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Osnova

- Odhady dopadů klimatické změny

- Srážkové události a jejich změny

- Změny erozivity deště

- Změny návrhových srážek 



ODHADY DOPADŮ 
KLIMATICKÉ ZMĚNY



Změny srážek

- změny atmosferické cirkulace

- změny vlastností atmosféry



Scénáře emisí/koncentrací



Klimatické modely

Dvě možné strategie pro tvorbu scénářů:

a) analýza korigovaných simulací

b) odvození změn ze simulací  



Odhady dopadů KZ

- Zde založeny na přírůstkové metodě, tj. neudáváme hodnoty návrhových parametrů, 

ale jejich změny



Data



SRÁŽKOVÉ UDÁLOSTI



Srážkové události

• Řada možných definic

• Zpravidla na základě stanovení minimální doby mezi pozorováními 
(MIT) 

• Někdy v kombinaci s dalšími podmínkami

• Př. erozivní událost dle USLE

 min. 6 hod interval mezi událostmi

 celkový úhrn min 12.7 mm nebo 

 max intenzita > 6.35 mm / 15 min



Srážkové události - pozorování

Pozorované změny:

- systematický růst průměrné intenzity událostí

- zejména kvůli zkracování událostí 

- částečně i růst maxim a úhrnů událostí



Srážkové události - RCM



ZMĚNY EROZIVITY DEŠTĚ



Rfaktor



Rfaktor



Rfaktor



Rfaktor



SRÁŽKOVÉ EXTRÉMY



Srážkové extrémy

• Na základě simulací regionálních klimatických modelů v hodinovém 
kroku

• Regionální GEV model kombinující data ze sousedních výpočetních 
bodů klimatického modelu

• Pro jednotlivé výpočetní body a simulace klimatických modelů 
spočteny změny N-letých srážek pro trvání 1-24hod

• Tyto změny dále interpolovány na 1km raster pomocí lineárního 
mixed-effects modelu



Srážkové extrémy

• Změna hodinových srážkových 
extrémů

Doba opakování 2 5 10 20 50 100

Střední odhad změny [%] 13 14 14 15 15 16

Interval odpovídající 

mezikvartilovému rozpětí [%]

6 – 20 6 – 22 5 – 23 5 – 25 2 – 28 0 – 31



Srážkové extrémy

• Pro kratší doby trvání aplikováno pro 
území Prahy

• Extrapolace GEV modelu na základě 
pozorovaného vztahu doby trvání a 
parametrů modelu

• Provedena shluková analýza změn



Srážkové extrémy



ZÁVĚR



ZÁVĚR

• Projekce ukazují na intenzifikaci srážek v ČR, tj.

 zvyšování intenzit událostí

 růst maxim událostí

 zvyšování erozivity deště

 snižování počtu událostí

• Odhady stále zatíženy značnou nejistotou spojenou s reprezentací 
konvektivních srážek v klimatických modelech
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