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Abstract 

The Department of Meteorology and Climatology at the Comenius University in coopera-
tion with the Slovak Hydrometeorological Institute has contributed on the processing of 
monthly and annual maximums in daily and several-day precipitation totals. The goal of this 
work was to construct maps of spatial distribution of daily, 2- and 5-day precipitation to-
tals with the exceedance probability p=1% and p=2% (the precipitation totals return pe-
riod once in a 100- or 50-year period on average, respectively). Such maps should be 
used in the hydrological or climatological services, as well as in the project named 
POVAPSYS. In the following contribution we present some results of our analysis: a data 
overview, methods of elaboration and, in the end, 2 digitalized maps: climatic assurance of 
daily and 5-day precipitation totals with p=1% in Slovakia. 
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Úvod 
V posledných rokoch požaduje od kli-
matológov najmä hydrologická prax po-
drobné vyhodnotenie klimatického za-
bezpečenia (pravdepodobnosti vý-
skytu/opakovania) mimoriadnych zráž-
kových situácií. Uvedené požiadavky 
priamo súvisia s rastúcim počtom prí-
padov katastrofálnych zrážkových epizód 
v druhej polovici 90-tych rokov po pred-
chádzajúcom 20-ročnom období s ich 
menším výskytom. Na žiadosť Sloven-
ského hydrometeorologického ústavu 
sme sa preto podujali riešiť úlohu, ktorej 
hlavným cieľom bolo spracovanie 1-, 2- 
a 5-denných úhrnov zrážok na Slovensku 
v období 1951-2000 z takého počtu sta-
níc, aby bolo možné zostrojiť spojitú ma-
pu priestorového rozloženia uvedených 
úhrnov s pravdepodobnosťou prekročenia 
p=1% a p=2% (raz za 100 a 50 rokov). 
Primárne sa spracované výsledky využijú 
najmä v projekte POVAPSYS. V tomto 
príspevku prezentujeme predovšetkým 
základné informácie o údajoch, ktoré sme 

mali k dispozícii, metodiku spracovania 
zabezpečenosti úhrnov zrážok, ďalej filo-
zofické úvahy o rôznych metódach výbe-
ru viacdenných periód s kontinuálnymi 
úhrnmi zrážok a na záver uvádzame časť 
finálnych výsledkov našej práce – vybra-
né digitalizované mapy zabezpečenia 1-
denných a 5-denných úhrnov zrážok na 
Slovensku s pravdepodobnosťou prekro-
čenia p=1%. 

 
Údaje a metóda spracovania 1- až 5-
denných úhrnov zrážok 
Denné úhrny zrážok sa pozorujú súčasne 
na asi 700 staniciach na Slovensku od 
roku 1951. Kontrolou spoľahlivosti úda-
jov pracovníkmi SHMÚ (Faško et al., 
1998, 2000a, 2000b) sa ukázalo, že iba 
607 staníc môžeme považovať za také 
kvalitné, aby sa dali zrekonštruovať as-
poň ročné maximá denných úhrnov zrá-
žok. Po kritickej analýze bolo vylúčených 
50 staníc s väčším počtom dopĺňaných 
údajov a zvyšných 557 považujeme za 
spoľahlivé na stanovenie maxím denných 
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úhrnov zrážok v akomkoľvek usporiadaní 
(Lapin et al., 2000). Pod pojmom ex-
trémne denné úhrny zrážok tu rozumieme 
maximá denných úhrnov za mesiac, se-
zónu alebo rok. 

Jedinou meteorologickou stanicou na 
Slovensku, ktorá má nepretržitý 
a kvalitný rad pozorovania zrážkových 
úhrnov už od roku 1871, je Hurbanovo. 
To je hlavný dôvod použitia denných 
úhrnov zrážok z Hurbanova ako referen-
čného radu na testovanie metódy výpo-
čtov rôznych návrhových hodnôt extrém-
nych zrážok. Svoju pozornosť sme však 
zameriavali iba na 100 ročné obdobie 
1901-2000. Jedným z hlavných dôvodov 
ignorovania údajov z 19. storočia bola 
analýza, ktorá poukázala na skutočnosť, 
že menšie úhrny R sa merali do roku 
1900 väčšinou menej spoľahlivo a až 
denné úhrny R≥2 mm sa v Hurbanove 
merali spoľahlivejšie počas celého obdo-
bia 1871-2001 (Lapin et al., 1998). 

V časovom rade údajov z Hurbanova sme 
sa pôvodne sústredili na extrémne 1-, 2-, 
3-, 4- a 5-denné zrážkové úhrny za jed-
notlivé mesiace v roku, na základe kto-
rých sa potom určilo aj maximum za celý 
kalendárny rok. Viacdenné kontinuálne 
zrážkové úhrny sme určovali dvoma, 
mierne odlišnými metódami. Prvým kri-
tériom bolo to, že každý deň za zvolené 
X-denné obdobie (X = 1, 2, 3, 4 alebo 5) 
musel byť zaznamenaný nenulový úhrn 
zrážok. Ak sa počas X-denného obdobia 
vyskytol deň (prípadne dni), kedy neboli 
zaregistrované zrážky alebo ich množstvo 
bolo nemerateľné (0,0 mm), celkový úhrn 
zrážok za uvažované obdobie sme vylú-
čili z ďalšej analýzy. Takýto pohľad na 
viacdenné kontinuálne zrážky preferujú 
najmä hydrológovia. Z hľadiska klima-
tológie sú však zaujímavé aj tie obdobia, 
počas ktorých sa zaznamenali vysoké, 
prípadne mimoriadne úhrny zrážok, ale 
museli byť vylúčené z našej pôvodnej 

analýzy, pretože sa v slede dní so zráž-
kami vyskytol „suchý“ deň bez zrážok. 
Ako sa neskôr ukázalo, tieto zrážkové 
udalosti sú zaujímavé aj 
z hydrologického aspektu. Rozhodli sme 
si preto spracovať viacdenné kontinuálne 
zrážkové úhrny aj na základe druhého 
kritéria, podľa ktorej nemuseli vyskytnúť 
zrážky bezpodmienečne každý deň: jeden 
deň mohol byť úplne bez zrážok. Ten 
jediný deň ale nemohol byť prvý alebo 
posledný deň X-dennej periódy, lebo 
v tom prípade by už bola reč iba o (X-1)-
dennej perióde so zrážkami (napr. v prí-
pade 4-denných úhrnov zrážok bol do-
volený nulový úhrn zrážok v jeden z 
prostredných dní, t. j. iba v 2. alebo iba v 
3. deň). Je samozrejmosťou, že takáto 
korigovaná podmienka sa týka iba 3-, 4- a 
5-denných úhrnov. 

Rady vytvorené na báze prvého kritéria 
sme nazvali ako štandardné maximálne 
viacdenné zrážkové úhrny (štandardné = 
viacdenné kontinuálne zrážky bez preru-
šenia) a rady získané podľa druhej pod-
mienky ako modifikované maximálne 
viacdenné zrážkové úhrny (modifikované 
= viacdenné kontinuálne zrážky 
s prípadným jednodenným prerušením). 
Dňom výskytu viacdenného úhrnu sme 
vždy označili prvý deň viacdenného ob-
dobia. Úhrny, ktoré sa objavili na pre-
lome dvoch mesiacov boli priradené k 
mesiacu, v ktorom sa vyskytla väčšia 
časť celkového úhrnu zrážok. 

Absolútne najväčšie 1- až 5-denné úhrny 
v Hurbanove sú uvedené v tab. 1. Ex-
trémne jednodenné úhrny zrážok počas 
predchádzajúcich 131 rokov neprekročili 
hranicu 90 mm a aj 4- alebo 5-denné su-
my sú iba vo výnimočných prípadoch 
väčšie ako 100 mm. Podrobnosti dotý-
kajúce sa zhodnotenia referenčného radu 
denných úhrnov zrážok v Hurbanove sú 
uvedené v publikácii Gaál a Lapin 
(2002). 

 
 
 



Tab. 1  Prvých 5 najväčších 1- až 5-denných úhrnov zrážok (v mm) na meteorologickej stanici Hurbanovo v 
období 1871-2001 (štandardné – nenulový úhrn zrážok každý deň; modifikované – 1 deň bez zrážok je prí-
pustný; v prípade 3-denných úhrnov nie je rozdiel medzi najväčšími úhrnmi určenými dvoma rôznymi spô-
sobmi). 
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1. 30.8.1918 88,8 88,8  
2. 30.5.1875 82,5 82,5  
3. 12.7.1992 81,8 81,8  
4. 10.6.1961 77,7 77,7  

1-denné max. 

5. 25.5.1893 75,5 75,5  
1. 29.5.1875 97,2 14,7 82,5  
2. 29.8.1918 95,5 6,7 88,8  
3. 24.5.1893 92,3 16,8 75,5  
4. 11.6.1958 89,1 34,7 54,4  

2-denné max. 

5. 12.7.1992 85,1 81,8 3,3  
1. 29.5.1875 99,8 14,7 82,5 2,6  
2. 11.6.1958 98,7 34,7 54,4 9,6  
3. 29.8.1918 95,7 6,7 88,8 0,2  
4. 24.5.1893 92,6 16,8 75,5 0,3  

3-denné max. – 
štandardné aj  
modifikované 

5. 23.7.1960 86,3 19,4 13,8 53,1  
1. 10.6.1958 106,9 8,2 34,7 54,4 9,6  
2. 28.5.1875 101,6 1,8 14,7 82,5 2,6  
3. 3.11.1961 86,5 2,0 42,6 15,7 26,2  
4. 27.7.1897 86,4 47,2 2,9 30,1 6,2  

4-denné max. – 
štandardné 

5. 24.10.1930 81,3 11,5 17,7 36,7 15,4  
1. 10.6.1958 106,9 8,2 34,7 54,4 9,6  
2. 28.5.1875 101,6 1,8 14,7 82,5 2,6  
3. 7.7.1999 98,7 57,3 - 7,7 33,7  
4. 27.8.1918 96,1 0,6 - 6,7 88,8  

4-denné max. – 
modifikované 

5. 3.11.1961 86,5 2,0 42,6 15,7 26,2  
1. 10.6.1958 107,3 8,2 34,7 54,4 9,6 0,4 
2. 27.7.1897 96,2 47,2 2,9 30,1 6,2 9,8 
3. 9.6.1953 94,2 40,8 6,5 15,2 3,7 28,0 
4. 23.10.1930 88,8 7,5 11,5 17,7 36,7 15,4 

5-denné max. – 
štandardné 

5. 5.5.1899 88,2 21,7 3,9 9,1 13,2 40,3 
1. 26.8.1918 109,8 13,7 0,6 - 6,7 88,8 
2. 10.6.1958 107,3 8,2 34,7 54,4 9,6 0,4 
3. 25.6.1875 99,5 0,5 - 1,8 14,7 82,5 
4. 7.7.1999 98,8 57,3 - 7,7 33,7 0,1 

5-denné max. – 
modifikované 

5. 27.7.1897 96,2 47,2 2,9 30,1 6,2 9,8 
 
 

Metóda spracovania maximálnych 10-
denných úhrny zrážok 
Okrem uvedených viacdenných periód (2 
až 5 dní) s kontinuálnymi zrážkami sme 
sa na žiadosť kolegov hydrológov zaobe-
rali aj metodikou určenia 10-denných 

periód úhrnov zrážok. Takáto požiadavka 
vyplýva z hydrologickej praxe s cieľom 
dôkladnejšie charakterizovať riziko po-
vodňových situácií. Je to však zložitá 
úloha pre klimatológa, pretože je známe, 
že klimatické podmienky SR sú také, že 
iba málokedy sa môžu pozorovať dlhotr-



vajúce periódy s nenulovým úhrnom zrá-
žok za každý deň – na rozdiel napr. od 
britských ostrovov, kde takmer každý deň 
prší. Priemerný cyklus synoptických út-
varov (cyklóna, brázda a s nimi spojené 
frontálne systémy, ktoré prinášajú výdat-
nejšie zrážkové úhrny) nad strednou Eu-
rópou je v priemere 5-6 dní, a tak za 10-
denné obdobie by sa nad SR mali vy-
striedať dva synoptické systémy. Medzi 
prechodom prvého a nástupom druhého 
systému môžu uplynúť aj deň, prípadne 
dva dni, počas ktorých sa nemusia byť 
zaznamenané zrážkové úhrny. Práve na 
základe takejto úvahy sme sa rozhodli, že 
pri výbere 10-denných periód 
s kontinuálnymi zrážkami pripustíme 
možnosť výskytu 2 dní bez zrážok („su-
ché“ dni) s nasledujúcimi podmienkami: 

 prvý, resp. posledný deň 10-dennej 
periódy musí byť deň s nenulovým 
úhrnom zrážok; 
 2 suché dni môžu, ale nemusia nasle-
dovať hneď po sebe; 
 ak 2 suché dni nasledujú priamo po 
sebe, tak o zaradení alebo vylúčení 
uvažovanej 10-dennej periódy do/z 
výberu je treba rozhodovať na základe 
meteorologických podmienok 
v sporných prípadoch. 

Riziko povodní závisí od synoptických 
podmienok a fyzicko-geograficko-
klimatických charakteristík povodia, a-
kými sú aktuálne spadnutý úhrn zrážok 
a ich intenzita, nasýtenosť pôdy, výpar 
z pôdy, priemerný sklon povodia atď. Ak 
zrážky spadnú na nasýtenú pôdu, hoci aj 
v relatívne malom množstve, odtok môže 
byť značný, lebo pôda je už nasiaknutá 
a nedokáže absorbovať ďalšie zrážky. To 
je obvyklý prípad dlhšie trvajúcich situ-
ácií so zrážkami. Ak sa vyskytne jedno-
denné prerušenie, t.j. jeden deň bez zrá-
žok, situácia sa môže trochu zlepšiť, lebo 
výparom z pôdy sa znižuje nasýtenosť 
pôdy (predovšetkým za teplý polrok, keď 
sú aj teploty všeobecne vyššie a tým aj 
intenzívnejší výpar). Ak sa vyskytnú dva 
po sebe nasledujúce suché dni, tak je ur-

čitá pravdepodobnosť toho, že sa pôda, 
ktorá bola predtým nasiaknutá, 
v dôsledku straty vody výparom sa „zre-
generuje“, zníži sa odtok a tak aj nebez-
pečenstvo vytvorenia povodne. Okrem 
toho počas 2-denného prerušenia zrážok 
dochádza k pomalému prenikaniu (infil-
trácii) zrážkovej vody z horných do hlb-
ších vrstiev pôdy v povodí.  

To, či sa výparom naozaj zlepší poten-
cionálna povodňová situácia, závisí od 
meteorologických podmienok. Ak je ob-
loha úplne zamračená, slabé prúdenie 
a malý sýtostný doplnok, strata vody vý-
parom je minimálna, môžeme ju odhad-
núť za 1 mm za deň. Na druhej strane, ak 
sú priaznivé radiačné podmienky 
a prúdenie vzduchu, počas 2-denného 
prerušenia môže dojsť k výparu na úrovni 
až 10 mm za 24 hodín. Za chladný polrok 
takáto úvaha neplatí: teploty sú nižšie 
a výpar za dva suché dni nie je taký veľ-
ký, aby zažehnal potenciálnu hrozbu po-
vodne. Navyše za chladný polrok sa vy-
tvárajú iné podmienky v dôsledku aku-
mulácie zrážok v podobe snehovej po-
krývky. 

Na tomto mieste ešte neuvádzame žiadne 
výsledky spracovania 10-denných úhrnov 
zrážok – analýzy z povodia horného Hro-
nu budú zverejnené v krátkom čase 
v ďalších štúdiách. Postupne pripravíme 
analýzu 10-denných úhrnov aj z iných 
povodí. 

 
Etapy spracovania extrémnych úhrnov 
zrážok 
Spracovanie extrémnych úhrnov zrážok 
založené na využití klasicky pozorova-
ných denných úhrnov na celom Sloven-
sku sme rozložili do 3 etáp. V prvej etape 
sme využili predspracované ročné ma-
ximá denných úhrnov zo spomenutých 
557 staníc za obdobie 1951-2000, pričom 
sme dbali na taký výber staníc, aby kon-
tinuálny rad doplnených údajov nebol 
dlhší ako 5 rokov a celkove menej ako 10 
rokov. Doplňovanie chýbajúcich maxím 
denných úhrnov urobil P. Faško z SHMÚ 



ešte v roku 2000. Rady takto priprave-
ných úhrnov zrážok boli spracované 
z rôznych hľadísk v rokoch 2000 až 2003 
(napr.: Cebulak et al, 2000, Faško et al, 
2000ab, Lapin et al., 2000).  

Jedným z najdôležitejších krokov frek-
venčnej analýzy (t.j. stanovenia hodnôt 
zabezpečenia) extrémnych úhrnov zrá-
žok, prietokov atď. je vhodný výber dis-
tribučnej funkcie, ktorou preložíme výbe-
rový súbor a pomocou ktorej sa snažíme 
odhadnúť vlastnosti základného súboru. 
Je to komplexný problém, v odbornej 
literatúre sa to považuje za samostatnú 
kapitolu frekvenčnej analýzy a venuje sa 
tomu nespočetné množstvo článkov, napr. 
Cong et al. (1993), Peel et al. (2001) atď. 
V posledných rokoch sa s podobnými 
otázkami zaoberali aj slovenskí autori 
ako napr. Jurčová et al. (2002). Autorka 
sa domnieva, že v oblasti horného Hrona 
nie je možné odporučiť pre lokálny odhad 
N-ročných hodnôt 5-denných úhrnov 
zrážok len jeden typ zákona rozdelenia 
pravdepodobnosti. Gaál (2001) spracoval 
klimatickú zabezpečenosť maximálnych 
jednodenných úhrnov zrážok v oblasti 
Malých Karpát, pričom využil tri distri-
bučné funkcie: Pearson III, LogNormal 
(obidve 3-parametrické) a Gumbel (2-
parametrická). Keďže posledná funkcia 
poskytuje občas sporné výsledky a prvé 
dve funkcie majú približne rovnaké hod-
noty pre p=1% a p=2%, rozhodli sme sa 
v ďalšom prezentovať iba výsledky podľa 
funkcie Pearson III (Nosek, 1973), ktorá 
sa zdá celkove spoľahlivejšia. 

V druhej etape sme využili predspraco-
vané 2- a 5-denné úhrny zrážok z povodí 
Oravy, Kysuce a horného Hrona (DP 
Šoóky, 2002; Lapin et al., 2002; Szolgay 
et al., 2002, Stehlová et al., 2001, 2002). 
Zamerali sme sa najmä na získanie vý-
stižných štatistických charakteristík na 
porovnanie 1-, 2- a 5-denných úhrnov 
zrážok v období 1951-2000. 

V tretej etape sme spracovali 
z databázových podkladov SHMÚ 5-
denné úhrny zrážok pomocou štandardnej 

a modifikovanej metódy z asi 40 staníc 
s kompletným radom pozorovaní 
v rokoch 1961-2000. Cieľom bolo porov-
nanie uvedených charakteristík zabez-
pečenosti na staniciach s rôznymi klima-
tickými podmienkami na Slovensku. Ko-
nečným cieľom bolo spracovanie návr-
hových hodnôt p=1% a p=2% pre 1-, 2- 
a 5-denné úhrny na všetkých 557 stani-
ciach a zostrojenie 6 máp uvedených za-
bezpečení pre celé Slovensko. Je zrejmé, 
že p=1% a p=2% pre 2- a 5-denné úhrny 
zrážok sme priamo vypočítali len asi na 
60 staniciach, na ostatných sme urobili 
regresný prepočet na základe údajov z 
najbližších referenčných staníc. Priamy 
výpočet na všetkých 557 staniciach pre-
sahoval rozpočet uvedenej zákazky, pre-
tože takéto údaje nie sú k dispozícii na 
počítačových médiách a museli by sa 
spracovať klasicky (manuálne, hárok po 
hárku v archíve SHMÚ). 

Pri konečnom spracovaní extrémnych X-
denných úhrnov zrážok sme sa snažili ne-
jakými relevantnými metódami posúdiť 
či použité súbory (časové rady) údajov 
spĺňajú elementárne podmienky požado-
vané pri takomto štatistickom spracovaní. 
Prvým predpokladom je splnenie pod-
mienky náhodného výberu. To sme testo-
vali v referenčnom rade z Hurbanova, 
kde sa ukázalo, že 50-ročné obdobie 
1951-2000 spĺňa v rámci celého obdobia 
1871-2001 kritérium náhodného výberu. 
Druhou podmienkou je nezávislosť jed-
notlivých prvkov v časovom rade. Môže 
to byť ovplyvnené existenciou trendov, 
cyklov, prípadne iných vplyvov alebo 
procesov, ktoré spôsobujú v časových 
radoch nežiadúce závislosti. Metóda vý-
beru údajov – žiadne dva údaje nemohli 
patriť do tej istej synoptickej situácie, 
teda nevyskytli sa také prípady, že dva 
alebo viac údajov nasledujú v časovom 
slede tesne za sebou. Autokorelačná ana-
lýza potvrdila, že sa v časovom rade a-
kýchkoľvek zrážkových údajov 
z Hurbanova neexistujú signifikantné 
cykly. O možnom výskyte trendov dis-
kutujeme v nasledujúcej časti. Podmienka 



kompletnosti časových radov bola spl-
nená vylúčením takých staníc, ktoré mali 
väčšie prerušenia a pri doplňovaní údajov 
by mohli vzniknúť významnejšie nepre-
snosti. Reprezentatívnosť výberu časo-
vých radov vyplýva jednak zo splnenia 
podmienky náhodného výberu a tiež 
z počtu použitých staníc. Predpokladáme, 
že 557 staníc plne postačuje na charakte-
rizovanie poľa zrážok aj pri charakte-
ristikách p=1% a p=2% pre 1-, 2- a 5-
denné úhrny. Poslednú podmienku – ča-
sovú homogenitu údajov v jednotlivých 
radoch nie je možné dostatočne spoľah-
livo otestovať (Lapin a Tomlain, 2001). 
Vychádzame z predpokladu, že uvedený 
výber staníc predstavuje to najkvalitnejšie 
čo na Slovensku máme, navyše testovanie 
časových radov mesačných úhrnov metó-
dou Double Mass Analysis potvrdilo po-
merne dobrú spoľahlivosť väčšiny zráž-
komerných staníc na Slovensku aj 
z pohľadu časovej homogenity (Faško, et 
al., 1999). 

 
Modelové porovnanie maxím 1- až 5-
denných úhrnov zrážok na vzorke sta-
níc 
Pre povodia horného Hrona (po Banskú 
Bystricu), Kysuce a Oravy bolo spraco-
vané podrobnejšie zhodnotenie X-den-
ných zrážok po mesiacoch a sezónach. 
V tab. 2 uvádzame komplexné porov-
nanie najvyšších 1-denných a 2-denných 
úhrnov zrážok v teplých (TP) a chladných 
(CHP) polrokoch v rokoch 1961-2000 na 
25 staniciach v povodí horného Hrona po 
Banskú Bystricu. Je vidieť, že tak v TP 
ako aj v CHP sú 2-denné úhrny systema-
ticky vyššie o 32%, resp. 43% s malou 
medziročnou variabilitou (SD = 0,12, 
resp. 0,19) ako aj veľmi malou variabili-
tou kvocientov (kv) medzi jednotlivými 
stanicami za 40 rokov spolu (SD = 0,06, 
resp. 0,07). To svedčí o dobrej možnosti 
interpolácie a extrapolácie zmien návrho-
vých charakteristík maximálnych 2-den-
ných úhrnov zrážok podľa charakteristík 
maximálnych 1-denných úhrnov zrážok. 
Pre 5-denné úhrny zrážok je možné ta-

kéto zhodnotenie urobiť dobre iba pri 
modifikovanej verzii metodiky (pre častý 
výskyt nulových hodnôt pri štandardnej 
metóde, tab. 3). Na Slovensku sú vše-
obecne vyššie maximálne X-denné úhrny 
zrážok v TP ako v bezprostredne nasle-
dujúcom CHP, no neplatí to absolútne 
a v niektorých oblastiach sú dosť často 
vysoké maximálne X-denné úhrny aj v 
CHP. V dolnej časti tab. 2 vidíme, že 
v povodí horného Hrona sa to prejavuje 
viac pri maximálnych 2-denných úhrnoch 
a zrejme ešte viac pri maximálnych 5-
denných úhrnoch, ktoré máme 
k dispozícii z tohto povodia iba z 5 staníc 
v tab. 3. Pre danú úlohu robíme zhod-
notenie iba pre ročné maximá X-denných 
úhrnov zrážok, čiže takéto rozdiely 
v tomto prípade nehrajú podstatnú úlohu 
a musíme sa sústrediť na kvocienty návr-
hových hodnôt pre p=1% a p=2%. Testo-
vanie urobené v tab. 2 a 3 má ale význam 
pre upresnenie metodiky. 

Ako sme už uviedli predtým, je porovná-
vanie 3- až 5-denných úhrnov zrážok 
ovplyvnené použitím štandardnej me-
tódy výberu, preto sme v prípade Hurba-
nova urobili na príklade 100-ročného 
radu denných údajov komplexnejšie po-
rovnanie štandardnej a modifikovanej 
metódy výberu maximálnych X-denných 
úhrnov zrážok. V tab. 4 uvádzame hod-
noty a kvocienty zabezpečenia maximál-
nych 1- až 5-denných úhrnov zrážok pre 
teplý a chladný polrok ako aj pre celý 
rok. Je zrejmé, že 100-ročný rad údajov 
z veľmi kvalitnej stanice poskytuje lepšie 
možnosti porovnania, ktoré sú prinajmen-
šom použiteľné pre nižšie polohy na Slo-
vensku (na Podunajskej nížine). Na za-
čiatku je treba uviesť, že napriek použitiu 
100 ročného (ale aj 131 ročného) radu 
údajov sú najvyššie X-denné úhrny zrá-
žok v Hurbanove jedny z najnižších 
v rámci celého Slovenska. Už na stani-
ciach v neveľkej vzdialenosti sú maxi-
málne úhrny zrážok podstatne vyššie. 
Napriek uvedenej disproporcii môžeme 
považovať získané kvocienty za dobrý 
príklad rozdielov medzi rôznymi maxi-



málnymi X-dennými úhrnmi zrážok 
(najmä pre nížiny Slovenska). Ako prvý 
zaujímavý výsledok musíme uviesť iba 
nepatrný rast hodnôt 3-, 4- a 5-denných 
maxím zrážok v porovnaní s 2-, 3- a 4-
dennými maximami v teplom polroku 
a za celý rok pri štandardnej metóde vý-

beru. Je to dané skutočnosťou, že maximá 
v teplom polroku sú zvyčajne aj maxi-
mami za celý rok a majú vo veľkej väč-
šine pôvod v konvektívnych zrážkach, 
ktoré sa zriedkakedy vyskytujú počas via-
cerých dní za sebou.  

 
Tab. 2  Porovnanie maximálnych 1-denných a 2-denných úhrnov zrážok na 25 staniciach v povodí horného 
Hrona (po B. Bystricu) v období 1961-2000 v teplom polroku (TP, IV-IX) a v chladnom polroku (CHP, X-
III); Mean – priemer, SD – smerodajná odchýlka, Max – najvyššia hodnota, Min – najnižšie hodnota, Stanice 
– zhodnotenie po staniciach, Roky – zhodnotenie po rokoch, kv - kvocient. 

 

1-denné TP 2-denné TP 2/1-denné TP 
Roky Stanice Roky Stanice Roky Stanice  
[mm] [mm] [mm] [mm] [kv] [kv] 

Mean 40,28 40,28 51,85 51,85 1,32 1,32 
SD   6,83   2,58   8,33   4,25 0,12 0,06 
Max 58,22 44,74 72,88 59,62 1,57 1,42 
Min 30,43 35,74 39,24 45,95 1,06 1,19 

1-denné CHP 2-denné CHP 2/1-denné CHP 
Roky Stanice Roky Stanice Roky Stanice  
[mm] [mm] [mm] [mm] [kv] [kv] 

Mean 31,87 31,87 45,12 45,12 1,43 1,43 
SD 10,23   5,25 16,21   7,81 0,19 0,07 
Max 59,73 42,23 95,12 59,95 1,83 1,73 
Min 18,95 24,96 26,75 34,80 1,14 1,37 

1-denné TP/CHP 2-denné TP/CHP 
Roky Stanice Roky Stanice  
[kv] [kv] [kv] [kv] 

Mean 1,48 1,48 1,37 1,37 
SD 0,56 0,20 0,51 0,17 
Max 2,96 1,82 2,56 1,69 
Min 0,54 1,11 0,56 1,04 

 

 

Modifikovaná metóda výberu prináša 
v tomto prípade oveľa prijateľnejšie a 
očakávanejšie výsledky (rast 3-denných 
úhrnov o 1,3 mm, 4-denných o 6,0 mm 
a 5-denných o 8,9 mm pri p=1% v TP). 
V porovnaní s 1-dennými úhrnmi majú 2-
denné úhrny kvocient v TP 1,12 a v CHP 
1,33 a 5-denné úhrny kvocient v TP 1,35 
a v CHP 1,71. To v praxi znamená, že raz 

za 100 rokov v priemere sú maximálne 2-
denné úhrny v TP o 12% vyššie a v CHP 
o 33% vyššie ako 1-denné maximá. Pri 5-
denných sa pri modifikovanej metóde 
výberu zvyšuje tento rozdiel na 35% v TP 
a na 71% v CHP. Ide o podstatné zvýše-
nie extrémnych úhrnov zrážok 
s mimoriadnym významom pre vývoj po-
vodňových situácií.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 3  Porovnanie maximálnych 1-denných, 2-denných a 5-denných úhrnov zrážok na 5 staniciach v povodí 
horného Hrona (po B. Bystricu) v období 1951/2-2000 v teplom polroku (TP, IV-IX) a v chladnom polroku 
(CHP, X-III); Mean – priemer, SD – smerodajná odchýlka, Max – najvyššia hodnota, Min – najnižšie hod-
nota, Zhodnotenie je po rokoch, kv – kvocient (porovnávanie 5-denných úhrnov je ovplyvnené použitím 
štandardnej metódy). 
 

Chladný polrok na 5 staniciach 
1-D 2-D 5-D 2-D/1-D 5-D/1-D 5-D/2-D  

[mm] [mm] [mm] [kv] [kv] [kv] 
Mean 30,42 42,45 56,46 1,40 1,90 1,36 
SD 9,98 15,28 19,91 0,17 0,45 0,26 
Max 60,40 98,14 131,66 1,79 3,22 1,79 
Min 17,46 24,00 32,84 1,13 0,86 0,76 

Teplý polrok na 5 staniciach 
1-D 2-D 5-D 2-D/1-D 5-D/1-D 5-D/2-D  

[mm] [mm] [mm] [kv] [kv] [kv] 
Mean 42,25 53,63 65,49 1,28 1,55 1,21 
SD 8,66 10,83 21,04 0,12 0,37 0,26 
Max 63,76 85,40 132,78 1,50 2,17 1,71 
Min 30,04 38,48 28,64 1,03 0,73 0,59 

Teplý/Chladný polrok na 5 staniciach 
1-D 2-D 5-D  
[kv] [kv] [kv] 

Mean 1,52 1,41 1,29 
SD 0,55 0,52 0,57 
Max 2,87 2,55 2,72 
Min 0,55 0,50 0,38 

 

 

V tab. 5 uvádzame podobné vyhodnote-
nie pre vybraných 20 staníc v povodiach 
horného Hrona (5), hornej Oravy (8) 
a Kysuce (7) za obdobie 1951-2000, no 
iba pre štandardnú metódu výberu (pod-
klady pripravené pre Diplomovú prácu, 
Šoóky, 2002). Ako je z výsledkov porov-
nania vidieť (tab. 5ab) zvyšovanie maxím 
2- a 5-denných úhrnov zrážok 
v porovnaní s maximami 1-dennými nie 
je pre rovnaké p rovnomerné. Vyplýva to 
najmä z krátkosti 50-ročného radu na 
takýto druh spracovania. V kratšom rade 
aj jedna mimoriadne vysoká hodnota (o-
utlayer) môže značne zmeniť návrhové 
zabezpečenia maximálnych úhrnov, naj-
mä pre pravdepodobnosti p=1% až 
p=5%. Z toho vyplývajú aj veľké indi-
viduálne rozdiely medzi stanicami. Ok-
rem toho štandardná metóda výberu 5-
denných maxím vylúči celý rad evidentne 
vysokých viacdenných úhrnov len preto, 

že sa tam nachádza jeden deň bez zrážok. 
Uvedené podklady boli základom na ná-
vrh metódy extrapolácie 2- a 5-denných 
návrhových hodnôt zo spracovaných 1-
denných návrhových hodnôt na 557 sta-
niciach na Slovensku (spolu sa použilo 
60 testovaných staníc). V konečnom dô-
sledku bolo potrebné pri stanovení koefi-
cientov extrapolácie 1-denných maxím na 
2- a 5-denné maximá zohľadniť aj spo-
mínaný nerovnomerný rast úhrnov metó-
dou zhladenia extrémov. Na 43 staniciach 
s klimatologickým programom pozoro-
vania v období 1961-2000 bola apliko-
vaná aj modifikovaná metóda výpočtu 
maxím 5-denných úhrnov zrážok. Dlhšie 
ako 40-ročné obdobie spracovania nebolo 
možné použiť, pretože iba od roku 1961 
sú všetky klimatologické údaje uložené 
v databáze SHMÚ na počítačových mé-
diách. 

 
 

 



Tab. 4  Porovnanie pravdepodobnosti výskytu maximálnych 1-, 2-, 3-, 4- a 5-denných úhrnov zrážok 
v Hurbanove v období 1901/2-2000/1 v teplom polroku (TP, IV-IX) a v chladnom polroku (CHP, X-III) a za 
rok podľa Pearsonovho teoretického rozdelenia III. typu; 1-D, 2-D, 3-D, 4-D a 5-D sú 1 až 5-denné úhrny 
zrážok s každodenným úhrnom R > 0,0 mm, 3-DM, 4-DM a 5-DM sú 3 až 5-denné úhrny zrážok s najviac 1-
denným prerušením, v ktorom R = 0 alebo R = 0,0 mm; p [%] je 1% až 20% pravdepodobnosť výskytu 
(priemerné opakovanie raz za 100 rokov až raz za 5 rokov). 

 

p [%] 1 2 5 10 20 1 2 5 10 20 
 2-D/1-D 

1-D TP 78,0 70,3 60,0 51,9 43,5 1,12 1,14 1,17 1,21 1,24 
1-D CHP 47,6 44,1 39,3 35,3 30,8 1,33 1,32 1,30 1,30 1,28 
1-D Rok 78,1 70,4 60,2 52,2 44,1 1,12 1,14 1,18 1,22 1,27 

Každý deň zrážkový úhrn R > 0,0 mm 3-D/2-D 
2-D TP 87,3 80,3 70,5 62,7 54,0 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 
2-D CHP 63,1 58,1 51,2 45,7 39,5 1,20 1,19 1,16 1,14 1,12 
2-D Rok 87,1 80,3 71,2 63,8 55,8 1,09 1,10 1,10 1,11 1,11 

Každý deň zrážkový úhrn R > 0,0 mm 4-D/3-D 
3-D TP 93,8 86,6 76,6 68,1 58,6 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 
3-D CHP 75,8 69,0 59,6 52,2 44,1 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 
3-D Rok 94,8 88,0 78,5 70,6 61,9 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 

Každý deň zrážkový úhrn R > 0,0 mm 5-D/4-D 
4-D TP 92,1 85,7 76,0 68,0 58,9 1,05 1,04 1,03 1,01 0,98 
4-D CHP 77,9 71,6 62,7 55,2 47,2 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 
4-D Rok 93,4 87,0 78,1 70,6 62,2 1,04 1,04 1,03 1,02 1,00 

Každý deň zrážkový úhrn R > 0,0 mm 5-D/1-D 
5-D TP 96,5 89,2 78,0 68,4 57,6 1,24 1,27 1,30 1,32 1,32 
5-D CHP 79,8 73,2 64,1 56,4 47,8 1,68 1,66 1,63 1,60 1,55 
5-D Rok 97,4 90,2 80,2 71,6 62,1 1,25 1,28 1,33 1,37 1,41 

M - Možné prerušenie na 1 deň (okrem okrajových) 3-DM/1-D 
3-DM TP 95,1 87,9 77,7 69,2 60,0 1,22 1,25 1,30 1,33 1,38 
3-DM CHP 75,3 68,8 60,0 52,9 45,1 1,58 1,56 1,52 1,50 1,47 
3-DM Rok 95,6 88,9 79,5 71,6 63,0 1,22 1,26 1,32 1,37 1,43 

M - Možné prerušenie na 1 deň (okrem okrajových) 4-DM/1-D 
4-DM TP 98,1 91,1 81,4 73,2 63,9 1,26 1,30 1,36 1,41 1,47 
4-DM CHP 78,3 71,9 63,2 56,3 48,7 1,65 1,63 1,61 1,60 1,58 
4-DM Rok 99,7 92,6 82,8 74,8 66,0 1,28 1,32 1,38 1,43 1,50 

M - Možné prerušenie na 1 deň (okrem okrajových) 5-DM/1-D 
5-DM TP 105,4 97,6 86,6 77,3 66,7 1,35 1,39 1,44 1,49 1,53 
5-DM CHP   81,2 75,3 66,9 59,9 52,3 1,71 1,71 1,70 1,70 1,70 
5-DM Rok 105,9 98,3 87,7 79,1 69,5 1,36 1,40 1,46 1,52 1,58 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 5a  Ročné maximá 1-, 2- a 5-denných úhrnov zrážok [mm] podľa Pearsonovho rozdelenia III. typu pre 
pravdepodobnosti opakovania p=1%, 2% a 10% vypočítané z denných úhrnov zrážok v období 1951-2000 
(použité boli vybrané stanice z povodí Oravy, Kysuce a Hrona po B. Bystricu). 

 

Stanice 1-denné maximá 2-denné maximá 5-denné maximá 
p [%] 1 2 10 1 2 10 1 2 10 

Telgárt 88,2 81,4 64,5 115,2 106,3 84,5 175,1 159,7 122,4 
Beňuš 91,2 82,9 63,1 101,4 94,2 76,0 141,1 129,3 100,6 
Mýto p/Ďumbierom 80,7 75,4 61,7 112,4 103,8 82,9 149,5 137,4 107,9 
Slovenská Ľupča 79,5 73,3 57,9 101,9 94,2 75,4 131,4 120,5 93,6 
Motyčky 87,7 82,1 67,8 118,7 111,1 91,2 165,0 152,5 121,9 
Oravská Lesná 134,4 111,6 66,6 167,1 143,5 91,9 205,0 183,1 132,1 
Novoť 158,4 129,7 72,7 195,0 163,0 97,4 234,3 203,1 130,9 
Zakamenné 87,9 77,7 54,4 121,1 107,7 76,8 158,7 142,6 103,7 
Orav. Polhora, Hlina 129,2 115,5 82,7 204,1 179,4 122,5 256,2 229,5 166,2 
Suchá Hora 102,7 92,7 68,4 124,8 114,8 90,4 185,5 168,3 126,3 
Ústie n/Priehradou 66,0 62,1 52,1 89,9 83,9 69,1 130,6 121,4 97,4 
Medvedzie (Tvrdošín) 67,2 63,2 52,9 89,2 84,0 70,7 140,4 129,7 102,9 
Zázrivá 94,6 84,3 60,9 126,1 113,9 84,6 173,0 156,2 115,7 
Makov 77,4 72,1 58,3 110,8 102,2 81,1 164,8 149,9 113,2 
Korňa 87,1 80,2 63,0 116,2 107,1 84,6 161,0 147,2 112,9 
Turzovka 82,9 75,9 58,4 105,0 97,5 78,3 128,7 119,9 97,7 
Čadca 73,4 68,1 55,0 99,0 92,3 75,2 148,4 136,5 107,0 
Skalité 115,0 101,6 71,0 150,3 135,2 98,8 212,1 188,4 133,5 
Stará Bystrica 105,5 93,3 65,2 125,5 113,7 85,2 165,8 150,7 113,7 
Krásno n/Kysucou 82,4 74,3 55,4 123,0 108,8 76,4 188,2 164,0 108,1 

 
 
Tab. 5b  Kvocienty ročných maxím 1-, 2- a 5-denných úhrnov zrážok z tab. 5a (pomer 2-denných a  1-den-
ných, 5-denných a 1-denných, 5-denných a 2-denných úhrnov pre p=1%, 2% a 10%). 

 

Stanice 2/1-denné maximá 5/1-denné maximá 5/2-denné maximá 
p [%] 1 2 10 1 2 10 1 2 10 

Telgárt 1,31 1,31 1,31 1,98 1,96 1,90 1,52 1,50 1,45 
Beňuš 1,11 1,14 1,20 1,55 1,56 1,59 1,39 1,37 1,32 
Mýto p/Ďumbierom 1,39 1,38 1,34 1,85 1,82 1,75 1,33 1,32 1,30 
Slovenská Ľupča 1,28 1,29 1,30 1,65 1,64 1,62 1,29 1,28 1,24 
Motyčky 1,35 1,35 1,34 1,88 1,86 1,80 1,39 1,37 1,34 
Oravská Lesná 1,24 1,29 1,38 1,53 1,64 1,98 1,23 1,28 1,44 
Novoť 1,23 1,26 1,34 1,48 1,57 1,80 1,20 1,25 1,34 
Zakamenné 1,38 1,39 1,41 1,81 1,83 1,91 1,31 1,32 1,35 
Orav. Polhora, Hlina 1,58 1,55 1,48 1,98 1,99 2,01 1,26 1,28 1,36 
Suchá Hora 1,22 1,24 1,32 1,81 1,82 1,85 1,49 1,47 1,40 
Ústie n/Priehradou 1,36 1,35 1,33 1,98 1,96 1,87 1,45 1,45 1,41 
Medvedzie (Tvrdošín) 1,33 1,33 1,34 2,09 2,05 1,95 1,57 1,54 1,46 
Zázrivá 1,33 1,35 1,39 1,83 1,85 1,90 1,37 1,37 1,37 
Makov 1,43 1,42 1,39 2,13 2,08 1,94 1,49 1,47 1,40 
Korňa 1,33 1,34 1,34 1,85 1,84 1,79 1,39 1,38 1,33 
Turzovka 1,27 1,29 1,34 1,55 1,58 1,67 1,23 1,23 1,25 
Čadca 1,35 1,35 1,37 2,02 2,00 1,95 1,50 1,48 1,42 
Skalité 1,31 1,33 1,39 1,84 1,85 1,88 1,41 1,39 1,35 
Stará Bystrica 1,19 1,22 1,31 1,57 1,61 1,74 1,32 1,32 1,34 
Krásno n/Kysucou 1,49 1,46 1,38 2,28 2,21 1,95 1,53 1,51 1,41 

 



 
Záverečné zhodnotenie 
V prílohe sú na 2 mapách Slovenska (zo 
6 spracovaných) uvedené hodnoty zabez-
pečenia ročných maxím 1-denných a 5-
denných úhrnov zrážok pre p=1% (opa-
kovanie raz za 100 rokov v priemere). 
Výsledky uvádzame pre všetkých 6 máp. 
Kým mapy maxím 1-denných úhrnov sú 
konštruované na základe údajov všetkých 
557 staníc, mapy 2- a 5-denných úhrnov 
sú iba na základe analýzy vzťahu hodnôt 
2- a 5-denných úhrnov s hodnotami 1-
denných úhrnov s rovnakou pravdepo-
dobnosťou opakovania na obmedzenom 
počte 60 staníc. Napriek tomu môžeme aj 
mapy maxím 2- a 5-denných úhrnov po-
važovať za pomerne spoľahlivé, pre-
tože svojou kvalitou značne prekonávajú 
akékoľvek mapové spracovania extrém-
nych X-denných úhrnov zrážok spraco-
vaných doteraz na Slovensku. Aj to je 
jeden z dôvodov prečo sme si mohli do-
voliť konštruovať izohyety s krokom po 
10 mm, len vo vyšších polohách hôr 
s krokom po 20 mm. Záverečné odsúhla-
senie mapového vyjadrenia maxím X-
denných úhrnov zrážok sme urobili na 
SHMÚ kvôli ich kompatibilite s inými 
mapovými podkladmi zrážok spracova-
nými v SHMÚ.  

Aj na priložených mapách je zreteľne 
vidieť, že na Slovensku existujú väčšie 
súvislé oblasti s výskytom relatívne vy-
sokých úhrnov X-denných zrážok tak pre 
p=1% ako aj pre p=2%. Tieto oblasti ne-
majú jednoznačnú závislosť od nadmor-
skej výšky, skôr sa tu prejavuje orogra-
fická expozícia na citlivé synoptické situ-
ácie. K tradičným oblastiam s vysokými 
úhrnmi zrážok na severozápade Sloven-
ska tak pribudli menšie oblasti na juho-
západnom Slovensku a strednom Po-
hroní. Jednoznačne sa potvrdila skutoč-
nosť, že s rastom dĺžky obdobia rastie aj 
závislosť veľkosti úhrnov pre p=1% 
a p=2% od nadmorskej výšky. Inak po-
vedané, 1-denné vysoké úhrny zrážok 
majú prevažne pôvod v izolovaných búr-

kových lejakoch, ktoré iba málo závisia 
od nadmorskej výšky.  

 
Plány do budúcnosti 

Uvedené mapy zabezpečenosti vznikli na 
žiadosť Slovenského hydrometeorologic-
kého ústavu za účelom skonštruovať po-
drobnejšie mapy izočiar ako doteraz pre 
projekt POVAPSYS a tiež pre každo-
dennú hydrologickú prax. Vytýčený cieľ 
sme splnili, ale sme si vedomí toho, že 
takmer v každej časti spracovania sa na-
chádzajú kroky, ktoré by sa mohli ešte 
vylepšiť (napr. výber funkcie rozdelenia, 
vyšetrenie vzťahov medzi viacdennými 
a jednodennými úhrnmi zrážok, manu-
álne kreslenie máp atď.). 

Čo sa týka našich dlhodobých cieľov, 
analýzu zabezpečenia maximálnych 
úhrnov zrážok na Slovensku by sme 
chceli vykonať ešte podrobnejšie, pomo-
cou komplexnejšieho a korektnejšieho 
matematického aparátu. Intenzívne pra-
cujeme na tom, aby sme prevzali 
a implementovali do fyzicko-geogra-
ficko-klimatických podmienok SR tzv. 
metódy regionálnej frekvenčnej analýzy 
od autorov Hoskinga a Wallisa (1997), 
ktoré sa už niekoľko rokov úspešne 
uplatňujú v rôznych krajinách sveta. 

Regionálna frekvenčná analýza sa na 
rozdiel od klasickej lokálnej analýzy pra-
cuje časovými radmi z viacerých staníc 
v určitom regióne. Rady pozorovania 
klimatických prvkov vo všeobecnosti nie 
sú dostatočne dlhé na to, aby pomocou 
nich mohla spoľahlivo identifikovať 
funkcia rozdelenia, ktorá prislúcha pozo-
rovaným údajom. Keďže rozšírenie radov 
pozorovania v čase nie je možné (resp. 
iba na základe komplexného aparátu ma-
tematickej štatistiky), riešenie proble-
matiky sa hľadá v priestorovom rozšírení 
dostupných informácií. Regionálna frek-
venčná analýza javov vychádza z pred-
pokladu, že ak lokálne početnosti javov 
na rôznych miestach regiónu majú po-
dobné štatistické vlastnosti, súčasnou 



analýzou všetkých dostupných údajov sa 
môžu dosiahnuť presnejšie odhady návr-
hových hodnôt ako pomocou jednotli-
vých vzoriek zvlášť. 

Hosking-Wallisova metóda regionálnej 
frekvenčnej analýzy pozostáva 
z viacerých krokov: 

 identifikácia regiónov – základný 
a zároveň najzložitejší krok metodiky; 
odporúča sa vykonať ju pomocou 
zhlukovej analýzy; 
 voľba distribučnej funkcie – autori 
poskytujú 11 rôznych funkcií rozdele-
nia, od 2-parametrických až po 5-pa-
rametrickú funkciu rozdelenia; 
 odhad regionálnej distribučnej funk-
cie, lokálnych kvantilov, resp. ich in-
tervalov spoľahlivosti. 

Slovenskí hydrológovia sa už nie-
koľko rokov zaoberajú analýzou prieto-

kov na rôznych povodiach SR na základe 
spomínaných regionalizačných metód 
(napr. Čunderlík, 1999; Kohnová a Szol-
gay, 2000). Naším veľkolepým cieľom 
do budúcnosti je vypracovanie komplex-
nej metodiky, ktorá by umožnila spoľah-
livo odhadovať návrhové hodnoty úhrnov 
zrážok aj v miestach bez priamych pozo-
rovaní a zároveň aj pre trvanie zrážok od-
lišné od štandardných trvaní. Mapové 
vyjadrenie by tak bolo iba čiastkovým 
výsledkom týchto snáh. Je to veľmi roz-
siahla úloha, ktorá by vyžadovala možno 
aj niekoľkoročnú poctivú prácu hoci aj 
malej skupinky odborníkov. Dúfame, že 
do roku 2005 zvládneme niektoré 
z vytýčených cieľov a že získané vý-
sledky sa opublikujú v dizertačnej práci 
L. Gaála.
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Príloha 1  Zabezpečenosť ročných maxím 1-denných úhrnov zrážok s pravdepodobnosťou 
prekročenia p = 1%. 



 
Príloha 2  Zabezpečenosť ročných maxím 5-denných úhrnov zrážok s pravdepodobnosťou 
prekročenia p = 1%. 
 
Abstrakt 

Katedra meteorológie a klimatológie Univerzity Komenského sa v spolupráci so 
Slovenským hydrometeorologickým ústavom podieľala na spracovaní mesačných 
a ročných maxím 1-denných a viacdenných úhrnov zrážok. Cieľom práce bolo vytvorenie 
spojitej mapy priestorového rozloženia 1-, 2- a 5-denných úhrnov zrážok s pravdepodob-
nosťou prekročenia p=1% a p=2% (výskyt úhrnov zrážok v priemere raz za 100 a 50 ro-
kov), ktoré by sa mohli využívať v hydrologickej, resp. klimatologickej službe SHMÚ ako 
aj v projekte POVAPSYS. V nasledujúcom príspevku uvádzame niektoré výsledky našej 
analýzy: prehľad použitých údajov, metodiku spracovania a na záver 2 digitalizované ma-
py: zabezpečenie 1- resp. 5-denných úhrnov zrážok s p=1% na Slovensku. 
 


