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TOTALS   AND   THE   ALTI1`UDE

SummRy

lhe  paper  deals  wíth  the  divíBíon  of  the  South  Moravian  Region  ínto  areaB
with  aífferent  types  of  dependence  of  the  precipitation  totals  on  the  altítude.
Altogether,   six  areaB  were  detemíned.   When  testing  the  dífferenoe  of  the  índl-
vídual  types  of  this  dependence,   dispersion  analysig  for  a  Bímple  claBsifícQtíon
was  used.   Ihe  coeffíoíents  of  the  regression  lines   of  the  dependence  of  the
precípitatíon  totalB  on  the  altítudes  for  the  indívídual  types,  valíd  for  the
indívidual  months,   yearB  Qnd  vegetation  SeaBong,   are  also  given.
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1      Úvol)

V  scyuvislosti   s   vypracováním  SVÚ  P-16-33-14-59-04/03  Klim&tické  poměry  Jiho-
moravBkého  kraje   byla  mimo  diné   též   zpmcovária   z;ávíslost   srážkových  úhrnů  na  riad-
mořgké   výšc*   pro   dané  úzieiní.   Jelikc>ž   se  však   problematika  ukázala   být   riEitolik
zajímavá,   bylo  rozhodnuto  se  jí  z&bývst   podrobněji  s  věnovat   jí  náBledující  pří-
spěvek.

Námětem  předložené  p.i.áce  je  wmezení  jednotlivých  oblastí  Jihomoravského
kraje,   iišících  se  navzájem  různou  z;ávislostí  srážkových  úhrriů  na  nadmořské   výšce.

Vztahu  mezi  srážkami  a   nadmořBkou  výškou   byla   na  našem  uzemí   i   jinde  ve   světě
věnovária  v  minulostí  značná  pozc)rnost,   neboť   spolehiivé  stanovení  této   závislosti
umožňude  určení  úhrnu  srážek   z;a   dané   období  pro   lokalíty,   kde  nebylQ  jejich  mě-
ření  prováděna.   To  má  velký  vyznam   zejméria   pro  hydrologickou  a   vctdohospodářskou

pi`axí,   avšak  vhodné  uplatnění  této  závislosti  lze  nalézt  i  v  některých  dalších
odvětvích  národního  hospodářství.   které  vyžaduůí  ke  své  činnoBti  udaje  o  Brážko-
vých  uhrnech.

Ž,ejména   v   padesátých  letech  se   vztahem   Brážek  a  nadmořE]ké   výšky   zabývala,
řadB   autorů,    &   nichž   lze   uvést   především  J3.   šalainom    [17]  ,   F.    r{eina   [13]  ,  [14]  ,[15]
a  V.   Picka[9]  ,  [10]  ,  [11]  ,  [12]  ,   z   drívějších  prací  lze  jmenovat   práci  A.   Gregora[6].
±`   ŘíkovEikého    n6]  ,   A.   Bi.ati.ár`k&  [4]   L.   L+   vlLáska[i8]  .

Někteří  z  těchto  autoiů  ve  svých  pracích  uvažují  o  vlivu  návětří  a   závětří
na  atmoĚ,Í.éric.ké   srážky,   jako  např.   F.   ttein   [13]  ,  [14]  ,  [15J,   F.   Říkovský[16]
a  V.   Picko[ii]  .   F.Vitásek    [18]pou2}e   upozorňuje  na  rozdílnost   v   závislosti   srážek
n&   nadjnořské  výšce   v   povodí  J)yje,   Moravy  &   Odry.   ostatní  &utoři   stanovují   regres-
ní  vztahy  pro  jednotlivé  adininiBtrativně  vymezené   celky  anebo  prcy   jednotlivá  po-
vcydí.   Přehied  těchto   vztahi  lze   nalézt   např.   v   učebnici  M.   JVoska   [7].

2     použl.TÝ  mlmlÁI.  A  ME1`oDmA

Jako  podkladového  materiálu   bylo  použito  údajů   o  dlouhodobj;ch  průměrných
měsíčriích  srážkovj;ch  úhrnech  za   c)bdobí  1851  až   l98o  pro   devadesát   stanic   ležících
ns  území  Jihomoravského  kraje,   popř.   v   jeho   blízkosti,   a  spravovaných  pobočkou
ČHMÚ  v   Bi.ně.   'i`yto  údaje   byly  převzaty   z   práce    [20]  .   hozložerií  dednotlivých  Eítanic

5e   zná2;orněno  na  obr.l,   použitá  symboiika  k   označení  jednotiivýoh  Eitanic   je  uve-
dena  v   tabulce   2  až   7.   Z  diouhodc>bých  pz.ůměrnych  měsíčních  úhrnů  srážek   byiy  vy-

počteny  diouhodobé  průmórné  roční  úhrny  srážek  a  úhmy  srážek  za  vegetační  obdobi,
jíchž   pak   byio  použito  v   dalším  zpracování  při  stanovení  jednotiivých  typů  záviB-
losti   srážek   na   nadmorBké   výšce.

Změna  srážek  s  nadmořskou  výĚkou  na  území  Jihomoravského  kraje                        Tabulka  1

Interval   (m  n.m.) 151- 201- 251- 301- 351- 401- 451- 501- 601- 701  .-
200 250 300 350 400 450 500 60o` 700 800

roční  úhrn  v  mm 524 559 571 606 633 624 598 624 670 719

úhrn  srážek  v  letníinpůlrokuvm
333 360 360 388 398 389 383 392 416 452

úhrn  srážek  v   zimnímpůlr.okuvmm '     191
199 211 218 235 235 215 232 254 267

počet   Btanic 10 118 12 8 9 4 11 lJ 4 1

3;gEžr?á::mť;
1179,8
223 , 6 276'8 330'4 380'8 420, 0 472' 5 548' 0 72 6 . 8 725, 0
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:ez;n3::oE3Eš:íýs§šgÉaníc  pn°  typ  I  S  uvedením  srážkových  úhmů  v  m             [abuiiía  2

Stanioe Označení       H   (m  n.m.) I  -  XII  `' IV  -  lx X  -  111

Budišov Bv                        48 4 568 61 207
Budeč Bč 487 573 372 201
Dačice Da 480 590 382 208
Džbánioe Dž 349 461 302 159

Heraltice He 546 577 364 213

Hrotovice tb 1421 545 353 192

Jemaíce
::          1[        :::

550 366 184

Jihlava 591 385 206

Kladeruby  n.   Oslevou Ko               1            4o5 543 349 194

Kostelní  Myslová m           '          569 584 376 208

Kuchařovice Kc                1             334 493 327 166

Mor.   Budějovice mu                 457 530 345 185

NáměšŤ   n.    oel&vou uO                         395 546 350 196

Skřinářov,   Na  Rohách sR                       608 605 382 223

Stonařov Sv 578 628 404 224

Třebíč qlř                        454 535 350 185

Vranov  n.   Dyji VD                          3 54 536 327 209

žez#moi:žš:iý:§šgíanic  pro  typ  II  B  uvedenín  grážkových  úhrnů  v  mm           qabuika  3

Stanice Označení H    (m   J1.m.) L  -  XII IV   -  IX X   -   111

Bohdalov Boh 575 659 405 254

Brtnice Br 517 640 392 248
Brumov   (okr.   Blaasko) Blu 1539 628 396 232
Bystřice  n.   ťer. BP 573 585 369 216

Kněževes J(n              ' 525 637 392 245

Měřín Mě 485 626 395 231

Mor.   Pavlovice MP 525 616 383 233

Nedvězí J'e 725 719 452 267

Nové   MěÉ]to   na   Mor. «M 613 707 418 289

Olešnice 01 547 650 405 245

Políěka Po 555 689 439 250

Sněžné,   Křížánky SK 620 705 432 273

Štěpánov  n.   Svr. Šs 335 579 359 220

veiké  Meziříčí Vm 452 592 372 220

Vír,   přehrada Vpř 480 598 J76 222
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g:Z:rvpáLuž:tžáhdmg±:Ešghp:;š3žp  ]][   s  uvedením  srážkových                                T,abuíM

Stanice Ozznačení H   (m   n.m.) I  -  XII IV  -  IX X   -   111
Banín,   vodárna Bvo 390 636 411 225
Božice Bož 216 493 321 172
Brno   -   HUBovice BH 276 505 323 182
Brno  -Rna,ví  hora BK 284              1             537 345 192
j3rno  -  Pisárky Bt'i 2o4            '           52o 337 183
Brno  -  přehrsda J3Př 240 1504 323 181
Brno  -  Tuřmy BT 241 499 332 167
Bučovice Bčv 239 528 341 187
Dolní  1,hota DL 280 1588 375 213
I)rnholec Dr 185 472 307 165
Kuřim Ku 291 548 350 198
Letovice I,e 337 616 394 222
MiroBlav Mi 270 497 324 173
Jiáměšť   m   Hané NH 249 530 353 1177
pohořeli(je Poh 183 480 320 160
Morkovice  -  Slížany MS 358 605 396 209
Stvoiová  -  Vikov Svl 390 651 415 236
Tišnov Ti 300 561 J65 196
Tvoříhráz Tv 255 494 321 173
Vyškov   -  Brňany VB 260 525 330 195

Sez:ag  z:U(±ž:třgýĚScEt:3š:kpr°  typ  IV  S  uvedením  grážkových  úhmů                       iiabuika   5

Stanice Označení H   (m   n.m.) I  -  XII lv  -  IX X   -   111
Boskovice Bo 400 614 402 212
Bukovinka Bkv 524 633 1389 244
Konice  -  Budětsko KB 462 600 385 215
Protivanov Pro 670 664 432 232
Ptení ťt 320 594 380 214
Rychtářov  -  Lhote RI, 395 607 373 234
Sloup Sl 478 608 390 218

%ez::=  p=uáĚ:±gů§cůt3#:É  pro  typ  v   s  uvedepím  srážkových  uhrnů                      Tabu]ka  6

Stanice Oz;načení H   (m   n.m.) I  -  XII IV   -   JJ( X   -   111
Břeclav Bře 161 532 332 2uO
Březolupy j3ř 225 651 408 243
Bystřice   p.   Host. BH 317 742 478 264
J3uohlcwioe J3uc 268 604 361 243
Dřevohostice Dř 236 671 439 232
Hodonín Hd 164 542 343 199
Holešov Ho 224 620 415 205
Kyj Ov Ky 191 569 356 213
Lanžhot La 165 537 332 205
Luhaěovice IJu 297 730 440 290
Ncipaj edla Ha 216 610 384 226
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ťokraěování Tabulka  6
Staníce Ozmčení H   (m   n.m.) I  - XII IV-H X   -   111
P-šánky t'I` 180 546 343 203
Strážnice St 176 554 360 194
Ví2íovice Vl 310 722 449 273

€ezLna:  ž::±ž:igÉ3cEt$3š:kpr°  typ  vI  E  uvedením  erážkových  úhmů                      Tabuika  7

Stanioe o2;načení H   (m   n.m.) I  -  XII IV   -   IX X   -   111
Blatnice J3l 220 565 368 197
Bulhary By 165 524 325 199
Bzzenec Bz 204 541 346 195
Hustopeče Hu 205 519 329 190
Kroměříž Kr 235 580 389 191
Mikulov Mv 220 542 346 196
Radějov  -  Mlýnky ttň 250 613 379 234
Starý  Hi`ozenkov SH 412 808 468 340
Strání Sí 385 801 451 350
Střílky stř 341 643 415 228
Těšany Tě 215 535 350 185
Uherský  Brod UB 261 599 385 214
Valtíce Va 210 493 306 187
Velká  ri. Veličkou VV 280 661 408 254
Velké  Pavlovíce VP 196 515 333 182
Ždáníce Žd 225 570 J62 2u8
Zidlochovice Zi 196 509 326 183

Za  metodický  přístup   byla  zvolena  typologická  pracovní  metoda  v  topologii,
uvedená  v  prácí   [5].   ťodie  těchto  eiutori  ize  objektivního  typologického  rozboru
dosáhnout   při  zachování  náBleduj íol'ho  poBtupu:

ž:  S;::2::2ít;g§u
2:   8;i5gi3ůítť;3ů.
Dříve   než   přiEitoupíme  k   podrobnějšímu  popísu  jednotlivých   bodů   tohoto   obec-

ného   postupu.   všimněme   gi,   jaké   jsou   průměrné  úhrny   srážeJ{   v   jednotlivých  výškovjjch
intervalech  na  celém  studcjvaném  území,   dak   jsou  uvedeny  v   tabulce   1.   Z   této   i;abulky

oe  zřejmé,   že  roční  úhmy  srážek  vzrůstají  příbližně  do  výšky  4o0  m  n.m.,   v  inter-
valu  vjíšek   4oo  až   50o  m  n.n.   náE]ieduje   pokles   srážek  a   teprve   od   500  m  n.m.   se
stoupající  výškou   opět  rostou.   obdobriy'   efekt   se  projevu3e  i   u  srážek  2}imniho
a  letn].ho   půlroku.   Pi.Gi   jediicjtlívé   ].esíc*   je   z;ávíslost   srážeJí   n&   nadmořské   výšce

čšraficky  znázorněna  na   obr.3.   I   z   tohoto  obrázku  je  zřejmý  pokleB  srážek  v   uve-
deném  výškwém  intervalu  téměř  ve  všech  měsících  v   roce.   8  výjimkou  srpm.

"a  základě  těchto  materiálů  lze  uBuzovat  na  to,   že  oblast  Jihomoravského
ki.aje   není  srážkově  homogenní  a  v  určitém  výškovém  íntervalu  převlád.ají  oblaBti,
v  nichž  se  projevuoí  vlivy  závětří,   čímž  lze  vygvětlit  pokles   srážkovÝch  uhrnů
v   rozmezí  výšek   400  až   500  m  n.m..   To   potvrzuje   nutnoBt   rozdělit   totct  uzemí  na
menší   obiasti,   v   níchž   lze   vyjádřit   závisioE!t   Eirážok   na  nadmořské   vj'7'šce   nějakou
monotónní  funkcí.
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2.1    Stanoveaí  timu

Ke  stanovení  jednotlivých  typů  byly  dlouhodobé  průměrné  roční  úhmy  erážok  pro
dedaotlivé  Eitanice  a  jejioh  nadmořské  výškir  vyneB©ny  do  korelogmm.   V   takto  ÍiiBka-
né  množině  bodů  nebylo  možno  najít   žádnou  výzriamějěí    J[orelaění  závieilost,   proto
byiy  vyěleněny  skupiny  stBnic   ležící  na  Éitejném  území  a  v  korelogramu  ge  řadící  při-
bližně  podél  Btejné  křivky.   Tímto  způsobem  byla  uvedená  možina  devad®sáti  gtanic
roz)děleria  do   šeati   typů.   navz}ááem  se   liáících  závislostí  srážek  ria  nadmořgké  výšce.
PřiřaBení  stanic  k  jednotlivým  typům  Bpolu  6   uvedením  nadmořskjích  výšek  a  `lhrnů
8|ážek  za  rok  a  vegeteLční.období  je  uvedeno  v  tabulce  2  až  7.

Tato  záviEilost   byla  pBk  pro  úhmy  grážek   za  rok  a  vegetaění  období  iryjádřeaa
rovnicí  regresní  přímky.   Přestože  bylo  k  vyjádření  této  závislosti  použito  i  poly-
nomů  druhého  a  třetího  Btupně,   ve  většině  případů  ge  uicáz;ala  na  základě  porovnání
gtřední  líneární  chyby  nejvhodnější  závíslost     pří]nková,   která  ostatně  byla  po-
užita  k  ténuž  účelu  i  většinou  výše  wedených  autorů.

0  tom.   že  Btariovení  typu   bylo   provedeno  poměrně  objektívně.   se  lze  přegvěd-
čit   dvěma  způBoby.   První,   poměrně  jednoduchý,   avšak   pouze  oríentační  způsob   je   za-
ložen  nB  porovnání  koreiačních  koefícientů  me2ii  srážkov}'Ími  úhrny  a  nadmořEicou
výškou  pro  stanioe  patřící  k  jednotlivjím  typům  a  korelačnrio  koefícientu  vypočí-
taného   z}e   všech  stanic.   a   tabulky  s   je   zřejmé.   že  u   všeoh  typů   došlo   k  výrazném
zvětšení  korelačních  koeficientů  pro  oba  Brážkové  úhmy  oproti  korelaěnímu  koefi-
cientu  vypočtenému  zze  všech  staníc.   Pouze  u  typu  11   byla  z   dalšího   zpracování  vy-
puštěna  stanice  Bystříce  n.ťer..   neboĚ  pří  stEmovení  korelačního  koeí.ioientu  pro
roční  úhmy  pří  zaňELzení  této  stanice  dos.áhl  hodnoty  0,754,   pří  jejím  vypuštění
0.945.   Srážkové  úhmy  této  Eitanice  jBou  pravděpodobně  ovlivněny  místníini  vlivy,
odlišrijími  od  celkového  rázu  okolní  oblasti.

žgeíš33::§Xíkggá5g2en=á:ásí3Í:Éér:Š3Éghp:grů:d:oÍ#3g:rÉšek
[abulka  8

T'yp Rok Vegetační  oDdobí

1 0,888 0.855

11 u' 945 0. 934
111, 0.859 0'829

IV 0.821 0. 714
V 0' 943 0, 934

VI 0' 933 0. 929

všechny  typy O,53r/             . 0' 568

I)nmjh  poetupem,   poměrně  exaktnějším.   sloužícím  k obóektivnímu odlišení  jed-
notlívých  typů.   je  a.naiýza  rozptylu.   K  obdobnému  úěeiu  ji  použii  již  V.   ťicko  s  M.
J3artoníčkem   [12] .   K  poBou2Sení  odiišností  jednotlívých  typů  závislosi;i  srážek  na
nadmořBké   výšce   je  v   tomto  příspěvku  použito  analýzy  rozptylu  pro  oednoduché   tří-
dění,   tak  jak  ji  popiBuje  J.  Anděl   [1] .   K  teBtování  bylo  použito  dvou  veličin,
vycházejícich  z  předpokladu  líneární  aávíslosti  si.ážkových  úhrnů  na  nadmořBké
výšce.   Nejprve   byla  testovária  významnoEit   odlišnoEiti   příi.ůstJ{u  srážek   s   nadmořEikou
výškou  pro  oednotlivé   typy  veličiny

Bi-H (1)
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kde  Rí  je  =řaísn±:ěpg  á;rÉšk::Ía:#:  troční,   8a  Vegotační  oDdobí,  v  m  pro  3ednotíívó

:1    :  #:ť:;::Štvže#:e:E  5řtk;t:n:C:' +  bH  É)tanoveAý metodou  nejmeJišíoh

Výpočten  testovacího  kritéi.1a  F  bylo  zjiětěno,   že  jm  hladlně  výzmmosti
O,o5  lze  zamítnoutihypoté2;u,   že  gradienty  úhi.nů  Eírážek   (změna  možství  srážek  BS
změnou  nadmořské  výšky)   za  rok  a  vegetační  období  jsou  u  všech  typů  ste|né.   Před-
gtavu  o  tom,   ktei.é  typy  Be  svýni  gradienty  signiflJ{antně  odlišují,   poakytují
tabulky  g  s  lo.   Pro  roění  úhrny  vyplývá,   že   pouze  u  typů  J.  a  11,   V  a  Vl  óe  rozdíl
gradientu  nevýznamriý,   u  úhrnů  za  vegetační  období  Be  od  sebe   Významriě  neliěí
gradíenty  mezi  typy  1  a  11.

±b:::u;;±nÉh±:;dnoty  rozdílu  průměrných  hodnot  wličiay  +ELĚ                             Taouika  g

Typ 11 111 IV V VI

I 0, 03 5 0' 394- 0 . 23 0+ 0,862, O, 87l t
11 0. 429ť 0,195. 0' 897 * 0, 906 *

111 o , 624 ' 0' 468 * o, 477 .
IVV 1' o89 ` 1, lol t0,009

?:áů:#:Šýá2dg;3g  :ozgši3  ZaTů:Šš:Ěů§nEoŠ33:bželičiny  Ei=    mezi               labulk@  1o
Typ 11 111 IV V VI

I 0, 012 0, 264. 0 , 098t 0, 534* 0. 382 «
11 o,276* C) , 086 o, 546* 0, 394.

111 0,362* 0' 2701 O,llst
IVV 0' 632+ 0' 480*0,152*

I  když  gradienty  srážek  mezi  jednotlívými  typy  se  v  některýoh  případech  ne-
musí  od  sebe  výzmmně  iišit,   nedá  se  vylouěit,   že   Be   od  sebe   neliší  hodnotou
úhrnů  srážek  v   jednotlivých  nadmořBkých  výškách,   to   znamená.   že  regreBní  přímky
jsou  pro   tyto  typy  navzájem  rovnoběžné.   Pi`oto   bylo  analýz;y  rozptylu  pi`o  jednoduché
třídění  použito  k  testování  význ&mriosti  odlišnogti  jednotiivých  obiastí  podle  dru-
hé  veličiny

Ai   =  Ri  -   bHi (2)

Opět   bylo  zjištěno,   že  ns  hladině  o,05  lze  zainítnouthypotézu,   že  průměrné
hodnoty  veličíny  A  jsou  pro  všechny  typy  Btejné.   V  1;abulkách  ii  ei  12  je   podán  pře-
hled,   pro  které  typy  je  abE]olutní  hodnot&  rozdílu  průměrné  hodnoty  A  gtatiBticky
významná.   Nevy'znamý  je  rozdíl  pro  roění  úhmy  mezí  typy  i  a  lli,   i  a  V,   111  a  V,
IV  a  VI.   Tyto   t;ypy  se  však  od  Bebe   odlišuůí  gradientem,   takže  je  nelzo  sloučit
v  jeden  typ.   Naopak  zase  tyÉy,   mezi  nimiž  je  rozdíl  gradientů  nevýznaimý,   se  od
sebe  významě  liší  průměrnou  hodnotou  veliěiny  A.

Těmito  dvěm  postupy  byla  tedy  ověřena  objektivní  existence  šesti  typů  zá-
víslosti  úhrnů  Eirážek   z;a  rok  a  vegetační  období  m  nadmořBkó  výšce.
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#:ž!]?:níotí:S#yt;S;dÉ}:o§nŤĚ## h°dnot  veliěiny R -  bH
Tabulka  11

Typ 11 111 IV V VI

I 72* 40 169` 29 199,

11 112t 97* 101* 127*

111 2C,9* 11 239*

IVV 198* 30228.

ásg:1?3ááo#±#ž  i;3Sí:uúgniěž:ý::g3::?ůÉ  :gá3Šiny  R -bH                      labulks  l2
Typ 111 111 IV V VI

I 37* 35, 8o* 33. 33*

11 72t 43. 70J, 70*

111 115* 2' 2

IVV 113* 113+0

2.2    Virinezení  .iednotlívých  oblastí

Rozhodujícím  článkein  pří  ělenění  území  na  jednotlivé  oblssti  s  určitým  typem
ziáviBloEiti  Brážek  na  nadmořBké  výšce  je  vymezení  hranic   těchto   oblaE!tí.

Jelikož  lze  předpoicládat.   že  odiišnosti  mezí  jednotlivými  typy  jsou  vyvolány
utvářením  reliófu  JihomoravEikého  kraje,   bylo  proto  í  vymezení  hranic  jednotlívých
oblastí  provedeno  s   přihlédnutím  ke  geomorfologickým  regíonům  daného  území.

Geonorfologické   ěleněiií  bylo  převzato  z  prác%  J3.   Balatky  a  kol.    D] .   Hmnice
jednotlivých  oblastí  pak   byly  vederiy  tak,   aby  pokud  možno  procházely  po  hranici
u+čitého  geomorfologického  regioriu.   V  případech,   kdy  ge  ria  území  jednoho  geomorfo-
logického  regionu  vygkytiy  Btanice,   náležející  k  odlišniím  typům  závislosti,   byla.
hranice  mezi  oblastmi  vedena  výzinamnými  body  reliéfu,   jako  např.   horEikými  hřbety
nebo  údolími.   Rozložení  jediiotlivých  oblastí  na  ú2;emí  Jihomorsvského  kraje  je  zná-
zorněno  ng  obr.2.

Z  tohoto  obrázku  je  zřejné,   že  oblast  Vl  je  zde  rozdělena  oblastí  V  na  dvě
čágtí,   z  n,ichž  západiiější  Be  rozkládá  na  území  Ždáníckého  lesa  na  wchodní  části
Litenčické  pahorkatiny,     východnější  čáBt  zabírá  jižní  část  Hlucké  pahorkatiny
s  přilehlou  částí  Dyjeikonioravské  nivy  a  severovýchodní  částí  Bílých  Karpat.

2.3    Definice  tyou

Pro  bližší  charakteriEitilcu  jedriotlívých  typů  byly  vypočítány  rovníce  regreB-
ních  přímek  závígloBti  průměrných  něsíčníoh  a  ročních  úhrnů  eL  úhrnů  za  vegetační
období  m  nadmořské  výěce.   Koeficienty  těchto  rovrio  jsou  uvedensr  v  tabulce  13.
Pitilušný  srážkový  úhm  pro  zvolenou  lokalitu  o   známé  nadmořské  výšce  H  doBta-
neme  dosazením  příBluš/iých  koefícientů  a,   b  do  rovníce   regresní  přímJíy  R  =  a  +  bH.
Pro  prriěmé  úhmy  Brážek  za  rok  a  vegetaění  období  byiy  tyto  závisioEiti  vynese-
rv  do  gmfů   (víz  obr.4  -9).   kde  je  vždy  v  levé  části  ziávigloat  pro  úhrny  zia  vege-
tační  období  cL  v  pravé  pro  roění  úhz.ny.   čárkovaně  jgou  vyznačeny  páBy  spolehlivosti
kolem  regresní  přímky,  mající  hiadinu  Bpolehiivostí  o,95.  Tyto  págy  spolehlivosti
umožňují  pcisoudit  vhodnost  použití  wodených  rogresních  rovnic  pro  gtanovení  Bráž-
kových úhmů  libovolně  zvoleného  místa.
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V  tabuice  14  jsou  uvedeny  výškové  rozBahy  3ednc)tiívých  oblaetí.   Při   porovinání
této  tabulky  s   obr.2  až   9  je   zířejmé,   že  Ae  vždy  je  možno  provádět   g  doBtateěnou
přeBností  extrapolaci  Brážkových  úhrnů  i  pro  nejvyšší  polohy  některých  obiastí,
z}ejméiíia  ne   pak  pro   oblaBti  V  a  Vi.   Tento  pozriatek   by  mohl  být   případným  vodítkem

při  dopiňování  Btaniění  sítě.

Výškové  rozpětí  jednotlivých  oblastí                                                                                Tabulka  l4

Oblast NejnižĚÍ  kóta  (m  n.m.) Nejvyěší   kótB   (m  n.m.)

I 198 836
11 245 836

111 166 692

IV 244 734
V 148 1019

VI 154 970

2.4     ZDřesnění   tvDů

S  ohlede\in  [ia  rozsiah  tohoto  příspěvku  a  ria  jeho  hlavní  poslání  -vymezit  a  de-
fínovat   oblasti  s  jednotlivými  typy  závislosti  Brážek  ria  nadmořBké  výšce  na  území
JihomoravBkého  kraje  -bude  další  2ipřesněiií  typů  provedeno  v  aásledujících  pracích.

3      ZÁVĚR

V   předloženém  příspěvku   bylo   provedeno  Eitanovení  šestí  typů  záviEiloÉ]ti  úhrnů
grážek  iia  nadinořské   výšce   nfl  území  JihomoravBkého   kraje.   Pomocí  metcid  mfa.tematické
statíBtiky  bylB  prokázáiia  vzájemriá   odlišnoBt   těchto  typů.   V  dalším  pak   bylo  pro-
vedeno  vyiriezení  oblastí,   na  níchž  se  tyto  typy  vyskytují.   Toto  vymezení  bylo  pro-
vedeno  s  přihlédnutín  k  geomorí.ologíckýn  regíonům  a  celkovému  utváření  reiíéfu
daného  území.

Pro  pi.aktlckou  aplíkaci  uvedených  poznatků  byly  vypočítány  rovnice  regres-
ních  přímek  pro  Í!rážkové  úhrny  měE]íění,   roční  a  za  vegetační  období.

Závěrem  je  autno  dodat,   že  vymezení  jednotlívých  oblastí  je  dáno  převládají-
cím  vzdušným  prouděním  při  atmosférických  si`ážkách  v   zpracovaném  období  1851   až
1980,   kdy  se  u  jediiotlivých  poloh  uplatňovaly  vlívy  návětří  a  zévětří,   případně
jejich  kombinsce.   Rozložení  óednotlivých  oblaBtí  a  jim  odpovídaóí.í  typy  z;ávi8-
iosti  si.ážek  iia  nadmořBké  výšce  vcelku  dobře  souhlasí  s  před.t.vo-  o  rodritěaí
poloh  s  vlivem  návětří  a  závětří  při  převládajícím  západním  proudění,   ev®ntuálně
při  proudění  s  jižní  složkou.   Stálost  hrtanic  jednotlivých  oblaetí  a  typů  v  driěím
ěaEiovém  období  bude   předmětem  dalšího  zpracování  této  problematiky.

102



LITmTum

[1]   Anděl.   J. : 'Matematická  Bt.atistika.   Praha  1878.
[2]   Balatka,   8.   a  kol. i   Geonorfologickó  členění  ČSR.''In:"  Studia  geographicci  23,

Brno   1972,    Ei.5.

[3]   8gá:t*:á, :. s:uě::. áegg::3E::=í2š:  ů:=:aí;;žtg:tíž5:eomorfo]ogíckých  j ednot ek

m   :Í:?:á?:á;pÍ;,čgE?as:idar?#Í?vg:š:;:hšrL:oE;á7?  Povodí  l,abe,   odry  a  Moravy.

[5]   Demek,   J.   -Quitt,   E.   -Rgiušer,   J.:   Úvod  do   ob®oné  fyzickó   geografie.   Preiha  1976.
[6]   Gregor,   A.:   Vztah  srážek  k   zemEikému  povrchu.   Vesmír  1952,   Ei.63.
[7]   Nosek.   M.:   Metod.y  v   klimatologii.   Praha   1972.
[8]   3ejž3:íž;  ž;ár3E3gcz:áš:čcgB;ťšš=utE:íg:ůvůg$5:.s:žg: „  vpL„  kíímatíckých

[9]   ::3á:ý,vi;5Zřvá:|2:t   teploty  ovzduší  na  n&dJnořské  Výšce.   Meteorologické

[1o]   :;ůĚ:átEiy-vBg:áůiíĚáĚálgáíitpk=g::oÍ3gigk2  Z3žžŠšÍcE9gii og.Eg? ematlcké

[11]   :áůá3řsĚé:v;šÉg?ěžsěešrg:gglgzá  Z;:ás;:siš5;:.áš:šg=  Polo-níBta  a  jeho

[12]   ::cžů;t5íe:  Ea5:23ášůkň  :;ážxyíťeů3Ěegrrglggžož3a25řá:yiaE; #dšť;ž;. polohy

[L3]   #:t::r:i;g::Z:ág:;žáč;,V:g;Z:us:iá:ek  S  rostoucí  nadJnořÉikou  výš.kou  i.

[]4]   §:::árgi:g:8Z:ág:;žá5;,VŽ#E:U8:;Š:ek  S  rostoucí  nadmořskou  výškou  ii.

[í5]   E:::;r:iág=:Ě:áz:;řáš;. V=;5;?Us::Í:ek  s  rostoucí  nadmořEikou  výškou  iii.

[]6]   Ě;íků::áÝg  :.tevsz]t:žBgue.ZÉr::m:§žg:íckýmí  srážkamí  a  nadmořskou  výškou

[]7]   Š:á:#oůán3ííkzSv:g::=žk:tš:gE;Ícfg;2:nš:±íg:ážek  na  zeměpísné  poíoze  míst.

[18]   Vitásek,   F.:   Srážky  v   povodí  Moravy  a  horní  Odp.   Brno  1945.
[19]   Podnebí  českoBlovenské  socíaliEitické  republíky  -Soubomá  E!tudie.   Pmha  1969.
[2°]   š±ága±§85:  Ž::Ěgž.Jihomoravgkého  kraje.   Díiěí  zpráva  SVÚ  P-i6-33-i4-59-o4/o3,

103


