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POĎAKOVANIE Táto práca bola podporená projektom APVV‐20‐0374 „DETECTIVES“ Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku.

Abstrakt Jednotné stanovovanie extrémnych (minimálnych i maximálnych) denných prietokov v celom povodí Dunaja naráža na používanie

rôznych metodík v rôznych podunajských štátoch. Dodnes sa nepodarilo vypracovať a prijať jednotnú metodiku, ktorá by platila vo všetkých
podunajských štátoch. Vzhľadom na rôzne spôsoby výberu období radov minimálnych ročných prietokov (kalendárny rok, hydrologický rok,
vodohospodársky rok), ako aj rôzne distribučné funkcie výpočtu N‐ročných minimálnych prietokov sa výsledky nedajú porovnávať. V predloženom
príspevku je navrhnutá metóda na jednotné spracovanie N‐ročných hodnôt minimálnych denných prietokov vo vybraných 10‐tich staniciach v povodí
Dunaja s dlhými radmi pozorovaní denných prietokov.
Bola použitá databáza priemerných denných prietokov, spracovaná v rámci medzinárodného projektu IHP UNESCO „WATSIM ‐ Simulácia teploty vody
v tokoch v povodí rieky Dunaj počas letných nízkych prietokov“. Bolo vybratých 5 staníc na významných prítokoch Dunaja (Lech: Landsberg, Morava:
Moravský sv. Ján, Váh: Liptovský Mikuláš, Tisza: Senta, Sava: Litija) a na Dunaji stanice: Hofkirchen, Achleiten, Bratislava, Orsova a Reni (Obr. 1).
Na Obr. 2 je vykreslený príklad časového radu priemerných denných prietokov pre stanicu Morava: Moravský sv. Ján. Z priebehu 4‐ročných kĺzavých
priemerov denných hodnôt vidíme, že viacročné suché obdobia sa v rieke Morava vyskytujú viac menej pravidelne.
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Záver Variabilita hydrometorologických pomerov v rôznych častiach povodia Dunaja sa zákonite odzrkadľuje v špecifických odtokoch v jednotlivých staniciach. Napríklad 100‐ročné 1‐dňové

minimálne špecifické odtoky vo vodomerných staniciach na Dunaji sú najvyššie v stanici Achleiten pod sútokom s Innom 4,75 l.s‐1km‐2, až po Bratislavu si zachovávajú podobnú úroveň, ale na
strednom a dolnom toku klesajú až na 1,77 l.s‐1km‐2 v stanici Reni. Variabilita je vidieť i na prítokoch Dunaja, kde na rieke Morave a Tisze je 100‐ročný špecifický odtok do 0,5 l.s‐1km‐2, ale na
Lechu a Sáve presahujú 5 l.s‐1km‐2.

Metódy
Pri hodnotení hydrologického sucha sa vyhodnocujú:
1. buď prietokové charakteristiky (minimálne priemerné denné
prietoky (v mesačnom, resp. ročnom kroku, za celé obdobie), M‐
denné prietoky (krivka prekročenia priemerných denných
prietokov), minimálne mesačné a ročné prietoky, N‐ročné
minimálne prietoky);
2. alebo neprietokové charakteristiky časový výskyt suchých období
(dátum výskytu, počet dní málo vodných období, najdlhšia epizóda
sucha) a nedostatkové objemy.
Štatisticky analyzovať je možné údaje v rôznom kroku (hodinovom,
dennom, mesačnom, sezónnom, ročnom, nepravidelnom). Výsledky
meraní sa zo štatistického hľadiska považujú za náhodný výber s
rozsahom n prvkov, pomocou ktorých sa určujú vlastnosti a
charakteristiky skúmanej náhodnej veličiny.
Pri analýze hydrologických radov sa vyžaduje, aby boli dané rady
homogénne a stacionárne a je potrebné vyberať tie stanice, kde
nedošlo k zmenám, ktoré by ovplyvnili množstvo vody a
hydrologický režim toku. Na spracovanie N‐ročných minimálnych
prietokov Qmin boli použité súbory ročných minimálnych prietokov z
1‐, 3‐, 7‐, 30‐, a 90‐ dňových miním za kalendárny rok.
Testovaná bola homogenita vyberaných časových radov údajov (tj.
overoval sa predpoklad, že za celé pozorované obdobie nedošlo na
toku nad vodomerným profilom k výraznejšiemu ovplyvneniu
odtoku antropogénnou činnosťou, alebo technologickou
nehomogenitou pri meraní a spracovaní údajov).

Mann‐Kendallov test
Na skúmanie zmeny trendu sa používa Mann‐Kendallov test
založený na poradí prvkov a používa neparametrické meranie
korelácie. Princíp testovania je v testovaní nulovej hypotézy H0,
že nenastala zmena, oproti hypotéze H1. Test sa vykonáva na
hladine významnosti α. Ak H0 je zamietnutá, tak
pravdepodobnosť, že nastane je menšia ako α.
Hladiny významnosti α testované MK testom sú 0,001, 0,01, 0,05
a 0,1. Pri nízkych hodnotách pravdepodobnosti sa predpokladá,
že trend sa nevyskytuje iba vďaka náhodnému výberu hodnôt.
Hladina významnosti 0,001 znamená, že existuje 0,1%
pravdepodobnosť že hodnota xi má náhodné rozdelenie a
pravdepodobne urobíme chybu ak zamietneme hypotézu H0
(trend neexistuje). Hladina významnosti 0,1 znamená, že existuje
10% pravdepodobnosť že urobíme chybu ak zamietneme
hypotézu H0.

Distribučné funkcie
V tejto metodike navrhujeme používanie len jedeného typu
rozdelenia – a to LP3 rozdelenie – ktoré sa používa na odhad
extrémov v mnohých prírodných procesoch a patrí medzi
najčastejšie používané rozdelenie v hydrológii.
Z meraných radov minimálnych ročných prietokov s dĺžkou cca 80
rokov si môžeme dovoliť presnejšie určiť cca 120‐ročné prietoky.
Do určenia 200‐ a viac ročných prietokov vnáša autor svoje
vlastné skúsenosti a odhady. Určenie 500‐ročných minimálnych
prietokov je zaťažené veľkou neistotou.

Obr. 4 Teoretická LP3 čiara nedostúpenia 1‐denných minimálnych
prietokov (modrá čiara) 97,5 a 2,5 horný a dolný limit (červené
čiary), a empirické hodnoty (zelené body), Morava: Moravský Sv.
Ján.

Obr. 5. Teoretické LP3 čiary nedostúpenia/podkročenia radu 1‐dňových
minimálnych ročných prietokov Qmin (vľavo), empirické čiary nedostúpenia
pre 1‐, 30‐ a 90‐dňové rady minimálnych prietokov (vpravo) vo vybraných
vodomernej stanici na Dunaji Bratislava a na rieke Morava.

Obr. 1. Schéma povodia Dunaja s vybranými vodomernými
stanicami v povodí.

Plocha

[km2]

Q mean

[m3s‐1]

Q min Q max 330‐day 30‐day q

[l.s‐1km‐2]

Lech: Landsberg 2295 82 14.30 989 34 157 35,8

Morava: M. sv. Ján 24129 107 9.40 1573 29 247 4,5

Váh: L. Mikuláš 1107 21 4,20 300 7 44 18,5

Tisza: Senta 141715 782 79.00 3730 219 1739 5,5

Sava: Litija 4821 176 23 1992 59 373 36,4

D Hofkirchen 47496 635 165 3450 337 1070 13,4

D Achleiten 76653 1414 349 9300 740 2350 18,4

D Bratislava 131338 2049 580 10810 1042 3420 15,6

D Orsova 576232 5565 1060 15092 2760 9020 9,7

D Reni 805700 6539 1280 15900 3260 10800 8,1

Obr.2 Priebeh priemerných denných prietokov v stanici Morava: Moravský sv. Ján za obdobie 1901–2019 (tmavomodrá čiara). Priebeh 4‐ročných
kĺzavých priemerov denných prietokov (svetlomodrá čiara).

Výsledky
Na Obr. 3 hore sú znázornené priebehy priemerných denných prietokov zo stanice Dunaj“ Bratislava za obdobie 1976–
2019 i zlogaritmované hodnoty priemerných denných prietokov (dolný obrázok). Extrémne nízke prietoky sa vyskytli v
roku 1909, v rokoch 1947/1948, 1954 a 1964, potom až v roku 2018.
V tejto metodike navrhujeme používanie len jedeného typu rozdelenia – a to LP3 rozdelenie – ktoré sa používa na odhad
extrémov v mnohých prírodných procesoch a patrí medzi najčastejšie používané rozdelenie v hydrológii.
Z meraných radov minimálnych ročných prietokov s dĺžkou cca 80 rokov si môžeme dovoliť presnejšie určiť cca 120‐ročné
prietoky. Do určenia 200‐ a viac ročných prietokov vnáša autor svoje vlastné skúsenosti a odhady. V každom prípade si
musíme byť vedomí, že určenie 500‐ročných minimálnych prietokov je zaťažené veľkou neistotou.

Obr. 3. Priebeh priemerných denných prietokov Dunaja v stanici
Bratislava (hore) a to isté so zlogaritmovanými hodnotami.
Šípkami sú znázornené extrémne málovodné obdobia.

Dunaj: Hofkirchen Lech: Landsberg 
 q q(5) q(95) 
0,1 4,75 4,95 4,54 
0,05 4,36 4,56 4,13 
0,02 3,94 4,15 3,69 
0,01 3,67 3,90 3,42 

 q q(5) q(95) 
0,1 8,13 8,57 7,66 
0,05 7,29 7,73 6,80 
0,02 6,42 6,88 5,91 
0,01 5,89 6,35 5,37 

Dunaj: Achleiten Morava: Moravský sv. Ján 
 q q(5) q(95) 
0,1 6,17 6,40 5,92 
0,05 5,66 5,91 5,39 
0,02 5,11 5,37 4,81 
0,01 4,75 5,02 4,44 

 q q(5) q(95) 
0,1 0,57 0,62 0,52
0,05 0,49 0,53 0,43 
0,02 0,40 0,45 0,35 
0,01 0,35 0,40 0,30 

Dunaj: Bratislava Váh: Liptovský Mikuláš 
 q q(5) q(95) 
0,1 5,43 5,59 5,26 
0,05 5,11 5,28 4,92 
0,02 4,76 4,94 4,55 
0,01 4,54 4,73 4,32 

 q q(5) q(95) 
0,1 4,36 4,55 4,14
0,05 4,14 4,34 3,92 
0,02 3,93 4,14 3,70 
0,01 3,81 4,02 3,58 

Dunaj: Orsova Tisza: Senta
 q q(5) q(95) 
0,1 2,87 2,98 2,75 
0,05 2,63 2,75 2,50 
0,02 2,38 2,50 2,24 
0,01 2,22 2,34 2,08 

 q q(5) q(95) 
0,1 0,75 0,81 0,68 
0,05 0,65 0,72 0,58 
0,02 0,56 0,62 0,49
0,01 0,51 0,57 0,44 

Dunaj: Reni Sava: Litija 
 q q(5) q(95) 
0,1 2,40 2,55 2,24 
0,05 2,16 2,31 1,99 
0,02 1,91 2,07 1,74 
0,01 1,77 1,92 1,59 

 q q(5) q(95) 
0,1 7,10 7,43 6,73 
0,05 6,37 6,71 5,98
0,02 5,60 5,96 5,19 
0,01 5,11 5,48 4,69 

 

Tab. 1. Základné hydrologické charakteristiky vybraných tokov

Table 2. N‐ročné 1‐dňové minimálne špecifické odtoky v l.s‐1km‐2 vo
vodomerných staniciach na Dunaji (Dunaj: Hofkirchen, Dunaj: Achleiten, Dunaj:
Bratislava, Dunaj: Orsova, Dunaj: Reni) a vodomerných staniciach na vybraných
prítokoch (Lech‐Landsberg, Morava‐Moravský sv. Ján, Váh‐Liptovský Mikuláš,
Tisza‐Senta, Sava‐Litija).

N‐ročné minimálne prietoky/špecifické odtoky
Teoretické LP3 čiary nedostúpenia/podkročenia radu 1‐dňových
minimálnych ročných prietokov Qmin a empirické čiary
nedostúpenia pre 1‐, 30‐ a 90‐dňové rady minimálnych
prietokov vo vybraných vodomernej stanici na Dunaji: Bratislava
a na rieke Morava sú vykreslené na Obr. 5.
V Tab. 2 vyčíslené N‐ročné 1‐dňové minimálne špecifické odtoky
v l.s‐1km‐2 vo vodomerných staniciach na Dunaji a na vybraných
prítokoch.
V praxi sa môžu vyskytnúť prípady, že ani opakovaným výpočtom
sa nedosiahne optimálna zhoda empirickej a teoretickej čiary
nedostúpenia. V takýchto prípadoch sa postupuje individuálne s
prihliadnutím k regionálnemu hodnoteniu QminN.

Zo súborov ročných minimálnych prietokov (1‐, 3‐, 7‐, 30‐,
a 90‐ dňových miním) boli zostavené empirické čiary
nedostúpenia (neprekročenia). Empirické
pravdepodobnosti p nedostúpenia členov radu boli
vypočítané podľa vzťahu Weibulla. Teoretická LP3 čiara
nedostúpenia 1‐denných minimálnych prietokov (modrá
čiara) pre stanicu Morava: Moravský Sv. Ján je vykreslená
na Obr. 4 .
Pri hodnotení N‐ročných minimálnych prietokov použili
Log‐Pearsonovo rozdelenie III. Typu (LP3). Zmenami
koeficientu šikmosti pri tomto rozdelení je možné zlepšiť
odhad v oblasti miním (na úkor horšieho odhadu v oblasti
maxím). Vzhľadom na možnosti regionalizácie parametrov
rozdelenia neodporúčame používať rôzne typy rozdelení,
ale rozhodnúť sa pre jedno rozdelenie a podľa toho
spracovať všetky údaje.


