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Abstrakt 

Udalosti dažďa na snehovú pokrývku sú prirodzeným hydrometeorologickým 

fenoménom a ich výskyt je často spojený s povodňami. V dôsledku klimatických zmien 

dochádza aj k zmene výskytu týchto udalostí. Hlavným cieľom diplomovej práce je preto 

analyzovať časový a priestorový výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku na 16tich 

vybraných meteorologických staniciach v Českej republike v období rokov 1966-2012. 

Priestorový výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku je vyjadrený počtom týchto 

udalostí na jednotlivých staniciach. Celkový počet udalostí sa na staniciach výrazne líši 

aj napriek podobným nadmorským výškam. Najvyšší počet udalostí je zaznamenaný na 

staniciach v Jizerských horách v nadmorských výškach od 675 do 780 m n.m. Časový 

výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku je vyjadrený početnosťou udalostí počas 

jednotlivých rokov a mesiacov. Časové rady sú následne podrobené trendovej analýze za 

účelom zistenia zmeny výskytu v čase. Z výsledkov vyplýva, že na väčšine staníc sa 

nevyskytuje štatisticky významný klesajúci či stúpajúci trend. Iba na štyroch staniciach 

bol zistený štatisticky významný trend, z toho tri stanice majú stúpajúci trend a jedna 

klesajúci. Komplexnejšie výsledky priniesla trendová analýza výskytu udalostí dažďa na 

snehovú pokrývku počas jednotlivých mesiacov. Na deviatich zo 16tich staníc sa 

vyskytuje aspoň jeden mesiac, v ktorom je zaznamenaný klesajúci či stúpajúci trend. 

V mesiaci marec bol najčastejšie zaznamenaný trend, ktorý má stúpajúci charakter. 

Takisto rástol výskyt udalostí v zimných mesiacoch február a január. Na druhej strane 

pokles udalostí je zaznamenaný v mesiaci apríl. Charakteristický je tak posun výskytu 

udalostí z jarných mesiacov do skorej jari a zimy. Zmena výskytu udalostí je zapríčinená 

nárastom teploty vzduchu. Nárast teploty vzduchu sa v mesiaci apríl prejavuje poklesom 

a kratším trvaním snehovej pokrývky, čo znižuje pravdepodobnosť výskytu udalostí. 

Naopak nárast teploty v zimných mesiacoch a v marci, najmä vo vyššie položených 

staniciach, snehovú pokrývku výraznejšie neovplyvní, no zvýši sa počet dní s kvapalnými 

zrážkami, a tak aj počet udalostí dažďa na snehovú pokrývku. 

Kľúčové slová: dážď na snehovú pokrývku, topenie snehu, povodne, klimatická zmena, 

trendová analýza 

  



Abstract 

Rain-on-snow events represent a natural hydro-meteorological phenomenon and 

their occurrence is often associated with floods. Due to the climate change occurrence, 

rain-on snow events are also changing. The main goal of diploma thesis is to define spatial 

and temporal occurrence of rain-on-snow events at 16 selected meteorological stations in 

the Czech Republic between the years 1966-2012. Spatial occurrence of rain-on-snow 

events is expressed by number of events per meteorological station. Final number of 

events varies widely even between the stations with similar altitude. Stations with the 

highest frequency of rain-on-snow events are located in Jizerské hory between 675 and 

780 m a.s.l. Temporal occurrence of rain-on-snow events is expressed by number of 

events per year and month respectively. Time series of rain-on-snow events were 

analysed by statistical trends to gain information about changes in occurrence over time. 

Most of the stations proved no statistically significant trend. There was a trend detected 

only at four out of 16 stations. Three meteorological stations showed a rising trend, 

whereas one station signalled a decreasing trend. More complex results were produced 

by the trend analysis of monthly time series of rain-on snow events. Nine stations yielded 

at least one month with a statistically significant trend. Most of the rising trends were 

detected during March and rising trends were also detected during January and February. 

On the other hand, decreasing trend was detected at many stations in April. Shift of 

occurrence of rain-on-snow events is evident from spring to early spring and winter. 

Change of occurrence can be observed mostly due to a rising air temperature. Rising air 

temperature is effecting snow cover extend and its duration which leads to a decrease of 

rain-on-snow events during April. However, rising air temperature is not influencing 

snow cover to such extend during January, February and March, especially at stations 

with higher elevation where mean air temperature is cold enough for the snow cover to 

persist. On the other hand, rising temperature is increasing occurrence of liquid 

precipitation during winter which results in increase of rain-on-snow events. 

Key words: rain-on-snow, snowmelt, floods, climate change, trend analysis 

 

 



7 

 

Obsah 

1 Úvod .......................................................................................................................... 9 

1.1 Ciele, hypotéza a štruktúra práce ..................................................................... 10 

2 Zhrnutie doterajších poznatkov ........................................................................... 12 

2.1 Metamorfóza snehu .......................................................................................... 12 

2.1.1 Metamorfóza snehu pri ekvivalentnej teplote ........................................... 12 

2.1.2 Metamorfóza pri zmene teploty s hĺbkou ................................................. 13 

2.1.3 Metamorfóza mokrého snehu ................................................................... 13 

2.2 Energetická bilancia snehu ............................................................................... 14 

2.2.1 Dážď ako veličina energetickej bilancie snehu ........................................ 15 

2.2.2 Energetická bilancia počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku ............ 17 

2.3 Kvapalná voda v snehovej pokrývke ............................................................... 19 

2.4 Pohyb vody v snehovej pokrývke .................................................................... 21 

2.5 Odtok vody zo snehu pri udalostiach dažďa na snehovú pokrývku ................. 23 

2.6 Definícia udalosti dažďa na snehovú pokrývku ............................................... 28 

2.7 Priestorová a časová distribúcia udalostí dažďa na snehovú pokrývku ........... 30 

3 Dáta a metódy ........................................................................................................ 36 

3.1 Dátové zdroje ................................................................................................... 36 

3.2 Výber meteorologických a hydrologických staníc ........................................... 36 

3.3 Popis meteorologický staníc ............................................................................ 39 

3.4 Stanovenie definície udalosti dažďa na snehovú pokrývku ............................. 43 

3.5 Hodnotenie výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku ............................. 44 

3.6 Trendová analýza výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku .................... 45 

3.6.1 Spearmanov koeficient poradovej korelácie ............................................. 45 

3.6.2 Mann-Kednall test ..................................................................................... 47 

4 Výsledky práce ....................................................................................................... 50 



8 

 

4.1 Priestorové rozdelenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku .......................... 50 

4.2 Časové rozdelenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku ................................ 55 

4.3 Trendová analýza udalostí dažďa na snehovú pokrývku ................................. 60 

4.4 Reakcia odtoku počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku ........................... 63 

5 Diskusia .................................................................................................................. 66 

5.1 Časovo priestorový výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku ................... 66 

5.2 Trendová analýza udalostí dažďa na snehovú pokrývku ................................. 68 

5.3 Možné neistoty výsledkov ................................................................................ 70 

6 Záver ....................................................................................................................... 71 

7 Zdroje ..................................................................................................................... 73 

8 Zoznam obrázkov .................................................................................................. 81 

9 Zoznam tabuliek .................................................................................................... 84 

10 Zoznam príloh ........................................................................................................ 86 

 

  



9 

 

1 Úvod 

Udalosti dopadu kvapalných zrážok na snehovú pokrývku sú prirodzeným 

hydrometeorologickým fenoménom. Ich výskyt je často sprevádzaný zvýšeným odtokom 

a povodňami. Počas týchto udalosti sú však zaznamenávané aj iné prírodné ohrozenia ako 

napríklad lavíny (Stimberis & Rubin 2011) zosuvy pôdy (Harr 1981), múrových prúdov 

(Sandersen et al. 1997) a výrazné zníženie pH povrchových vôd z dôvodu vymývania 

dusičnanov zo snehovej pokrývky (Casson et al. 2014). Povodne sú však hlavným 

prírodným ohrozením počas udalosti dažďa na snehovú pokrývku. Snehovú pokrývku 

môžeme chápať ako rozsiahlu zásobáreň vody, ktorá pri teplotách nad bodom mrazu, 

vyšších rýchlostiach vetra a vysokej vlhkosti vzduchu produkuje značné množstvo vody. 

Objem vody produkovaný zo snehovej pokrývky má však potenciál na navýšenie počas 

dažďa na snehovú pokrývku. Zrážky vo forme dažďa prispievajú k objemu kvapalnej 

vody z topenia snehu, a zároveň reprezentujú jednu z veličín v energetickej bilancii 

snehovej pokrývky. Počas týchto udalostí sú tak zaznamenávané väčšie prietoky a 

ničivejšie povodne ako počas udalostí výhradne z topenia snehu. Z tohto dôvodu zrážky 

na snehovú pokrývku predstavujú jednu z piatich príčin vzniku povodní definovaných 

Merz & Blosch (2003).  

Výskyt udalostí kvapalných zrážok na sneh predurčuje prítomnosť snehovej 

pokrývky, teplôt nad bodom mrazu a zrážok vo forme dažďa. Literatúra zaoberajúca sa 

touto problematikou sa tak orientuje na povodia v alpínskej zóne. Veľký počet štúdií sa 

zameriava na Severnú Ameriku (Kattelmann 1987; Marks et al. 1998; Mazurkiewicz et 

al. 2008; McCabe et al. 2007; Pomeroy et al. 2016; Pradhanag et al. 2014, Surfleet & 

Tullos 2013)  a v posledných rokoch zaznamenávame aj množstvo publikácií zameraných 

na Európu (Beniston & Stoffel 2016; Corripio & Moreno 2017; Freudinger et al. 2014; 

Garvelman et al. 2015; Juras et al. 2016a; Singh et al 1997; Würzer et al. 2016). Výskyt 

povodní z dažďa na snehovú pokrývku je dobre zdokumentovaný aj na území Českej 

republiky (ČHMÚ 2015; Čekal et al. 2011; Mrkvica et al. 2000). Odtok vody pri 

udalostiach dažďa na snehovú pokrývku nezávisí iba na intenzite zrážok ale 

predovšetkým na vlastnostiach snehovej pokrývky. Aktuálny stav snehovej pokrývky, jej 

výška, teplota, SWE (z angl. Snow Water Equivalent) a obsah kvapalnej vody tak do 

veľkej miery ovplyvňuje celkový odtok. Vo vyzretej, resp. izotermnej, snehovej 

pokrývke s teplotou 0°C je pohyb dažďovej vody matrixový, na rozdiel od snehovej 
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pokrývky nevyzretej, v ktorej je pohyb vody ovplyvnený zmrznutými vrstvami a má 

charakter preferenčného toku podobne ako v pôde (Juras et al. 2016). Tieto 

charakteristiky majú za následok potlačenie alebo naopak zrýchlenie a výrazne navýšenie 

odtoku. Predpovedanie odtoku z takto komplexných udalostí je náročné a v posledných 

rokoch si problematika modelovania odtoku z udalosti dažďa na snehovú pokrývku 

vyslúžila nemalú pozornosť (Wever et al. 2014, 2016; Rössler et al. 2014). Dopady na 

odtok vody pri udalostiach dažďa na snehovú pokrývku sú značné a ich časovému a 

priestorovému výskytu je nutné venovať pozornosť. S aktuálnou zmenou klímy sa 

očakáva aj zmena výskytu a intenzity týchto udalostí (Surfleet & Tullos 2013).  Zvýšenie 

teploty má vplyv na častejšie kvapalné zrážky počas zimy, zmenu pomeru kvapalných a 

snehových zrážok, včasnejší nástup topenia snehovej pokrývky a skrátenie trvania 

sezónnej snehovej pokrývky (Berghuijs et al. 2014; Eckhardt & Ulbrich 2003; Godsey et 

al. 2014; Zhang et al. 2015). Tieto aspekty výrazne predurčujú výskyt udalosti dažďa na 

snehovú pokrývku. McCabe (2007) poukázal na stúpajúci trend výskytu udalostí na 

západnom pobreží USA v  povodiach vyšších nadmorských výšok (>1500 m n. m.) a 

naopak klesajúci trend pre povodia nižších nadmorských výšok (<1500 m n. m.). Podobné 

výsledky zaznamenali rovnako štúdie zo strednej Európy (Sui & Koehler 2001; 

Freudinger et al. 2014; Beniston & Stoffel 2016), v ktorých na základe hydrologického 

modelovania boli zistené klesajúce trendy výskytu zvýšených prietokov spôsobených 

dažďom na snehovú pokrývku v nízko položených povodiach a opačný trend vo vyšších 

nadmorských výškach. Zároveň sa zvyšuje výskyt udalosti počas zimy a skorej jari. Z 

oboch prípadov je preukázateľné, že výskyt udalosti dažďa na snehovú pokrývku je silne 

závislý na nadmorskej výške.  

Z vyššie uvedených dopadov klimatickej zmeny na výskyt udalostí dažďa na 

snehovú pokrývku je potrebné sa zaoberať hodnotením trendov výskytu v čase a priestore, 

ale aj zmenou intenzity na území Českej republiky, kde počas týchto udalosti v zimnom 

a jarnom období dochádza k zvýšeniu prietoku a častým povodniam. 

1.1 Ciele, hypotéza a štruktúra práce  

Predkladaná práca si stanovuje tieto ciele: 

a) zistiť priestorový a časový výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku vo 

vybraných horských klimatologických staniciach a horských povodiach v Českej 

republike. 
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b) zistiť trendy vo výskyte udalostí dažďa na snehovú pokrývku v časovom období 

1961-2014 v mesačnom a ročnom chode. 

Hypotéza práce je: výskyt udalostí závisí na rozsahu snehovej pokrývky, teplotách 

nad bodom mrazu a zrážok vo forme dažďa. Je preto možné, že viac udalostí sa bude 

vyskytovať v povodiach pohraničných hôr, ktoré častejšie počas obdobia zimy 

a skorej jari ovplyvňuje relatívne teplejšie prúdenie od juhu resp. juhozápadu. 

Pozitívny trend výskytu udalostí je očakávaný v najvyššie položených povodiach, 

kde vplyvom zvyšovania teploty dochádza k častejším dažďovým zrážkam, no 

snehová pokrývka je vzhľadom k nadmorskej výške stále dostatočne mocná. 

Klesajúci trend sa očakáva v nižšie položených povodiach, kde pôsobením vyšších 

teplôt dochádza k skráteniu doby sezónnej snehovej pokrývky. 

Práca je štruktúrovaná štandardne do teoretickej a praktickej časti. V teoretickej 

časti sú zhrnuté poznatky o metamorfóze snehu, pohybe kvapalnej vody v snehovej 

pokrývke, energetickej bilancie snehovej pokrývky a odtoku vody zo snehu počas 

udalostí dažďa na snehovú pokrývku. Tretia kapitola obsahuje popis použitých dát, 

metód a analýz. Štvrtá kapitola sa zaoberá výsledkami práce a ich interpretáciou. 

Posledná časť je venovaná diskusií výsledkov práce a ich porovnaniu s prácami iných 

autorov. Na záver sú zhrnuté primárne výsledky a poznatky práce. 
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2 Zhrnutie doterajších poznatkov 

2.1 Metamorfóza snehu 

Po dopade snehových zrážok na zemský povrch vzniká snehová pokrývka 

a jednotlivé ľadové kryštály sa rýchlo metamorfujú a vytvárajú štruktúrovanú snehovú 

pokrývku. Ľadové kryštály sú vzhľadom na svoju veľkú špecifickú plochu a malý objem 

pomerne krehké a v snehovej pokrývke sa transformujú na oblé, resp. ostré, vybrúsené 

tvary. Metamorfóza snehovej pokrývky ovplyvňuje priepustnosť vody, obsah kvapalnej 

vody v snehovej pokrývke a čas nástupu odtoku zo snehu pri udalostiach dažďa na 

snehovú pokrývku (Waldner et al. 2004; Levia & Leathers 2011). Metamorfóza snehu tak 

predstavuje podstatnú kapitolu pri štúdiu udalosti dažďa na snehovú pokrývku. Snehová 

pokrývka prechádza počas svojej existencie rôznymi štádiami metamorfózy a 

rozdeľujeme ju na dva základne druhy a) nevyzretú s nižšou hustotou a teplotou pod 

bodom mrazu b) vyzretú s vyššou hustotou a s teplotou 0°C v celom profile (DeWalle & 

Rango 2008).    

2.1.1 Metamorfóza snehu pri ekvivalentnej teplote 

Ľadové kryštály s nepravidelným tvarom môžu byť v snehovej pokrývke 

premenené na kryštály s oblým tvarom na základe presunu vodnej pary z konvexných na 

konkávne povrchy. Táto metamorfóza funguje na fakte, že nad konvexným povrchom 

s malým rádiusom je tlak vodnej pary vyšší ako nad konkávnym povrchom s veľkým 

rádiusom. To spôsobuje gradient tlaku vodnej pary a difúziu vodnej pary z oblasti 

vysokého tlaku do oblasti nízkeho tlaku. Dochádza tak k premiestňovaniu hmoty v rámci 

kryštálu, ktorý sa zaobľuje. Spoje medzi jednotlivými kryštálmi sú vo väčšine prípadov 

konkávneho tvaru, a tak sa hmota z kryštálov premiestňuje na spoje medzi ostatnými 

kryštálmi (Colbeck 1997). Tento druh metamorfózy vedie k postupnému zvyšovaniu 

hustoty a stability snehovej pokrývky. Hustota sa zväčšuje približne od 80 do 250 kg m-3 

(Singh et al. 2011). Metamorfóza nastáva hneď po dopade ľadových kryštálov a jej vplyv 

rastie s teplotami vzduchu blížiacimi sa bodu mrazu. Difúzia vodnej pary z dôvodu 

rozdielneho zakrivenia povrchov nastáva pri ekvivalentnej teplote, tzn. že na zmenu tlaku 

vodnej pary nie je potrebná zmena teploty. Napriek tomu je gradient teploty s hĺbkou 

snehovej pokrývky bežný a spôsobuje intenzívnejšiu difúziu vodnej pary a odlišný tvar 

kryštálov (DeWalle & Rango 2008).  
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2.1.2 Metamorfóza pri zmene teploty s hĺbkou  

Priestor medzi ľadovými kryštálmi v snehovej pokrývke je buď v stave nasýtenie, 

alebo veľmi blízko tomuto stavu. Obecne platí, že so zvyšovaním teploty rastie aj tlak 

vodnej pary, tzn. že v snehovej pokrývke, ktorá nie je izotermná, dochádza k intenzívnej 

difúzii vodnej pary. Vodná para sa premiestňuje cez vzduchové póry z teplejších vrstiev 

v dolnej časti snehovej pokrývky (ohrev od pôdy) do chladnejších častí pri povrchu 

(ochladenie od atmosféry). Hmota sa tak premiestňuje sublimáciou z relatívne teplejších 

horných častí ľadových kryštálov na dolné časti kryštálov chladnejších, nachádzajúcich 

sa v horných vrstvách snehovej pokrývky (Kaempfer & Plapp 2009). Vzhľadom na to, že 

nárast hmoty nastáva v spodných častiach kryštálov a nie v miestach ich dotyku, snehová 

pokrývka stráca stabilitu. Difúzia vodnej pary z dôvodu teplotného gradientu v snehovej 

pokrývke vedie k formovaniu ostro-hranných kryštálov rôznych tvarov, napr. pohárové 

kryštály alebo povrchová inovať. Tento druh metamorfózy nazývame aj metamorfóza 

s teplotným gradientom (DeWalle & Rango 2008). 

Stav nasýtenia vodnou parou je viac citlivý na zmeny teploty ako zakrivenie 

povrchu. Difúzia vodnej pary z dôvodu teplotného gradientu tak počas zimy prevláda 

v snehovej pokrývke. Ak sa však snehová pokrývka začne otepľovať a jej teplota sa 

v celom profile priblíži bodu mrazu, tento druh metamorfózy prestáva byť dominantný. 

V tomto bode začína byť dôležitá prítomnosť kvapalnej vody a striedanie mrznutia 

a topenia (DeWalle & Rango 2008).  

2.1.3 Metamorfóza mokrého snehu 

Opakovanie procesov mrznutia a topenia, v našom prípade hlavne zrážkovej vody, 

tiež ovplyvňuje veľkosť, tvar a súdržnosť ľadových kryštálov. Metamorfóza snehovej 

pokrývky v tomto prípade funguje za predpokladu, že malé ľadové kryštály majú mierne 

nižšiu teplotu topenia ako kryštály väčšie. Energia pre ohrev a topenie snehovej pokrývky 

tak pochádza z fázovej premeny z roztopených malých kryštálov, ktorých voda znovu 

zamŕza na veľkých relatívne chladnejších kryštáloch. Voda ako lepší tepelný vodič 

v póroch snehovej pokrývky nahrádza vzduch, a tak významne navyšuje výmenu energie 

medzi jednotlivými kryštálmi. Mierny pokles teploty topenia nastáva aj v bode kontaktu 

ľadových kryštálov, a to hlavne ak je na kryštály vyvíjaný tlak váhou snehovej pokrývky. 

Preferenčné topenie spojov kryštálov môže viesť k zníženiu stability snehovej pokrývky, 

zároveň však stúpa hustota, keďže sú kryštály bližšie pri sebe (DeWalle & Rango 2008). 
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Obecne ale opakové mrznutie a topenie vody v snehovej pokrývke vedie k stabilite 

snehovej pokrývky. Jednotlivé zaoblené ľadové kryštály sa mrznutím a topením spájajú 

a vytvárajú veľké zhluky (Colbeck 1997). Tento typ metamorfózy je často posledným 

výrazným procesom vývoja snehovej pokrývky pred jej úplným roztopením. Sneh, ktorý 

vydrží počas celého roku až po obdobie ďalšej akumulácie snehu, je ovplyvnený tlakom 

vlastnej váhy a výrazne zvyšuje svoju hustotu. 

2.2 Energetická bilancia snehu 

Výmena energie medzi snehovou pokrývkou a okolím určuje intenzitu straty 

hmoty, či už procesom topenia alebo výparom, resp. sublimáciou. Výmena energie 

prebieha prostredníctvom prenosu celkovej krátkovlnnej a dlhovlnnej radiácie, 

turbulentným a konvektívnym prenosom latentného tepla z fázovej premeny vody, 

zjavného tepla v dôsledku teplotných rozdielov medzi snehovou pokrývkou a atmosférou 

a kondukciou tepla z pôdy. Jeden zo vstupov energetickej bilancie je aj dažďová zrážka 

dopadajúca na snehovú pokrývku. Voda z dažďa ovplyvňuje energetickú bilanciu 

prenosom zjavného tepla z relatívne teplejších zrážok a uvoľnením latentného tepla pri 

zmrznutí vody v snehovej pokrývke (Mazurkiewicz et al. 2007). Topenie snehovej 

pokrývky predstavuje hlavný prejav spotreby prebytočnej energie, ak je snehová 

pokrývka izotermná s teplotou 0°C. V ostatnom prípade je energia spotrebovaná na ohrev 

snehovej pokrývky. Energetickú bilanciu snehovej pokrývky môžeme vyjadriť ako sumu 

energetických ziskov a strát nasledovne:  

   Qi = Qns + Qnl + Qh + Qe + Qr + Qg + Qm   (2.1) 

Kde: 

Qns = celková výmena krátkovlnnej radiácie (≥0) 

Qnl = celková výmena dlhovlnnej radiácie (±) 

Qh = konvektívna výmena zjavného tepla s atmosférou (±) 

Qe = konventívna výmena latentného tepla výparu a sublimácie s atmosférou (±) 

Qr = teplo dodané zrážkami (latentné aj zjavné) (≥0) 

Qg = prenos tepla na rozhraní pôdy-sneh (±) 

Qm = strata latentného tepla dôsledkom odtoku vody z topiaceho sa snehu (≤0) 

Qi = saldo energie dostupnej na topenie snehu (±) [W m-2] 
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Napriek tomu, že energetická bilancia snehovej pokrývky je do veľkej miery 

fyzikálne vysvetlená, výpočet topenia je často veľmi náročný v dôsledku nedostatočných 

meteorologických meraní  (Jasper et al. 2002). Nasledujúce podkapitoly sa venujú 

energetickej bilancii snehu počas udalostí kvapalných zrážok na snehovú pokrývky a role 

zrážok vo forme dažďa v rámci energetickej bilancie snehovej pokrývky.  

2.2.1 Dážď ako veličina energetickej bilancie snehu 

Zrážky vo forme dažďa ovplyvňujú energetickú bilanciu snehu tromi spôsobmi: 

1. prísunom zjavného tepla z relatívne teplejších zrážok 

2. uvoľnením latentného tepla pri zmrznutí zrážok v snehovej pokrývke s teplotou 

pod bodom mrazu 

3. uvoľnením latentného tepla v dôsledku kondenzácie a de-sublimácie vodnej pary 

na snehovej pokrývke 

V prvom prípade dochádza k ovplyvneniu zjavným teplom, ak je snehová pokrývka 

izotermná pri teplote 0°C, alebo ak snehová pokrývka nie je príliš mocná a dážď 

s relatívne vyššou teplotou cez snehovú pokrývku pretečie bez toho aby zamrzol (UCAR 

2011).  

Kvantifikovať prísun zjavného tepla do snehovej pokrývky z kvapalných zrážok môžeme 

nasledovným spôsobom:  

Qr1 = Pr ρw cw (Tr − Ts)    (2.2) 

Qr1 = výmena zjavného tepla medzi snehom a dažďom [W m−2] 

Pr = intenzita dažďa [m s−1] 

ρw = hustota tekutej vody  [1 × 103 kg m−3] 

cw = špecifické teplo tekutej vody  [4.1876 × 103 J kg−1 °C−1] 

Tr = teplota dažďa [°C] (rovná sa teplote vzduchu) 

Ts = teplota snehu [°C] 

 

Ak si zoberieme za príklad modelovú situáciu, v ktorej je intenzita zrážky 10 mm 

za deň, teplota vzduchu 5°C a snehová pokrývka je izotermná (v celom profile 0°C), z 

rovnice (2.2) nám vychádza výsledok 2,42 W m-2, čo je naozaj veľmi málo. Ak by však 
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zrážky spadli na snehovú pokrývku počas jednej hodiny, výsledná hodnota by bola 58,15 

W m-2. 

Druhý spôsob ako zrážky dokážu ovplyvniť energetickú bilanciu je ich 

zamrznutie v snehovej pokrývke a následné uvoľnenie latentného tepla. Tento proces 

môžeme vyjadriť pomocou rovnice:  

Qr2 = Pr ρw Lf    Ts  < 0     (2.3) 

 

 

Qr2 = latentné teplo uvoľnené pri zmrznutí kvapalnej vody v snehovej pokrývke [W m−2] 

Pr = intenzita dažďa [m s−1] 

ρw = hustota tekutej vody  [1 × 103 kg m−3] 

Lf = latentné teplo zmrznutia [J kg−1] 

Ts = teplota snehu [°C] 

 

Ak do vzorca (2.3) dosadíme rovnaké hodnoty ako v prvom prípade s tým 

rozdielom, že teplota snehovej pokrývky je nižšia ako 0°C, dostaneme výsledok 37,9 W 

m−2. Ak porovnáme tieto dva prípady (2,42 a 37, 9 W m−2) je zreteľné, že zmrznutie 

zrážok a následné uvoľnenie latentného tepla hrá väčšiu rolu ako prenos zjavného tepla z 

relatívne teplejších kvapalných zrážok.  

 

Posledný možný vplyv na energetickú bilanciu snehovej pokrývky má de-

sublimácia a kondenzácia vodnej pary. Počas dažďa je obecne vysoká vlhkosť vzduchu, 

a tak vzniká priestor pre de-sublimáciu a kondenzáciu vodnej pary. Fázový prechod vody 

z plynného na tuhé skupenstvo, ale aj kvapalné skupenstvo, je sprevádzaný uvoľnením 

veľkého množstva latentného tepla. Z rovnice (2.4) vyplýva, že počas de-sublimácie 1kg 

vodnej pary pri teplote  -5°C sa uvoľní 2,845 MJ energie. Na druhej strane pri rovnakej 

teplote a zmrznutí dažďovej vody sa uvoľní 0,0335 MJ. Z uvedeného príkladu vyplýva, 

že de-sublimáciou vodnej pary sa uvoľní až 8,5x viac energie ako pri zmrznutí dažďovej 

vody v snehovej pokrývke. 

 

     Ls = Lv + Lf     (2.4) 

Lv = 3 × 10−6 T2 − 0.0025T + 2.4999    (2.5) 

Lf = −1 × 10−5 T2 + 0.0019T + 0.3332   (2.6) 
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Ls = latentné teplo de-sublimácie [MJ kg-2] 

Lv = latentné teplo kondenzácie [MJ kg-2] 

Lf = latentné teplo zmrznutia [MJ kg-2] 

 

2.2.2 Energetická bilancia počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

Povodne z dažďa na snehovú pokrývku majú väčší potenciál na vyššie kulminačne 

prietoky ako povodne, ktoré vznikajú výhradne topením snehu (Marks et al. 1998). Počas 

týchto dvoch typov povodní panujú rozdielne atmosférické podmienky, a zároveň možno 

pozorovať i odlišný vplyv jednotlivých veličín energetickej bilancie snehu (Garvelman et 

al.2014). Počas celého trvania snehovej pokrývky pôsobí krátkovlnná radiácia a zjavné 

teplo ako hlavné veličiny pozitívnych vstupov v energetickej bilancii, pričom s 

postupným približovaním k obdobiu jari a aj počas jari ich vplyv narastá (Marks & Dozier 

1992). Naopak dlhovlnná radiácia a latentné teplo pôsobia ako negatívne vstupy, tzn. že 

snehovú pokrývku v dlhodobom horizonte ochladzujú. Krátkovlnná radiácia a zjavné 

teplo sú hlavnými faktormi počas zvýšených prietokov spôsobených výhradne z dôvodu 

topenia snehovej pokrývky (Cline 1997). Počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku má 

počasie iný charakter. Zvýšená oblačnosť a aj rýchlosť vetra navyšujú vplyv 

turbulentných tokov energie a dlhovlnnej radiácie z oblačnosti, čím je potlačený vplyv 

krátkovlnnej radiácie (Wayand et al. 2015).  

Práca Mazurkiewicz et al. (2007) sa zameriava práve na rozdielny vplyv 

jednotlivých veličín energetickej bilancie počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

a počas celého trvania snehovej pokrývky v povodí rieky Lookout v Kaskádovom pohorí 

v štáte Oregon. Dáta sú analyzované z troch klimatologických staníc z nadmorskej výšky 

1000 až 1300 m n.m. Z výsledkov vyplýva, že v dlhodobom horizonte počas celého 

obdobia trvania snehovej pokrývky sa na topení podieľala najväčším vstupom radiácia 

(krátkovlnná aj dlhovlnná) a nasledovaná zjavným teplom. Počas udalostí dažďa na 

snehovú pokrývku výrazne narástol vplyv turbulentných tokov energie (latentné a zjavné 

teplo) a predstavoval jednu z hlavných príčin topenia snehu. Radiácia však stále 

predstavuje výrazný vstup energie počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku. 

V hodnotení vplyvu vstupov energetickej bilancie počas dažďa na snehovú pokrývku 

počas všetkých zaznamenaných udalostí celého skúmaného obdobia (1996-2003) 
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dosiahol iba na jednej z troch staníc turbulentný tok energie väčší podiel na topení 

snehovej pokrývky ako radiácia. Je to pravdepodobne z dôvodu, že v analýze je definícia 

udalosti dažďa na snehovú pokrývku braná už od úhrnu 2mm za 24h. Počas udalosti 

s vyšším až extrémnym úhrnom zrážok dominuje turbulentný tok energie, čo je v tejto 

práci dokázané na modelovaní energetickej bilancie počas jednej z najextrémnejších 

udalostí dažďa na snehovú pokrývku v USA, ktorej je venovaná hlbšia pozornosť v štúdií 

Marks et al. (1998). V práci však nie sú definované pozície klimatologických staníc 

vzhľadom ku krajinnej pokrývke. 

Podobný cieľ si stanovila aj práca Garvelmann et al. (2014). Môžeme ju považovať za 

komplexnejšiu ako prvú spomenutú pracú. Štúdia sa zameriava na tri experimentálne 

povodia v Čiernom lese v Nemecku s nadmorskou výškou 400 až 1500 m n.m. 

V povodiach sa dohromady nachádza 65 klimatologických staníc, na základe ktorých bola 

stanovená energetická bilancia snehovej pokrývky počas dvoch udalostí dažďa na 

snehovú pokrývku a energetická bilancia počas slnečného počasia. Analýza prebiehala 

jednak na otvorenej ploche a v lese a pozornosť bola venovaná prediktorom ako 

nadmorská výška, sklon, expozícia voči svetovým stranám a v lese LAI (z angl. Leaf Area 

Index). Z výsledkov vyplýva, že turbulentný tok zjavného a latentného tepla mal najväčší 

vplyv na otvorenej ploche počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku a v lese sa 

k turbulentným tokom pridáva krátkovlnná radiácia a teplo z kvapalných zrážok (Obr. 1). 

Na otvorenej ploche počas slnečného počasia mala pochopiteľne najväčší vplyv 

krátkovlnná radiácia a v lese dlhovlnná aj krátkovlnná radiácia. Čo sa týka celkovej 

akumulovanej energie počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku, sú tieto hodnoty 

porovnateľné v lese aj na otvorenej ploche. Najzakladenejší rozdiel, ktorý činí udalosť 

dažďa na snehovú pokrývku potenciálne nebezpečnou pre vysoký odtok je, že počas 

týchto udalosti na snehovú pokrývku konštantne pôsobí kladný tok energie (v práci 

Galvermann et al. (2014) trvala skúmaná udalosť 48h), na rozdiel od odtoku zo slnečného 

počasia, počas ktorého je jasný denný chod. Počas dňa dominuje krátkovlnná radiácia 

a naopak počas noci nastáva ochladzovanie snehovej pokrývky dlhovlnným vyžarovaní. 

Počas udalosti dažďa na snehovú pokrývku dochádza k dlhotrvajúcemu a rýchlemu 

topeniu snehu. Morfometrické prediktory boli získané z digitálneho modelu terénu 

s rozlíšením 10m. Ďalší použitý prediktor LAI je definovaný ako listová plocha 

vyskytujúca sa nad určitou jednotkou povrchu pôdy. LAI tak predstavuje prediktor zapoja 

lesného porastu a bol určený z hemisferických fotografií pomocou softwaru Gap Light 
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Analyser. Viacnásobnou lineárnou regresiou bola zistená závislosť všetkých prediktorov 

na výslednú energetickú bilanciu. Koeficient determinácie bol počas dažďa na snehovú 

pokrývku 0,29 a 0,36 a slnečného počasia 0,43. Čo sa týka jednotlivých prediktorov 

najväčší vplyv počas dažďa na snehovú pokrývku mala nadmorská výška, orientácia voči 

svetovým stranám a LAI. Počas slnečného priebehu počasia mali najväčší vplyv LAI 

a orientácia voči svetovým stranám. 

Doterajšie štúdie jednoznačne poukazujú na rozličný charakter energetickej 

bilancie počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku a jej vplyv na intenzívny odtok zo 

snehovej pokrývky. 

2.3 Kvapalná voda v snehovej pokrývke 

Obsah kvapalnej vody alebo aj LWC (z angl. Liqiud Water Content) v snehovej 

pokrývke je jedným z ďalších dôležitých faktorov pri odtoku vody počas udalosti dažďa 

na snehovú pokrývku. Na tento faktor bolo poukázané v práci Würzer et al. (2016). Obsah 

kvapalnej vody v snehovej pokrývke ovplyvňuje dobu omeškania odtoku od počiatku 

zrážky na snehovú pokrývku. V prvom rade je nutné definovať tzv. Cold content snehovej 

pokrývky. Cold content predstavuje objem kvapalnej vody zo zrážok alebo topenia snehu, 

ktorý musí prejsť fázovou premenou na ľad, aby uvoľnené latentné teplo ohrialo snehovú 

pokrývku na 0°C v celom profile. Bez izotermie snehovej pokrývky by nedochádzalo k 

topenie snehu a následnému  
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Obr. 1 : Zastúpenie jednotlivých vstupov energetickej bilancie snehovej pokrývky počas dvoch udalosti 

dažďa na snehovú pokrývku a počas jasného počasie. Biele box ploty predstavujú otvorenú plochu a šedé 

les. Zdroj: (Garvelmann et al. 2014). 

odtoku vody. Až po dosiahnutí izotermie a prekročení retenčnej kapacity snehovej 

pokrývky prebytočná voda postupne presakuje vertikálne k pôde a postupne až do 

recipientu. V snehovej pokrývke sú často prítomné kapilárne bariéry, ktoré tok vody 

menia z vertikálneho na laminárny, čo značne komplikuje odtok vody. Pri vyšších 

intenzitách dažďa a aj pri relatívne vyšších teplotách zrážkovej vody na nevyzretú 

snehovú pokrývku môže dôjsť k prípadu, že nedochádza k vyplneniu cold content, ale 

voda cez snehovú pokrývku pretečie preferenčnými cestami (UCAR 2011). Problematike 

prúdenia vody v snehovej pokrývke je venovaná nasledujúca podkapitola. 

Obsah kvapalnej vody v snehovej pokrývke predstavuje všetku kvapalnú vodu, 

ktorá pochádza z topenia snehu, dažďa alebo je udržiavaná kapilárnymi a adsorpčnými 
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silami. To znamená, že kvapalná voda sa v snehovej pokrývke nachádza aj bez existencie 

kvapalných zrážok. Množstvo kvapalnej vody v snehovej pokrývke určuje jej vlhkosť a 

je vyjadrená percentom objemu. Voda je adsorpčnými silami viazaná na jednotlivé 

kryštály a nepodieľa sa na odtoku, pokiaľ sa neroztopí celý kryštál. Kapilárna voda vypĺňa 

kapiláry v snehovej pokrývke a pohybuje sa kapilárnymi silami, no na odtoku sa podieľa 

iba v prípade, ak nastáva topenie snehovej pokrývky. Ďalšou formou, akou sa voda môže 

v snehovej pokrývke nachádzať, je gravitačná voda. Ide o vodu, ktorá zo snehovej 

pokrývky odteká gravitačnou silou. Ide o vodu z topenia snehu a z kvapalných zrážok, 

ktoré cez snehovú pokrývku perkolujú (Singh & Singh 2001). 

2.4 Pohyb vody v snehovej pokrývke 

Predpovedanie odtoku počas dažďa na snehovú pokrývku vyžaduje pochopiť 

spôsob, akým sa voda snehovou pokrývkou pohybuje. Kvapalná voda sa pri intenzívnej 

zrážke pohybuje cez snehovú pokrývku rýchlejšie ako voda z topiaceho sa snehu 

(Kattelmann 1987). Počas prieniku kvapalnej vody snehovou pokrývkou dochádza 

k rapídnym zmenám vo veľkosti ľadových kryštálov a k nárastu hustoty (Techel & 

Pielmeier 2008). Kontakt medzi kvapalným a tuhým skupenstvom vody činí 

predpovedanie a modelovanie odtoku vody zložitejším ako pohyb vody v iných 

priepustných médiách, napr. v pôde. Postupne však aj tento faktor začína byť používaný 

v hydrologickom modelovaní (Wever et al. 2016; Würzer et al. 2017). V posledných 

rokoch sa témou pohybu vody v snehovej pokrývke zaoberalo viacero autorov, čo svedčí 

aj o dôležitosti tohto procesu pri odtoku vody zo snehovej pokrývky (Eiriksson et al. 

2013; Waldner et al. 2004; Williams et al. 2010). Voda sa v snehovej pokrývke pohybuje 

dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je preferenčný tok, ktorý si môžeme predstaviť podobne 

ako pohyb vody v pôde. Postupné zamokrenie snehu je nehomogénne s časťami snehovej 

pokrývky, ktoré sú vodou saturované, a ktoré striedajú miesta, kde sa kvapalná voda 

nedostane (Obr 2 a,b). Nehomogénne zamokrenie spôsobujú v snehovej pokrývke ľadové 

vrstvy alebo vrstvy tvrdého snehu, ktoré predstavujú zníženie konduktivity a presmerujú 

pôvodný vertikálny tok vody smerom dole na horizontálny tok (Singh et al. 1997). 

Laterálnym prúdením pozdĺž kapilárnych bariér môže voda prúdiť na pomerne veľké 

vzdialenosti a zotrváva tak v snehovej pokrývke dlhšiu dobu (Eirrikson et al. 2013). Voda 

preniká do nižších vrstiev v miestach oslabenia alebo prerušenia ľadových vrstiev, resp. 

kapilárnych bariér. V týchto miestach je v  snehovej pokrývke zvýšená hydraulická 

konduktivita a tým pádom aj zvýšená rýchlosť pohybu vody  
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Obr. 2: Vertikálny prierez nevyzretou snehovou pokrývkou po vykonaní simulovanej zrážky (a). 

V snehovej pokrývke sú viditeľné ľadové vrstvy, pozdĺž ktorých dochádza k laterálnemu toku a miesta 

preferenčného toku vody v miestach oslabenia ľadových vrstiev (b). Zároveň je zobrazená plocha lysimetra 

po vykonaní simulovanej zrážky na nevyzretú snehovú pokrývku (c) a na snehovú pokrývku izotermnú, 

ktorá bola simulovanou zrážkou rovnomerne zamokrená. Zdroj: (Würzer et al. 2017). 

smerom k pôde (Juras et al 2016). Hydraulická konduktivita závisí na permeabilite snehu 

a líši sa s rôznou veľkosťou snehových zŕn a hustotou snehu (Hirashima et al., 2014). 

Druhý spôsob šírenia vody v snehovej pokrývke je matrixový. Snehová pokrývka je 

postupne smerom dolu k pôde vertikálne homogénne premočená (Obr. 2c). Oba tieto 

spôsoby šírenia poukazujú na špecifické vlastnosti snehovej pokrývky. Prvý spôsob 

preferenčného toku sa vyskytuje v nevyzretej snehovej pokrývke s nižšou hustotou 

a s teplotou pod bodom mrazu. Naopak matrixový tok sa vyskytuje vo vyzretej 

izotermickej snehovej pokrývke s teplotou 0°C. Výsledky o prúdení vody v snehovej 

pokrývke pochádzajú predovšetkým z experimentov dažďových simulátorov (Williams 
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at al. 2010; Juras et al. 2016a,b; Singh et al. 1997; Eiriksson et al. 2013). Rýchlosť 

prúdenia vody počas dažďa na snehovú pokrývku v prírodných podmienkach môže 

dosahovať rýchlosti až 3 cm/min (Kattelmann 1987). Pri experimentoch s dažďovým 

simulátorom boli zistené rýchlosti až 10-13 cm/min (Juras et al.2016b), jedná sa však 

o extrémne intenzity zrážok.  

2.5 Odtok vody zo snehu pri udalostiach dažďa na snehovú pokrývku 

Práce zaoberajúce sa odtokom vody pri udalostiach dažďa na snehovú pokrývku 

vychádzajú buď zo spätného modelovania energetickej bilancie reálnych udalostí (Marks 

et al. 1998; Rössler et al. 2014), alebo dažďových simulátorov s reálnym 

zaznamenávaním odtoku (Singh et al. 1997). Ďalším pokrokom v skúmaní odtoku vody 

zo snehu pri udalostiach dažďa na snehovú pokrývku je použitie dažďových simulátorov 

s obohatenou vodou stopovačmi pre separáciu hydrogramu (Juras et al. 2016, 2017). 

  

Z doterajších prác môžeme zhrnúť nasledujúce výsledky. Práca Singh et al. (1997) 

na základe dažďového simulátora uskutočnila tri experimentálne udalosti dažďa na 

izotermnú snehovú pokrývku s piatimi  ľadovými vrstvami. Experiment prebiehal na 

dvoch blokoch snehu, jeden kompletne izolovaný od okolitej snehovej pokrývky, druhý 

z troch strán spojený so snehovou pokrývkou. V prvom experimente bola na snehovú 

pokrývku vyvinutá zrážka trvajúca dve hodiny s priemernou intenzitou 1,27 až 1,65 

mm/min. Je zaujímavé, že aj napriek takto vysokým zrážkovým úhrnom došlo iba 

k zanedbateľnému odtoku. Takmer všetka kvapalná voda bola zadržaná v snehovej 

pokrývke hlavne z dôvodu výskytu ľadových vetiev, na ktorých bola LWC až 14%. Za 

normálnych okolností nastáva gravitačný postup vody smerom k podložiu už pri 

hodnotách >3% LWC (Singh & Singh 2001). Iné práce zistili gravitačný odtok pri 4 % 

(Jordan 1995) a 7 % LWC (Colber 1974). Priemerná nameraná retenčná kapacita 

snehovej pokrývky bola 6,8 % LWC. Experiment bol však uskutočnený na malom, až 

takmer nulovom sklone. Pri vyššom sklone by nastal laterálny odtok pozdĺž ľadových 

vrstiev a voda by sa eventuálne po čase dostala až k podložiu. Bolo ale dokázané, že 

izotermná snehová pokrývka dokáže zadržať veľké množstvo vody. V tomto prípade by 

išlo aj o zníženie následkov eventuálneho zvýšenia vodného stavu. 
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Druhý experiment bol uskutočnený jednu hodinu po prvom experimente na 

rovnaké snehové bloky. Doba simulovanej zrážky bola dve hodiny a priemerná intenzita 

zrážky bola 1.66 a 1.61 mm/min. Na rozdiel od prvého experimentu k odtoku došlo 

prakticky ihneď po začiatku zrážky, konkrétne 10 a 15 min. Celkový odtok prevýšil 

simulované zrážky, čo svedčí o topení snehovej pokrývky počas experimentu. Odtok zo 

snehovej pokrývky postupne klesal od skončenia simulovanej zrážky. 

Posledná simulovaná zrážky bola vykonaná po úplnom skončení odtoku 

z druhého experimentu. Priemerná intenzita simulovanej zrážky bola 0.83 a 0.8 mm/min 

a trvala jednu hodinu. Odtok vody nastal 10 min po začatí simulovanej zrážky aj napriek 

tomu, že sa intenzita znížila o polovicu. Nedochádzalo ani k výraznému topeniu snehovej 

pokrývky zrážkovou vodou a odtok dosiahol rovnakých hodnôt ako simulovaná zrážka, 

keďže snehová pokrývka už bola z predchádzajúcich simulovaných zrážok plne 

saturovaná. 

Ďalšiu štúdiu zaoberajúcu sa odtokom vody a separáciou hydrogramu počas 

udalosti dažďa na snehovú pokrývku predstavuje Juras et al. (2016). Experiment 

s dažďovým simulátorom bol uskutočnený v Českej republike v Krkonošiach. Na blok 

izolovanej izotermnej snehovej pokrývky s dvoma ľadovými vrstvami bola simulovaná 

zrážka obohatená o deutérium o objeme 72,7 l za 61 min. Jedná sa o extrémny úhrn 

zrážok, ktorý je však potrebný pre dostatočne silný odtok a jasnú separáciu zrážkovej 

vody a vody pochádzajúcej zo snehovej pokrývky. Úplná izolácia snehového bloku od 

snehovej pokrývky a oceľová platňa pod snehovým blokom zabezpečili, aby 

nedochádzalo k laterálnemu toku v snehovej pokrývke a infiltrácii do pôdy a všetku vodu 

bolo možné zaznamenať člnovým senzorom pri ústi oceľovej platne.  

Snehová pokrývka bola už pred simulovanou zrážkou saturovaná vodou 

a dochádzalo k odtoku. Odtok zo simulovanej zrážky nastal už po 18 min od začiatku 

zrážky, čo predstavovalo priemernú rýchlosť pohybu vody v snehovej pokrývke 6 

cm/min. Hydrogram mal aj napriek konštantnej intenzite simulovanej zrážky dva vrcholy, 

prvý s vrcholom 28 min po začatí simulovanej zrážky a druhý 3 min po skončení zrážky. 

Celkovo odtieklo zo snehovej pokrývky 91 l vody čo je o 19 l viac ako objem zrážky. 

Z analýzy obsahu deutéria z celkového objemu odtokovej vody bolo zistené, že 

52,7 % pripadlo na zrážkovú vodu a 47,3 % tvorila vody zo snehovej pokrývky. 
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Hydrogram nezrážkovej vody odhalil dva vrcholy na rozdiel od hydrogramu zrážkovej 

vody, ktorý mal jeden vrchol (Obr.3). Nárast hodnôt deutéria v odtokovej vode bol zistený 

jednu minútu po začatí celkového odtoku. Množstvo zadržanej vody v snehovej pokrývke 

bolo analyzované zmenou koncentrácií deutéria a zmennou SWE v každých vertikálnych 

5 cm snehovej pokrývky. Najväčší nárast deutéria, a tak aj zrážkovej vody, bol 

pozorovaný do 20 cm nad spodnou ľadovou vrstvou a aj v najvrchnejších partiách 

snehovej pokrývky. V hĺbke 63 až 73 cm bol pozorovaný pokles SWE ale i nárast 

deutéria, čo znamená vytlačenie kvapalnej vody, ktorá bola prítomná už pred 

simulovanou zrážkou. To dokazuje aj fakt, že odtok zrážkovej vody bol  

 

Obr. 3: Separácia hydrogramu na zrážkovú vodu a vodu pochádzajúcu zo snehovej pokrývky. Zdroj: (Juras 

et al. 2016). 

zaznamenaný jednu minútu po začiatku celkového odtoku a nárast vody zo snehovej 

pokrývky v odtoku trval až do prvého vrcholu hydrogramu. Druhý vrchol hydrogramu je 

zapríčinený maximom odtoku zrážkovej vody, ale aj druhým maximom v odtoku vody 

zo snehu. Tvar hydrogramu je pravdepodobne zapríčinený zvýšeným topením snehu 

z teplejšej simulovanej zrážky, ktorá mala 7 až 10°C a v zmene preferenčných ciest 

v snehovej pokrývke. 

Práca Juras et al. (2016b) disponuje kompletnejším charakterom ako 

predchádzajúce štúdie. Využíva zrážkový simulátor s vodou obohatenou deutériom, ale 
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simuluje miernejšie intenzity zrážky a experiment uskutočňuje na snehovej pokrývke 

s teplotou pod bodom mrazu, s nižšou intenzitou, a zároveň i na izotermnej snehovej 

pokrývke. Na izolované bloky snehovej pokrývky (1 blok nevyzretej snehovej pokrývky, 

3 bloky izotermnej snehovej pokrývky) sú simulované 4 zrážky s trvaním 30 min 

o objeme 10 mm a medzi každou nasledujúcou zrážkou je 30 min perióda bez zrážky. 

Dohromady je na jeden blok snehovej pokrývky simulovaná zrážka o objeme 40 mm.  

Nevyzretá snehová pokrývka s teplotou pod bodom mrazu a s hustotou 250 kg/m3 

s obsahom LWC 0,2 %  po simulovanej zrážke takmer nezmenila hustotu, zatiaľ čo obsah 

LWC sa zvýšil na 1,7 %.  Snehová pokrývka zadržala malé množstvo simulovanej zrážky, 

čo bolo zistené obsahom deutéria v snehovej pokrývke, ktorý dokonca mierne poklesol. 

Nevyzretá snehová pokrývka má snehové zrná s väčšou špecifickou plochou, ktoré majú 

potenciál na zadržanie a ochladenie zrážkovej vody, tento faktor sa však neprejavil. Odtok 

vody zo snehovej pokrývky začal už po 10 min od počiatku simulovanej zrážky 

a zrážková voda v odtoku bola zistená 16 min po začatí zrážky. Tento fakt opäť potvrdzuje 

výsledky práce Juras et al. (2016a), ktorá poukázala, že na začiatku celkového odtoku sa 

podieľa voda, ktorá sa v snehovej pokrývke nachádza už pred simulovanou zrážkou 

a zrážka túto vodu vytlačí. V nasledujúcich 30 minútových simulovaných zrážkach je už 

čas nástupu odtoku rovnaký pre zrážkovú vodu, aj pre celkový odtok. Celkový odtok 

prevýšil objem zrážky iba o 2,7 % (Obr. 4, 5). Na celkovom odtoku sa najviac podieľala 

zrážková voda 74,6 %. Z objemu zrážky 41,6 mm bolo v snehovej pokrývke zachytených 

iba 9 mm. 

Izotermné snehové pokrývky na rozdiel od nevyzretej zadržali väčšie množstvo 

zrážkovej vody aj napriek tomu, že mali vyšší LWC, čo sa prejavilo navýšením deutéria 

v snehovej pokrývke a zvýšením hustoty. Odtok vody nastal neskôr v porovnaní 

s nevyzretou snehovou pokrývkou aj navzdory tomu, že snehové bloky, konkrétne dva, 

mali menšiu výšku. Odtok nastal po 13 až 27 min a rozdiel medzi nástupom odtoku 

a nástupom odtoku zrážkovej vody bol 13 min, čo bolo spôsobené vyššími hodnotami 

LWC v snehovej pokrývke. Odtok prevýšil celkové zrážky a zároveň sa na odtoku 

výrazne podieľala voda zo snehovej pokrývky (49,4 až 78 %) (Obr. 4, 5). Izotermná 

snehová pokrývka zadržala aj väčší podiel zrážkovej vody. 

Z danej práce vyplýva že odtok vody pri udalostiach dažďa na snehovú pokrývku 

je spočiatku tvorený vodou pochádzajúcou zo snehovej pokrývky vo forme LWC, ktorá 
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je vytlačená zrážkovou vodou. Podobný princíp je pozorovaný aj na úrovni povodia, keď 

sa pri zrážkovej udalosti v toku najskôr objavuje tzv. predudalostná voda a až následne 

zrážková voda. Odtok zo snehovej pokrývky nie je zo 100 % tvorený zrážkovou vodou, 

to znamená že voda je zachytená či už v kapilárnych priestoroch alebo v snehovej 

pokrývke zamŕza. Zrážková voda sa v nevyzretej snehovej pokrývke pohybovala 

rýchlejšie, čo nasvedčuje preferenčnému prúdeniu na rozdiel od izotermnej snehovej 

pokrývky, ktorá vykazuje znaky matrixového prúdenia. Rýchlosť odtoku vody 

z izotermnej snehovej pokrývky závisí na jej výške. Čím je snehová pokrývka mocnejšia, 

tým neskôr odtok nastáva.  Odlišné výsledky medzi izotermnou a nevyzretou  snehovou 

pokrývkou naznačujú dôležitosť aktuálneho stavu snehovej pokrývky v odtokovej 

odozve.  

 

Obr. 4: Odtok zo snehovej pokrývky počas simulovanej zrážky. Prvý obrázok reprezentuje nevyzretú 

snehovú pokrývku, ostatné tri reprezentujú snehovú pokrývku izotermnú. Zdroj: (Juras et al. 2016b). 
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Obr. 5: Kumulatívny odtok zo snehovej pokrývky. Jednotlivé obrázky reprezentujú rovnaké snehové 

pokrývky ako na Obr. 4. Zdroj: (Juras et al. 2016b). 

2.6 Definícia udalosti dažďa na snehovú pokrývku 

V literatúre sa nenachádza jedna jasná definícia udalosti dažďa na snehovú 

pokrývku. Obecne ale musia byť splnené dve podmienky na to, aby sme mohli hovoriť o 

udalosti dažďa na snehovú pokrývku (a) prítomnosť snehovej pokrývky (b) zrážky vo 

forme dažďa. Tu nastáva nejasnosť v definícií. Akú minimálnu výšku musí mať snehová 

pokrývka? Aký musí byť minimálny úhrn kvapalných zrážok a aká je hodnota prahovej 

teploty, ktorá odlišuje skupenstvo zrážok? Definícia tak závisí výhradne na autorovi a 

predovšetkým na výsledku, ktorý chce dosiahnuť. Prahové hodnoty v definícií udalosti 

dažďa na snehovú pokrývku majú hlavný vplyv na počet udalostí a ich časovo priestorové 

charakteristiky. Udalosti dažďa na snehovú pokrývku sú hydrometeorologickou 

charakteristikou, a preto k skúmaniu ich časopriestorového výskytu môžeme pristupovať 

z dvoch pohľadov. Prvý meteorologický či skôr klimatologický prístup reprezentuje napr. 

práca Ye et al. (2008), v ktorej do definície vstupuje výška snehovej pokrývky a úhrn 

kvapalných zrážok. Druhý hydrologický prístup počíta s odozvou odtoku, preto do 

definície vstupuje ešte záznam o vodnom stave či objeme odtoku z reprezentujúcej 

vodomernej stanice. V niektorých prácach sa do definície zahŕňa aj  informácia o poklese 

snehovej pokrývky, nie však pri všetkých udalostiach dochádza aj k poklesu výšky 

snehovej pokrývky (Würzer et al. 2016). 
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Najväčšou výzvou definície je hodnota prahovej teploty, ktorá stanovuje 

skupenstvo zrážky. Hodnota prahovej teploty, ktorá stanovuje skupenstvo zrážok je 

nevyhnutná predovšetkým v hydrologickom modelovaní. Skupenstvo zrážok ovplyvňuje 

rýchlosť reakcie odtoku povodia. Kvapalné zrážky sa pomerne rýchlo dostávajú do 

vodného toku, naopak snehové zrážky sa na povrchu akumulujú a vo vodnom toku sa 

prejavia až s odstupom času (Froidurot et al. 2014, Harpold et al. 2017). S určitou 

presnosťou tak môžeme považovať všetky zrážky pri teplote nad prahovou hodnotou za 

dažďové a všetky zrážky pod prahovou hodnotou za snehové. Skupenstvo zrážok sa ale 

vyskytuje aj v zmiešanej forme, tzn. súčasný výskyt tuhých aj kvapalných zrážok, preto 

je nutné rátať pri použití prahovej hodnoty s určitou nepresnosťou. Hodnota prahovej 

teploty vychádza z informácií o skupenstve zrážok, ktoré je možné získať troma spôsobmi 

a) priamym pozorovaním b) druhotným pozorovaním (napr. fotografie terénu počas 

zrážky, alebo záznam o výške snehovej pokrývky) c) meraním geofyzikálnych 

charakteristík zrážkovej častice. Posledný spomenutý spôsob rozoznávania skupenstva 

zrážky môže byť určený napr. z tzv. zrážkomera horúcej platne, ktorý zaznamenáva 

množstvo energie potrebné k roztopeniu či výparu zrážky (Rasmusen et al. 2002). Ďalším 

možným spôsob určenia skupenstva pomocou geofyzikálnych charakteristík je použitie 

optického, impaktného či video disdrometra. Tieto prístroje boli primárne vyvinuté k 

rozoznávaniu veľkosti dažďových kvapiek, no ich spoľahlivosť sa osvedčila aj pri 

určovaní skupenstva zrážky, a to najmä dvojdimenzionálneho video disdrometra 

(Grazioli et al. 2014).  Princíp merania spočíva v prechode zrážkovej častice cez svetelnú 

plochu, ktorá vrhá tieň zaznamenaný vysokorýchlostnou kamerou. Informácie o 

skupenstve zrážok získané pomocou geofyzikálnych charakteristík zrážkových častíc sú 

experimentálnou metódou, a tak stanovenie prahovej teploty z prvých dvoch 

spomenutých metód predstavuje vhodnejší a aj najčastejšie používaný variant. Hodnota 

prahovej teploty je najčastejšie určená z priemernej dennej teploty či teploty rosného 

bodu. V publikovaných prácach sa  hodnoty prahovej teploty pohybujú od -1 do 4 °C. 

Ďalšími parametrami v definícií udalosti dažďa na snehovú pokrývku sú výška 

snehovej pokrývky a úhrn zrážok. V aktuálne publikovaných prácach, ktoré sa venujú 

časopriestorovej distribúcii udalostí dažďa na snehovú pokrývku, sa vyskytuje mnoho 

prahových hodnôt, ktoré sú často veľmi nejasne podané. Neraz je prahová hodnota dažďa 

či snehovej pokrývky vyjadrená iba kvalitatívne, ako napr. snehová pokrývka musí byť 
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dostatočne mocná, či zrážky sa musia vyskytnúť vo forme dažďa. Prehľad definícií 

udalosti dažďa na snehovú pokrývku z vybraných prác je zhrnutý v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1: Definície udalosti dažďa na snehovú pokrývku vo vybraných prácach. Jednotlivé definície 

obsahujú minimálnu výšku snehovej pokrývky, minimálny úhrn zrážok, pokles snehovej pokrývky, 

prahovú tepotu pre určenie skupenstva zrážok a aj nutnú reakciu odtoku. SCE - výška snehovej pokrývky, 

SWE - vodná hodnota snehu, P - kvapalné zrážky, DP - teplota rosného bodu, Q1 -  N-ročný prietok, Peq - 

suma denných kvapalných zrážok a vody roztopenej zo snehovej pokrývky. Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 Min. SCE/ 

SWE 

Min. 

P/deň 

Pokles 

SCE/SWE 

Prahová 

teplota 

Reakcia 

odtoku 

Würzer et al. 

2016 
SCE 25 cm 20 mm - 0,7-1,7°C áno 

Surfleet & 

Tullos 2013 
SCE > 0 cm > 0 mm SWE 0°C ≥ Q1 

Muzurkiewicz 

et al. 2007 
SCE > 0 cm 2 mm - 0,5°C DP - 

McCabe et al. 

2007 
SCE > 0 cm > 0 mm SCE - - 

Guan et al. 

2016 
SWE > 0 mm 10 mm SWE - - 

Freudiger et 

al. 2014 

SWE > 10 

mm 
3 mm - - 20 % z Peq 

Cohen et 

al.2015 
SCE > 0 cm 10 mm - - - 

 

2.7 Priestorová a časová distribúcia udalostí dažďa na snehovú 

pokrývku 

Hydrologická odozva na zvýšenie globálnej teploty v miernom klimatickom pásme 

sa prejavuje kratším trvaním sezónnej snehovej pokrývky a zmenou pomeru kvapalných 

a tuhých zrážok počas zimy. Dôsledkom tejto odozvy sú nižšie prietoky počas obdobia 

topenia snehovej pokrývky, skorší nástup povodní z topiaceho sa snehu a následne nízke 

prietoky počas leta (Berghuijs et al. 2014; Eckhardt & Ulbrich 2003, Godsey et al. 2014; 

Zhang et al. 2015). Nárast kvapalných zrážok počas zimy zvyšuje pravdepodobnosť 

výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku. Na druhej strane s oteplením má sezónna 

snehová pokrývka kratšie trvanie. Preto je nárast výskytu udalostí dažďa na snehovú 

pokrývku a následný výskyt povodí z týchto udalostí nejasný. Viacero štúdií sa venovalo 

otázke časového a priestorového výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku (Surfleet 
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& Tullos 2013). V nasledujúcej časti sa text sústredí na štúdie zo Spojených štátov 

amerických a Európy a snaží sa zamerať na podobné výsledky týchto prác. 

Práca Surfleet & Tullos (2013) sa zamerala na percentuálne zastúpenie Q1 a Q5 

ročných prietokov spôsobených udalosťami dažďa na snehovú pokrývku v štáte Oregon 

v povodí rieky Santiam a ich zmenou výskytu do budúcnosti podľa emisných scenárov. 

Povodie sa nachádza v Kaskádovom pohorí s nadmorskou výškou 50-3199 m n.m. Celé 

povodie je rozdelené na tri subpovodia reprezentujúce nadmorské výšky a) nízke < 350 

m n.m. b) stredné 350-1100 m n.m. c) vysoké > 1100 m n. m.  

Analýza časových radov v období rokov 1968-2010 preukázala podiel 61 % na 

prietokoch ≥ Q1 spôsobených udalosťami dažďa na snehovú pokrývku s najvyšším 

výskytom v stredných nadmorských výškach, kde podiel dosahoval až 83 %. Takmer 100 

% prietokov ≥ Q5 je v stredných nadmorských výškach spôsobených dažďom na snehovú 

pokrývku. Aj najväčší nameraný prietok v tomto období bol spôsobený extrémnou 

udalosťou dažďa na snehovú pokrývku vo februári roku 1996 (Marks et al. 1998). 

Predpoveď do roku 2080 poukazuje na pokles podielu prietokov ≥ Q1 spôsobených 

udalosťami dažďa na snehovú pokrývku. Nárast je zaznamenaný iba v najvyšších partiách 

povodia. Takisto poklesne aj podiel prietokov ≥ Q5 spôsobených udalosťami dažďa na 

snehovú pokrývku a opäť je zaznamenaný mierny nárast do budúcna v najvyšších 

partiách povodia na prietokoch ≥ Q5. Výsledky poukazujú na silnú závislosť nadmorskej 

výšky a posun tzv. prechodovej zóny do vyšších nadmorských výšok. Prechodová zóna 

je oblasť nadmorských výšok medzi zónou, kde počas roka dominujú kvapalné zrážky 

a medzi zónou s prevládajúcimi snehovými zrážkami. Vo východnej časti Spojených 

štátov amerických bola prechodová zóna definovaná medzi nadmorskými výškami 350-

1100 m n.m, (Beris & Harr 1987), čo v tomto prípade odpovedá stredným nadmorským 

výškam, kde sa aj historicky nachádzalo najviac udalostí dažďa na snehovú pokrývku. 

Tento trend je spôsobený poklesom výšky snehovej pokrývky a jej kratším trvaním. 

Nárast vo vysokých nadmorských výškach je spôsobený posunom prechodovej zóny, to 

znamená častejšími dažďovými zrážkami. Teplota síce narastá aj v týchto nadmorských 

výškach, no nie je tak vysoká, aby zásadne ovplyvnila trvanie snehovej pokrývky. 

Mocnosť snehovej pokrývky bude do budúcnosti klesať aj v týchto polohách, čo 

neznamená pokles udalostí dažďa na snehovú pokrývku, ale zmiernenie extrémnosti 

odtoku počas týchto udalostí. 
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Štúdia Pradhanag et al. (2013) sa zaoberala závislosťou výskytu udalostí dažďa na 

snehovú pokrývku medzi nadmorskou výškou a teplotou v štáte New York. Práca 

rozoznáva výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku, ktoré odtok nevyvolali, ale aj na 

udalosti, ktoré mali za následok zvýšenie odtoku. Obe tieto definície sú pozitívne 

korelované s nadmorskou výškou. Je to následkom toho, že v práci majú skúmané 

povodia priemernú nadmorskú výšku od 105 do 788 m n.m. Väčšinou  sa jedná o povodia 

v prechodovej zóne. Negatívna závislosť medzi teplotou a výskytom udalostí poukazuje 

na fakt, že so stúpajúcou teplotou klesá počet udalostí dažďa na snehovú pokrývku ako 

reakcia na kratšie trvanie a nižšiu mocnosť snehovej pokrývky.  

Ďalšia veľmi rozsiahla práca na základe obsiahlosti spracovaných dát z územia 

Spojených štátov amerických, McCabe et al. (2007), sa orientuje na výskyt udalostí dažďa 

na snehovú pokrývku a ich trendy. Štúdia analyzuje dáta z 4318 meteorologických staníc 

zo západnej časti Spojených štátov. Na analýzu trendov bolo vybraných 477 staníc. Z toho 

107 staníc vykazuje pozitívny trend a 136 negatívny trend. Väčšina staníc s pozitívnym 

trendom bola vo vyšších nadmorských výškach, a naopak stanice s negatívnym trendom 

sa nachádzajú v nižších polohách, čo súhlasí i s výsledkami predošlých prác. Zároveň je 

výskyt udalostí závislý na počte dní so snežením, trvaní sezónnej snehovej pokrývky a na 

počte dní s kvapalnými zrážkami počas existencie snehovej pokrývky (Obr. 6).  

Niekoľko prác zaoberajúcich sa časovo priestorovou otázkou výskytu udalostí 

dažďa na snehovú pokrývku sa zameralo aj na európsky kontinent. Práca Freudinger et 

al. (2014) bola motivovaná extrémnou povodňou v Nemecku a v strednej Európe v období 

6.1.-16.1.2011. Práca identifikovala výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

s potenciálom zapríčiniť zvýšený odtok v období rokov 1951-2011 na území Nemecka. 

Výskyt povodní tohto typu je závislý na nadmorskej výške, čo odpovedá výsledkom 

podobnej práce Sui & Kohler (2001) zameranej na južné Nemecko. Pre jasnejšiu 

predstavu je výskyt udalostí rozdelený podľa nadmorských výšok na alpský stupeň 

(>1500 m n.m.), stupeň vysokých nadmorských výšok (200-1500 m n.m.) a stupeň nížin 

(0-200 m n.m. ). Najviac ovplyvneným výškovým stupňom udalosťami dažďa na snehovú 

pokrývku je stupeň vysokých nadmorských výšok. Najvyšší výskyt je zároveň poznačený 

poklesom udalostí od roku 1990 v mesiacoch apríl a máj, no zároveň rastúcim počtom 

udalostí a ich extrémnosťou v mesiacoch január a február. Výsledkom nie je len 

priestorová zmena, ktorá je reprezentovaná zvýšeným výskytom udalostí vo vyšších 
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nadmorských výškach, ale aj časová zmena, ktorá sa prejavuje častejším výskytom počas 

zimy a skorej jari. 

Extrémna povodeň z dažďa na snehovú pokrývku z dňa 10.10.2011 v Bernských 

Alpách vzbudila nutnosť venovať sa tejto téme a na jej podnet vzniklo množstvo 

vedeckých štúdií.  Würzer et al. (2016) skúmal výskyt udalostí dažďa na snehovú 

pokrývku a ich vplyv na odtok vo Švajčiarsku na 1063 meteorologických staniciach 

s nadmorskými výškami od 1560-2972 m n.m. v období rokov 1998-2014. Ako udalosť 

dažďa na snehovú pokrývku bola stanovená prahová hodnota 20 mm/24 h a snehová 

pokrývka musela dosahovať minimálne výšku 25 cm. Reakcia na odtok bola stanovená 

ako rozdiel medzi odtokom zo snehovej pokrývky a zrážkami a rozdelená na negatívnu, 

neutrálnu, miernu a vysokú. Hodnota -10 mm  

 

Obr. 6: A. Kartogram znázorňujúci trend výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku. Červené kruhy 

predstavujú klesajúci trend a modré štvorce stúpajúci trend. Väčšie kartogrami znázorňujú trendy 

signifikantné na 95 % hladine spoľahlivosti. Box ploty vyjadrujú trendy výskytu udalostí dažďa na snehovú 

pokrývku vzhľadom na nadmorskú výšku (B), trendy výskytu zrážkových dní (C), dní so snežením (D) 

a trendy výskytu dní s kvapalnými zrážkami, a zároveň existujúcou snehovou pokrývkou (E). Zdroj: 

(McCabe et al. 2007). 

a menšia znamenala negatívnu reakciu odtoku a svedčí o zadržaní určitej časti zrážky 

v snehovej pokrývke, zatiaľ čo hodnota vyššia ako 50 mm značí veľmi silnú reakciu na 

zrážku. Najviac udalostí sa vyskytlo v mesiacoch máj a jún, čo je pre dané nadmorské 

výšky očakávateľné (Obr. 7). V nadmorských výškach pod 2300 m n. m. sa udalosti 

vyskytovali hlavne v mesiacoch október až apríl. Na rozdiel od ostatne spomenutých prác 
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Surfleet & Tullos (2013) a Freudiger et al. (2014) boli zahrnuté i udalosti, ktoré vyvolali 

iba veľmi miernu odozvu odtoku. Z 1063 zistených udalostí boli identifikované tri typy 

odtokových reakcií. Prvý typ odtoku sa vyznačoval značným oneskorením od začiatku 

zrážky a za celú dobu nepresiahol objem zrážok. Tento typ odtoku bol zistený v 17 % 

prípadoch. Druhý typ odtoku nastal súčasne s počiatkom zrážky a celkový odtok bol vyšší 

ako objem zrážok. Tento typ bol zistený v 14 % prípadoch. Posledný typ sa vyskytoval 

najčastejšie, a to v 69 % prípadoch a je charakteristický oneskorením odtoku, a zároveň 

tým, že celkový odtok prevýši vstupné zrážky. Podobná odozva odtoku bola zistená aj pri 

simulovaných zrážkach na snehovú pokrývku v práci Juras et al. (2016b).  

Ako bolo poukázané, nadmorská výška hrá vo výskyte udalostí dažďa na snehovú 

pokrývku zásadnú rolu. Práca Beniston & Stoffel (2016) priniesla výsledky o zmene 

udalostí s nadmorskou výškou vo Švajčiarsku pri zvýšení priemernej teploty o 4°C na 

príklade povodia v masíve Alpstein v severovýchodnej časti územia. Povodie má 

maximálnu nadmorskú výšku  

 

Obr. 7: Výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku v závislosti na nadmorskej výške a mesiaci výskytu. 

Farba znázorňuje reakciu odtoku. Reakcia odtoku je vypočítaná ako rozdiel celkového odtoku a celkových 

zrážok. Zdroj: Würzer et al. (2016). 

2502 m n.m. a minimálnu nadmorskú výšku 450 m n.m. Analýza výskytu udalostí 

v období rokov 1960-2015 poukazuje na zvýšenie počtu udalostí pre nadmorské výšky 

1000 m n.m. o 40 % a navýšenie až o 200 % pre nadmorské výšky nad 2000 m n.m. 

Modelovanie výskytu udalostí so zvýšenou teplotou o 2°C oproti normálu v rokoch 1960-
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2015 ukazuje na výrazný pokles výskytu udalostí pre nadmorské výšky <1500 m n.m., 

a naopak na maximálne navýšenie pre nadmorské výšky okolo 2000 m n.m. Pri navýšení 

teploty o 4°C je výrazne znížený výskyt udalostí v oblastiach s výškou < 2000 m n.m. 

a mierny nárast pre nadmorské výšky okolo 2500 m n.m.    
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3 Dáta a metódy 

3.1 Dátové zdroje 

Hlavné dátové zdroje predloženej diplomovej práce sú časové rady priemernej 

dennej teploty vzduchu (T), celkovej výšky snehovej pokrývky (SCE) a denného úhrnu 

zrážok (SRA) z vybraných meteorologických staníc Českého hydrometeorologického 

ústavu (ČHMÚ). Ďalším zdrojom dát sú priemerné denné prietoky z hydrologických 

profilov databáze ČHMÚ. Časový krok meteorologických aj hydrologických dát je jeden 

deň.  Analýza časových radov je vykonaná v období rokov 1966-2012 na 16 

meteorologických a 6 hydrologických staniciach.  

Spracovanie a analýza dát prebiehala použitím statického programu R verzie 3.2.2 

a MS Excel. V štatistickom software R bol k získaniu trendov použitý programový 

balíček Kendall a funkcie MannKendall a cor.test  (R Core Team 2017). Grafové výstupy 

boli spracované v programe MS Excel a MATLAB. Mapové výstupy boli vytvorené 

v programe ArcGis Desktop verzie 10.3. Pre vizualizáciu mapových výstupov bola 

využitá databáza ArcČR 500 verzie 3.3 od spoločnosti ACRDATA PRAHA (ACRDATA 

PRAHA) a databáza DIBAVOD od Výskumného ústavu vodohospodárskeho Tomáše 

Garrigua Masaryka (VÚV). 

3.2 Výber meteorologických a hydrologických staníc 

Výber meteorologických a hydrologických staníc podliehal určitým základným 

kritériám. Keďže predložená práca má za cieľ skúmať hydrometeorologické udalosti, 

ktorých výskyt je podmienený dostatočnou mocnosťou snehovej pokrývky a jej dlhším 

trvaním, boli vyberané stanice s nadmorskou výškou vyššou ako 500 m n.m. Zároveň 

musí mať meteorologická stanica dostatočne dlhé nepretržité meranie meteorologických 

veličín teploty vzduchu, úhrnu zrážok a výšky snehovej pokrývky zabezpečujúce súvislé 

časové rady. Kritérium súvislých časových radov jednotlivých meteorologických veličín 

sa pri výbere ukázal ako najzásadnejší. Viacero meteorologických staníc svojou polohou 

vo vyšších nadmorských výškach a dĺžkou merania naznačovalo vhodnosť použitia, no 

nespĺňalo neprerušený sled dát meteorologických veličín. Časový horizont výpadkov 

často dosahoval aj niekoľko rokov. Chýbajúce údaje tak nebolo možné nahradiť ani 

doplnením dát lineárnou regresiou z najbližšej meteorologickej stanice s neprerušenými 

hodnotami. Do analýzy tak nemohli byť zahrnuté horské stanice, ako napr. Labská bouda 
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či Pec pod Sněžkou, z ktorých by bolo dáta v opačnom prípade veľmi vhodné použiť. Za 

daných kritérií bolo vybraných 16 meteorologických staníc (Tabuľka 2). V časových 

radoch vybraných staníc sa naďalej objavovali výpadky v dátach, a tak bolo vymedzené 

konečné skúmané obdobie medzi rokmi 1966 až 2012. Hraničné roky skúmaného obdobia 

boli stanovené hlavne z dôvodu chýbajúcich dát na meteorologických staniciach 

Harrachov, Lenora a Houžná.  Tieto dve stanice mohli byť z analýzy pre chýbajúce dáta 

úplne vynechané, a tým by sa predĺžilo skúmané obdobie na roky 1961-2014. Stanice sú 

však pre analýzu výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku veľmi podstatné, keďže 

sa v ich blízkosti nachádzajú hydrologické stanice Janov−Harrachov na Mumlave, resp. 

Lenora na Teplej Vltave. Ako už bolo naznačené k vybraným meteorologickým staniciam 

boli vhodne priradené hydrologické profily so záznamom prietoku (Tabuľka 2). 

Hydrologické stanice museli takisto spĺňať kritérium dlhých nepretržitých meraní 

prietoku, a zároveň hodnoty prietokov nesmú byť antropogénne ovplyvnené. 

Antropogénne ovplyvnenie predstavuje predovšetkým prítomnosť vodných nádrží nad 

hydrologickým profilom, ktoré výrazne ovplyvňujú režim odtoku. S antropogénnym 

ovplyvnením by prípadná hydrologická odozva udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

nebola detegovaná. Počas jednotlivých udalostí dažďa na snehovú pokrývku bola na 

hydrologických záznamoch sledovaná reakcia odtoku pre zistenie extremity odtoku. 
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Obr. 8: Poloha vybraných meteorologických staníc. 
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Tabuľka 2: Zoznam vybraných meteorologických staníc, na ktorých bola uskutočnená analýza výskytu 

udalostí dažďa na snehovú pokrývku v období rokov 1966-2012. T-priemerná denná teplota, SCE-

priemerný počet dní so snehovou pokrývkou >= 1 cm, SRA-priemerný úhrn zrážok. 

Názov Poloha 

Nadmorská 
výška 

 m n.m 

Teplota 
vzduchu 

[°C] 
(nov-apr) 

SCE 
[deň] 

(nov-apr) 

SRA 
[mm] 

(nov-apr) 

Lysá hora Moravskoslezké B. 1322 -2.90 158 544 

Churáňov Šumava 1117 -1.03 141 500 

Lenora, Houžná Šumava 804 -0.34 95 375 

Bedřichov Jizerské hory 780 -0.99 139 548 

Přimda Český les 742 0.16 94 313 

Svratouch Žďárske vrchy 734 -0.05 100 295 

Desná, Souš Jizerské hory 722 -1.19 137 696 

Nedvězí Hornosvratecká v. 722 -0.04 88 254 

Harrachov Jizerské hory 675 -0.38 128 669 

Protivanov Drahanská v. 675 0.25 84 235 

Nadějkov Vlašimska v. 616 1.00 76 235 

Rokytnice v O.h. Orlické hory 577 0.68 95 412 

Kostelní Myslová Javořická v. 569 1.02 74 224 

Vyšší Brod Šumava 559 0.71 70 281 

Přibyslav Žďárske vrchy 532 0.89 80 253 
J. Hradec   524 1.38 65 244 

3.3 Popis meteorologický staníc 

Cieľom výberu meteorologických staníc bolo zvoliť čo najviac vhodných staníc 

s vyššou nadmorskou výškou. Nakoniec sa najviac staníc vyskytuje v nadmorskej výške 

od 500 do 800 m n.m. a iba tri stanice majú nadmorskú výšku vyššiu ako 800 m n.m. To 

odpovedá aj rozloženiu meteorologických staníc (viď Obr. 8 a Tabuľka 2). Pomerne 

veľký počet sa nachádza mimo hraničných pohorí, ktoré dosahujú vyššie nadmorské 

výšky. Z vyššie spomenutých dôvodov (viď kapitola 3.2) nemohli byť stanice primárne 

v Krkonošiach zahrnuté do analýzy. Klimatické charakteristiky vybraných 

meteorologických staníc sú zobrazené na Obr. 9, kde jednotlivé grafy s priemerným 

mesačným úhrnom zrážok a priemernou mesačnou teplotou vzduchu odpovedajú 

intervalom nadmorských výšok. Najvyšší úhrn zrážok v chladnej časti roka (november-

apríl) dosahujú stanice v Jizerských horách. V postupe prevládajúceho západného, resp. 

severozápadného, prúdenia vzduchu nebráni žiadna orografická prekážka. Prvou 

orografickou prekážkou sú až Jizerské hory, čo spôsobuje vysoké úhrny zrážok. 



40 

 

Priemerný ročný úhrn zrážok je na staniciach Bedřichov, Desná-Souš a Harrachov, a to 

1242, 1358 a 1312 mm, aj napriek tomu že sa stanice nachádzajú v nadmorských výškach 

od 675 do 780 m n.m. Zrážky sú počas roka zároveň pomerne rovnomerne rozložené 

(Obr. 9), čo zapríčiňuje aj vysoký úhrn zrážok počas zimy (Tabuľka 2).  Najvyššie ročné 

úhrny zrážok má najvyššie položená stanica Lysá hora, a to 1433 mm, a je zároveň aj 

najchladnejšou s priemernou ročnou teplotou 3°C. Priemerný úhrn zrážok v období 

november-apríl je však v Jizerských horách vyšší. Vysoký úhrn zrážok má aj vzhľadom 

na nadmorskú výšku 577 m n.m. stanica Rokytnice v Orlických horách, kde platí podobný 

faktor ako v prípade Jizerských hôr. Stanice nachádzajúce sa mimo pohraničných hôr sa 

vyznačujú nižším úhrnom zrážok, ktorý v zimnom období nepresahuje 300 mm. Z týchto 

staníc má najväčšie úhrny zrážok stanica Svratouch v Žďárskych vrchoch s priemerným 

ročným úhrnom zrážok 775 mm. 
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Obr. 9: Priemerné mesačné úhrny zrážok a priemerné mesačné teploty vzduchu na 16 vybraných 

meteorologických staniciach za obdobie rokov 1966-2012. Grafy sú zoradené podľa intervalov nadmorskej 

výšky nasledovne: 500-600, 601-700, 701-800, >801 m n.m. Zdroj: ČHMÚ. 

Priemerné mesačné prietoky na vybraných hydrologických profiloch odpovedajú 

snehovému režimu odtoku. Maximum prietokov nastáva v mesiacoch marec až máj (Obr. 

10). V týchto mesiacoch sú zrážky pomerne nižšie, no zdrojom vodnosti je topiaca sa 

snehová pokrývka. Na väčšine hydrologických profilov nastáva maximum odtoku 

v mesiaci apríl. Jedinou výnimkou je Vydra, kde je maximum zaznamenané v mesiaci 

máj. Povodie Vydry má najvyššiu priemernú nadmorskú výšku (Tabuľka 3), a tak odtok 

zo snehu je mierne oneskorený, a zároveň sa prejavujú vyššie úhrny zrážok v tomto 

mesiaci (viď Churáňov Obr. 9). 
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Tabuľka 3: Vybrané hydrologické stanice a charakteristiky povodia. 

meteo. 
stanica hydro. profil vodný tok 

plocha 
povodia 
[km2] 

priemerná 
nadm. 
výška [m 
n.m.] 

min. 
nadm. 
výška 
[m 
n.m.] 

max. 
nadm. 
výška 
[m 
n.m] 

Lysá hora Uspolka Morávka 22.2 767 530 1180 

Churáňov Modrava  Vydra 89.8 1140 975 1375 
Lenora, 
Houžná Lenora  

Teplá 
Vltava 176 1011 762 1360 

Bedřichov Bílý potok Smědá 26.5 814 400 1120 

Harrachov Janov-Harrachov  Mumlava 51.3 965 585 1435 
Rokytnice v 
O.h. Klášterec n. Orlicí 

Divoká 
Orlice 153.6 728 480 1110 

 

 

Obr. 10: Priemerné mesačné prietoky na vybraných hydrologických profiloch. Zdroj: ČHMÚ. 

3.4 Stanovenie definície udalosti dažďa na snehovú pokrývku 

Najpodstatnejším bodom v celej práci bolo stanovenie definície udalosti dažďa na 

snehovú pokrývku. V predloženej práci je prahová teplota určená z priemernej dennej 

teploty a má hodnotu 1,1 °C. Prahová teplota vzduchu je prebratá z práce Hynčica (2014), 

ktorá sa zaoberala stanovením hodnoty prahovej teploty na území Českej republiky zo 

záznamov priameho pozorovania z dátovej správy SYNOP. Zároveň bola ako prahová 
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teplota použitá aj hodnota 0,5°C, aby bola zistená citlivosť výskytu udalostí dažďa na 

snehovú pokrývku na prahovej teplote. Ako už bolo spomenuté, hodnota prahovej teploty 

nehovorí s maximálnou istotou o výskyte skupenstva zrážok, ale ide o aproximáciu (viď 

kap. 2.6). Informácia o skupenstve zrážky s maximálnou istotou by bola dosiahnutá iba 

pri použití veľmi vysokej či veľmi nízkej prahovej teploty. 

Ďalšími parametrami v definícií udalosti dažďa na snehovú pokrývku sú výška 

snehovej pokrývky a úhrn zrážok. V predloženej práci bola minimálna výška snehovej 

pokrývky stanovená na 10 cm a úhrn zrážok na 5 mm/deň. Práca však pracuje s viacerými 

verziami definície, v ktorých sa navyšujú prahové hodnoty snehovej pokrývky a úhrny 

zrážok o 5 cm respektíve 5 mm. Rôzne definície a z nich plynúce výsledky majú za cieľ 

poukázať na rozdielne časopriestorové charakteristiky výskytu, ktoré sú závislé výhradne 

na voľbe prahových hodnôt autorom.  

Zhrnutím vyššie uvedených poznatkov je v predloženej práci primárna definícia 

udalosti dažďa na snehovú pokrývku stanovená ako deň, keď sú splnené nasledovné 

podmienky: T>=1,1 °C; SCE>=10 cm; SRA>=5 mm. Definícia je v texte ďalej 

označovaná ako ROS 1,1°C soft. V druhotnej definícií sa mení hodnota prahovej teploty 

na 0,5°C, hodnoty SCE a SRA ostávajú rovnaké a je v texte označovaná ako ROS 0,5°C 

soft. Pre obe definície bolí navýšené hodnoty SCE aj SRA o 5 cm, resp. 5 mm. Výsledné 

definície sú T>=1,1°C; SCE>=15 cm; SRA>=10 mm; T>=0,5 °C; SCE>=15 cm; 

SRA>=10 mm (Tabuľka 4). Definície sú v texte označované ako ROS 1,1°C hard  a ROS 

0,5°C hard. 

Tabuľka 4: Prehľad definícií udalosti dažďa na snehovú pokrývku. T-teplota vzduchu, SCE-výška snehovej 

pokrývky, SRA- úhrn zrážok za jeden deň. 

 T [°C] SCE [cm] SRA [mm] 

ROS 1.1°C soft >=1.1 >=10  >=5 
ROS 1.1°C hard >=1.1 >=15 >=10  
ROS 0.5°C soft >=0.5 >=10  >=5 
ROS 0.5°C hard >=0.5 >=15 >=10  

 

3.5 Hodnotenie výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

Analýza výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku na vybraných 

meteorologických staniciach bola uskutočnená súčasným splnením kritérií prahových 
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hodnôt priemernej teploty vzduchu, výšky snehovej pokrývky a úhrnu zrážok v časových 

radoch týchto meteorologických premenných. Výskyt udalostí v časových radoch bol 

detegovaný v programe Excel. Týmto spôsobom bola získaná primárna informácia 

o rozdelení udalostí na jednotlivých staniciach. Z identifikovaných udalostí dažďa na 

snehovú pokrývku boli následne jednotlivé udalosti roztriedené podľa výskytu počas roka 

po mesiacoch. Takisto boli zistené priemerné hodnoty teploty vzduchu, výšky snehovej 

pokrývky a úhrnu zrážok počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku. Časové rozdelenie 

udalostí po mesiacoch bolo rozdelené na dve obdobia rokov 1966-1989 a 1990-2012, čím 

sa získala informácia o zmene výskytu v čase. Následne bol v týchto dvoch 23-ročných 

obdobiach pomocou kruhových grafov zobrazený relatívny výskyt udalostí 

v jednotlivých mesiacoch. Jednoduchým relatívnym zastúpením bola získaná cenná 

informácia o zmene výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývky v jednotlivých 

mesiacoch medzi spomenutými obdobiami. 

3.6 Trendová analýza výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

Získané početnosti výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku na jednotlivých 

staniciach za celé sledované obdobie rokov 1966-2012, rovnako ako početnosti výskytu 

udalostí po jednotlivých mesiacoch, boli podrobené testu výskytu trendu. V analýze boli 

použité dva trendy: Mann-Kendall test a Spearmanov koeficient poradovej korelácie 

(Chandler & Scott 2011).  

Trendovú analýzu môžeme definovať ako empirický prístup kvantifikácie 

zmien v systéme počas vytýčeného obdobia. Dôvod testovania trendov spočíva 

v stanovení, či hodnoty náhodných veličín stúpajú, alebo klesajú vo vymedzenom 

časovom období. 

3.6.1 Spearmanov koeficient poradovej korelácie 

Spearmanov koeficient poradovej korelácie je neparametrická metóda, ktorá 

využíva pri výpočte poradie hodnôt sledovaných veličín, nepožaduje tak normalitu dát. 

Výhodou je, že túto metódu je vhodné použiť pre popis akejkoľvek závislosti, teda 

lineárnej aj nelineárnej. Hodnotu Spearmanovho korelačného koeficientu značíme 

gréckym písmenom ρ (rho). Korelačný koeficient posudzuje do akej miery je vzťah medzi 

dvoma premennými možné vysvetliť pomocou monotonickej funkcie. Znamienko 

korelačného koeficientu poukazuje na smer prepojenia medzi hodnotou X (nezávislá 
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premenná) a hodnotou Y (závislá premenná). Ak stúpa Y, a zároveň stúpa aj X, hodnota 

korelačného koeficientu je pozitívna. Ak klesá Y, no X stúpa, hodnota korelačného 

koeficientu je negatívna. Ak je hodnota korelačného koeficientu 0, znamená to, že nie je 

tendencia hodnoty Y ani klesať ani stúpať, keď hodnota X stúpa. Významnosť 

korelačného koeficientu sa zvyšuje, ak hodnoty Y a X sú blízke ideálnej monotonickej 

závislosti. Ideálna monotonická závislosť medzi závislou a nezávislou premennou sa 

prejaví hodnotou korelačného koeficientu 1 alebo -1.  

Výpočet Spearmanovho koeficientu poradovej korelácie je nasledovný. Každá 

jedna hodnota závislej aj nezávislej premennej je zoradená od najväčšej po najmenšiu, 

a zároveň je vypočítaný rozdiel medzi poradím párov závislej a nezávislej premennej. 

V prípade ak majú hodnoty premenných rovnaké poradie, výsledné poradie sa vypočíta 

ako priemer z pozície hodnôt zoradených vzostupne. Hodnotu korelačného koeficientu 

dostaneme z rovníc: 

 
𝜌 =

𝑆𝑅𝑋,𝑅𝑌

√𝑆𝑅𝑋𝑆𝑅𝑌

 
(3.1) 

Kde: 

 𝑆𝑅𝑋,𝑅𝑌 = ∑(𝑅𝑋𝑖 − 𝑅𝑋̅̅ ̅̅ )(𝑅𝑌𝑖 − 𝑅𝑋̅̅ ̅̅ )

𝑛

í=1

 (3.2) 

 𝑆𝑅𝑋 = ∑(𝑅𝑋𝑖 − 𝑅𝑋̅̅ ̅̅ )2 

𝑛

í=1

 (3.3) 

 𝑆𝑅𝑌 = ∑(𝑅𝑌𝑖 − 𝑅𝑌̅̅ ̅̅ )2 

𝑛

í=1

 (3.4) 

RXi, RYi, 𝑅𝑋̅̅ ̅̅ , 𝑅𝑌̅̅ ̅̅  predstavujú poradie a n počet párov. V prípade ak sa v dátach 

nenachádzajú rovnaké poradia, Spearmanov korelačný koeficient sa vypočíta pomocou 

rovnice:  
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 𝜌 =
1 − 6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛3 − 𝑛
 (3.5) 

Kde di predstavuje rozdiel medzi poradím párov. Pre súbory s viac ako 20 pármi sa p-

hodnota vypočíta vzorcom: 

 𝑝 = 𝜌√
𝑛 − 2

1 − 𝜌2
 (3.6) 

Z vypočítanej p-hodnoty tak môžeme potvrdiť, či zamietnuť platnosť nulovej hypotézy. 

Ak je p hodnota nižšia ako α, zamietame nulovú hypotézu a usúdime, že v danom 

dátovom súbore sa nachádza trend. Pozitívna hodnota ρ hovorí o pozitívnom trende, 

záporná o negatívnom trende. V predloženej práci má hladina významnosti α hodnotu 

0,05 a 0,1. Test bol aplikovaný na ročný výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku. 

3.6.2 Mann-Kednall test 

Ďalším použitým štatistickým testom je Mann-Kednall test. Mann-Kendall test je 

neparametrický test, ktorý má rovnakú silu v detegovaní monotomických trendov ako 

Spearmanov koeficient poradovej korelácie. Výpočet opäť spočíva v poradovej korelácií 

medzi dvoma premennými a značíme ho gréckym písmenom τ (tau). Hlavný rozdiel 

medzi τ a ρ je, že τ predstavuje pravdepodobnosť. Mann-Kendall τ vyjadruje rozdiel 

medzi pravdepodobnosťou, že dáta sú v rovnakom poradí verzus pravdepodobnosť, že 

dáta nie sú v rovnakom poradí. Výpočet Mann-Kendall τ je zložitejší ako v prípade 

Spearmanovho koeficientu poradovej korelácie ρ a jeho hodnotu získame pomocou 

rovnice: 

 𝜏 =
𝑆

𝐷
 (3.7) 

kde S je skóre a D je maximálna možná hodnota S. Hodnotu S vypočítame rovnicou: 

  



48 

 

 
𝑆 = ∑ 𝑠𝑖𝑛𝑔(𝑋𝑗

𝑖>𝑗

− 𝑋𝑖)𝑠𝑖𝑛𝑔(𝑌𝑗 − 𝑌𝑖) 
(3.8) 

kde Xj, Xi Yj Yi sú hodnoty časovej rady zoradené vzostupne a sing predstavuje funkciu 

signum. Ak sa v časovej rade nenachádzajú žiadne hodnoty s rovnakým poradím, hodnotu 

D vypočítame pomocou rovnice: 

 𝐷 = (
𝑛
2

) (3.9) 

kde  n je dĺžka časovej rady. Ak sa v časovej rade nachádzajú hodnoty s rovnakým 

poradím, D sa vypočíta nasledovne: 

 𝐷 = √((
𝑛
2

) − 𝑇) ((
𝑛
2

) − 𝑈) (3.10) 

kde  

 𝑇 =
1

2
∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖 − 1)

𝑛𝑥

𝑖=1

 (3.11) 

a 

 𝑈 =
1

2
∑ 𝑢𝑖(𝑢𝑖 − 1)

𝑛𝑦

𝑖=1

 (3.12) 

Kde nx je počet hodnôt s rovnakým poradím s rozsahom ti , i = (1, ..., nx ) v premennej X 

a ny je počet hodnôt s rovnakým poradím s rozsahom ui , i = (1, ..., ny). Ak má časová 

rada viac ako 10 párov, rozptyl hodnoty S sa vypočíta nasledovne: 
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𝑉𝐴𝑅(𝑆) = {
1

18
 𝑛(𝑛 −  1)(2𝑛 +  5)  

− ∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖 −  1)(2𝑡𝑖  +  5)

− ∑ 𝑢𝑖(𝑢𝑖  −  1)(2𝑢𝑖 +  5)} +
1

9𝑛(𝑛 −  1)(𝑛 −  2)
 

{∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖 −  1) (𝑡𝑖 −  2)} {∑ 𝑢𝑖(𝑢𝑖  −  1)(𝑢𝑖 −  2)}

+
1

2𝑛(𝑛 − 1)
{∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖 −  1)} {∑ 𝑢𝑖(𝑢𝑖  −  1)} 

(3.13) 

Hodnoty Mann-Kendall τ sa pohybujú v intervale od -1 do 1. Kladné hodnoty značia 

stúpajúci trend, a naopak záporné trend klesajúci. Na základe vypočítanej p-hodnoty 

zamietame, či potvrdzujeme nulovú hypotézu. V tomto prípade nulová hypotéza znie: 

trend sa nevyskytuje, dáta sú sa sebe nezávisle a náhodne usporiadané. Ak je p-hodnota 

vyššia ako α, tak platí nulová hypotéza. V predloženej práci je hodnota α= 0,05 a 0,1. 

Test bol aplikovaný ako na ročný, tak i mesačný, výskyt udalostí dažďa na snehovú 

pokrývku.  
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4 Výsledky práce 

4.1 Priestorové rozdelenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

Aplikáciou prahových hodnôt teploty vzduchu, výšky snehovej pokrývky a úhrnu 

zrážok do časových radov boli identifikované udalosti dažďa na snehovú pokrývku. Počet 

udalostí na jednotlivých staniciach je zobrazený na Obr. 11. Pre prehľadnosť sú absolútne 

hodnoty zobrazené aj v Tabuľke 5, v ktorej sú meteorologické stanice zoradené podľa 

počtu udalostí takisto ako i v grafe 8. Počet udalostí je rozdelený podľa štyroch definícií. 

V jednej definícií je prahová hodnota teploty vzduchu 1,1°C, v druhej 0,5°C. Prahové 

hodnoty snehovej pokrývky a úhrnu zrážok odpovedajú hodnotám definovaným 

v kapitole 3.3. Počet udalostí na jednotlivých meteorologických staniciach sa výrazne líši. 

Takisto sa pomerne výrazne líši i počet udalostí v rámci meteorologickej stanice pri 

zmene prahových hodnôt. Najvyšší počet udalostí dažďa na snehovú pokrývku sa 

vyskytuje na meteorologických staniciach v Jizerských horách. Sú to stanice Harrachov, 

Desná-Souš a Bedřichov. Aj napriek tomu, že poloha staníc sa pohybuje v nadmorských 

výškach od 675 do 780 m n.m., je počet udalostí dažďa na snehovú pokrývku najvyšší 

práve v týchto miestach. Je to najmä z dôvodu dlhého trvania snehovej pokrývky (128 až 

139 dní) a vysokých úhrnov zrážok (548-696 mm viď Tabuľka 2). Za stanicami 

v Jizerských horách nasleduje stanica Churáňov na Šumave. Churáňov sa nachádza 

v nadmorskej výške 1117 m n.m., čo je výraznejšie vyššie ako stanice v Jizerských horách 

a počet dní so snehovou pokrývkou je mierne vyšší, no aj napriek tomu sa tu vyskytuje 

menej udalostí dažďa na snehovú pokrývku. Jedným z dôvodov je pravdepodobne nižší 

úhrn zrážok v období november až apríl (Obr. 12). Až piata v poradí, čo do počtu udalostí, 

je najvyššie položená stanica Lysá hora s nadmorskou výškou 1322 m n.m. Najvyšší 

počet dní so snehovou pokrývkou a vysoký úhrn zrážok nespôsobil najvyšší počet 

udalostí dažďa na snehovú pokrývku. Limitujúcim faktorom v tomto prípade je teplota 

vzduchu, ktorá je príliš nízka na výskyt zrážok vo forme dažďa v zimných mesiacoch ale 

aj začiatkom jari. V počte udalostí nasleduje stanica Rokytnice v Orlických horách, ktorej 

nadmorská výška je iba 77 m nad hranicou stanovenou pre výber meteorologických staníc 

na základe nadmorskej výšky. Pomerne vysoký počet udalostí vzhľadom k nadmorskej 

výške je zapríčinený pravdepodobne vyšším úhrnom zrážok (412 mm) a aj počtom dní so 

snehovou pokrývkou (95 dní). Stanice Lenora, Houžna na Šumave a Přimda v Českom 

lese sú posledné s relatívne vyšším počtom udalostí. Nasledujú stanice, ktoré by so svojou 

nadmorskou výškou nad 700 m n.m. poukazovali na vyšší počet udalostí, no nie je tomu 
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tak. Sú to stanice Svratouch v Žďárskych vrchoch a Nedvězí v Hornosvratskej vrchovine. 

Na stanici Svratouch je limitujúcim faktorom nižší úhrn zrážok (295 mm), aj napriek 

tomu, že počet dní so snehovou pokrývkou je vysoký (100 dní). Stanica Nedvězí má nižší 

počet dní so snehovou pokrývkou a aj nižší úhrn zrážok. Stanice s najnižším počtom 

udalostí dažďa na snehovú pokrývku majú limitujúci faktor i v podobe vyššej priemernej 

teploty v období mesiacov november až apríl. 

 

Obr. 11: Graf počtu udalostí dažďa na snehovú pokrývku na vybraných meteorologických staniciach. 

Stanice sú zoradené podľa nadmorskej výšky od najvyššie položenej po najnižšiu. Rozdelenie odpovedá 

štyrom definíciám definovaným v kapitole 3.3. 
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Tabuľka 5: Počet udalostí dažďa na snehovú pokrývku na vybraných meteorologických staniciach 

zoradených podľa nadmorskej výšky od najvyššej po najnižšiu. 

Stanica ROS 0.5°C soft ROS 0.5°C hard ROS 1.1°C soft ROS 1.1°C hard 

Lysá hora 156 70 136 57 
Churáňov 240 86 184 66 
Lenora, Houžná 148 70 109 55 
Bedřichov 366 154 289 124 
Přimda 114 31 89 25 
Svratouch 66 14 45 10 
Desná, Souš 434 237 340 188 
Nedvězí 29 13 23 12 
Harrachov 495 260 370 197 
Protivanov 35 6 21 3 
Nadějkov 29 10 22 8 
Rokytnice v O.h. 156 64 120 64 
Kostelní Myslová 35 8 24 7 
Vyšší Brod 57 15 45 11 
Přibyslav 59 17 48 14 
J. Hradec 37 6 22 4 

 

Obr. 12: Počet udalostí dažďa na snehovú pokrývku vyjadrený priemernou teplotou vzduchu a priemerným 

úhrnom zrážok medzi mesiacmi november-apríl v období rokov 1966-2012. Veľkosť kruhov odpovedá 

počtu udalostí dažďa na snehovú pokrývku. 
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Čo sa týka rozdielu v počte výskytu udalostí medzi rôznymi definíciami v rámci 

stanice, najväčší rozdiel zaznamenala stanica Protivanov, kde klesol počet udalostí pri 

rovnakej prahovej teplote 1,1°C, ale navýšením snehovej pokrývky a úhrnu zrážok o 5 

mm a 5 cm z 21 na 3, čo predstavuje pokles o 88 %. Na staniciach s vyšším počtom 

udalostí je zaznamenaný aj nižší pokles s navýšením prahovej hodnoty snehovej 

pokrývky a úhrnu zrážok. Na stanici Harrachov, na ktorej je zaznamenaný najväčší počet 

udalostí, poklesol výskyt z 370 na 197, čo predstavuje pokles o 46%. Naopak stanice 

s nízkym výskytom udalostí majú najväčšie poklesy. Je to najmä z dôvodu malej mocnosti 

snehovej pokrývky. S navýšením prahovej hodnoty, tak počet udalostí prudko klesá. 

Pokles udalostí na týchto staniciach dosahuje relatívnych hodnôt 70 až 80 %. Výnimkou 

je stanica Nedvězí, ktorá síce dosahuje iba 23 udalostí pri definícií s  prahovou hodnotou 

teploty vzduchu 1.1°C, no pri zvýšení prahových hodnôt snehovej pokrývky a úhrnu 

zrážok počet udalostí poklesne na 12, čo predstavuje zníženie o 47 %. Tu sa prejavuje 

nadmorská výška stanice 722 m n.m. a nižšia priemerná teplota (-0.04°C). Počet udalostí 

tak ani s navýšením prahových hodnôt výrazne neklesá.  

Ak porovnáme počet udalostí medzi definíciami s prahovými teplotami 0,5°C 

a 1.1°C, udalosti poklesli menej ako v prípade navýšenia prahových hodnôt snehovej 

pokrývky a úhrnu zrážok. Pokles na väčšine lokalít predstavuje 25 % z počtu pri definícii 

s prahovou teplotou 0,5°C. Najvyšší pokles bol zaznamenaný na najnižšie položenej 

stanici Jindřichův Hradec z 37 na 22 a naopak najnižší pokles bol na najvyššie položenej 

stanici Lysá hora z 156 na 136. Tento výsledok jasne poukazuje na nízke priemerné 

teploty na stanici Lysá hora, ktoré zapríčiňujú nízky pokles udalostí so zvyšujúcou sa 

prahovou teplotou. Jednoducho povedané, na stanici Lysá hora sú počas zimy príliš nízke 

teploty na to, aby sa vyskytli zrážky v kvapalnom skupenstve. Ak sa už zrážky 

v kvapalnom skupenstve vyskytujú, je to najčastejšie v jarnom období, keď sú teploty 

pomerne vyššie nad bodom mrazu, no snehová pokrývka je stále prítomná. Naopak na 

stanici Jindřichův Hradec môže znamenať už malé navýšenie prahovej teploty pokles 

snehovej pokrývky, a tak nesplnenie kritéria minimálnej výšky snehovej pokrývky 10 cm. 

Počas identifikovaných udalostí dažďa na snehovú pokrývku boli na jednotlivých 

meteorologických staniciach zistené priemerné hodnoty teploty vzduchu, úhrnu zrážok 

a výšky snehovej pokrývky. Súhrn meteorologických premenných a výšky snehovej 
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pokrývky počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku za všetky skúmané stanice je 

zobrazený na Obr. 13. 

 

 

 

 

Obr. 13:  Priemerné hodnoty teploty vzduchu, výšky snehovej pokrývky a úhrnu zrážok počas dažďa na 

snehovú pokrývku pre tri intervaly nadmorských výšok pre definície ROS 1,1°C soft a ROS 0.5°C soft. 
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Najväčšia variabilita medzi jednotlivými meteorologickými stanicami počas dažďa 

na snehovú pokrývku je vo výške snehovej pokrývky. Najvyššie hodnoty dosahuje 

pochopiteľne najvyššie položená stanica Lysá hora s priemernou výškou snehu 64 cm, 

resp. 69 cm, s výskytom udalostí s prahovou teplotou 0,5°C. Najnižšie hodnoty naopak 

dosahuje stanica Vyšší Brod 18 cm, resp. 19 cm. V priemere sa najvyššie úhrny zrážok 

počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku vyskytujú na stanici Desná-Souš (15 mm). 

Najnižšie zrážky sú zaznamenané na meteorologickej stanici Nedvězí v Drahanskej 

vysočine. Najvyššia priemerná teplota počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku je opäť 

na stanici Lysá hora, čo poukazuje na dlhé trvanie snehovej pokrývky a prevažný výskyt 

udalostí v jarných mesiacoch, kedy teplota vzduchu dosahuje vyšších hodnôt.  

4.2 Časové rozdelenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

Ďalšou dôležitou informáciou o udalostiach dažďa na snehovú pokrývku je ich 

časový výskyt. Konkrétne výskyt počas mesiacov v rámci roka. Ide pravdepodobne 

o informáciu s vyššou výpovednou hodnotou ako samotný výskyt počas celého obdobia 

medzi rokmi 1966-2012. Časové obdobie rokov 1966-2012 bolo v tomto prípade 

rozdelené na polovicu a výskyt udalostí podľa mesiacov bol zaznamenaný pre tieto dva 

časové intervaly do kruhových grafov s relatívnym zastúpením. Rozdelením pôvodného 

časového obdobia a vykreslením udalostí do grafov s relatívnym zastúpením získame 

jednoduchým spôsobom informáciu o zmene výskytu počas jednotlivých mesiacov. 

Výsledky tejto analýzy sú zobrazené na Obr. 14-19. Zobrazené sú tri stanice, ktoré 

reprezentujú tri stupne nadmorskej výšky, a tak aj charakteristický výskyt udalostí pre 

dané nadmorské výšky. Výsledky tejto analýzy pre všetky ostatné stanice sú zobrazené 

v zozname príloh. Najvyššie nadmorské výšky reprezentuje stanica Lysá hora 

s nadmorskou výškou 1322 m n. m. Z obrázkov je viditeľné, že väčšina udalostí dažďa 

na snehovú pokrývku sa vyskytuje v jarných mesiacoch marec, apríl, máj, a to platí aj pre 

výskyt udalostí s prahovou teplotou 1,1°C a 0,5°C.  
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Obr. 14: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku na stanici Lysá hora pre definíciu ROS 

0,5°C soft. 

   

Obr. 15: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku na stanici Lysá hora pre definíciu ROS 

1,1°C soft. 

 

Výskyt v jarných mesiacoch je spôsobený nízkou priemernou teplotou počas 

zimných mesiacov, ktoré neumožňujú existenciu kvapalných zrážok, a zároveň dlhé 

trvanie snehovej pokrývky počas jarných mesiacov, v ktorých už teplota častejšie 

prevyšuje stanovenú prahovú teplotu. Z výsledkov je zrejmá zmena výskytu počas 

jednotlivých mesiacov, a to posunom výskytu z mesiaca máj, kde bol zaznamenaný 

pokles zo 14 % na 5 %, resp. z 12 % na 5%. V mesiaci apríl je zaznamenaný mierny 

nárast. Najväčší rozdiel však nastáva v marci. V tomto mesiaci nastáva výrazný nárast 
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udalostí dažďa na snehovú pokrývku, kedy sa podiel zvýšil z 11 % na 27 %, resp. z 12 % 

na 33 %. Mierne rastie aj podiel v mesiaci január. Na prelome jari a zimy výskyt udalostí 

klesá. V novembri sa dokonca v období rokov 1990-2012 nevyskytla ani jedna udalosť 

dažďa na snehovú pokrývku s prahovou hodnotou 1,1°C. Mesiac december sa vyznačuje 

poklesom z 10% na 1%, resp. z 12% na 3%. 

 Meteorologická stanica Churáňov sa nachádza približne o 200 výškových metrov 

nižšie ako Lysá hora v nadmorskej výške 1117 m n.m., čo sa prejavuje i v rozdelení 

výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku. Relatívny výskyt je zobrazený na Obr.16 

a 17. 

   

Obr. 16: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku na stanici Churáňov pre definíciu ROS 

0,5 °C soft. 
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Obr. 17: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku na stanici Churáňov pre definíciu ROS 

1,1°C soft. 

Najväčší podiel výskytu udalostí je na stanici Churáňov v období rokov 1966-1989 a v 

mesiacoch marec a apríl. Pri zmene obdobia je však vidieť výrazne zmeny. V apríli je 

zaznamenaný pokles udalostí z 26 % na 11 %, resp. z 22 % na 12 %, a naopak v marci 

rástol podiel udalostí z 27 % na 35 %, resp. z 21 % na 31 %. Posun je pravdepodobne 

spôsobený zvyšujúcou sa teplotou vzduchu, z čoho vyplývajú častejšie kvapalné zrážky, 

a zároveň zvýšenie teploty vzduchu spôsobuje pokles snehovej pokrývky v mesiaci apríl, 

čo znamená aj pokles udalostí. Mechanizmus nárastu udalostí v marci je podobný aj 

v mesiaci február. Pokles v mesiaci december môže byť naopak spôsobený nárastom 

teploty, ktorá ovplyvní mocnosť snehovej pokrývky. 

Najnižšie nadmorské výšky reprezentuje stanica Harrachov, na ktorej je zároveň 

zaznamenaný aj najvyšší počet udalostí dažďa na snehovú pokrývku. Nižšia nadmorská 

výška a tak aj vyššia priemerná teplota vzduchu má za následok pomerne vyrovnaný 

výskyt udalostí počas celej zimy a jari. 
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Obr. 18: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku na stanici Harrachov pre definíciu ROS 

0,5 °C soft. 

   

Obr. 19: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku na stanici Harrachov pre definíciu ROS 

1,1°C soft. 
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pohraničných hôr. Napríklad na staniciach Kostelní Myslová, Naďejkov, Nedvězí 

a Jindřichův Hradec sa udalosti v rokoch 1966-1989 vyskytovali iba v predovšetkým 

alebo výhradne v mesiacoch január a február, no v období rokov 1990-2012 sa veľké 

percento udalostí vyskytuje v mesiaci marec.  

4.3 Trendová analýza udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

Zistený výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku bol podrobený trendovej 

analýze. Trendová analýza bola aplikovaná na výskyt udalostí počas celého skúmaného 

obdobia ako celku a aj na výskyt v rámci jednotlivých mesiacov. Aplikovaný bol Mann-

Kendall test a Spearmanov koeficient poradovej korelácie. Zároveň bol nárast či pokles 

udalostí vyjadrený 10-ročným trendom na základe lineárnej regresie. 

Z výsledkov vyplýva, že na väčšine meteorologických staníc sa štatisticky 

významné trendy nevyskytujú (Tabuľka 6). Na staniciach Desná-Souš, Přímda, Nadějkov 

a Protivanov sa štatisticky významný trend potvrdil na rozdelení udalostí s prahovou 

teplotou 1,1°C. Rozdelenie udalostí s prahovou teplotou 0,5°C malo za výsledok 

štatisticky významný trend iba na staniciach Desná-Souš a Protivanov. Na viacerých 

staniciach je však trend pozorovaný, no nie štatistický významný. Preto nasledovala 

trendová analýza výskytu udalostí po jednotlivých mesiacoch, ktorá mala za cieľ 

analyzovať dôvody výskytu týchto trendov. V tejto analýze bol použitý Mann-Kendall 

test. 

Výsledky trendovej analýzy výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku za 

jednotlivé mesiace sú zobrazené v Tabuľke 7. K jednotlivým mesiacom sú zobrazené aj 

trendy teploty vzduchu, počtu dní so snehovou pokrývkou >= 10 cm a počtu dní so 

zrážkou >= 5 mm a zároveň teplotou >=1,1°C. Trendy sú vyjadrené rastom či poklesom 

za 10 rokov a do istej miery by mali vysvetľovať trendy výskytu udalostí dažďa na 

snehovú pokrývku. 
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Tabuľka 6: Výsledky trendovej analýzy výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku na základe Mann-Kendall testu a Spearmanovho koeficientu poradovej korelácie. 

Silno modrá farba značí štatisticky významný stúpajúci trend. Silno červená farba značí štatistiky významný klesajúci trend. Slabo modrá a slabo červená farba 

predstavuje nárast, resp. pokles, udalostí počas skúmaného obdobia rokov 1966-2012. Hodnoty testovej štatistiky zobrazené kurzívou a hrubým písmom odpovedajú 

štatistickej významnosti α=0.1 a hodnoty zobrazené hrubým písmom štatistickej významnosti α=0.05. Stĺpec trend 10 r. zobrazuje trend výskytu udalostí vyjadrený 

hodnotou nárastu či poklesu za 10 rokov. Hodnota 0.96 tak predstavuje nárast jednej udalosti dažďa na snehovú pokrývku za 10 rokov. Tento trend bol zistený pomocou 

lineárnej regresie. 

  ROS 1.1°C soft ROS 0.5°C soft 

Stanica 
Kendall 
tau 

p-
hodnota 

Spearman 
rho 

p-
hodnota 

trend 
10 r. 

Kendall 
tau 

p-
hodnota 

Spearman 
rho 

p-
hodnota 

 trend 
10 r. 

Harrachov 0.133 0.206 0.191 0.199 0.4 0.002 0.958 -0.006 0.964 -0.01 

Desná, Souš 0.285 0.0064 0.389 0.0067 0.96 0.208 0.045 0.29 0.047 0.91 

Bedřichov 0.023 0.831 0.032 0.829 -0.07 -0.014 0.891 -0.019 0.895 -0.17 

Churáňov -0.111 0.303 -0.154 0.303 0.01 -0.127 0.232 -0.153 0.303 -0.13 

Lysá hora -0.032 0.772 -0.046 0.758 -0.06 -0.02 0.858 -0.023 0.833 
-

0.006 

Rokytnice v O.h. 0.053 0.622 0.085 0.566 0.12 0.111 0.302 0.306 0.152 0.2 

Lenora, Houžná 0.148 0.169 0.206 0.167 0.34 0.154 0.149 0.223 0.131 0.4 

Přimda 0.195 0.074 0.274 0.062 0.31 0.152 0.158 0.21 0.155 0.29 

Přibyslav 0.082 0.477 0.098 0.512 0.12 0.069 0.541 0.081 0.579 0.09 

Vyšší Brod -0.04 0.73 -0.062 0.677 -0.07 0.068 0.55 0.076 0.61 0.01 

Svratouch 0.0613 0.595 0.079 0.593 0.11 0.066 0.55 0.086 0.564 0.1 
Kostelní 
Myslová 0.126 0.287 0.152 0.307 0.11 0.123 0.288 0.161 0.28 0.11 

Nedvězí -0.087 0.464 -0.118 0.429 -0.09 -0.145 0.214 -0.202 0.173 -0.12 

J. Hradec -0.065 0.589 -0.078 0.599 -0.05 -0.075 0.518 -0.091 0.543 -0.12 

Nadějkov 0.231 0.05 0.297 0.042 0.2 0.158 0.174 0.215 0.145 0.23 

Protivanov -0.202 0.091 -0.249 0.091 -0.12 -0.265 0.021 -0.335 0.021 -0.2 
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Tabuľka 7: Výsledky trendovej analýzy výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku počas jednotlivých 

mesiacov na základe Mann-Kendall testu. Tabuľka obsahuje iba mesiace, v ktorých sa štatisticky významný 

trend vyskytol. Modrá farba značí stúpajúci trend a červená klesajúci. Hodnoty testovej štatistiky zobrazené 

kurzívou a hrubým písmom odpovedajú štatistickej významnosti α=0.1 a hodnoty zobrazené hrubým 

písmom štatistickej významnosti α=0.05. Trend T zobrazuje nárast či pokles teploty za 10 rokov. Hodnota 

0.7 značí nárast teploty za 10 rokov o 0.7°C. Trend SCE predstavuje 10-ročný trend počtu dní so snehovou 

pokrývkou >= 10 cm. Trend SRA zobrazuje 10-ročný trend výskytu dní s teplotou vzduchu >=1.1°C, 

a zároveň úhrnom zrážok >=5 mm. 10-ročné trendy boli zistené pomocou lineárnej regresie. 

    T=1.1°C T=0.5°C       

Stanica mesiac 
Kendall 
tau 

p-
hodnota 

Kendal 
tau 

p-
hodnota trend T 

trend 
SCE 

trend 
SRA 

Desná 1 0.206 0.065 0.154 0.166 0.32 0 0.46 

  2 0.201 0.073 0.147 0.18 -0.14 0 0.22 

  3 0.386 0.0003 0.355 0.0009 0.18 0 0.64 

Harrachov 11 -0.237 0.0047 -0.194 0.1 0.35 -0.6 0.3 

  3 0.188 0.082 0.108 0.315 0.43 -0.3 0.6 

  4 -0.175 0.1 -0.175 0.1 -0.02 -1.2 -0.04 

Churáňov 2 0.21 0.074 0.12 0.291 -0.04 0 0.25 

  4 -0.23 0.0046 -0.223 0.05 0.7 -2.3 0.04 

Nadějkov 3 0.233 0.057 0.233 0.057 0.2 0.2 0.5 

Lysá hora 1 0.27 0.025 0.222 0.065 0.35 0 0.15 

  3 0.131 0.267 0.228 0.048 0.08 0 0.13 

  4 -0.007 0.523 -0.123 0.052 0.6 -1.1 0 

Přimda 2 0.19 0.09 0.195 0.1 0.2 0.9 0.08 

Bedřichov 3 0.201 0.072 0.172 0.09 0.2 -0.4 0.5 

  4 -0.207 0.066 -0.239 0.031 0.77 -2.2 -0.08 

Svratouch 3 0.217 0.071 0.247 0.038 0.2 0 0.46 

Lenora 3 0.204 0.089 0.112 0.353 0.2 1.8 0.5 

 

V tejto analýze boli trendy zistené na deviatich staniciach. Stanica Desná-Souš 

vykazovala štatisticky významný rastúci trend už v rozdelení po rokoch. To sa potvrdilo 

aj stúpajúcimi trendami v mesiacoch január, február a marec. Stúpajúci trend je 

zapríčinený rastom teploty a zvyšujúcim sa výskytom kvapalných zrážok s úhrnom 

>=5mm v týchto mesiacoch. Na stanici Harrachov je názorná ukážka poklesov udalostí 

v hraničných mesiacoch zimného obdobia, a to konkrétne november a apríl a naopak 

nárast výskytu v mesiaci marec. V hraničných mesiacoch je klesajúci trend spôsobený 

poklesom dní so snehovou pokrývkou >= 10 cm. Stúpajúci trend udalostí v mesiaci január 
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spôsobuje zvýšenie teploty vzduchu a počtu dní s výskytom kvapalných zrážok s úhrnom 

>=5mm. Podobné výsledky má aj stanica Bedřichov. Na stanici Lysá hora a Churáňov je 

zaznamenaný nárast aj v zimných mesiacoch január, resp. február. Na Lysej hore síce 

stúpa priemerná teplota v januári, no jej hodnoty sú stále dostatočne nízke na to, aby sa 

zvýšil počet udalostí. Zároveň je zaznamenaný aj nárast zrážok s úhrnom >=5mm pri 

teplote >=1,1°C. Podobne je to aj na stanici Churáňov, kde vo februári nie je 

zaznamenaný trend teploty ani snehovej pokrývky, no stúpa počet dni s výskytom 

kvapalných zrážok s úhrnom >=5mm. Je teda predpoklad, že ak sa priemerná teplota 

výrazne nemení, no aj napriek tomu počet udalostí narastá, je to pravdepodobne 

spôsobené častejšími výkyvmi teplôt, čo by odpovedalo navýšeniu kvapalných zrážok 

s úhrnom >=5mm v zimných mesiacoch. Zaujímavý je údaj zo stanice Lenora, kde je 

zaznamenaný stúpajúci trend udalostí dažďa na snehovú pokrývku z dôvodu zvyšovania 

počtu dní so snehovou pokrývkou >= 10 cm, a zároveň zvýšením kvapalných zrážok 

s úhrnom >=5mm. 

4.4 Reakcia odtoku počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

Na vybraných hydrologických profiloch, ktoré boli priradené k meteorologickým 

staniciam boli sledované vysoké prietoky v chladnej časti roka. K tejto analýze bolo 

vybraných 6 hydrologických profilov, ktoré svojou polohou bolo možné priradiť k jednej 

z meteorologických staníc. Ako už vyplýva z preštudovanej literatúry, udalostí dažďa na 

snehovú pokrývku predstavujú jednu z hlavných príčin zvýšenia odtoku počas zimných 

a jarných mesiacov a hrajú hlavnú rolu v hydrologickom režime na tokoch so snehovým 

režimom odtoku. To potvrdili aj výsledky sledovaných prietokov počas udalostí dažďa 

na snehovú pokrývku. Na každom jednom hydrologickom profile (Janov-Harrachov, 

Mumlava; Lenora, Teplá Vltava; Modrava, Vydra; Klášterec nad Orlicí, Divoká Orlice; 

Uspolka, Morávka; Bílý potok, Smědá) bol najväčší prietok za celé sledované obdobie 

rokov 1966-2012 medzi mesiacmi november až apríl dosiahnutý práve z dôvodu týchto 

hydrometeorologických podmienok. Dokonca na hydrologických profiloch Modrava-

Vydra a Klášterec nad Orlicí boli za skúmané obdobie zaznamená vôbec najvyššie 

prietoky práve počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku. Priebeh týchto dvoch udalostí 

je zobrazený na Obr. 20 a 21. 
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Obr. 20: Priebeh teploty vzduchu, výšky snehovej pokrývky, úhrnu zrážok a prietoku počas udalostí dažďa 

na snehovú pokrývku, z ktorej bol generovaný najvyšší prietok zaznamenaný v období rokov 1966-2012 

na hydrologickom profile Klášterec nad Orlicí-Divoká Orlice. 
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Obr. 21: Priebeh teploty vzduchu, výšky snehovej pokrývky, úhrnu zrážok a prietoku počas udalostí dažďa 

na snehovú pokrývku, z ktorej bol generovaný najvyšší prietok zaznamenaný v období rokov 1966-2012 

na hydrologickom profile Modrava-Vydra. 

 

  

0

5

10

15

20

25-4

-2

0

2

4

6

8

SR
A

 [
m

m
]

T 
[°

C
]

SRA T kritická teplota



66 

 

5 Diskusia 

5.1 Časovo priestorový výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

Hlavným cieľom predloženej práce bolo zhodnotiť časovo priestorový výskyt 

udalostí dažďa na snehovú pokrývku. Prvým krokom tak bola nutnosť definovať, čo si 

pod pojmom udalosť dažďa na snehovú pokrývku predstaviť. Definícia udalostí má 

najväčší vplyv na konečný počet identifikovaných udalostí (Würzer et al. 2016). 

V literatúre sa nenachádza presná definícia a jednotlivé štúdie, ktoré sa problematikou 

týchto udalostí zaoberajú pracujú s rôznymi definíciami (Tabuľka 1).  Minimum prác 

používa jasnú kvantifikáciu prahových hodnôt teploty vzduchu, výšky snehovej 

pokrývky a úhrnu zrážok, ktoré by definovali udalosť dažďa na snehu pokrývku. 

Definícia udalostí je ovplyvnená aj časovým rozlíšením dát, ktoré je v predloženej práci 

jeden deň. Z dôvodu rôznych foriem definícií, ktoré ovplyvňujú podobu výsledkov sú 

v predloženej práci použité viaceré definície, ktorých podoba je opísaná v kapitole 3.3. 

Voľba prahových hodnôt meteorologických veličín tak nepochybne ovplyvňuje výsledky 

práce a výsledný počet udalostí (Obr.11). Zároveň je udalosť definovaná ako deň so 

splnenými kritériami. Dva po sebe nasledujúce dni so splnenými podmienkami boli 

zaznamenané ako dve udalosti. 

Nadmorská výška bola v literatúre najčastejšie spomínaná ako faktor ovplyvňujúci 

výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku (Freudiger et al. 2014; McCabe et al.2007). 

Z dosiahnutých výsledkov počtu udalostí na vybraných meteorologických staniciach 

tento fakt nemožno potvrdiť. Niekoľko meteorologických staníc s približne rovnakou 

nadmorskou výškou má veľmi odlišný výsledný počet udalostí dažďa na snehovú 

pokrývku. Takmer rovnakú nadmorskú výšku majú meteorologické stanice Nedvězí, 

Svratouch a Desná-Souš. Ich výsledné hodnoty počtu udalostí sa ale výrazne líšia a majú 

hodnotu 23, 45 a 340. V tomto prípade tak nadmorská výška nehrá významnú rolu. 

Hlavný faktor počtu udalostí tak závisí na priemernej teplote vzduchu, trvaní sezónnej 

snehovej pokrývky a množstve zrážok, a predovšetkým pri ich výskyte nad danou 

prahovou teplotou. Priemerná teplota vzduchu ale nesmie byť ani príliš nízka, aby bol 

možný výskyt kvapalných zrážok, a zároveň ani príliš vysoká, aby bolo zachované dlhé 

trvanie snehovej pokrývky. Na najvyššie položenej stanici, Lysá hora, sa nevyskytuje 

najviac udalostí. Naopak na staniciach v Jizerských horách Harrachov, Desná-Souš 

a Bedřichov sa udalostí dažďa na snehovú pokrývku vyskytuje najviac (Obr.11). V tejto 
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oblasti sú zaznamenané vysoké úhrny zrážok v chladnej časti roka a dlhé trvanie sezónnej 

snehovej pokrývky, zároveň teploty nie sú tak nízke ako vo vyšších nadmorských 

výškach (Tabuľka 2). V postupe prevládajúceho západného, resp. severozápadného, 

prúdenia vzduchu nebráni žiadna orografická prekážka. Prvou orografickou prekážkou sú 

až Jizerské hory, čo spôsobuje vysoké úhrny zrážok. Na stanice Desná-Souš je dokonca 

stúpajúci trend množstva zrážok v chladnej časti roka (Kulasová & Bubeníčková, 2009). 

Vyšší počet udalostí na staniciach v Jizerských horách oproti vyššie položeným staniciam 

je predovšetkým spôsobený z dôvodu polohy v prechodovej zóne, kde je pomer výskytu 

kvapalných a snehových zrážok počas roka približne vyrovnaný, čo zapríčiňuje aj častejší 

výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku. Zistené výsledky odpovedajú aj výsledkom 

práce Surfleet & Tullos (2013), v ktorej sa najviac udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

vyskytovalo do nadmorskej výšky 1100 m n.m. S postupným zvyšovaním nadmorskej 

výšky sa počas roka vyskytuje viac snehových zrážok, a tým pádom klesá aj počet 

udalostí, čo je preukázané na stanici Churáňov a Lysá hora. 

Z výsledkov vyplýva, že medzi jednotlivými stanicami sú veľké rozdiely 

v absolútnych počtoch udalostí dažďa na snehovú pokrývku aj napriek približne 

rovnakým nadmorským výškam. Zároveň sa potvrdilo tvrdenie o variabilite počtu 

udalostí pri zmene definície, tzn. pri zmene prahových hodnôt (Würzer et al. 2016).  

Časová analýza vyjadrená počtom udalostí v mesiaci priniesla zaujímavejšie 

výsledky ako samotný počet udalostí na jednotlivých staniciach. Z výsledkov je viditeľný 

charakteristický výskyt udalostí v rámci chladnej časti roka pre tri stupne nadmorskej 

výšky a ich zmena v relatívnom výskyte (Obr.14-19). V najvyšších polohách sa najviac 

udalostí vyskytuje v mesiacoch marec, apríl, máj, a zároveň sú jasne viditeľné zmeny 

výskytu v rámci týchto mesiacov, čo odpovedá výsledkom práce McCabe et al. (2007). 

V iných mesiacoch sa udalosti nevyskytujú z dôvodu nízkej priemernej teploty vzduchu, 

ktorá je medzi mesiacmi november-apríl -2,91°C. V jesenných mesiacoch často nie je 

ešte snehová pokrývka dostatočne mocná, čo je limitujúci faktor výskytu udalostí. Za 

posledných 25 rokov sa udalosti v týchto nadmorských výška začali častejšie vyskytovať 

v mesiaci marec, a naopak ich výskyt poklesol v mesiaci apríl. To odpovedá zvyšovaniu 

teploty a skráteniu trvania sezónnej snehovej pokrývky. Odlišný režim výskytu v rámci 

roka je viditeľný na stanici Churáňov, ktorá je o 200 m n.m. nižšie ako Lysá hora. Udalosti 

dažďa na snehovú pokrývku začínajú byť častejšie aj v chladnejších mesiacoch, no ich 
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výskyt je koncertovaný predovšetkým na jar. Je viditeľný postupný posun ako na stanici 

Lysá hora, no v tomto prípade sa výskyt udalostí posúva viac do zimných mesiacov. 

Nižšie nadmorské výšky reprezentovala meteorologická stanica, na ktorej môžeme 

pozorovať vyrovnaný výskyt udalostí počas zimy a aj počas jari. Je zaznamenaný 

podobný trend ako na vyššie uvedených staniciach s posunom výskytu udalostí z jarných 

mesiacov do mesiacov počas zimy, v ktorých sa počet udalostí navyšuje. Zo zistených 

výsledkov sú tak jasné zmeny výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku, ktoré sa 

prejavujú postupným posunom výskytu do chladnejších mesiacov. Ide o hraničné mesiace 

medzi jarou a zimou. Podobný trend však nie je úplne zaznamenaný v hraničných 

mesiacoch medzi jeseňou a zimou, kde je predpoklad na podobné výsledky. Začiatkom 

zimy a počas jesenných mesiacoch sa často nevyskytuje trvalá snehová pokrývka, alebo 

jej výška nie je dostatočná.  

5.2 Trendová analýza udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

Z trendovej analýzy medziročného výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

vyplýva, že štatistický významný trend sa potvrdil iba na štyroch zo 16 meteorologických 

staníc (25 %) s definíciou udalosti ROS 1,1°C soft. V práci Mc Cabe et al. (2007) sa 

štatisticky významný trend vyskytol na 50% staníc. Je však nutné spomenúť, že citovaná 

práca vychádzala zo vzorku 477 staníc s výrazne vyšším rozptylom nadmorských výšok. 

Zo zistených trendov v predloženej práci bol iba na dvoch staniciach potvrdený trend 

so štatistickou významnosťou α=0,05 a to na staniciach Desná-Souš a Nadějkov 

s nadmorskými výškami 722 a 616 m n. m. V obidvoch prípadoch ide o rastúci trend, no 

nie veľmi výrazný. Na stanici Desná-Souš je trend vyjadrený lineárnou regresiou na 

nárast jednej udalosti za 10 rokov, na stanici Nadějkov je nárast za 10 rokov o 0,6 udalosti. 

Trend so štatistickou významnosťou α=0,1 bol zaznamenaný na staniciach Přimda 

(stúpajúci) a Protivanov (klesajúci). Na stanici Přimda je nárast udalostí za 10 rokov 

stanovený lineárnou regresiou na 0,3 udalosti a na stanici Protivanov je pokles za 10 

rokov o 0,26 udalosti.  Trendová analýza udalostí s definíciu ROS 0,5 °C soft potvrdila 

iba dve stanice so štatisticky významným trendom (Desná-Souš a Protivanov). Práca 

McCabe et al. (2007), ktorá sa takisto zamerala na výskyt udalostí dažďa na snehovú 

pokrývku, poukázala na rastúci trend udalostí vo vyšších nadmorských výška >1500 m 

n.m. na západnom pobreží USA, a zároveň pokles pre nadmorské výšky < 1500 m n.m. 

Podobné výsledky zaznamenali aj práce Freudiger et al. (2014) a Surfleet & Tullos 

(2013). Z výsledkov predloženej práce nevyplýva rastúci trend pre najvyššie polohy 



69 

 

(nebol zistený štatisticky významný trend), naopak je zaznamenaný nárast udalostí 

v nadmorských výškach okolo 700 m n. m. Aj napriek zisteným štatisticky významným 

trendom ich nárast či pokles nie je veľmi rýchly. Na druhej strane nedostatok štatistickej 

významnosti ešte neznamená, že sa trendy nevyskytujú, ale hypotéza neexistujúceho 

trendu nemôže by zamietnutá. Tento fakt sa snažil byť vyjadrený stúpajúcim či 

klesajúcim trendom lineárnej regresie. Ani v tomto prípade však hodnoty vyjadrené 

poklesom či nárastom udalosti za 10 rokov (Tabuľka 6) nepresiahli hodnoty rovnakej 

analýzy na staniciach, kde bol trend zistený. Iba na stanici Harrachov je trend nárastu 0,4 

udalosti za 10 rokov čo je vzhľadom na jeho celkový počet udalostí málo. Komplexnejšie 

výsledky priniesla trendová analýza výskytu udalostí počas ich mesačného výskytu, na 

základe ktorej je jasnejší popis príčin poklesu či nárastu udalostí.  

Trendová analýza mesačného výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku už 

dokázala štatisticky významný trend na deviatich staniciach s definíciou ROS 1,1°C soft 

a na ôsmich s definíciou ROS 0,5°C soft. V jednotlivých mesiacoch boli zistené 

štatisticky významné trendy na hladine významnosti α=0,05 a α=0,1. Zistené trendy sa 

snažili byť vysvetlené trendami lineárnej regresie priemernej mesačnej teploty, počtom 

dní so snehovou pokrývkou >= 10 cm a počtom dní s úhrnom kvapalných zrážok nad 5 

mm. Trendy boli zistené predovšetkým na staniciach s vyšším zisteným počtom udalostí 

dažďa na snehovú pokrývku (Tabuľka 7) a potvrdili trend, ktorý bol naznačený analýzou 

zmeny výskytu v dvoch skúmaných obdobiach. Výsledky trendov poukazujú na zvýšený 

trend výskytu udalostí počas zimy a s nástupom jari, a naopak poukazujú na pokles 

v mesiaci apríl. V mesiaci marec je stúpajúci trend zaznamenaný najčastejšie. Stúpajúce 

trendy uprostred zimy a začiatkom jari, no predovšetkým v mesiaci marec, zistila aj práca 

Freudiger et al. (2014) v hornom povodí Labe a Rýnu. Stúpajúce trendy udalostí dažďa 

na snehovú pokrývku sú doprevádzané stúpajúcim trendom výskytu kvapalných zrážok 

a nárastom teploty vzduchu, no počet dní so snehovou pokrývkou vo väčšine prípadov 

ostáva bez zmeny. Na stanici Churáňov v mesiaci február je zaznamenaný stúpajúci trend 

udalostí, no teplota vzduchu je bez trendu (miene klesá), stúpa ale výskyt kvapalných 

zrážok s úhrnom nad 5 mm, čo spôsobuje aj nárast udalostí. Pokles udalostí je zapríčinený 

stúpajúcou teplotou vzduchu a hlavne poklesom dní so snehovou pokrývkou >= 10 cm. 

Stúpajúce či klesajúce trendy udalostí dažďa na snehovú pokrývku spôsobené zmenami 

v teplote vzduchu, snehovej pokrývky a výskytom kvapalných zrážok potvrdzujú aj práce 

Pradhanag et al. (2013), Freudiger et al. 2014 a McCabe et al. 2007. Podľa práce McCabe 
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et al. (2007) zvýšená teplota vzduchu ovplyvňuje výskyt udalosti prostredníctvom počtu 

dní so snežením a počtu dni so zrážkami za existencie snehovej pokrývky. Zvýšenie 

teploty a následne kratšie trvanie snehovej pokrývky znižuje možnosť výskytu udalosti 

dažďa na snehovú pokrývku. So zvyšujúcou sa nadmorskou výškou sa znižuje vplyv 

zvyšovania teploty na výskyt udalostí. Vo vyšších nadmorských výškach je teplota 

vzduchu nižšia a jej mierne navýšenie nespôsobí výrazný pokles snehovej pokrývky. To 

potvrdili aj výsledky predloženej práce, v ktorých zvýšená teplota v mesiacoch január, 

február a marec neovplyvnila snehovú pokrývku do takej miery, aby nastal pokles 

udalostí (Tabuľka 7). 

5.3 Možné neistoty výsledkov 

Výsledky práce vychádzajú z časových radov meteorologických pozorovaní. Obecne 

sú meteorologické pozorovania zaťažené určitou chybou. V tomto prípade ide 

predovšetkým o hodnoty úhrnu zrážok a výšky snehovej pokrývky. Úhrn zrážok je často 

podhodnotený už pri malých rýchlostiach vetra, a tak náchylný k značným chybám. 

Výška snehovej pokrývky vyplýva z údajov zo snehomernej tyče, ide tak o bodový údaj 

o výške snehu, ktorá je ale v priestore variabilná (Židek & Lapina 2003). 

Výsledky práce sú ďalej ovplyvnené voľbou definície udalosti dažďa na snehovú 

pokrývku. Odlišná definícia by priniesla iné výsledky, čo potvrdila aj analýza tejto práce. 

Zníženie prahových hodnôt by viedlo k navýšeniu počtu udalostí, ktoré by mohli viesť aj 

k iným výsledkom trendovej analýzy. Takisto hodnota prahovej teploty nezaručuje reálny 

výskyt kvapalných či snehových zrážok, a keďže časový krok teploty vzduchu je jeden 

deň, nemáme informáciu o chode teploty počas dňa. V neposlednej rade výsledky 

trendovej analýzy podliehajú výberu časového obdobia, ktoré môže byť ovplyvnené 

klimatickými fluktuáciami či extrémnymi hodnotami.  
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6 Záver 

Práca hodnotí výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku na vybraných 

meteorologických staniciach v Českej republike v období rokov 1966-2012. Hlavným 

cieľom práce bolo stanovenie priestorovej variability vyjadrenej počtom udalostí na 

jednotlivých meteorologických staniciach. Časová variabilita bola vyjadrená jednak 

porovnaním relatívneho zastúpením udalostí po mesiacoch v dvoch časových obdobiach 

rokov 1966-1989 a 1990-2012, a trendovou analýzou ročného a mesačného chodu 

výskytu udalostí. Zároveň bola potvrdená dôležitosť udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

na odtokovom procese v chladnej časti roka. Výsledky práce vychádzajú z 

dát meteorologických a hydrologický staníc Českého hydrometeorologického ústavu. 

Hlavné zistenia práce sú: 

1) Počet udalosti dažďa na snehovú pokrývku sa medzi jednotlivými stanicami  

výrazne líši, aj napriek pomerne rovnakej nadmorskej výške. 

2) Najvyšší počet udalostí dažďa na snehovú pokrývku sa vyskytuje v Jizerských 

horách na staniciach Harrachov, Desná-Souš a Bedřichov. 

3) Na väčšine meteorologických staníc nebol potvrdený výskyt trendu v  časových 

radoch výskytu udalostí s ročným chodom. Iba na štyroch zo 16 staníc bol 

zaznamenaný štatisticky významný trend, z toho tri stanice majú stúpajúci trend 

výskytu udalostí a jedna klesajúci trend. 

4) Zmena vo výskyte udalostí dažďa na snehovú pokrývku nastáva predovšetkým 

medzi mesiacmi, čo potvrdzujú výsledky relatívneho zastúpenia udalostí v časových 

obdobiach 1966-1989 a 1990-2012 a trendová analýza časových radov mesačného 

výskytu udalostí. Deväť staníc zaznamenalo trend aspoň v jednom mesiaci v roku.  

Charakteristický je nárast udalostí v mesiacoch január a február, no primárne 

v mesiaci marec. Rastúci trend v mesiaci marec bol zaznamenaný na siedmich 

z deviatich staníc. Pokles udalostí nastáva najmä v mesiaci apríl. Charakteristický je 

tak posun výskytu udalostí z jari do skorej jari a zimných mesiacov. 

5) Hlavnou príčinou zmeny výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku je nárast 

teploty vzduchu. Nárast teploty vzduchu  ovplyvňuje mocnosť a trvanie snehovej 
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pokrývky, čo znižuje pravdepodobnosť výskytu udalostí. Naopak nárast teploty 

počas zimy vo vyšších nadmorských výškach výrazne snehovú pokrývku 

neovplyvní, ale zapríčiní častejší výskyt kvapalných zrážok, čo sa prejavuje 

zvýšením výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku. 

6) Udalosti dažďa na snehovú pokrývku sú v zime a na jar hlavnými príčinami 

vysokých prietokov na tokoch so snehovým režimom odtoku a majú vyšší potenciál 

spôsobiť povodne ako vysoké prietoky zapríčinené iba topením snehovej pokrývky. 

Na vybraných hydrologických profiloch boli najväčšie prietoky v období mesiacov 

november-apríl zaznamenané práve z dôvodu udalostí dažďa na snehovú pokrývku 

a na dvoch profiloch dokonca spôsobili najvyššie prietoky v období rokov 1966-

2012. 
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Obr. 1 : Zastúpenie jednotlivých vstupov energetickej bilancie snehovej pokrývky počas 

dvoch udalosti dažďa na snehovú pokrývku a počas jasného počasie. Biele box ploty 

predstavujú otvorenú plochu a šedé les. Zdroj: (Garvelmann et al. 2014). .................... 20 

Obr. 2: Vertikálny prierez nevyzretou snehovou pokrývkou po vykonaní simulovanej 

zrážky (a). V snehovej pokrývke sú viditeľné ľadové vrstvy, pozdĺž ktorých dochádza 

k laterálnemu toku a miesta preferenčného toku vody v miestach oslabenia ľadových 

vrstiev (b). Zároveň je zobrazená plocha lysimetra po vykonaní simulovanej zrážky na 

nevyzretú snehovú pokrývku (c) a na snehovú pokrývku izotermnú, ktorá bola 

simulovanou zrážkou rovnomerne zamokrená. Zdroj: (Würzer et al. 2017). ................. 22 

Obr. 3: Separácia hydrogramu na zrážkovú vodu a vodu pochádzajúcu zo snehovej 

pokrývky. Zdroj: (Juras et al. 2016). .............................................................................. 25 

Obr. 4: Odtok zo snehovej pokrývky počas simulovanej zrážky. Prvý obrázok 

reprezentuje nevyzretú snehovú pokrývku, ostatné tri reprezentujú snehovú pokrývku 

izotermnú. Zdroj: (Juras et al. 2016b). ............................................................................ 27 

Obr. 5: Kumulatívny odtok zo snehovej pokrývky. Jednotlivé obrázky reprezentujú 

rovnaké snehové pokrývky ako na Obr. 4. Zdroj: (Juras et al. 2016b). .......................... 28 

Obr. 6: A. Kartogram znázorňujúci trend výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku. 

Červené kruhy predstavujú klesajúci trend a modré štvorce stúpajúci trend. Väčšie 

kartogrami znázorňujú trendy signifikantné na 95 % hladine spoľahlivosti. Box ploty 

vyjadrujú trendy výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku vzhľadom na nadmorskú 

výšku (B), trendy výskytu zrážkových dní (C), dní so snežením (D) a trendy výskytu dní 

s kvapalnými zrážkami, a zároveň existujúcou snehovou pokrývkou (E). Zdroj: (McCabe 

et al. 2007). ..................................................................................................................... 33 

Obr. 7: Výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku v závislosti na nadmorskej výške 

a mesiaci výskytu. Farba znázorňuje reakciu odtoku. Reakcia odtoku je vypočítaná ako 

rozdiel celkového odtoku a celkových zrážok. Zdroj: Würzer et al. (2016)................... 34 

Obr. 8: Poloha vybraných meteorologických staníc. ...................................................... 38 



82 

 

Obr. 9: Priemerné mesačné úhrny zrážok a priemerné mesačné teploty vzduchu na 16 

vybraných meteorologických staniciach za obdobie rokov 1966-2012. Grafy sú zoradené 

podľa intervalov nadmorskej výšky nasledovne: 500-600, 601-700, 701-800, >801 m 

n.m. Zdroj: ČHMÚ. ........................................................................................................ 42 

Obr. 10: Priemerné mesačné prietoky na vybraných hydrologických profiloch. Zdroj: 

ČHMÚ. ........................................................................................................................... 43 

Obr. 11: Graf počtu udalostí dažďa na snehovú pokrývku na vybraných meteorologických 

staniciach. Stanice sú zoradené podľa nadmorskej výšky od najvyššie položenej po 

najnižšiu. Rozdelenie odpovedá štyrom definíciám definovaným v kapitole 3.3. ......... 51 

Obr. 12: Počet udalostí dažďa na snehovú pokrývku vyjadrený priemernou teplotou 

vzduchu a priemerným úhrnom zrážok medzi mesiacmi november-apríl v období rokov 

1966-2012. Veľkosť kruhov odpovedá počtu udalostí dažďa na snehovú pokrývku. .... 52 

Obr. 13:  Priemerné hodnoty teploty vzduchu, výšky snehovej pokrývky a úhrnu zrážok 

počas dažďa na snehovú pokrývku pre tri intervaly nadmorských výšok pre definície ROS 

1,1°C soft a ROS 0.5°C soft. .......................................................................................... 54 

Obr. 14: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku na stanici Lysá hora 

pre definíciu ROS 0,5°C soft. ......................................................................................... 56 

Obr. 15: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku na stanici Lysá hora 

pre definíciu ROS 1,1°C soft. ......................................................................................... 56 

Obr. 16: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku na stanici Churáňov 

pre definíciu ROS 0,5 °C soft. ........................................................................................ 57 

Obr. 17: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku na stanici Churáňov 

pre definíciu ROS 1,1°C soft. ......................................................................................... 58 

Obr. 18: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku na stanici Harrachov 

pre definíciu ROS 0,5 °C soft. ........................................................................................ 59 

Obr. 19: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku na stanici Harrachov 

pre definíciu ROS 1,1°C soft. ......................................................................................... 59 



83 

 

Obr. 20: Priebeh teploty vzduchu, výšky snehovej pokrývky, úhrnu zrážok a prietoku 

počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku, z ktorej bol generovaný najvyšší prietok 

zaznamenaný v období rokov 1966-2012 na hydrologickom profile Klášterec nad Orlicí-

Divoká Orlice. ................................................................................................................. 64 

Obr. 21: Priebeh teploty vzduchu, výšky snehovej pokrývky, úhrnu zrážok a prietoku 

počas udalostí dažďa na snehovú pokrývku, z ktorej bol generovaný najvyšší prietok 

zaznamenaný v období rokov 1966-2012 na hydrologickom profile Modrava-Vydra. . 65 

 

  



84 

 

9 Zoznam tabuliek 

Tabuľka 1: Definície udalosti dažďa na snehovú pokrývku vo vybraných prácach. 

Jednotlivé definície obsahujú minimálnu výšku snehovej pokrývky, minimálny úhrn 

zrážok, pokles snehovej pokrývky, prahovú tepotu pre určenie skupenstva zrážok a aj 

nutnú reakciu odtoku. SCE - výška snehovej pokrývky, SWE - vodná hodnota snehu, P - 

kvapalné zrážky, DP - teplota rosného bodu, Q1 -  N-ročný prietok, Peq - suma denných 

kvapalných zrážok a vody roztopenej zo snehovej pokrývky. Zdroj: Vlastné spracovanie.

 ........................................................................................................................................ 30 

Tabuľka 2: Zoznam vybraných meteorologických staníc, na ktorých bola uskutočnená 

analýza výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku v období rokov 1966-2012. T-

priemerná denná teplota, SCE-priemerný počet dní so snehovou pokrývkou >= 1 cm, 

SRA-priemerný úhrn zrážok. .......................................................................................... 39 

Tabuľka 3: Vybrané hydrologické stanice a charakteristiky povodia. ........................... 43 

Tabuľka 4: Prehľad definícií udalosti dažďa na snehovú pokrývku. T-teplota vzduchu, 

SCE-výška snehovej pokrývky, SRA- úhrn zrážok za jeden deň. .................................. 44 

Tabuľka 5: Počet udalostí dažďa na snehovú pokrývku na vybraných meteorologických 

staniciach zoradených podľa nadmorskej výšky od najvyššej po najnižšiu. .................. 52 

Tabuľka 6: Výsledky trendovej analýzy výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku na 

základe Mann-Kendall testu a Spearmanovho koeficientu poradovej korelácie. Silno 

modrá farba značí štatisticky významný stúpajúci trend. Silno červená farba značí 

štatistiky významný klesajúci trend. Slabo modrá a slabo červená farba predstavuje 
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trend a červená klesajúci. Hodnoty testovej štatistiky zobrazené kurzívou a hrubým 

písmom odpovedajú štatistickej významnosti α=0.1 a hodnoty zobrazené hrubým písmom 
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10 Zoznam príloh 

Príloha 1: Relatívne zastúpenie udalostí dažďa na snehovú pokrývku s prahovou teplotou 
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