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Hydrologické projevy sucha 2012 na jižní Moravě
Hydrological impacts of drought 2012 in southern Moravia
Antonín Malý
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

Abstrakt
Článek je věnován stručnému zhodnocení projevů sucha v rámci povrchové složky vodního
cyklu v kalendářním roce 2012. Hlavním záměrem je posouzení extremity události a její
prostorové variability v rámci zájmového území jižní Moravy. Zároveň je analyzován vliv
vybraných vodních nádrží na zmírnění hydrologického sucha. V diskuzi jsou nastíněny
některé obecné charakteristiky sucha a problémy, kterým se při studiu uvedeného fenoménu
nelze vyhnout.
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Abstract
This paper is focused on the evaluation of drought within the surface part of hydrosphere in
the year 2012. The main purpose is to make an assesment of extremity and spatial variability
of the event, located in the south-eastern part of the Czech Republic, South Moravia in particular. The paper analyses the impact of important water reservoirs on hydrological drought
reduction. We discuss some general characteristics concerning drought and some other problems related to the topic.
Keywords: hydrological drought, hydrological regime, water reservoir, frequency analysis

Úvod
Hydrologické sucho bývá chápáno jako událost či jev vyznačující se déletrvajícím
nedostatkem vody ve vodních tocích, nádržích či zvodních. Je pro něj typické zpoždění vůči
suchu meteorologickému (viz obrázek 1) a agronomickému a mimo jiné také poměrně velká
časoprostorová variabilita jeho intenzity.
V období trvajícím od srpna 2011 do května 2012 se vyskytla na srážky extrémně
podnormální perioda, která postihla nejdříve střední Moravu, posléze hlavně jihovýchod
České republiky. Podle Zahradníčka a kol. [5] převyšuje teoretická doba opakování
zaznamenaných srážkových úhrnů za celé uvedené období (srpen 2011 až květen 2012),
odvozená z referenčních klimatických podmínek 1961–2000, pro značnou část jižní Moravy
100 let. Naším cílem bude lokalizovat a odhadnout maximální extremitu události
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souvisejícího hydrologického sucha a na vybraném území ho porovnat s podobnými situacemi
tohoto a minulého století.

Obrázek 1: Vazba mezi srážkami a průtoky v období 2011 až 2013

Pozn.: Obrázek ilustruje interakci mezi meteorologickým a hydrologickým suchem na příkladu dat
průměrných měsíčních úhrnů srážek v Jihomoravském kraji a průměrných měsíčních průtoků ve
stanici Litava-Rychmanov. Normálem se zde rozumí období 1961–1990.

Materiál a metody
V prvním kroku jsme chtěli stanovit orientační střední hodnotu průměrné doby opakování
hydrologického sucha v rámci regionu jižní Moravy, anebo alespoň její významné části.
Hledali jsme proto vodoměrné stanice, které zahrnují velkou část zájmového území
(minimálně 500 km2) a mají dlouhou souvislou řadu pozorování. Další podmínkou bylo, aby
hydrologický režim v takto vybraných stanicích nebyl významně ovlivněn manipulacemi na
vodních nádržích. Zvoleným kritériím nejvíce vyhovuje vodoměrná stanice Strážnice na
dolním toku řeky Moravy (přestože odvodňuje území přesahující zájmovou oblast). Všechny
ostatní stanice na významných vodních tocích regionu zásadním způsobem porušují jednu
nebo více podmínek.
Stanice Morava-Strážnice, viz obrázek 5, vyhodnocuje průtoky od roku 1921. Pro
každý kalendářní rok (variantně také pro hydrologický rok) pro ni byly stanoveny
nedostatkové objemy pod zvolenou prahovou hodnotou průtoku Q330d (jedná se o průtok s
pravděpodobností dosažení nebo překročení přibližně 90,3 %), a dále také doby podkročení
prahového průtoku. Výchozími podklady přitom byly průměrné denní průtoky z databáze
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Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Vysvětlení k pojmům nedostatkový objem
a doba podkročení, často zmiňovaných v literatuře, např. [2], [3], [4] uvádíme níže ve
vztazích (1) až (4). Jakmile jsme hodnoty vybraných ukazatelů sucha z jednotlivých
kalendářních let seřadili podle velikosti, zjistili jsme jejich pořadí a na základě toho pak
příslušnou dobu opakování hydrologického sucha v roce 2012 podle vzorce (5).
k

NO j  86 , 4    Q i
i 1

LQ  Q i 
 LQ  Q i
Q i  
když

LQ

Q
0
i


(1)

(2)

k

Tj 

t

i

i 1

(3)

LQ  Q i 
1
t i   když

LQ

Q
0
i



(4)

NO j znamená roční nedostatkový objem v j-tém roce [tis. m3]

k značí délku j-tého roku [dny]

LQ je prahová hodnota průtoku [m3/s]
Qi je průměrný denní průtok v i-tém dni j-tého roku [m3/s]
T j je doba podkročení prahového průtoku v j-tém roce [dny]

N 

1
m 

LN  1 

n 1


(5)

N je průměrná empirická doba opakování velikosti jevu v rámci sledovaného období [roky]

m je pořadí velikosti zkoumaného jevu v rámci řady sestupně seřazených ročních hodnot
celého sledovaného období [-]

n je délka sledovaného období [roky]
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Jelikož jsou výsledky výše uvedeného postupu zásadním způsobem ovlivněny skutečností, že
stanice Morava-Strážnice odvodňuje území přesahující zájmový region, rozhodli jsme se
předchozí metodu modifikovat. Vybrali jsme si území tvořené mezipovodím mezi stanicemi
Kroměříž a Strážnice (2116 km2), viz obrázek 5. Obě stanice mají souběžné pozorování od
roku 1921. Pro každý kalendářní rok jsme analyzovali příslušné diference klouzavých
průměrných průtoků pro okna o délce X-měsíců mezi dolní a horní vodoměrnou stanicí.
Protože se v případě jednoměsíčních průměrných průtoků v datech objevují záporné přírůstky
průtoku z mezipovodí (jsou způsobené výskytem povodně na konci daného měsíce), ukázalo
se jako vhodné analyzovat diference průměrných průtoků až pro dvou a víceměsíční klouzavý
interval.
Poté, co jsme v každém kalendářním roce nalezli nejnižší hodnotu průměrného Xměsíčního přírůstku průtoku z mezipovodí a tyto seřadili podle velikosti, bylo možné
extremitu hydrologického sucha v roce 2012 posoudit obvyklou frekvenční analýzou. Ještě
předtím jsme provedli kontrolu, zda nalezené minimální hodnoty diferencí X-měsíčních
průměrných průtoků nejsou negativně ovlivněny zmíněným efektem výskytu povodně na
konci daného měsíce, což se v žádném z případů neprokázalo.

Obrázek 2: Koryto Veličky nedaleko obce Tasov dne 5. září 2012

Foto: J. Koštek
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Pro vyjádření regionální variability hydrologického sucha v povrchových tocích jižní Moravy
jsme znovu použili průměrné měsíční průtoky (tentokrát však nikoli jejich diference) pro 27
vybraných ovlivněných i neovlivněných vodoměrných stanic. Opět jsme pro všechny
uvažované kalendářní roky hledali minimální hodnoty klouzavých průměrných průtoků o
proměnlivé délce X-měsíců. Při stanovení extremity sucha roku 2012 jsme vycházeli ze
zkráceného referenčního období 1992 až 2012. Počátek referenčního období byl zvolen jako
kompromis mezi požadavkem na co nejdelší souběžná vodoměrná pozorování vybraných
stanic a požadavkem na maximální zachování homogenity řad z hlediska velikosti
antropogenního ovlivnění hydrologického režimu. Velký ohled při výběru referenčního
období byl přitom brán na provoz významných vodních nádrží.
Při posuzování prostorové variability hydrologického sucha je vhodné doplnit relativní
ukazatele (což je případ výše použité doby opakování jevu) o indikátory vázané k vodnosti
území. V případě našeho článku konkrétně využijeme průměrný specifický průtok (ten
vyjadřuje hodnotu průměrného průtoku přepočtenou na 1 km2 území). V rámci kalendářního
roku 2012 jsme stanovili průměrný specifický průtok za období červenec až říjen všem 27
vybraným stanicím. Časový úsek byl zvolen tak, aby postihoval typickou nejsušší čtyřměsíční
periodu roku 2012.

Vliv vybraných vodních nádrží na zmírnění projevů hydrologického sucha byl opět zkoumán
na základě průměrných měsíčních průtoků prostřednictvím stanovení pravděpodobnosti
překročení pro různě dlouhá období. Tentokráte jsme volili takové vodoměrné stanice, které
jsou umístěny v těsné blízkosti významných vodních děl a jsou tzv. v páru, tj. jedna z nich
uzavírá povodí těsně nad vzdutím nádrže a druhá je vždy nedaleko pod hrází vodního díla.
Aby bylo srovnání názornější, zahrnuli jsme výsledky každého páru stanic do jednoho grafu.
V případě vodní nádrže Vranov bylo třeba použít trojici stanic (dvě jsou lokalizované na
přítoku do nádrže, jedna stanice na odtoku). Součtem měsíčních průtoků v dvojici měrných
profilů na přítocích do nádrže Vranov jsme vytvořili jednu fiktivní vodoměrnou stanici.

Kromě toho byly zkoumány vlastnosti časové řady ročních nedostatkových objemů a ročních
dob podkročení prahového průtoku Q330d ve stanicích Morava-Strážnice, Jihlava-Dvorce a
Svratka-Borovnice. Prvky časové řady jsme oklasifikovali na hodnoty nadprahové a
podprahové, přičemž byla testována různá velikost prahové hodnoty. V dalším kroku jsme
stanovili průměrnou relativní četnost výskytu nadprahových hodnot v časové řadě. Spolu s
tím jsme ke každému prvku řady přiradili prvek bezprostředně následující. Na tomto základě
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pak byl nalezen počet případů, kdy je nadprahová hodnota parametru sucha následována další
nadprahovou hodnotou. Nakonec jsme s pomocí součtového binomického rozdělení nalezli
hladinu pravděpodobnosti, při které dochází k empiricky zaznamenanému počtu dvou případů
nadprahové hodnoty v časové řadě po sobě (pro zcela náhodné rozdělení prvků). Uvedenou
metodou je možné zkoumat, zda jsou jednotlivé prvky časové řady ukazatelů sucha nezávislé,
nebo mají vnitřní řád.

Výsledky a diskuze
Meziročního srovnání délek dob podkročení (trvání sucha) a nedostatkových objemů
(velikosti sucha) ve stanici Morava-Strážnice za období 1921 až 2012 je na obrázku 3.
Extremita hydrologického sucha kalendářního roku 2012 podle obou zvolených kritérií
odpovídá dlouhodobé průměrné době opakování tři roky. Z výsledků je zřejmé, že význam
události v rozsáhlém povodí jako celku (9146 km2) nebyl nijak mimořádný a zůstal daleko za
naším očekáváním. Ještě dříve, než se zaměříme na to, jak vypadala doba opakování pro
menší, srážkově výrazněji podnormální územní celek, podrobněji si rozebereme dosažené
výsledky. Co dalšího se dá vyčíst z obrázku 3?
Předně můžeme zjistit, že řady ročních hodnot dob podkročení a nedostatkových
objemů mají asymetrické rozdělení – případů extrémně nízké vodnosti je podstatně méně, než
případů kdy sucho zaznamenáno nebylo. Přitom platí, že roční nedostatkové objemy mají
vyšší koeficient asymetrie, než je tomu u ročních dob podkročení.

Obrázek 3: Vývoj ukazatelů sucha na řece Moravě ve Strážnici v letech 1921 až 2012
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Pozn.: Oba ukazatele jsou stanoveny vzhledem k prahové hodnotě Q330d odvozené z celého období.
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Mnohem zajímavější je poznatek, že případy sucha nejsou na časové ose rozloženy
nahodile, ale mají tendenci se shlukovat minimálně na dvou úrovních. Jednak se velmi často
opakují v následujících letech po sobě, jednak dochází k periodám zvýšené četnosti suchých
let na časové ose. Na datech několika vodoměrných stanic se ukázalo, že delší suchá perioda,
typická pro první polovinu 20. století, končí obvykle mezi roky 1954 a 1964 (v závislosti na
poloze stanice). Poté následuje 20 až 30 na hydrologická sucha nebývale chudých let. V
dalším období trvajícím do současnosti se opět objevují sucha, ale zdaleka ne v tak hojné
míře, jako tomu bylo v první polovině minulého století.
Po provedené selekci datového vzorku ročních nedostatkových objemů na případy s
nadprůměrnými hodnotami tzv. „suché“ roky a případy s podprůměrnými hodnotami zjistíme,
že pravděpodobnost výskytu nadprůměrného ročního nedostatkového objemu v časové řadě
1921–2012 ve Strážnici na Moravě je 31,5 %. Jaká je pravděpodobnost, že po nadprůměrně
suchém roce následuje opět nadprůměrně suchý rok? Za předpokladu, že by se přírodní
procesy řídily čistě náhodnými procesy, je to oněch 31,5 %. Empirická pravděpodobnost v
našem datovém materiálu však činí 57,1 %. Na základě statistického testování pak s 99,8 %
pravděpodobností můžeme odmítnout tvrzení, že by se suché roky (zde definované jako
případy s nadprůměrnými hodnotami ročních nedostatkových objemů) vyskytovaly v časové
řadě nahodile.
Obdobné výsledky vykazuje i případ, kdy data rozčleníme podle hydrologických let. V
daných lokalitách se ukázalo, že síla průkaznosti organizovaného výskytu suchých let je
poměrně rezistentní vůči úpravám prahové hodnoty použité pro výpočet. Pokud stejnou
analýzu provedeme pro časové okno o délce dvou let (první a druhý rok časové řady tvoří
nyní „rok 1“, třetí a čtvrtý rok tvoří „rok 2“, atd.), hypotézu nahodilosti výskytu nadprůměrně
suchých dvouletých period můžeme zamítnout s pravděpodobností 95,3 %. Při délce
časového okna tři roky nalezená pravděpodobnost již klesá na 66,5 %. Podobná
organizovanost ve výskytu suchých let byla sledována např. v profilu Dvorce na řece Jihlavě
(hydrologická pozorování jsou zde k dispozici od roku 1928), či v Borovnici na Svratce (od r.
1925). V poslední jmenované stanici je s ohledem na velikost povodí, hydrogeologické
podmínky a další faktory „paměť“ systému kratší.
Stejná analýza byla provedena, spíše pro zajímavost, také v profilu Labe-Děčín, kde je
k dispozici nejdelší souvislá řada denních průtoků v České republice (od r. 1888). Zde se
podle očekávání prokázala nehomogenita časové řady, kdy velké údolní nádrže v posledních
zhruba šedesáti letech systematicky zvyšují minimální průtoky. Z uvedeného důvodu nelze
zde zaznamenané shlukování suchých let přičíst pouze na vrub přirozeným setrvačným
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mechanizmům zkoumaného povodí, ani běžnému dlouhodobému kolísání četnosti výskytu
podnormálně vodných let.
Co může být příčinou zjištěné „paměti“ povodí? S ohledem na průkaznost stejných
vzorců chování v několika navzájem vzdálených vodoměrných profilech můžeme prakticky
vyloučit hypotézu, že se jedná o nahodilou chybu ve vyhodnocení průtoků, nebo o vlastnost
vyvolanou antropogenním zásahem do hydrologického režimu krajiny. Pravděpodobnější, ale
bohužel velmi obecné vysvětlení může spočívat v tom, že libovolné povodí funguje jako
setrvačník – jeden velký rezervoár, složený z bezpočtu menších nádrží. Pokud v systému v
jistém okamžiku voda chybí, tento deficit se propaguje po určitou dobu dále, dokud není
dostatečně vykompenzován nadnormální dotací přitékající vody. Z našich dat vyplývá, že
uvedená doba plnohodnotné kompenzace velmi často přesahuje dva kalendářní, respektive
hydrologické roky. Zajímavé by proto bylo sledovat, jak délka paměti povodí souvisí s
hydrogeologickými podmínkami, jeho plošnou velikostí a podobně.
Jestliže bychom se na problém podívali z opačné strany a zkoumali dlouhodobé
zákonitosti ve výskytu enormně vodných let, zpravidla provázených povodněmi, i zde
bychom mohli pochybovat o časové nezávislosti extrémů [1]. Připustíme-li možnost, že
povodňový režim je v měřítku několika dekád do značné míry řízen astronomickými,
případně na ně navazujícími cirkulačními cykly, musíme počítat s tím, že podobné faktory
budou působit také na nestacionaritu výskytu suchých period.

PŘEVRÁCENÁ HODNOTA MINIMÁLNÍHO ROČNÍHO
4-MĚSÍČNÍHO PRŮTOKU [m-3 . s]

Obrázek 4: Největší sucha v povodí Moravy mezi Kroměříží a Strážnicí v l. 1921 až 2012
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Pozn.: Osa y vyjadřuje převrácenou hodnotu minima z řady diferencí průměrných klouzavých čtyřměsíčních
průtoků mezi stanicemi Morava-Strážnice a Morava-Kroměříž v daném kalendářním roce. Logaritmicky
transformovaná osa x uvádí empirickou pravděpodobnost překročení těchto hodnot.
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Vraťme se nyní od teoretických úvah zpět k hlavnímu tématu našeho příspěvku. Zařazení a
porovnání roku 2012, stanovené z minimálních diferencí průměrných X-měsíčních průtoků z
každého kalendářního roku napovídá, že od roku 1921 se v území ohraničeném stanicemi
Morava-Kroměříž

a

Morava-Strážnice

vyskytlo

pouze

pět

případů

výraznějších

hydrologických such. Sušší periody, než byl rok 2012, se objevily v letech 1933, 1947, 2003,
1932 a 1992. Dlouhodobá průměrná doba opakování námi zkoumaného jevu tedy činí
přibližně 15 let. Empirická čára překročení převrácených hodnot z ročních minimálních
diferencí průměrných čtyřměsíčních průtoků ve Strážnici a Kroměříži je prezentována na
obrázku 4. Na první pohled je zde patrná výjimečnost kalendářního roku 1933 ve srovnání s
ostatními výseky zkoumaného období. Zdá se, že teoretická doba opakování sucha v roce
1933 výrazně překračuje 100 let.
Prostorovou variabilitu hydrologického sucha 2012 zachycuje obrázek 5. Každou vybranou
stanici zastupuje jeden polární graf. Zatímco barva výplně grafu značí velikostní kategorii
specifického průtoku v dané stanici, tvar polárního grafu prozrazuje vývoj pravděpodobnosti
překročení zaznamenaných minim průměrných X-měsíčních průtoků v roce 2012 vůči
referenčním podmínkám z let 1992–2012.
Téměř u všech stanic extremita suché periody 2012 roste s délkou časového okna,
které podrobujeme analýze. Znamená to, že roční průtoky jsou z hlediska doby opakování
extrémnější než minimální dvou či čtyřměsíční průtoky. Tento trend sílí u vodoměrných
stanic reprezentujících povodí s výraznými, umělými či přirozenými retenčními kapacitami.
Tyto kapacity dokážou po omezenou dobu hydrologické projevy sucha minimalizovat, pokud
však sucho trvá déle, jejich akumulační prostory již na zásadní nalepšení průtoku nestačí.
Pokus o jednoduché vyjádření předchozího sdělení může tedy znít: sucho 2012 na jižní
Moravě nebylo ojedinělé z hlediska maximální intenzity jeho projevů, ale především svou
délkou.
Extrémně podnormální srážkové poměry trvající deset měsíců a ukončené v květnu
roku 2012 přinesly nejdříve pozvolný, později výrazný pokles vodnosti povrchových toků na
jižní Moravě. Dramatické ochuzení zásob podzemních vod v průběhu mimovegetační sezóny
2011/2012 se podepsalo na tom, že ani nadnormální srážky v druhé polovině roku 2012
nedokázaly zvrátit další, byť již mírnější poklesy hladin vodních toků. Hrozba silného
nedostatku vody se v roce 2013 nenaplnila díky pokračující nadnormální srážkové dotaci.
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Obrázek 5: Regionální projevy hydrologického sucha 2012 na jižní Moravě

Pozn.: Tangenciální směr v polárním grafu vyjadřuje délku klouzavého období v daném kalendářním roce (2–12 měsíců). Radiální směr v grafu značí
pravděpodobnost překročení nalezené minimální hodnoty X-měsíčního klouzavého průměrného průtoku. Pravděpodobnost překročení je výsledkem porovnání
údaje z roku 2012 vzhledem k referenčnímu období 1992 až 2012. Barva výplně grafu kategorizuje vodoměrné profily na základě velikosti průměrného specifického průtoku v období červenec až říjen 2012.
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Z hlediska regionálních rozdílů si všimněme, že extremita hydrologického sucha
v roce 2012 mírně rostla směrem po toku Moravy. Značně nevyrovnaná je situace v horní
části povodí řeky Dyje. Zatímco sucho výrazně zasáhlo povodí Moravské Dyje ve stanici
Janov, ve stanici Podhradí pod zaústěním Rakouské Dyje (Deutsche Thaya) jeho extremita
skokem klesla, aby vzápětí opět nabrala vzrůstající tendenci. V rámci zkoumaných lokalit se
hydrologické sucho (krátkodobě) dotklo nejsilněji povodí k vodoměrným stanicím SvratkaDalečín, Velička-Velká, viz obrázek 2 a 8 a Olšava-Uherský Brod. Z pohledu víceměsíčního
časového úseku se nejvíce podnormální průtoky objevují ve stanicích Punkva-Skalní Mlýn
(oblast Moravského krasu), Velička-Velká, Svitava-Bílovice a Olšava-Uherský Brod. Naopak
nejméně se hydrologické sucho projevilo ve stanicích Dyje-Podhradí, Litava-Rychmanov,
Trkmanka-Velké Pavlovice a Jevišovka-Božice.

Porovnání extremity roku 2012 s významnými suchy z let 1992 a 2003 pro vybrané stanice na
důležitých tocích jižní Moravy je na obrázku 6. Ačkoliv se pořadí suchých let liší v prostoru a
čase, k obecně nejhorším projevům došlo v roce 1992.

Poslední rozbor se týká vlivu vybraných vodních nádrží na zmírnění doby opakování
hydrologického sucha 2012. Výsledky jsou prezentovány v obrázku 7. Největší pozitivní vliv
(ve smyslu zmírnění extremity sucha) byl sledován u soustavy vodních děl Vír I a II na řece
Svratce. Velmi zřetelný pozitivní vliv z hlediska krátkodobého sucha měla také nádrž
Mostiště na řece Oslavě. Opačná situace nastala u vodních nádrží Vranov a soustavy
Dalešice-Mohelno, kde extremita hydrologického sucha na odtoku ze soustavy převýšila
hodnotu na přítoku. Je však nutné si uvědomit, že to neznamená, že by uvedené vodní nádrže
situaci v roce 2012 zhoršovaly. Správnější vysvětlení může znít, že relativní míra nalepšení
průtoku nedosahovala běžné úrovně z let 1992–2012. Příčinou může být podprůměrná
akumulace vod na začátku suché periody 2012 ve srovnání s referenčním obdobím, nebo
zvolená manipulační strategie. Například u nádrže Dalešice by byl takový postup, s ohledem
na primární poslání vodního díla – zajištění vodních zásob pro účely chlazení jaderné
elektrárny Dukovany – zcela pochopitelný.
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Obrázek 6: Porovnání extremity nedávných such ve vybraných vodoměrných profilech

Pozn.: Vysvětlivky k polárním grafům jsou uvedeny v textu a v obrázku 5. Roky jsou
definovány kalendářně.

Obrázek 7: Vliv vybraných vodních nádrží na zmírnění účinků hydrologického sucha 2012

Pozn.: Vysvětlivky k polárním grafům jsou uvedeny v textu a v obrázku 5.
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Obrázek 8: Koryto Veličky nedaleko Hroznové Lhoty dne 5. září 2012

Foto: J. Koštek
Závěr
Během léta a podzimu roku 2012 se na jižní Moravě objevila velmi výrazná perioda
snížených vodních stavů. Stalo se tak v důsledku několikaměsíčních podnormálních
srážkových úhrnů v daném regionu, především jako reakce na nedostatečnou akumulaci
podzemních vod v předchozím období. Teoretická průměrná doba opakování hydrologického
sucha se v nejpostiženějších oblastech pohybovala okolo dvaceti let, na několika lokalitách jej
pravděpodobně překročila. Extremita popisované události v zájmovém regionu odpovídá
zhruba roku 2003. Z hlediska vodnosti povrchových toků se však nejedná o tak výjimečnou
epizodu, jaká se odehrála například v roce 1992, nebo dokonce v roce 1933. Významné vodní
nádrže v různé míře omezily nepříznivé účinky hydrologického sucha s ohledem na svůj
akumulační potenciál a stanovené vodohospodářské priority.
Vedle toho bylo na datech několika vybraných vodoměrných stanic zjištěno, že prvky
řad ročních ukazatelů hydrologického sucha (jako jsou nedostatkový objem a doba
podkročení) nejsou vzájemně nezávislé, ale shlukují se jednak krátkodobě (v následujících
letech po sobě), jednak dlouhodoběji v měřítku dekád.
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