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• Krátkodobé intenzivní srážky mají široké použití ve vodohospodářské praxi 
a hydrologickém modelování: kulminační průtoky, objemy odtoku, NPV v 
nepozorovaných profilech a v ploše povodí (protierozní ochrana, PÚ, MVN, 
suché nádrže…)

• Znalostní deficit - extrémní variabilita v čase i prostoru, často nutná 
variantní řešení

• Deficit aktuálních a efektivně dostupných dat zejména pro fyzikálně 
založené hydrologické modelování
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• Trupl (1958) – Intenzity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy

o Náhradní (průměrné) maximální intenzity deště 
za různě dlouhý časový interval

o 98 stanic na českém území
o Délka pozorování 8–48 let, v průměru 17,5 roku
o Údaje neříkají nic o vnitřním průběhu intenzit deště

ani předchozích či následných úhrnech

H 60min max

H 120min max

periodicita
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• Trupl (1958) – Intenzity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy

• Šamaj, Valovič, Brázdil (1985) – Denné úhrny zrážok s mimoriadnou
výdatnosťou v ČSSR v období 1901–1980. 

o Denní (24hodinové) maximální úhrny s dobou opakování 2–100 let
o 579 stanic na českém území, problematická lokalizace (zrušené stanice, přesuny, 

chybné souřadnice…)
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• Trupl (1958) – Intenzity krátkodobých 
dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy

• Šamaj, Valovič, Brázdil (1985) – Denné
úhrny zrážok s mimoriadnou výdatnosťou
v ČSSR v období 1901–1980.

Hrádek, Kovář (1994) – Výpočet náhradních intenzit přívalových dešťů
metoda redukce 1-denních maximálních srážkových úhrnů

𝐻𝑡,𝑁 = 𝐻1𝑑,𝑁 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡1−𝑐

o krátká doba pozorování v Truplově práci
o neaktuálnost dat – jak Truplových náhradních intenzit, tak Šamajových denních úhrnů
o koeficienty redukce v Hrádkově metodě odvozeny pouze pro povodí Labe
o nerozlišování met. příčin vzniku intenzivních srážek – frontální/konvektivní, orografické efekty
o součástí DOST a potažmo metodik, implementováno do hydrologických modelů (DesQ-MaxQ)
o nízký uživatelský komfort (lokalizace stanice, variantní výpočty redukce atd.
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• Trupl (1958) – Intenzity krátkodobých 
dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy

• Šamaj, Valovič, Brázdil (1985) – Denné
úhrny zrážok s mimoriadnou výdatnosťou
v ČSSR v období 1901–1980.

Hrádek, Kovář (1994) – Výpočet náhradních intenzit přívalových dešťů
metoda redukce 1-denních maximálních srážkových úhrnů

𝐻𝑡,𝑁 = 𝐻1𝑑,𝑁 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡1−𝑐

o krátká doba pozorování v Truplově práci
o neaktuálnost dat – jak Truplových náhradních intenzit, tak Šamajových denních úhrnů
o koeficienty redukce v Hrádkově metodě odvozeny pouze pro povodí Labe
o nerozlišování met. příčin vzniku intenzivních srážek – frontální/konvektivní, orografické efekty
o součástí DOST a potažmo metodik, implementováno do hydrologických modelů (DesQ-MaxQ)
o nízký uživatelský komfort (lokalizace stanice, variantní výpočty redukce atd.

PROSÍM UŽ NE!
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Ke konci roku 2022 bude zrušeno

Koncem 2022 implementace zpřesněných odhadů H-6h
Aplikace zůstává, užitečný nástroj pro modeláře
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• Nejčastější půdní charakteristikou hydrologická skupina půdy - HSP

o Kvalitativní klasifikace do 4 hlavních skupin A-D
o Původní koncept v 50. letech 20. stol. v USA, poslední aktualizace 2009
o Teprve 1986 se objevuje vazba na infiltrační rychlosti (Ks?)
o Limity tříd pro inf. rychlosti se měnily, české metodiky ne vždy reflektují
o V českých zemích HSP tradičně jen pro zem. půdu (dle HPJ)
o Lesní půdy zpracovávány až od 2004, nejednotné a špatně dokumentované metodiky a propagace

chyb až do současných certifikovaných metodik (2019)
o Problematické spojování HSP pro zemědělskou a lesní půdu. 
o V současnosti 4 celorepublikové podklady o HSP se značnými rozdíly a dopady
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• Nejčastější půdní charakteristikou hydrologická skupina půdy – HSP

• 4 rozdílné celorepublikové podklady, velké dopady na výsledné CN / odtoky

o ČHMÚ + VÚMOP (2005+) 
syntetická vrstva CN, kombinuje 3 varianty HSP, hrubě řešené LP, popsáno ale data nedostupná

o Projekt „Strategie“ (2015)
na ZPF využívá zastaralý převodník HSP dle Janeček (2012), na LP určeny HSP dle LT,
neošetřuje nedokryvy, hůře popsáno a data nedostupná

o VÚMOP (2018)
na ZPF aktualizované HSP kombinuje s hrubě řešenými LP, velmi sporá dokumentace,
spojitá mapa, data dostupná k zakoupení

o HSP dle zrnitosti, ČVUT + VÚMOP (2021)
využívá metod DMP konzistentně pro ZPF i LP, detailní dokumentace, certifikováno SPÚ,
data volně dostupná
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• Nejčastější půdní charakteristikou hydrologická skupina půdy – HSP

• 4 rozdílné celorepublikové podklady, velké dopady na výsledné CN / odtoky
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• Nejčastější půdní charakteristikou hydrologická skupina půdy – HSP

• 4 rozdílné celorepublikové podklady, velké dopady na výsledné CN / odtoky
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• Nejčastější půdní charakteristikou hydrologická skupina půdy – HSP

• 4 rozdílné celorepublikové podklady, velké dopady na výsledné CN / odtoky

• Detailní popis metodik, datových zdrojů a srovnání v Vodní hospodářství 2022/6, 9
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• Zpravidla nutné hodnoty Ksat a další parametry dle metody výpočtu infiltrace

o Ksat nejtěsněji svázáno se zrnitostí půdy, další veličiny zpřesňují. Dostupná řada 
PTF, v současnosti často webové služby

https://dsiweb.cse.msu.edu/rosetta/ https://ptfinterface.rissac.hu/app_direct/ptf/
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• HSP pro metodu SCS-CN snadno dostupná ze dvou zdrojů

o dle VÚMOP (2018) lze požádat na pedologie@vumop.cz

mailto:pedologie@vumop.cz


Půdní data – kde je vzít?

Návrhová data v hydrologických modelech
Webový portál rain.fsv.cvut.cz

Variabilita krátkodobých srážek v hydrologickém modelování |             Praha, říjen 2022

• HSP pro metodu SCS-CN snadno dostupná ze dvou zdrojů

o dle VÚMOP (2018) lze požádat na pedologie@vumop.cz
o dle zrnitostí ČVUT+VÚMOP s omezeními volně dostupné na rain.fsv.cvut.cz jako 

WMS/WPS služba

mailto:pedologie@vumop.cz


Půdní data – kde je vzít?

Návrhová data v hydrologických modelech
Webový portál rain.fsv.cvut.cz

Variabilita krátkodobých srážek v hydrologickém modelování |             Praha, říjen 2022

• HSP pro metodu SCS-CN snadno dostupná ze dvou zdrojů

o dle VÚMOP (2018) lze požádat na pedologie@vumop.cz
o dle zrnitostí ČVUT+VÚMOP s omezeními volně dostupné na rain.fsv.cvut.cz jako 

WMS/WPS služba

mailto:pedologie@vumop.cz


Počáteční podmínky  - opomíjený ale klíčový vstup
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• V metodě SCS-CN volba ze 3 počátečních stavů (IPS)

o Tabulkové hodnoty pro IPS2, na krajní stavy snadný přepočet
o Zásadní rozdíly pro hydrologickou odezvu
o Návod k jejich použití v nové metodice
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• V metodě SCS-CN volba ze 3 počátečních stavů (IPS)

• Ve fyzikálních modelech nutné explicitně vyjádřit počáteční stav půdy a upravit 
parametry infiltračních rutin

o Vhodné využít známé přibližné hodnoty hydrolimitů (prahy vlhkosti / sacích tlaků)
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• V metodě SCS-CN volba ze 3 počátečních stavů (IPS)

• Ve fyzikálních modelech nutné explicitně vyjádřit počáteční stav půdy a upravit 
parametry infiltračních rutin

o Vhodné využít známé přibližné hodnoty hydrolimitů (prahy vlhkosti / sacích tlaků)
o Výsledky se mírně liší dle stupně zjednodušení infiltračních rovnic 

(Richard’s  G&A  Philip)
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• Metoda SCS-CN s využitím všech dostupných poznatků o variabilitě srážky

o DesQ-MaxQ
o HEC-HMS – volně dostupný, snadná práce, množství návodů, velmi flexibilní, 

ale bez přímé vazby na česká data
o Atlas HYDROLOGIE – komerční, zprvu náročnější, vazba na projekci a specifické

vstupy (návrhové srážky, HPJ…)
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• Fyzikálně založené plně distribuované modely

o MikeSHE – komerční, velmi komplexní a flexibilní, rychlý, vlastní GUI a formáty dat

o SMODERP 2D – volně dostupný toolbox pro ArcGIS, jen klíčové procesy a jednodušší 
popis, výpočetně náročnější, probíhá vývoj na ČVUT
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Díky za pozornost

Kontakt: ludek.strouhal@fsv.cvut.cz


