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Abstrakt  

Studie je zaměřena na charakteristiku doby trvání, intenzity a četnosti výskytu krátkodobých 

přívalových dešťů. V práci byly vyhodnoceny pouze srážkové epizody o délce trvání do 120 

minut, které překročily kritickou hodnotu přívalového deště podle metody Wussowa.   

Základním materiálem byla ombrografická měření z 20. století realizovaná na 16 stanicích 

nacházejících se na jižní Moravě. Bylo zjištěno, že krátkodobé přívalové deště se vyskytují 

nepravidelně a v jednotlivých sezónách se mohou opakovat několikrát nebo vůbec. Intenzita 

srážek kolísá během jednotlivých epizod. Maximální úhrn srážek za dobu 120 minut dosáhl 

přes 50 mm. Pokud je synoptická situace příznivá pro vývoj silných konvektivních srážek, je  

pravděpodobné, že srážky budou mít přívalový charakter ve více lokalitách. 
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Abstract  

The study focuses on the characteristic duration, intensity and frequency of short-term 

torrential rains. The work evaluates only precipitation episodes lasting for a maximum of 120 

minutes, which exceeded the critical threshold defining a torrential rain based on the 

Wussow´s classification method. The basis of the evaluation was formed by ombrographic 

measurements from the 20th century from 16 stations located in South Moravia. It was found 

that short-term torrential rains occur irregularly and can repeat several times within one 

season as well as not occur at all. Intensity of precipitation varies between the individual 

episodes. Maximum precipitation amount for the 120-minute period was over 50 mm. If the 

synoptic situation favors development of convective precipitation, it is highly probable that 

such precipitation will be of torrential nature at more locations. 
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Úvod 

Extrémní projevy počasí mají dopad na mnohé lidské aktivity, mezi něž patří zemědělství. Pro 

zemědělskou výrobu jsou rizikem jednak období sucha, kdy rostliny trpí vláhovým deficitem, 

a jednak výskyt velmi intenzivních srážek, které působí erozi půdy. Náhlý přísun velkého 

množství srážek nemůže kompensovat případný nedostatek vláhy v půdě, protože většina 

vody odteče povrchovým odtokem a v krajině nezůstává. Studie věnované klimatickým 

extrémům se shodují na tom, že v budoucnu lze očekávat další nárůst variability výskytu 

sucha a intenzivních srážek (např. Beniston et al., 2007). Trendy změn ve srážkovém režimu 

nejsou však stejné v prostoru, a i na území České republiky byly zjištěny odlišnosti mezi její 

západní a východní částí (Kyselý, 2009). Extrémně silné srážky mají nejčastěji lokální 

charakter a zpravidla trvají krátkou dobu, proto pro jejich zkoumání je potřeba využít velmi 

podrobné údaje. Zpracování dat o srážkových intenzitách je, z úvahy na jejich kvantitu a 

kvalitu, dost náročné, z tohoto důvodů stále není dostatek regionálních studií věnovaných této 

problematice. Cílem předkládané práce bylo vyhodnocení četností výskytu přívalových dešťů 

v dlouhodobém časovém horizontu, a  statistické zpracování jejích základních charakteristik 

se zaměřením na území jižní Moravy.   

 

Materiál a metody 

Základním zdrojem informací o intenzitě srážek je v současné době měření automatickými 

(člunkovými nebo váhovými) srážkoměry, avšak řady těchto dat jsou na některých stanicích 

stále krátké na to, aby bylo možné provést statistické výpočty. V minulosti k posuzování 

intenzity srážek byly využívány ombrografy, tj. speciální srážkoměry, vybavené mechanikou 

pořizující záznam přírůstu úhrnů srážek na kalibrovaném pásku papíru. Tyto přístroje byly 

provozované během  jednotek až desítek let, což v případě delších řad umožňuje statistickou 

analýzu jejích výstupů.   

Ve studii byly použity řady 1 minutových úhrnů srážek digitalizovaných z ombrogramů. Do 

zpracování byla zahrnuta data ze 16 stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) 

položených na jižní Moravě (obr. 1). Popis způsobu digitalizace a diskuse kvality takto 

získaných, velmi podrobných údajů, je předmětem práce Květoně et al (2004).  

V předkládané studii byly zpracovány různě dlouhé řady dat z důvodu postupného rozšiřování 

ombrografické sítě v druhé polovině 20. století. Na začátku 21. století ombrografická měření 

byla postupně ukončována a nahrazována měřením člunkovými srážkoměry. Poslední 

zdigitalizovaná ombrografické data jsou z roku 2003. Ke zpracování byly vybrány stanice, 

které fungují do současnosti. 



 

Obr. 1 Ombrografické stanice ČHMÚ využité ve zpracování 

 

Soubor zpracovávaných 1-minutových srážkových úhrnů byl podroben statistické analýze, na 

základě které bylo odstraněno malé množství zjevně hybných údajů. Následně pomocí 

softwaru ProClim (Štěpánek, 2018) byly spočítány sumy srážek v jednotlivých srážkových 

epizodách, které byly přirovnány ke kritériím přívalových dešťů podle metodiky Wussowa 

(1922). Empirický Wussowův vztah stanoví kritické hodnoty úhrnů srážek spadlých za 

určitou dobu, v případě překročení těchto kritických hodnot je možno déšť klasifikovat jako 

přívalový. V práci byly vyhodnoceny pouze deště s dobou trvání kratší nebo rovnou 120 

minut. Statistické charakteristiky přívalových dešťů byly vypočítány individuálně pro 

jednotlivé stanice za období fungování ombrografu. Ombrograf je měřicí zařízení pro 

registraci kapalných srážek během letního (bezmrazového) období, proto zpracování bylo 

provedeno pouze pro teplé měsíce od dubna do října. Mimo tuto sezonu se srážky, které mají 

přívalový charakter, vyskytují jen výjimečně.  

 

Výsledky  

Interpretace výsledků analýzy výskytu přívalových dešťů je zkomplikována délkou měření 

v jednotlivých lokalitách, a prakticky nelze provádět prostorová porovnání. Nejstarší 

ombrografické údaje, zahrnuté do zpracování, pochází ze stanice Kuchařovice, kde ombrograf 

fungoval od roku 1956, ale v období 1961 - 1975 bylo měření přerušeno. Další dlouhé řady 

jsou dostupné ze stanic Kostelní Myslová, Brno-Tuřany, Pohořelice, Velké Meziříčí či Strání, 

kde přesahují délku 30 let. Zbylé stanice disponují řadami kratšími než 20 let.  



Na obr. 2 jsou znázorněný délky ombrografických měření a počty přívalových dešťů, které se 

v příslušných obdobích vyskytly v jednotlivých lokalitách.  

Největší počet přívalových dešťů s délkou trvání nepřesahující 120 min byl zaznamenán 

během 38 let pozorování na stanici Strání, a dosáhl 45 případů. Je třeba při tom podotknout, 

že stanice Strání je položena v oblasti Bílých Karpat, a mezi zkoumanými lokalitami se 

vyznačuje nejvyšším ročním srážkovým úhrnem. Na dalších stanicích počty zkoumaných 

srážkových událostí byly menší než počty let pozorování, což sugeruje, že se přívalové deště 

nevyskytují pravidelně každý rok.  

 

Obr. 2 Počet přívalových dešťů o délce trvání do 120 minut a počet let ombrografických 

měření  

 

Základní charakteristikou deště je čas jeho trvání. Předkládané zpracování se zaměřuje na 

krátkodobé deště, to je takové srážkové epizody, které netrvaly déle než dvě hodiny. 

V tabulce 1 jsou uvedeny počty reálných dešťů o dané délce trvání, zaznamenané na 

jednotlivých stanicích. Z její analýzy vyplývá, že v lokalitách s dlouhými řadami pozorování 

byly zaznamenány i případy, kdy velmi krátké srážkové epizody, s dobou trvání do 20 minut, 

měly přívalový charakter, a tím pádem mohly mít i následky v podobě erozního účinku. Bylo 

tomu tak na stanicích Strání a Kostelní Myslová. Zmíněné případy se však vyskytují zřídka. 

S rostoucí délkou deště přirozeně roste srážkový úhrn, proto bylo zaznamenáno podstatně více 

přívalových dešťů s dobou trvání od 20 do 120 minut. Porovnání počtu výskytu dešťů, které 



trvaly do 1 hodiny, a dešťů, které trvaly do dvou hodin na stanicích s dlouhými řady měření, 

ukazuje, že se zmíněné deště vyskytují přibližně stejně často.     

 

Tabulka. 1 Počet přívalových dešťů o dané délce trvání v období fungování jednotlivých 

ombrografických stanic  

Stanice 
do 20 
min 

do 30 
min 

do 40 
min 

do 60 
min 

do 90 
min 

do 120 
min 

počet let 
měřeni 

Staré Město . . . 1 4 6 14 

Strání 4 11 15 22 38 45 38 

Strážnice . . 1 2 3 8 14 

Brod nad Dyjí . . . . 5 11 14 

Brno, Tuřany . . . 4 17 27 42 

Brno, Žabovřesky . . 1 4 9 14 17 

Dukovany . . . 4 8 11 16 

Dyjákovice . . . 1 3 6 8 

Kostelní Myslová 2 3 6 14 23 27 43 

Kuchařovice . . 1 6 18 24 33 

Lednice . . . 1 4 8 18 

Moravské Budějovice . . . 2 7 16 18 

Pohořelice . 3 5 11 17 24 42 

Sedlec . . 1 4 9 11 18 

Troubsko . 1 1 5 9 14 18 

Velké Meziříčí . 1 5 7 18 25 39 

 

Další vlastností přívalových dešťů je intenzita srážek, která zpravidla je během deště 

variabilní. Za účelem možnosti porovnávání intenzity neboli vydatností srážek, se 

v hydrologických zpracováních obvykle využívá charakteristiky týkající se striktně 

vymezených časových intervalů. Nejčastěji jsou aplikovány úseky deště od 5 minut po 120 

minut, podle schématu navrženého Truplem (1958). Na obr. 3 jsou prezentovány průměrné a 

maximální úhrny srážek pro konkrétní doby sumace na vybraných stanicích. Nejvyšší 

maximální intenzita v intervalech od 5 minut do 60 minut byla zaznamenána na stanici 

Kostelní Myslová, kde během hodiny bylo dosaženo až 54,6 mm. Pro sumy počítané za 90 

minut a  120 minut nejvyšší maxima byly zjištěny na stanici Brno-Žabovřesky, kde během 

dvou hodin bylo dosaženo až 56,1 mm. Průměrné intenzity hodně závisí na počtu zahrnutých 

do statistiky případu a na stanicích s dlouhým pozorováním jako Brno-Tuřany, jsou hodnoty 

nejnižší a nepřesahují 14 mm za dvě hodiny.  

Dopady výskytu konkrétního přívalového deště závisí především na dvou meteorologických 

faktorech: to je na době jeho trvání a na intenzitě srážek, což určuje celkové množství vody, 



která spadne na povrch půdy. Kromě zmíněných podmínek, v delším časovém horizontu 

důležitou roli hraje také doba opakování sledovaných jevů. 

 

Obr. 3 Maximální úhrny srážek za intervaly od 5 minut do 120 minut v přívalových deštích na 

vybraných ombrografických stanicích 

Jak už bylo řečeno, přívalové deště, podobně jak jiné extrémní jevy, se nevyskytují 

pravidelně. Jejích výskyt podminuje hlavně synoptická situace a je vázaný na vývoj 

konvektivních buněk, které jsou často prostorově omezené  (Řezáčová et al., 2007). Z tohoto 

důvodu je možné, že v některých letech, zejména v letech charakteristických menší četností 

konvektivních srážek, přívalový déšť nezasáhne přímo konkrétní klimatologickou stanici. 

Naopak v jiných letech se přívalové srážky mohou opakovat několikrát během stejné teplé 

sezony. Jako příklad lze uvést počet přívalových dešťů v jednotlivých letech na stanici 

Kostelní Myslová (obr. 4), kde v období 1969 až 1976 nebyl zaznamenán ani jeden přívalový 

déšť, zatímco v letech 1981 a 2001 bylo zaznamenáno po třech přívalových deštích. Z 

podrobné analýzy dat výskytu přívalových dešťů  vyplývá, že se sledované události 

opakovaly v dané lokalitě dokonce během několika dní, jak tomu bylo v Kostelní Myslové 14. 

a 15.6.1990 nebo 19. a 21.7.2001.  



 

Obr. 4 Počet přívalových dešťů na stanici Kostelní Myslová v jednotlivých letech 

Pokud synoptická situace je příznivá pro vývoj silných konvektivních srážek, je dost 

pravděpodobné, že srážky mají přívalový charakter ve více lokalitách. Z analýzy provedené 

v předkládaném příspěvku bylo zjištěno, že poměrně velký počet přívalových dešťů byl 

zaznamenán například v červenci a srpnu roku 1968, i když v té době fungovalo souběžně 

pouze pět ombrografických stanic. Jiným příkladem může být událost ze dne 28.8.1996, kdy 

intenzita srážek překročila hranici přívalového deště na 10 z 16 měřicích stanic (obr. 5).  

 

Obr. 5 Intenzita srážek během přívalových dešťů dne 28.8.1996  

 

V tabulce 2 jsou uvedeny charakteristiky délky trvaní zmíněné srážkové epizody a maximální 

úhrny srážek v intervalu 15 minut a 120 minut na vybraných stanicích. V čtyřech lokalitách 

(Brod nad Dyji, Brno-Žabovřesky, Dyjákovice a Troubsko) úhrnů za 15 minut  překročil 

hodnotu 12,5 mm, která je kritickou hodnotou pro uvolněn kinetické energie a vyvolaní eroze 

půdy (Středova et al., 2014). V Dyjákovicích  a Troubsku  však srážky trvaly déle než 120 

minut a podle přijatých kritérii nebyly zahrnuté do předkládané studii. Dne 28.8.1996 byly 

jako krátkodobé deště přívalového charakteru kvalifikovaný deště na čtyřech stanicích (Strání, 

Brno-Tuřany, Brod nad Dyjí a Brno-Žabovřesky). 

 



Tabulka. 2 Charakteristika srážek během přívalových dešťů dne 28.8.1996  

Stanice 
Čas trvání celé srážkové 
epizody (min) 

úhrn srážek za 15 
minut (mm) 

úhrn srážek za 120 minut 
(mm) 

Strání 55 8,4 14,3 

Brod nad Dyjí 108 14,3 21 

Brno, Tuřany 74 8,3 12,1 

Brno, Žabovřesky 119 22,5 28,7 

Dyjákovice 224 14,7 23,3 

Kostelní Myslová 256 5,9 12,1 

Kuchařovice 129 6,9 29,2 

Sedlec 212 8,9 19,7 

Troubsko 142 16,6 18,9 

Velké Meziříčí 290 8,7 16,5 

 

Závěr 

Předkládaný příspěvek byl zaměřen na charakteristiku doby trvání, intenzity a četnosti 

výskytu krátkodobých přívalových dešťů. Je však nutno podotknout, že přívalové epizody se 

vyskytly během řady dalších dešťů, které však přesahovaly délku 120 minut. Přestože počet 

zkoumaných případů byl striktně omezen, bylo v provedené analýze dokázáno, že i v těchto 

epizodních jevech mohou srážky dosáhnout přes 50 mm. Při tom sledované fenomény se 

vyskytují nepravidelně a je třeba brát v úvahu, že se mohou opakovat ze dne na den.  

Provedená analýza se týká pouze 16 ombrografických stanic, které fungovaly na jižní Moravě 

v druhé polovině 20. století. Ombrografická síť ČHMÚ byla však v té době značně hustší a 

čítala přes 40 stanic. Pro zkoumání konkrétních případů existuje proto možnost využití dalších 

materiálů. Výběr stanic byl proveden hlavně kvůli návaznosti na měření srážkových intenzit 

v současné době, pomoci automatizovaných srážkoměrů (Knozová, 2014).  

Přestože ombrografická měření probíhala na některých stanicích desítky let, počty 

sledovaných případů jsou natolik malé, že  nelze spolehlivě stanovit trendy dlouhodobých 

změn výskytu přívalových dešťů. Je proto potřeba provést vyhodnocení spojených 

ombrografických a automatizovaných měření, což může být cílem dalších studií.  
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