Abstrakt disertační práce
Silné srážky souvisí s povodněmi, tedy jedním z nejčastějších přírodních ohrožení ve střední
Evropě. Podrobné pochopení silných srážek je předpokladem k účinnému řízení rizik a přesnějším
projekcím srážek, které zvláště na regionální úrovni zahrnují nejistoty. Tato disertační práce se zabývá
silnými srážkami ve dvou středně vysokých pohořích ve střední Evropě — v Krušných horách (OM)
a Vogézách (VG), kde se projevuje orografický efekt na srážky. Na základě rešerše dostupné literatury
o srážkách v OM a VG bylo před analýzou extrémů zapotřebí provést dosud chybějící analýzu
časového rozdělení srážek ve VG. Původní soubor denních úhrnů srážek ze 14 meteorologických
stanic byl rozšířen na 168 stanic, čímž bylo zahrnuto širší okolí VG. Analýza časového rozdělení srážek
ve VG za období 1960—2013 vedla ke klasifikaci stanic na: (i) horské stanice se zimním maximem
srážek a nejvyššími průměrnými ročními úhrny díky orografickému zesílení srážek, (ii) stanice na
závětrných svazích se dvěma maximy (letním a zimním), (iii) stanice v závětří (Hornorýnská nížina)
s letním maximem a nejnižšími průměrnými ročními úhrny vlivem srážkového stínu a
kontinentálnějším rysům, (iv) stanice na návětrné straně s minimálním vlivem pohoří a rovnoměrným
(oceánickým) ročním chodem a maximem na podzim.
Analýza silných srážek vycházela z 1—10denních nenulových úhrnů za období 1960—2013 ze
168 stanic ve VG a 167 stanic v OM. Nejprve byly tři bodové běžně používané přístupy (i.e. Peaks
Over Threshold, Block Maxima and Return Period) použity ve VG pro výběr silných srážkových úhrnů.
Výsledky sezónní distribuce těchto úhrnů byly závislé na kritériu a naznačily, že orografický vliv na
silné srážky je patrnější při vyšším zvoleném prahu. Výběr 54 silných srážkových událostí (EPEs) v OM
a VG byl nakonec proveden na základě plošného vyhodnocení srážek, tzv. Weather Extremity Index
(WEI), který byl prvně aplikován na regionální úrovni a jehož hodnoty byly pomocí maximální možné
hodnoty převedeny do podoby porovnatelné mezi územími. Výsledky ukázaly, že EPEs trvaly v obou
územích hlavně 1—2 dny, přičemž zasahovaly větší část OM (až 100 %) oproti VG. Zvlněné studené
fronty se nejčastěji vyskytovaly při EPEs ve VG, kdežto tlakové níže v OM. Cyklóny v OM během EPEs
převážně vznikaly odříznutím zatečeného studeného vzduchu a často měly Vb dráhu ze Středomoří
směrem na severovýchod, která je typická pro velkoplošné srážky a povodně ve střední Evropě. I při
dvou z deseti nejsilnějších EPEs ve VG došlo ke vzniku silných srážek vlivem Vb cyklóny, tentokrát
výrazně západně vychýlené. Porovnání charakteristik EPEs mezi OM a VG ukázalo silný vztah mezi
časovými a synoptickými znaky, zatímco prostorové znaky byly spíše vázány na dané zkoumané
území. Výsledky disertační práce přispívají k rozšíření stávajících poznatků o silných srážkách ve
střední Evropě a mohou být přínosné jak pro projekce silných srážek, tak pro manažery a inženýry,
kteří se zabývají riziky atmosférických srážek.
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