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Abstrakt 

Pro popis srážkové události, po které došlo k erozi zemědělské půdy, jsou využívány bodové 

zdroje srážkových parametrů nebo hodnoty z nich odvozené. Zejména v letním období, kdy 

převládají konvektivní srážky s velkou prostorovou proměnlivostí, se stává bodové hodnocení 

srážkových úhrnů ze sítě srážkoměrů mnohdy nereprezentativním. Řešením může být plošný 

odhad srážkových úhrnů vzniklý kombinací dat ze srážkoměrů a radarových odrazů. Tato 

práce zkoumá vhodnost použití zmíněných plošných odhadů oproti bodovým zdrojům dat. 

S využitím výsledků terénního šetření eroze půdy ve vybraných bodech je analyzován 

význam faktoru srážek na vznik erozních událostí. 

Klíčová slova: radar meteorologický, odhad srážkových úhrnů, eroze půdy vodní  

 

Abstract  

For description of precipitation events causing agricultural soil erosion the source of point 

measurements or its derived products are being used. However, particularly during summer 

season spatially limited convective precipitation events dominate and the point measurements 

are not sufficient to represent wider surroundings of the rain gauge. Meteorological radar data 

and their products enable to estimate the spatial variability of rainfall totals over the whole 

area of the Czech Republic with combined radar-gauge grid data. This study examines a 

suitability of using radar products against rain gauge data. The influence of the precipitation 

factor on potential erosion events is analysed with the use of field investigation of soil erosion 

in chosen points. 
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Úvod 

Jednou ze známých příčin erozních událostí na zemědělské půdě jsou atmosférické srážky. 

Podrobné charakteristiky příčinných srážek erozních událostí jsou méně známou, popřípadě 

méně přesnou informací, pokud se v místě pozorování eroze nenachází přesně měřící, nejlépe 

automatický srážkoměr. Odvození průběhu a množství spadlých srážek z měření ve 



 

 

vzdálenějších lokalitách je možné s určitými omezeními. Prostorová proměnlivost srážek, 

zvláště těch intenzivních v letním období, je příliš velká a nelze ji hodnotit pouze na základě 

pozemního měření srážkoměry. Pomocí kombinace měření ze srážkoměrných stanic a odhadů 

srážkových úhrnů z meteorologických radiolokátorů lze nejvhodněji hodnotit úhrny srážek na 

celé ploše (Šálek 2000). Kombinovaný odhad úhrnů srážek, tzv. MERGE, je vypočítán na 

základě dat z automatických srážkoměrů ČHMÚ a adjustovaných radarových odhadů 

v operativním režimu jako hodinová suma srážek každých 10 minut (Novák, Kyznarová 2013 

a 2016a). Ostatní sumace za delší období jsou počítány jakou součet odpovídajících 

hodinových sum. Denní sumy je možné srovnávat se sítí manuálních srážkoměrů pro kontrolu 

správnosti kombinovaných odhadů.     

Tato práce vznikla v rámci projektu QK1720289 s názvem „Vývoj automatizovaného nástroje 

pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod“, který je 

veden v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, 

ZEMĚ. V projektu byly analyzovány odhady hlavně denních úhrnů srážek MERGE pro 

možnosti dalšího využití (Münster 2019). Následně byly hodinové sumy MERGE využity pro 

hledání maximálního hodinového úhrnu srážek pro modelový výpočet maximální výšky 

odtoku na erodované ploše. Informace z provedených terénních šetření v monitorovacích 

bodech vybraných lokalit byly poskytnuty pro posouzení vztahu příčinné srážky a 

zhodnocených stupňů eroze zemědělské půdy. 

 

Materiál a metody 

Během roku 2017 a 2018 byly do 3 oblastí operativního monitoringu eroze zemědělské půdy 

Vraný, Mšeno a Pyšely instalovány Výzkumným ústavem zemědělské techniky a 

Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd 3 automatické srážkoměry (typ SR1: citlivost 

0,2 mm, frekvence záznamu 1 minuta, měřící plocha 200 cm
2
). Data ze srážkoměrů Vraný a 

Mšeno byla s několika výpadky dostupná od začátku června 2017 (208 měření), od 1. 4. 2018 

byla sledována data všech tří srážkoměrů (586 měření). Oba roky bylo období analýzy dat 

ukončeno 1. listopadu kvůli minimálnímu ovlivnění sněhovými srážkami, ze stejných důvodů 

byl zvolen počátek 1. dubna. Pro srovnání s plošnou informací o úhrnu srážek byly využity 

24hodinové sumy srážek sloučené informace systému MERGE. Jako dodatečné ověření úhrnů 

srážek posloužila data pěti nejbližších manuálních nebo automatických srážkoměrů ČHMÚ. 

Ve dnech, kdy srážkoměry, popřípadě meteorologické radary zaznamenaly významnou 

srážkovou činnost (předpoklad úhrnu srážek nad 12,5 mm nebo intenzity srážek nad 6,2 za 15 

minut, tj. 25 mm/h), byl ve vybraných monitorovacích bodech dané lokality proveden terénní 



 

 

průzkum s hodnocením eroze zemědělské půdy. Během takto určených dnů v roce 2018 byl 

průběh srážek sledován podrobněji. Vzhledem k datům poskytovaných pro projekt operativně 

bylo porovnání provedeno v hodinovém kroku s hodinovou sumou odhadovaných úhrnů 

srážek MERGE. Monitorovací body lokalit Vraný (12 bodů na ploše 21 km
2
), Mšeno (27 

bodů na ploše 44 km
2
) a Pyšely (7 bodů na ploše 2,5 km

2
) s příslušnými srážkoměry a využité 

srážkoměry ČHMÚ jsou zobrazeny na mapce v okolí Prahy na obr. 1. 

Pro srovnání bodového měření srážkoměru s hodnotou rastru MERGE byly analyzovány 

pouze ty dvojice dat, kde alespoň jedna z hodnot úhrnu srážek byla nenulová. U denních 

úhrnů srážek za období 2017 a 2018 takto byly analyzovány rozdíly MERGE-srážkoměr pro 

384 případů, u hodinových sum srážek v období roku 2018 pro 256 případů. Hodnoty pro 

konkrétní souřadnice bodů byly z rastru MERGE o velikosti pixelu 1×1 km vypočítány 

interpolační metodou B-Spline v software QGIS, která z diskrétních hodnot rastru vytváří 

spojité pole hodnot. 

 

 



 

 

Obr. 1 Mapa monitorovacích bodů zkoumaných lokalit operativního monitoringu eroze a 

sledované srážkoměrné stanice. 

 

Výsledky 

Analýza rozdílů 24hodinové sumy odhadovaných srážek MERGE vůči denním úhrnům v síti 

manuálních srážkoměrů ČHMÚ, která byla zpracována v rámci uvedeného projektu (Münster 

2019), prokázala na téměř 10 000 případech vhodnost využití plošné informace o srážkových 

úhrnech. Zároveň bylo poukázáno na případy největších odchylek. Stejný postup byl zvolen 

pro kontrolu správnosti srážkových úhrnů na nově instalovaných srážkoměrech na lokalitách 

operativního monitoringu eroze půdy. Vzhledem k nestandardním typům srážkoměrů, navíc 

s neznámou frekvencí údržby, bylo k ověření jejich dat využito kromě radarových produktů 

také informací z blízkých srážkoměrů ČHMÚ. Díky nalezeným nesrovnalostem a také kvůli 

nutným přerušením měření, bylo k dispozici pro období 2017 pouze 208 z 308 možných 

záznamů denních úhrnů srážek, v období roku 2018 už 568 z 645 možných.  

Změřené, případně odhadnuté nenulové úhrny srážek byly zaznamenány pro bod srážkoměru 

celkem ve 384 případech. Z toho v 97 případech nastala situace, kdy srážkoměr nezměřil 

srážky, ale podle odhadu srážek se mohly vyskytnout. Ve zbylých 287 případech 

srážkoměrem změřených denních úhrnů bylo cca 75 % do 5 mm včetně, cca 15 % mezi 5 až 

10 mm, 8 % případů s úhrny 10 až 20 mm a necelá 2 % vyšších úhrnů. Toto rozložení bylo 

prakticky stejné i u odhadovaných denních úhrnů MERGE.  

Kategorie odchylek byla volena podle citlivosti instalovaných srážkoměrů, tedy aby odchylka 

menší než ±0,2 mm byla považována za správný údaj. Graf relativních četností odchylek 

denních úhrnů srážek počítaných pro rozdíly MERGE-srážkoměr je zobrazen na obr. 2. Do 

grafu jsou zařazeny i výsledky srovnání četností odchylek denních úhrnů MERGE vůči síti 

manuálních srážkoměrů ČHMÚ z 36 vybraných dnů (přes 10 000 případů srovnání), které 

vznikly v rámci projektu. Součástí grafu je rovněž srovnání dvojic hodinových úhrnů srážek 

MERGE vs. srážkoměry operativního monitoringu ve vybraných dnech roku 2018, o kterých 

je pojednáváno níže. Průměrná odchylka celého souboru denních úhrnů byla 0,2 mm, 

s rozpětím -13,8 mm až +9,4 mm. Nejvyšší četnost odchylek se vyskytla v kategorii úhrnů do 

±0,2 mm. Pro denní úhrny byla četnost „správných“ odhadů 38,3 %, odchylka do ±2 mm 

včetně se vyskytla v 88,1 % případů. Pozorovat lze i slabou asymetrii rozložení odchylek, kde 

převládají kladné rozdíly, tzn. vyšší úhrny MERGE nad srážkoměry.  

Celkově se vyskytlo 9 případů, kdy odchylka v denním úhrnu překročila 5 mm. Tyto dny byly 

blíže zkoumány a kontrolovány s ostatními zdroji dat. V případě srážkoměru Vraný 16. 7. 



 

 

2017 nebylo možné pro odchylku -7,9 mm nalézt jiné opodstatnění, než že se zřejmě jedná o 

technickou chybu srážkoměru, který se až do poloviny srpna potýkal s velkou nedostupností 

dat. V případě srážkoměru Mšeno 30. 6. 2017 byla podezřelá odchylka -13,8 mm. Zde během 

1 hodiny srážkoměr zaznamenal dvojnásobný úhrn srážek proti 3,8 km vzdálenému 

srážkoměru ČHMÚ, přičemž rozložení radarových odrazů během dne nebylo na těchto dvou 

místech příliš odlišné. Navíc dle srážkoměru operativního monitoringu byl nejvyšší 

10minutový úhrn 9,2 mm (odpovídá intenzitě velmi silného deště), čemuž se aktuální 

radarové animace ani neblížily nikde v okolí. Ostatní zkoumané odchylky jsou zhodnoceny 

v diskusi. 

Během dubna 2018 začalo v rámci projektu testování využití hodinových sum srážek MERGE 

jako vstupů pro výpočty maximální výšky odtoku z maximálního hodinového úhrnu 

návrhového deště. Blíže zkoumány byly srážky s potenciálem spustit erozi půdy podle 

parametrů publikovaných například v práci Wischmeier a Smith (1978). Taková srážka je 

vymezena celkovým úhrnem vyšším než 12,5 mm. Požadovaný limit úhrnu vyšší než 6,2 mm 

za 15 minut je v hodinovém kroku odhadů shlazen, nicméně podniknuto bylo terénní šetření 

v monitorovacích bodech vybraných lokalit i případech s vysokou intenzitou srážek na 

základě aktuálních radarových odrazů. Při zkoumáním odchylek rastru MERGE od 

srážkoměrných dat byly analyzovány hodinové úhrny ve dnech, kdy byl denní úhrn vyšší než 

12,5 mm buď změřen instalovanými srážkoměry, nebo byl zjištěn z rastru MERGE v celé 

monitorované lokalitě. 

 



 

 

 

Obr. 2 Relativní četnost odchylek denních nebo hodinových úhrnů srážek rastru MERGE od 

měření srážkoměrů ČHMÚ a operativního monitoringu eroze půdy ve vybraných dnech. 

 

Do srovnání byla vždy zahrnuta dostupná data všech 3 srážkoměrů. Srovnáváno bylo 256 

dvojic hodinových úhrnů v rámci 11 srážkových dnů, tj. 32 souborů hodinových úhrnů (+1 

výpadek srážkoměru). Rozdělení relativní četnosti odchylek je součástí grafu na obr. 2. 

Zhruba polovina případů (53,4 %) připadla do kategorie odchylek do ±0,2 mm, sloučení 

odchylek do intervalu ±2 mm včetně pokrylo 93,8 % případů. 18 případů odchylek 

hodinových úhrnů bylo větších než 2 mm, z toho 4 byly větší než 6 mm, největší odchylkou 

bylo nadhodnocení kombinovaného odhadu o 9,1 mm.  

Z 32 sledovaných souborů hodinových úhrnů dat ze srážkoměrů pouze 12 splnilo v denní 

sumě limit nad 12,5 mm. Ovšem 15krát byl limit splněn podle odhadů MERGE v bodech 

srážkoměrů a dokonce 19krát v alespoň jednom z monitorovacích bodů lokalit. Rozdílná 

četnost výskytu nadlimitní srážky může být výsledkem nepřesností jednoho nebo druhého 

zdroje dat, což je předmětem diskuse. Vyšší četnost výskytu nadlimitní srážky v okolních 

bodech poukazuje na prostorovou proměnlivost úhrnů srážek. Některé z nadlimitních srážek 

by na podkladě pouze srážkoměrných dat ani nebyly zjištěny. Ve 4 případech se objevily ve 

studované lokalitě odhadované denní úhrny nad 12,5 mm, aniž by na to poukazovaly oba 



 

 

zdroje dat pro bod srážkoměru. Všech 32 souborů se sledovanými parametry jsou uvedeny 

v tabulce 1. Tučně jsou zvýrazněny případy s překročeným limitem denního úhrnu 12,5 mm, 

u posledního sloupce procento případů, kdy byl limit překročen v monitorovacích bodech, ale 

ne v bodech srážkoměrů. 

Prostorovou proměnlivost mezi jednotlivými monitorovacími body lokality lze dobře 

pozorovat i v podrobnějším měřítku hodinových úhrnů. Jako příklad byl vybrán průběh 

odhadovaných hodinových úhrnů pro 12 monitorovacích bodů lokality Vraný 9. - 10. 6. 2018 

spolu s odhady a měřením pro tamní srážkoměr (viz obr. 3). Odhad maximálního hodinového 

úhrnu srážek (a denního úhrnu) se mezi jednotlivými body pohyboval od 3,3 mm (6,7 mm) do 

29,8 mm (37,0 mm), odhad pro bod srážkoměru 8,8 mm (15,8 mm) a měření ve srážkoměru 

zaznamenalo 6,2 mm (13,4 mm).  

Po intenzivních srážkách 9. 6. 2018 byla terénním průzkumem dne 12. 6. zjištěna nová liniová 

eroze půdy v pouze bodech V07 a V09 (odhad maximálního hodinového úhrnu 26,4, resp. 

29,8 mm) a dokonce při plně zapojeném porostu řepky, resp. v porostu zapojeném v řádku u 

kukuřice. S mnohem menší intenzitou pokračovaly srážky ještě v noci na 12. 6., eroze ale 

byla přisouzena první srážkové události, jejíž průběh je pro všechny body zobrazen na obr. 3.   

Terénní šetření bylo prováděno co nejdříve po srážkách s potenciálem eroze půdy na všech 

monitorovacích bodech dané lokality. Nicméně od dubna do září roku 2018 bylo evidováno 

pouze 35 případů, kdy došlo k erozní události. 19 z nich se týkalo vydatné a intenzivní srážky 

během 23. 4. na lokalitě Mšeno. Odhadované denní úhrny srážek se pohybovaly mezi 21,2 a 

32,4 mm při maximálním zjištěném hodinovém úhrnu od 8,5 do 23,2 mm. Nejnižší 

posuzovaný stupeň eroze – plošná nepatrná – byl pozorován 5krát při plně zapojeném 

porostu řepky-ozimé a obilniny-ozimé, 1krát u porostu zapojeném v řádku u obilniny-jarní. 

Další posuzované stupně eroze v posloupnosti plošná: střední, velká a liniová: rýžky, rýhy, 

strže byly (až na poslední jmenovaný) pozorovány v obdobných podmínkách pokryvu, 

plodiny a použitých agrotechnik. Vyšší stupně eroze se častěji objevovaly u zemědělské půdy 

bez pokryvu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 1: Přehled srážkových parametrů pro 32 případů vybraných dnů.  

Srážkoměr 
Datum 

(2018) 

1hod 

MAX 

Denní 

úhrn 

1hod MAX 

MERGE 

Denní úhrn 

MERGE 

% bodů  

> 12,5 mm 

Vraný 29. 10. 1.6 12.8 1.6 11.6 0.0 

Mšeno 29. 10. 2.6 13.0 2.7 14.2 100.0 

Pyšely 29. 10. 1.6 10.0 2.4 14.1 100.0 

Vraný 24. 9. 12.4 15.2 11.6 14.2 100.0 

Mšeno 24. 9. 8.0 13.4 8.9 15.0 100.0 

Pyšely 24. 9. 16.2 19.0 13.9 18.3 100.0 

Vraný 3. 8. 11.2 20.6 11.8 17.4 66.7 

Mšeno 3. 8. - - - - - 

Pyšely 3. 8. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vraný 11. 7. 4.0 9.0 3.5 11.4 16.7 

Mšeno 11. 7. 1.4 5.0 2.9 7.4 0.0 

Pyšely 11. 7. 1.2 1.6 1.2 2.0 0.0 

Vraný 12. 6. 5.6 11.6 5.5 12.6 25.0 

Mšeno 12. 6. 7.4 20.0 7.2 19.1 100.0 

Pyšely 12. 6. 7.0 13.0 8.1 17.4 100.0 

Vraný 11. 6. 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 

Mšeno 11. 6. 6.0 6.0 15.1 15.4 85.2 

Pyšely 11. 6. 4.2 4.4 4.0 8.4 0.0 

Vraný 10. 6. 6.2 13.4 8.8 15.8 91.7 

Mšeno 10. 6. 2.6 5.8 8.9 11.9 40.7 

Pyšely 10. 6. 0.8 1.4 0.8 1.4 0.0 

Vraný 24. 5. 11.2 39.0 18.1 44.7 100.0 

Mšeno 24. 5. 1.0 1.2 0.9 1.0 0.0 

Pyšely 24. 5. 2.2 4.2 5.2 8.3 0.0 

Vraný 17. 5. 3.6 19.0 4.3 18.4 83.3 

Mšeno 17. 5. 3.6 9.0 3.6 12.8 44.4 

Pyšely 17. 5. 2.0 6.4 2.1 5.2 0.0 

Vraný 24. 4. 7.6 8.0 11.0 11.8 16.7 

Mšeno 24. 4. 19.6 30.4 12.0 27.9 100.0 

Pyšely 24. 4. 1.2 1.8 1.3 1.4 0.0 

Vraný 17. 4. 4.0 9.0 3.5 11.4 16.7 

Mšeno 17. 4. 1.4 5.0 2.9 7.4 0.0 

Pyšely 17. 4. 1.2 1.6 1.2 2.0 0.0 

 

Na lokalitě Mšeno u dvou monitorovacích bodů byla pozorována eroze při srážkách 16. 4. 

Odhadované úhrny (denní/1hod. max.) ale byly pouze 7,7/2,6 mm, resp. 9,1/3,5 mm. Přesto 

byla klasifikována u prvního z nich plošná velká a liniová rýžková eroze, a sice při porostu 

bez zapojení. 

 



 

 

 

Obr. 3. Průběh hodinových úhrnů srážek v monitorovacích bodech lokality Vraný během 9. 6. 

2018 – odhad MERGE a měření ve srážkoměru. 

 

Diskuse 

Při kombinaci dat z automatických srážkoměrů ČHMÚ a odhadu srážek adjustovaného 

radarového pole je v operativních výpočtech využíván lineární variogram bez nugetového 

efektu (Novák, Kyznarová 2016a). To znamená, že příslušnému pixelu je přiřazena hodnota 

změřená v příslušném srážkoměru, pokud je považována kontrolními mechanizmy za 

správnou, a zároveň je hodnotou srážkoměru ovlivněno okolí. S ohledem na rozlišení 

radarového měření a nejistoty v odhadu srážek vznikají rozdíly od kontrolních měření. 

Nejistoty, resp. příčiny odchylek odhadu srážkových úhrnů působí většinou komplexně, ale 

níže jsou přiblíženy jednotlivě.  

V určitých případech je měření srážkoměru reprezentativní pouze pro bod srážkoměru. Ve 

skutečnosti může i v rámci plochy 1×1 km být proměnlivý úhrn srážek. Proto ke hledání 

bodové hodnoty z rastru MERGE bylo v práci využito interpolační metody B-Spline, která 

hodnotami v prostoru plynule navazuje na hodnoty ve středech sousedních pixelu rastru 

MERGE. Interpolací je ovlivněn zejména srážkoměr Mšeno, jehož pozice je téměř 500 m 



 

 

vzdálena od středu pixelu, leží tudíž nedaleko sousedního pixelu s případně velmi odlišnou 

hodnotou. 

Pro výpočet čistě radarových odhadů byl jako nejvhodnější vybrán radarový produkt 

zobrazující radiolokační odrazivosti ve výšce 2 km nad hladinou moře (Novák, Kyznarová 

2013). Vlivem neznámých konkrétních horizontálních a vertikálních rychlostí proudění a 

vlhkosti vzduchu ovlivňující výpar ve vrstvě, kterou propadávají srážkové částice k povrchu 

(dráha okolo 1600 m), dochází k posunu polohy i času dopadu srážek. Finální hodnota 

kombinovaného odhadu MERGE pak může být souhrou těchto povětrnostních podmínek vůči 

měření nadhodnocena nebo podhodnocena. Posun radarového odhadu vůči pozemnímu 

měření 1-3 km zaznamenal Šálek (2011) v analyzované případové studií přívalové povodně 

na Pelhřimovsku v květnu 2005. Posun popisuje jako vliv efektu silných výstupných a 

sestupných proudů v různých částech bouře. Proudy srážkové částice udržují ve vzduchu déle, 

nebo jsou naopak urychleny při pádu k povrchu. Tyto efekty nejsou v algoritmech výpočtu 

radarových odhadů brány v úvahu, a tak radar v místech bouřky s výstupnými proudy může 

srážky přeceňovat a v oblasti sestupných proudů podceňovat. Níže zmiňované příklady 

časového nesouladu byly umocněny výskytem intenzivních srážek na přelomu celé hodiny, 

kdy byly srážky rozděleny do dvou hodinových úhrnů.  

Hodnoty měření z automatického srážkoměru ovlivňujícího finální odhad MERGE se u všech 

tří studovaných lokalit operativního monitoringu eroze nacházely ve vzdálenosti do 8 km. 

Vyskytují se ale i oblasti, které nejsou v blízkosti žádného použitého srážkoměru. Hodnoty 

kombinovaného odhadu srážkových úhrnů jsou více závislé na kvalitě odhadů čistě 

radarových. Obecně jde tedy o vztah hustoty sítě srážkoměrů zapojených do výpočtu vůči 

prostorové proměnlivosti srážek detekovaných radarem.  

Méně významné faktory zmíněné pro doplnění jsou spíše technického rázu. Případné 

zeslabení signálu radarových odrazů za intenzivními srážkami konvektivních bouří, nebo 

horší detekce srážek ve velké vzdálenosti od radaru jsou eliminovány využitím korekce 

útlumu pomocí polarimetrických dat a dat z okolních radarů v zahraničí (Novák, Kyznarová 

2016a). Při srovnávání odhadů úhrnu srážek MERGE s automatickými srážkoměry v rámci 

projektu byl zjištěn i posun rastrového pole. Jedná se o důsledek transformace dat z nativní 

radarové projekce (gnómonická se středem v Praze-Libuši – Novák, Kyznarová 2016b) do 

projekce WGS 84 / UTM 33, ve které jsou data v GIS dále zpracovávána. Posun je prostorově 

proměnlivý od desítek po první stovky metrů.  

Nezanedbatelný vliv mohou mít chyby v měření srážek. Použité typy srážkoměrů SR1 se 

jednak liší od standardních srážkoměrů využitých pro kombinaci s radarovými odhady 



 

 

záchytnou plochou, ale hlavně nejsou pravidelně udržované. Absence pravidelné údržby se 

může projevit částečným ucpáním trychtýře zanesením nečistot při bouřlivém počasí. Údaje 

srážkoměru Vraný byly po instalaci v roce 2017 asi měsíc nevyužitelné a kvůli podezřelým 

hodnotám byly některé další údaje vyřazeny. V roce 2018 došlo k poškození srážkoměru 

Mšeno při sklizni a data nebyla dostupná.  

Pro odhalení příčin některých odchylek hodinových úhrnů srážek byly sledovány i animace 

5minutových radarových odrazů v místech srážkoměrů ve sledovaných dnech roku 2018. U 

většiny případů šlo o kombinace výše zmiňovaných příčin. Nejlépe jsou důsledky viditelné 

v případech, kdy pozice posuzovaného bodu (srážkoměru) se nacházela v blízkosti výrazného 

gradientu izohyet, například na okraji bouřky. V případě lokality Vraný 23. 5. bylo 

nadhodnocení odhadu hodinového úhrnu MERGE o 6,9 mm následováno podhodnocením o 

4,2 mm. Hlavní vliv měl na tyto odchylky časový posun při pádu kapek, navíc na přelomu 

hodiny, a blízkost okraje bouřky. Velký gradient izohyet na okraji bouřky a časový nesoulad 

se projevil u měření Mšena 23. 4., kdy se vyskytly velké odchylky v opačném pořadí -7,6 mm 

a 3,4 mm. I přes blízkost srážkoměru ČHMÚ nebyl u rastru MERGE ve správný čas 

podchycen nástup intenzivních srážek a k částečnému vybalancování došlo o 10 minut 

později, až v následující hodině. Dne 9. 6. se objevila odchylka hodinového úhrnu MERGE 

vůči srážkoměru Mšeno 6,3 mm. Kontrolou rastru MERGE v okolí bylo zjištěno, že hodnota 

sousedního pixelu by ukazovala odchylku pouze 0,1 mm. Stejná situace nastala o den později 

(nadhodnocení MERGE o 9,1 mm by se teoreticky změnilo na 4,3 mm).  

Pyšely 10. 6. v hodinových odhadech srážkových úhrnů doplatily na výpar srážek na hranici 

bouřky. Pro následující výpočty MERGE bylo při slábnutí bouřkové činnosti dostupných 

příliš málo vhodných dvojic dat pro určení vhodného adjustačního koeficientu. 3 hodiny po 

sobě byly nadhodnoceny odhady úhrnů srážek (2,1; 4,0 a 1,5 mm) proti zaznamenané nule. 

Zatímco následný úhrn srážek z jádra slábnoucí přeháňky, který byl jen okrajově zachycen 

blízkým srážkoměrem ČHMÚ byl podhodnocen o 3,5 mm.  

U poslední výraznější odchylky hodinového úhrnu MERGE -4,5 mm pro srážkoměr Vraný 2. 

8. se projevil faktor povětrnostních podmínek v poněkud opačném smyslu. Adjustovaný 

radarový odhad byl mnohem přesnější, nicméně finální kombinace MERGE vlivem blízkého 

automatického srážkoměru ČHMÚ (kde asi více působil výpar srážek) se projevila 

v podhodnocení odhadu. Jinak řečeno, pokud srážkoměr Vraný měřil správně, panovaly ve 

vrstvě od povrchu do 2 km výšky nad ním jiné podmínky, které způsobily menší výpar 

srážek, než u 5 km vzdáleného srážkoměru ČHMÚ. 



 

 

Celkově lze říci, že při určení bodové informace o srážkovém úhrnu na základě 

kombinovaných odhadů MERGE v rastru 1×1 km je třeba počítat s mnoha nejistotami, které 

mohou výsledky ovlivňovat. Jedná se o fyzikální procesy přímo spojené s konvektivními jevy 

a atmosférickými podmínkami v dané lokalitě, ale také o technické možnosti zpracování dat. 

Kvalitní měření srážek srážkoměrem nelze nahradit, ale stále zůstává ta nejpodstatnější 

výhoda odhadů srážkových úhrnů a tou je plošná informace. Znalost odhadu úhrnu srážek 

v okolí studovaného bodu by mohla být využita pro eliminaci některých popisovaných 

nejistot, nebo alespoň k informaci o prostorové proměnlivosti srážek. Proto byl na příkladu 

odchylek hodinových úhrnů větších než 2 mm vypočten průměr, medián a rozpětí z hodnot 

středů 9 pixelů nejbližších ke srážkoměru, zda by některá z hodnot byla vhodnější pro 

srovnání se srážkoměrem. Ve všech 18 případech by využitím jedné ze sousedních hodnot 

rastru došlo ke snížení podhodnocení nebo nadhodnocení hodinového úhrnu odhadu MERGE, 

průměrně o 0,9 mm, nejvíce o 6,8 mm. Střední hodnota i průměr pixelů v několika případech 

odchylky zvyšovaly. Využití sousedních pixelů ale může sloužit spíše jako doplňující 

informace z okolí, neboť nelze jednoduše hledat velikost a směr působení všech možných 

vlivů na odchylku odhadu.     

Příkladem variability srážek v prostoru může být situace 9. 6. 2018, kdy mezi monitorovacími 

body lokality Vraný byly značné rozdíly jak v denním úhrnu srážek, tak v maximálním 

hodinovém úhrnu (viz obr. 3). Bod V05 vzdálený 2130 m od bodu V08 měl podle odhadu 

MERGE poloviční denní úhrn (17,2 proti 35,8 mm) a sotva třetinový maximální hodinový 

úhrn (8,1 proti 26,2 mm). Bod V03 vzdálený 5 km od bodu V09 ukazoval na ještě větší 

rozdíly, a to 6,7 proti 37,0 mm v denním a 3,3 proti 29,8 mm v maximálním hodinovém úhrnu 

srážek. Přitom různé projevy eroze půdy bylo možné sledovat i při menších rozdílech mezi 

úhrny srážek v monitorovacích bodech, a to při terénním setření na lokalitě Mšeno po 

událostech 23. 4. V místech monitoringu bodů M07 a M09 se za téměř totožných podmínek 

reliéfu, zpracování půdy a pokryvu pozemku vyskytly denní úhrny 21,2 mm, resp. 28,0 mm a 

maximální hodinové úhrny 8,5 mm, resp. 14,9 mm dle odhadu srážek. V prvně zmiňovaném 

bodě nebyly ani náznaky eroze půdy, v druhé se objevily rýhy. 

Sledovat limit denního úhrnu 12,5 mm pouze z dat srážkoměrů, dostali bychom informaci o 

12 případech potenciální eroze půdy na některé z lokalit. Přitom bylo odhaleno pomocí 

radarových produktů 19 případů, kdy se alespoň na jednom z monitorovacích bodů mohla 

vyskytnout eroze. Záleží také na velikosti sledované plochy, zde to bylo dohromady 67,5 km
2
.  

Podle výsledků terénních průzkumů nutno dodat, že (dle odhadu) velmi podobné parametry 

srážkové události nevedou ke stejným dopadům na povrchu zemědělské půdy. První 



 

 

extrémnější srážky se objevily již na konci dubna v lokalitě Mšeno. Vyvolaly výraznou erozi 

půdy na téměř všech monitorovacích bodech a významněji tam, kde půda byla bez pokryvu, 

popřípadě s neúplným zapojením porostu. Svou roli hrály i parametry reliéfu a agrotechnické 

operace na pozemcích. Nicméně během června se vyskytly rovněž srážkové události 

s významnými hodnotami maximálního hodinového úhrnu (mezi 11 až 24 mm), nebo 

opakovaně s denním úhrnem do 20 mm, přesto nebyla další eroze půdy sledována. Protože na 

pozemcích byla v tu dobu již vzrostlá vegetace zasetých plodin jetele, obilniny ozimé, 

obilniny jarní, řepky ozimé a dokonce kukuřice (zmíněno ve stoupajícím pořadí v jakém roste 

erozní ohroženost půdy podle Podhrázské a Dufkové 2005). Z tohoto je patrný vliv zapojení 

porostu na snížení potenciálu vzniku erozních událostí po významné srážkové události.   

 

Závěr 

V rámci řešení projektu „Vývoj automatizovaného nástroje pro optimalizaci monitoringu 

eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod“ byly instalovány 3 automatické 

srážkoměry na lokalitách operativního monitoringu Vraný, Mšeno a Pyšely. Vzhledem 

k očekávané velké prostorové proměnlivosti srážek v rámci těchto lokalit (s výměrou celkem 

67,5 km
2
) bylo doporučeno získat informace o srážkových úhrnech na celé ploše pomocí 

produktů meteorologických radarů. Rastrová vrstva odhadu srážkových úhrnů, která vzniká 

kombinací radarových dat a měření srážkoměrů ČHMÚ, byla využita k odhalení prostorové 

proměnlivosti úhrnů srážek mezi monitorovacími body lokalit. Využitelnost kombinovaných 

odhadů (MERGE) byla ověřována srovnáním s bodovými údaji instalovaných srážkoměrů. 

Četnosti odchylek, které vznikly rozdílem odhadů MERGE a měřených srážkových úhrnů, 

sice byly vytvořeny z poměrně malého vzorku dat (384 případů denních úhrnů v období 

sledování 1. 6. – 1. 11. 2017 a 1. 4. – 1. 11. 2018; 256 případů hodinových úhrnů ve 

vybraných dnech roku 2018), ale výsledky se blíží četnostem odchylek v odpovídajících 

kategoriích úhrnu srážek z dřívějšího srovnání MERGE s nezávislými manuálními 

srážkoměry ČHMÚ (přes 10 000 případů) v rámci projektu. Průměrná odchylka rozdílů u 

denních úhrnů byla 0,2 mm, rozptyl -13,8 až 9,4 mm. Nejčetnější odchylky byly v kategorii 

do ±0,2 mm (38,3 %), v kategoriích do ±2 mm včetně bylo 88,1 % případů. U hodinových 

úhrnů byla ve stejných kategoriích četnost 53,4 %, resp. 93,8 %. Nutno dodat, že na rozložení 

odchylek má velký vliv většinový výskyt malých srážkových úhrnů (cca 75 % s denním 

úhrnem 0,2 až 5 mm) a jen malý počet případů s denním úhrnem nad 10 mm (28 tj. 9,8 %). 

Velké rozdíly mezi daty hodinových úhrnů srážek byly blíže zkoumány i pomocí 

5minutových animací radarových odrazů, tedy přímý postup přeháněk a bouřek. Většina 



 

 

sledovaných odchylek hodinových úhrnů nad 2 mm vznikla tím, že se srážkoměr nacházel na 

okraji výrazného konvektivního jevu s výrazným gradientem izohyet. Tak velkou prostorovou 

variabilitu není možno zobrazit pomocí rastru 1×1 km. Druhou významnou příčinou jsou 

povětrnostní podmínky ve vrstvě mezi povrchem a výškou radarového měření ve 2 km. 

V bouřkách hrají roli intenzivní výstupné a sestupné pohyby nebo horizontální proudění 

vzduchu, které mohou ovlivnit místo a čas dopadu srážek. 

Některé ze zmiňovaných příčin odchylek, resp. jejich kombinací, lze částečně eliminovat 

využitím podrobnějšího časového kroku odhadu MERGE – klouzavé hodinové sumy po 10 

minutách. Ty by přispěly i k přesnějším výsledkům hledání maximálního hodinového úhrnu, i 

když jejich výpočet v operativním režimu může být více ovlivněn chybami měření 

srážkoměrů. Představu o proměnlivosti úhrnu srážek v daném pixelu mohou upřesnit i 

doplňující informace o odhadech v okolních osmi pixelech.  

Radarové produkty posloužily k odhalení potenciálně erozivních srážek v monitorovacích 

bodech lokalit, kdy je nezaznamenaly instalované srážkoměry. Vzhledem k tomu, že testování 

odhadů hodinových úhrnů srážek bylo využito od dubna 2018, bylo zaznamenáno pouze 

omezené množství výrazných srážkových událostí. Srážkoměry odhalily 12 případů 

překročení zvoleného limitu denního úhrnu 12,5 mm, zatímco odhady MERGE 19 případů 

v monitorovacích bodech. Následné terénní šetření pro hodnocení stupňů eroze však ukázalo, 

že potenciál rozrušování a následný odnos půdních částic srážkami je výrazně snižován 

rostlinným pokryvem. Proto bylo nejvíce erozních událostí sledováno brzy na jaře. Malé 

množství případů výrazných srážek sledovaných na pozemcích za totožných podmínek 

neumožnilo blíže upřesnit kritické srážkové parametry. Bylo ale zjištěno, že na zemědělské 

půdě bez pokryvu nebo s nezapojeným porostem plodin působí erozi například již srážky o 

celkovém úhrnu 7,7 mm s maximální hodinovou intenzitou jen 2,6 mm (pravděpodobně 

s výraznější minutovou intenzitou). 

Vzhledem k tomu, že kromě příčinných srážek lze všechny ostatní faktory ovlivňující 

hodnocení eroze půdy popsat pro libovolné místo, mají plošné odhady úhrnů srážek 

z kombinace radar-srážkoměry zatím nevyužitý potenciál. Přestože eroze půdy je spojována 

s výraznými srážkami, u kterých dochází z výše popsaných příčin častěji k větším odchylkám 

odhadu srážkového úhrnu od měření, není závažná eroze jevem pouze bodovým. Její 

prostorový rozsah může zasahovat do míst s odlišnými srážkovými parametry, což může 

simulovat nejistoty radarového odhadu při bodovém srovnání. Hodnocení odhadu srážek 

z okolních pixelů poskytuje lepší přehled o proměnlivosti srážek na ploše alespoň několika 



 

 

kilometrů čtverečních. Pro výpočet maximální výšky odtoku na erodované ploše bylo proto 

využito odhadu maximálního hodinového úhrnu srážek v každém pixelu. 
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Summary 

Data from rain gauges used for the description of precipitation event parameters, after which 

there is erosion on agricultural land, is only representative in the close surroundings. This 

work looks at what the other possibilities are for obtaining data regarding precipitation 

amounts. Meteorological radars, which detect precipitation targets above the entire area of the 

Czech Republic, can be combined with ground measurements of selected rain gauges at 

approximately 500 stations. Such approach combines advantages of detection and estimation 

of spatial precipitation amounts at a layer 2 km above sea level and real measured data, which 

provide point measurements of precipitation total reaching the ground.  

Data from 3 installed automatic rain gauges and the corresponding point measurements 

obtained from the combined raster of precipitation estimate, the so-called MERGE, were 

compared for 2017 and 2018 for 3 locations used for agricultural land erosion monitoring 

Vraný, Mšeno and Pyšely. Daily precipitation totals were analyzed for verification of all rain 

days since the time of installation of the rain gauges because these totals can be verified also 

for the nearby manual CHMI rain gauges. Based on measurements or MERGE estimates for 

the locations of interest, particular days were selected, which had or could have a precipitation 

amount of over 12.5 mm or very intense precipitation was observed. Subsequently a field 

survey was conducted at the monitored locations to assess the extent of erosion on agricultural 

land. A more detailed raster layer was used for the days selected in year 2018. Estimates of 

hourly totals from MERGE were compared with hourly precipitation amounts measured by 

rain gauges of operative monitoring and the course of hourly totals was also assessed for all 

46 monitored points.  

Deviations between precipitation totals were caused by differences in MERGE estimates and 

rain gauge data for pairs, where the values were non-zero from both sources. The result was 

an analysis of deviations of 384 daily and 256 hourly precipitation totals. The average 

deviation of 0.2 mm, as well as the highest frequency of deviations up to ±0.2 mm (38.3 %) 

are affected by high number of days with low daily precipitation amount. Significant 

differences can be seen on days with high precipitation amount, however, there was not many 

of such days, daily precipitation total above 10 mm was only observed in 28 cases (9.8 %). In 

the subsequent more thorough part of the analysis, the effect of time shift at the turn of an 

hour between the radar detection and measurement in the order of minutes was highlighted. 

The main causes of deviations between precipitation estimate and measured data are weather 

conditions in convective phenomena and in the atmosphere layers below and technical 

possibilities of processing and analysis of the raster data. Apart from high-quality radar 



 

 

measurements, sufficient number of radar-rain gauge pairs is also significant for the actual 

calculation of combined precipitation estimates. Adjusted radar estimates express, by an 

average coefficient, the relationship between the precipitation amount at 2 km height and 

close above the ground. Final adjustment consists of combining the adjusted estimates with 

values measured by selected rain gauges, values of which affect the estimates in their 

surroundings. However, even the resulting 1×1 km raster is in some cases insufficient to 

accurately express the large spatial variability of precipitation. The deviations are even more 

significant for a point in space when one analyzes a situation at the edge of heavy 

precipitation.  

Four deviations above 6 mm where found among daily totals. The highest overestimation of 

MERGE estimate was 9.1 mm and underestimation 7.6 mm. There were another 14 deviations 

lied in the interval between 2 and 6 mm. Using animated radar data for the locations of 

interest it was proven that the deviations were most frequently found on the edge of heavy 

rain or thunderstorm with significant gradient of isohyets or at the turn of two hourly values.  

Based on field observations it was found that erosion on agricultural land can also be initiated 

by a precipitation event, which does not reach the expected parameters. In mid-April a sheet 

and linear erosion was detected after a precipitation event with a total precipitation amount of 

just 7.7 mm and maximum hourly rain rate of 2.6 mm in Mšeno. A significant factor in this 

case was the soil surface without any significant vegetation cover. An extensive erosion 

activity took place at the same location at the end of May during a precipitation event with 

estimated hourly totals up to 23.2 mm. Further analysis revealed that nearby areas with 

equivalent relief parameters, similar surface properties and agrotechnical operations showed 

very variable erosion extent. Variable precipitation parameter was the estimated maximum 

hourly rate of 8.5 mm vs. 14.9 mm. In contrast, very similar maximum hourly rates (of 

approximately 16 mm), which were seen during a precipitation event in June, showed the 

effect of high-grown vegetation on agricultural land – in this case, erosion was not observed. 

Precipitation estimates from radar data combined with rain gauges data play a significant role 

in description of rain events in any location. Despite the fact there can be differences between 

point measurements and estimated totals, such spatial information can identify potential for 

erosion, which measuring stations did not indicate. 

 


