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I. ÚVOD
So zvyšovaním počtu obyvateľstva – a s civilizačným vývojom vo všeobecnosti –
súvisí i zvyšovanie zraniteľnosti spoločnosti a to ako povodňami, tak i dlhodobými
obdobiami sucha. Ekonomická prosperita každej krajiny je úzko spätá s dostatkom
vody. Vývoj ekonomiky a zvyšovanie životného štandardu vedie vo všeobecnosti
k narastaniu spotreby vody (Oki a kol., 2006) (aj keď napr. vývoj spotreby vody
v SR po roku 1989 v dôsledku útlmu hospodárstva a stúpajúcej ceny vody bol
klesajúci). Vzhľadom na to, že obnoviteľné vodné zdroje sú ohraničené, v mnohých
regiónoch sveta je sociálny a ekonomický rast v budúcnosti výrazne obmedzený.
Množstvo vody v tokoch počas roka výrazne kolíše. V našich zemepisných šírkach
je najviac vody v tokoch počas jarného topenia sa snehu a letného maxima
atmosférických zrážok v mesiacoch marec (nížinné toky) až júl (vysokohorské
toky). Koncom leta a v zimných mesiacoch je vo všeobecnosti vody v našich
tokoch nedostatok. Na južnej pologuli je ročný cyklus opačný, rovníkové a polárne
regióny majú vlastný ročný chod. Výrazná sezónna variabilita odtoku počas roka
spôsobuje veľké problémy v období prebytku vody, ako aj problémy v zásobovaní
vodou počas suchých období.
Jedným zo základných cieľov hydrológie v prvej polovici 20. storočia bolo
navrhnúť také opatrenia v krajine, aby boli v tokoch zabezpečené vyrovnané
prietoky počas celého roka. V súčasnosti sú na vodné zdroje kladené viaceré - často
protichodné - požiadavky (lodná doprava, výroba energie, závlahy, priemysel,
odvodnenie území, ochrana pred povodňami, chov rýb, rekreácia, znižovanie
znečistenia vodných tokov, zachovanie biodiverzity). Tieto rôzne požiadavky na
vodu v krajine nevyhnutne vedú k potrebe integrovaného prístupu k manažovaniu
jej využívania.
S pribúdajúcimi rokmi pozorovaní prietokov sa čoraz viac potvrdzuje, že možnosti
využitia vodných zdrojov sú obmedzené nielen ich ročným chodom, ale aj ich
viacročnou variabilitou.
Teória prirodzenej viacročnej variability prietokov nie je nová (Williams, 1961;
Balek 1968). Už pred vyše päťdesiatimi rokmi – pri projektovaní potrebného
zásobného objemu Asuánskej priehrady na Níle – Hurst (1951) vyslovil názor, že
celý klimatický systém Zeme podlieha dlhodobým osciláciám. Štúdiom vyše 900
časových radov rôznych údajov (hladiny Nílu za obdobie vyše 790 rokov,
dendrochronologické rady, morské a jazerné sedimenty, ...) zistil špeciálne
správanie sa týchto radov, ktoré sa stalo známe ako „Hurstov fenomén“. Pojmom
Hurstov fenomén je označovaná tendencia zhlukovania sa suchých rokov do
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viacročných suchých periód a mokrých rokov do viacročných mokrých období.
Matematicky Hurst túto vlastnosť meraných časových radov vyjadril vzťahom:
Rn/Sn = (n/2)h
kde Rn je hodnota kumulovaných odchýlok prvkov radu od aritmetického priemeru
radu a Sn štandardná odchýlka radu dĺžky n. Koeficient h predstavuje Hurstov
koeficient. Hurst vypočítal, že v priemere tento koeficient pre rôzne prírodné rady
nadobúda hodnotu h = 0,73.
V prípade nezávislého radu dĺžky n s normálnym rozdelením by Hurstov koeficient
mal nadobúdať hodnotu h=0,5. Tendencia hydrologických radov mať h väčšie ako
0,5 znamená, že v týchto časových radoch pravdepodobne existuje autokorelácia,
t.j. sú to rady zo štatistického hľadiska s dlhodobou pamäťou.
Tento kontroverzný objav Hursta je v odbornej hydrologickej literatúre dodnes
široko diskutovaný, podporovaný i odmietaný. Existencia pravidelných dlhodobých
cyklov narúša totiž axiómu nezávislosti hydrologických radov, ktorá je dodnes
nutnou podmienkou výpočtu všetkých charakteristík hydrologických a
meteorologických radov. Napríklad pri stanovovaní čiar prekročenia priemerných
ročných prietokov predpokladáme, že rad Qa je nezávislý – t.j. hodnota ročného
prietoku nezávisí na hodnote napr. spred siedmych, 14-tich, 21- 28-, ... rokov.
Hodnota Hurstovho koeficientu 0,73 však dokazuje opak. Poukazuje na to, že
v prírodných radoch existuje dlhodobé kolísanie vo viac-menej pravidelných
cykloch pričom dĺžka týchto cyklov má špeciálny charakter a tento cyklus je
zachovaný po celej dĺžke radu.
Správna identifikácia (a prípadné objasnenie príčin existencie) dlhodobých cyklov
v nejakom regióne dáva možnosť predpovedať vývoj vodnosti tokov v danom
regióne na 10–30 rokov dopredu. Pre správne vodohospodárske rozhodnutia každej
krajiny majú takéto odhady a predpovede mimoriadny ekonomický význam
(výstavba vodárenských nádrží, výroba elektrickej energie z vodných elektrární,
potreba závlah, a pod.).
Napr. v SR po vyše 13-ročnej výrazne suchej sérii rokov 1982–1995 (obr. 1),
nastalo po roku 1995 obdobie vodnejšie, poznamenané každoročným výskytom
povodní. Povodne z posledných rokov na Slovensku spôsobili miliónové škody na
majetku obyvateľov a dokonca i straty na ľudských životoch. Veď napríklad len pri
katastrofálnej povodni na Malej Svinke v roku 1998 zahynulo 47 ľudí, počas
letných povodní v SR v roku 2001 zahynuli dvaja ľudia. Povodne na Morave v roku
1997, na hornom toku Dunaja v auguste 2002, v marci - apríli 2006, augustová
povodeň roku 2002 v Českej republike alebo letná povodeň v roku 2008 na
Ukrajine priniesli nenahraditeľné škody na majetku.
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Kĺzavé priemery ročných územných zrážkových úhrnov z 203 staníc na území SR, vývoj za
obdobie 1881–2006. Mimoriadne suchá perióda 1981–1993 a vodná perióda 1994–2008.

V tejto práci som sa snažila nájsť odpovede na otázky:
•
•
•
•
•
•
•

Existujú pravidelné prirodzené viacročné cykly v prietokových radoch?
Je možné identifikovať dĺžku týchto cyklov?
Aký fenomén spôsobuje prirodzenú viacročnú variabilitu odtoku?
Aký bude pravdepodobný vývoj odtoku u nás v najbližších rokoch?
Dochádza k rastu hydrologických extrémov?
Bude variabilita hydrologických charakteristík rásť?
Existujú závislosti medzi
výskytom vodných/suchých periód na iných
(geofyzikálnych) činiteľoch?

Odpovedať na tieto otázky nie je jednoduché. Pri hľadaní serióznych odpovedí je
potrebné:
• vychádzať z dôkladnej štatistickej analýzy čo najdlhších radov údajov
hydrologických prvkov (zrážky, prietoky), maximálne sa snažiť o vylúčenie
subjektívneho pohľadu riešiteľa;
• vzhľadom na regionálny charakter hydrologických charakteristík dopĺňať rady
údajov o archívne materiály z nášho regiónu a snažiť sa o vlastné analýzy;
• pri identifikácii zmien v časových radoch údajov pracovať so širokým
matematickým aparátom, využívať najnovšie metódy matematickej štatistiky a
stochastického matematického modelovania;
• porovnávať zmeny odtokových pomerov v povodiach ovplyvnených antropogénnou činnosťou človeka so zmenami v neovplyvnených povodiach;
• pri analýzach je potrebné brať do úvahy celý rad súvisiacich fenoménov:
- predovšetkým vplyv antropogénnej činnosti na zmeny odtokových pomerov
v povodiach – výstavba nádrží, hrádzí, odvodňovanie, ...
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vplyv rastu teploty vzduchu,
mimoterestriálne vplyvy – napr. vplyv slnečnej aktivity, luni-solárne cykly,
vplyv fenoménov ENSO (El Niño Southern Oscillation - južná oscilácia),
NAO (North Atlantic Oscillation - severoatlantická oscilácia). QBO (Quasi
Biennial Oscillation – kvázi dvojročná oscilácia), AO (Arctic Oscillation –
Arktická oscilácia),
• skúmať tieto javy nielen v regióne Slovenska (alebo Európy), ale treba prihliadať
na vzájomnú telekonekciu klimatických a hydrologických javov na celej Zemi.
-

Len po objektívnom vyhodnotení meraných radov je možné vysloviť názor, či
dochádza k trvalým nezvratným zmenám v hydrologickom cykle v dôsledku
klimatickej zmeny, antropogénnej činnosti, alebo len k dočasným prirodzeným
periodickým zmenám, alebo stanoviť váhu jednotlivých vplyvov na odtok.
Cieľom tejto práce nie je štúdium vplyvu klimatickej zmeny na zmeny odtoku, ale
štúdium dlhodobej prirodzenej variability odtoku.
Štúdium prirodzenej variability odtoku v nejakej stanici na toku je podmienené
existenciou kvalitných dlhoročných pozorovaní prietokov. Skúmané povodie musí
byť dostatočne veľké, aby boli vylúčené miestne výkyvy v odtoku a aby merania
reprezentovali určitý väčší región. Pritom v danom povodí nesmie dochádzať
k zmenám odtokových pomerov vplyvom ľudskej činnosti (prevody vody do iných
povodí, výstavba nádrží s viacročným vyrovnávaním odtoku, a pod.)
Preto som sa v svojej práci zamerala na štúdium viacročnej variability priemerných
prietokov rieky Dunaj v stanici Bratislava, v ktorej sa spoľahlivé pozorovania
vodných stavov zachovali už od roku 1876. Merania prietokov v stanici Bratislava
reprezentujú režim odtoku v povodí/regióne horného Dunaja.
Podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o
hodnotení a manažmente povodňových rizík (Directive, 2007), majú členské štáty
EÚ spracovať medzi iným opis významných historických povodní a mapy
povodňového ohrozenia území, ktoré by mohli byť zaplavené podľa nasledovných
scenárov:
a) povodne s malou pravdepodobnosťou opakovania alebo scenáre výnimočných
– katastrofických udalostí;
b) povodne so strednou pravdepodobnosťou opakovania (doba opakovania ≥ 100
rokov);
c) povodne s vysokou pravdepodobnosťou opakovania.
Pri stanovení čiastkových cieľov DDP som vychádzala z tejto smernice a jedným z
cieľov DDP bolo vytvoriť scenár katastrofickej povodne na Dunaji pre stanicu
Bratislava.
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II. CIELE PRÁCE
Predložená DDP je súhrnom publikovaných prác, ktorých som autorkou, alebo
principiálnou spoluautorkou za obdobie rokov 1996–2008. Presný zoznam prác,
z ktorých je zostavená DDP, je uvedený na strane 27.
Celkový vedecký cieľ DDP možno definovať nasledovne:
Prehĺbenie a získanie nových poznatkov pri štúdiu viacročného kolísania
prietokov a režimu povodní rieky Dunaj v stanici Bratislava.
Čiastkové ciele práce sú:
1. Rekonštruovať historický rad priemerných denných prietokov rieky Dunaj
v rokoch 1876–1890 na základe denných pozorovaní vodných stavov v stanici
Bratislava;
2. analyzovať dlhodobé vývojové trendy a variabilitu vybraných charakteristík
prietokového radu Dunaja v stanici Bratislava;
3. identifikovať dynamiku kolísania odtoku Dunaja (a najvýznamnejších
svetových veľtokov), analyzovať telekonekciu javov NAO/AO/ENSO/QBO
a slnečnej aktivity s vodnosťou rieky Dunaj v regióne SR, rozpracovať metódu
kombinovaného periodogramu na identifikáciu spektrálnej hustoty časových
radov s krátkou dĺžkou pozorovaní;
4. zhrnúť metódy simulácie prietokových radov (ročných, mesačných) pomocou
lineárnych autoregresných modelov. Viacerými autoregresnými modelmi
spracovať dlhodobú predpoveď prietokového radu Dunaja pre budúce roky;
5. analyzovať historické povodne na Dunaji v stanici Bratislava a stanoviť
N-ročné povodňové prietoky Dunaja v Bratislave;
6. analyzovať objemy povodňových vĺn na Dunaji v stanici Bratislava;
7. v zmysle smernice Európskeho parlamentu 2007/60/EC vypracovať pre Dunaj
v stanici Bratislava scenár 1000-ročnej povodňovej vlny;
8. vytvoriť matematický model a simulovať transformáciu 1000-ročnej
povodňovej vlny na slovenskom úseku Dunaja (Devín–Štúrovo).
Práca je rozdelená do ôsmich kapitol podľa jednotlivých cieľov práce.
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III. VÝSLEDKY DDP S UVEDENÍM NOVÝCH POZNATKOV

III.1 Doplnenie denných prietokov Dunaja v stanici Bratislava
za obdobie 1876–1890
Pri identifikácii dlhodobých zmien odtoku a viacročnej variability odtoku je
potrebné analyzovať čo najdlhšie rady meraných údajov. V slovenskej literatúre
(Dub, 1946, 1954) a na SHMÚ sa zachovali rady priemerných ročných prietokov
len zo štyroch staníc, ktoré majú rad pozorovaní dlhší ako 100 rokov a to:
1. Dunaj: Bratislava (1901–2005);
2. Morava: Moravský sv. Ján (1895–2005);
3. Váh: Trnovec (Šaľa) (1901–2005);
4. a Bodrog: Streda n. Bodrogom (1901–2005).
Mesačné prietokové rady Moravy, Váhu i Bodrogu sú dnes vo vysokej miere
ovplyvnené vybudovanými vodnými nádržami. Jedine prietokový rad Dunaja
v stanici Bratislava je vhodný na analýzu dlhodobej prirodzenej variability odtoku.
Preto som sa vo svojom výskume zamerala na doplnenie a analýzu tohto radu.
Merania vodnej hladiny na Dunaji v stanici Bratislava sa vykonávali od roku 1823.
Nula vodočtu sa v histórii meraní v dôsledku vymývania a zanášania koryta Dunaja
viackrát menila (samozrejme sa menila i merná krivka prietokov). V rokoch 1886–
1895 boli vykonané úpravy limnigrafickej stanice v Bratislave. V roku 1942 bola
nula vodočtu znížená o 2 m na 129,08 m n.m. (Jadran). V roku 1964 bola
prepočítaná nula vodočtu na 128,46 m n.m. Balt po vyrovnaní. Tieto fakty bolo
potrebné brať do úvahy pri prepočte historických vodných stavov na prietoky.
Od roku 1876 sú priemerné denné výšky hladiny vody zaznamenané v maďarských
ročenkách (Vízallasok, 1890, Balco, 1958). V roku 2003 pracovníci SHMÚ doplnili
rad priemerných denných prietokov Dunaja o obdobie 1891–1900.
Na základe historickej mernej krivky z meraní prietokov od roku 1882 (Zatkalík,
1970, Pacl, 1955, Pacl – nepublikované podklady) sme prepočítali historicky
merané priemerné denné vodné stavy Dunaja v stanici Bratislava na priemerné
denné prietoky za obdobie 1886–1890. Získali sme tak kompletný 130-ročný rad
denných prietokov Dunaja v stanici Bratislava (obr. 2). Tento mimoriadne kvalitne
meraný 130-ročný rad prietokov je už dostatočne dlhý na analýzu viacročných (20–
30 ročných cyklov) kolísania odtoku a na analýzu dlhodobých trendov.
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Obr. 3. Identifikácia viacročnej cyklickej zložky a dlhodobého trendu Hodrickovým-Prescottovým
filtrom. Obdobie 1870–2005, 30- a 330-denné prietoky Dunaja v stanici Bratislava.
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III.2 Výsledky štatistických analýz radu prietokov Dunaja
V druhej kapitole DDP boli štatistickými metódami zhodnotené dlhodobé trendy a
viacročná variabilita rôznych charakteristík priemerných denných, mesačných
a ročných prietokov Dunaja za 130-ročné obdobie 1876–2005 (Pekárová a Pekár,
2007).
Analýza charakteristík priemerných denných prietokov umožňuje posúdiť vplyv
činnosti človeka a klimatickej zmeny na odtok. Vo všeobecnosti prevláda názor, že
s otepľovaním sa atmosféry narastá extremalita odtoku – maximá prietokov rastú a
minimá klesajú.
Z výsledkov štatistických testov vyplýva, že minimálne a 330-denné prietoky
Dunaja v Bratislave od roku 1970 mierne rastú (obr. 3), maximálne a 30-denné
prietoky mierne klesajú, rad koeficientov variácie má klesajúci trend, čiže
variabilita denných prietokov Dunaja v Bratislave klesá. Porovnaním dvoch 65ročných súborov priemerných denných prietokov (1876–1940 a 1941–2005) sme
nezistili žiadne výraznejšie zmeny základných štatistických charakteristík denných
prietokov Dunaja.
Na druhej strane, detekovali sme časový posun v ročnom chode priemerných
denných prietokov Dunaja v stanici Bratislava (obr. 4). Koncom marca v období
1941–2005 boli priemerné denné prietoky o 492 m3s-1 vyššie v porovnaní s
obdobím 1876–1941. Naopak, v polovici septembra boli prietoky o 541 m3s-1 nižšie
v porovnaní s predchádzajúcim 65-ročným obdobím. Z výsledkov analýz
dlhodobých mesačných prietokov vyplýva, že v poslednom 25-ročnom období sa
zväčšili prietoky v zimnom polroku a zmenšili v mesiacoch jún až august (obr. 5).
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Vyrovnávanie ročného chodu odtoku za posledné 30-ročné obdobie. Dlhodobé 30-ročné
mesačné prietoky Dunaja za dve vybrané obdobia (1901–1930 a 1976–2005) vľavo. Priebeh
30-ročných kĺzavých priemerov prietokov za letno-jesenné a zimno-jarné obdobie.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že variabilita priemerných denných
i mesačných prietokov sa nezvýšila, v ročnom chode však dochádza v posledných
dvoch – troch desaťročiach k skoršiemu odtoku vody z povodia horného Dunaja.
III.3 Hurstov fenomén, stacionarita a viacročná variabilita prietokov
Pri testovaní nezávislosti radov sa používa autokorelačná analýza. Pri výpočtoch
hydrologických charakteristík tokov vychádzame z predpokladu, že hydrologické
rady sú nezávislé. Na autokorelograme ročných prietokov rieky Dunaj (obr. 6)
vidíme významnú zápornú závislosť na hodnotách spred 6-tich rokov, v prípade
Nevy je zrejmé vyrovnávanie prietokov medzi susednými rokmi.
III.3.1 Metóda kombinovaného periodogramu

Hlbšie vniknúť do vnútornej štruktúry náhodných procesov umožňuje spektrálna
analýza. Jedným zo základných nástrojov pri hľadaní dĺžky skrytých cyklov je
periodogram.
Pri použití periodogramu na určovanie významných periód časových radov ročných
údajov sú dlhšie periódy identifikované veľmi nepresne. Pre názornosť uvažujme,
že analyzujeme tri umelé rady o dĺžke 1999 rokov, 79 rokov a 99 rokov, ktoré sme
vytvorili kombináciou funkcie kosínus o troch periódach – 29; 11 a 6,4 roka.
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Ak vezmeme 1999-členný rad, dostaneme periodogram na obr. 7a, kde sú jasne
identifikovateľné uvedené tri periódy. Dĺžka radu ca 2000 rokov stačí na presnú
identifikáciu 30-ročných periód. Rad o dĺžke 79 rokov i 99 rokov (obe. 7 b,c) nie je
postačujúci na presnú identifikáciu dĺžky periód.
Odhaliť skutočnú dĺžku periód možno postupným skracovaním dĺžky meraného
radu {x i } in=1 , t.j. výpočtom periodogramu pre rôzne "náhodné" výbery meraného radu.
Keďže vypočítané periodogramy sú všetko odhady spektrálnej hustoty toho istého
radu {x i } in=1 , môžeme ich vykresliť do jedného grafu. Vytvoríme zahustený
periodogram, nazvali sme ho kombinovaný periodogram. Maximá kombinovaného periodogramu presnejšie identifikujú významné periódy radu (obr. 7d).
Na obr. 8 sú vykreslené príklady periodogramov prietokov Dunaja v stanici
Bratislava zostrojené podľa troch metód – kombinovaný periodogram najlepšie
identifikuje dĺžku periód.
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III.3.2 Telekonekcia kolísania odtoku svetových veľtokov – časový posun

V prvých paragrafoch III. kapitoly bolo ukázané, že priemerné ročné prietoky tokov
Slovenska, Európy i sveta kolíšu v ca 13,3-ročnom cykle, 21-ročnom cykle, a ca
28–30-ročnom cykle.
Tento poznatok nás prirodzene viedol k otázke, či je výskyt suchých a mokrých
období po Zemi časovo sfázovaný. Prirodzený sa zdá byť predpoklad, že vzhľadom
na energetickú bilanciu Zeme by mal byť ročný výpar vody zo svetových oceánov
konštantný, čiže ak na niektorej časti Zeme sa vyskytujú nadpriemerné zrážky
(a tým i odtoky), niekde inde by mali byť zrážky (a teda aj prietoky) podpriemerné.
Možný posun kolísania extrémov prietokov prezentovali vo svojej štúdii napr.
Probst a Tardy (1987). Poukázali na fakt, že pri nadpriemerných odtokoch v Európe
je viacročný odtok v Severnej Amerike podpriemerný.
Cieľom tejto kapitoly bolo:
Overiť hypotézu niekoľkoročného časového posunu v extrémoch odtoku na Zemi;
Študovať vplyv termohalinnej cirkulácie a javov ENSO a NAO na výšku odtoku.
III.3.3 Identifikácia dĺžky periód kolísania prietokov a posunu extrémov

Z celosvetovej databázy prietokov GRDC v Koblenci a z databázy Hydro-Climatic
Data Network (HCDN) U.S. Geological Survey Streamflow Data Set for the United
States, ako i z adresy http://waterdata.usgs.gov, som získala dlhodobé rady
prietokov zo všetkých svetadielov. Pri analýzach som použila vyše 100
prietokových radov najvýznamnejších tokov. Analýza fluktuácií odtoku bola robená
osobitne pre toky: 1. mierneho a subarktického pásma severnej pologule a pre 2.
rovníkové a subtropické pásma. Výsledky tejto kapitoly boli publikované v prácach
Pekárová (2003) a v časopise J. of Hydrology Pekárová a kol. (2003), kde možno
nájsť bližšie podrobnosti.
Na obr. 9a sú znázornené priebehy vyhladených (filtrovaných) priemerných
ročných prietokov najvýznamnejších svetových veľtokov. Šikmé priamky pri
tokoch Európy a Ázie znázorňujú posun mokrých období. Z výsledkov analýz
vyplýva, že mokré obdobia sa nevyskytujú na celom svete naraz, ale sú časovo
posunuté. Párovými koreláciami sme napr. posun v minimálnych prietokoch medzi
Nevou a Dunajom identifikovali na 12 rokov (obr. 9c). Keďže dominantným
zdrojom vysokých prietokov sú zrážky, dá sa predpokladať, že i nadpriemerné
zrážky nie sú na Zemi časovo zosynchronizované. Tento poznatok je nesmierne
dôležitý pri posudzovaní dopadov klimatických zmien na zrážkovo-odtokový
proces.
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Telekonekcia javov NAO a SO a vodnosti tokov, telekonekcia prietokov
na svete a na Slovensku
Prirodzené kolísanie odtoku veľkých riek je dôsledkom termohalinnej cirkulácie
oceánov a všeobecnej cirkulácie atmosféry (a hlavne ňou prenášanej vodnej pary a
tým i zrážok). Javy El Niño, NAO, AO, QBO významne ovplyvňujú dlhodobé
kolísanie vodnosti riek (Jevrejeva, 2003). Vplyvy javov AO a NAO sú najlepšie
identifikovateľné na veľkých riekach vo vyšších zemepisných šírkach (najmä tých,
ktorých odtok je prirodzene regulovaný významnými jazernými systémami, napr.
Neva, St. Lawrence), kde sa výrazne neprejavujú lokálne vplyvy a anomálie. Javy
QBO a ENSO sú výraznejšie v rovníkových oblastiach. V našich zemepisných
šírkach v strednej Európe sú tieto javy menej výrazné a preto ťažšie
identifikovateľné (obr. 10).
Prvotným zdrojom kolísania termohalinnej cirkulácie oceánov je pravdepodobne
21-, (10,5-) ročné kolísanie aktivity Slnka (Charvátová, 2000, 2007). Charvátová
ako zdroj viacročných zmien teploty atmosféry uvádza pohyb Slnka okolo ťažiska
slnečnej sústavy. Tento fenomén rozkmitáva klimatický systém Zeme, ako aj
systém hlbokých morských prúdov a následne dochádza k prelínaniu sa rôznych
cyklov (napr. 10,5 ročného cyklu slnečnej aktivity s termohalinným cyklom, ktorý
má podľa Cíleka približne 28 rokov) a zaostávaniu – časovému posunu medzi
jednotlivými regiónmi na Zemi.
0.2
15
1.2

0.1

43.8
3.65

160
13.3

121
10.1

247
264
20.6
22

204
17

302
25.2

345
362
28.7
30

412m
34y

Rk
0
-0.1
29/2.4

-0.2
0

24

48

72

96

120

16

168

192

216

240

264

288

312

336

360

384

408

432

456

480

QBO

ENSO

Danube River
Bratislava

Sun Wolf

NAO
ENSO

Sun Wolf
AO

2.3
2.4
2.6
2.7
2.9
3.1
3.2
3.4
3.6
3.8
4.1
4.3
4.5
4.8
5.1
5.4
5.7
6.1
6.5
6.9
7.3
7.8
8.3
8.8
9.4
10.1
10.8
11.5
12.4
13.3
14.3
15.5
16.8
18.3
20.0
22.0
24.8
28.0
32.0
38.5
47.0
60.0
90.0
130.0

1.4E+07
1.2E+07
1.0E+07
8.0E+06
6.0E+06
4.0E+06
2.0E+06
0.0E+00

Obr. 10.

144

438
36.5

lag [month]

a)

b)

278
23

136
11.3

68/5.6

period [year]

a) Autokorelogram (dĺžka periód v mesiacoch/rokoch); a b) kombinovaný periodogram,
telekonekcia prietokov s fenoménmi QBO, ENSO, NAO, AO a slnečnou aktivitou.
Rad mesačných prietokov rieky Dunaj v stanici Bratislava, významné periódy.
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III.4 Dlhodobá predpoveď prietokov
Pri predpovedi budúceho vývoja prietokových radov je možné použiť stochastické
modely vychádzajúce z analýzy štatistických charakteristík meraných časových
radov ročných prietokov (Kane, 1997).
V minulosti sa pri určovaní štatistických charakteristík ročných prietokových
(i iných hydrologických) radov vychádzalo z axiómy stacionárnosti a nezávislosti
hydrologických radov. Ako bolo ukázané v predchádzajúcich kapitolách,
hydrologické rady ročných priemerných prietokov sú zaťažené periodickými
zmenami rôznych dĺžok a náhodnými šokmi. Najvýznamnejšie cykly identifikované
v časových radoch priemerných ročných prietokov majú 2,4; 3,6; 5; 7,8; 10,5; 14;
21; 26–29 rokov. Nepriamo bol nájdený i ca 36-, 52-ročný cyklus a 104-ročný
cyklus.
Cieľom tejto kapitoly je spracovať konkrétne predpovede vývoja priemerných
ročných / mesačných prietokov rieky Dunaj v stanici Turnu Severin / Bratislava.
Testovaný bol celý rad lineárnych autoregresných modelov. Všeobecne ich
schematicky možno opísať rovnicou:
X t = A0 + ∑ (A j cos(λ j t ) + B j sin(λ j t ) ) + SARIMA + C j NAO + ε t
m

t = 1, ..., N.

j =1

harmonická zložka

B-J zložka vplyv NAO biely šum

kde: λj

- významné frekvencie, určené periodogramom;
Aj , B j ,
j = 1,2, … m parametre (A0 - stredná hodnota radu);

SARIMA - autoregresná zložka, B-J model;
Cj
- regresný koeficient vplyvu NAO na prietok;
- náhodná zložka (biely šum).
εt

Výsledky dlhodobej predpovede ročných prietokov Dunaja v stanici Turnu Severin
sú na obr. 11a, výsledky predpovede mesačných prietokov v stanici Bratislava sú
znázornené na obr. 11b,c. Roky 2006 a 2009 by mali byť vodné, po roku 2012 by
malo prísť suché obdobie.
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III.5 Analýza extrémnych prietokov Dunaja v stanici Bratislava
Aby budované ochranné vodné stavby na tokoch v čo najvyššej miere obmedzili
škody spôsobované povodňovými situáciami, je potrebné poznať extrémne
povodňové prietoky, ktoré sa v budúcnosti v toku môžu vyskytnúť. Pri odhade
povodňových prietokov v budúcnosti vychádzame z odhadu rizika prekročenia
zvolených hodnôt prietokov získaných štatistickou analýzou údajov z minulosti,
tzv. N-ročných (alebo p-percentných) prietokov.
Pri analýze povodňových prietokov sme zostavili dva rady (obr. 12):
1. Rad Qmax – jedno maximum v roku (130 prvkov);
2. Rad vrcholových prietokov nad 4000 m3s-1 (320 prvkov) (POT metóda).
Pri určovaní N-ročných maximálnych prietokov vychádzame z predpokladu, že
prvky radu Qmax sú náhodné veličiny. Ako však bolo ukázané v predchádzajúcej
kapitole, tento základný predpoklad nemusí byť splnený.
Pre Dunaj sú najtypickejšie letné povodne. Za obdobie 1828–2001 až 52% povodní
sa vyskytlo v mesiacoch jún-august (obr. 13). Pri analýze extrémnych prietokov
Dunaja v Bratislave sme porovnali dva prístupy odhadu N-ročných maximálnych
prietokov v profile Dunaj–Bratislava. Porovnané boli výsledky odhadov:
• pri rade Qmax podľa Pearsonovho rozdelenia tretieho typu a log-normálneho
rozdelenia,
• a podľa POT metódy (Tabuľka 1).
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Tabuľka 1 N-ročný prietok [m3s-1] i) log-Pearson typ III rozdelenie; ii) log-normálne rozdelenie;
iii) POT metóda. Dunaj: Bratislava 1876–2005
N [roky]

1000

500

200

i)
ii)
iii)

13975
12920
13000

13044
12195
12300

11837
11231
11300

100
[m3s-1]
10943
10494
10600

50

20

10

5

10054
9743
9800

8877
8740
8700

7966
7959
7800

7009
7147
7000
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III.6 Analýza maximálnych objemov odtoku Dunaja pre danú dĺžku
trvania povodne t-dní (1876–2005)
Popri kulminačných prietokoch povodňových vĺn je najdôležitejšou charakteristikou povodne objem povodňovej vlny. Riešenie niektorých vodohospodárskych a
hydrotechnických úloh si vyžaduje poznať nielen maximálny prietok Qmax, ale aj
tvar povodňovej vlny, alebo aspoň jej objem. V aplikovanej hydrológii je
problematické priradiť hodnoty objemu povodňových vĺn s určitou
pravdepodobnosťou prekročenia výskytu, daným korešpondujúcim hodnotám Nročných prietokov. Táto závislosť je značne nepravidelná a vyžaduje si poznať tiež
priebeh prietokovej vlny danej pravdepodobnosti prekročenia. Význam objemu
povodňovej vlny ako dôležitej hydrologickej charakteristiky sa prejavil napr. pri
povodni na Dunaji v roku 1965, kedy došlo k pretrhnutiu ochranných hrádzi za
výskytu mimoriadne dlhotrvajúcich vysokých vodných stavov (ale nie extrémnych)
povodňovej vlny.
Cieľom tejto kapitoly bolo stanovenie maximálnych objemov Vmax pri odtoku
Dunaja daného trvania t = 2-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-, 30- a 60-dní za obdobie 1876–
2005. Našim konečným cieľom bolo preveriť hypotézu, či už v meraných radoch
objemov prietokových vĺn za dve 65-ročné obdobia došlo k nejakej zmene.
Testovali sme hypotézu, či dané podsúbory (starý i nový) pochádzajú z rovnakého
rozdelenia, teda či stredná hodnota radov objemov maximálnych vĺn a ich variancia
sa v priebehu 65-tich rokov nezmenili.
Pôvodné 130-ročné časové rady sme rozdelili na dva 65-ročné podsúbory.
Z výsledkov štatistických analýz vyplynulo, že v ani jednom prípade nebola
zamietnutá hypotéza H0, že dané podsúbory pochádzajú z rovnakého
rozdelenia.
Záver, že režim objemu odtoku za povodní (z hľadiska priemerných hodnôt,
disperzie-variancie a teda aj pravdepodobnosti prekročenia) sa v priebehu
posledných 130 rokov v podstate nemenil, má značný vodohospodársky význam.
O to viac, že tento záver platí ako pre krátkodobé odtokové epizódy (V2), tak aj pre
tie najdlhšie (V60). Umožňuje pravdepodobnostne ohodnotiť potenciálne rozsahy
záplav v prípade havárie ochranných hrádzí Dunaja za povodne, podobnej povodni
v roku 1965. S ohľadom na to, že hydrologický režim Dunaja po Bratislavu
vykazuje do značnej miery charakter horského toku stredoeurópskej oblasti, je
možné výsledky (najmä o absencii vplyvu zmeny klímy) extrapolovať aj na oblasť
viacerých tokov SR z povodí karpatského oblúka.
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III.7 Scenár katastrofickej povodne na Dunaji v profile Bratislava
Na základe podrobnej štatistickej analýzy historických povodní v Bratislave bol
vytvorený scenár katastrofickej povodne v Bratislave s dobou opakovania
priemerne raz za 1000 rokov. Tento scenár povodne na Dunaji vychádza ďalej
z extrémnych meteorologických a hydrologických podmienok pravdepodobne
najväčšej a najničivejšej povodne za posledných 500 rokov na Dunaji z r. 1501,
identifikovanej na rakúskom úseku rieky (Kresser, 1957). Kulminácia tejto povodne
je odhadovaná v profile Viedeň na 14000 m3s-1.
Pri vytvorení katastrofického scenára nestačí určiť len výšku kulminácie
povodňovej vlny, ale je potrebné určiť aj jej tvar. Preto sme pri vytváraní scenára
katastrofickej povodne na Dunaji ako vstupnú vlnu do modelu riečneho úseku
Bratislava–Štúrovo použili vlnu s tvarom hydrogramu z roku 1954. Prietoky sme
lineárne zväčšili tak, aby kulminácia zodpovedala 1000-ročnému prietoku 13975
m3s-1 v stanici Bratislava (ca 14000 m3s-1).
Analogicky boli vytvorené scenáre 100-ročnej a 50-ročnej návrhovej povodne
(pozri obr. 14).

15000
13000

T=1000
T=100

11000
Q [m 3s -1]

T=50
9000
7000
5000
3000
1000
1-VIII

Obr. 14.

6-VIII

11-VIII

16-VIII

21-VIII

26-VIII

31-VIII

Scenárové povodne pre veľkú, strednú a malú pravdepodobnosť výskytu (doba
opakovania T = 1000, 100, 50 rokov), Dunaj, Bratislava.
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III.8 Scenár transformácie katastrofickej povodňovej vlny
na Dunaji v úseku Bratislava (Devín)– Štúrovo (Nagymaros)
Pri projektovaní vodohospodárskych opatrení na toku je potrebné poznať
povodňové prietoky po celej dĺžke toku, nielen v stanici, kde existujú merania.
Výšku prietokov medzi dvoma stanicami možno aproximovať napr. použitím
hydrologickej analógie, alebo je možné v skúmanom úseku toku využiť hydraulický
model transformácie povodňovej vlny v toku.
Cieľom poslednej kapitoly DDP bolo vytvoriť jednoduchý hydrologický model
transformácie povodňovej vlny a týmto modelom simulovať prechod katastrofickej
1000-ročnej povodne slovenským úsekom Dunaja (Bratislava–Štúrovo).
Za týmto účelom sme vytvorili model NLN–Danube. Tento model sme
nakalibrovali na historických povodňových vlnách z roku 1991 a 2002. Ďalej sme
model verifikovali na súbore povodňových vĺn z rokov 1992–2002.
Nakalibrovaným modelom sme na záver simulovali prechod scenárovej
katastrofickej 1000-ročnej povodne v úseku Bratislava–Štúrovo (obr. 15).
Model NLN - Danube vychádza z modelu NONLIN (Svoboda a kol., 2000), ktorý
simuloval postup prietokových vĺn Dunaja v úseku Bratislava–Gabčíkovo. Model
NLN-Danube je hydrologický riečny koncepčný nelineárny model, založený na
postupnej transformácii vstupov (prietokových vĺn) sústavou rovnakých fiktívnych
nádrží v sérii za sebou.
Morava
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Tento model simuluje prechod povodňovej vlny v celom úseku Ybbs–Nagymaros.
Na simuláciu prechodu katastrofickej 1000-ročnej povodne bola použitá časť
modelu pre úsek Bratislava–Štúrovo. Práca s modelom sa realizuje pomocou
makier, ktoré sú zapísané v programovacom jazyku Microsoft Visual Basic 5.0.
Výsledky simulácie prechodu povodňovej vlny sú znázornené na grafe 16. Z grafu
je jasný postup vlny - výška prietokov a čas ich výskytu.
Model NLN-Danube predstavuje jednoduchý nástroj na riešenie transformácie
povodňovej vlny v riečnom úseku. Je možné ho kalibrovať pre ľubovolný tok. Vo
vodohospodárskej praxi po kalibrácii je možné použiť tento model na riešenie
celého radu vodohospodárskych problémov. V tejto kapitole bol použitý na
simuláciu transformácie katastrofickej povodňovej vlny Dunaja v úseku Bratislava–
Štúrovo.
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Obr. 16.

Priebeh prietokov Dunaja v trojhodinovom intervale počas scenárovej katastrofálnej
povodne v staniciach Bratislava, Medveďov, Komárno, Štúrovo, výstup z modelu NLNDanube.
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IV. ZÁVER
Ako píše Klemeš (1998), veci rotujú, pulzujú a oscilujú kdekoľvek sa pozrieme.
V niektorých prípadoch je signál evidentný - ako napr. striedanie sezón v roku niekedy je ťažko identifikovateľný - ako napríklad signál mesačno-slnečných
cyklov v teplotných radoch (Currie, 1996; Bucha a Charvátová, 1996; Charvátová,
2000). Niekedy jasne vidíme správanie sa a charakter radu, ale nepoznáme jeho
mechanizmus - je to prípad 11-ročných slnečných cyklov; niekedy poznáme
mechanizmus javu, ale charakter nám ostáva skrytý - ako tomu dlho bolo v prípade
klimatických signálov a orbitálneho pohybu Zeme.
Viaceré regióny na svete trpia dlhotrvajúcimi viacročnými obdobiami sucha.
Taktiež pravdepodobnosť výskytu povodňových javov vo svete je vysoká.
Dokazujú to povodňové katastrofy v posledných dvoch dekádach na riekach
Mississippi, Missouri, Rýne, Labe a Odre, Zambezi, Limpopo a taktiež u nás na
Dunaji, Morave alebo Tise.
Najvýznamnejšie výsledky a nové poznatky predloženej DDP možno zhrnúť
nasledovne:
- Doplnený bol rad priemerných denných prietokov Dunaja v stanici Bratislava
za obdobie 1876–1890. Tým bol získaný kompletný 130-ročný rad denných
prietokov, ktorý je vhodný na štatistické analýzy zmien hydrologických
charakteristík a na identifikáciu viacročných (až 30-ročných) cyklov.
- Metódou kombinovaného periodogramu a filtrovaním radov boli v radoch
priemerných ročných prietokov hľadané cykly striedania sa suchých a
vodných období. Použité boli časové rady ročných prietokov z viac ako 100
najväčších tokov celého sveta. Z dlhších cyklov bol v časových radoch
identifikovaný ca 28–30-ročný cyklus výskytu suchých a mokrých období a
20–22-ročný cyklus. Samozrejme, dĺžka cyklov nie je striktne 28 a 21 rokov,
ale v dlhodobom priemere sa k tejto hodnote blížia. Z kratších cyklov boli
identifikované 7,8- 6,5-; 5,2-; 4,14- 3,65 a 2,4-ročné cykly.
- Tieto periódy boli dokázané v prietokových radoch analyzovaných riek v
rôznych geografických pásmach Zeme. Je ich teda možné považovať za
všeobecnú zákonitosť na Zemi Táto zákonitosť súvisí so Slnečnou aktivitou a
s termo-halinnou cirkuláciou hlbokých morských prúdov, ktorých súčasťou sú
i javy El Niño, AO, NAO a QBO.
- Ďalej bol vzájomnými (párovými) koreláciami identifikovaný posun suchých
a vodných období v závislosti na zemepisnej šírke a dĺžke, v ktorom sa
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povodie nachádza. Z výsledkov analýz vyplýva, že suché a vodné obdobia sa
nevyskytujú na rôznych miestach v tých istých rokoch. Medzi obdobiami
je časový posun v závislosti na polohe povodia. Tento posun v kolísaní
prietokov vyplýva z posunu v kolísaní zrážok.
- Trendová analýza nepreukázala žiadne významné trendy v odtoku z územia
Európy ako celku (ani z povodia Dunaja) za posledných 150 rokov.
- Analyzované boli rady extrémnych povodňových prietokov Dunaja v stanici
Bratislava, ako aj objemov extrémnych povodní. Ani v týchto radoch neboli
štatistickými testami potvrdené štatisticky významné zmeny.
- Vytvorený bol scenár katastrofickej – 1000-ročnej povodne na Dunaji pre
profil Bratislava. Jednoduchým hydrologickým modelom bola simulovaná
transformácia takejto katastrofickej povodne slovenským úsekom Dunaja
(Bratislava – Štúrovo).
Samozrejme, celý hydrologický systém Zeme je ovplyvňovaný náhodnými šokmi.
Stále musíme uvažovať s náhodnou zložkou hydrologických radov.
Prínos DDP pre prax
Z výsledkov DDP vyplýva, že v radoch ročných prietokov existuje významné
viacročné prirodzené kolísanie vodnosti tokov. Pri správnej identifikácii dĺžky
cyklov je možné predpovedať výskyt suchých období v danom regióne. Pre správne
vodohospodárske rozhodnutia v budúcnosti v časovom horizonte ca 20 rokov sú
takéto informácie mimoriadne cenné. Je potrebné čo najlepšie poznať viacročnú
variabilitu odtoku, zohľadňovať ju a zahrnúť ju do vodohospodárskych plánov.

Tak, ako sa strieda deň s nocou v dôsledku rotácie Zeme okolo svojej osi,
tak, ako sa strieda zima s letom v dôsledku obehu Zeme okolo Slnka,
tak, ako sa striedajú doby ľadové s dobami medziľadovými v dôsledku Milankovičových cyklov,
tak sa striedajú niekoľkoročné obdobia vodnejšie s obdobiami suchšími
pravdepodobne v dôsledku vychyľovania Slnka z ťažiska slnečnej sústavy,
zmien slnečnej aktivity, a termohalinnej cirkulácie oceánov.
Pavla Pekárová
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VIII. MULTI-ANNUAL RUNOFF VARIABILITY
IN THE UPPER DANUBE BASIN

Pavla Pekárová
The development of mankind has depended on availability of water resources.
Already the first agricultural civilizations noticed the temporal variability of water
resources and oscillation of the multi-annual dry and wet periods.
The presented thesis summarizes results of more than fifteen years research
activities of the author in the field of long-term runoff prediction.
Statistical analysis of the runoff oscillations depends on availability of long time
series of data. Systematic measurements of discharge in modern era started
relatively late. The longest time series are available in Europe, but they do not
exceed 200 years. Such long series are exceptional and in most parts of the world
only much shorter series exist.
Since studies dealing with the natural runoff oscillation and NAO phenomenon
recently absent in Slovakia, there is the one aim of the thesis to fill in the gap in the
long-term runoff fluctuation analysis and long-term discharge prediction methods
development. The thesis focuses on the natural runoff cyclicity identification. In
stochastic models, the climate changes scenarios caused by atmosphere warming
are not involved however the runoff teleconnection around the Earth is studied.
Scientific objectives of the thesis:
1. To reconstruct the Danube daily discharge series at Bratislava (1876–1890)
based upon the Bratislava gauge daily water level observations;
2. to analyze variability and long term trends of the selected discharge Danube
series characteristics for its Bratislava gauge ;
3. to propose and develop the combined periodogram method for more exact
spectral density identification in discharge time series; to analyze trends and
periodicity in discharge long term series; to identify occurrence of the wet and
dry periods over the world, to identify the influence of the NAO/AO/ENSO/QBO
phenomena and the Sun activity on the runoff variability.
4. to present some long term stochastic prediction methods; to use two of them, the
classical analysis and the Box-Jenkins methodology in order to provide a long
term prediction for Danube discharge time series for the next decade.
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5. to analyze the historical Danube floods at Bratislava, in order to determine the
N/ year floods at that gauge;
6. to analyze for the Danube at Bratislava the respective flood volumes;
7. in sense of the European Parliament Directive 2007/60/EC, to elaborate for the
Bratislava Danube gauge the catastrophic flood wave scenario;
8. to develop a mathematical model, and to simulate by it, the catastrophic flood
wave routing through the Slovak Danube reach (Devín–Štúrovo.
The thesis consists of eight chapters according to the eight scientific objectives
mentioned above. It provides a wide survey of the obtained results from the
methodological approach to the time series analysis, through stating new
hypotheses on the discharge oscillations over the world, up to the application of
theoretical results to the practice. The thesis is based primarily on 10 selected
papers of the author. The papers were published in monographs, and CC journals.
The long annual discharge data series of all the continents were obtained from the
following data sources:
i)
Global Runoff Data Center in Koblenz, Germany;
ii) CD ROM of the Hydro-Climatic Data Network (HCDN), U.S. Geological
Survey Streamflow Data Set for the United States;
iii) CD-ROM World Freshwater Resources prepared by I. A. Shiklomanov in the
framework of the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO;
iv) URL http://waterdata.usgs.gov.
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IX.

LANGFRISTIGE ABFLUSSVARIABILITÄT
IM EINZUGSGEBIET DER OBEREN DONAU

Pavla Pekárová
Die Entwicklung der Menschheit ist von der Verwendbarkeit der Wasservorräte
abhängig. Schon die ersten landwirtschaftlichen Zivilisationen bemerkten die
Variabilität der Wasservorräte mit der Zeit, sowie die Oszillation von feuchten und
trockenen Perioden.
Die vorgelegte Dissertation fasst mehr als fünfzehn Jahre der Versuchstätigkeit der
Autorin im Fach der langfristigen Abflußvorhersagen zusammen.
Statistische Analyse der Abflußschwankungen hängt von der Verwendbarkeit von
langen Beobachtungsreihen der Daten ab. Systematische Abflußmessungen in
moderner Zeit fangen relativ spät an. Die längsten verwendbaren Ablußreihen
stammen von Europa, sie aber nicht 200 Jahren überschreiten. Vergleichend lange
Reihen sind nur Ausnahmen und in meisten Teilen der Welt nur sehr kürzeren
Reihen zur Verfügung stehen.
Weil die Studien über natürlichen Abflußoszillationen und dem NAO Phenomän in
der letzten Zeit für die Slowakei absentieren, ist es der Ziel der Dissertation auch
diese Lücke in der langfristigen Abflußschwankunganalyse, sowie in der
Entwicklung der langfristigen Abflußvorhersagen zu füllen. Die Dissertation
konzentriert sich auch über die Identifikation der natürlichen Zyklizität des
Ablußvorganges. Die in den stochastischen Modellen enthaltenen
Klimaschwankungen die von der globalen Erwärmung stammen (klimatische
Veränderungszenarien), sind nicht in der Analyse einbegriffen, doch ihre
Abflußverbindung herum der Erde ist auch behandelt.
Die wissenschaftlichen Ziele der Dissertation:
1. Die historische Abflußreihe (Tageswerte) der Donau in Bratislava im Jahren
1876–1890 zu rekonstruieren, aufgrung der täglichen Wasserstandsbeobachtungen auf dem Pegel Bratislava;
2. die langjährigen Entwicklungstrende und Variabilität der gewählten
Abflußcharak-teristiken der Donauabflußreihe in Bratislava zu analysieren;
3. Die langfristigen Abflußtrende der Flüsse der Erde und der Slowakei (die
längsten Abflußreihen) zu analysieren; Zyklizität und den langfristigen Trend
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der Abflüsse in der Slowakei zu identifizieren. Das Vorkommen der Trocken –
und Naßperioden in der Welt, sowie auch der Einfluß der NAO und ENSO
Erscheinungen über der Abflußvariabilität zu identifizieren.
4. Einige langfristigen Vorhersagemethoden zu vorbringen; zwei von denen (die
klassische Analyse und die Box – Jenkin s Methode) für langfristigen
Vorhersagen einiger Abflußreihen für das nächste Dezenium anzuwenden.
Die Reihen der höchsten und niedrigsten Jahresabflüssen der Donau im Pegel
Bratislava zu modelieren.
5. historische Donauhochwässer in Bratislava zu analysieren und die
Überschreitungskurwe der N- jährigen Hochwässer für dieses Pegel zu
bestimmen;
6. die Volumen der Hochwasserwellen der Donau in Bratislava zu analysieren;
7. im Sinne des Europäischen Parlamentsrichtlinie 2007/60/EC, ein
Hochwasserkata-strophenszenario für Bratislava Pegel zu erarbeiten;
8. ein mathematisches Model zu entwickeln für die Bewegung und Abflachung
der katastrophalen Hochwasserwelle, durch die Slowakische Donaustrecke
(Devín– Štúrovo).
Die Dissertation ist von acht Kapiteln zusammengestellt, nach den obengenannten
wissenschaftlichen Zielen. Sie presentiert ein breites Überblick der erzielten
Resultate, von der methodologischen Verfahren der Datenanalyse, über die
Abflußoszillation auf der Erde, bis die Anwendung der Theorie für die Praxis. Die
Dissertation beruht hauptsächlich auf 10 Aufsätzen der Autorin. Diese wurden in
Monographien und in professionellen Zeitschriften publiziert.
In der Dissertation wurden langfristige jährliche Abflußangaben von allen
Kontinenten benutzt, die von folgenden Quellen stammen:
i)
Globale Abfluß Datenzentrum, Koblenz, Bundesrepublik Deutschland;
ii) CD ROM, Hydro-Climatic Data Network (HCDN), U.S. Geological
Survey Streamflow Data Set for the United States ;
iii) CD ROM, World Freshwater Resources, vorbereitet von I.A. Shiklomanov
im Rahmen von der IHP, UNESCO;
iv) URL http://waterdata.usgs.gov.
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