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Abstract  
Precipitation series exhibit neither apparent periodicity nor systematic long-term 
change. Precipitation totals increase a little in summer and decrease in winter. 
A big noise level supplements these changes. Annual and seasonal average flows 
in rivers exhibit no periodicity but a weak long-term increase is observed. The 
most apparent increase appears in winter, whereas in spring a weak decrease 
takes place. This is due to warmer winters with more rains instead of snows. The 
relation between annual precipitation totals and average flows suggests that 
a portion of water, which flows away from our country in rivers, is being a little 
increasing and therefore the landscape becomes drier. 

 
Většina prací pojednávajících o dlouhodobé klimatické změně se zaměřuje 

převážně na teplotu vzduchu, přesněji na dlouhodobou změnu průměrné denní teploty. Zde 
je opravdu dlouhodobá změna nápadná. Teploty zhruba od r. 1860 do dneška (tj. za 
období, pro které je k dispozici globální teplotní řada – průměr pro celou Zemi) stále 
stoupají a vzrůst dosáhl již 0,7 oC. Avšak podle záznamů na jednotlivých stanicích, kde  

 
Obr. 1. Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (nahoře) a úhrnných ročních srážek 
(dole) v pražském Klementinu (stupnice vlevo) od počátku pozorování. Dole jsou přidány 
odhadnuté průměrné roční srážkové úhrny pro celé Čechy (stupnice vpravo). U všech řad 
je uvedena aproximace polynomem vyššího stupně. 
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měření započalo již ve druhé polovině 18. století (např. v pražském Klementinu od r. 1775 
– Jírovský, 1976), byly koncem 18. století průměrné denní teploty rovněž vysoké, téměř na 
úrovni dnešních (obr. 1 nahoře). Proto interpretace vzrůstu teplot za poslední století není 
jednoznačná – současný vzrůst teplot lze také interpretovat jako přirozené kolísání 
s periodou kolem 200 let (Charvátová, Střeštík, 1995), jak naznačuje obrázek. 
 

Jiný je dlouhodobý průběh srážkových úhrnů. Srážky se měří v pražském 
Klementinu nepřetržitě od roku 1805 (Jírovský, 1976), takže nyní je k dispozici řada 
dlouhá téměř 200 let (obr. 1 dole). Není pozorován žádný významný vzrůst ani pokles 
v posledním století nebo desetiletích, ani náznak významnější dlouhodobé periodicity. 
Pouze po polovině 19. století bylo období srážkově chudší (ne výslovně suché, protože v té 
době byly i nízké teploty). Aproximace grafu na obr. 1 dole polynomem vyššího stupně 
vykazuje jen nepatrnou změnu v posledních desetiletích, která není statisticky významná. 
Polynom ovšem může být ovlivněn obdobím nízkých srážek v 19. století. Regrese 
omezená pouze na 20. století by ukázala slabý nevýznamný pokles. Aproximace 
polynomem vyššího stupně (třetího či čtvrtého) zachytí dlouhodobé kvazi-periodické 
změny, nemusí však vždy dobře vyhovovat na okrajích grafu, kde polynom neadekvátně 
ubíhá nahoru nebo dolů, jak je vidět právě na klementinské srážkové řadě. 

 
Z pozorování srážek na síti stanic v Čechách byly sestaveny průměrné úhrnné 

srážky pro území Čech (Jírovský, 1976). Tato řada existuje od r. 1876 (před tím nebyla síť 
stanic dostatečně hustá). Hodnoty srážek jsou celkově vyšší než v Klementinu (jsou 
uvedeny též na obr. 1 dole), protože do průměru jsou zahrnuty též srážkově bohatší horské 
oblasti. Korelace s klementinskou řadou je 0,82. Aproximace polynomem vyššího stupně 
vykazuje nepatrný nevýznamný pokles, stejný jako u klementinských dat pro 20. století. 

Obr. 2. Průběh srážkových úhrnů v jednotlivých sezonách, průměry pro dekády. Odshora: 
léto, jaro, podzim (čárkovaně), zima. 

 
Srážky jsou nerovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Nejvíce srážek spadne v létě, 

nejméně v zimě. Toto rozložení se za dobu pozorování změnilo jen málo (Střeštík, 2000). 
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Dlouhodobá změna srážkových úhrnů v jednotlivých ročních dobách je zakreslena na 
obr. 2. Nakresleny jsou průměry pro jednotlivé dekády. 

 
Množství letních srážek v průběhu posledního století mírně vzrůstá, na jaře a na 

podzim je tento vzrůst nepatrný, v zimě je naopak pozorován slabý pokles v posledních 
50 letech. Minimum v polovině 19. století je omezeno převážně na letní srážky. Všechny 
tyto dlouhodobé změny jsou ovšem doprovázeny vysokou úrovní šumu a různými 
krátkoperiodickými a neperiodickými variacemi, mezi nimiž se popsané dlouhodobé 
trendy ztrácejí. 

 
V posledních letech, či spíše v posledních desetiletích, si naši zemědělci stále 

stěžují na sucho, na nedostatek vláhy. Stále více se proto používá umělé zavlažování polí. 
Není to levné a jistě by se nepoužívalo, kdyby to nebylo nutné. Skutečně, na 
nezavlažovaných polích v období beze srážek je půda suchá až do hloubky desítek 
centimetrů. Toto zjištění však nesouhlasí se statistikou srážek, jak jsme uvedli výše. 
Dlouhodobé změny ve srážkových úhrnech jsou příliš malé na to, aby mohly vysvětlit 
současný častý nedostatek vláhy. 

 
Nyní je na místě zamyslet se nad osudem vody, která dopadla na zemský povrch 

v podobě srážek. V úvahu přicházejí tři možnosti. Především část vody se brzy po dopadu 
na zemský povrch odpaří a vrací se zpět do atmosféry. Další část stéká po zemském 
povrchu do potoků a řek a postupně se dostane do moře. Zbytek, a ten nejdůležitější, se 
vsákne do půdy, kde slouží jako výživa rostlin a napájení pramenů. Poměr mezi těmito 
částmi je velmi různý. Uvedeme několik nejdůležitějších faktorů, které tento poměr 
ovlivňují. Svůj vliv bude mít roční doba či teplota a relativní vlhkost vzduchu. V létě při 
vyšší teplotě vzduchu se jistě odpaří daleko více vody než v pozdním podzimu. Velký vliv 
má terén, na který srážky dopadají. Na polích, zvláště na rovině, se velká část spadlé vody 
může vsáknout do půdy. Ve městech k tomu mnoho možností není, voda stéká po 
střechách domů a komunikacích přímo do kanalizace. V lese se část vody (někdy značná) 
zachytí na listech stromů a později se odpaří. Ta část, která se dostala až k zemi, se 
postupně vsákne do půdy. Nelze opomenout také charakter srážek. Při drobném 
dlouhotrvajícím dešti má voda více času vsáknout se do půdy, zvláště v rovinném terénu, 
zatímco při přívalových srážkách přebytečná voda rychle odtéká. Poněkud odlišné poměry 
nastávají v zimě, kdy sníh, alespoň ve vyšších polohách, zůstane ležet na zemi, malá část 
se odpaří (sublimuje), a teprve po jarním tání se vzniklá voda může vsáknout do země nebo 
odtéci. V posledních desetiletích stále více do tohoto koloběhu zasahuje člověk. Odebírá 
vodu z řek, která by jinak byla určena k odtoku do moře, a v podobě závlah ji vrací na pole 
a do zahrad, kde se opět vsákne do půdy, případně část se odpaří. 

 
Podívejme se, jaké množství vody z našeho území odtéká. Na Vltavě v Praze a na 

Labi v Děčíně se již dlouhou dobu sledují průtoky vody, především kvůli lodní dopravě. 
Data jsou k dispozici jako průměrné průtoky v m3/s pro každý měsíc od roku 1800 pro 
Vltavu (Novotný, 1963) a od r. 1851 pro Labe (Horský, 1975). Průtok ve Vltavě (celoroční 
průměry) je zakreslen na obr. 3, nevyhlazený i vyhlazený a aproximovaný polynomem 
vyššího stupně. Vyhlazení bylo provedeno podle Woolhouseovy formule, kde se hodnota 
xi nahradí hodnotou yi danou vztahem 

yi = 0,2 xi + 0,192 (xi-1 + xi+1) + 0,168 (xi-2 + xi+2) + 0,056 (xi-3 + xi+3) + 0,024 (xi-4 + 
xi+4) – 0,0.16 (xi-5 + xi+5) – 0,024 (xi-7 + xi+7) . 
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V některých letech se vyskytly mimořádně silné přívalové srážky, v takových 
případech většina vody rychle odtéká a značně se zvýší průtok. Vysoké hodnoty 
v některých letech na obr. 3 jsou dány mimořádnými hodnotami v některých měsících. 
Protože tyto výjimky jsou omezeny na izolované roky, ve vyhlazené křivce se příliš 
neprojeví. I tak však aproximace polynomem může být tímto faktem zkreslena. Pokud 
násilně upravíme data tak, že např. namísto hodnot vyšších než 200 dosadíme hodnoty 
rovny 200, sníží se a prakticky zmizí ploché maximum ve 20. století, protože v tomto 
století jsou mimořádné průtoky četnější. Podle očekávání je také vysoká korelace mezi 
průtokem vody ve Vltavě v Praze a v Labi v Děčíně (korelační koeficient 0,86), protože 
přibližně polovina vody v Labi v Děčíně pochází z Vltavy (v místě soutoku u Mělníka 
přitéká z Vltavy více vody než z Labe). 

Obr. 3. Průměrný roční průtok vody ve Vltavě v Praze. Plné tmavé kroužky udávají 
vyhlazený průběh, křivka je aproximace polynomem vyššího stupně (je stejná pro původní 
i pro vyhlazená data).  



 416 

 
Obr. 4. Průměrný průtok vody ve Vltavě v Praze v jednotlivých dekádách pro každou 
sezónu. Odshora: jaro, zima, léto (dlouze čárkovaně), podzim (krátce čárkovaně).  

 
Zajímavým způsobem se vyvíjel průtok vody v jednotlivých ročních obdobích. 

Toto je pro všechny sezóny zakresleno na obr. 4. U všech sezón kromě zimy je pozorován 
nižší průtok kolem poloviny 19. století, což odráží minimum srážek v té době. Nejvyšší 
průtoky se vyskytují podle očekávání na jaře. V posledních 50 letech je zde pozorován 
nápadný pokles. Na druhém místě je zimní období, kde je naopak pozorován vzrůst za 
posledních 100 let. Průtoky v létě a na podzim jsou slabší, bez rozdílu mezi těmito dvěma 
sezónami, také dlouhodobá změna je podobná, avšak slabá. Snížení jarních a zvýšení 
zimních průtoků lze považovat za důsledek dlouhodobé klimatické změny, přesněji 
globálního oteplení. To je výraznější v zimě, kdy činí až 1,5 oC, zatímco v létě necelou 
polovinu stupně. Rozdíl teploty byť i o celý stupeň se bez teploměru nerozezná, ale při 
teplotách kolem nuly může být významný (v přírodě je velký rozdíl mezi teplotou –0,5 oC 
a +0,5 oC). Při teplotě třeba jen mírně zvýšené přibývá kapalných srážek na úkor pevných 
a dochází také k tání sněhové pokrývky. To vše vede ke zvýšení přísunu vody do řek a tím 
ke zvýšení průtoku v zimě. Naopak na jaře pak chybí zásoba sněhu, především ve vyšších 
polohách, který se v té době mění se ve vodu, proto i průtok je na jaře nižší. Pro přírodu to 
má ten důsledek, že během zimy odteče více vody než odtékalo dříve. Tato voda by se 
jinak alespoň z části vsákla do země, což se nestalo a proto pak na jaře chybí. Ostatně 
právě proto i lidové pranostiky považují teplou zimu za předpověď špatné úrody 
v následujícím vegetačním období. 

 
Historické území Čech má jednu pozoruhodnou zvláštnost. Až na malé potoky 

v pohraničních horách žádná voda do Čech nepřitéká a naopak téměř všechnu vodu odvádí 
jediná řeka, tj. Labe, pouze malou část odvádí řeka Nisa (z Liberecka) do povodí Odry. 
Protože máme zpracovány průměrné srážky pro území Čech, lze poměrně přesně 
odhadnout, jaké procento spadlé vody z území Čech odtéká. Stačí dát do poměru celkový 
roční průtok vody v Labi v Děčíně se srážkovým úhrnem pro celé území Čech (je uveden 
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na obr. 1 – výše srážek v mm se rovná počtu litrů spadlých na 1 m2) vynásobeným plochou 
povodí. Jednodušeji pro sledování dlouhodobé změny stačí průměrný denní průtok v m3/s 
v Labi v Děčíně a celkový srážkový úhrn pro Čechy v mm/rok, což je žádané hodnotě 
úměrné. Zde se dopustíme malé nepřesnosti. Namísto srážkového úhrnu pro Čechy 
použijeme srážkový úhrn v pražském Klementinu, a místo průtoku vody v Labi v Děčíně 
průtok vody ve Vltavě v Praze. Důvodem jsou podstatně delší časové řady pro oboje data 
z Prahy. Ukázali jsme již, že v obou případech (srážky i průtoky) jsou použitá data úměrná 
těm správným a korelační koeficienty jsou vysoké. Dlouhodobá změna tohoto poměru je 
ukázána na obr. 5. Protože celkové roční srážkové úhrny se pohybují kolem 500 mm 
a průměrný průtok vody ve Vltavě kolem 150 m3/s, bude poměr v těchto jednotkách 
nabývat hodnot kolem 0,3.Vyšší hodnoty znamenají vyšší procento srážkové vody, která 
odtéká z našeho území. Ukázalo se, že zmíněné hodnoty dlouhodobě nepatrně rostou: 
z 0,27 na 0,30 za 200 let, což je asi 10 %. Ovšem kolísání z roku na rok je až desetkrát 
větší, takže toto zvýšení poměru ve prospěch odtékající vody je relativně velmi malé. 

 
Podobnou změnu lze pozorovat v jednotlivých sezónách. Číselné hodnoty ovšem 

budou zcela jiné, protože jiné (úměrně menší) jsou srážkové úhrny v jednotlivých sezónách 
a jiný je také průměrný průtok. Hodnoty pro jednotlivé dekády jsou nakresleny na obr. 6. 
Nejvyšších hodnot dosahuje tento poměr v zimě. Tehdy jsou srážky nízké, avšak průtok 
vody neklesá, protože jen malé procento spadlých srážek se odpaří nebo vsákne do země. 
V zimním období, pokud je teplota nad nulou, země nevysychá a bývá většinou bahnitá. 
Pro zimní období pozorujeme na obr. 6 vzrůst, daný rostoucím průtokem, jak bylo ukázáno 
na obr. 4. V ostatních obdobích jsou hodnoty poměru nižší, nejmenší v létě, kdy se nejvíce 
spadlé vody odpaří a velkou část spotřebuje vegetace. Také vzrůst v průběhu sledovaného 
období je menší, v létě téměř nepozorovatelný. Všimněme si opačného směru odchylek 
v zimě a na jaře. Čím je teplejší zima, tím více vody v zimě odteče a tím méně jí zůstane na 
jarní měsíce. 

 

Obr. 5. Poměr průměrného průtoku vody ve Vltavě v Praze v m3/s k průměrnému 
srážkovému úhrnu v Klementinu v mm/rok. Plné tmavé kroužky udávají vyhlazený 
průběh, uvedena je také aproximace přímkou. 
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Obr. 6. Poměr průměrného průtoku vody ve Vltavě v Praze v m3/s v jednotlivých dekádách 
k průměrnému srážkovému úhrnu v mm pro jednotlivé sezóny. Odshora: zima, jaro 
(čárkovaně), podzim, léto). 

 
Jak ukázaly všechny zde uvedené obrázky, nikde nebyla pozorována významná 

dlouhodobá perioda a vede k závěru, že popsané, byť i jen velmi malé trendy jsou 
nevratné. Jejich příčinou je zčásti klimatická změna (globální oteplení), z větší části však 
lidská činnost. Globálnímu oteplení můžeme přičíst změnu v průtocích v jednotlivých 
sezonách, kdy více vody odtéká v zimě (obr. 4), protože v tomto období je vzrůst teploty 
největší (Střeštík, 2000). Lidská činnost má na svědomí celkové zvýšení podílu vody, která 
bez užitku od nás odtéká, místo aby v krajině zůstala, ať už je to dáno rozšířením zastavěné 
plochy, úbytkem lesů, úbytkem mokřin a slepých říčních ramen, rozoráním vodorovných 
mezí v kopcovitém terénu, nebo způsobem hospodaření s půdou. Často totiž vidíme, že 
několik dní po dešti (třeba i nepříliš vydatném), kdy už je půda dávno suchá, stojí v níže 
položených místech na polích voda, která se do půdy nevsakuje a postupně se odpaří, 
pokud nemůže odtéci. Toto se dříve nestávalo. Příčinou je snížená schopnost půdy 
vsakovat vodu, protože půda je udusaná v důsledku toho, že po dobu mnoha desetiletí po 
ní pojíždí těžká mechanizace. Dalším důsledkem toho všeho pak je, že v případě velmi 
vydatných srážek voda rychle odtéká a vznikají povodně. 

 
V posledních desetiletích se stále více vody odebírá z řek na zavlažování polí 

a zahrad a na průmyslové účely. Z tohoto množství se jen malá část do řek opět vrací. 
Kdyby tohoto zásahu do koloběhu vody nebylo, pak by odtok z našeho území byl ještě 
větší, než jaký je pozorován dnes, a poměr průtoku vody v Labi ke srážkovým úhrnům by 
se vyvíjel ještě nepříznivěji, tj. vzrůst na obr. 5 a 6 by byl větší. 

 
Scénáře budoucího vývoje klimatu v důsledku globálního oteplení předpovídají 

často kromě zvýšení průměrné teploty také pokles srážkových úhrnů (Kalvová, Nemešová, 
1994, Kożuchowski, Marciniak, 1990). Grafy zde uvedené tomu zatím příliš nenasvědčují, 
nicméně určitý pokles v budoucnosti není vyloučen. Jak ale bylo ukázáno na posledních 
obrázcích, i v případě, že srážek neubude, budeme pociťovat nedostatek vody právě 
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v důsledku zvýšeného odtoku vody z našeho území z příčin výše uvedených. Proto bude 
nanejvýš žádoucí budovat zařízení, která pomohou zadržet vodu v naší krajině. 

 
LITERATURA 
 

Charvátová, I., Střeštík, J., 1995: Long-term changes of the surface air temperature in 
relation to solar inertial motion. Climatic Change 29, 333-352. 

Horský J., 1975: Stodvacetiletá řada průtoků Labe v Děčíně. HMÚ Praha. 
Jírovský V., 1976: Meteorologická pozorování v Praze-Klementinu 1775–1975. HMÚ 

Praha. 
Kalvová, J., Nemešová, I., 1994: A temperature scenario for the Czech republic. 

Contemporary Climatology, proceedengs of the meeting of the Commission on 
climatology of the IGU, Brno, 15–20 August 1994 (ed. by R. Brázdil and M. Kolář), 
293–299.). 

Kożuchowski, K., Marciniak, K., 1990: Tendencje zmian temperatury i opadów w Europie 
śródkowej w stuleciu 1881–1980. Acta universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 
XXII, zesz. 73, 22-43. 

Novotný, J., 1963: Stotřicetiletá řada průtoků Vltavy. HMÚ Praha. 
Střeštík, J., 2000: Long-term climatic changes observed in Prague-Klementinum. 

Contributions to Geophysics and Geodesy, 30, 169–196. 
 

 
RNDr. Jaroslav Střeštík, Csc. 
Geofyzikální ústav AV ČR 
Boční II 1401, 141 31 Praha 4 
jstr@ig.cas.cz 


