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Souhrn 
 
V práci je proveden výpočet Palmerova indexu závažnosti sucha pro co nejdelší časové řady 
z pražského Klementina a observatoře v Hurbanově. Ačkoliv se jedná o poměrně vzdálené 
lokality, na obou se podařilo detekovat zvýšenou četnost suchých měsíců v posledních dvou 
desetiletích. Při použití autokorelačního koeficientu lze zjistit periodicitu výskytu suchých a 
vlhkých period  v Klementinu přibližně v devítiletém cyklu,  v Hurbanově je periodicita 
zhruba poloviční.  
 
Úvod 
 
Sucho patří k průvodním jevům našeho klimatu a je jevem, s nímž je nutno počítat jak 
v zemědělské praxi, tak i ve vodním hospodářství a dalších odvětvích. Výraznost suchých 
období bývá různá, od krátkodobých přísušků až po několikaměsíční či dokonce roční období 
s nízkými úhrny srážek. Následky sucha mohou být rovněž rozdílné v závislosti na ročním 
období, v němž se sucho vyskytne, na sledované plodině a jejím vývojovém stadiu apod. Lze 
proto oprávněně i předpokládat,  že metody hodnocení výraznosti sucha budou rozdílné a 
jejich výstupy se mohou navzájem lišit.  
Ve světě byla vypracována celá řada metod na kvantifikaci sucha, přičemž ty jednodušší 
berou v úvahu pouze množství spadlých srážek (procenta normálu, decily, standardizovaný 
index srážek, efektivní srážky atd.), složitější pak uvažují i s proměnlivým vlivem teploty na 
výpar a další bilanční metody již přímo počítají s evapotranspirací buď standardního travního 
porostu anebo přímo dané plodiny (většinou sója anebo i další obiloviny). U nás často 
používané indexy, jako např. Langův dešťový faktor, Končekův index zavlažení, 
hydrotermický koeficient Seljaninova, Minářův index vláhové jistoty apod. byly svými autory 
zamýšleny původně jako klimatické ukazatele k rozlišení jednotlivých oblastí a méně pak již 
k hodnocení průběhu povětrnosti na jednom stanovišti, popřípadě k vyjádření závažnosti 
sucha..  
Jestliže rok 1997 ukázal na naše nedostatky v případě povodní,  naopak rok 2000 odhalil, že 
ani na výskyt sucha nejsme zcela připraveni. Výskytu přívalových dešťů a následnému 
rozvodnění toků je v naší klimatologické a hydrologické literatuře věnována podstatně větší 
pozornost než opačnému extrému, který nepřichází zcela náhle, může však postihnout 
rozsáhlejší území. 
Přes své některé kritiky (např. Alley, 1984) je v USA poměrně rozšířen Palmerův index 
závažnosti sucha (Palmer Drought Severity Index – PDSI), vytvořený v šedesátých letech W. 
C. Palmerem a sloužící ke kvantifikaci sucha na rozsáhlém území s rozdílnými 
pedologickými a klimatickými poměry. Při jeho konstrukci   Palmer stanovil kritéria tak, aby 
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výjimečně vlhký měsíc uprostřed suchého období příliš neovlivnil hodnotu indexu,  stejně tak 
jako série měsíců s přibližně normálními srážkami následující po suchém období ještě 
neznamená, že již sucho skončilo.  
Palmerův index zohledňuje jak klimatické charakteristiky dané oblasti,  tak  i její základní 
pedologické hydrolimity. Znamená to tedy, že stejná hodnota Palmerova indexu v různých 
oblastech by v nich měla mít přibližně i stejné ekonomické dopady. 
Je-li tento index rozšířen v USA, kde jsou pravidelně k dispozici na INTERNETu 
aktualizované údaje o situaci jak v některých státech, tak i na celém území USA, pak 
v Evropě byly doposud činěny sporadické pokusy o jeho implementaci. Poznatky nejbližší 
našemu území i cíli lze nalézt v  práci Szinella a kol (1998), používající Palmerova indexu ke 
zjišťování tendencí ve výskytu sucha na území Maďarska,  stoleté řady ze 600 srážkoměrných 
stanic na území Evropy byly vyhodnoceny pomocí tohoto indexu v práci Briffa a kol (1994) 
ve svých vzájemných prostorových souvislostech.   
Mezi některé příčiny, kvůli nimž nebyl Palmerův index v našich podmínkách  doposud 
podrobněji ověřen, lze pravděpodobně zařadit jednak to,  že suchá období se doposud 
vyskytovala s nižší frekvencí, jednak i to, že jeho stanovení je náročnější na výpočetní 
operace, takže jeho výpočet před obdobím osobních počítačů byl u nás obtížný a hledaly se 
jiné cesty, jak kvantifikovat suchá období. Z této doby je i např. práce Kotta (1992).   
Domníváme se, že i u nás bychom měli mít nějakou vyzkoušenou metodu, umožňující 
průběžně kvantifikovat závažnost sucha v jednotlivých lokalitách, umožňující v případě 
potřeby učinit operativní opatření na příslušném území. Dříve, než se pokusíme jít nějakou 
vlastní specifickou cestou, není určitě na škodu se podívat, jak k dané problematice přistupují 
v krajinách, kde se sucho vyskytuje častěji než u nás a ve kterých mají bohatší zkušenosti a 
pokusit se ověřit některé jejich metody v našich podmínkách. Některé částečné poznatky 
v tomto směru lze získat v práci Cveliharové (2001).  
Jelikož není tento index v naší odborné veřejnosti dostatečně znám, podáváme v příspěvku 
nejprve podrobnější postup jeho stanovení a v další části se zaměřujeme na jeho aplikaci na 
časové řady měsíčních hodnot teplot a srážek pro dvě stanice  často používané ke studiu 
dlouhodobého kolísání klimatu, t.j. pražské Klementinum (období 1805-2000) a 
Hurbanovskou observatoř (období 1876-2000).  
 
Metodika výpočtu Palmerova indexu 
 
Výpočet PDSI probíhá ve dvou krocích: 
 
1. výpočet koeficientů α, β, γ a δ na základě bilancování zásob půdní vláhy během 
referenčního období pro danou lokalitu 
 
PDSI lze počítat pouze pro lokality, které mají delší řadu měření,  aby bylo možno odvodit 
reálné parametry jejich klimatu. K této bilanci je použito srážkových údajů a vypočítané 
evapotranspirace pomocí Thornthwaitovy rovnice, která má tu výhodu, že pracuje pouze 
s teplotou vzduchu, jež bývá právě u nejdelších časových řad jediným dostupným měřeným 
prvkem.  Její nevýhodou je pochopitelně nižší přesnost ve srovnání s novějšími metodami, 
používajícími více prvků (Penmannova rovnice apod.) 
Při tomto výpočtu vláhové bilance je půdní profil rozdělen na dvě vrstvy, přičemž svrchní má 
vždy hodnotu využitelné vodní kapacity (VVK) rovnou 25 mm (1“ v originálním podání). 
V závislosti na druhu půdy je mocnost této vrstvy rozdílná.  Druhá vrstva má hodnotu VVK 
již odpovídající danému druhu půdy a hloubce bilancování. V našich výpočtech jsme pro obě 
stanice uvažovali s hloubkou bilancování 60cm.  
Algoritmus výpočtu předpokládá, že: 
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- doplnění (spotřeba) vláhy ve spodním horizontu nastává až tehdy, je-li nasycen (vyčerpán) 
horizont svrchní 

-ztráta vody evapotranspirací nastává tehdy, převyšuje-li ve výpočtovém období srážky 
-ztráta vody evapotranspirací ve svrchním horizontu je rovna potenciální  
-ztráta vody ve spodním horizontu je funkcí počátečního obsahu vody v tomto horizontu,  

potenciální evapotranspirace a využitelné vodní kapacity obou horizontů 
-odtok (průsak) vody nastává  tehdy a jen tehdy, je-li v obou horizontech dosaženo jejich 

využitelné vodní kapacity 
Podrobnější rozbor této metody vláhové bilance byl proveden v práci Klementová, 
Litschmann (2001). 
K tomu, aby bylo možno vypočítat potřebné koeficienty  α, β, γ a δ Palmer definuje 
následující veličiny: 
- potenciální doplnění  (PR – potential recharge) – množství vláhy, potřebné k doplnění 
profilu na využitelnou vodní kapacitu (AWC) 
 
PR  = AWC – (Ss + Su) 
kde 
Ss – zásoba vláhy ve svrchním horizontu (mm) 
Su – zásoba vláhy ve spodním horizontu  (mm) 
 
- potenciální ztráta (PL – potential loss) – množství vláhy, která může být odebrána z půdy 
evapotranspirací v případě nulových srážek v daném měsíci 
- potenciální odtok (PRO – potential runoff) – rozdíl mezi potenciálními srážkami a 
potenciálním doplněním. Palmer předpokládá, že potenciální srážky jsou rovny využitelné 
vodní kapacitě, takže 
  
PRO = AWC – PR = Ss + Su 

 
Jak sám autor dodává, není to právě nejelegantnější řešení tohoto problému, avšak po dobu 
jeho používání zatím nikdo nepřišel s něčím lepším. 
 
Pomocí těchto charakteristik jsou odvozeny čtyři koeficienty, potřebné k výpočtu vodní 
bilance v j - tém měsíci. Jsou to: 
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Ve své podstatě vyjadřují poměr průměrných aktuálních hodnot (pruh nad symbolem značí, 
že se jedná o dlouhodobý průměr pro j-tý měsíc za celé kalibrační období) dané veličiny 
v jednotlivých měsících k jejich potenciálním hodnotám pro danou lokalitu.  
Srážky, příslušné pro dané místo (v podstatě se jedná o dlouhodobý srážkový průměr) lze 
s použitím těchto koeficientů rozepsat jako 
 

jjjjjjjjj PLPROPRPEP δχβα −++=�  
 
2. Výpočet indexu odchylky vlhkosti Z a PDSI 

 
Při druhém průchodu řadou naměřených hodnot od počátku kalibračního období se již počítá 
pouze se stanovenými koeficienty a měsíčními hodnotami srážek a potenciální 
evapotranspirace. 
Odchylku srážek v daném měsíci od normálu lze pak vyjádřit jako 
 

iii PPd �−=    
 
 
Index odchylky půdní vlhkosti Zi pro měsíc i je vyjádřen jako 
 
Zi = Kj di 
 
přičemž Kj je empirický  koeficient, umožňující na základě údajů z kalibračního období 
přiřadit indexu Zi vhodné měřítko. Stanovuje se na základě rovnice: 
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V původní Palmerově práci koeficient 17.67 znamená průměrnou hodnotu  výrazu  

pro devět oblastí, které si vybral pro ověření a v nichž se hodnoty těchto sum pohybovaly 
v rozmezí od 12,46 do 20,97. Tento korekční faktor umožňuje zařadit výpočet provedený pro 

danou lokalitu do širší oblasti. Pro stanici Hurbanovo vychází hodnota ∑  za 

zpracované období  1876 – 2000 rovna 17,0, tedy velmi blízká průměru oblasti, pro níž byl 
Palmerův index původně stanoven. Pro Klementinum je tato hodnota 14,5, poněkud nižší, 
přesto však ještě ve stejném intervalu jako v USA. 
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V případě větších odchylek je možno upravit některé empirické koeficienty tak, aby lépe 
vyhovovaly dlouhodobým klimatickým podmínkám dané oblasti, tak jak je navrženo v práci 
Akinremiho a McGinna (1996).  
Jak je zřejmé z rovnice pro výpočet indexu Z, berou se v úvahu pouze srážky a 
evapotranspirace v daném měsíci, nikoliv již však charakter předchozích měsíců. Proto je 
PDSI počítán jako: 
 
PDSIi = 0.897PDSIi-j + 0.33Zi  
 
Aby však byly splněny podmínky, které si Palmer položil na počátku práce, t.j. že ojedinělý 
výskyt vlhkého měsíce neznamená ještě konec suchého období (a naopak), stejně tak jako 
období s normálními srážkami následující po období sucha (vlhka), je počítána tato rovnice 
pro tři různé indexy X1, X2, a X3. 
 
X1 – index závažnosti pro nastupující vlhké období 
X2 – index závažnosti pro nastupující suché období 
X3 – index závažnosti pro vzniklé suché anebo vlhké období 
 
Index X1 je vždy nezáporný, zatímco X2 vždy záporný anebo roven nule. Při překročení 
těchto mezí se příslušný index vždy vynuluje a jeho výpočet začíná znovu.  Suché období 
začíná tehdy, je-li hodnota indexu X2 -1.0, vlhké v případě že X≤ 1  1.0. To vše za 
předpokladu, že předcházející suché anebo vlhké období skončilo. V těchto případech se 
hodnota indexu X

≥

3 = X1 pro vlhké období a X3 = X2 v případě nastupujícího suchého období. 
Pomocí zvláštních pravidel se pak vybere za hodnotu indexu PDSI  v daném měsíci jeden 
s těchto tří indexů. 
Tab. 1  obsahuje  slovní charakteristiku příslušející jednotlivým hodnotám PDSI.  Použitím 
jiných pravidel při výběru z hodnot X lze obdržet Palmerův index hydrologického sucha 
(Palmer Hydrological Drought Index - PHDI) 
 
 
Hodnota indexu PDSI (PHDI) Charakteristika měsíce 
  4,00  ≥ Extrémně vlhký 
3,00 až 3,99 Velmi vlhký 
2,00 až 2,99 Mírně vlhký 
1,00 až 1,99 Slabě vlhký 
0,50 až 0,99 Období začínajícího vlhka 
0,49 až –0,49 Blízko normálu 
-0,50 až 0,99 Období začínajícího sucha 
-1,00 až –1,99 Slabě suchý 
-2,00 až –2,99 Mírně suchý 
-3,00 až –3,99 Velmi suchý 
≤  -4,00  Extrémně suchý 
Tab. 1 Slovní vyjádření hodnot PDSI a PHDI 
 
Výsledky a diskuse 
 
Průběh hodnot PDSI za celé zpracované období pro Klementinum je na obr. 1, pro Hurbanovo 
na obr. 2. Při podrobnějším studiu obou těchto obrázků lze konstatovat, že: 

- nejnižší hodnota PDSI na obou stanicích byla v roce 1990, pro Hurbanovo –6,0, pro 
Klementinum –7,1, a to v srpnu, tento extrém byl zapříčiněn nízkými úhrny srážek již 
od druhé poloviny roku 1989 
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- v posledních desetiletích se hodnoty PDSI pohybují více v záporných hodnotách než 
v letech na začátku časové řady  

- PDSI nevykazuje typický roční chod, přesto však lze na obou lokalitách pozorovat 
určitou pravidelnost ve střídání suchých a vlhkých období 

 

 
Obr. 1  

 
Obr. 2 
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Abychom si učinili lepší představu o tom, že v posledních desetiletích přibývá suchých 
měsíců, sestrojili jsme histogram četností měsíců s hodnotou PDSI pod –2,0 (t.j. podle tab. 1 
mírně suchých a sušších). Výsledek tohoto zpracování je na obr. 3. 
 

 
Obr. 3 
 
Na tomto grafu je zajímavá shoda vysokých četností suchých měsíců na obou lokalitách 
v posledních dvou desetiletích, je nutno konstatovat, že při použití  metody PDSI lze tyto 
dekády označit za nejsušší během celého zpracovaného období, tento fakt je tím závažnější, 
že  následují hned po sobě.  Domněnku o zvýšené četnosti výskytu suchých měsíců  
v posledních desetiletích potvrzují i křivky překročení hodnot PDSI pro období  1805 – 1950 
a 1951 – 2000 pro Klementinum (obr. 4).  Pravděpodobnost výskytu mírně suchého a suššího 
měsíce (PDSI pod –2) se zvýšila o 15 % (z 20 na 35 %), výskyt extrémně suchého měsíce 
(PDSI pod –4) je pravděpodobnější o 5 % (vzrůst z 5 na 10 %). Pomocí K-S testu jsme 
prokázali, že tento rozdíl je významný na hladině 0,05.  Naopak se snížila pravděpodobnost 
výskytu vlhčích měsíců a jak vyplývá z konstrukce PDSI, tuto skutečnost nemůže narušit ani 
občasný výskyt stoletých vod. 
Periodicitu střídání suchých a vlhkých období jsme se pokusili prokázat výpočtem 
autokorelačního koeficientu pro obě stanice.  Jak je zřejmé z obr.  5 pro Klementinum,  
hodnoty autokorelačního koeficientu vykazují lokální maximum překračující kritickou 
hodnotu v oblasti při posunu kolem 110 měsíců (odpovídá přibližně 9-ti leté periodě). Pro 
Hurbanovo je obdobný graf na obr. 6,  zde se projevuje lokální maximum již při posunu o 
přibližně 45 měsíců (odpovídá přibližně 4-leté periodě), zatímco lokální maximum o stejném 
posunu jako v případě Klementina již není tolik výrazné a odpovídá spíše 10-ti leté periodě. 
Rozdíl v těchto výsledcích je možno vysvětlit většími středomořskými vlivy a menšími 
atlantickými v Hurbanově a naopak, vyžadovalo by si to však další podrobnější zpracování.  
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Obr. 4 
  

 
Obr. 5 
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Obr. 5 
 
Závěr 
 
Aplikací výpočtu PDSI na klementinskou a hurbanovskou časovou řadu se nám podařilo 
nastínit některé skutečnosti, související s výskytem sucha v středoevropském regionu: 

- četnost suchých měsíců v posledních dvou až třech desetiletích dosáhla maxima za 
celé zpracovaná období, významné je i to, že tato desetiletí následují po sobě 

- v posledních 50-ti letech došlo ke zvýšení pravděpodobnosti  výskytu měsíců 
klasifikovaných jako mírně suchý o 15 %,  extrémně suchých o 5 % 

- výpočet autokorelace ukázal na to, že časová řada hodnot PDSI obsahuje cyklickou 
složku o délce trvání přibližně 9 let pro Klementinum a 4 roky pro Hurbanovo 

Ačkoliv je jasné, že zejména plošné rozdělení srážek může vykazovat velkou variabilitu, při 
analýze klementinské a hurbanovské časové řady se ukázalo, že větší sucho než v roce 2000 
panovalo o deset let dříve.  Je to dáno pravděpodobně i tím, že pokud neexistuje objektivní 
metodika k hodnocení sucha, přistupuje se k této problematice subjektivně, přičemž tento 
pohled může být ovlivněn jak politickou situací, tak i zájmem médií. 
Při hodnocení tendencí a dlouhodobějších trendů ve výskytu sucha je nutno používat pokud 
možno co nejdelší časové řady, délka jednoho normálového období je k takovému hodnocení 
zcela nedostatečná.  
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