmosférické vrstvy, která je nad horskými stanicemi 

méně mocná, a tudíž sníh může padat i do teplejšího vzduchu a nestihne roztát (Kap. 2.4.2). 

Nicméně tento proces by měl být zřejmý i u minimální a průměrné staniční prahové teploty. 

Závislost maximální staniční prahové teploty na nadmořské výšce se vysvětluje těžko a 

nenašel jsem pro ni žádné přijatelné řešení. 

Vliv relativní vlhkosti je nevýznamný, ale je patrná slabá závislost vlhkosti na průměrné 

teplotě vzduchu (není ukázáno). Potvrdilo se to, co v rešerši – sníh může vypadávat při 

snížené vlhkosti i při teplotách nad bodem mrazu a se zvyšující se relativní vlhkostí podíl 

sněhových srážek nad bodem mrazu klesá. Nicméně vliv relativní vlhkosti lze v evropském 

prostoru zanedbat. Domnívám se, že dopad relativní vlhkosti na skupenství srážek se začne 

projevovat až v mnohem více kontinentálnějšímu klimatu, jako je například centrální Eurasie. 
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6. APLIKACE PRAHOVÉ TEPLOTY NA ŘADY 

EVROPSKÝCH STANIC 

V předchozí kapitole byly stanoveny prahové teploty (odvozené z průměrné, maximální i 

minimální denní teploty) z českých stanic, podle kterých lze nyní přiřadit dennímu úhrnu 

srážek sněhové nebo dešťové skupenství. V této kapitole se aplikuje průměrná prahová teplota 

1,1 °C, která se ukázala jako nejvhodnější indikátor skupenství srážek, na datové řady 

evropských stanic, u kterých není známa žádná informace o skupenství srážek. Tak se zjistí 

změny úhrnů dešťových srážek (dešťové srážky = srážky při průměrné denní teplotě vyšší než 

1,1°C) a sněhových srážek (sněhové srážky = srážky při průměrné denní teplotě nižší než 

1,1°C). Poměr S/P zde odpovídá podílu součtu úhrnu sněhových srážek na součtu úhrnů 

sněhových a dešťových srážek (v procentech) ve všech stanicích Evropy mezi listopadem až 

dubnem. 

6.1 ZMĚNA SKUPENSTVÍ SRÁŽEK V EVROPĚ 

6.1.1 Trendy S/P v Evropě 

Na obr. 29 jsou zobrazeny evropské stanice a jejich trendy S/P celkově za období listopad 

až duben. I přes prostorové odchylky trendu S/P je patrný gradient jihozápad – severovýchod, 

který se vyznačuje tím, že trend S/P se směrem k severovýchodu, a tedy i ke 

kontinentálnějšímu klimatu, stává méně záporným. Gradient lze lépe vidět na obr. 30. Obecně 

lze říci, že největší pokles je zaznamenán pro pás, který se táhne od Skandinávského 

poloostrova přes střední Evropu a k jihovýchodu k pobřeží Černého moře (Obr. 30). Největší 

pokles je zaznamenán na stanici Nordoyan na pobřeží středního Norska (-0,54%/rok).  Z obr. 

29 lze také vidět, že pokles v tomto pásu je na většině stanic významný na 5% hladině 

statistické významnosti. Méně přehledná je z pohledu trendu S/P oblast západního Ruska, 

Finska, Běloruska a Ukrajiny. Zatímco na jihu evropského Ruska poměr S/P klesá (na většině 

stanic, ale málo a nevýznamně), směrem k severu se situace mění. Tři stanice na severu 

evropského Ruska (Obr. 29) vykazují rostoucí trend S/P významný na 5% hladině statistické 

významnosti – stanice Ust Vum (0,22%/rok), Sura (0,16 %/rok) a Troicko Pecherskoe 

(0,16%/rok). 
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Obr. 29: Mapa trendů S/P (%/rok) na všech evropských stanicích. Červenou barvou je značen 

záporný a nulový trend, modrou rostoucí trend. Černý kruh uprostřed stanice znamená 

významný trend na 5% hladině, bílý kruh pak na 10% hladině statistické významnosti. 

 

Obr. 30: Izolinie, vyjadřující hodnotu trendu S/P v Evropě v %/rok. Čárkovaně je vyznačen 

klesající trend, plnou čárou trend rostoucí. 
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Hlavní příčinou popsané změny poměru S/P je nejspíše je teplota. Pro zjištění vlivu 

teploty na skupenství srážek v Evropě bylo vybráno 15 evropských stanic, pro něž byl 

spočítán korelační koeficient mezi S/P a průměrnou teplotou v období listopad až duben  

(Obr. 31). 

 

Obr. 31: 15 stanic v Evropě, na kterých byl spočítán korelační koeficient mezi S/P a 

průměrnou denní teplotou (oba za období listopad až duben). Korelační koeficient je 

zobrazen nad stanicí. 

Lze vidět, že největší korelační koeficienty se nachází na stanicích v střední,  jižní a 

jihovýchodní Evropě. V těchto oblastech má teplota na skupenství srážek hlavní vliv a je 

determinantem skupenství srážek. Tento důsledek je logický: mezi listopadem a dubnem zde 

teploty neklesají hluboko pod bod mrazu – tyto situace se vyskytují spíše výjimečně při 
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východním proudění při průniku chladné vzduchové hmoty z kontinentální Eurasie. Teploty 

zde oscilují kolem bodu mrazu, což má velký dopad na skupenství srážek. Ze všech stanic 

dosáhly nejvyšší hodnoty záporné korelace stanice Brémy a Lund (Obr. 31). Směrem k severu 

se závislost poměru S/P na teplotě snižuje (Tromso -0,56, Rovaniemi -0,22). Totéž platí i pro 

východní až severovýchodní oblasti od střední Evropy. Hodnota korelačního koeficientu na 

stanici Petrohrad je velmi vysoká, ale směrem ke kontinentálnějšímu klimatu na východ silně 

klesá. Zdá se tedy, že na značné části evropského Ruska je vliv teploty zanedbatelný a na 

skupenství srážek nemá téměř žádný vliv. Je to i logické – tyto oblasti jsou ve studeném 

půlroce velmi chladné, a i když zde teplota dlouhodobě stoupá, tak teploty překračují bod 

mrazu pouze vzácně. Na poměr S/P bude mít vliv spíše četnost a intenzita průniku teplých 

vzduchových hmot. Jakýkoliv průnik teplých vzduchových hmot se v průměrné teplotě 

neprojeví, ale tyto neperiodické průniky mohou krátkodobě ovlivnit skupenství srážek. 

V budoucím klimatu lze předpokládat, že tyto průniky mohou být četnější a zároveň se může 

zvyšovat i teplota samotných teplých vzduchových hmot. Tudíž – dlouhodobý nárůst teploty 

neovlivní skupenství srážek v evropském Rusku přímo teplotou, ale spíše intenzitou a 

frekvencí teplejších vzduchových hmot v této oblasti. 

6.1.2 Trendy srážkových úhrnů pro sníh a déšť 

Z metody prahové teploty vyplývá, že na každé stanici lze zjistit za každý rok úhrn 

sněhových a dešťových srážek, a proto se obě skupenství srážek může popsat a zhodnotit 

zvlášť. Podle obr. 32 můžeme zhodnotit prostorové rozložení trendů dešťových a sněhových 

srážek. Relativně jednoduchá situace je v případě jižní části Skandinávského poloostrova a 

střední Evropy. Naprostá většina stanic zde ukazuje pokles úhrnu sněhových srážek ve 

prospěch dešťových srážek, a tedy i klesání poměru S/P. Toto území, kde nejvíce klesá S/P a 

zároveň dochází k nárůstu dešťových srážek a úbytku srážek sněhových, bychom mohli v celé 

Evropě označit za nejkritičtější. Na většině stanic jsou zde také trendy významné (Obr. 29 a 

32). Dvěma výjimkami jsou ve stejné oblasti stanice Oravská Lesná a Col Du Grand St. 

Bernard – na obou stanicích dlouhodobě rostou celkové srážky (listopad až duben), přičemž 

tento růst je z majoritní části důsledkem přibývání sněhu (na obr. 32 na horní mapě jsou to 

jediné dvě stanice ve střední Evropě s přibývajícími sněhovými srážkami). Obě stanice leží 

nad 700 m n. m., což znamená, že vliv nadmořské výšky může být v obou případech důležitý. 

Další ucelenou oblastí, která sousedí se střední Evropou a kde klesá poměr S/P i sněhové 

srážky, zatímco narůstá úhrn dešťových srážek, je Bělorusko, Ukrajina (kromě dvou stanic) a 

část přilehlého Ruska. 
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Obr. 32: Jak obr. 29, ale na horním obrázku je trend úhrnu sněhu, na dolním obrázku trend 

úhrnu deště (oba v mm/rok) mezi listopadem a dubnem. 
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Zajímavá je oblast Skandinávského poloostrova, zejména Švédsko, Finsko a sever Norska. 

Především sever Skandinávského poloostrova a severozápad evropského Ruska jsou regiony, 

kde poměr dlouhodobě S/P klesá (ale málo a nevýznamně), avšak podle obr. 32 zde přibývá 

úhrn jak sněhových, tak i dešťových srážek. U většiny stanic je to důsledkem období 2000 až 

2004, kdy klesl úhrn sněhových srážek, ale jejich dlouhodobý trend stále zůstává kladný. 

Tento trend je zase odrazem období od roku 1961 do roku 2000, kdy se úhrn sněhových 

srážek navyšoval. Mezi lety 2000 až 2004 ale nastává úbytek či stagnace sněhových srážek, 

což se ale stále ještě neprojevilo na hodnotě jejich trendu. V poměru S/P se ale tento pokles 

sněhových srážek v posledních letech již projevuje, a proto klesá. Obecně je změna S/P 

v těchto oblastech málo prokazatelná, protože se hodnoty S/P většinou pohybují mezi 90 % a 

100 % a jakákoliv výraznější odchylka v S/P, byť jen v jednom roce, způsobí změnu trendu. 

V oblastech, kde se dlouhodobý trend S/P pohybuje od -0,1%/rok do 0,05%/rok, není vhodné 

interpretovat změny S/P jako prokazatelné. Výskyt jediné teplejší zimy změní trend S/P, 

především pokud se tato teplejší zima vyskytne na začátku nebo konci sledovaného období. 

To se stalo například na stanici Kirs (Obr. 33), která se nachází severovýchodně od Moskvy. 

Trend S/P je záporný, přitom sněhové srážky dlouhodobě přibývají, stejně jako dešťové. 

Vlivem let 2003 a 2004, které byly zřejmě teplejší, došlo ke snížení poměru S/P a zápornému 

trendu, ačkoliv úhrny obou skupenství dlouhodobě přibývají. Jedinou ucelenou oblastí 

s rostoucím sněhovými srážkami a klesajícími dešťovými srážkami je severovýchod Ruska. 

 

Obr. 33: Časová řada úhrnu sněhového a dešťového skupenství a poměru S/P na stanici Kirs. 

Černými přímkami jsou zobrazeny lineární trendy. 
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Z předchozího lze určit, jak veličina S/P odpovídá změně úhrnů sněhových a dešťových 

srážek. Lze vymezit tři příklady, kdy S/P klesá: 

1) Úhrn sněhu klesá významně, úhrn deště narůstá: tento příklad ilustruje většina 

stanic na jihozápadě Skandinávského poloostrova, ve střední Evropě a Ukrajině. 

Celkové srážky mohou narůstat i klesat. 

2) Úhrn sněhu klesá významně, klesá i úhrn dešťových srážek, ale pomaleji než sníh: 

tento příklad se vyskytuje na stanicích například v Rumunsku a Slovinsku. Celkové 

srážky klesají. 

3) Úhrn sněhu i deště se dlouhodobě zvyšuje, ale přírůstek dešťových srážek je vyšší: 

tento příklad se vyskytuje na některých stanicích na jihu evropského Ruska. 

Celkové srážky narůstají. 

Poměr S/P nejhůře popisuje skupenství srážek v regionech, kde se trend S/P pohybuje 

blízko nuly (trend od -0,1%/rok do 0,05 %/rok). Jak je vidět z předchozích odstavců, tyto 

oblasti se nachází spíše ve vnitrozemské kontinentální Evropě (jih evropského Ruska, 

Bělorusko) nebo v Evropě severní. Pokud pomineme poměr S/P jako indikátor změny 

skupenství a využijeme změny úhrnů srážek jednotlivých skupenství na obr. 32, tak lze vidět, 

že se zde trend deště zpravidla projevuje jako rostoucí, avšak trendy sněhových srážek (až na 

výjimky) také. Tudíž lze obecně říci, že je zde změna skupenství slabá a neprokazatelná. 

Poměr S/P se v Evropě dlouhodobě zvyšuje pouze v jediné souvislé oblasti, což je sever a 

východ evropského Ruska. Na většině stanic s tímto trendem je to důsledek přibývajícího 

úhrnu srážek sněhového skupenství na úkor dešťového. Také se zde nachází několik stanic, 

kde klesá úhrn sněhu i deště, úbytek deště je ale výraznější. Několik stanic s přibývajícím 

poměrem S/P se nachází i ve Finsku, nicméně zde se prolínají trendy S/P záporné i kladné – 

tato oblast není souvislá, ale je spíše odrazem vlivu jednotlivých roků s vysokými nebo 

nízkými hodnotami S/P, které ve výsledku ovlivňují trend, který se stejně pohybuje blízko 

nuly. Obecně lze s prostorovými výjimkami zobecnit změnu skupenství v Evropě na tři pásy: 

1) Jih Skandinávského poloostrova, střední Evropa, jihozápadní Evropa, Ukrajina: 

poměr S/P klesá. Méně sněhových srážek, více dešťových srážek. 

2) Pás od severu Skandinávského poloostrova včetně jeho vnitrozemí přes Pobaltí, a 

Bělorusko na východ a jih evropského Ruska: změna skupenství slabá. 

3) Sever a východ Evropského Ruska: více sněhových srážek, méně dešťových 

srážek. 
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6.1.3 Analýza pro Evropu jako celek 

Obr. 34 ukazuje dlouhodobou změnu S/P, úhrnu dešťového i sněhového skupenství za 

všechny evropské stanice. Hodnota S/P pro jeden rok vznikla sečtením úhrnů sněhových 

srážek všech stanic v daný rok, a poté byla tato hodnota vydělena součtem úhrnů sněhových 

srážek (totožná hodnota) a srážek dešťových, jejichž hodnota byla spočtena stejně (to jest 

součtem všech úhrnů dešťových srážek za všechny stanice ve stejný rok). Takto spočtené 

hodnoty S/P pak byly zhodnoceny trendem. Zjištěné dlouhodobé změny S/P nabývají pro 

celou Evropu hodnot: -0,14 %/rok (S/P, významný na 5% hladině statistické významnosti); 

0,66 mm/rok (déšť, významný na 5% hladině statistické významnosti) a -0,26 mm/rok (sníh, 

významný na 10% hladině statistické významnosti). Lze usoudit, že podíl sněhu na celkových 

srážkách klesá, což je důsledkem zvyšujícího se úhrnu dešťových srážek a klesajícího úhrnu 

srážek sněhových. Průměrný podíl sněhu na celkových srážkách je na všech evropských 

stanicích mezi listopadem a dubnem 46,37 %. 

Pokud se zaměříme na křivky průběhu všech tří veličin, můžeme rozdělit časový průběh 

podle S/P na tři časově různorodá období (Tab. 15). Toto vymezení není kvůli rozdílným 

délkám jednotlivých období příliš vhodné (a druhé období je také velmi krátké), ale pro 

ilustraci si myslím, že má své opodstatnění. 

 
Roky S/P (%/rok) Sníh (mm/rok) Déšť (mm/rok) 

První období 1961 – 1985 -0,02 0,20 0,38 

Druhé období 1986 – 1991 -1,82 -5,33 5,73 

Třetí období 1992 – 2004 0,33 0,79 -1,38 

Celkem 1961 – 2004 -0,14 -0,26 0,66 

Tab. 15: Rozdělení časového průběhu S/P, deště a sněhu (vše jsou hodnoty trendů) za všechny 

evropské stanice v období 1961 až 2004. 

První období lze jednoduše charakterizovat jako stabilní – poměr S/P slabě klesá, úhrny 

obou skupenství se soustavně zvyšují (Obr. 34). Výrazná změna, která je vymezena jako 

druhé období, proběhla mezi lety 1986 a 1991. V průběhu šesti let se dramaticky snižoval 

úhrn sněhu i poměr S/P. Pokles úhrnu sněhových srážek byl kompenzován srážkami 

dešťovými. Poslední fáze – třetí období – je nejzajímavější. Na obr. 34 lze pozorovat, že obě 

skupenství se zde stala ve srovnání s prvním obdobím výrazně proměnlivějšími. Poměr S/P je 

při srovnáním s prvním období nižší, a však postupně se zvyšuje. Úhrn dešťových srážek 
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zůstává s určitými výkyvy stále dost vysoký (v průměru asi o 20 mm více než v prvním 

období), i když v posledních několika letech lze pozorovat klesání úhrnu deště i postupné 

zvyšování poměru S/P. Úhrn sněhových srážek zůstává s mírnými zakolísáními stabilní, 

pomalu rostoucí. Na obr. 34 také věnujme pozornost rokům, kdy vypadlo více sněhových 

srážek, než dešťových. Celkově je jich 13 a je vidět, že většina těchto roků se vyskytla do 

poloviny 80. let. Období s převládajícími sněhovými srážkami jsou: 1965 až 1970 (pouze 

v roce 1967 vypadlo více deště) a 1978 až 1985 (pouze v roce 1979 a 1982 vypadlo více 

deště). V posledním období byl takto výrazný pouze rok 1995. Nabízí se tak otázka, zdali je 

tento trend důsledkem změny klimatu nebo například převládajícího indexu některé dálkové 

vazby (Kap. 8). 

 

Obr. 34: Všechny stanice v Evropě – časový průběh úhrnu dešťových a sněhových srážek 

(mm) a poměru S/P (%). Zelenými pruhy znázorněny roky, kdy byl úhrn sněhových srážek 

vyšší než úhrn dešťových srážek. 
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6.2 ZMĚNA SKUPENSTVÍ SRÁŽEK V JEDNOTLIVÝCH M ĚSÍCÍCH 

V předchozí kapitole bylo analyzováno ucelené období listopad až duben. V následující 

části diplomové práce se popíše poměr S/P a také změna úhrnů sněhových a dešťových srážek 

v jednotlivých měsících. 

Měsíc Trend úhrnu 
sněhových srážek 

Trend úhrnu 
dešťových srážek 

Trend S/P 

Listopad -6,61 -3,17 -0,03 

Prosinec -10,18 24,31 -0,25 

Leden 0,06 33,94 -0,28 

Únor 4,39 29,31 -0,22 

Březen -11,99 24,54 -0,25 

Duben -3,62 6,37 -0,05 

Tab. 16: Trend úhrnů sněhových a dešťových srážek (mm/rok) a S/P (%/rok) pro jednotlivé 

měsíce v Evropě. Všechny hodnoty v tabulce vznikly součtem úhrnů jednotlivých skupenství 

srážek  evropských stanic a následným vyjádřením trendů srážek obou skupenství a poměru 

S/P. 

V tab. 16 lze vidět, že poměr S/P dlouhodobě klesá ve všech měsících, ale významný je 

pouze ve čtyřech nejchladnějších měsících, přičemž největší snížení je zaznamenáno v lednu, 

poté následuje prosinec a březen. Oba okrajové měsíce (listopad a duben), ukazují 

zanedbatelné trendy S/P, které souvisejí s obecně velmi malým výskytem sněhových srážek. 

Prostorové rozložení změny S/P v každém měsíci je zobrazeno na obr. 35. Listopad je 

měsíc, kdy není zaznamenán velký úbytek S/P, což se projevuje i na mapě – většina Evropy 

ukazuje vzestupný trend S/P, ovšem pouze na několika málo stanicích je tento trend 

významný. Tyto stanice se nachází v severních regionech evropského Ruska. Přestože se 

v Evropě podle obr. 35 vyskytují i ostatní regiony s růstem S/P, tyto trendy zde nejsou 

významné, ale jsou spíše důsledkem velké proměnlivosti skupenství srážek. V tab. 16 také 

vidíme trendy sněhových a dešťových srážek – v listopadu se úhrn obou skupenství snižuje, 

ale u sněhu je úbytek vyšší, což se projevuje záporným trendem S/P.  

To, že se v listopadu poměr S/P snižuje pomalu, může být důsledkem dvou hlavních 

faktorů. Prvním z nich je teplota. V podzimních měsících totiž průměrná podzimní teplota 

v Evropě neroste, nebo jen velmi málo (Klein Tank et al. 2005, Brázdil et al. 2009). Jelikož 

průměrná denní teplota má na skupenství největší vliv, tak tento faktor by mohl částečně 
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vysvětlovat neklesající S/P. Druhým faktorem, jak již bylo napsáno výše, je příliš málo 

sněhových srážek ve střední, jižní Evropě a v oblastech, kde klima přechází v kontinentální 

(Rumunsko, Bělorusko). Listopad je obecně řečeno měsícem, který je přechodný – postupně 

se během listopadu výrazně ochlazuje, ale celkově je teplotně velmi proměnlivý, což 

v důsledku může znamenat, že v listopadu může nasněžit relativně velký úhrn srážek, naopak 

se ale vyskytují častěji listopady, kdy sněží velmi málo nebo vůbec. Nicméně v oblasti 

evropského Ruska nebo severní Evropy je sníh běžný i v tomto měsíci, a proto je růst 

sněhových srážek v těchto oblastech pravděpodobný, ačkoliv na většině stanic nevýznamný. 

Nyní se zaměřím na jediné ucelené roční období, které zde analyzuji, to jest zimu 

(prosinec, leden a únor). Ve všech zimních měsících je pokles S/P významný. Pokud se 

podíváme na tab. 16 na změnu úhrnů deště a sněhu, tak lze vidět, že úhrn sněhu v zimních 

měsících klesá pouze v prosinci, ostatní dva měsíce vykazují slabý nárůst. Důležitější je ale 

významné přibývání dešťových srážek ve všech měsících, z čehož vyplývá i celkové 

přibývání zimních srážek a významný pokles S/P ve většině Evropy, což je v souladu se 

studiemi Brázdil et al. (2009) nebo Klein Tank et al. (2002). Na obr. 35 také vidíme, že ve 

všech třech měsících se nachází centrum poklesu S/P v oblasti střední Evropy a v jižní části 

Skandinávského poloostrova. Oproti tomu lze vidět, že oblasti kontinentálního Ruska, 

především jeho severní části, nepodléhají žádné změně S/P. Za zmínku jistě stojí prostorové 

rozložení změny S/P v lednu – velmi nápadné je oblast poklesu s centrem blízko Jutského 

poloostrova a severního Německa, ale nalezneme i nevýrazné protikladné centrum v oblasti 

pobřeží u hranic Rumunska a Bulharska. Tento gradient se vyznačuje méně záporným 

trendem poměru S/P směrem od střední Evropy k Černému moři. Totožný gradient rovněž 

vidíme v prosinci a únoru, nicméně v obou měsících je vyjádřen méně a je slabší (Obr. 35). 

Zimní pokles poměru S/P, zvyšující se dešťové srážky a nevýznamný trend sněhových 

srážek může odkazovat na dvě příčiny. Obecně vzato, hlavní příčinou snižování S/P je teplota, 

která se dlouhodobě v zimních měsících na většině stanic Evropy zvyšuje (Klein Tank et el. 

2005). Druhým faktorem pak může být také teplota, která se mění i se změnou směru 

proudění (s přínosem studených/teplých vzduchových hmot). Při vyšší frekvenci průniku 

teplých vzduchových hmot do dané oblasti se může poměr S/P snižovat i vlivem těchto 

událostí. 
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Obr. 35: Trend poměru S/P (%/rok) pro jednotlivé měsíce. Kladné a nulové (záporné) izočáry 

jsou vyznačeny plnou čarou (tečkovaně). Interval izočar je 0,1%/rok 



84 

 

Březen, jako první jarní měsíc, se charakterem změny skupenství srážek blíží spíše 

zimním měsícům. Největší podobnost je v téměř totožné hodnotě trendu S/P (Tab. 16). Od 

zimních měsíců se ale odlišuje významným poklesem úhrnu sněhových srážek a taktéž 

významným nárůstem dešťových srážek. Prostorově (Obr. 35) nejvíce klesá S/P opět ve 

střední Evropě a jižních regionech Skandinávského poloostrova, ale obecně je pokles S/P 

patrný téměř pro celou Evropu. Tato negativní změna S/P i jednotlivých skupenství srážek by 

mohla reflektovat obecně rostoucí jarní teplotu a dřívější začátek jara. 

Posledním měsícem, který je zde analyzován, je duben. Při velké proměnlivosti úhrnů 

skupenství dubnových srážek trend S/P značně ovlivňují méně četné situace s vysokými 

úhrny sněhových srážek, podobně jako v listopadu. 

Pokud srovnáme celkový trend S/P za celé období listopad až duben s jednotlivými 

měsíci, tak lze vidět, že příčnou růstu S/P v oblasti severního a východního Ruska je nejspíše 

zvyšování poměru S/P v listopadu. V ostatních měsících zde neprobíhá žádná významná 

změna S/P. A naopak, pokles S/P v střední Evropě a jihozápadní Skandinávii je rozprostřen 

do všech měsíců, kromě listopadu a dubna, kdy lze interpretaci S/P v těchto oblastech 

považovat minimálně za nespolehlivou. 

6.3 ZMĚNA SKUPENSTVÍ SRÁŽEK V OBDOBÍ 1900 AŽ 2012 

Zatímco v minulé kapitole jsem se zabýval obdobím 1961 až 2004, zde analyzuji změny 

skupenství srážek od roku 1900 do roku 2012. Vzhledem k požadavku stejného časového 

intervalu se počet dostupných řad stanic podstatně snižuje. Nakonec jsem vybral celkem osm 

evropských stanic, jejichž seznam je zobrazen v tab. 17. 

Pokrytí stanic odpovídá střední Evropě a jejímu blízkému prostoru. Stanice byly vybrány 

tak, aby obsahovaly co nejméně chybných roků. Nejvíce takových stanic s dlouhými 

naměřenými řadami se vyskytovalo v Německu. Ostatní evropské stanice s dlouhými 

datovými řadami obsahovaly již velké množství chybných roků. 

Z výsledků vyplývá, že poměr S/P dlouhodobě klesá, což ukazuje i směrnice lineární 

regrese (Tab. 17). Od počátku 20. století až do roku 1924 poměr S/P klesal (-0,33%/rok), poté 

nastal růst do roku 1941 (0,98 %/rok). Od roku 1944 do 1984 je poměr proměnlivý, kdy se 

střídají roky s vysokými a nižšími hodnotami poměru S/P, avšak celkově se podíl sněhových 

srážek na celkových snižuje (Obr. 36). Výrazný propad nastává po roce 1985 do počátku 90. 
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let, kdy také dosahuje S/P svých nejnižších naměřených hodnot (rok 1992 pouze 9,7 %). Po 

roce 1992 pak nastává až do současnosti pomalý růst poměru S/P (0,40 %/rok). 

Stanice Trend S/P Počet chybných roků 

Bamberg -0,09 0 

Brémy -0,04 2 

Frankfurt 0,01 1 

Lublaň -0,03 3 

Mnichov -0,18 5 

Postupim -0,03 0 

Hohenpeissenberg -0,12 0 

Hamburg -0,09 0 

Celkem -0,06 - 

Tab. 17: Trendy S/P evropských stanic (%/rok) a počet chybných roků. Definice chybného 

roku je popsána v kap. 3.2. 

 

Obr. 36: Dlouhodobá změna S/P 1900 až 2012. Hodnota S/P vznikla součtem úhrnů 

sněhových a dešťových srážek všech osmi stanic a následně vyjádřením relativního podílu 

sněhových srážek na součtu sněhových a dešťových srážek (vše v období listopad až duben). 

Černou přímkou je zobrazena přímka lineární regrese. 
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6.4 SOUVISLOST NADMOŘSKÉ VÝŠKY A S/P V EVROPĚ 

Vliv nadmořské výšky na dlouhodobou změnu S/P není příliš velký – závislost je velmi 

slabá. Nicméně si lze všimnout, že žádná stanice výše než 300 m n. m. nevykazuje růst S/P, 

pouze pokles (Obr. 37). Na nejvýše položených stanicích nad 800 m n. m. klesá poměr S/P 

přibližně od -0,20 %/rok do -0,40 %/rok, ale obecně nejvyšší zaznamenané poklesy se 

vyskytují na stanicích s nižší nadmořskou výškou. Na nejvýše položené stanici Col Du Grand 

St. Bernard ve výšce 2 472 m n. m. není téměř žádná změna S/P patrná. Klima v takových 

nadmořských výškách je totiž natolik studené, že zde žádná důležitá změna skupenství srážek 

neprobíhá. Toho si lze povšimnout v tab. 18, kde je trend S/P v listopadu významný na 10% 

hladině statistické významnosti, ale tato významnost je důsledkem roku 2004, kdy v listopadu 

vypadl velký úhrn srážek ve formě deště. Ve stejné tabulce lze vidět, že podíl sněhu na 

celkových srážkách se mezi listopadem a dubnem blíží ve všech měsících 100 %. V takových 

nadmořských výškách je totiž klima natolik studené, že zde vypadávají všechny srážky ve 

studeném půlroce ve formě sněhu. Lze říci, že zde žádná významná dlouhodobá změna 

skupenství srážek neprobíhá (Tab. 18). 

 

Obr. 37: Graf ukazuje souvislost nadmořské výšky a poměru S/P na všech evropských 

stanicích, kromě té nejvyšší (Col Du Grand St. Bernard 2 472 m n. m.). 
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Z předchozí analýzy stanic podle nadmořské výšky vyplývá, že přibližně mezi 1 200 m n. 

m. a 2 400 m n. m. se nachází hranice, na které se vliv teploty na změnu skupenství stává 

zanedbatelným. Nicméně tuto hranici nelze v této diplomové práci stanovit z důvodu nízkého 

počtu stanic nad 1 000 m n. m. Tato hranice také bude zřejmě regionálně podmíněná. 

Období S/P (%) Trend S/P (%/rok) 

Listopad 95,8 -0,16 

Prosinec 98,7 0,05 

Leden 99,6 0,00 

Únor 99,9 0,00 

Březen 98,9 -0,06 

Duben 97,8 -0,06 

Listopad až duben 98,5 -0,03 

Tab. 18: Průměr podílu sněhových srážek na celkových (sloupec S/P) a dlouhodobý trend S/P 

(sloupec trend S/P) na stanici Col Du Grand St. Bernard ve Švýcarsku v nadmořské výšce 

2 472 m n. m. 
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7. CITLIVOST TREND Ů S/P NA JINÉ PRAHOVÉ TEPLOTY 

A NA METODU DVOU PRAHOVÝCH TEPLOT 

V předchozích kapitolách byly srážkové řady evropských stanicí rozděleny průměrnou 

prahovou teplotou Tprům = 1,1°C na sněhové a dešťové skupenství. Nabízí se ale otázka, jak 

by se změnily trendy S/P i úhrnů obou skupenství při jiné prahové teplotě. Ačkoliv jak je 

v rešerši ukázáno (Kap. 2.4), hodnota průměrné prahové teploty se globálně příliš neliší  

(i když existuje závislost například na vlhkosti vzduchu), tak je vhodné analyzovat změny 

trendů i při jiných prahových teplotách. Pokud by se změnily stanice, z kterých je zde 

odvozena prahová teplota (jiný počet stanic, jiné území, jiné nadmořské výšky), pak je možné, 

že by prahová teplota nabyla jiné hodnoty. 

Do citlivostní studie bylo vybráno celkem 20 stanic, z toho 4 z České republiky. Bylo 

využito celkem pět různých prahových teplot, a také metoda dvou prahových teplot, jak byla 

popsána v rešerši (Kap. 2.2.4). Prahové teploty jsou zvoleny takto: Tprům = 0,1°C; 0,6°C; 

1,1°C; 1,6°C a 2,1°C. 

7.1 POPIS METODY DVOU PRAHOVÝCH TEPLOT 

Přístup, který používá dvou prahových teplot k rozdělení srážek na sníh/smíšené srážky 

(Ts) a smíšené srážky/déšť (Td), je složitější. Srážky, které vypadly při teplotě nižší, než Ts se 

považují za sněhové, a ty, které vypadly při teplotě nad Td za dešťové. Zde bylo využito Ts = 

0°C a Td = 2°C. Obě prahové teploty vymezují interval smíšených srážek (zde mezi 0°C a 

2°C), který lze různě klasifikovat na sníh a déšť. 

Pro porovnání bylo využito dvou metod klasifikace smíšených srážek. První z nich 

rozděluje úhrn smíšených srážek na dvě poloviny a polovinu přiřadí k dešti a polovinu ke 

sněhu (v Tab. 19 je to sloupec “Půl“). Druhá metoda je komplikovanější. Nejprve byl z dat 

stanic České republiky zobrazen klesající podíl sněhu na celkových srážkách mezi teplotami 

0°C a 2°C (Obr. 38). Průběh klesajícího podílu sněhových srážek v závislosti na průměrné 

teplotě byl poté popsán lineární regresí. Podle rovnice lineární regrese (na Obr. 38 v horním 

pravém rohu) byl poté spočítán podíl sněhových i dešťových srážek pro každou desetinu 

stupně mezi 0°C a 2°C. Takto vypočtený podíl byl pak aplikován na všech 20 stanic a tím byl 

zjištěn úhrn sněhu a deště ze smíšených srážek. Úhrn sněhu ze smíšených srážek byl pak 

přičten ke sněhovým srážkám, které se vyskytly pod Ts a analogicky se dešťové srážky ze 
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smíšených srážek připočetly k dešťovým srážkám, které se vyskytly nad Td. V tab. 19 je trend 

S/P, který vznikl touto metodou zapsaný v posledním sloupci “Poměrně lineární regresí“. 

Samozřejmě lze zvolit i jiné Td a Ts. Jak je ukázáno v rešerši, stejně se využívají i teploty 

Td = -1°C a Ts = 3°C. Volba závisí na grafech průběhu podílu sněhových a dešťových srážek 

v závislosti na teplotě a také na autorovi, jaká teplotní rozhraní si zvolí. 

 

Obr. 38: Závislost podílu sněhových srážek na průměrné denní teplotě v intervalu 0°C až 2°C. 

Tento interval odpovídá smíšeným srážkám. Křivka je odvozena ze všech stanic České 

republiky. Rovná křivka je přímka lineární regrese a v pravém rohu je zobrazena její rovnice 

(y) s hodnotou spolehlivosti (R2). 
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7.2 VÝSLEDKY CITLIVOSTNÍ STUDIE 

Na obr. 39 lze vidět všech 16 evropských stanic v citlivostní studii. České stanice v 

obrázku nejsou zobrazeny. Barvy na mapě symbolizují změnu trendů S/P s rostoucí prahovou 

teplotou. To znamená, že červená barva symbolizuje zápornější trend s rostoucí prahovou 

teplotou, modrá kladnější (méně záporný) trend s rostoucí prahovou teplotou a zelená barva 

neukazuje žádnou, popřípadě proměnlivou změnu S/P se zvyšující se prahovou teplotou. 

 

Obr. 39: Stanice, které byly využity v citlivostní analýze (vedle čtyř českých stanic). Barva 

stanice značí: červená – s rostoucí prahovou teplotou je trend S/P zápornější, modrá značí 

kladnější trend s rostoucí prahovou teplotou a zeleně jsou zobrazeny stanice, kde není žádná 

výrazná změna trendu, nebo není jednoznačná. 
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Stanice Jedna prahová teplota Dvě prahové teploty 

 
0,1°C 0,6°C 1,1°C 1,6°C 2,1°C Změna Půl Poměrně 

lineární regresí 

Brest -0,26 -0,34 -0,34 -0,32 -0,31 0 -0,29 -0,30 

Kursk -0,24 -0,18 -0,19 -0,14 -0,21 0 -0,22 -0,20 

Rovaniemi -0,05 -0,04 -0,06 -0,04 -0,03 0 -0,04 -0,04 

Ukhta Kaleava -0,08 -0,07 -0,05 -0,09 -0,05 0 -0,07 -0,07 

Brémy -0,17 -0,18 -0,22 -0,26 -0,32 zápornější -0,23 -0,22 

Lublaň -0,04 -0,09 -0,12 -0,15 -0,26 zápornější -0,14 -0,13 

Řezno -0,18 -0,22 -0,27 -0,33 -0,35 zápornější -0,25 -0,25 

Sauda -0,24 -0,36 -0,35 -0,42 -0,46 zápornější -0,34 -0,34 

Ufa 0,02 0,04 -0,04 -0,07 -0,10 zápornější -0,03 -0,03 

Bacau -0,26 -0,34 -0,25 -0,20 -0,20 kladnější -0,23 -0,23 

Kanin Nos -0,07 -0,07 -0,05 -0,04 -0,03 kladnější -0,03 -0,03 

Lund -0,22 -0,22 -0,19 -0,13 -0,14 kladnější -0,17 -0,17 

Nižnij Novgorod -0,13 -0,15 -0,12 -0,10 -0,05 kladnější -0,09 -0,10 

Petrohrad -0,28 -0,25 -0,24 -0,22 -0,20 kladnější -0,24 -0,24 

Tromso -0,22 -0,22 -0,19 -0,13 -0,14 kladnější -0,17 -0,17 

Vardoe -0,10 -0,03 -0,01 -0,02 0,01 kladnější -0,05 -0,04 

Česká republika 

Praha, Ruzyně -0,23 -0,29 -0,28 -0,28 -0,34 zápornější -0,27 -0,28 

Liberec -0,12 -0,12 -0,13 -0,13 -0,14 zápornější -0,12 -0,12 

Svratouch -0,31 -0,28 -0,24 -0,19 -0,2 kladnější -0,25 -0,26 

Lysá hora -0,11 -0,06 -0,06 -0,03 0,01 kladnější -0,06 -0,06 

Tab. 19: Citlivostní analýza vybraných 16 evropských a 4 českých stanic. Sloupec “Jedna 

prahová teplota“ vyjadřuje trend řad S/P (%/rok) určené jednou průměrnou prahovou 

teplotou (0,1°C; 0,6°C; 1,1°C; 1,6°C; 2,1°C). Sloupec “Změna“ odkazuje na to, zdali je trend 

s rostoucí prahovou teplotou zápornější, kladnější nebo se nemění nebo změna trendu není 

jednoznačná (v sloupci trend hodnota “0“). Sloupec “Dvě prahové teploty“ odkazuje na 

trend S/P (%/rok) určený dvěma prahovými teplotami (0°C a 2°C) – sloupec “Půl“ značí 

klasifikaci smíšených srážek mezi 0°C a 2°C na dvě poloviny a přiřazení k oběma 

skupenstvím, sloupec “Poměrně lineární regresí“ je vysvětlen v textu (Kap. 7.1). 
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V tab. 19 jsou ukázány trendy S/P po aplikaci různých prahových teplot. Nejprve budeme 

věnovat pozornost poměrům S/P určenými jednou prahovou teplotou na evropských stanicích. 

Na čtyřech stanicích, ležící v přechodném území ke kontinentálnějšímu klimatu se ukazuje, že 

trend S/P se nemění jednoznačně, tj. neklesá ani neroste s měnící se prahovou teplotou. U pěti 

stanic se se zvyšující prahovou teplotou trend S/P stává zápornějším, což znamená, že pokud 

určíme skupenství srážek vyšší prahovou teplotou, pokles S/P bude vyšší. Čtyři z pěti stanic, 

které této skutečnosti podléhají, leží v oblasti, kde se dlouhodobě projevuje značný pokles 

S/P, což jsou oblasti střední Evropy a jižní Skandinávie. Na obr. 40 je zobrazen průběh S/P na 

stanici Sauda. Tato stanice byla zvolena záměrně, protože se zde s rostoucí prahovou teplotou 

stává trend zápornější. 

 

Obr. 40: Průběh poměru S/P (%) mezi listopadem a dubnem na stanici Sauda (jihozápad 

Norska), která se projevuje zápornějším trendem S/P s rostoucí prahovou teplotou. Pro 

zjednodušení je zobrazeno určení skupenství srážek pouze třemi (namísto pěti) průměrnými 

prahovými teplotami. 

Jaká je příčina toho, že převážně ve střední Evropě se trend S/P s rostoucí teplotou stává 

zápornějším? Zřejmě to závisí na úhrnu srážek mezi 0,1°C a 2,1°C. Čím vyšší prahová teplota 

se aplikuje, tím více srážek v tomto intervalu se klasifikuje jako sněhové. Tím se mění 

nejenom každoroční hodnota S/P, ale i dlouhodobý trend. Trend lineární regrese je nejvíce 

ovlivněn hodnotami S/P na počátku a na konci sledovaného období. V případě stanice Sauda 

(a zřejmě i mnoha dalších evropských stanic) na začátku 60. let vypadl velký úhrn srážek 
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mezi 0,1°C a 2,1°C. Při zvyšování prahové teploty se poté logicky přidělí sněhu větší 

srážkový úhrn. Například v roce 1962 byl poměr S/P při Tprům = 0,1°C 35 %; při 1,1°C 50 % a 

při 2,1°C 70 % (Obr. 40). Při aplikaci prahové teploty 2,1°C se tedy podíl sněhových srážek 

oproti prahové teplotě 0,1°C zdvojnásobil. Důsledkem bylo velké nadhodnocení sněhu vlivem 

velkého úhrnu srážek mezi 0°C a 2°C na začátku období, zatímco v pozdějších obdobích je 

úhrn srážek v tomto intervalu spíše nižší. Vysoké úhrny srážek (mezi 0°C a 2°C) na začátku 

období a nízké úhrny srážek v tomtéž teplotním intervalu na konci období jsou hlavní 

příčinou zápornějšího trendu S/P se zvyšující se prahovou teplotou. 

 

Obr. 41: Průběh poměru S/P (%) mezi listopadem a dubnem na stanici Lund (jih Švédska), 

která se projevuje kladnějším trendem S/P s rostoucí prahovou teplotou. Pro zjednodušení je 

zobrazeno určení skupenství srážek pouze třemi (namísto pěti) průměrnými prahovými 

teplotami. 

Na sedmi z 16 stanic v Evropě se projevuje S/P kladnějším trendem s rostoucí prahovou 

teplotou (Tab. 19). Paradoxně vůči předchozím odstavcům je tato změna nejvíce patrná na 

stanici Lund (jih Švédska), protože se nachází na jihu Skandinávie, která byla v předchozím 

odstavci označena jako oblast, kde je změna opačná. Průběh poměru S/P po aplikaci různých 

prahových teplot na stanici Lund je zobrazen na obr. 41. Platí, že se zvyšující se prahovou 

teplotou je trend poklesu S/P kladnější. Zde je tato skutečnost způsobena obdobím od roku 

1999 do roku 2004, kdy poměr S/P ubýval, po rozdělení Tprům = 0,1°C je ale úbytek 
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razantnější. Částečně může být příčinou i období 1990 až 1994, kdy se při Tprům = 0,1°C 

poměr S/P snižoval, ale při rozdělení Tprům = 2,1°C se naopak zvyšoval. 

Křivky na obr. 40 a 41 nevypovídají pouze o časovém průběhu S/P, ale také o procentu 

srážek, které vypadne mezi 0,1°C a 2,1°C. Čím menší je vzájemná vzdálenost těchto křivek, 

tím méně srážek vypadne v tomto intervalu. Interval srážek mezi 0,1°C a 2,1°C lze 

identifikovat jako smíšené srážky, které jsou v tomto teplotním rozpětí velmi četné. Je vidět, 

že křivky na obr. 40 jsou od sebe více vzdálené než na obr. 41, což poukazuje na vliv teploty 

na skupenství srážek. Zpravidla se regiony s velkými úhrny smíšených srážek nachází ve 

střední Evropě v oblastech, kde teplota neklesá hluboko pod bod mrazu. Pak záleží na tom, 

kdy se vyskytnou roky s velkým úhrnem smíšených srážek, které dlouhodobý trend mohou 

změnit. 

 

Obr. 42: Průběh poměru S/P (%) na stanici Lysá hora (listopad až duben). Pro zjednodušení 

je zobrazeno určení srážek pouze třemi (namísto pěti) průměrnými prahovými teplotami. 

V České republice se na dvou stanicích trend S/P s rostoucí prahovou teplotou stává 

zápornější a na dvou kladnější. Kladnější změna trendu se vyskytuje na výše položených 

stanicích (Lysá hora a Svratouch), zatímco zápornější změna trendu se vykytuje na níže 

položených stanicích (Liberec a Praha, Ruzyně). Na našem území má nadmořská výška velký 

vliv a se zvyšující se nadmořskou výškou klesá úhrn smíšených i dešťových srážek – teplota 

se zde v chladném půlměsíci pohybuje spíše pod bodem mrazu a osciluje kolem něj málo. 

Menší úhrn smíšených srážek na výše položených stanicích pak vede k tomu, že se trend S/P 
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při vyšší prahové teplotě stává stabilnější, méně proměnlivější a tudíž i kladnější, což je 

ostatně demonstrováno i na stanici Lysá hora (Obr. 42). 

Z předchozích odstavců lze usoudit, že na stanicích s chladným klimatem (severní a 

kontinentální Evropa, vyšší nadmořské výšky) je trend S/P při zvyšující se prahové teplotě 

většinou kladnější. U níže položených a teplejších stanic je tomu naopak. Je to důsledkem 

srážek v intervalu 0°C až 2°C: na stanicích s chladnějším klimatem bude teplota 2°C 

v chladném půlroce překračována málo, což povede při zvyšující se prahové teplotě 

k vysokému podílu sněhových srážek a stabilnějšímu trendu S/P. Tento závěr ale nelze 

zobecnit na všechny stanice. Změna trendů S/P také závisí na letech, kdy se vyskytne velmi 

mnoho smíšených srážek, které celkový trend změní. Tyto události se ale na všech stanicích 

pochopitelně nebudou vyskytovat ve stejném roce, a proto změna trendu S/P s měnící se 

prahovou teplotou souvisí i s individuálními staničními průběhy S/P, které reflektují teplejší 

zimy s více smíšenými a dešťovými srážkami. 

Metoda dvou prahových hodnot, která byla podrobně popsána v rešerši (Kap. 2.2.4) je 

propracovanější a složitější, a tudíž by její výsledky měly lépe odpovídat realitě. V kap. 5.2 

byly srovnávány řady S/P určené prahovou teplotou 1,1°C s klasifikovanými řadami, které 

odpovídají skutečnému skupenství srážek nejlépe. Zde se nabízí ještě další možnost, a to 

srovnání řad určenými prahovou teplotou 1,1°C s řadami, které vznikly metodou dvou 

prahových teplot. Metoda dvou prahových hodnot je sofistikovanější a měla by odpovídat 

skutečnému skupenství srážek lépe než jedna prahová teplota. 

Nejprve srovnání obou možností metod dvou prahových hodnot: v tab. 19 jsou to poslední 

dva sloupce a nutno dodat, že rozdíl v směrnicích lineární regrese obou metod je minimální, 

v některých případech nulový. Tudíž zřejmě nemá smysl obě možnosti porovnávat a 

s klidným vědomím lze použít jednodušší metody rozdělení úhrnu smíšených srážek na 

poloviny. Při srovnání metod jedné a dvou prahových teplot bylo zjištěno, že trendy S/P 

určené prahovou teplotou 1,1°C (absolutní rozdíl mezi sloupci “1,1“ a “Poměrně lineární 

regresí“ v tab. 19) se obecně nejvíce blíží metodě obou prahových hodnot, která je 

sofistikovanější a lépe popisuje závislost skupenství srážek na teplotě. To potvrzuje, že 

prahová teplota 1,1°C byla z českých dat stanovena správně a mohla být využita na určení 

skupenství srážek v Evropě. 
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8. VLIV DÁLKOVÝCH VAZEB NA ZM ĚNU SKUPENSTVÍ 

SRÁŽEK V EVROPĚ 

Dálkové vazby jsou podrobně popsány v rešerši v kapitole 2.8. V Evropě platí, že dálkové 

vazby mají vliv na směr proudění do Evropy, a tudíž i na přínos různě teplých vzduchových 

hmot. Tímto způsobem lze předpokládat, že dálkové vazby budou mít prostřednictvím změny 

směru proudění a tedy i teploty vliv na skupenství srážek v Evropě. Dálkové vazby 

samozřejmě ovlivňují i další meteorologické veličiny, jako např. celkový úhrn srážek, avšak 

ty v této diplomové práci nejsou podstatné. 

Měsíc NAO EA EU 1 EU 2 

Listopad -0,13 -0,41 -0,56 0,19 

Prosinec -0,09 -0,48 -0,15 -0,16 

Leden -0,47 -0,48 0,17 0,13 

Únor -0,24 -0,51 0,39 0,00 

Březen -0,30 -0,30 0,17 -0,19 

Duben -0,08 -0,33 -0,13 0,34 

Celkem -0,38 -0,47 0,17 -0,17 

Tab. 20: Korelační koeficienty mezi S/P a indexem dálkových vazeb. Hodnoty vyjadřují 

korelační koeficient mezi řadou S/P a řadou indexu dálkové vazby pro každý měsíc. Řádek 

“Celkem“ je vyjádřením korelačního koeficientu mezi řadou průměrného indexu dálkové 

vazby (listopad až duben) a řadou S/P, která vznikla součtem všech stanic v Evropě a 

vyjádřením poměru S/P (také listopad až duben). 

V tab. 20 jsou přehledně zobrazeny korelační koeficienty mezi S/P a indexem dálkových 

vazeb ve všech měsících. Nejdůležitější dálkovou vazbou je východoatlantický mód, který 

ovlivňuje skupenství srážek ve všech měsících. Severoatlantická oscilace je taktéž důležitá, 

ale pouze v lednu, únoru, březnu a dubnu. Ostatní dva módy – EU 1 a EU 2 obecně nemají na 

skupenství srážek v celoevropském prostoru velký vliv, avšak regionálně se jejich souvislost 

se skupenství srážek projevit může (Kap. 8.3 a 8.4). Korelační koeficienty se u EU 1 a EU 2 

projevují proměnlivostí v jednotlivých měsících: v některých měsících je korelace kladná, 

v jiných zase záporná. Výborně je to vidět na příkladu EU 1, která negativně ovlivňuje 

skupenství srážek v listopadu a pozitivně v únoru, přičemž obě korelace jsou statisticky 

významné. EU 2 se pozitivně projevuje pouze v dubnu. Nicméně pokud bychom EU 2 vztáhli 
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k evropskému prostoru poněkud obecněji, mohli bychom říci, že pokud v dubnu bude 

převládat kladná fáze EU 2, pak se zvyšuje pravděpodobnost sněhových srážek. Z tab. 20 také 

vyplývá, že v únoru skupenství srážek v celém evropském prostoru významně ovlivňují tři ze 

čtyř dálkových vazeb. Naopak poněkud překvapivé pro mě bylo slabé zastoupení 

severoatlantické oscilace na změně skupenství srážek v prosinci. 

8.1 SEVEROATLANTICKÁ OSCILACE 

Hodnoty korelačního koeficientu mezi S/P a indexem severoatlantické oscilace (NAO) se 

pohybují od -0,3 po 0,2. Na obr. 43 lze vidět prostorové rozložení korelací v Evropě. Největší 

dopad má NAO na skupenství srážek střední Evropy a jižní části Skandinávského 

poloostrova. Při kladné fázi dochází k teplému proudění právě do střední Evropy a části 

Skandinávského poloostrova. Z toho pak plyne záporná korelace mezi S/P a indexem NAO. 

Čím silnější kladná fáze NAO, tím je teplé západní proudění do Evropy silnější, a tím méně 

srážek padá ve formě sněhu. Nejvyšší záporné korelace jsou na stanicích Vlissingen 

(Nizozemsko, -0,55) a Vigra (jihozápad Norska, -0,51). Korelace slábne směrem 

k severovýchodu a také k jihovýchodu a dosahuje nulové hodnoty v kontinentální oblasti 

evropského Ruska (Obr. 43). Taktéž směrem k jihovýchodu dosahuje korelace nuly u pobřeží 

Černého moře na hranicích Rumunska s Bulharskem. Největší hodnota kladného korelačního 

koeficientu se v této oblasti se vyskytuje na stanici Izmail v Ukrajině (0,23, významná na 10% 

hladině statistické významnosti). Obecně lze tedy říci, že NAO má dopad na skupenství 

srážek ve značné části Evropy kromě západního pobřeží Černého moře s přilehlými regiony a 

východní části evropského Ruska. 

Jediné dvě stanice, na kterých je kladná korelace mezi S/P a indexem NAO významná na 

statistické hladině 5 %, jsou islandské stanice Reykjavik a Teigerhorn (0,30 a 0,34). 

Zjednodušeně zde tedy platí, že při kladném indexu NAO zde více sněží. Snad to může být 

důsledkem vpádu studených vzduchových hmot v týlu islandské cyklóny, která je při kladné 

fázi NAO hlubší. 
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Obr. 43: Vliv NAO na skupenství srážek v Evropě. Izolinie vyjadřují (po desetinách) hodnotu 

korelace mezi poměrem S/P a indexem NAO v období listopad až duben. Čárkovaně je 

zobrazen záporný korelační koeficient, plnou čarou nulový a kladný korelační koeficient. 

Červeným trojúhelníkem jsou zobrazeny stanice, na kterých je korelační koeficient významný 

na 5% hladině statistické významnosti. 

Korelační koeficient mezi indexem NAO a S/P činí celkově pro všechny evropské stanice 

za období listopad až duben -0,38 (významný na 5% hladině statistické významnosti). 

Souvislost NAO a skupenství srážek ovšem není stejná ve všech měsících (Tab. 20). Obecně 

platí, že severoatlantická oscilace nejvíce ovlivňuje meteorologické faktory v zimě (Hurrell et 

al. 2003), což se projevuje i v diplomové práci (docela překvapivě kromě prosince). V únoru 

je negativní korelace slabší a v březnu opět zesiluje. Nejslabší dopad na skupenství srážek má 

NAO v dubnu (korelační koeficient -0,08), prosinci (korelační koeficient -0,09) a listopadu 

(korelační koeficient -0,13). Důležité je zvýraznit fakt, že všechny měsíční korelační 
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koeficienty jsou záporné. Měsícem, kdy je poměr S/P severoatlantickou oscilací ovlivněn 

nejvíce, je leden (korelační koeficient -0,47).  

Ukázka vlivu severoatlantické oscilace na skupenství srážek je zobrazena na obr. 44. 

Stanice Postupim byla vybrána záměrně z důvodu významné korelace mezi S/P a indexem 

NAO (-0,39). Na stanici Postupim je velmi dobře vidět opačné hodnoty S/P a indexu NAO. 

Ne vždy je ale NAO jediným faktorem, který vysvětluje skupenství srážek. Dobře to lze 

demonstrovat při srovnání roku 1968 a 1969. V roce 1968 je zobrazen pokles S/P pod 40 %. 

V dalším roce – 1969 – byl index téměř stejně záporný, jak v roce předcházejícím, ale poměr 

S/P se zvýšil o 20 %. Dále lze na obr. 44 vidět i sněhově velmi chudý počátek devadesátých 

let a lze předpokládat, že pozitivní fáze NAO k tomu ve střední Evropě výrazně přispívala. 

 

Obr. 44: Časový průběh indexu NAO (průměrná hodnota za období listopad až duben) a 

poměru S/P (%; také období listopad až duben) na stanici Postupim v Německu. 

8.2 VÝCHODOATLANTICKÝ MÓD 

Východoatlantický mód (EA) má největší vliv na skupenství srážek v Evropě. Na obr. 45 

je zobrazeno prostorové rozložení korelací S/P a indexu EA. Téměř v celé Evropě je kladná 

fáze EA příčinou vyšší teploty nízkého poměru S/P. EA nejvíce ovlivňuje skupenství srážek v 

jižní Evropě a v části střední Evropy. Oproti NAO je centrum posunuto jižněji a je rozsáhlejší. 

Nejvyšší hodnoty korelačního koeficientu se vyskytují na stanicích Brocken (Německo, -0,63) 
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a Curych (Švýcarsko, -0,60). Takže bychom mohli říci, že kombinovaný vliv NAO a EA se 

nejvíce projeví na skupenství srážek především v jižním Německu nebo Rakousku. Kladná 

fáze východoatlantického módu způsobuje zvyšování poměru S/P v jediné oblasti, která se 

rozkládá v severní a střední části evropského Ruska. Avšak korelace je významná pouze na 

dvou stanicích – Indiga a Ust Vum (Obr. 45).  

 

Obr. 45: Jako na obr. 43, ale pro mód EA. 

Tři nejvýše položené stanice v Německu ukazují velmi vysokou zápornou korelaci mezi 

S/P a EA – Brocken (1 142 m n. m., -0,63), Fichtelberg (1 213 m n. m., -0,57) a Oberstdorf 

(806 m n. m., -0,46). Naopak na nejvýše položené stanici, která se zde analyzuje (Col Du 

Grand St. Bernard 2 472 m n. m.), nemají dálkové vazby na poměr S/P žádný vliv. V Evropě 

by se tak mohla vyskytovat výšková závislost EA a S/P, kdy by stanice ve výškách poblíž 

1 000 m n. m. vykazovaly velkou citlivost na mód EA. 

Podle obr. 46 opravdu vidíme, že závislost existuje: korelační koeficient mezi nadmořskou 

výškou a hodnotou korelace mezi indexem EA a S/P je -0,3 (statisticky významná hodnota na 
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5% hladině statistické významnosti). Žádná jiná dálková vazba není na nadmořské výšce 

závislá v takové míře – u ostatních dálkových vazeb nejsou hodnoty korelací odlišné od nuly. 

Směrnice lineární regrese znamená pokles korelace o -0,4 na 1 kilometr. Nicméně je potřeba 

zdůraznit, že nejvýše položená stanice byla z této analýzy vypuštěna, protože EA zde neměla 

na skupenství srážek žádný dopad. Obecně lze tedy vyvodit, že korelace S/P s indexem EA 

s výškou klesá, nicméně na opravdu vysoko položených stanicích nemá mód EA žádný 

dopad, a to proto, že se zde teploty mezi listopadem a dubnem udržují pod bodem mrazu, což 

znamená, že téměř všechny srážky jsou zde sněhového skupenství (Tab. 18). 

 

Obr. 46: Závislost nadmořské výšky a hodnoty korelačního koeficientu mezi S/P a indexem 

EA. Zobrazeny jsou všechny stanice v Evropě, kromě té nejvyšší (Col Du Grand St. Bernard). 

Východoatlantický mód je nejdůležitější dálkovou vazbou, která ovlivňuje poměr S/P 

v Evropě. Korelace mezi indexem EA a celoevropským poměrem S/P je navíc ve všech 

měsících od listopadu do dubna významná na 5% hladině statistické významnosti (Tab. 20). 

Nejvyšších hodnot nabývají korelace v zimě: prosinec a leden (oba -0,48) a únor (-0,51). 

Prostorová situace v lednu je zobrazena na obr. 47. Na něm lze vidět, že oproti celému 

6měsíčnímu období, kde se vyskytuje i území s kladnou korelací (Obr. 45), v lednu žádné 

takové území neexistuje – korelace S/P a indexem EA je bez výjimky v celé Evropě záporná. 

Navíc je na stejné mapě vidět, že směrem od střední Evropy k severu evropského Ruska se 

stává korelace slabší a korelace je zde významná na méně stanicích. 
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Obr. 47: Jako na obr. 45, jen pro leden, nikoliv pro celé období listopad až duben. 

V kap. 6.1.3 na obr. 34 je zobrazeno 13 roků, kdy úhrn sněhových srážek byl vyšší než 

úhrn dešťových srážek, neboli kdy se vyskytl vysoký podíl S/P. Na příkladu těchto 13 roků se 

potvrdilo, že EA má na skupenství srážek opravdu nejvyšší vliv. Ve všech letech totiž byl 

index EA záporný, což způsobovalo absenci teplého jihozápadního proudění do Evropy. 

Ostatní dálkové vazby se v těchto letech projevovaly mnohem méně. Nabízí se tak otázka, jak 

a jestli vůbec dlouhodobý trend indexu EA ovlivňuje skupenství srážek v Evropě. Platí, že se 

index EA dlouhodobě zvyšuje, což může ovlivnit skupenství srážek (nízký poměr S/P 

v kladné fázi módu), a tak může být hodnota indexu EA jedním z hlavních faktorů 

dlouhodobého poklesu S/P v Evropě. 

8.3 EURASIJSKÝ MÓD TYPU 1 

Korelační koeficient mezi euroasijským módem typu 1 (EU 1) a poměrem S/P za všechny 

evropské stanice je statisticky významný v listopadu a únoru. Korelační koeficient v celém 

období listopad až duben je 0,17 (Tab. 20). V jeho kladné fázi obvykle převládá v naprosté 

většině Evropy kladná korelace mezi S/P a indexem EU 1, nejvyšší hodnoty jsou dosaženy 
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v oblasti Severního moře. Směrem k Islandu se pak korelace stává zápornou (Obr. 48). Tento 

důsledek je logický, protože při kladné fázi EU 1 dochází k vytvoření tlakové výše nad 

Skandinávským poloostrovem a k přílivu chladného vzduch po přední straně tlakové výše do 

Evropy. Naopak oblast Islandu je pod vlivem teplejšího jihovýchodního proudění z Evropy, 

což způsobuje zvýšení teplot, podporu dešťového skupenství srážek a snížení poměru S/P. 

 

Obr. 48: Jako na obr. 43, ale pro mód EU 1. 

Zajímavý je rozdíl v korelačním koeficientu mezi indexem EU 1 a S/P za všechny 

evropské stanice v listopadu (-0,56) a únoru (0,39). V ostatních měsících je korelace 

nevýznamná. Snad by se tato extrémní proměnlivost mezi oběma měsíci dala vysvětlit 

změnou rozsahu skandinávské tlakové výše.  

V listopadu se tato tlaková výše obvykle vyskytuje více na severu a studené proudění po 

její přední straně tak většinu Evropy ovlivňuje zanedbatelně. To potvrzuje i obr. 49, kde se 

kladné korelace mezi indexem EA a poměrem S/P vyskytují jen v Rusku. Ve zbytku Evropy 

převažují záporné korelace, které jsou významné především na stanicích ve Skandinávii a 
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jihovýchodní Evropě. Tyto záporné korelace ve zbytku Evropy pak mohou být důsledkem 

západního až jihozápadního proudění okolo tlakové níže nad západní/jihozápadní Evropou 

(centrum EU 1 opačného znaménka). Tato tlaková níže může “kompenzovat“ menší vliv 

skandinávské tlakové výše a způsobovat tak příliv teplého jižního a východního vzduchu do 

Evropy.  

V únoru se zřejmě skandinávská tlaková výše v kladné fázi prohloubí a rozšíří do Evropy, 

což způsobí příliv studených vzduchových hmot ze severu a severovýchodu (Obr. 50), jak 

bylo popsáno výše. Korelace mezi indexem EU 1 a poměrem S/P je také statisticky významná 

na většině evropských stanic. Proč je ale zrovna únor měsícem s tak silnou vazbou mezi 

indexem EU 1 a poměrem S/P je těžké odhadnout, nicméně z práce Bueh a Nakamura (2007) 

vyplývá, že skandinávská tlaková výše je v únoru hlubší a rozsáhlejší než v ostatních měsících 

ve studeném půlroce. 

 

Obr. 49: Jako na obr. 48, ale pro listopad. 
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Obr. 50:  Jako na obr. 48, ale pro únor 

8.4 EURASIJSKÝ MÓD TYPU 2 

Euroasijský mód typu 2 (EU 2) je prostorově velmi rozsáhlý a zahrnuje několik 

oddělených akčních center nad celou Eurasií. Na obr. 51 je vidět jeho vliv na skupenství 

srážek v Evropě. V kladné fázi EU 2 nastává proudění okolo tlakové výše nad Severním 

mořem a po její přední straně se dostává do východní a jihovýchodní Evropy chladný vzduch, 

který podporuje skupenství srážek ve formě sněhu. Stejná tlaková výše podporuje jižní až 

jihovýchodní proudění v jejím týlu, což podporuje dešťové srážky především na 

Skandinávském poloostrově (poměr S/P je zde na několika stanicích významně negativně 

korelován s indexem dálkové vazby EU 2). Korelace mezi indexem EU 2 poměrem S/P za 

všechny evropské stanice je mezi listopadem a dubnem -0,17. Jediným měsícem, kdy je 

korelace významná, je duben (0,34). 
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 Obr. 51: Jako na obr. 43, ale pro mód EU 2. 
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9. ZÁVĚR 

Zadání a cíle diplomové práce byly splněny. Z českých stanic byla stanovena prahová 

teplota, která je založená na grafech závislosti podílu skupenství srážek na teplotě. Bylo 

zjištěno, že nejvhodnější prahovou teplotou je teplota průměrná, která nabývá hodnoty 1,1°C. 

Tato teplota byla aplikována na datové řady evropských stanic (1961 – 2004), čímž bylo na 

všech stanicích přiřazeno každému srážkovému dni skupenství srážek podle průměrné denní 

teploty. Pokud byla průměrná denní teplota vyšší než 1,1°C byl denní úhrn srážek 

kategorizován jako déšť a naopak. Změna skupenství srážek je poté popsána poměrem S/P 

(poměr sněhových srážek k ostatním srážkám). 

Platí, že největší pokles S/P v období listopad až duben se vyskytuje v oblasti střední 

Evropy a jihu Skandinávského poloostrova. Směrem k severu a východu od této oblasti se S/P 

snižuje pomaleji. Na severu evropského Ruska se taktéž nalézá oblast nevelké rozlohy 

s dlouhodobě rostoucím podílem sněhu na celkových srážkách. Dlouhodobý trend S/P (1961 – 

2004) je v Evropě negativní (-0,14%/rok) a ukazuje se, že hlavní příčinou je klesající úhrn 

sněhových srážek a rostoucí úhrn srážek dešťových. Také platí, že přibližně do půlky 80. let 

byl S/P s odchylkami relativně stabilní, poté nastal velmi rychlý pokles a po roce 2000 se zdá, 

že podíl sněhu na celkových srážkách v Evropě narůstá. Poměr S/P významně ubývá 

v jednotlivých měsících od prosince do března přibližně stejně (asi -0,22 až -0,28 %/rok), 

přičemž úhrnu sněhu klesá nejvíce v březnu a prosinci. Klesající úhrn sněhových srážek 

v březnu by mohl být jedním z projevů měnícího se klimatu na jaře (dřívější začátek 

vegetačního období rostlin, kratší trvání sněhové pokrývky atd.). V další kapitole byl zjištěn 

vliv jiných prahových teplot a metody dvou prahových teplot na časový průběh S/P. 

Nejdůležitějším faktorem je zde úhrn srážek, který vypadne mezi 0°C a 2°C, který lze 

kategorizovat jako smíšené srážky. Obecně platí, že v teplejších oblastech střední Evropy je 

s rostoucí prahovou teplotou trend S/P zápornější, v chladnějších regionech je tomu naopak. 

V poslední části diplomové práce byla zkoumána souvislost dálkových vazeb a S/P. Zjistilo 

se, že nejdůležitějším dálkovým módem je východoatlantický mód, který ve své pozitivní fázi 

přináší teplé vzduchové hmoty do značné části Evropy a zvyšuje tak podíl deště na celkových 

srážkách. Severoatlantická oscilace má hlavní dopad na skupenství srážek především ve 

střední Evropě. Ostatní dva dálkové módy (Euroasijský mód typu 1 a 2) ovlivňují S/P 

minimálně – jejich významný dopad na S/P lze pozorovat pouze v některých měsících. 
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