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Hazard evaluation from GLOFs in the Cordillera Huayhuash 

Abstract: Proglacial lakes in high-mountain regions recently experienced dynamic 

development related to the ongoing climatic changes. Most of the mountain ranges were 

widely studied with respect to hazards posed by proglacial lakes. However, the Peruvian 

Cordillera Huayhuash was omitted by any research of this type so far. In this thesis first,        

the author develops and assesses the inventory of glacial lakes in the Cordillera Huayhuash, 

and second, evaluates the hazard from GLOFs. After a thorough discussion and comparison     

to other world's major mountain ranges, significant conclusions are made. Most of the 

characteristics of the lakes in the Cordillera Huayhuash are influenced by a local factor - fluvial 

erosion that has occurred since the last glacial maximum. Nevertheless, general principles such 

as the statistical distribution of lakes according to their elevation that are valid to other 

compared regions may still be identified based on the data. Lakes of the Cordillera Huayhuash 

generally pose minor or even no GLOF hazard, the few exceptions were further analyzed         

in detail. 

Key words: Geomorphology, GLOF, Lake Inventory, Natural Hazards, Peru 

 

Evaluace přírodních ohrožení z GLOFs v pohoří Cordillera Huayhuash 

Abstrakt: Proglaciální jezera procházejí ve vysokohorských oblastech v souvislosti                        

s probíhajícími klimatickými změnami dynamickým vývojem. Ve většina světových pohoří již 

proběhl výzkum zabývající se ohrožením, které tato jezera mohou představovat. Peruánská 

Cordillera Huayhuash však zatím stála mimo zájem vědců. Autor této práce nejprve vytvořil      

a vyhodnotil inventarizaci ledovcových jezer v daném pohoří a následně vyhodnotil vybraná 

jezera z pohledu ohrožení GLOF. V diskuzi jsou výsledky porovnány s dalšími světovými 

pohořími, díky čemuž je možné učinit podstatné závěry. Většina charakteristik jezer v pohoří 

Huayhuash je ovlivněna lokálním specifickým faktorem - fluviální erozí, která probíhala           

od posledního glaciálního maxima. Nicméně obecné principy, jako například statistické 

rozdělení jezer podle jejich elevace, které platí i pro další porovnávaná pohoří, jsou zde stále 

identifikovatelné. Jezera tohoto pohoří obecně představují pouze nízké či dokonce žádné 

ohrožení z GLOF, výjimku tvoří pouze případy jezer v přímém kontaktu s ledovcem                      

a také sekvence plošně rozsáhlých jezer, které byly podrobněji analyzovány. 

Klíčová slova: geomorfologie, GLOF, inventarizace jezer, přírodní ohrožení, Peru  
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KAPITOLA 1 

Úvod 

Vysoká pohoří patří díky probíhající globální klimatické změně k nejdynamičtějším regionům 

světa. Ústup a snižování objemů ledovců (Barry, 2006; Haeberli et al., 2016), posun hranice 

permafrostu (Haeberli, 2013; Haeberli et al., 2017) a změny v hydrologickém režimu (Kaser et 

al., 2003; Juen et al., 2007) jsou příklady zásadních změn, které se v těchto oblastech 

odehrávají. V jejich důsledku vznikají nová ledovcová jezera představující hrozbu pro níže 

položené oblasti. Povodně z průvalů či přelití hrází ledovcových jezer (GLOFs - Glacial Lake 

Outburst Floods) si v minulosti vyžádaly nemálo obětí na životech i škod na majetku           

(např. Lliboutry, 1977; Vuichard & Zimmermann, 1987). GLOFs byly v tomto tisíciletí 

zaznamenány ve vysokohorských pásmech Asie (např. Narama et al., 2012; Kropáček et al., 

2015), Alpách (např. Roux et al., 2010), Severoamerických Kordillerách (např. Wilcox et al., 

2012) i Andách (např. Harrison et al., 2006; Vilímek et al., 2015). Význam studia GLOFs jakožto 

celosvětově rozšířeného fenoménu dokládá i rostoucí mezinárodní spolupráce na jejich 

výzkumu (Emmer, 2018). 

Peruánské pohoří Huayhuash, kterým se tato práce zabývá, stálo zatím mimo zájem vědců, 

včetně těch studujících fenomén GLOF. Geologickou minulost pohoří v souvislosti s kvantifikací 

rychlostí výzdvihu And se zabývali Garver et al. (2005), dataci jednotlivých fází ústupu ledovců 

provedli pro období od posledního glaciálního maxima Hall et al. (2009) a pro období okolo 

přelomu tisíciletí McFadden et al. (2011). Engel et al. (2011) analyzovali příčiny svahového 

pohybu s následným vznikem jezera pod východními svahy vrcholu Siulá Grande. Základní 

monitoring ledovcových jezer v oblasti zajišťuje peruánská Autoridad Nacional del Agua, 

navazující na předchozí činnost společnosti Hidrandina S.A. (ANA, 2014). Nejčastějším 

předmětem studií o pohoří Huayhuash jsou nové trendy cestovního ruchu v kontextu 

peruánských politických a ekonomických změn po roce 1990 (Bury, 2006 a 2008; Bury & Norris, 
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2013; Norris, 2014). Do pohoří totiž v souvislosti s výrazným zlepšením bezpečnostní situace     

v periferních regionech státu jezdí turisté se zájmem o vysokohorskou turistiku, horolezectví     

i poznávání života v odlehlých končinách Země a dlouhodobě udržitelnou interakci s místním 

obyvatelstvem. 

Případná povodeň typu GLOF by znamenala vysoké riziko právě pro osídlení původních 

obyvatel lokalizovaná v ledovcových údolích a skupiny turistů pohybující se v bezprostřední 

blízkosti potenciálně nebezpečných ledovcových jezer. 

1.1 Cíle práce 

Hlavním úkolem teoretické části je stručně uvést čtenáře do kontextu glaciálních jezer                      

a povodní typu GLOF (kapitola 3) a také představit pohoří Huayhuash (kapitola 2). V případě 

ledovcových jezer a fenoménu GLOF se v žádném případě nejedná o vyčerpávající rešerši 

dostupné literatury, která by byla příliš obsáhlá. Naproti tomu část pojednávající o pohoří 

Huayhuash kompletně využívá všech dostupných materiálů, které jsou vzhledem k periferní 

povaze pohoří velmi sporé. 

Mezi základní cíle praktické části patří inventarizace glaciálních jezer v pohoří Huayhuash, 

jejich vyhodnocení z pohledu základních parametrů (typ, povrchový odtok, expozice, 

nadmořská výška apod.; kapitola 5) a evaluace ohrožení u vybraných jezer z pohledu povodní 

typu GLOF podle metodiky z článku Emmer & Vilímek (2014) - rovněž kapitola 5. Pohoří 

Huayhuash nebylo vybráno zcela náhodně. Díky své geografické blízkosti a geomorfologické 

podobnosti se sousedním pohořím Blanca, pro nějž byla metodika původně vytvořena, nabízí 

vhodnou příležitost pro aplikaci metodiky a srovnání výsledků inventarizace i evaluace v obou 

pohořích. Diskuze (kapitola 6) se bude dále zabývat porovnáním výsledků vyhodnocení 

inventarizace jezer s databázemi jezer v dalších světových pohořích. 
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KAPITOLA 2 

Cordillera Huayhuash 

V celé práci bude název tohoto pohoří používán ve své peruánské podobě bez českého výrazu 

pohoří. Výraz cordillera se stejným významem je sice španělského původu a neměl by být          

z hlediska jazykového skloňován (např. místo ledovce v Cordilleře Huayhuash bychom měli psát 

ledovce v pohoří Cordillera Huayhuash), ale ze stylistických i logických důvodů se autor rozhodl 

tohoto pochybení dopustit. Nejčastěji se čtenář setká se zkrácenou podobou - C. Huayhuash, 

která snad nebude trnem v oku ani lingvistům. 

2.1 Základní charakteristika 

Cordillera Huayhuash se nachází přibližně 200 km severně od Limy (obr. 2.1), 100 km                      

na jihovýchod od Huarazu a 80 km na jihojihozápad od města Huánuco. Hlavní město i obě 

regionální centra jsou zároveň správní střediska tří departmentů, na jejichž území se pohoří 

rozkládá: Lima, Áncash a Huánuco. 

Na hlavní hřeben C. Huayhuash s celkem šesti vrcholy převyšujícími 6 000 m n. m, jenž se táhne 

v délce asi 25 km ve směru SSZ-JJV (10° 10' až 10° 27' j. z. š.), navazují dva výrazné hřebeny 

směřující k západu v délce 9 (severnější a vyšší hřeben) a 12 km. Šířka pohoří v západo-

východním směru nepřevyšuje 14 km (76° 52' až 77° 00' z. z. d.). Nejvyšší vrchol pohoří, 

Nevado Yerupajá (6617 m n. m.), se nachází v místě styku hlavního hřebene a severnějšího                 

z obou bočních. Jedná se o druhý nejvyšší vrchol Peru i celého povodí Amazonky. 

Ještě o 151 výškových metrů vyšší je Nevado Huascarán Sur v sousedním severněji položeném 

pohoří Cordillera Blanca, jehož základem je série miocenních plutonů. Tato série plynule 

pokračuje až do C. Huayhuash se srovnatelným chemickým složením intruziv. Obě pohoří navíc 

mají obdobný reliéf sestávající z hlavního hřebenu a série hřebenů bočních oddělených 

ledovcovými údolími. Na základě toho lze C. Huayhuash interpretovat jako pokračování 
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sousedního rozsáhlejšího komplexu  

C. Blanca (Garver et al., 2005). 

Směrem na jih C. Huayhuash přímo 

sousedí s horským pásmem C. Raura 

(Yarupac, 5685 m n. m.). Všechna tři 

pohoří jsou součástí Západní 

Kordillery Severních Peruánských 

And, pro něž je typická jednak 

absence recentního magmatismu       

a jednak, díky vysoké nadmořské 

výšce, výrazná modelace stále aktivní 

glaciální i fluviální erozí (Garver et al., 

2005). 

Hlavní hřeben C. Huayhuash je 

součástí hlavního kontinentálního 

rozvodí Jižní Ameriky. Východní svahy 

jsou odvodňovány do Atlantského oceánu levými přítoky Río Marañón (Ríos Janca, 

Carhuacocha a Huayhuash), zatímco voda ze západní, plošně rozsáhlejší části odtéká skrze toky 

Llamac, Jahuacocha/Achin, Huaylloma a Pumarinri do Río Pativilca a dále do oceánu Tichého.  

2.2 Geologická minulost 

Základem masivu C. Huayhuash je pozdně křídový batolit nacházející se mezi pohořím                   

a pacifickým pobřežím, který vyzdvihl okolní křídové karbonáty a kvarcity staré přibližně          

90 milionů let. Celá oblast pak prošla 60 milionů let trvající vrásno-zlomovou tektonikou                 

a současně s ní byla zároveň erodována (ve středním oligocénu již bylo 50 % druhohorního 

materiálu odneseno). Na erozní povrch byly poté v období před 30 až 15 miliony lety 

diskordantně uloženy 2-3 km mocné vrstvy vulkanitů a širší region byl zároveň intrudován 

plutony granitoidů. Nejmladší uložené vrstvy pochází z období před přibližně 6 miliony lety,  

kdy oblast zasáhl explozivní vulkanismus s vysokým obsahem SiO2 doprovázený depozicí tufů                   

a vznikem souvisejícího žilného komplexu. Kvartérní zalednění a fluviální eroze nakonec 

vymodelovaly pohoří do jeho dnešní podoby (Garver et al., 2005). 

Obrázek 2.1: Lokalizace Cordillery Huayhuash v Peru 
                  upraveno z: https://cdn.kimkim.com 
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2.3 Zalednění 

Maximální rozsah zalednění v poslední době ledové byl omezen nadmořskou výškou               

kolem 4000 m n. m., v dřívějších glaciálech ledovce patrně sahaly až do 3 800 m n. m. (Hall et 

al., 2009), přičemž v současné době jsou čela všech ledovců v C. Huayhuash nad úrovní              

4 300 m n. m. (ANA, 2014). Po posledním glaciálním maximu před více než 26 000 lety prošlo 

pohoří celkem pěti stádii deglaciace oddělenými epizodami přechodného nárůstu ledové 

hmoty (přibližně před 22-20 tisíci lety, 14-13 tisíci lety, 10-9 tisíci lety a před asi 300 lety). 

Každá z fází deglaciace po sobě zanechala morénové valy či skalní pánve, za nimiž (v nichž) 

vzniklo množství ledovcových jezer (Hall et al., 2009). Podrobnější informace o jezerech             

v pohoří obsahuje kapitola 5. 

V porovnání s pacifickou stranou pohoří sahaly ledovce na amazonském svahu v posledním 

glaciálu do nižší nadmořské výšky a tvořil se zde i vyšší objem ledovcového ledu. Blízkost hlavní 

erozní báze (hladina Pacifiku), a tím i vyšší spád vodních toků směřujících do Tichého oceánu 

měly po deglaciaci za následek vyšší míru fluviální eroze ledovcových údolí na pacifickém 

svahu, než tomu bylo v případě přítoků Río Marañón. Díky těmto dvěma rozdílům se obě 

strany C. Huayhuash výrazně liší svým průměrným sklonem a tvarem příčných profilů údolí. 

Západní část se sklání k pacifickému pobřeží pod úhlem 2,3° a vyznačuje se hluboce 

zaříznutými údolími tvaru V, zatímco východní, s širokými údolími tvaru U, klesá do Amazonie 

se sklonem pouze 1,5° (Hall et al., 2009). 

Ústup ledovců pokračoval i během většiny 20. století. První inventarizace ledovců                        

v C. Huayhuash z roku 1970 určila jejich celkovou plochu na 84,97 km2 (Hidrandina S.A. in ANA, 

2014). Analýza satelitních snímků z roku 2007 ukázala pokles o 34,95 % na 55,27 km2 (ANA, 

2014). Naprostá většina všech ledovců má plochu menší než 1 km2 a sklon 15-50° (80 % sklon 

25-50°) a spadá podle klasifikace GLIMS (Global Land Ice Measurements from Space; Rau et al., 

2005) pod kategorii mountain glacier, do níž patří svahové a karové ledovce s malou plochou, 

často pouhé relikty původních údolních ledovců při/po deglaciaci. Více než dvě třetiny ledovců 

se nachází na pacifické straně pohoří (ANA, 2014). 

Pokračující ústup ledovců v C. Huayhuash souvisí i se vzrůstající nadmořskou výškou sněžné 

čáry, která je v tropických oblastech dobrým odhadem linie rovnováhy ledovce. Její úroveň 

byla v roce 1986 na 5 062 ±36 m n. m., zatímco v roce 2005 už na 5 086 +33 m n. m. Trend sice 

není statisticky prokazatelný, ale je zřejmé, že se nejedná o náhodnou variaci (McFadden et al., 

2011). 
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2.4 Klima a biota 

Andy mají funkci zásadní regionální klimatické bariéry oddělující aridní pacifické pobřeží                   

od srážkově bohaté Amazonie, jejímž zdrojem vlhkosti je tropická část Atlantského oceánu 

(Hall et al., 2009). Východní svahy Severních peruánských And proto obecně v celém regionu 

zaznamenávají dvakrát vyšší srážkové úhrny než svahy západní (Hall et al., 2009; Engel et al., 

2011). V lokálním měřítku hraje značnou roli i reliéf, nicméně roční úhrny se pohybují v rozmezí 

500 - 2 000 mm (Hall et al., 2009). 

Období dešťů v C. Huayhuash připadá na léto jižní polokoule, konkrétně na listopad až duben, 

kdy spadne okolo 75 % ročních úhrnů. Jejich velikost do značné míry závisí na Jižní oscilaci               

El Niño s celkově vlhčími a chladnějšími roky La Niña a suššími a teplejšími roky El Niño (Hall et 

al., 2009). 

V oblasti C. Huayhuash byla na ploše 676 km2 roce 2002 peruánským Ministerstvem 

zemědělství vyhlášena Zona reservada Cordillera Huayhuash. Předmětem ochrany jsou jednak 

jezera a ledovce, jakožto významný zdroj vody, jednak více než 1 000 druhů rostlin, včetně 

lesních porostů ohrožené a v Andách endemické dřeviny s kečuánským názvem queñal patřící 

do rodu Polylepis, jednak 62 druhů ptáků v čele s kondorem andským, jehož populace 

celosvětově klesá, a jednak několik druhů větších savců (činčila peruánská, lama vikuňa, pes 

horský a puma americká; Bury, 2006; Norris, 2014). 

Na území rezervace je možné identifikovat šest výškových vegetačních pásem, z nichž nejvyšší 

plocha připadá na horskou step páramo, tundru a vysokohorské pustiny (Bury, 2008). Výše 

zmíněné lesní plochy druhu queñal se vyskytují v rozmezí nadmořských výšek 3 000 - 5 000 m 

n. m., přičemž naprostá většina z nich se nachází v pacifickém povodí Río Pativilca (Norris, 

2014). 

2.5 Místní obyvatelé, těžba a turismus 

Populace v C. Huayhuash se odhaduje na asi 6 400 potomků původních indiánských obyvatel 

Ameriky rozmístěných v sedmi sídlech s 600 - 1 100 lidmi (Norris, 2014). Místní stále používají 

svůj původní jazyk kečua, z něhož pochází i název pohoří - jedná se o označení pro druh 

menšího hlodavce (Bury, 2006). Evropané do pohoří po dlouhá staletí zavítali jen zřídka kvůli 

jeho odlehlosti a absenci téměř jakékoli dopravní infrastruktury. Prvním byl v roce 1533 Španěl 

Hernando Pizarro, který, vyslán svým slavnějším bratrem v ústrety zásilce s inckým zlatým 

pokladem, využil cest vybudovaných právě Inky a poté překonal hlavní hřeben pohoří                  
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od západu na východ. Jeho deník ukazuje na tehdejší klimatické podmínky, když hovoří o cestě 

tak zasněžené, že výprava měla vážné obtíže (Bury, 2008). 

Kvůli výše zmíněné izolovanosti čekala Cordillera Huayhuash na další významnější návštěvy 

Evropanů až do první poloviny 20. století. Nejdůležitější roli hrála bezesporu výprava H. Kinzla        

v roce 1936, která poprvé zdolala řadu vrcholů, provedla první solidní topografický průzkum     

a na jeho základě poté vytvořila první mapy pohoří. Během 80. let téhož století byla                  

C. Huayhuash obsazena levicovou teroristickou skupinou Světlá stezka, což ji světu opět 

uzavřelo (Bury, 2008). 

Definitivní obrat nastal v letech devadesátých, kdy se nový peruánský prezident, Alberto 

Fujimori, vypořádal jak s vojenskou, tak s politickou opozicí a nastolil řadu neoliberálních 

reforem spojených s privatizací a deregulací. Světu nově otevřené Peru se postupně stalo cílem 

více než milionu turistů ročně a také mnoha mezinárodních společností zabývajících se těžbou 

nerostných surovin (Bury 2008; Norris, 2014). 

V C. Huayhuash se v současnosti díky neporušené vysokohorské krajině a zároveň přítomnosti 

třetihorního žilného komplexu bohatého na rudy nejrůznějších kovů střetávají zájmy 

těžařských korporací a místních obyvatel. Zájmy těžebních společností podporuje vláda, 

protože přes 60 % současného exportu Peru obstarává jeho nerostné bohatství (Bury & Norris, 

2013). Tyto mezinárodní korporace navíc investují do infrastruktury, čímž usnadňují přístup               

do pohoří zahraničním návštěvníkům (Bury, 2008). Téměř polovinu příjmů místních obyvatel 

zajišťují služby pro turisty, kteří místním přispívají i nákupem zemědělských a řemeslných 

produktů (Bury, 2008; Bury & Norris, 2013). Cestovní ruch se v C. Huayhuash od 90. let 

nepřetržitě rozvíjí, v roce 1997 pohoří navštívilo asi 1 000 zahraničních návštěvníků, v roce 

2000 jejich počet stoupl na přibližně 2 000 a v roce 2010 se již odhadovalo na 10 000 turistů        

z jiných zemí (Bury, 2008). Hlavními lákadly jsou desítky kilometrů treků kolem zasněžených 

vrcholků a ledovcových jezer, široké možnosti pro horolezectví i pozorování zvířat v jejich 

přirozeném prostředí a kempování ve volné, divoké přírodě (Bury, 2006 a 2008). 
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KAPITOLA 3 

Ledovcová jezera a GLOF 

3.1 Definice pojmů 

Ledovcová jezera se odlišují od ostatních typů jezer tím, že za svůj vznik vděčí erozní                           

či akumulační činnosti ledovce (Jain et al., 2015). Ledovcový splaz svým pomalým pohybem 

vymílá deprese i v odolném skalním podloží a transportuje a následně ukládá materiál                       

v podobě morénových akumulací. Ve sběrné oblasti ledovce dochází k přeměně sněhu                      

na ledovcový led, což je často spojeno se vznikem amfiteatrálních depresí zvaných kary (Hooke, 

1991). Všechny tyto procesy vytváří pánve a hráze, v nichž/za nimiž se po ústupu ledovce 

obvykle hromadí tavná voda a vzniká tak ledovcové jezero. Jezera mohou navíc vznikat přímo 

na povrchu ledovce, méně často i uvnitř něj a pod ním (Jain et al., 2015). 

Studie zabývající se jezery ve vysokohorských oblastech obvykle zahrnují i jezera hrazená 

akumulacemi různých svahových pohybů (sesuvů, bahnotoků apod.). Vznik těchto jezer sice 

není ledovcem přímo způsoben, přesto s ním však souvisí. Při ústupu ledovců jsou často 

obnaženy strmé boky ledovcových údolí dříve vyplněných ledovcovými splazy. Tyto svahy                   

s vysokým sklonem ztrácí dřívější oporu ledovcového ledu, jsou nestabilní a velmi náchylné                 

k nejrůznějším svahovým pohybům (Iturrizaga, 2014). 

Termín GLOF (Glacier Lake Outburst Flood) se obvykle překládá jako povodeň z průvalu či přelití 

ledovcového jezera. Tento typ povodně se vyznačuje extrémními průtoky,                              

které mnohonásobně převyšují hodnoty průtoků při ostatních typech povodní,                             

a rovněž strmou náběhovou větví hydrogramu, tedy velmi rychlým nástupem povodňové vlny 

(Clague & Evans, 2000). Povodně typu GLOF fungují díky svým vysokým erozním, transportním 

i akumulačním schopnostem jako důležitý geomorfologický činitel (Higaki & Sato, 2012; 

Emmer, 2017) a pokud zasáhnou obydlené lokality, následky jsou zpravidla fatální (Lliboutry et 
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al., 1977). Ledovcová jezera tak kvůli možnému vzniku povodní typu GLOF představují 

významné ohrožení pro jakákoli lidská sídla či ekonomické aktivity lokalizované v níže 

položených úsecích svých údolí. 

3.2 Typologie ledovcových jezer 

S ohledem na rozdílné potřeby jednotlivých studií existuje mnoho různých druhů typologií 

ledovcových jezer, z nichž některé jsou zasazeny do různých konceptuálních rámců            

(např. Iturrizaga, 2014). Pro účely této práce byla zvolena tři hlediska: poloha jezer vzhledem                  

k ledovci, materiál tvořící jezerní hráz či pánev a typ odtoku. 

3.2.1 Typologie podle polohy jezer vzhledem k ledovci 

Na satelitních snímcích lze rozlišit dva základní typy ledovcových jezer: supraglaciální                         

a proglaciální. Supraglaciální jezera se nachází přímo na povrchu ledovce, zatímco ta 

proglaciální jsou lokalizována před čelem ledovcového splazu, tedy mimo ledovec (Gardelle et 

al., 2011). V této typologii jsou ze zřejmých důvodů opomíjena tělesa tavné vody, která mohou 

vzniknout pod povrchem ledovce. 

Proglaciální jezera lze dále dělit na dvě dílčí skupiny: jezera, která nemají kontakt s ledovcem,     

a jezera, jež s ledovcem přímo sousedí. Jako proglaciální jezera bývají někdy označována pouze 

jezera v přímém kontaktu s ledovcem, pro prvně zmíněný typ se pak v originále používá termín 

unconnected glacial lakes, tedy jezera bez spojení, myšleno kontaktu s ledovcem (Salerno et 

al., 2012). 

Jezera bez kontaktu s ledovcem lze ještě rozdělit podle toho, zda se v povodí vymezeném jejich 

výtokem nachází (glacier-fed), či nenachází ledovce (non-glacier-fed). Uvedená anglická 

terminologie sleduje zásadní rozdíl mezi oběma podskupinami jezer. Jezera bez ledovců            

v povodí již přišla o svůj hlavní zdroj vody (tavnou vodu z ledovců) a mohou tedy být 

doplňována pouze srážkami (Zhang et al., 2015). Jako jezera, v jejichž povodí se nachází 

ledovce a u nichž je předpoklad přítoku tavné vody, se samozřejmě dají označit i jezera 

supraglaciální a jezera v kontaktu s ledovcem. 

Tuto typologii v její kompletní podobě použili například Nie et al. (2017) pro klasifikaci 

Himálajských ledovců (tab. 3.1), přičemž označení proglaciální používali pro všechna jezera 

nacházející se mimo ledovec, tedy v jeho širším pojetí. V této diplomové práci je termín použit 

stejně, zejména z důvodu jejich odlišení od supraglaciálních jezer. 
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Tabulka 3.1: Typologie glaciálních jezer podle jejich polohy vzhledem k ledovci 

kritérium typy j. kritérium typy jezer kritérium typy jezer 
le

do
vc

e 
v 

po
vo

dí
 

an
o glacier-

fed po
lo

ha
 mimo 

ledovec proglaciální kontakt 
s led. 

ano connected1 

ne unconnected 

na ledovci supraglaciální  
ne

 non-
glacier-

fed 

          1 - jezera typu connected (v kontaktu s ledovcem) jsou 
             někdy označována jako proglaciální v užším smyslu 

 

3.2.2 Typologie podle materiálu tvořícího hráz či pánev jezer 

Při vzniku hrází a pánví glaciálních jezer se mohou uplatnit čtyři druhy materiálů (ledovcový 

led, moréna, pevná hornina a materiál akumulovaný následkem svahových pohybů),                  

z nichž vychází i čtyři základní kategorie této typologie. Další skupinou mohou být různé 

kombinované hráze, případně jezerní pánve. Jezera těchto základních typů se liší svou 

stabilitou a tím i dobou existence (Costa & Schuster, 1988). 

Mezi jezera, jejichž hráz či pánev tvoří ledovec, patří jednak skupina jezer, která se nachází 

nejčastěji na povrchu ledovce (supraglaciální jezera) a výjimečně také uvnitř něj (englaciální 

jezera) a pod ním (subglaciální jezera), a jednak proglaciální jezera hrazená ledovcovým 

splazem (Costa & Schuster, 1988). Příkladem jezera hrazeného ledovcem je jezero Merzbacher 

v pohoří Ťan-Šan, jehož hladina kolísá v závislosti na průtoku vody englaciálními kanály               

skrze hradicí ledovec Jižní Inylček, čímž značně ovlivňuje jeho stabilitu (Mayr et al., 2014; 

Shangguan et al., 2015). Právě nestabilita je pro jezera hrazená ledovcem typická (Costa & 

Schuster, 1988), což platí i pro jezera supraglaciální, u nichž ledovec tvoří celou pánev (Baťka, 

2015). V Cordilleře Huayhuash se vyskytují pouze jezera supraglaciální (obr. 5.5). 

V pevné hornině může erozní činnost ledovce vytvořit skalní pánve a v místech se strukturními 

predispozicemi skalní stupně. Pokud v nich vzniknou jezera, označují se souhrnně jako jezera             

za skalním stupněm (Emmer et al., 2016), či jezera ve skalních pánvích (termín používaný v této 

práci; jezero SW03 v obr. 5.7). Jezera ve skalních pánvích se díky jejímu odolnému materiálu 

vyznačují vysokou stabilitou (Janský et al., 2006). Poměrně častá je kombinace skalní pánve        

a morénové hráze, kdy je odolná hornina zadržující vodu překryta nezpevněným morénovým 

materiálem a s jeho rostoucí mocností klesá stabilita jezera (Janský et al., 2006). 
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Moréna (nezpevněný materiál přepravovaný ledovcem) může vytvářet na čele i bocích 

ledovcového splazu valy, které při ústupu ledovce zadržují tavnou vodu a vytváří tak jezera 

hrazená morénou (Janský et al., 2006; jezera E05-E08 v obr. 5.9). Nezpevněný morénový 

materiál těchto hrází postupem času podléhá působení gravitace a také eroze případným 

povrchovým odtokem, takže doba jejich existence je v porovnání s jezery ve skalních pánvích 

nižší (Costa & Schuster, 1988). Pokud se v moréně nachází čočky tzv. mrtvého ledu, může       

při jejich odtávání moréna tvořit i jezerní pánve. Tato jezírka s nízkou plochou obvykle vznikají          

a opět zanikají v krátkém časovém úseku, jejich přítomnost však výrazně snižuje stabilitu 

morénové hráze (Janský et al., 2006). 

Hluboká ledovcová údolí bývají často postižena svahovými pohyby, které na dně údolí vytváří 

akumulační kužely. Pokud tato tělesa přehradí vodní tok, vzniká jezero hrazené podle typu 

svahového pohybu sesuvem, bahnotokem apod. (obecně akumulací svahového pohybu). 

Vzhledem k vysokým objemům těchto hrází za nimi mohou vzniknout stabilní jezera                     

s životností i několika stovek let, ve většině případů však dochází k přeplnění akumulačního 

prostoru jezera, vzniku povrchového odtoku erodujícího hráz a zániku jezera (Costa & Schuster, 

1988). V C. Huyhuash se vyskytuje pouze jeden případ jezera hrazeného sesuvem v kombinaci  

s morénovým valem (jezero E32 v obr. 5.9). 

Při inventarizaci proglaciálních jezer v C. Huayhuash byl identifikován ještě jeden specifický typ 

jezer označený termínem reliktní. Jsou to mělká jezera bez dokladů jakékoli hráze či skalní 

pánve, jejichž břehy jsou často zarostlé vegetací. Pravděpodobně se jedná o bývalá jezera 

hrazená morénou, jejichž hráze již byly zcela oderodovány, nebo o přirozené terénní deprese 

vyplněné vodou (obr. 3.1). 

Obrázek 3.1: Reliktní jezero SW51 a okolní zamokřené plochy; zdroj: GE (2019) 
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3.2.3 Typologie podle typu odtoku z jezera 

Odtok z jezer může být realizován povrchově (přelitím vody přes nejnižší bod koruny hráze      

či pánve), podpovrchově (průsakem skrze hráz z nezpevněného materiálu, případně 

englaciálními kanály v případě ledovcem hrazených, supraglaciálních nebo englaciálních jezer), 

nebo může zcela chybět. Na satelitních snímcích je identifikovatelný jak průsak,                        

tak (ne)přítomnost povrchového odtoku (obr. 5.5). 

3.3 Vznik, vývoj a zánik ledovcových jezer 

Vznik a vývoj ledovcových jezer má úzký vztah s dynamikou zalednění, jehož rozsah se v čase 

cyklicky mění pomocí zkracování a opětovného prodlužování ledovcových splazů. Tento cyklus 

se dá rozdělit do tří fází (Emmer et al., 2015 a 2016): postup ledovců, ústup ledovců a absence 

ledovců. 

Fáze postupu čel ledovců do nižších nadmořských výšek je spojená s modelováním podloží, 

vznikem morénových akumulací a v některých případech i ledovcem hrazených jezer v bočních 

údolích (Emmer et al., 2016). 

Fáze ústupu ledovců je charakteristická vysokou produkcí tavné vody a její akumulací               

za hrázemi a v pánvích, jež byly vytvořeny v předchozí fázi. Takto vznikající proglaciální jezera 

jsou nejprve v kontaktu s ledovcem, který v pozdějších stadiích díky pokračujícímu ústupu 

ledovců ztrácí. Po vzniku prvních jezer může paralelně s tvorbou dalších docházet i k jejich 

zániku prostřednictvím povodní typu GLOF. Míra ohrožení z GLOF je nejvyšší okolo vrcholu této 

fáze, kdy většina jezer ztrácí kontakt s ledovcem (Emmer et al., 2015 a 2016). 

Polední fáze je charakterizována minimem plošného rozsahu zalednění, nebo úplným odtáním 

všech ledovců. Jezera tak ztrácí původní zdroj vody a jejich počet postupně klesá (Emmer et al., 

2015). 

Samotný vznik proglaciálního jezera se může odehrávat ústupem čela ledovce a akumulací 

tavné vody za morénovou hrází či ve skalní pánvi, nebo snižováním jeho mocnosti za vzniku 

supraglaciálních jezer. Ve druhém případě probíhá po vzniku supraglaciálních jezer jejich 

spojování do plošně rozsáhlejšího celku s finálním roztáním celého čela ledovce. I zde je                  

ke vzniku proglaciálního jezera nutná přítomnost morénové hráze před čelem splazu či skalní 

pánve v jeho podloží. Expanze ledovcového jezera pak probíhá po odtání případného 

odděleného bloku ledovce v blízkosti hráze ledu výhradně telením a ústupem čela ledovce 

(Komori, 2008). 
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Proglaciální jezera zanikají snížením přítoku vody s následným vysycháním, prohlubováním 

odtokového kanálu erozní činností vody s postupným výtokem jezera, vyplněním jezera 

sedimenty nebo katastroficky průvalem hráze za vzniku povodně typu GLOF (Emmer et al., 

2016). 

3.4 GLOF 

Příčiny vzniku GLOF můžeme rozdělit na dynamické a dlouhodobé (Emmer & Cochachin, 2013). 

K dynamickým příčinám patří svahové pohyby do jezera (sesuv, lavina, řícení skal apod.), 

povodeň z dalšího, výše položeného jezera, zemětřesení, zablokování odtokových kanálů          

a také nadměrné srážky či tání ledu (Clague & Evans, 2000; Emmer & Cochachin 2013).               

Mezi dlouhodobé vlivy trvale snižující stabilitu hráze řadíme tání těles pohřbeného ledu, 

sesedání materiálu hráze, její erozi prosakující vodou a hydrostatický tlak jezerní vody (Clague 

& Evans, 2000; Janský et al., 2009; Emmer & Cochachin, 2013). 

Dalšími významnými faktory, které zvyšují či snižují náchylnost ledovcových jezer ke vzniku 

GLOF, jsou poloha jezera vzhledem k ledovci, typ jezera (jeho hráze/pánve), objem jezera                

a případného retenčního prostoru hráze, přítomnost povrchového odtoku a v případě 

morénových hrází i jejich geometrie (Lliboutry et al., 1977; Clague & Evans, 2000;  McKillop & 

Clague, 2007; Emmer & Vilímek, 2014). 

Uvažujeme-li kategorie ledovcových jezer dle typologií uvedených v této kapitole, platí 

následující porovnání z hlediska jejich náchylnosti ke GLOF. Jezera v kontaktu s ledovcem 

představují vyšší ohrožení než jezera, která již kontakt ztratila, a relativně nejbezpečnější jsou 

jezera se zcela odledněnými povodími (ledovec snižuje stabilitu sousedícího jezera a zároveň  

je zdrojem bloků ledu a lavin, které mohou GLOF způsobit; Grabs & Hanisch, 1993). Jezera               

ve skalních pánvích jsou v porovnání s ostatními typy méně náchylná ke vzniku GLOF (díky své 

stabilní hrázi z pevné horniny; Emmer & Vilímek, 2014). Povrchový odtok umožňuje snižování 

hladiny jezera, a tím i objemu a tlaku zadržované vody, avšak eroze odtokového kanálu 

zároveň zvyšuje riziko náhlého výtoku vysokého objemu vody, takže v tomto případě                

je porovnání nejednoznačné (Lliboutry et al., 1977). 

Pro evaluaci ohrožení z GLOFs bylo s ohledem na specifika hodnocených lokalit i požadavky    

na vstupní data vytvořeno množství metodik, které využívají jak zdroj informací satelitní 

snímky v kombinaci s terénním výzkumem. Přehled těchto metod vytvořili například Emmer & 

Vilímek (2013). Všechny metody s ohledem na výše zmíněné příčiny a faktory vzniku GLOF 

využívají různé charakteristiky jezera, jeho hráze a také okolí. Po identifikaci jezer, které 
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představují vysoké ohrožení z GLOF, přichází na řadu identifikace ohrožených lokalit s lidskými 

aktivitami a evaluace jejich zranitelnosti povodní typu GLOF s následnou implementací závěrů 

do lokálních rozvojových plánů (Hegglin & Huggel, 2008). Nejčastější formou aplikovaných 

mitigačních opatření, jež snižují celkové riziko GLOF i vzniku následných škod, jsou výstavba 

betonových přelivů zpevňujících odtokový kanál a umělé snižování hladiny i objemu jezera 

odčerpáváním vody například pomocí hydraulických sifonů (Lliboutry et al., 1977; Grabs & 

Hanisch, 1993; Emmer et al., 2014). 
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KAPITOLA 4 

Metody a zdroje dat 

4.1 Zdroje dat 

Při inventarizaci jezer v C. Huayhuash, následné tvorbě databáze jezer s jejich základními 

parametry i evaluaci rizikovosti vybraných jezer z pohledu GLOF byly využity dva zdroje: 

satelitní snímky obsažené v Google Earth Digital Globe (GE, 2019) a turistická mapa Cordillery 

Huayhuash od rakouského Alpenvereinu (Moser, 2008). Informace o tom, ze kterého zdroje 

byla získána data o jednotlivých parametrech, obsahují tabulky 4.2 a 4.4. 

Tabulka 4.1: Dostupné snímky pro ledovce se supraglaciálními jezery 

Ledovec j. z. š. z. z. d. 
Datum pořízení snímku 

2017 2014 2011 2010 2003 

Sarapo - Este 10° 17,7' 76° 52,5' 18. VI. 31. VII. 30. VI. 24. VII.  

Yerupajá - Este 10° 14,7' 76° 55,3' 18. VI. 
17. VI. 31. VII. 30. VI. 

19. V.   

Tsacra Chico - Norte 10° 16,7' 76° 56,6' 5. VI. 31. VII. 30. VI. 
19. V. 24. VII.  

Siulá Grande - Oeste 10° 18,3' 76° 54,9' 5. VI. 31. VII. 30. VI. 24. VII.  

Tsacra Grande - Sur 10° 18,0' 76° 57,1' 5. VI. 31. VII. 30. VI. 24. VII.  

Ancocancha - Sur 10° 18,8' 76° 58,0' 5. VI. 31. VII. 30. VI. 24. VII.  

Ancocancha - Oeste 10° 18,5' 76° 58,4' 5. VI. 31. VII. 30. VI. 24. VII.  

Cuyocraju - Sur 10° 24,1' 76° 53,1' 18. VI. 31. VII. 30. VI. 24. VII. 17. II. 

Pariauccro Grande - Sur 10° 24,5' 76° 56,6' 5. VI. 31. VII. 30. VI.  17. II. 
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Obrázek 4.1: Hranice satelitních snímků a dílčích oblastí Cordillery Huayhuash; zdroj: GE (2019) 

Software Google Earth Digital Globe se skládá z georeferencovaných satelitních snímků, 

digitálního modelu terénu a sady základních nástrojů pro měření délek a ploch i pro tvorbu 

bodových, liniových a polygonových prvků (plochy a polygony pouze ve verzi Google Earth 

Pro). Digitální model terénu je jednotný pro všechny snímky nehledě na datum jejich pořízení. 

Přitom neexistuje sada snímků ze stejného dne, která by pokrývala celé zájmové území, což je 

pro Google Earth typické. 

Obraz Cordillery Huayhuash je kompozitem tří snímků pořízených v rozmezí dvou týdnů              

v červnu 2017. Více než polovinu území pokrývá snímek z 18. června, asi 35 % snímek                 

z 5. června a zbylou část snímek ze 17. června (obr. 4.1). Původně byly tyto snímky pořízeny 

francouzskými společnostmi Airbus a CNES (Centre National d'Études Spatiales). Data                       

o proglaciálních jezerech byla získána pouze z těchto nejaktuálnějších snímků, zatímco 

informace o dynamice supraglaciálních jezer pocházejí i ze všech starších dostupných snímků, 

které na kterémkoli ledovci kompletně pokrývají úsek se supraglaciálními jezery a na nichž jsou 

jezera identifikovatelná (tab. 4.1).  

Digitální model terénu (DMT), jsa jednotný pro všechny snímky, poskytuje pouze jednu 

statickou informaci, s jeho pomocí nelze zachytit změny terénu v čase. Když tedy například       

v roce 2009 došlo těsně nad jezerem Gangrajanca ke svahovému pohybu, za jehož akumulací 

následně vzniklo jezero (Engel et al., 2011), Google Earth nelze využít pro změření objemu 
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tohoto jezera, protože změna v terénu se sice zohlednila při aktualizaci modelu, ale starý DMT 

již není k dispozici. Snímky jsou zároveň slícované pouze s určitou přesností, takže například 

horské vrcholy se na některých snímcích jeví zkresleně. Pro sadu snímků z roku 2017 je však 

vzájemný posun menší než pět metrů, takže na hodnověrnost dat tento nedostatek nemá vliv. 

Vážnějším nedostatkem DMT je jeho nepřesnost v okolí strmých skalních stěn, ledopádů            

a celkově prvků s vysokým sklonem. Při jeho tvorbě došlo ke shlazení rozdílů v elevaci a údaje  

o nadmořské výšce mohou tedy být v těchto lokalitách značně nepřesné (např. rozsah 

nadmořské výšky hladiny jezera až 100 m; více viz Baťka, 2015). Právě z tohoto důvodu byla 

pro zpřesnění informace o skutečném stavu v terénu využita turistická mapa Cordillery 

Huayhuash v měřítku 1:50 000 z roku 2008. Jejím základem jsou letecké snímky z roku 1973     

a terénní kartografické práce, jež proběhly již během roku 2005, nicméně mapa i tak poskytuje 

užitečné doplňující informace o reliéfu. Dále jsou zde uvedeny přesné nadmořské výšky 

naprosté většiny jezer, které byly předmětem evaluace ohrožení z GLOF. Mapa zároveň 

posloužila jako zdroj pro všechny názvy jezer, vodních toků i pojmenování ledovců. 

4.2 Metody 

Vlastní území C. Huayhuash bylo v prvním návrhu pro výzkum vymezeno ve shodě                       

s vymezením peruánské Autoridad Nacional del Agua (ANA, 2014): 10° 10' - 10° 27' j. z. š.            

a 76° 52' - 77° 00' z. z. d. Jeho hranice byla následně upravena tak, aby ve většině případů 

sledovala přirozené přírodní prvky (údolí Río Pumarinri na jihu, dílčí hřebeny a údolí vodních 

toků na východě a Río Llamac na severu). Pouze západní hranice byla vedena přímkově                     

po 77° 01,5' z. z. d., protože se zde nenabízí žádné přirozené rozhraní. Takto vymezené území     

C. Huayhuash má rozlohu přibližně 583,2 km2. 

Zájmová oblast byla poté rozdělena podél hlavního hřebene C. Huayhuash a severnějšího         

a zároveň vyššího z obou bočních hřebenů, které zároveň tvoří rozvodí, na tři dílčí oblasti      

(obr. 4.1): Východ (odvodňovaný toky Huayhuash a Carhuacocha; 134,8 km2 ≈ 23,1 %), 

Severozápad (odvodňovaný skrze Río Llamac; 148,3 km2 ≈ 25,4 %) a Jihozápad (odvodňovaný 

tokem Rapay; 300,1 km2 ≈ 51,5 %). 

4.2.1 Inventarizace a databáze proglaciálních jezer 

Při inventarizaci byly nejprve všechny vodní plochy ve vymezené oblasti označeny bodovým 

znakem s jedinečným identifikátorem a poté byl podél břežní čáry vektorizován polygon každé 

z nich, což umožnilo stanovení rozlohy jezer (zaokrouhleno na stovky m2 - přesnější údaj není 

při subjektivní vektorizaci v Google Earth možné získat). Z databáze byly následně vyjmuty 
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polygony s plochou nižší než 200 m2, u nichž obvykle nebylo možné s jistotou rozhodnout,    

zda se jedná o jezera. 

U každého jezera databáze byly určeny charakteristiky uvedené v tabulce 4.2. Definice 

jednotlivých typů jezer obsahuje kapitola 3. Pro snazší postup při analýzách byla dopočítána 

průměrná nadmořská výška jako aritmetický průměr nejvyšší a nejnižší nadmořské výšky jezera 

dle Google Earth. Pro inventarizaci i databázi byly (s výjimkou případných názvů jezer 

převzatých z mapy) využity pouze informace z Google Earth, protože v turistické mapě není 

naprostá většina plošně méně rozsáhlých jezer zakreslena. Pro jeden z grafických výstupů, 

mapu jezer C. Huayhuash vytvořenou v software ArcMap, byly do inventarizace doplněny ještě 

zamokřené plochy (mozaiky vodní plochy a vegetace), a to polygonem. 

Tabulka 4.2: Charakteristiky v databázi proglaciálních jezer 

Charakteristika Hodnoty, jednotky Zdroj dat 

identifikátor - - 
název jezera - mapa Moser (2008) 

zeměpisná šířka a délka spojitá veličina: [° ' ''] Google Earth 

typ jezera morénová hráz, skalní pánev, 
kombinace, reliktní jezero Google Earth 

evaluace ohrožení ano, ne tato práce 
nejnižší a nejvyšší nadm. výška spojitá veličina: [m n. m.] Google Earth 

průměrná nadmořská výška spojitá veličina: [m n. m.] výpočet (viz text) 
expozice 12 základních směrů (S, SSV, SV...) Google Earth 

přítomnost odtoku povrchový, bez odtoku Google Earth 
zalednění v povodí jezera zaledněno, deglaciace Google Earth 
přímý kontakt s ledovcem ano, ne Google Earth 

4.2.2 Inventarizace supraglaciálních jezer 

Po identifikaci ledovců se supraglaciálními jezery byl podle klasifikace GLIMS (Rau et al., 2005) 

určen typ ledovce (údolní či svahový, případně ledové pole), jeho expozice a stupeň pokrytí 

sutí (ledovec bez suti, částečně pokrytý sutí, z většiny pokrytý sutí). Každé ze supraglaciálních 

jezer bylo označeno bodovým znakem a opatřeno identifikátorem, a to na všech snímcích, 

které byly pro daný ledovec dostupné. Sledován byl počet těchto jezer a změny ve výškovém 

rozsahu úseku ledovce, na němž se jezera nachází. Pro inventarizaci supraglaciálních jezer byly 

využity pouze informace z Google Earth. 
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4.2.3 Evaluace proglaciálních jezer z hlediska ohrožení z GLOF 

Celý postup zhodnocení rizikovosti jezer z pohledu GLOF je realizován podle článku Emmer & 

Vilímek (2014), jenž také obsahuje kompletní rozbor metodiky v originálním anglickém znění.          

Z databáze byla pro vlastní evaluaci vybrána pouze jezera, jejichž rozloha převyšuje hodnotu  

20 000 m2. Tato hodnota se ve zmíněném článku nevyskytuje, byla zvolena subjektivně jako 

kompromisní vzhledem k velikosti finálního výběru jezer. 

Metodika Emmer & Vilímek (2014) kombinuje výpočty ukazatelů ze základního souboru            

17 charakteristik jezer s metodou rozhodovacích stromů. Podle příčinné události dělí případy 

GLOF do 5 základních scénářů (tab. 4.3) lišících se konkrétními postupy výpočtů míry ohrožení, 

přičemž zásadní rozdíl panuje mezi jezery ve skalní pánvi a hrazenými morénou. U řady jezer 

tedy nebylo nutné určitou část charakteristik zjišťovat, protože nebyly ke stanovení míry 

ohrožení třeba. Seznam charakteristik včetně zdroje dat a výčtu scénářů, v nichž jsou využity, 

obsahuje tabulka 4.4 na následující straně. Všechny použité rovnice potom shrnuje tabulka 4.5. 

Tabulka 4.3: Schéma pěti možných scénářů vzniku GLOF podle Emmer & Vilímek (2014) 

 
následek příčinné události 

přelití hráze průval hráze 
typ jezer, pro něž je daný 

následek reálný 
j. hrazená morénou, 

j. ve skalní pánvi 
pouze jezera 

hrazená morénou 

př
íč

in
ná

 u
dá

lo
st

 svahový pohyb 
do jezera Scénář 1 Scénář 3 

povodeň z výše 
položeného jezera Scénář 2 Scénář 4 

silné zemětřesení XXX Scénář 5 

Výše zmíněná nepřesnost DMT Google Earth zkreslující terén v okolí strmých svahů                      

se projevuje i opačným způsobem. Pokud je terénní tvar elevačně i plošně nevýrazný (např. 

morénové hráze), DMT jej opomíjí. Hráz je zobrazena jako plochý prvek bez jakéhokoli vyvýšení 

nad okolní povrch. Ač má zjevně nenulovou výšku, DMT Google Earth ji jako nulovou ukazuje.   

Z tohoto důvodu bylo u morfometrických charakteristik hrází jezer (výška a převýšení hráze) 

nutné provést subjektivní odhad jejich velikostí (obvyklé hodnoty 5 či 10 m). 

Nejistotou jsou ze stejné příčiny zatíženy i hodnoty průměrného sklonu okolí jezera. V tomto 

případě se navíc přidává i absence nástroje v Google Earth, jenž by byl schopen takový ukazatel 

spočítat. U všech jezer, u nichž bylo potřeba průměrný sklon okolí určit (jezera                         

bez povrchového odtoku), byly do 8 základních světových stran vytyčeny úsečky dlouhé 100 m 

a průměrný sklon okolí jezera pak byl vypočítán jako aritmetický průměr sklonů těchto úseček. 
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Tabulka 4.4: Seznam charakteristik pro evaluaci ohrožení z GLOF (dle Emmer & Vilímek, 2014) 

Charakteristika Definice, upřesnění Scé- 
náře 

Značka, 
jednotky 

(Mezní) 
hodnoty 

Zdroj 
dat 

Obecné charakteristiky (nevstupují do evaluace) 

název - - - - Moser 
(2008) 

nadmořská výška - - [m n. m.] - Moser 
(2008) 

Charakteristiky hráze 

typ hráze typ materiálu, jenž 
z většiny tvoří hráz 3 - 5 - morénová hráz, 

skalní pánev GE 

převýšení hráze 
svislá vzdálenost mezi 
hladinou a nejnižším 

bodem hráze 
1 - 4 DF [m] 

DF = 0 m → 
povrchový odtok, 

DF > 0 m → 
spojitá veličina 

GE, 
odhad 

výška hráze svislá vzdálen. mezi patou 
a nejnižším bodem hráze 5 DH [m] spojitá veličina GE, 

odhad 

šířka hráze vodorovná vzdálenost mezi 
patou hráze a hladinou 5 DW [m] spojitá veličina GE 

maximální sklon 
distálního svahu 

hráze 

měřeno v odtokovém 
kanálu, existuje-li 3 a 4 SD [°] spojitá veličina GE 

průsak nesporný výskyt pramenů 
v distálním svahu hráze 5 - ano/ne GE 

gradient průsaku 
průměrný sklon mezi 

průsakovým pramenem 
a hladinou 

5 γ [°] spojitá veličina GE 

realizovaná 
zabezpečení 

typ zabezpečovacích prací 
na hrázi 3 a 4 - betonový přeliv, 

cokoli jiného, nic GE 

Charakteristiky jezera 

rozloha jezera rozloha hladiny jezera 1 - 4 A [m2] spojitá veličina GE 

obvod jezera obvod hladiny jezera 2 a 4 P [m] spojitá veličina GE 

maximální šířka 
jezera 

nejkratší vzdálenost 
v nejširším místě jezera 
kolmá na délku jezera 

1 a 3 LW [m] spojitá veličina GE 

Charakteristiky okolí jezera 

vzdálenost mezi 
jezerem a 
ledovcem 

nejkratší vzdálenost od 
břehu jezera k nejbližšímu 
výše položenému ledovci 

1 a 3 DLG [m] 

DLG = 0 m → 
kontakt s ledov. 

DLG > 0 m → 
spojitá veličina 

GE 

šířka čela ledovce 
telícího se do jez. 

vodorovná vzdálenost mezi 
okraji telícího se splazu 1 a 3 CW [m] spojitá veličina GE 

průměrný sklon 
svahu mezi jezerem 

a ledovcem 

měřeno po nejkratší linii 
k čelu ledovce 1 a 3 SLG [°] spojitá veličina GE 

průměrný sklon 
posledních 500 m 

splazu 

výše položený ledovec 
nejbližší k jezeru 1 a 3 SG [m] spojitá veličina GE 

maximální sklon 
morén okolo jezera 

morény okolo jezera, 
měřeno od hladiny 

ke koruně hráze 
1 a 3 SM [°] spojitá veličina GE 

průměrný sklon 
okolí jezera 

průměrný sklon svahů 
spadajících do jezera 2 a 4 α [°] spojitá veličina GE 
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Jednotlivé rovnice a jejich výsledky, na něž se odkazují následující odstavce o jednotlivých 

scénářích, obsahuje tabulka 4.5 na následující straně. 

Ve Scénáři 1 (přelití hráze následkem svahového pohybu do jezera) připadají v úvahu tři typy 

svahových pohybů: telení ledovce do jezera, dopad bloků ledu ze strmých úseků ledovce            

až do jezera, sesuvy morén v okolí jezera. Pomocí rovnic R1, R2 a R3 se vypočítá 

pravděpodobnost každého z těchto svahových pohybů. V případě absence ledovce, morén,       

či pokud nedochází k telení, jsou příslušné pravděpodobnosti nulové. Následně se určí nejvyšší 

hodnota z výsledků V1, V2 a V3 a vynásobí se pravděpodobností přelití hráze (výsledek V5)       

a tento součin je poté výslednou pravděpodobností Scénáře 1. Pravděpodobnost přelití hráze 

se spočítá pomocí rovnice R5, přičemž nulové převýšení hráze znamená logicky jistotu přelití 

(pravděpodobnost rovna 1). 

V případě Scénáře 3 (průval hráze následkem svahového pohybu do jezera) se výsledná 

pravděpodobnost ze Scénáře 1 ještě navíc vynásobí hodnotou erodibility hráze pro Scénář 3 

(rovnice R9) a tento součin je poté výslednou pravděpodobností Scénáře 3. Pokud se jedná      

o jezero ve skalní pánvi, případně byl v odtoku vybudován betonový odtokový kanál,                 

je erodibilita, a tím i pravděpodobnost průvalu hráze nulová. 

Při výpočtu pravděpodobnosti Scénáře 2 (přelití hráze následkem povodně z výše položeného 

jezera) je nejprve nutno zkontrolovat povodí daného jezera. Pokud nejsou přítomna žádná jiná 

výše položená jezera, je celková pravděpodobnost Scénáře 2 nulová. V opačném případě 

následují dvě možnosti podle toho, zda je převýšení hráze nulové, nebo nenulové. Nulové 

převýšení hráze znamená nulový retenční prostor jezera (rovnice R6) a nutnost určit kritickou 

plochu daného hodnoceného jezera (rovnice R8). Pokud některá z výše položených jezer           

v povodí tuto kritickou plochu svou rozlohou překračují, je výsledná pravděpodobnost Scénáře 

2 rovna nejvyšší pravděpodobnosti ze všech scénářů pro všechna výše položená jezera. 

Pokud je však převýšení hráze hodnoceného jezera nenulové, spočítá se pomocí rovnice R6 

retenční prostor hodnoceného jezera a následně poměr objemu výše položeného jezera a 

retenčního prostoru hodnoceného jezera (rovnice R7). Pokud je tento poměr menší než 1, 

objem případné povodně z výše položeného jezera se absorbuje do hodnoceného jezera a 

výsledná pravděpodobnost Scénáře 2 je nulová. Pokud však tento poměr vyjde více než 1, 

povodeň způsobí přelití hráze hodnoceného jezera a pravděpodobnost Scénáře 2 je opět rovna 

nejvyšší pravděpodobnosti ze všech scénářů pro všechna výše položená jezera. 
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V případě Scénáře 4 (průval hráze následkem povodně z výše položeného jezera) se (podobně 

jako u Scénáře 3) výsledná pravděpodobnost ze Scénáře 2 ještě navíc vynásobí hodnotou 

erodibility hráze pro Scénář 4 (rovnice R10) a tento součin je poté výslednou pravděpodobností 

Scénáře 4. Pokud se jedná o jezero ve skalní pánvi, případně byl v odtoku vybudován betonový 

kanál, je erodibilita, a tím i pravděpodobnost průvalu hráze nulová. 

A konečně ve Scénáři 5 (průval hráze následkem silného zemětřesení) je podobně jako            

ve zdrojovém článku brána hodnota pravděpodobnosti silného zemětřesení jako 1. Důvodem 

je fakt, že se Cordillera Huayhuash podle seismických map americké USGS nachází v seismicky 

velmi aktivní oblasti (Giardini et al., 1999; Rhea et al., 2010). Podle toho, zda je přítomen 

průsak hrází, se pomocí rovnic R11 (pro jezero s průsakem), či R12 (pro jezero bez průsaku) 

spočítá faktor stability hráze, což je zároveň i výsledná pravděpodobnost Scénáře 5. 

Tabulka 4.5: Seznam rovnic použitých při evaluaci ohrožení z GLOF (dle Emmer & Vilímek, 2014) 
          zkratky jednotlivých veličin jsou vysvětleny v tabulce 4.4 

𝐑𝐑𝐑𝐑 (pravděpodobnost telení do jezera):𝐕𝐕𝐑𝐑 =  
𝐶𝐶𝑊𝑊
𝐿𝐿𝑊𝑊

 

𝐑𝐑𝐑𝐑 (pravděpodobnost dopadu bloků ledu do jezera): 𝐕𝐕𝐑𝐑 = sin(𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿) ∙ sin(𝑆𝑆𝐿𝐿) 

𝐑𝐑𝐑𝐑 (pravděpodobnost sesuvu morén do jezera):𝐕𝐕𝐑𝐑 =  sin(𝑆𝑆𝑀𝑀) 

𝐑𝐑𝐑𝐑 (objem jezera): 𝑽𝑽𝐑𝐑 = 0,054293 ∙ 𝐴𝐴1,483009 

𝐑𝐑𝐑𝐑 (pravděpodobnost přelití hráze jezera):𝐕𝐕𝐑𝐑 =  
𝐷𝐷𝐹𝐹
√𝑉𝑉43  

𝐑𝐑𝐑𝐑 (retenční prostor jezera):𝐕𝐕𝐑𝐑 =  
𝐷𝐷𝐹𝐹 ∙ {6𝐴𝐴 + 𝐷𝐷𝐹𝐹 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡(90 − 𝛼𝛼) ∙ [3𝑃𝑃 + 2𝜋𝜋𝐷𝐷𝐹𝐹 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡(90 − 𝛼𝛼)]}

6
 

𝐑𝐑𝐑𝐑 (poměr objemu výše položeného j. a retenčního prostoru hodnoceného j. ):𝐕𝐕𝐑𝐑 =  
𝑉𝑉4
𝑉𝑉6

 

 kde V4 = objem výše položeného jezera a V6 = retenční potenciál hodnoceného jezera 

𝐑𝐑𝐑𝐑 (kritická plocha hodnoceného jezera): 𝐕𝐕𝐑𝐑 = 0,05 ∙ 𝐴𝐴 

𝐑𝐑𝐑𝐑 (erodibilita pro scénář 3):𝐕𝐕𝐑𝐑 = �1 −
𝐷𝐷𝐹𝐹
𝑉𝑉4
� ∙ sin(𝑆𝑆𝐷𝐷) 

𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 (erodibilita pro scénář 4):𝐕𝐕𝐑𝐑𝐑𝐑 = �
𝑉𝑉4 − 𝑉𝑉6

𝐴𝐴
�
2
∙ sin(𝑆𝑆𝐷𝐷) 

 kde V4 = objem výše položeného jezera a V6 = retenční potenciál hodnoceného jezera 

𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 (faktor stability hráze s průsakem):𝐕𝐕𝐑𝐑𝐑𝐑 =
𝐷𝐷𝐻𝐻
𝐷𝐷𝑊𝑊

∙ sin(2𝛾𝛾) 

𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 (faktor stability hráze bez průsaku):𝐕𝐕𝐑𝐑𝐑𝐑 = �
𝐷𝐷𝐻𝐻
𝐷𝐷𝑊𝑊

�
2
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KAPITOLA 5 

Výsledky 

V této kapitole jsou uvedeny pouze vybrané části získaných dat a jejich základního zpracování. 

Zejména se jedná o všeobecnou statistiku (tab. 5.1 a 5.2), grafická zpracování jednotlivých 

ukazatelů (obr. 5.1 až 5.4) a sekce uvádějící do širšího kontextu výsledky evaluace ohrožení 

povodněmi typu GLOF (tab. 5.5). Kompletní výsledná data najde čtenář v přílohách 1, 2 a 3. 

5.1 Vyhodnocení inventarizace a databáze proglaciálních jezer 

Ve výše vymezeném území Cordillery Huayhuash bylo identifikováno celkem 269 proglaciálních 

jezer, z toho 103 jezer (38,3 %) ve Východní oblasti, 59 (21,9 %) v Severozápadní a 107 (39,8 %) 

v Jihozápadní. Z poloviny se jedná o jezera hrazená morénou (137 ≈ 50,9 %), následují jezera  

ve skalní pánvi (92 ≈ 34,2 %) a jezera reliktní (37 ≈ 13,8 %; jezera, u nichž již nejsou stopy         

po morénové hrázi, více viz kapitola 3). V pohoří se nachází dvě jezera s kombinovanou hrází 

morény a skalního stupně a jedno jezero hrazené z části akumulací svahového pohybu a z části 

morénou. Tyto dvě kategorie byly pro svůj nízký podíl z analýz vyloučeny. Rozdělení jezer       

dle oblasti a typu obsahuje tabulka 5.1. 

Tabulka 5.1: Přehled proglaciálních jezer v C. Huayhuash dle typu a dílčí oblasti 

 plocha 
[km2] 

t y p     j e z e r a 
celkem 

 moréna + 
skalní pánev 

morénová 
hráz 

reliktní 
jezero 

sesuv + 
moréna 

skalní 
pánev 

o 
b 

l a
 s 

t V 134,8 1 52 19 1 30 103 

SZ 148,3 0 27 9 0 23 59 

JZ 300,1 1 58 9 0 39 107 

celkem 583,2 2 137 37 1 92 269 
oblasti: V = Východ, SZ = Severozápad, JZ = Jihozápad 
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Jezera se nachází v nadmořských výškách od 4061 do 5064 m n. m. a jsou nejčastěji 

orientována na jih až jihovýchod (celkem 97 jezer ≈ 36,1 %), dále na východ, jihozápad, sever    

a západ (obr. 5.2). Jen menší část jezer má povrchový odtok (106 ≈ 39,4 %). Přibližně u poloviny 

jezer (137 ≈ 50,9 %) najdeme ve výše položených oblastech jejich povodí ledovce, avšak pouze 

9 jezer (3,4 %) je v přímém kontaktu s ledovcem. Podrobnější informace o rozdělení jezer       

dle jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny v tabulce 5.2. 

5.1.1 Porovnání dílčích oblastí 

Všechny tři dílčí oblasti jsou navzájem rozdílné v podstatě ve všech charakteristikách (tab. 5.2). 

Porovnání počtů jezer normalizovaných rozlohou jednotlivých oblastí (tab. 5.1) ukazuje 

přibližně dvojnásobnou hodnotu ve Východní oblasti (0,764 jezer/km2) oproti oblastem 

Severozápad (0,398 jezer/km2) i Jihozápad (0,357 jezer/km2). Východ má zároveň i nejvyšší 

průměrnou plochu jezer. Příčinou těchto rozdílů je fluviální modelace původních ledovcových 

údolí (diskutovaná ve studii Hall et al., 2009), která v údolích obou oblastí na západ od hlavního 

hřebene erodovala prakticky všechny morénové valy i skalní stupně a tím destruovala jezera    

z dřívějších fází ústupu ledovců a znemožnila vznik nových jezer. Na východní straně pohoří    

se říční eroze uplatnila v mnohem nižší míře a umožnila tak přežít alespoň zbytkům původních, 

mnohdy plošně rozsáhlých, jezer až do současné doby. 

Nejvyšší průměrná plocha jezer oblasti Východ souvisí i s jejím nadpolovičním podílem            

na jezerech s rozlohou 50 000 m2 a vyšší (tab. 5.2). Nachází se zde jezero Gangrajanca          

(obr. 5.9), které je se svými téměř 680 000 m2 plošně nejrozsáhlejší v celé Cordilleře 

Huayhuash. Jeho morénová hráz o stáří přibližně 9 až 10 tisíc let (Hall et al., 2009), se nachází  

v poměrně širokém ledovcovém údolí, jež však nebylo přemodelováno fluviální erozí. Obě 

oblasti na západ od hlavního hřebene mají naopak kvůli proběhnuvší fluviální erozi velkou část 

území rozbrázděnou hlubokými říčními údolími a plošně rozsáhlejší jezera se omezují na partie 

těsně pod stěnami a ledovci hlavního a obou bočních hřebenů. Výjimkou, jež ale potvrzuje 

pravidlo, jsou v tomto pouze jezera Jahuacocha a Solteracocha (obě více než 430 000 m2),        

která se nachází v části údolí Río Achin (Río Jahuacocha) ještě nepřemodelované fluviální erozí. 

 

Vysvětlivky k tabulce 5.2 na následující straně: 

pr. plocha = průměrná plocha jezer v dané oblasti, či daného typu 

nadm. výš.(min./max./prům.) = nadmořská výška jezer (minimální/maximální/průměrná) 

kontakt s ledov. = kontakt s ledovcem 
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Tabulka 5.2: Souhrn charakteristik databáze jezer rozdělených podle dílčí oblasti a typu 

charakteristiky 
↓ 

d í l č í    o b l a s t 
celkem 

↓ 

t y p     j e z e r a 

V SZ JZ moréna 
+ skalní moréna reliktní sesuv + 

moréna 
skalní 
pánev 

počet jezer 103 59 107 269 2 137 37 1 92 

pr. plocha [m2] 30 589 24 519 15 982 23 448 71 550 34 700 1 543 5 500 14 650 

p 
l o

 c
 h

 a
   

  [
 1

 0
 0

 0
  m

2  ]
 

700 - 100 8 3 4 15 0 11 0 0 4 

99,9 - 50 6 3 2 11 1 6 0 0 4 

49,9 - 20 3 5 12 20 1 14 0 0 5 

19,9 - 10 10 2 8 20 0 12 2 0 6 

9,9 - 5 5 5 20 30 0 20 0 1 9 

4,9 - 2 12 10 19 41 0 16 2 0 23 

1,9 - 1 15 7 10 32 0 13 7 0 12 

0,9 - 0,5 24 9 13 46 0 23 10 0 13 

0,4 - 0,2 20 15 19 54 0 22 16 0 16 

na
dm

. v
ýš

. 
[m

 n
. m

.] min. 4 602 4 674 4 805 4055 4 822 4 676 4 668 4 293 4 746 

max. 4 615 4 692 4 817 5066 4 857 4 691 4 671 4 300 4 762 

prům. 4 609 4 683 4 811 4701 4 839 4 684 4 669 4 297 4 754 

e 
x 

p 
o 

z i
 c

 e
   

  (
 z 

k 
r a

 t 
k 

a 
   

 s 
v 

ě 
t o

 v
 é

   
  s

 t 
r a

 n
 y

 ) 

S 17 4 4 25 1 17 4 1 2 

SSV 7 2 1 10 1 5 2 0 2 

SV 5 1 0 6 0 4 2 0 0 

VSV 3 1 0 4 0 1 2 0 1 

V 27 0 3 30 0 22 1 0 7 

VJV 2 0 1 3 0 2 0 0 1 

JV 5 2 16 23 0 9 7 0 7 

JJV 2 0 20 22 0 11 2 0 9 

J 15 6 31 52 0 24 12 0 16 

JJZ 1 0 2 3 0 1 0 0 2 

JZ 4 2 14 20 0 6 1 0 13 

ZJZ 1 3 7 11 0 7 0 0 4 

Z 6 15 4 25 0 5 2 0 18 

ZSZ 4 5 2 11 0 4 1 0 6 

SZ 3 8 0 11 0 8 1 0 2 

SSZ 1 10 2 13 0 11 0 0 2 

od
to

k povrch 33 20 53 106 2 58 13 0 33 

bez 70 39 54 163 0 79 24 1 59 

za
le

dn
ěn

í 
po

vo
dí

 ne 57 38 37 132 1 41 34 0 56 

ano 46 21 70 137 1 96 3 1 36 

kontakt s ledov. 4 3 2 9 0 2 0 0 7 



Jan Baťka: Evaluace přírodních ohrožení z GLOFs v pohoří Cordillera Huayhuash 34 
 

Porovnání průměrné nadmořské výšky proglaciálních jezer vypočtené z Google Earth (obr. 5.1 

a tab. 5.2; výpočet viz obr. 5.1 nebo kapitola 4) rovněž potvrzuje výše zmíněný vliv říční eroze. 

Ve Východní oblasti je díky její absenci průměrná nadmořská výška jezer nejnižší a většina jezer 

se nachází v nadmořských výškách od 4450 do 4650 m n. m. Na Jihozápadě, kde se fluviální 

eroze uplatnila v nejvyšší míře, je průměrná nadmořská výška jezer naopak nejvyšší                  

(o více než 200 výškových metrů oproti Východu) a téměř 70 % jezer je lokalizováno mezi 4750 

a 4950 m n. m., tedy v partiích podél hlavního a obou bočních hřebenů, které ještě fluviální 

eroze nepostihla. Severozápad je v tomto ukazateli průměrný, protože zde sice přemodelování 

proběhlo, avšak ne v takové míře. Jezera jsou v této oblasti z hlediska nadmořské výšky 

rozmístěna víceméně rovnoměrně. 

Obrázek 5.1: Nadmořská výška jezer v rámci jednotlivých dílčích oblastí i v celé C. Huayhuash 
     * průměrná nadmořská výška (aritmetický průměr nejvyšší a nejnižší nadm. v. dle GE) 

 

Popsaný charakter reliéfu všech tří oblastí je potvrzen i podílem jezer, v jejichž povodí              
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Východ jsou jezera nejčastěji orientována na sever, východ a jih (celkem 57,3 % jezer),             

na Severozápadě převládá expozice na západ až severozápad a na Jihozápadě pak jihovýchodní 

až jihozápadní expozice (zde hrají hlavní roli oba boční hřebeny). 

Obrázek 5.2: Expozice proglaciálních jezer dle dílčích oblastí (nahoře), typů jezer (uprostřed)                      
           a pro celou C. Huayhuash (dole); grafy mají různá měřítka 
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typ jezer má zároveň i výrazně vyšší průměrnou plochu než druhé dva typy (2,4x vyšší oproti 

jezerům ve skalní pánvi a 22,5x vyšší než reliktní jezera). Téměř dvě třetiny všech jezer               

s rozlohou vyšší než 50 000 m2 je totiž hrazeno morénou (tab. 5.2), přičemž se z velké části      

jedná o plošně rozsáhlá jezera Východní oblasti. Naproti tomu plocha jezer reliktních v 95 % 

případů nepřesahuje 5 000 m2. 

Jezera ve skalní pánvi mají asi o 70 výškových metrů vyšší průměrnou nadmořskou výšku než 

jezera hrazená morénou. Jak však ukazuje obrázek 5.4, žádná závislost plochy jezer na jejich 

průměrné nadmořské výšce nebyla prokázána, a proto se nedá nižší rozloha jezer ve skalní 

pánvi vysvětlit jejich polohou ve vyšších nadmořských výškách. Ani rozdělení jezer jednotlivých 

typů do kategorií dle průměrné nadmořské výšky (obr. 5.3) neukazuje žádné typické elevace, 

pouze u morénou hrazených jezer se částečně odráží nejčastější intervaly pro oblast Východ 

(4550,5 až 4600 m n. m.) a Jihovýchod (4750,5 až 4800 m n. m.). 

Obrázek 5.3: Nadmořská výška tří hlavních typů jezer i jezer v celé C. Huayhuash 
     * průměrná nadmořská výška (aritmetický průměr nejvyšší a nejnižší nadm. v. dle GE) 

 

Podobnou souvislost mezi typy jezer a oblastmi můžeme pozorovat i u jejich expozice          

(obr. 5.2). Jezera hrazená morénou jsou nejčastěji orientována k severozápadu (směr typický 
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(charakteristické pro oblasti Jihozápad a Severozápad). Žádná souvislost mezi typem jezera       

a expozicí, jako je tomu v případě dílčích oblastí, však neexistuje. 
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5.1.3 Souvislost plochy a nadmořské výšky jezer 

Plocha jezer je typická nepřímou úměrností vzhledem k počtu jezer, kdy počet proglaciálních 

jezer roste s jejich klesající plochou, což se potvrdilo i v případě Cordillery Huayhuash (tab. 5.2, 

intervaly plochy nutno normalizovat jejich délkou). 

Pro průměrnou nadmořskou výšku jezer v pohoří (černé sloupce v obr. 5.1 či 5.3) byl zjištěn 

jiný vztah s počtem jezer. Statistické rozdělení jezer podle jejich plochy se jeví jako 

dvouvrcholové se dvěma extrémními hodnotami pro kategorie 4550,5 až 4600                             

a 4750,5 až 4800. Směrem do krajních hodnot pak počty jezer postupně klesají, přičemž 

rozdělení je asymetrické směrem do vyšších nadmořských výšek. Oba vrcholy reprezentují 

elevace charakteristické pro tvorbu proglaciálních jezer v C. Huayhuash, přičemž nižší vrchol              

(dle nadmořské výšky) značí nadmořské výšky typické převážně pro jezera v oblasti Východ       

a vyšší vrchol zejména pro jezera Jihozápadní oblasti. 

Logická by byla i závislost plochy jezer a jejich průměrné nadmořské výšky (obr. 5.4), jež však      

v pohoří Huayhuash nebyla prokázána. Vypočtený regresní model vysvětluje podle hodnoty R2 

pouze 16,4 % variability. Tomu však výrazně napomáhá skupina jezer s vysokou plochou            

v nadmořských výškách pod 4 400 m n. m. Pokud v úvahu omezíme pouze na části pohoří     

nad 4400 m n. m., nevyjde již závislost vůbec žádná, protože jezera jsou zde zcela náhodně 

rozmístěna. 

Obrázek 5.4: Graf plochy, nadmořské výšky a odtoku jezer; svislá osa má logaritmické měřítko 
     * průměrná nadmořská výška (aritmetický průměr nejvyšší a nejnižší nadm. v. dle GE) 
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5.1.4 Povrchový odtok z jezer 

Porovnání jezer s povrchovým odtokem a bez odtoku podle jejich rozlohy ukazuje dle obrázku 

5.4 mezní hodnotu přibližně 10 000 m2, nad níž jasně převládá povrchový odtok. Podobně          

z hlediska nadmořské výšky nad úrovní zhruba 4950 m n. m. výrazně převládají jezera            

bez odtoku a naopak pod 4400 m n. m. jezera s povrchovým odtokem. 

S popsanými fakty korespondují následující dvě tvrzení. Z hlediska chronologie ústupu 

zalednění by se v nižších nadmořských výškách měla nacházet starší jezera, u nichž je vyšší 

pravděpodobnost, že si již vytvořila odtok. Podobně u plošně rozsáhlejších jezer častěji dojde       

k události typu GLOF, která povrchový odtok vytvoří. Vzdálenost jezera od čela případného 

výše položeného ledovce, jež souvisí s vyšším přísunem tavné vody, by zde neměla mít takový 

vliv, protože ledovcové splazy končí v různých nadmořských výškách. 

5.1.5 Jezera v kontaktu s ledovcem 

V C. Huayhuash bylo identifikováno celkem 9 jezer, která přímo navazují na čelo ledovcového 

splazu (tab. 5.2). Z tohoto počtu 7 připadá na jezera ve skalní pánvi a pouze 2 jsou hrazená 

morénou. Podle své průměrné nadmořské výšky se dají rozdělit do dvou skupin: jezera         

pod 4700 a nad 4700 m n. m. (tab 5.3). Jezera v níže položené skupině vznikla díky ústupu 

splazů údolních ledovců, jsou z hlediska plochy nevýznamná a poprvé byla zaznamenána         

na snímku z roku 2017. 

Tabulka 5.3: Proglaciální jezera v přímém kontaktu s ledovcem a jejich charakteristika  
         * průměrná nadmořská výška v m n. m. (průměr nejvyšší a nejnižší nadm. v. dle GE) 

ID jezera typ jezera plocha [m2] nadm. v.* typ ledovce 1. snímek v roce 

NW15 ve skalní pánvi 400 4197,5 údolní 2017 

NW16 ve skalní pánvi 1 200 4215,5 údolní 2017 

E51 ve skalní pánvi 700 4682,5 údolní 2017 

SW24 ve skalní pánvi 10 100 4762,5 svahový 2010 

E90 hrazené morénou 800 4897 svahový 2010 

E91 ve skalní pánvi 500 4913 svahový 2017 

E92 hrazené morénou 1 400 4919,5 svahový 2010 

NW20 ve skalní pánvi 15 100 4975,5 ledové pole 2010 

SW46 ve skalní pánvi 3 200 4987 svahový 2010 

 
Naproti tomu jezera ve vyšších polohách vděčí za svůj vznik ústupu ledovců svahových a jsou 

přítomna již na prvním dostupném snímku z roku 2010 (vyjma jezera E91, které se stihlo          
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za daných sedm let zcela vyprázdnit a znovu vytvořit). Jezero SW24 se oproti ostatním členům 

této skupiny nachází o 100-200 výškových metrů níže, což je zapříčiněno rozsáhlejší sběrnou 

oblastí jeho ledovce. Dvě z šesti jezer této skupiny (NW20 a SW24) svou rozlohou přesahují    

10 000 m2, což z nich činí potenciální ohrožení pro další níže položená jezera pod nimi a obě 

jsou tedy součástí evaluace ohrožení z GLOF v podkapitole 5.3. V případě jezera NW20 je navíc 

na snímcích zaznamenán vývoj související s dynamikou supraglaciálních jezer. 

5.2 Výsledky inventarizace supraglaciálních jezer 

Supraglaciální jezera se ve sledovaném období vyskytovala na 9 ledovcích, z nichž dvě třetiny 

leží v oblasti Jihozápad. Veškerá získaná data k supraglaciálním jezerům obsahuje tabulka 5.4. 

5.2.1 Vývoj počtu jezer 

Vývoj celkového počtu supraglaciálních jezer je možné uvažovat pouze v letech, pro které jsou 

k dispozici snímky všech ledovců, tedy 2011 (95 jezer), 2014 (126 jezer) a 2017 (54 jezer).         

V souvislosti s dlouhodobě rostoucími průměrnými teplotami vzduchu by se dal čekat 

stabilnější nárůst počtu supraglaciálních jezer, nicméně uvedené hodnoty tomu nenasvědčují. 

Výše popsaný trend (pokles po předchozím nárůstu v roce 2014) byl zaznamenán na čtyřech 

ledovcích, pokles v období 2014 až 2017 pak na osmi. Pouze na sutí pokrytém ledovci Siulá 

Grande - Oeste počet jezer kolísal nezávisle na vývoji na ostatních ledovcích. Tento trend 

ukazuje na celkový úbytek ledové hmoty zejména v blízkosti čela ledovce a s tím spojený zánik 

supraglaciálních jezer v období 2014 až 2017. Na všech pěti svahových ledovcích skutečně        

k tomuto úbytku došlo. Předchozí vyšší počty supraglaciálních jezer mohou souviset                    

s rostoucími průměrnými teplotami vzduchu, přičemž právě období okolo roku 2014 mohlo být 

pro většinu ledovců zlomové. 

5.2.2 Vývoj rozpětí úseků se supraglaciálními jezery 

Rovněž horní hranice úseků zasažených tvorbou supraglaciálních jezer by se měla díky 

rostoucím průměrným teplotám vzduchu posouvat do vyšších nadmořských výšek. Tento vývoj 

však proběhl pouze na dvou údolních ledovcích (Yerupajá - Este a Siulá Grande - Oeste).            

V případě ledovce Yerupajá - Este by se mohlo na základě hodnot z tabulky 5.4 zdát, že se horní 

hranice úseku se supraglaciálními jezery posunula níže, avšak obě tyto hodnoty přísluší 

stejnému jezeru, jedná se pouze o nepřesnost způsobenou navzájem nedokonale lícujícími 

snímky (viz kapitola 6). 
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Na většině ledovců (7 z 9) došlo ještě k jednomu posunu, tentokrát dolní hranice úseků s jezery 

a opět do vyšších nadmořských výšek. To nejspíše souvisí s výše zmíněným úbytkem ledové 

hmoty na čele splazu, po němž nevyhnutelně následuje zánik supraglaciálních jezer. 

5.2.3 Typ ledovce 

Typ ledovce ovlivňuje zejména dolní hranici úseků se supraglaciálními jezery. Oproti svahovým 

ledovcům mají údolní ledovce rozsáhlejší sběrné oblasti, jejich splazy tak mohou sahat             

do nižších nadmořských výšek a i dolní hranice úseků se supraglaciálními jezery by zde tedy 

měla sahat níže. Porovnání obou typů ledovců podle dolní hranice úseků se supraglaciálními 

jezery tento předpoklad potvrzuje. Na údolních ledovcích byla supraglaciální jezera 

zaznamenána od nadmořských výšek 4852 m n. m. a méně, zatímco na svahových ledovcích 

tato mez neklesla pod 4919 m n. m. 

Pro horní hranici úseků se supraglaciálními jezery podobný vztah neplatí, jak dokazuje i příklad 

ledovce Yerupajá - Este. Jeho splaz je zakončen ledopádem, na nějž navazují úseky s relativně 

nižším sklonem sahající až do výšek přes 5150 m n. m. Vznik supraglaciálních jezer zde tedy 

omezuje pouze teplota vzduchu, respektive poloha nulové izotermy (rovněž Baťka, 2015). 

5.2.4 Vliv expozice ledovců 

Vliv expozice by se měl na jižní polokouli projevit prostřednictvím vyšší míry insolace svahů 

orientovaných na sever až západ. Na takto orientovaných ledovcích by teoreticky mělo vznikat 

jednak více supraglaciálních jezer a jednak ve vyšších nadmořských výškách, než v případě 

ledovců s jižní až východní expozicí. Na ledovcích Cordillery Huayhuash je však tento faktor 

téměř zcela upozaděn výše popsaným vlivem typu ledovců a morfologií splazů a potvrzuje jej 

pouze ledovec Yerupajá - Este. Svahové ledovce C. Huayhuash mají v pěti ze šesti případů 

jihozápadní až jihojihovýchodní expozici a zároveň pouze průměrný počet jezer. 

5.2.5 Vliv suťového pokryvu 

Vzhledem k pouhému jednomu případu (Siulá Grande - Oeste) ledovce s většinovým pokryvem 

suti (více než 50 % splazu) se nedají tvořit žádné obecné závěry. Počet jezer na tomto ledovci 

se v období 2010 až 2017 střídavě zvyšoval a snižoval, což potvrzuje vliv izolačního efektu suti, 

kdy jsou jak počet supraglaciálních jezer, tak i další ukazatele zásadně ovlivněny narušením 

suťového pokryvu s následnou tvorbou jezer (Baťka, 2015). Podobný nestálý vývoj však 

proběhl i na ledovci Pariauccro Grande - Sur, jenž je bez suťového pokryvu. 
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17. II. 
2003 

24. VII. 
2010 

19. V. 
2011 

30. VI. 
2011 

31. VII. 
2014 

5. VI. 
2017 

18. VI. 
2017 expozice 

pokryv sutí (GLIM
S) 

typ (GLIM
S) 

oblast 

z. z. d. 

j. z. š. 

ledovec 

Tabulka 5.4: Výsledky inventarizace supraglaciálních jezer; nadm
. v. = rozpětí nadm

ořských výšek úseku se supragl. j. v m
 n. m

.; stejná č. (1-5) = stejná jezera 

nadm
. v. 

počet jezer 

nadm
. v. 

počet jezer 

nadm
. v. 

počet jezer 

nadm
. v. 

počet jezer 

nadm
. v. 

počet jezer 

nadm
. v. 

počet jezer 

nadm
. v. 

počet jezer 

- - 

4848 - 4866 

7 - - 

4847 

1 

4842 - 4858 

7 - - 

4842 - 4869 

3 

SV 

není 

údolní 

V 

76° 52,5' 

10° 17,7' 

Sarapo 
- Este 

- - - - 

4830 - 5002
1 

13 

4830 - 4985
1 

14 

4836 - 5063 

44 

- - 

4852 - 5129 

12 

SSZ 

není 

údolní 

SZ 

76° 55,3' 

10° 14,7' 

Yerupajá 
- Este 

- - 

5002
2 - 5070

3 

9 

5010
2 - 5074

3 

7 

5000
2 - 5068

3 

7 

5003 - 5070 

5 

5023 - 5051 

3 - - SZ 

částečný 

svahový/ 
ledové pole 

SZ 

76° 56,6' 

10° 16,7' 

Tsacra Chico 
- N

orte 

- - 

4527
4 - 4645 

10 

- - 

4519
4 - 4659 

15 

4515 - 4797 

9 

4599 - 4802 

13 

- - 

JJZ 

většinový 

údolní 

JZ 

76° 54,9' 

10° 18,3' 

Siulá G
rande 

- O
este 

- - 

4988 - 5081 

42 

- - 

4988 - 5078 

21 

4995 - 5044 

14 

5012 - 5044 

5 - - J 

není 

svahový 

JZ 

76° 57,1' 

10° 18,0' 

Tsacra G
rande 

- Sur 

- - 

4962
5 - 5066 

13 

- - 

4972
5 - 5073 

7 

4952 - 5073 

13 

4979 - 5038 
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5.2.6 Vývoj v proglaciální jezero 

Jediným ledovcem, na němž byl zaznamenán vývoj proglaciálního jezera za účasti jezer 

supraglaciálních, je ledovec Tsacra Chico - Norte (obr. 5.5). Již v roce 2010 se zde přímo       

před čelem ledovce nacházelo plošně málo rozsáhlé (cca 800 m2) proglaciální jezero za skalním 

stupněm a na ledovci necelých 70 m za jeho čelem jezero supraglaciální s přibližně stejnou 

rozlohou. V roce 2011 zůstal stav kromě vzniku dalšího jezera neurčitého typu s rozlohou     

300 m2 totožný. V následujících šesti letech plocha obou původních jezer několikanásobně 

narostla a v roce 2017 již bylo supraglaciální jezero pohlceno jezerem proglaciálním s rozlohou 

15 100 m2. Důkazem dynamičnosti popsaného procesu je i rychlost ústupu čela ledovce Tsacra 

Chico - Norte, která mezi lety 2011 a 2017 činí více než 220 m, tedy přibližně 37 m za rok. Toto 

dynamicky se vyvíjející proglaciální jezero je významným prvkem i v evaluaci ohrožení z GLOF. 

Obrázek 5.5: Vývoj proglaciálního jezera na ledovci Tsacra Chico - Norte (NW20)  
           různé barvy ≈ různé roky, polygon - proglaciální jezero,      
           kružnice/čtverec - další jezera, šipka - odtok z proglaciálního jezera 
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5.3 Výsledky evaluace ohrožení z GLOF proglaciálních jezer 

Zhodnoceno bylo 64 jezer, z toho 75 % s rozlohou 20 000 m2 a vyšší, tedy hodnotou dopředu 

subjektivně stanovenou jako kompromis vzhledem k celkovému počtu hodnocených jezer 

(jezera E01-E17, NW01-NW11 a SW01-SW18 v tab. 5.5). Více než 80 % hodnocených jezer           

je součástí sekvence, kdy se v povodí nejníže položeného jezera nachází další potenciálně 

nebezpečná jezera a zvyšují tak u něj počet možných scénářů (2 a 4 - přelití, respektive kolaps 

hráze po povodni z výše položeného jezera). Jak ukazuje tabulka 5.5, většina proglaciálních 

jezer v pohoří Huayhuash nepředstavuje ohrožení pro níže položené úseky údolí (kompletní 

tabulku s parametry obsahuje v příloha 2). 

Tento fakt odpovídá i předchozím výsledkům analýzy databáze jezer v pohoří. U většiny plošně 

rozsáhlých jezer lemujících svahy hlavního hřebene se ustálil stabilní odtok, který často nese     

i doklady pravděpodobných předchozích povodní typu GLOF (obr. 5.9). Několik jezer se nachází 

ve finální fázi svého vývoje po předchozím výtoku většiny svého původního objemu,                

kdy již silně denudovaná morénová hráz neplní svou původní roli - hradit jezero (obr. 5.8). 

Naprostou většinu jezer zahrnutých do evaluace je navíc možno v současném plošném rozsahu 

identifikovat i na snímcích z roku 1970 s nízkým rozlišením. Jejich stav se tedy za posledních   

47 let prakticky nezměnil. 

Výjimkami jsou skupiny okolo jezer SW03 a NW07, kterými se speciálně zabývá část 5.3.2,         

a to v protikladu se dvěma sekvencemi plošně rozsáhlých jezer z obou stran hlavního hřebene. 

Ještě předtím jsou v následující části analyzovány výsledky z pohledu jednotlivých scénářů. 

5.3.1 Výsledky evaluace z pohledu scénářů 

Nejčastějším scénářem (63 % jezer), u nějž vyšla pro dané jezero míra ohrožení nejvyšší, se stal 

jednoznačně scénář 1 (přelití hráze následkem svahového pohybu do jezera). U 28 % 

hodnocených jezer se ukázalo být nejpravděpodobnější přelití hráze kvůli povodni typu GLOF   

z výše položeného jezera (scénář 2), jejímž impulsem byl vždy právě svahový pohyb do jezera. 

Jako zcela bezpečných (pravděpodobnosti všech scénářů rovny nule) bylo vyhodnoceno 11 % 

jezer. Hodnoty pravděpodobností pro zbylé scénáře (3 - průval hráze následkem svahového 

pohybu do jezera, 4 - průval kvůli povodni z výše položeného jezera, 5 - kolaps hráze vyvolaný 

seismickou aktivitou) zřídkakdy přesáhly hodnotu 0,1. Tyto způsoby vzniku GLOF tedy nehrozí. 
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Tabulka 5.5: Výsledky evaluace ohrožení z GLOF u jezer v C. Huayhuash (tabulka má 2 části)            
     šipka (↑) vždy míří na jezero, do nějž by tekla povodeň z jezera v řádku se šipkou 
     tučně a zároveň  podbarveně  - nejvyšší hodnoty ze všech 5 scénářů (viz text)  
      negativně  - hodnoty přesahující meze stanovené v Emmer & Vilímek (2014) - viz text 

posloupnost 
a ID jezer název jezera typ jezera 

míry ohrožení pro scénář 
1 2 3 4 5 

Východní oblast 
E01 Mitucocha morénová hráz 0,438 0,500 0 0 0 
↑E02 Niñacocha morénová hráz 0,500 0 0 0 0,047 
E03 Alcaycocha skalní pánev 0 0 0 0 0 
E05 Carhuacocha morénová hráz 0,423 0,530 0 0 0,003 
↑E04 Chaclan morénová hráz 0,530 0 0 0 0,010 
↑E06 Gangrajanca morénová hráz 0,375 0,198 0,033 0,017 0,007 
    ↑E07 Siulá morénová hráz 0,198 0 0,087 0 0,018 
        ↑E08 Quesillococha morénová hráz 0,407 0 0,091 0 0,077 
            ↑E09 Cojóncocha skalní pánev 0 0 0 0 0 
E10 Pucacocha skalní pánev 0 0 0 0 0 
E14 Carnicero morénová hráz 0 0,292 0 0 0 
↑E12 Huaracacocha skalní pánev 0 0 0 0 0 
↑E11 Azulcocha morénová hráz 0,292 0,191 0,051 0,033 0,012 
    ↑E54 --- morénová hráz 0,191 0 0,030 0 0,040 
↑E63 Suerococha A morénová hráz 0,185 0 0 0 0 
    ↑E64 Suerococha B morénová hráz 0,358 0 0,037 0 0,014 
E13 Chocopatacocha skalní pánev 0 0 0 0 0 
E85 Mitococha A morénová hráz 0 0,205 0 0 0 
↑E15 Mitococha B morénová hráz 0 0,205 0 0 0 
    ↑E16 --- moréna+skalní p. 0 0,205 0 0 0 
        ↑E17 --- skalní pánev 0,205 0 0 0 0 

Severozápadní oblast 
NW01 Garagocha skalní pánev 0,324 0 0 0 0 
NW04 --- morénová hráz 0 0,588 0 0 0 
↑NW03 Jauacocha morénová hráz 0 0,588 0 0 0 
    ↑NW02 Solteracocha morénová hráz 0,588 0 0,041 0 0,003 
    ↑NW05 Rasaqcocha morénová hráz 0 0,333 0 0 0,001 
        ↑NW06 Barrosacocha morénová hráz 0,333 0 0,092 0 0,023 
NW07 Tsacra morénová hráz 0,342 1 0,006 0,017 0,105 
↑NW20 --- skalní pánev 1 0 0 0 0 
↑NW21 --- skalní pánev 0,101 0,068 0 0 0 
    ↑NW22 --- morénová hráz 0,068 0 0,009 0 0 
NW08 Barracococha morénová hráz 0,139 0,139 0,002 0,001 0 
↑NW29 --- skalní pánev 0,139 0 0 0 0 
NW09 Tsaquiacocha morénová hráz 0,285 0 0,073 0 0,177 
NW10 Huacrish morénová hráz 0,358 0,423 0,044 0,052 0,057 
↑NW11 Collota skalní pánev 0,423 0 0 0 0 
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posloupnost 
a ID jezer název jezera typ jezera 

míry ohrožení pro scénář 
1 2 3 4 5 

Jihozápadní oblast 
SW01 Caramarca morénová hráz 0,407 0,333 0,057 0,046 0,028 
↑SW24 --- skalní pánev 0,333 0 0 0 0 
↑SW20 --- morénová hráz 0,221 0 0 0 0,010 
SW02 --- morénová hráz 0,219 0 0,045 0 0,053 
SW42 --- skalní pánev 0,122 0,900 0 0 0 
↑SW03 --- skalní pánev 0,276 0,900 0 0 0 
    ↑SW45 --- skalní pánev 0,111 0 0 0 0 
    ↑SW46 --- skalní pánev 0,900 0 0 0 0 
SW47 --- morénová hráz 0,292 0,500 0,020 0,035 0,007 
↑SW04 Suerococha morénová hráz 0,500 0 0 0 0 
    ↑SW44 --- skalní pánev 0 0 0 0 0 
SW05 --- morénová hráz 0,375 0 0 0 0 
↑SW51 --- reliktní jezero 0 0 0 0 0 
SW06 Uccococha morénová hráz 0,454 0 0,146 0 0,111 
SW07 Sarapococha morénová hráz 0,559 0 0,058 0 0,010 
SW08 Rurigallay morénová hráz 0,309 0 0,048 0 0,056 
SW09 Rincón skalní pánev 0,375 0 0 0 0 
SW62 --- morénová hráz 0,208 0,276 0,033 0,043 0 
↑SW10 Jurau morénová hráz 0,276 0,047 0,043 0,006 0,034 
    ↑SW11 --- skalní pánev 0,047 0 0 0 0 
SW13 Huanacpatayc.* morénová hráz 0 0,438 0 0,069 0 
↑SW12 --- skalní pánev 0,438 0 0 0 0 
SW14 --- morénová hráz 0,210 0 0,011 0 0,014 
SW15 --- morénová hráz 0,259 0,358 0,027 0,037 0,007 
↑SW16 --- morénová hráz 0,358 0 0,087 0 0,125 
SW17 Lacsacocha skalní pánev 0,469 0 0,160 0 0,090 
SW18 --- skalní pánev 0,311 0 0 0 0 
↑SW105 --- morénová hráz 0,401 0 0,048 0 0 

  * Huanacpataycocha 

Emmer & Vilímek (2014) doporučují používat následující mezní hodnoty pro jednotlivé scénáře: 

scénář 1 - 0,9; scénář 3 - 0,5; scénář 5 - 0,2; scénáře 2 a 4 - hodnoty v závislosti na původu 

povodně z výše položeného jezera. Pokud je výsledná míra ohrožení pro daný scénář vyšší než 

jeho zmíněná mezní hodnota, je jezero hodnoceno jako rizikové a jsou doporučeny další kroky 

v závislosti na bližší analýze. Uvedené mezní hodnoty byly opět překročeny pouze v případě 

scénářů 1 a 2 (dvakrát, respektive třikrát). Všech pět případů souvisí s telením ledovce přímo 

do proglaciálního jezera, a to buď přímo (scénář 1 - riziko přelití hráze následkem odlomení 

bloků ledu do jezera), či nepřímo (scénář 2 - povodeň z výše položeného jezera vyvolaná 

telením bloků ledu do jezera). U obou dvou sekvencí jezer je klíčové dynamicky se vyvíjející 

jezero v kontaktu s ledovcem (části 5.2.6 a 5.3.2). 
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Ve většině případů se vyskytuje typický vzorec, kdy je relativně vyšší hodnota 

pravděpodobnosti přelití hráze následkem svahového pohybu do jezera (scénář 1) přenesena 

pomocí scénáře 2 (přelití hráze kvůli povodni z výše položeného jezera) i do dalších, níže 

položených jezer. Nejčastěji se přitom jedná o variantu scénáře 1 s rizikem sesuvu morény      

do jezera, kdy ale žádná z hodnot míry ohrožení nepřesahuje zmíněnou kritickou mez (0,9).      

K tomu došlo pouze ve výše zmíněném případě varianty telení bloků ledu do jezera. 

5.3.2 Analýza vybraných sekvencí jezer 

Ač v pohoří Huayhuash většina jezer nepředstavuje významnější ohrožení, bylo                         

při vyhodnocení identifikováno několik sekvencí jezer, které v tomto tvoří výjimku. Prvá 

skupina (obr. 5.5, 5.6 a 5.7, tab. 5.6) již byla diskutována v předchozí části - jedná se o skupiny 

jezer, v nichž hraje klíčovou roli nově vznikající jezero, u kterého dochází k telení čela ledovce. 

Druhou skupinu (obr. 5.8 a 5.9, tab. 5.7) tvoří sekvence plošně rozsáhlých jezer s mírami 

ohrožení vyššími než 0,5, jež se nachází v blízkosti strmých skalních stěn a zejména ledopádů 

hlavního hřebene C. Huayhuash. V jejich případě představuje hlavní hrozbu jejich celkový 

objem společně s rizikem dopadu bloků ledu či lavin do jezera hned z několika zdrojových 

ledovců. Na tato jezera navíc navazují široká údolí s obvyklými turistickými trasami                      

a zemědělskými osídleními místních obyvatel. 

Obě jezera, do nichž se telí ledovec (NW20 a SW 46 - obr. 5.6 a 5.7), se nachází v těsné blízkostí 

svahů severnějšího z obou bočních hřebenů Cordillery Huayhuash v nadmořských výškách nad 

4950 m n. m. a vznikla až po roce 1970, kdy jejich současné skalní pánve ještě pokrýval 

ledovec. V obou dvou případech rovněž čelo ledovce tvoří nejméně polovinu délky břežní čáry 

jezer a riziko odlomení bloků ledu je tedy podle Emmer & Vilímek (2014) velmi vysoké. Obě 

jezera se pak liší v ostatních charakteristikách (tab. 5.6). 

Jezero NW20 se podle snímků dostupných v Google Earth vyvíjelo odtáváním ledovce za účasti 

supraglaciálních jezer (obr. 5.5) a jeho plocha na nejaktuálnějším snímku přesahuje 15 000 m2. 

Na jezero navíc navazuje relativně pozvolnější (sklon 17°) ledové pole (zbytek původního 

ledovce), takže v následujících letech u něj lze očekávat další nárůst plochy a tím i ohrožení. 

Hlavní hodnocené proglaciální jezero sekvence (NW07) je v tomto případě vizuálně mělké       

se dnem tvořeným vrstvami morénového materiálu a jeho objem vypočtený dle vzorce              

v Emmer & Vilímek (2014) je tak nadhodnocený. Navazující údolí Tsacra a Huacrish nejsou      

až po 5 km vzdálené ústí do hlavního údolí Río Jahuacocha obydlena. Sekvence jezer má tedy 

značný potenciál budoucího vývoje, nicméně vzhledem k absenci osídlení, která by jím byla 

ohrožena, nepředstavuje pro člověka riziko.  
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Naproti tomu v případě plošně výrazně méně rozsáhlého jezera SW46 (pouze 3 000 m2) lze 

podle Google Earth dokumentovat pouze vývoj jezera skrze ústup čela ledovce. Sklon ledovce 

je v porovnání s jezerem NW20 vyšší (29,5°), a proto zde není významnější nárůst plochy 

pravděpodobný. Hlavní proglaciální jezero, tedy SW03, je však oproti předchozímu případu 

vizuálně hlubší a jeho objem vyšší (400 000 m3). V navazujícím údolí Huatiaq se navíc nachází 

zemědělské usedlosti, pro něž tato sekvence jezer představuje ohrožení i díky přítomnosti 

strmých svahových ledovců, které s ní směrem na severovýchod těsně sousedí. 

Tabulka 5.6: Porovnání obou sekvencí jezer s mírou ohrožení > 0,9 (telení ledovce do jezera) 

sekvence 
jezer hlavní hodnocené proglaciální jezero jezero s dynamickým vývojem 

NW07 

NW20 

NW21 

NW22 

ID plocha typ ID plocha typ 

NW07 35 000 m2 hrazené 
morénou NW20 15 000 m2 skalní 

pánev 
nadm. výška objem odtok nadm. výška objem odtok 

4753 m n. m. 300 000 m3 ano 5025 m n. m. 85 000 m3 ano 

údolí pod hlavním jezerem vývoj dle snímků dostupných v GE 

neobydleno skrze vývoj supraglaciálních jezer 

SW03 

SW42 

SW45 

SW46 

ID plocha typ ID plocha typ 

SW03 43 000 m2 skalní 
pánev SW46 3 000 m2 skalní 

pánev 
nadm. výška objem odtok nadm. výška  objem odtok 

4825 m n. m. 400 000 m3 ano 4950 m n. m. 8 000 m3 ne 

údolí pod hlavním jezerem vývoj dle snímků dostupných v GE 

zemědělské usedlosti pouze ústup čela ledovce 
 
Obě sekvence plošně rozsáhlých jezer hrazených morénou jsou porovnány v tabulce 5.7. 

Skupina jezer na západ od hlavního hřebene C. Huayhuash (NW02 až NW04, obr. 5.8) na něj 

navazuje kolmo směrem na západ a ledopády se tedy nachází pouze nad jezerem Solteracocha 

(NW02). Obě hráze jezer jsou prořezány odtokovými kanály a u níže položeného jezera 

Jahuacocha již hladina klesla natolik, že došlo k rozpadu na dvě samostatné vodní plochy 

(NW03 a NW04). Morénová hráz zde přestává plnit svou funkci a její sesuv není 

pravděpodobný. Tato sekvence jezer představuje z hlediska možných příčin povodní typu GLOF 

i celkového objemu jezer relativně nižší ohrožení, přičemž hlavním zdrojem ohrožení je výše 

položená Solteracocha. V navazujícím údolí Río Jahuacocha/Río Achin se nachází jak úseky 

turisty využívaných treků, tak zemědělské usedlosti, jejichž počet je však omezen kvůli 

zužujícímu se příčnému profilu údolí. 
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Obrázek 5.6: Vývoj sekvence NW07, NW20 a NW21 (vývoj jezera NW20 také na obr. 5.5) 

 
Obrázek 5.7: Vývoj a celková situace (vpravo) sekvence SW03, SW42, SW45 a SW46 
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Tabulka 5.7: Porovnání obou sekvencí plošně rozsáhlých jezer a možných příčin vzniku GLOF 

sekvence 
jezer jezero objem 

v mil. m3 odtok 

možné příčiny vzniku GLOF 

ledopády 
(vzdál. od 

jezera) 

strmé 
svahy 
(sklon) 

morénové 
valy 

(ano-ne) 

průsak 
v moréně 

NW02 
až 

NW04 

NW02 12,6 ano 1000 m 41,3° ano X 

NW03 12,4 ano X 38,7° ne X 

NW04   0,4 ano X 35,4° ne X 

E05 

až 

E08 

E08   5,5 ano 1500 m 42,4° ano X 

E07   4,5 ne X 41,4° ano X 

E06 24,1 ano 500 m 49,7° ano z E32 

E05 18,4 ano X 22,0° ano X 
 
Skupina jezer pod východními svahy hlavního hřebene (obr. 5.9) má více než dvojnásobný 

celkový objem (52,5 mil. m3) a její první tři jezera Quesillococha (E08), Siulá (E07)                        

a Gangrajanca (E06) se nachází přímo pod strmými svahy (více než 40°) a ledopády hřebene. 

Morénové valy zde lemují všechna čtyři jezera, která mají až na jednu výjimku vyvinutý odtok. 

Vodní tok vytékající z jezera Siulá byl v březnu 2009 přehrazen akumulací sesuvu na sousedním 

svahu, mezi nímž a morénovým valem lemujícím jezero Gangrajanca tak vzniklo nové jezero 

(E32). Odtok z něj probíhá výhradně průsakem hrází, jehož část směřuje do jezera Gangrajanca 

skrz jeho morénový val. Tento je zároveň erodován, což snižuje jeho stabilitu. Pod nejníže 

položeným jezerem Carhuacocha (E05) se v údolí Río Carhuacocha opět nachází turistické treky 

a zemědělské usedlosti. Pole a pastviny jsou díky plochému dnu údolí mnohem hojnější          

než v předchozím případě údolí Río Jahuacocha a rozprostírají se až do deset kilometrů 

vzdáleného sídla Queropalca, pro něž představuje sekvence proglaciálních jezer významné 

ohrožení. Dokladem je povodeň typu GLOF, která vznikla v říjnu 1988 kvůli sesuvu morény     

do jezera Gangrajanca a svými nánosy poškodila jak veřejné budovy, tak domy obyvatel 

městečka Queropalca (Fernandez, 2001). 
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Obrázek 5.8: Celková situace sekvence NW02 až NW04; červené linie - morénové valy 

 

Obrázek 5.9: Celková situace sekvence E05 až E08; červené linie - morénové valy,  
         hnědá linie - dráha sesuvu z roku 2009, zelená linie - průsak do jezera Gangrajanca 

 

 

 

 

 



Jan Baťka: Evaluace přírodních ohrožení z GLOFs v pohoří Cordillera Huayhuash 51 
 

 

 

 

 

 

KAPITOLA 6 

Diskuze 

6.1 Kvalita dat 

Nepřesnosti na získaných datech mohou být způsobeny dvěma faktory - nízkou kvalitou zdrojů 

dat (satelitní snímky a DMT Google Earth, turistická mapa Moser, 2008) a chybami vzniklými 

během subjektivních částí inventarizace a klasifikace jezer, tvorby jejich databáze a měření 

charakteristik pro evaluaci ohrožení povodněmi typu GLOF. 

Turistická mapa, pro kterou byly podklady získány již před rokem 2008, je oproti satelitním 

snímkům výrazně méně aktuální. Její měřítko (1:50 000) navíc neposkytuje tak detailní 

informace. Oba dva typy informací získané z mapy (názvy a nadmořské výšky hladin jezer) však 

ve většině případů pochází přímo z terénních prací, a dá se proto u nich očekávat vysoká 

kvalita. 

Satelitní snímky v Google Earth pokrývající Cordilleru Huayhuash zachytily jen naprosté 

minimum oblačnosti, takže nebyla ztížena identifikace u žádného prvku (jezera, typu ledovce 

apod.). Jejich vzájemné nelícování ve spojitosti s jednotným DMT nutně zaneslo nepřesnosti  

do výškového rozsahu úseku ledovce se supraglaciálními jezery. Výrazné nepřesnosti DMT 

zejména v lokalitách, kde se na malé vzdálenosti rychle mění nadmořská výška, byly značně 

ovlivněny údaje o nadmořské výšce jezer i některé charakteristiky vstupující do evaluace 

(sklony svahů a morén v okolí jezera, sklon ledovcového splazu apod.). Pro nadmořskou výšku 

jezer v databázi muselo být zvoleno kompromisní řešení (aritmetický průměr nejvyšší a nejnižší 

hodnoty v polygonu jezera), které však skutečné hodnoty pouze aproximuje. Dalším 

nedostatkem DMT, který výrazně ovlivnil přesnost charakteristik morénové hráze vstupujících 

do evaluace, je nezachycení terénních prvků s nízkou rozlohou, jakými jsou například právě 
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morénové valy. Hodnoty jejich charakteristik (výška, šířka, sklon apod.) musely být do značné 

míry stanoveny subjektivně. 

Subjektivní analýza vytváří chyby při klasifikaci typů jezer (problematické je zejména rozlišení 

jezer s kombinací morénové hráze a skalní pánve), identifikaci a vymezení polygonů jezer 

(chybné označení či naopak opomenutí jezer o nízké ploše), nepřesné hodnoty kvantitativních 

charakteristik jezer) a také při stanovení výše zmíněných charakteristik hráze jezer. Při snaze    

o analýzu co nejvyššího podílu jezer (co nejnižší minimální hodnota jejich rozlohy) a jejich 

detailní analýzu je účast subjektivního faktoru nutná a zejména ve druhém případě i žádoucí. 

6.2 Metodika evaluace ohrožení z GLOFs 

Jak ukázaly analýzy vybraných sekvencí jezer v poslední části předchozí kapitoly, metodika 

evaluace ohrožení z GLOFs nabízí možnosti k dalším úpravám. Empirický vzorec pro výpočet 

objemu jezera při znalosti jeho plochy byl získán analýzou jezer pohoří Blanca, pro nějž byla 

metodika vytvořena. Jezera Cordillery Huayhuash by vzhledem k podobnosti obou pohoří měla 

jako celek sledovat podobný vztah. Konkrétní případy se však mohou výrazně odlišovat 

(obrázek 5.6 a komentář k němu). Ideálním řešením by mohlo být navržení sady vzorců         

pro různé typy jezer dle morfologie jejich pánve. To však s sebou nutně nese vyšší složitost 

metodiky. 

Metodika díky své vysoké míře generalizace nebere v úvahu součinnost procesů u Scénářů       

1 a 3 (přelití hráze, respektive její průval následkem svahového pohybu do jezera). Jak ukazuje 

tabulka 5.7, obrázek 5.9 a komentář k němu, v okolí jezera se mohou nacházet zdroje více 

různých svahových pohybů i více zdrojů pohybu stejného (například více strmých úseků 

ledovců). Metodika však v těchto případech bere v úvahu pouze proces s nejvyšší hodnotou 

pravděpodobnosti a ostatní zanedbává, což podhodnocuje výslednou míru ohrožení. Tento 

problém by se dal vyřešit součtem pravděpodobností všech procesů ze všech možných zdrojů  

v okolí jezera, a to za použití sady koeficientů jako vah procesů s nižšími pravděpodobnostmi. 

Koeficienty by mohly být například členy geometrické posloupnosti s hodnotou prvního členu 1 

a koeficientu 0,5. 

6.3 Porovnání C. Huayhuash s pohořím Blanca 

Cordillera Blanca byla ke srovnání vybrána jednak pro svou geografickou i geologickou 

podobnost s Cordillerou Huayhuash a jednak na základě aplikované metodiky hodnocení 

rizikovosti jezer z pohledu GLOF, která byla cíleně vytvořena pro použití v pohoří Blanca. 
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Porovnání je realizováno se studií Emmer et al. (2016), jež obsahuje jak výsledky inventarizace 

jezer, tak jejich evaluace z pohledu ohrožení z GLOF. 

6.3.1 Porovnání výsledků inventarizací jezer 

Emmer et al. (2016) si pro zahrnutí jezera do databáze zvolili dvě kritéria: součet délky a šířky 

jezera musí být alespoň 100 m a kratší rozměr musí být alespoň 20 m. Z toho vyplývá 

minimální plocha jezer v databázi rovná 1600 m2. Za účelem objektivity srovnání bylo toto 

kritérium plochy aplikováno i na databázi jezer v C. Huayhuash a v celé této části jsou tedy 

brána v úvahu pouze jezera s rozlohou přesahující tuto hodnotu. 

Celkový počet jezer v C. Blanca je přibližně 6x vyšší než v C. Huayhuash (tab. 6.1), což odpovídá 

poměru jejich rozloh - C. Blanca vymezená ve studii Emmer et al. (2016) má plochu přibližně 

3400 km2, naproti tomu C. Huayhuash pouze zhruba 580 km2. Tyto odlišnosti by se však 

neměly projevit na procentuálním zastoupení jednotlivých typů jezer v obou pohořích. 

Podíly dvou nejčastějších typů jezer (hrazených morénou a ve skalní pánvi) jsou v C. Huayhuash 

vyšší než v pohoří Blanca, v případě jezer hrazených morénou je to dokonce o více než             

20 procentních bodů. V C. Huayhuash naopak zcela chybí jezera hrazená ledovcem a také 

sesuvem či jinou akumulací svahového pohybu. Emmer et al. (2016) navíc určili výrazně vyšší 

podíl jezer jako kombinaci ostatních typů či jako typ neurčitý. Příčinou může být nepřesná 

klasifikace jezer, kdy je například jezero s kombinací morénové hráze a skalní pánve označeno 

jako čistě morénové. Jiné vysvětlení nabízí vyšší plocha i průměrná nadmořská výška pohoří 

Blanca, což souvisí s vyšší dynamikou a komplexností procesů souvisejících s klimatickou 

změnou a ústupem ledovců. Z tohoto pohledu je logické, že se zde na vzniku jezer častěji podílí 

více než jeden faktor. 

Tabulka 6.1: Srovnání pohoří Blanca a Huayhuash v podílech jednotlivých typů jezer  
           (pouze jezera s plochou ≥ 1 600 m2 - minimální hodnota databáze v C. Blance) 

pohoří celkový 
počet 

jezera hrazená j. ve skalní 
pánvi komb.1 neurčitý 

typ2 morénou ledovcem sesuvem 
Blanca 882 34,7 % 3,5 % 2,6 % 31,3 % 15,9 % 11,4 % 
Huayhuash 145 56,6 % 0,0 % 0,0 % 38,6 %   2,1 %   2,8 % 

1 - kombinace ostatních typů hrází či pánve; 2 - reliktní jezera v C. Huayhuash 

Pro detailnější analýzu byly z důvodu nízkého zastoupení většiny typů jezer v C. Huayhuash 

vybrány pouze hlavní dva typy - jezera hrazená morénou a jezera ve skalních pánvích. Bližší 

pohled na jednotlivé charakteristiky sledované zároveň ve studii Emmer et al. (2016) a v této 
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práci (přítomnost odtoku, rozdělení jezer podle jejich polohy vhledem k ledovci, podle jejich 

rozlohy i nadmořské výšky) ukazuje další odlišnosti mezi oběma pohořími (tab. 6.2). 

Pohoří Huayhuash má oproti pohoří Blanca výrazně nižší podíl jezer s povrchovým odtokem,    

a to obzvláště v případě jezer ve skalních pánvích, jejichž povodí naopak častěji prošla úplnou 

deglaciací. To znamená ztrátu přítoku vody, jež se dříve tvořila odtáváním ledovců, a následné 

ustálení hladiny na úrovni nepřesahující korunu hráze, či skalní pánve, které je spojené            

se zánikem odtoku. Nižší podíl jezer s povrchovým odtokem může souviset i s nižší rozlohou 

ledovců v C. Huayhuash, kdy jsou plošně rozsáhlejší i vertikálně mocnější ledovce omezeny 

pouze na hlavní hřeben. Nízký přísun tavné vody do většiny jezer zde může být vyrovnáván        

i jen pouhou evaporací či vsakem. 

Tabulka 6.2: Srovnání pohoří Blanca a Huayhuash ve vybraných charakteristikách jezer  
          (pouze jezera s plochou ≥ 1 600 m2 - minimální hodnota databáze v C. Blance) 

hodnoty či 
intervaly 

charakteristik 

C. Blanca (Emmer et al., 2016) C. Huayhuash (tato práce) 

všechna 
jezera 

j. hrazená 
morénou 

j. ve skalní 
pánvi 

všechna 
jezera 

j. hrazená 
morénou 

j. ve skalní 
pánvi 

povrch. odtok 69,8 % 62,7 % 83,3 % 51,7 % 58,5 % 41,1 % 
rozdělení podle polohy jezera vzhledem k ledovci 

bez ledovců 51,0 % 38,3 % 54,0 % 41,4 % 24,4 % 64,3 % 
bez kontaktu 40,5 % 57,5 % 37,0 % 56,5 % 75,6 % 30,4 % 

přímý kontakt   8,5 %   4,2 %   9,0 %   2,1 %   0,0 %   5,3 % 
rozdělení podle plochy v tisících m2 

< 10 66,5 % 58,5 % 63,4 % 54,5 % 47,6 % 66,1 % 
10 - 100 26,2 % 31,5 % 30,8 % 35,2 % 39,0 % 26,8 % 

> 100   7,3 % 10,0 %   5,8 %  10,3 % 13,4 %   7,1 % 
rozdělení podle nadmořské výšky v m n. m. 

< 4000   2,0 %   0,3 %   0,0 %   0,0 %   0,0 %   0,0 % 
4000 - 4499 32,7 % 35,7 % 26,4 % 18,6 % 25,6 %   7,1 % 
4500 - 5000 62,1 % 61,1 % 68,5 % 79,3 % 73,2 % 89,3 % 

> 5000   3,2 %   2,9 %   5,1 %   2,1 %   1,2 %   3,6 % 
 
V C. Huayhuash se oproti pohoří Blanca jezera nachází ve vyšších nadmořských výškách (rozdíl 

17 procentních bodů u kategorie 4500 - 5000 m n. m.). Příčinou je jednak v předchozí části 

zmíněná fluviální modelace reliéfu, která způsobila zánik jezer z dřívějších fází zalednění a také 

v mnoha částech znemožnila vznik jezer nových, a jednak velikost ledovců, která je 

jednoznačně vyšší v pohoří Blanca. Ledovce tam během posledního glaciálního maxima 

vytvořily oproti C. Huayhuash značně širší a hlubší údolí sahající do nižších nadmořských výšek 

a jezera zde tedy častěji vznikala i pod úrovní 4500, případně 4000 m n. m. V C. Huayhuash     
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se naopak pod 4000 m n. m. nenachází jezero žádné, což souvisí i s jejím vymezením, kdy je 

podíl plochy území pod touto úrovní minimální. 

Srovnání jednotlivých kategorií plochy jezer v obou pohořích ukazuje pro Cordilleru Huayhuash 

vyšší podíl jezer s rozlohou 10 000 m2 a více. V plošně výrazně rozsáhlejším pohoří Blanca        

se patrně v nižší míře uplatňují lokální specifika a rozdělení jezer dle plochy se více blíží 

ideálnímu stavu. Obě pohoří se shodují ve vyšším podílu kategorií 10 000 m2 a více u jezer         

s morénovou hrází. 

Vliv často zmiňované fluviální modelace reliéfu se uplatňuje i u rozdělení jezer podle jejich 

polohy vzhledem k ledovci. V C. Huayhuash je výskyt jezer z velké části omezen na partie           

v relativně vysoké nadmořské výšce podél hlavního a obou bočních hřebenů, které jsou 

zároveň zaledněné. Z tohoto důvodu se zde v povodí jezer vyskytují ledovce obecně častěji než 

v pohoří Blanca. Nižší podíl jezer s ledovci v jejich povodí v pohoří Blanca tak neznamená 

pokročilejší stadium ústupu ledovců a odlednění území, lokální vlivy zde projevy tohoto 

procesu upozaďují.  

Jezera ve skalních pánvích naopak vykazují známky pokročilejších stadií deglaciace                      

v C. Huayhuash. Jejich povodí jsou častěji odledněná než v pohoří Blanca a většinu u nich tvoří 

jezera s plochou nižší než 10 000 m2. Jejich pánve patrně vytvořily ledovce s nižší rozlohou, 

které během období ústupu ledovců rychleji odtají a lépe tak odpovídají aktuální 

fázideglaciace. 

Příčinou vyššího podílu jezer v přímém kontaktu s ledovcem v pohoří Blanca je zmíněná vyšší 

dynamičnost procesů souvisejících s ústupem ledovců a také výrazně vyšší rozsah zalednění.    

V C. Huayhuash převažují svahové ledovce s vysokým sklonem, jejichž ústup obvykle není 

spojen se vznikem nových jezer. 

I přes výše zmíněné odlišnosti obou pohoří lze dobře pozorovat i jednu shodnou vlastnost. 

Cordillera Huayhuash kopíruje pohoří Blanca při porovnání procentuálních rozdělení obou typů 

jezer do jednotlivých kategorií nadmořské výšky, plochy i polohy jezer vzhledem k ledovci. 

Vztah platí i při porovnání velikosti podílu dané kategorie mezi oběma typ jezer.                 

Pokud se například jezera hrazená morénou v pohoří Blanca nejčastěji vyskytují v nadmořských 

výškách 4500 až 5000 m n. m. a u jezer ve skalní pánvi je tento podíl ještě vyšší, budou obě 

tato tvrzení platit i pro pohoří Huayhuash. U nadmořské výšky a polohy jezer vzhledem              

k ledovci jsou navíc v C. Huayhuash oproti pohoří Blanca rozdíly v podílech jednotlivých 

kategorií navýšeny. 
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6.3.2 Porovnání výsledků evaluace jezer 

Ve studii Emmer et al. (2016) byla do evaluace ohrožení z GLOFs zahrnuta pouze jezera, jejichž 

plocha převyšovala 100 000 m2 (39 jezer v pohoří Blanca) Tuto hodnotu překračuje pouze 15    

z celkem 64 hodnocených jezer C. Huayhuash a do porovnání byla tedy zahrnuta méně          

než čtvrtina ze všech hodnocených jezer. 

Emmer et al. (2016) dále pro všechny scénáře GLOF individuálně stanovili intervaly                 

pro vypočtené míry ohrožení. Dle nich poté u každého jezera klasifikovali ohrožení, jež podle 

daného scénáře představuje, v jedné ze čtyř kategorií (vysoké, střední, nízké, žádné - tab. 6.3). 

Tabulka 6.3: Kategorie míry ohrožení pro jednotlivé scénáře podle Emmer et al. (2016) 

Scénář 
číslo průběh scénáře 

hodnoty míry ohrožení pro ohrožení 

žádné nízké střední vysoké 

1 přelití hráze následkem 
svahového pohybu do jezera < 0,2 0,2 -

0,499 
0,5 - 

0,899 > 0,899 

2 přelití hráze následkem 
povodně z výše položeného jezera 

podle příčiny povodně 
z výše položeného jezera 

3 průval hráze následkem 
svahového pohybu do jezera < 0,1 0,1 - 

0,199 
0,2 - 

0,499 > 0,499 

4 průval hráze následkem 
povodně z výše položeného jezera 

podle příčiny povodně 
z výše položeného jezera 

5 kolaps hráze následkem 
zemětřesení < 0,05 0,05 - 

0,149 
0,15 - 
0,199 > 0,199 

 
Výsledky evaluací jezer s mírami ohrožení GLOF, jež jezera představují, rozdělenými                

dle popsaných kategorií srovnává tabulka 6.4. Jezera Cordillery Huayhuash představují               

v porovnání s jezery pohoří Blanca výrazně nižší ohrožení, když byla v naprosté většině případů 

klasifikována do kategorií jezer představujících nejvýše nízké ohrožení, a to pro všechny 

uvažované scénáře GLOF. Relativně nejpravděpodobnější je v obou pohořích vznik povodně 

typu GLOF po dopadu svahového pohybu do jezera s následným přelitím hráze (Scénář 1). 

Dalším, již méně pravděpodobným scénářem je pro obě pohoří přelití hráze následkem 

povodně typu GLOF z výše položeného jezera (Scénář 2). Průval hráze po dopadu svahového 

pohybu do jezera (Scénář 3) a kolaps hráze následkem zemětřesení (Scénář 5) již připadají        

v úvahu pouze u jezer pohoří Blanca a průval hráze po povodni typu GLOF z výše položeného 

jezera (Scénář 4) nelze očekávat ani v jednom z těchto pohoří. 
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Tabulka 6.4: Porovnání výsledků evaluací ohrožení z GLOFs v pohořích Blanca a Huayhuash      
           popis scénářů i definice kategorií ohrožení obsahuje tab. 6.3 

Cordillera Blanca (Emmer et al., 2016)  Cordillera Huayhuash (tato práce) 
procentuální rozdělení jezer             

pro Scénář číslo ohrožení 
procentuální rozdělení jezer             

pro Scénář číslo 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  7,7 87,2 76,9 97,4 66,7 žádné 33,3 73,3 100 100 86,7 
25,6   2,5 10,3   2,6 25,6 nízké 53,4   6,7 0 0 13,3 
56,4 10,3 12,8   0   7,7 střední 13,3 20,0 0 0 0 
10,3   0   0   0   0 vysoké 0 0 0 0 0 

 
Nižší ohrožení GLOF, které představují jezera v C. Huayhuash v porovnání s pohořím Blanca, 

koresponduje se zjištěními předchozí části. Cordillera Huayhuash má nižší plochu, plošný 

rozsah zalednění i dynamiku procesů spojených s ústupem ledovců. Nachází se v pokročilejším 

stadiu deglaciace a ani do budoucna se zde nedá očekávat dynamický vznik nových, plošně 

rozsáhlých jezer.       

6.4 Srovnání C. Huayhuash s dalšími pohořími 

Pro porovnání výsledků vyhodnocení databáze jezer s dalšími světovými pohořími byly vybrány 

tři práce publikované po roce 2016 (tab. 6.5): Danišová (2019) - Severní Patagonské Andy, 

Jiang et al. (2018) a Nie et al. (2017) - obě Himálaje. K porovnání byly v závislosti na datech 

publikovaných v uvedených studiích zvoleny rovněž tři charakteristiky jezer: rozdělení jezer   

dle nadmořské výšky, jejich poloha vůči ledovci a jejich expozice vzhledem ke světovým 

stranám. V případě polohy jezer vůči ledovci byla do porovnání zahrnuta i Cordillera Blanca 

(Emmer et al., 2016). 

Tabulka 6.5: Studie a charakteristiky jezer vybrané pro porovnání s dalšími pohořími 

studie zaměření zájmová oblast 
porovnávané charakteristiky jezer 

rozdělení dle 
nadm. výšky 

poloha vůči 
ledovci expozice 

Nie et al. 
(2017) regionální Himálaje ano ano ne 

Jiang et al. 
(2018) lokální povodí řeky Gyirong 

(Himálaje) ano ne ne 

Danišová 
(2019) regionální Severopatagonské 

ledovcové pole ano částečně ano 
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6.4.1 Rozdělení jezer dle nadmořské výšky 

Porovnání statistického rozdělení jezer podle nadmořské výšky mezi C. Huayhuash, 

Severopatagonským ledovcovým polem a Himálaji (jak lokální, tak regionální studie) ukazuje 

shodu v asymetričnosti směrem do vyšších nadmořských výšek, kdy se většina jezer nachází 

nad průměrnou nadmořskou výškou pro dané pohoří (obr. 6.1). 

Cordillera Huayhuash se naopak od ostatních dvou pohoří liší svým dvouvrcholovým 

charakterem rozdělení, což je patrně způsobeno její řádově nižší rozlohou (tab. 6.5). S klesající 

plochou pohoří klesá i počet jezer a na jejich statistickém rozdělení dle nadmořské výšky         

se stále výrazněji projevují i další lokální faktory, v případě Cordillery Huayhuash se jedná 

zejména o vliv fluviální modelace reliéfu (část 5.1.1). 

Rozdíly mezi jednotlivými pohořími v rozpětí nadmořských výšek nejvýše a nejníže položeného 

jezera (tab. 6.6) nemají na statistické rozdělení jezer vliv, jsou pouze projevem odlišných 

klimatických podmínek způsobených geografickou polohou pohoří. Vzhledem k závěrům 

analýzy databáze jezer v C. Huayhuash, kdy se nepotvrdila souvislost plochy jezer a jejich 

nadmořské výšky, se nedá očekávat ani deformace statistických rozdělení rozdílnou minimální 

plochou jezer pro zahrnutí do databáze. 

Tabulka 6.6: Charakteristiky využité při srovnání rozdělení jezer dle nadmořské výšky  
           zdroj dat - viz tab. 6.5 

pohoří/oblast 
minimální 

plocha 
jezera 

rozloha 
zájmové 
oblasti 

nejaktuálnější 
analyzované 

snímky 

rozpětí nadm. 
výšek jezer 
[m n. m.] 

písmeno 
grafu 

v obr. 6.3 

C. Huayhuash 200 m2 583,2 km2 2017 4060 - 5064 B 

Severopatag. 
ledovcové pole neuvedena neuvedenaa 2004 a novější 10 - 1607 D 

povodí Gyirong, 
Himálaje 5 000 m2 4 640 km2 2015 3800 - 5600 C 

Himálaje 
(celé pohoří) 8 100 m2 650 000 km2 2015 3100 - 6000 A 

   a - Rivera et al. (2007) uvádí rozlohu Severopatagonského ledovcového pole asi 4 000 km2 
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Obrázek 6.1: Srovnání rozdělení jezer dle nadmořské výšky ve světových pohořích:  
          A - Himálaje (převzato z Nie et al., 2017), B - Cordillera Huayhuash (tato práce), 
          C - povodí řeky Gyirong (Himálaje; převzato z Jiang et al., 2018),   
          D - Severní Patagonské Andy (převzato z Danišová, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Poloha jezer vzhledem k ledovci 

Srovnání obou peruánských pohoří Blanca a Huayhuash s Himálaji (tab. 6.7) ukazuje jejich nižší 

podíl jezer s ledovci v povodí (Danišová, 2019 se omezila pouze tento typ jezer,                    

takže porovnání se Severními Patagonskými Andami není k dispozici). Porovnání podílu jezer    

v přímém kontaktu s ledovcem na celkovém počtu jezer s ledovci v povodí rovněž ukazuje nižší 

hodnoty v pohořích Blanca a Huayhuash jak oproti Severním Patagonským Andám, tak oproti 

Himálajím (nejvyšší hodnota). Vzhledem k plošnému i výškovému rozsahu himálajského 

zalednění jsou tamější nejvyšší hodnoty obou ukazatelů logickými důsledky. Zároveň se zdá,   

že podíl jezer v kontaktu s ledovcem roste s celkovou plochou zalednění (v tab. 6.6 směrem 

dolů). Tento vztah však může být náhodný, protože každá ze studií používá jinou minimální 

A 

C 

D 
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plošnou velikost jezer pro zahrnutí do databáze. Uvedená pohoří se navíc liší svými 

klimatickými charakteristikami ovlivňujícími hmotovou bilanci ledovců. 

Tabulka 6.7: Srovnání vybraných pohoří v rozdělení jezer dle jejich polohy vzhledem k ledovci 

oblast/pohoří 
jezera s povodími  

zdroj 
bez ledovců s ledovci ‒> z toho j. v  kontaktu 

C. Huayhuash 49,1 % 50,9 %   6,6 % tato práce 

C. Blanca 51,0 % 49,0 % 17,3 % Emmer et al. 
(2016) 

Severní 
Patagonské Andy   0,0 % 100,0 %1 19,7 % Danišová 

(2019) 

Himálaje 31,1 % 68,9 % 26,1 % Nie et al. 
(2017) 

1 - studie se zabývala pouze jezery s ledovci v povodí 

6.4.3 Expozice jezer 

V Severních Patagonských Andách převažují stejně jako v Cordilleře Huayhuash expozice jezer 

do jižních směrů (jihovýchod až jihozápad; Danišová, 2019). V obou oblastech hraje                 

při orientaci jezer vůči světovým stranám hlavní úlohu jejich poloha vzhledem k výrazným 

hřebenům pohoří. Danišová (2019) porovnáním expozic jezer ve východní a v západní části 

Severopatagonského ledovcového pole zjistila, že jezera nejčastěji sledují převažující směr toku 

ledovců, tedy směrem od hlavního hřebene. V C. Huayhuash v tomto hrají kromě hlavního 

hřebene roli i oba hřebeny boční. 
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KAPITOLA 7 

Závěry 

Cílem rešeršní části práce bylo uvést čtenáře do kontextu peruánského pohoří Huayhuash        

a stručně představit glaciální jezera spolu s povodněmi typu GLOF. Za tímto účelem bylo 

nastudováno odpovídající množství odborné literatury, díky čemuž bylo možné si připravit 

půdu pro praktickou část (například díky geologicko-geomorfologickým specifikům                    

C. Huayhuash a  vybraným typologiím ledovcových jezer). 

Naplnění prvního cíle praktické části otevřela inventarizace ledovcových jezer v C. Huayhuash                 

s následnou tvorbou a vyhodnocením jejich databáze z pohledu základních charakteristik. 

Evaluace ohrožení z GLOF byla poté realizována na výběru jezer s plochou vyšší než 20 000 m2. 

Nejpodstatnější závěry z této části práce se dají shrnout do následujících bodů: 

1) Klíčový vliv na značnou část charakteristik proglaciálních jezer v C. Huayhuash (poloha, 

statistické rozdělení jezer dle jejich nadmořské výšky, procentuální rozdělení jezer        

dle přítomnosti ledovců v jejich povodích) má fluviální eroze, která zde přemodelovala 

původně glaciální reliéf. 

2) Plocha jezer nesouvisí s jejich nadmořskou výškou, obě tyto charakteristiky však mají vliv 

na přítomnost povrchového odtoku z jezer, který procentuálně převažuje u jezer              

s plochou vyšší než 10 000 m2 a u jezer v nadmořských výškách pod 4400 m n. m. 

3) Převládající směry expozice proglaciálních jezer jsou do značné míry určovány jejich 

polohou vzhledem k hlavním hřebenům pohoří. 

4) Počet supraglaciálních jezer v závěru sledovaného období (mezi lety 2014 a 2017) klesl, 

protože odtávají pozvolnější úseky ledovců pod nulovou izotermou. 

5) Na výskyt supraglaciálních jezer nemá vliv expozice ledovců. 
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6) Míra ohrožení z GLOFs je u jezer v C. Huayhuash obecně nízká ‒ naprostá většina z nich 

byla vyhodnocena jako bezpečná. Příčinou je pokročilá fáze deglaciace, kdy již valná 

většina jezer nemá kontakt s ledovcem a vzniká jen nepatrný počet jezer nových. 

7) Vysoká míra ohrožení z GLOFs je spojena jednak s jezery v přímém kontaktu s ledovcem     

a jednak se sekvencemi plošně rozsáhlých jezer, kde je vznik GLOF možný z více příčin. 

Realizace druhého cíle praktické části, porovnání výsledků inventarizace jezer a evaluace 

ohrožení z GLOFs mezi sousedními pohořími Huayhuash a Blanca, přineslo následující výsledky: 

8) Jak statistické rozdělení jezer dle jejich nadmořské výšky, tak procentuální rozdělení 

jezer dle jejich polohy vzhledem k ledovci jsou deformovány v důsledku fluviální 

modelace reliéfu. 

9) I přes tyto deformace se porovnáním většiny charakteristik obou hlavních typů jezer 

(hrazených morénou a ve skalních pánvích) potvrdila podobnost obou pohoří. 

10) Porovnáním míry ohrožení GLOF u jezer obou pohoří bylo potvrzeno pozdní stadium 

deglaciace C. Huayhuash. 

Srovnání výsledků inventarizace jezer v C. Huayhuash, Severních Patagonských Andách              

a Himálajích (třetí cíl praktické části), ukázalo tyto skutečnosti: 

11) Při odfiltrování důsledků fluviální modelace má statistické rozdělení jezer v C. Huayhuash 

dle jejich nadmořské výšky tvar typický pro ostatní pohoří - s jedním vrcholem 

asymetricky posunutým do vyšších nadmořských výšek. 

12) Nejen pohoří Huayhuash, ale i Blanca vykazuje podle svých relativně nízkých podílů jezer 

v kontaktu s ledovcem znaky pokročilejší deglaciace než Himálaje a Severopatagonské 

ledovcové pole. 

13) Vliv polohy jezer vůči hlavním hřebenům na jejich expozici není ojedinělou záležitostí    

C. Huayhuash, tuto souvislost potvrdilo i porovnání se Severními Patagonskými Andami. 

Uvedené závěry dokládají vliv specifických vlastností plošně relativně málo rozsáhlého pohoří 

Huayhuash na statistické vyhodnocení databáze jeho jezer. I přes tyto deformace je však 

pomocí porovnání s výsledky vyhodnocení databází v dalších pohořích možné identifikovat 

některé obecné zákonitosti (statistické rozdělení jezer dle jejich nadmořské výšky,                   

vliv orografických prvků na expozici). 

Srovnání Cordillery Huayhuash se sousední Cordillerou Blancou naznačuje podobnost 

geograficky blízkých pohoří i v charakteristikách jejich jezer. I zde se projevuje vliv specifičnosti 

relativně nízké plochy C. Huayhuash. 
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Příloha 1: Databáze proglaciálních jezer v C. Huayhuash 

(následující strany) 
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ID jméno j. z. š. z. z. d. typ hr./pán. evaluace plocha [m2] min nad. v. max nad. v. expozice odtok ledovce v pov. kontakt Ø nad. v. 

E001 Mitucocha 10°12'00" 76°53'40" moréna ano 268 800 4245 4260 S povrch ano ne 4252,5 

E002 Niñacocha 10°13'00" 76°54'00" moréna ano 97 600 4433 4494 SSV povrch ano ne 4463,5 

E003 Alcaycocha 10°13'20" 76°52'55" skalní ano 82 900 4684 4716 V ne ne ne 4700 

E004 Chaclan 10°14'30" 76°53'20" moréna ano 61 000 4504 4550 V povrch ano ne 4527 

E005 Carhuacocha 10°14'40" 76°52'00" moréna ano 546 500 4152 4170 VSV povrch ano ne 4161 

E006 Gangrajanca 10°16'00" 76°52'30" moréna ano 678 100 4205 4385 S povrch ano ne 4295 

E007 Siulá 10°16'30" 76°52'20" moréna ano 220 400 4287 4306 S ne ano ne 4296,5 

E008 Quesillococha 10°17'00" 76°52'10" moréna ano 248 700 4345 4365 SSV povrch ano ne 4355 

E009 Cojóncocha 10°16'45" 76°51'30" skalní ano 70 600 4629 4675 Z ne ne ne 4652 

E010 Pucacocha 10°16'50" 76°50'55" skalní ano 54 100 4618 4632 JV povrch ne ne 4625 

E011 Azulcocha 10°17'45" 76°51'30" moréna ano 25 200 4642 4656 V povrch ano ne 4649 

E012 Huaracacocha 10°18'00" 76°50'25" skalní ano 128 400 4531 4553 JJZ povrch ne ne 4542 

E013 Chocopatacocha 10°18'00" 76°50'15" skalní ano 112 800 4540 4583 J ne ne ne 4561,5 

E014 Carnicero 10°18'40" 76°50'40" moréna ano 152 100 4447 4472 JJV povrch ano ne 4459,5 

E015 Mitococha B 10°21'00" 76°51'00" moréna ano 25 800 4502 4516 SSV povrch ano ne 4509 

E016 --- 10°22'00" 76°51'14" kombinace ano 93 800 4795 4828 SSV povrch ano ne 4811,5 

E017 --- 10°22'18" 76°51'33" skalní ano 27 900 4920 5005 V ne ano ne 4962,5 

E018 --- 10°11'16" 76°54'43" moréna ne 400 4770 4778 V ne ne ne 4774 

E019 --- 10°11'44" 76°54'06" reliktní ne 900 4448 4452 SV povrch ne ne 4450 

E020 --- 10°11'44" 76°54'04" reliktní ne 400 4443 4445 VSV ne ne ne 4444 

E021 --- 10°11'51" 76°54'02" reliktní ne 500 4434 4439 V ne ne ne 4436,5 

E022 --- 10°11'04" 76°52'26" reliktní ne 500 4591 4593 J ne ne ne 4592 

E023 --- 10°11'27" 76°52'07" reliktní ne 400 4526 4529 VSV ne ne ne 4527,5 

E024 --- 10°12'00" 76°52'10" reliktní ne 1 000 4528 4533 S povrch ne ne 4530,5 

E025 --- 10°12'13" 76°51'54" reliktní ne 900 4507 4508 J povrch ne ne 4507,5 
typ hr./pán. - typ jezerní hráze/pánve; min / max / Ø nad. v. - nejnižší / nejvyšší / průměrná nadmořská výška v metrech; ledovce v pov. - ledovce v povodí; kontakt - kontakt s ledovcem 
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ID jméno j. z. š. z. z. d. typ hr./pán. evaluace plocha [m2] min nad. v. max nad. v. expozice odtok ledovce v pov. kontakt Ø nad. v. 

E026 --- 10°14'21" 76°53'06" moréna ne 4 000 4562 4575 J povrch ano ne 4568,5 

E027 Yerupajá 10°15'10" 76°53'10" moréna ne 6 000 4374 4388 V povrch ano ne 4381 

E028 Yanacocha 10°14'41" 76°50'13" moréna ne 10 300 4480 4495 ZJZ povrch ne ne 4487,5 

E029 --- 10°15'25" 76°51'43" skalní ne 2 000 4569 4580 ZSZ ne ne ne 4574,5 

E030 --- 10°15'34" 76°51'39" skalní ne 10 000 4637 4654 ZSZ ne ne ne 4645,5 

E031 --- 10°15'49" 76°51'59" skalní ne 1 800 4523 4535 Z ne ne ne 4529 

E032 --- 10°15'57" 76°52'19" sesuv/mor. ne 5 500 4293 4300 S ne ano ne 4296,5 

E033 --- 10°15'21" 76°50'51" skalní ne 1 700 4653 4670 JZ ne ne ne 4661,5 

E034 --- 10°15'29" 76°50'52" skalní ne 400 4682 4690 ZSZ ne ne ne 4686 

E035 --- 10°15'32" 76°51'08" reliktní ne 800 4534 4536 ZSZ ne ne ne 4535 

E036 --- 10°15'44" 76°50'44" skalní ne 2 600 4690 4705 V ne ne ne 4697,5 

E037 --- 10°15'54" 76°50'51" skalní ne 900 4777 4780 V ne ne ne 4778,5 

E038 --- 10°15'53" 76°51'18" reliktní ne 16 100 4576 4582 J povrch ne ne 4579 

E039 --- 10°16'06" 76°51'12" skalní ne 300 4657 4661 Z ne ne ne 4659 

E040 --- 10°16'06" 76°51'24" reliktní ne 700 4589 4591 J povrch ne ne 4590 

E041 --- 10°16'17" 76°51'27" reliktní ne 400 4613 4617 S ne ne ne 4615 

E042 --- 10°16'20" 76°50'45" reliktní ne 1 100 4618 4624 SV ne ne ne 4621 

E043 --- 10°16'24" 76°50'56" reliktní ne 600 4663 4667 J ne ne ne 4665 

E044 --- 10°16'34" 76°50'12" skalní ne 2 500 4521 4525 SSZ povrch ne ne 4523 

E045 --- 10°16'41" 76°50'11" skalní ne 19 500 4525 4539 S povrch ne ne 4532 

E046 --- 10°16'52" 76°50'17" moréna ne 10 100 4537 4558 S povrch ne ne 4547,5 

E047 --- 10°17'03" 76°50'27" skalní ne 1 300 4739 4750 V ne ne ne 4744,5 

E048 --- 10°17'05" 76°50'28" skalní ne 400 4751 4756 V ne ne ne 4753,5 

E049 --- 10°16'48" 76°51'54" skalní ne 300 4398 4406 Z ne ne ne 4402 

E050 --- 10°16'47" 76°51'57" moréna ne 1 100 4353 4356 S povrch ano ne 4354,5 

typ hr./pán. - typ jezerní hráze/pánve; min / max / Ø nad. v. - nejnižší / nejvyšší / průměrná nadmořská výška v metrech; ledovce v pov. - ledovce v povodí; kontakt - kontakt s ledovcem
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ID jméno j. z. š. z. z. d. typ hr./pán. evaluace plocha [m2] min nad. v. max nad. v. expozice odtok ledovce v pov. kontakt Ø nad. v. 

E051 --- 10°17'22" 76°52'23" skalní ne 700 4675 4690 SSV povrch ano ano 4682,5 

E052 --- 10°17'19" 76°50'35" skalní ne 4 100 4770 4783 VJV ne ne ne 4776,5 

E053 --- 10°17'18" 76°50'05" skalní ne 500 4776 4778 Z ne ne ne 4777 

E054 --- 10°17'40" 76°51'40" moréna ano 7 600 4690 4702 V povrch ano ne 4696 

E055 --- 10°17'41" 76°50'22" skalní ne 300 4584 4586 J ne ne ne 4585 

E056 --- 10°17'45" 76°50'30" skalní ne 400 4573 4580 J ne ne ne 4576,5 

E057 --- 10°17'46" 76°50'20" skalní ne 1 200 4568 4575 J ne ne ne 4571,5 

E058 --- 10°17'50" 76°50'20" skalní ne 300 4560 4562 J ne ne ne 4561 

E059 --- 10°18'23" 76°50'26" skalní ne 700 4569 4573 S ne ne ne 4571 

E060 --- 10°18'24" 76°50'10" skalní ne 3 200 4501 4511 J povrch ne ne 4506 

E061 --- 10°18'19" 76°51'48" moréna ne 500 4648 4649 JJV ne ano ne 4648,5 

E062 --- 10°18'31" 76°51'37" moréna ne 700 4562 4569 V ne ano ne 4565,5 

E063 --- 10°18'40" 76°51'35" moréna ano 15 800 4555 4568 SV ne ano ne 4561,5 

E064 --- 10°18'35" 76°51'50" moréna ano 19 700 4572 4584 V povrch ano ne 4578 

E065 --- 10°18'27" 76°51'11" reliktní ne 300 4464 4465 J ne ano ne 4464,5 

E066 --- 10°18'22" 76°50'59" moréna ne 1 300 4492 4501 J ne ne ne 4496,5 

E067 --- 10°18'31" 76°50'56" reliktní ne 2 900 4453 4458 JZ ne ano ne 4455,5 

E068 --- 10°18'43" 76°50'34" moréna ne 2 300 4456 4458 JV ne ano ne 4457 

E069 --- 10°18'53" 76°50'25" moréna ne 600 4464 4465 V ne ano ne 4464,5 

E070 --- 10°18'58" 76°50'27" moréna ne 13 100 4455 4462 JZ ne ano ne 4458,5 

E071 --- 10°19'17" 76°50'35" moréna ne 1 800 4445 4453 V ne ne ne 4449 

E072 --- 10°19'35" 76°51'23" moréna ne 1 000 4459 4464 VJV ne ano ne 4461,5 

E073 --- 10°19'59" 76°51'06" reliktní ne 400 4648 4651 J ne ne ne 4649,5 

E074 --- 10°20'03" 76°51'04" reliktní ne 300 4643 4646 Z ne ne ne 4644,5 

E075 --- 10°20'12" 76°50'13" moréna ne 400 4597 4600 SZ ne ne ne 4598,5 

typ hr./pán. - typ jezerní hráze/pánve; min / max / Ø nad. v. - nejnižší / nejvyšší / průměrná nadmořská výška v metrech; ledovce v pov. - ledovce v povodí; kontakt - kontakt s ledovcem
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ID jméno j. z. š. z. z. d. typ hr./pán. evaluace plocha [m2] min nad. v. max nad. v. expozice odtok ledovce v pov. kontakt Ø nad. v. 

E076 --- 10°20'13" 76°50'09" moréna ne 900 4609 4613 SZ ne ne ne 4611 

E077 --- 10°20'14" 76°50'13" moréna ne 300 4603 4604 SZ ne ne ne 4603,5 

E078 --- 10°20'15" 76°50'25" moréna ne 2 300 4567 4573 S ne ne ne 4570 

E079 --- 10°20'24" 76°50'25" moréna ne 4 100 4580 4589 S ne ne ne 4584,5 

E080 --- 10°20'29" 76°50'26" moréna ne 800 4585 4590 S ne ne ne 4587,5 

E081 --- 10°20'33" 76°50'27" moréna ne 5 200 4583 4608 S ne ne ne 4595,5 

E082 --- 10°20'37" 76°50'29" skalní ne 800 4585 4595 JZ ne ne ne 4590 

E083 --- 10°20'41" 76°50'59" reliktní ne 300 4539 4540 S ne ne ne 4539,5 

E084 --- 10°20'45" 76°50'59" reliktní ne 700 4545 4550 S ne ne ne 4547,5 

E085 Mitococha A 10°20'53" 76°50'50" moréna ano 16 500 4488 4497 SSV povrch ano ne 4492,5 

E086 Barrosococha 10°20'49" 76°51'08" moréna ne 14 800 4575 4578 S povrch ano ne 4576,5 

E087 --- 10°20'39" 76°51'49" moréna ne 600 4804 4811 JV ne ano ne 4807,5 

E088 --- 10°20'38" 76°51'54" moréna ne 2 700 4820 4833 V ne ano ne 4826,5 

E089 --- 10°20'46" 76°51'53" moréna ne 5 700 4735 4758 V povrch ano ne 4746,5 

E090 --- 10°20'38" 76°52'01" moréna ne 800 4888 4906 V ne ano ano 4897 

E091 --- 10°20'42" 76°52'07" skalní ne 500 4910 4916 JV ne ano ano 4913 

E092 --- 10°20'45" 76°52'10" moréna ne 1 400 4912 4927 JV ne ano ano 4919,5 

E093 --- 10°20'50" 76°52'04" moréna ne 900 4890 4898 V ne ano ne 4894 

E094 --- 10°20'50" 76°52'11" moréna ne 500 4901 4902 V ne ano ne 4901,5 

E095 --- 10°20'51" 76°52'11" moréna ne 1 600 4900 4906 V ne ano ne 4903 

E096 --- 10°20'52" 76°52'12" moréna ne 400 4900 4901 V ne ano ne 4900,5 

E097 --- 10°20'54" 76°52'11" moréna ne 3 300 4900 4904 V ne ano ne 4902 

E098 --- 10°20'54" 76°52'07" moréna ne 1 200 4897 4901 V ne ano ne 4899 

E099 --- 10°20'56" 76°52'09" moréna ne 800 4901 4902 V ne ano ne 4901,5 

E100 --- 10°20'56" 76°52'12" moréna ne 1 100 4906 4908 V ne ano ne 4907 

typ hr./pán. - typ jezerní hráze/pánve; min / max / Ø nad. v. - nejnižší / nejvyšší / průměrná nadmořská výška v metrech; ledovce v pov. - ledovce v povodí; kontakt - kontakt s ledovcem
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ID jméno j. z. š. z. z. d. typ hr./pán. evaluace plocha [m2] min nad. v. max nad. v. expozice odtok ledovce v pov. kontakt Ø nad. v. 

E101 --- 10°21'20" 76°51'36" moréna ne 1 600 4757 4759 SSV ne ne ne 4758 

E102 --- 10°21'41" 76°51'10" moréna ne 300 4757 4781 SV povrch ano ne 4769 

E103 --- 10°21'42" 76°51'10" moréna ne 400 4775 4789 SV povrch ano ne 4782 

NW01 Garagocha 10°11'50" 76°55'05" skalní ano 73 400 4480 4517 Z ne ne ne 4498,5 

NW02 Solteracocha 10°14'00" 76°56'00" moréna ano 436 700 4126 4146 ZJZ povrch ano ne 4136 

NW03 Jahuacocha 10°14'15" 76°57'30" moréna ano 433 200 4056 4078 Z povrch ano ne 4067 

NW04 --- 10°14'13" 76°57'50" moréna ano 40 600 4055 4066 Z povrch ano ne 4060,5 

NW05 Rasaqcocha 10°15'00" 76°56'20" moréna ano 65 100 4270 4416 ZSZ povrch ano ne 4343 

NW06 Barrosacocha 10°15'50" 76°56'20" moréna ano 65 300 4634 4668 ZSZ ne ano ne 4651 

NW07 Tsacra 10°16'20" 76°56'50" moréna ano 34 700 4755 4774 SZ povrch ano ne 4764,5 

NW08 Barracocoha 10°15'15" 76°59'25" moréna ano 22 900 4553 4574 SZ povrch ne ne 4563,5 

NW09 Tsaquiacocha 10°17'10" 76°57'50" moréna ano 28 000 4729 4765 S ne ano ne 4747 

NW10 Huacrish 10°17'50" 76°58'10" moréna ano 21 100 4937 5037 S ne ano ne 4987 

NW11 Collota 10°17'45" 76°58'30" skalní ano 106 500 5016 5040 VSV ne ne ne 5028 

NW12 --- 10°12'11 76°55'01" moréna ne 700 4549 4566 S povrch ne ne 4557,5 

NW13 --- 10°12'16" 76°55'08" moréna ne 5 600 4672 4682 SSZ ne ne ne 4677 

NW14 --- 10°12'46" 76°55'39" moréna ne 5 700 4344 4351 SZ povrch ano ne 4347,5 

NW15 --- 10°13'57" 76°55'50" skalní ne 400 4193 4202 Z povrch ano ano 4197,5 

NW16 --- 10°13'59" 76°55'47" skalní ne 1 200 4208 4223 Z povrch ano ano 4215,5 

NW17 --- 10°15'18" 76°55'58" skalní ne 1 200 4766 4781 Z ne ne ne 4773,5 

NW18 --- 10°15'40" 10°15'40" skalní ne 2 500 4874 4899 ZSZ ne ano ne 4886,5 

NW19 --- 10°16'14" 76°56'47" skalní ne 6 000 4791 4820 Z ne ne ne 4805,5 

NW20 --- 10°16'32" 76°56'37" skalní ano 15 100 4937 5014 SZ povrch ano ano 4975,5 

NW21 --- 10°16'37" 76°56'45" skalní ano 2 900 4955 4961 SZ povrch ano ne 4958 

NW22 --- 10°16'44" 76°56'41" moréna ano 1 100 5006 5019 SZ ne ano ne 5012,5 

typ hr./pán. - typ jezerní hráze/pánve; min / max / Ø nad. v. - nejnižší / nejvyšší / průměrná nadmořská výška v metrech; ledovce v pov. - ledovce v povodí; kontakt - kontakt s ledovcem
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ID jméno j. z. š. z. z. d. typ hr./pán. evaluace plocha [m2] min nad. v. max nad. v. expozice odtok ledovce v pov. kontakt Ø nad. v. 

NW23 --- 10°15'36" 76°56'59" skalní ne 2 800 4922 4937 Z ne ne ne 4929,5 

NW24 --- 10°15'35" 76°57'26" skalní ne 3 700 4752 4763 JZ ne ne ne 4757,5 

NW25 --- 10°13'26" 76°58'18" skalní ne 8 600 4600 4633 J ne ne ne 4616,5 

NW26 --- 10°14'43" 76°59'33" skalní ne 900 4675 4686 Z povrch ne ne 4680,5 

NW27 --- 10°14'43" 76°59'39" skalní ne 5 500 4618 4635 JZ povrch ne ne 4626,5 

NW28 --- 10°14'45" 76°59'47" skalní ne 1 000 4532 4543 SSZ povrch ne ne 4537,5 

NW29 --- 10°15'12" 76°59'08" skalní ano 4 000 4704 4721 ZSZ povrch ne ne 4712,5 

NW30 --- 10°15'12" 76°59'22" moréna ne 600 4559 4563 Z ne ne ne 4561 

NW31 --- 10°15'14" 76°59'26" moréna ne 700 4552 4554 SSZ ne ne ne 4553 

NW32 --- 10°15'17" 76°59'25" moréna ne 700 4556 4562 SSZ ne ne ne 4559 

NW33 --- 10°15'18" 76°59'27" moréna ne 500 4556 4562 SSZ ne ne ne 4559 

NW34 --- 10°15'17" 76°59'28" moréna ne 200 4549 4553 SSZ ne ne ne 4551 

NW35 --- 10°15'16" 76°59'32" skalní ne 500 4522 4528 ZJZ ne ne ne 4525 

NW36 --- 10°15'20" 76°59'34" skalní ne 1 600 4496 4508 Z ne ne ne 4502 

NW37 --- 10°15'47" 76°59'51" skalní ne 3 500 4488 4497 ZJZ povrch ne ne 4492,5 

NW38 --- 10°16'41" 76°58'27" reliktní ne 300 4971 4973 J ne ne ne 4972 

NW39 --- 10°16'42" 76°58'27" reliktní ne 300 4972 4974 J ne ne ne 4973 

NW40 --- 10°16'42" 76°58'27" reliktní ne 400 4968 4970 J ne ne ne 4969 

NW41 --- 10°16'46" 76°58'28" reliktní ne 200 4963 4969 J ne ne ne 4966 

NW42 --- 10°16'43" 76°58'23" skalní ne 400 4952 4955 JV ne ne ne 4953,5 

NW43 --- 10°16'45" 76°58'22" skalní ne 400 4939 4946 JV ne ne ne 4942,5 

NW44 --- 10°17'13" 76°57'38" skalní ne 600 4897 4917 Z ne ano ne 4907 

NW45 --- 10°17'15" 76°57'46" moréna ne 900 4763 4768 SSZ ne ano ne 4765,5 

NW46 --- 10°17'16" 76°57'47" moréna ne 400 4765 4773 SSZ ne ano ne 4769 

NW47 --- 10°17'18" 76°57'46" moréna ne 400 4772 4793 SSZ ne ano ne 4782,5 

typ hr./pán. - typ jezerní hráze/pánve; min / max / Ø nad. v. - nejnižší / nejvyšší / průměrná nadmořská výška v metrech; ledovce v pov. - ledovce v povodí; kontakt - kontakt s ledovcem
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ID jméno j. z. š. z. z. d. typ hr./pán. evaluace plocha [m2] min nad. v. max nad. v. expozice odtok ledovce v pov. kontakt Ø nad. v. 

NW48 --- 10°17'18" 76°57'48" moréna ne 300 4786 4794 SSZ ne ano ne 4790 

NW49 --- 10°17'16" 76°59'28" moréna ne 2 500 4769 4781 ZSZ povrch ano ne 4775 

NW50 Susucocha1 10°17'12" 76°59'50" moréna ne 4 300 4717 4725 S ne ne ne 4721 

NW51 Susucocha2 10°17'05" 76°59'51" moréna ne 19 900 4705 4732 SV ne ne ne 4718,5 

NW52 --- 10°16'43" 76°59'41" moréna ne 3 000 4623 4639 SZ ne ne ne 4631 

NW53 --- 10°16'28" 77°00'27" reliktní ne 400 4657 4661 Z ne ne ne 4659 

NW54 --- 10°16'57" 77°00'36" reliktní ne 300 4704 4708 SSV ne ne ne 4706 

NW55 --- 10°16'59" 77°00'37" reliktní ne 200 4707 4712 SSV ne ne ne 4709,5 

NW56 --- 10°17'25" 77°00'41" reliktní ne 300 4691 4694 SZ povrch ne ne 4692,5 

NW57 --- 10°18'07" 77°01'01" reliktní ne 1 100 4763 4768 J povrch ne ne 4765,5 

NW58 --- 10°18'14" 77°00'44" skalní ne 4 300 4862 4880 Z ne ne ne 4871 

NW59 --- 10°18'25" 77°00'46" moréna ne 1 000 4831 4841 Z ne ne ne 4836 

SW001 Caramarca 10°17'40" 76°55'45" moréna ano 41 100 4587 4600 JZ povrch ano ne 4593,5 

SW002 --- 10°18'20" 76°57'00" moréna ano 91 100 4916 4942 JV ne ano ne 4929 

SW003 --- 10°18'25" 76°58'50" skalní ano 43 300 4846 4877 JZ povrch ano ne 4861,5 

SW004 Suerococha 10°18'20" 76°59'15" moréna ano 63 800 4624 4655 JZ povrch ano ne 4639,5 

SW005 --- 10°18'20" 76°59'52" moréna ano 22 400 4630 4642 JJV povrch ne ne 4636 

SW006 Uccococha 10°20'20" 76°58'45" moréna ano 38 300 4584 4602 J ne ne ne 4593 

SW007 Sarapococha 10°18'40" 76°54'50" moréna ano 149 500 4490 4521 J povrch ano ne 4505,5 

SW008 Santa Rosa 10°19'00" 76°54'20" moréna ano 120 600 4466 4524 JZ povrch ano ne 4495 

SW009 Rincón 19°20'00" 76°55'10" skalní ano 37 500 4892 4902 SSV povrch ne ne 4897 

SW010 Juraucocha 10°20'10" 76°53'50" moréna ano 243 400 4369 4391 JZ povrch ano ne 4380 

SW011 --- 10°20'00" 76°53'30" skalní ano 29 200 4391 4416 ZJZ povrch ano ne 4403,5 

SW012 --- 10°22'00" 76°52'30" skalní ano 304 700 4763 4783 ZJZ povrch ano ne 4773 

SW013 Huanacpataycocha 10°22'00" 76°52'50" moréna ano 28 300 4707 4728 ZJZ povrch ano ne 4717,5 

typ hr./pán. - typ jezerní hráze/pánve; min / max / Ø nad. v. - nejnižší / nejvyšší / průměrná nadmořská výška v metrech; ledovce v pov. - ledovce v povodí; kontakt - kontakt s ledovcem
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ID jméno j. z. š. z. z. d. typ hr./pán. evaluace plocha [m2] min nad. v. max nad. v. expozice odtok ledovce v pov. kontakt Ø nad. v. 

SW014 --- 10°23'20" 76°51'40" moréna ano 21 400 4749 4760 JJV ne ano ne 4754,5 

SW015 --- 10°24'55" 76°55'10" moréna ano 36 200 4752 4781 J povrch ano ne 4766,5 

SW016 --- 10°24'50" 76°55'30" moréna ano 27 800 4850 4870 JV povrch ano ne 4860 

SW017 Lacsacocha 10°23'00" 76°57'25" kombinace ano 49 300 4848 4886 S povrch ne ne 4867 

SW018 --- 10°24'33" 76°59'03" skalní ano 24 400 4791 4820 JZ ne ano ne 4805,5 

SW019 --- 10°17'01" 76°55'54" skalní ne 1 400 4909 4915 J ne ano ne 4912 

SW020 --- 10°17'00" 76°55'42" moréna ano 9 300 4809 4845 J povrch ano ne 4827 

SW021 --- 10°17'05" 76°55'43" moréna ne 700 4804 4806 J ne ano ne 4805 

SW022 --- 10°17'06" 76°55'45" moréna ne 200 4810 4812 J ne ano ne 4811 

SW023 --- 10°17'05" 76°55'47" moréna ne 1 100 4831 4833 J ne ano ne 4832 

SW024 --- 10°17'15" 76°55'35" skalní ano 10 100 4743 4782 J povrch ano ano 4762,5 

SW025 --- 10°17'19" 76°55'37" skalní ne 1 400 4725 4734 J povrch ano ne 4729,5 

SW026 --- 10°17'49" 76°56'30" skalní ne 11 200 4876 4892 JJV ne ano ne 4884 

SW027 --- 10°18'14" 76°56'51" moréna ne 8 800 4907 4919 JJV ne ano ne 4913 

SW028 --- 10°18'18" 76°56'53" moréna ne 1 100 4911 4913 J ne ano ne 4912 

SW029 --- 10°18'12" 76°57'08" moréna ne 300 4946 4949 JJV ne ano ne 4947,5 

SW030 --- 10°18'35" 76°57'04" moréna ne 2 100 4941 4949 JJV ne ano ne 4945 

SW031 --- 10°18'35" 76°57'16" moréna ne 4 300 4785 4799 V ne ano ne 4792 

SW032 --- 10°19'01" 76°58'03" skalní ne 200 4878 4886 J povrch ano ne 4882 

SW033 --- 10°18'53" 76°58'09" skalní ne 400 4926 4936 JZ povrch ano ne 4931 

SW034 --- 10°18'58" 76°58'15" moréna ne 10 300 4878 4909 JV povrch ano ne 4893,5 

SW035 --- 10°19'53" 76°57'52" skalní ne 9 200 4842 4857 V povrch ne ne 4849,5 

SW036 --- 10°20'06" 76°58'21" moréna ne 7 800 4768 4790 JJV ne ano ne 4779 

SW037 --- 10°19'21" 76°58'56" moréna ne 5 300 4812 4828 JZ ne ano ne 4820 

SW038 --- 10°19'00" 76°58'47" moréna ne 5 200 4950 4961 SSZ ne ne ne 4955,5 

typ hr./pán. - typ jezerní hráze/pánve; min / max / Ø nad. v. - nejnižší / nejvyšší / průměrná nadmořská výška v metrech; ledovce v pov. - ledovce v povodí; kontakt - kontakt s ledovcem
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ID jméno j. z. š. z. z. d. typ hr./pán. evaluace plocha [m2] min nad. v. max nad. v. expozice odtok ledovce v pov. kontakt Ø nad. v. 

SW039 --- 10°18'51" 76°58'51" skalní ne 6 100 4873 4896 J povrch ne ne 4884,5 

SW040 --- 10°18'41" 76°58'58" moréna ne 700 4856 4859 S ne ano ne 4857,5 

SW041 --- 10°18'38" 76°58'55" moréna ne 600 4864 4874 ZSZ ne ano ne 4869 

SW042 --- 10°18'35" 76°59'00" skalní ano 9 000 4842 4851 JJZ povrch ano ne 4846,5 

SW043 --- 10°18'32" 76°59'05" skalní ne 2 300 4822 4829 JZ ne ne ne 4825,5 

SW044 --- 10°18'25" 76°59'02" skalní ano 4 500 4816 4831 Z ne ne ne 4823,5 

SW045 --- 10°18'22" 76°58'55" skalní ano 2 900 4865 4876 JV ne ano ne 4870,5 

SW046 --- 10°18'27" 76°58'38" skalní ano 3 200 4977 4997 JZ ne ano ano 4987 

SW047 --- 10°18'30" 76°59'20" moréna ano 7 700 4626 4629 JJZ povrch ano ne 4627,5 

SW048 --- 10°17'38" 76°59'55" reliktní ne 3 400 4754 4757 JJV ne ne ne 4755,5 

SW049 --- 10°17'29" 77°00'00" reliktní ne 600 4776 4779 JJV ne ne ne 4777,5 

SW050 --- 10°17'34" 77°00'09" reliktní ne 200 4751 4753 JV povrch ne ne 4752 

SW051 --- 10°17'40" 77°00'08" reliktní ano 14 000 4751 4755 JV povrch ne ne 4753 

SW052 --- 10°17'36" 77°00'03" reliktní ne 1 500 4755 4758 JV povrch ne ne 4756,5 

SW053 --- 10°17'38" 77°00'02" reliktní ne 1 500 4754 4755 JV povrch ne ne 4754,5 

SW054 --- 10°17'41" 77°00'07" reliktní ne 1 100 4752 4754 JV povrch ne ne 4753 

SW055 --- 10°17'45" 77°00'04" reliktní ne 1 200 4751 4753 JV povrch ne ne 4752 

SW056 --- 10°18'53" 77°00'24" moréna ne 700 4706 4713 J povrch ne ne 4709,5 

SW057 --- 10°19'12" 77°00'45" moréna ne 300 4767 4772 JV povrch ne ne 4769,5 

SW058 --- 10°19'13" 77°00'48" moréna ne 600 4764 4767 J ne ne ne 4765,5 

SW059 Yanacocha 10°19'35" 77°00'38" moréna ne 13 900 4555 4564 J povrch ne ne 4559,5 

SW060 --- 10°20'34" 76°56'16" skalní ne 3 700 4816 4837 JV ne ne ne 4826,5 

SW061 --- 10°20'24" 76°55'04" skalní ne 2 100 4751 4767 J ne ne ne 4759 

SW062 --- 10°20'13" 76°54'00" moréna ano 9 600 4364 4373 J povrch ano ne 4368,5 

SW063 --- 10°19'54" 76°53'32" moréna ne 700 4414 4421 JJV ne ano ne 4417,5 

typ hr./pán. - typ jezerní hráze/pánve; min / max / Ø nad. v. - nejnižší / nejvyšší / průměrná nadmořská výška v metrech; ledovce v pov. - ledovce v povodí; kontakt - kontakt s ledovcem
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ID jméno j. z. š. z. z. d. typ hr./pán. evaluace plocha [m2] min nad. v. max nad. v. expozice odtok ledovce v pov. kontakt Ø nad. v. 

SW064 --- 10°20'31" 76°52'49" skalní ne 600 5051 5063 J ne ano ne 5057 

SW065 --- 10°20'36" 76°52'47" skalní ne 600 5055 5057 JZ povrch ano ne 5056 

SW066 --- 10°20'53" 76°52'45" skalní ne 300 5021 5030 JJV ne ano ne 5025,5 

SW067 --- 10°20'58" 76°52'44" skalní ne 3 200 4988 5006 JJV ne ano ne 4997 

SW068 --- 10°21'01" 76°52'43" skalní ne 1 600 4981 4992 JJV ne ano ne 4986,5 

SW069 --- 10°21'06" 76°52'35" skalní ne 3 500 4872 4884 JJV povrch ano ne 4878 

SW070 --- 10°21'16" 76°52'37" skalní ne 1 900 4843 4851 JV ne ano ne 4847 

SW071 --- 10°21'17" 76°52'33" skalní ne 700 4847 4849 JJV ne ano ne 4848 

SW072 --- 10°21'16" 76°52'32" skalní ne 200 4848 4849 JJV povrch ano ne 4848,5 

SW073 --- 10°21'24" 76°52'30" skalní ne 7 600 4832 4842 JJV povrch ano ne 4837 

SW074 --- 10°21'31" 76°52'34" skalní ne 200 4825 4828 JJV ne ano ne 4826,5 

SW075 --- 10°22'09" 76°52'50" moréna ne 2 900 4712 4721 ZJZ ne ano ne 4716,5 

SW076 --- 10°22'15" 76°52'41" moréna ne 300 4757 4758 J povrch ano ne 4757,5 

SW077 --- 10°22'18" 76°52'37" moréna ne 400 4764 4768 ZJZ ne ano ne 4766 

SW078 --- 10°22'18" 76°53'06" moréna ne 3 800 4672 4680 S povrch ano ne 4676 

SW079 --- 10°22'21" 76°52'51" moréna ne 5 900 4742 4746 ZJZ povrch ano ne 4744 

SW080 --- 10°22'23" 76°52'29" moréna ne 8 400 4810 4827 ZJZ povrch ano ne 4818,5 

SW081 --- 10°22'27" 76°52'38" moréna ne 3 100 4794 4804 Z ne ano ne 4799 

SW082 --- 10°23'37" 76°52'32" moréna ne 5 500 4905 4927 JV povrch ano ne 4916 

SW083 --- 10°23'42" 76°52'27" moréna ne 6 900 4900 4909 JJV povrch ano ne 4904,5 

SW084 --- 10°23'45" 76°52'25" reliktní ne 900 4895 4899 JV ne ano ne 4897 

SW085 --- 10°23'42" 76°52'20" moréna ne 300 4890 4893 V ne ano ne 4891,5 

SW086 --- 10°23'48" 76°52'18" moréna ne 6 700 4881 4891 S ne ano ne 4886 

SW087 --- 10°24'29" 76°53'06" skalní ne 300 4895 4900 JZ ne ano ne 4897,5 

SW088 --- 10°24'27" 76°53'08" skalní ne 2 200 4884 4900 JZ ne ano ne 4892 

typ hr./pán. - typ jezerní hráze/pánve; min / max / Ø nad. v. - nejnižší / nejvyšší / průměrná nadmořská výška v metrech; ledovce v pov. - ledovce v povodí; kontakt - kontakt s ledovcem
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ID jméno j. z. š. z. z. d. typ hr./pán. evaluace plocha [m2] min nad. v. max nad. v. expozice odtok ledovce v pov. kontakt Ø nad. v. 

SW089 --- 10°23'57" 76°53'28" skalní ne 6 400 4929 4951 Z povrch ne ne 4940 

SW090 --- 10°23'56" 76°53'31" skalní ne 3 400 4910 4923 ZSZ povrch ne ne 4916,5 

SW091 --- 10°23'39" 76°53'31" skalní ne 500 5062 5066 J ne ne ne 5064 

SW092 --- 10°23'51" 76°53'57" moréna ne 400 4885 4887 JJV povrch ne ne 4886 

SW093 Pinacocha 10°24'29" 76°54'26" moréna ne 10 900 4991 5007 VJV povrch ne ne 4999 

SW094 --- 10°25'06" 76°55'10" moréna ne 5 700 4752 4768 J povrch ano ne 4760 

SW095 --- 10°25'09" 76°55'12" moréna ne 300 4748 4750 J povrch ano ne 4749 

SW096 --- 10°25'08" 76°55'13" moréna ne 400 4750 4752 J povrch ano ne 4751 

SW097 --- 10°24'25" 76°57'08" moréna ne 15 600 4773 4798 J povrch ano ne 4785,5 

SW098 --- 10°24'10" 76°57'15" moréna ne 2 100 4909 4915 J ne ne ne 4912 

SW099 --- 10°24'10" 76°57'16" moréna ne 400 4909 4912 J ne ne ne 4910,5 

SW100 --- 10°24'10" 76°57'18" moréna ne 700 4910 4914 J ne ne ne 4912 

SW101 --- 10°24'01" 76°57'29" moréna ne 200 5031 5036 J ne ne ne 5033,5 

SW102 --- 10°23'51" 76°57'34" skalní ne 19 300 5021 5047 J ne ano ne 5034 

SW103 --- 10°23'03" 76°57'22" moréna ne 400 4858 4860 SSZ ne ne ne 4859 

SW104 --- 10°24'23" 76°58'05" moréna ne 2 700 5036 5043 JV ne ne ne 5039,5 

SW105 --- 10°24'24" 76°56'07" moréna ano 9 500 4788 4809 J ne ne ne 4798,5 

SW106 --- 10°24'55" 76°59'53" skalní ne 5 300 4456 4469 JZ povrch ne ne 4462,5 

SW107 --- 10°25'44" 76°58'59" skalní ne 3 100 4712 4733 Z ne ne ne 4722,5 

typ hr./pán. - typ jezerní hráze/pánve; min / max / Ø nad. v. - nejnižší / nejvyšší / průměrná nadmořská výška v metrech; ledovce v pov. - ledovce v povodí; kontakt - kontakt s ledovcem 
 
 

Příloha 2: Hodnoty ukazatelů jezer vstupující do evaluace ohrožení z GLOF 

(následující strany)
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ID j. z. š. z. z. d. NV THP DF DH DW SD PR γ RZ rozloha obvod LW DLG CW SLG SG SM α 

E01 10°12'00'' 76°53'40'' 4270 moréna 0 40 0 0 ne ne nic 269 000 2 654 330 ne ne ne ne 26 ne 

E02 10°13'00'' 76°54'00'' 4440 moréna 0 230 50 0 ne ne nic 98 000 1 443 250 430 ne 35 27 30 ne 

E03 10°13'20'' 76°52'55'' 4670 skalní 0 S S S S S nic 83 000 1 368 525 ne ne ne ne ne ne 

E05 10°14'40'' 76°52'00'' 4138 moréna 0 100 5 0 ne ne nic 565 000 3 784 460 ne ne ne ne 25 ne 

E04 10°14'30'' 76°53'20'' 4487 moréna 0 410 40 0 ne ne nic 61 000 1 239 210 680 ne 23 39 32 ne 

E06 10°16'00'' 76°52'30'' 4245 moréna 0 240 20 5 ne ne nic 678 000 3 766 610 400 ne 50 28 22 ne 

E07 10°16'30'' 76°52'20'' 4290 moréna 20 150 20 30 ne ne nic 220 000 2 289 460 ne ne ne ne 13 10 

E08 10°17'00'' 76°52'10'' 4332 moréna 0 90 25 13 ne ne nic 249 000 2 188 420 380 ne 25 27 24 ne 

E09 10°16'45'' 76°51'30'' 4625 skalní 5 S S S S S nic 71 000 1 056 340 ne ne ne ne ne ne 

E10 10°16'50'' 76°50'55'' 4600 skalní 0 S S S S S nic 89 000 2 470 245 ne ne ne ne ne ne 

E14 10°18'40'' 76°50'40'' 4435 moréna 0 20 0 0 ne ne nic 152 000 2 352 530 ne ne ne ne ne ne 

E12 10°18'00'' 76°50'25'' 4540 skalní 0 S S S S S nic 128 000 2 740 450 ne ne ne ne ne ne 

E11 10°17'45'' 76°51'30'' 4648 moréna 0 90 10 10 ne ne nic 25 000 760 220 ne ne ne ne 17 ne 

E54 10°17'40'' 76°51'40'' 4550 moréna 0 50 10 9 ne ne nic 8 000 498 155 520 ne 8 20 11 ne 

E63 10°18'40'' 76°51'35'' 4525 moréna 5 70 5 0 ano 2 nic 16 000 624 190 ne ne ne ne 12 6 

E64 10°18'35'' 76°51'50'' 4572 moréna 0 170 20 6 ne ne nic 20 000 588 120 450 ne 5 35 21 ne 

E13 10°18'00'' 76°50'15'' 4500 skalní 0 S S S S S nic 113 000 2 346 210 ne ne ne ne ne ne 

E85 10°20'53'' 76°50'50'' 4485 moréna 0 50 0 0 ne ne nic 16 000 556 100 ne ne ne ne ne ne 

E15 10°21'00'' 76°51'00'' 4485 moréna 0 20 0 0 ne ne nic 26 000 662 255 ne ne ne ne ne ne 

E16 10°22'00'' 76°51'14'' 4750 kombinace 0 100 0 0 ne ne nic 94 000 2 253 180 ne ne ne ne ne ne 

E17 10°22'18'' 76°51'33'' 4975 skalní 0 S S S S S nic 28 000 1 037 270 30 ne 29 25 ne ne 

NW01 10°11'50'' 76°55'05'' 4475 skalní 5 S S S S S nic 73 000 1 372 205 ne ne ne ne 20 10 

NW04 10°14'13'' 76°57'50'' 4050 moréna 0 290 5 0 ne ne nic 41 000 1 024 200 ne ne ne ne ne ne 

NV - nadmořská výška [m n. m.]; THP - typ hráze/pánve; DF - převýšení hráze [m]; DH - výška hráze [m]; DW - šířka hráze [m]; SD - maximální sklon distálního svahu hráze [°]; PR - průsak; 
γ - gradient průsaku; RZ - realizovaná zabezpečení; rozloha [m2]; obvod [m]; LW - maximální šířka jezera; DLG - vzdálenost mezi jezerem a ledovcem; CW - šířka čela ledovce telícího se do jezera; 
SLG - průměrný sklon svahu mezi jezerem a ledovcem; SG - průměrný sklon posledních 500 m ledovcového splazu; SM - maximální sklon morén okolo jezera; α - průměrný sklon okolí jezera; 
ne - hodnota nebyla z logických důvodů dostupná (např. kvůli absenci ledovce, morén, průsaku apod.); S (pouze u jezer ve skalních pánvích) - hodnota pro daný ukazatel neexistuje 
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ID j. z. š. z. z. d. NV THP DF DH DW SD PR γ RZ rozloha obvod LW DLG CW SLG SG SM α 

NW03 10°14'15'' 76°57'30'' 4050 moréna 0 90 0 0 ne ne nic 433 000 3 245 520 ne ne ne ne ne ne 

NW02 10°14'00'' 76°56'00'' 4120 moréna 0 280 15 4 ne ne nic 437 000 2 869 520 225 ne 17 24 36 ne 

NW05 10°15'00'' 76°56'20'' 4350 moréna 0 170 5 0 ne ne nic 65 000 1 063 270 ne ne ne ne ne ne 

NW06 10°15'50'' 76°56'20'' 4625 moréna 10 230 35 18 ne ne nic 65 000 1 169 160 290 ne 18 33 22 18 

NW07 10°16'20'' 76°56'50'' 4753 moréna 0 340 110 1 ne ne nic 35 000 1 099 180 ne ne ne ne 20 ne 

NW20 10°16'32'' 76°56'37'' 5025 skalní 0 S S S S S nic 15 000 597 155 0 180 ne ne ne ne 

NW21 10°16'37'' 76°56'45'' 4975 skalní 0 S S S S S nic 3 000 273 100 205 ne 15 23 ne ne 

NW22 10°16'44'' 76°56'41'' 5000 moréna 5 10 0 13 ne ne nic 1 000 164 30 40 ne 18 23 0 ne 

NW08 10°15'15'' 76°59'25'' 4525 moréna 0 60 0 1 ne ne nic 23 000 649 130 ne ne ne ne 8 ne 

NW29 10°15'12'' 76°59'08'' 4700 skalní 0 S S S S S nic 4 000 307 100 ne ne ne ne 8 ne 

NW09 10°17'10'' 76°57'50'' 4725 moréna 10 150 10 18 ano 16 nic 28 000 698 160 420 ne 19 30 20 19 

NW10 10°17'50'' 76°58'10'' 4936 moréna 0 230 55 7 ne ne nic 107 000 2 136 250 110 ne 28 23 21 ne 

NW11 10°17'45'' 76°58'30'' 5025 skalní 0 S S S S S nic 21 000 667 240 ne ne ne ne 25 ne 

SW01 10°17'40'' 76°55'45'' 4575 moréna 0 180 30 8 ne ne nic 41 000 1 015 120 ne ne ne ne 24 ne 

SW24 10°17'15'' 76°55'35'' 4775 skalní 0 S S S S S nic 10 000 478 120 0 40 ne ne ne ne 

SW20 10°17'00'' 76°55'42'' 4875 moréna 0 50 5 0 ne ne nic 9 000 409 100 200 ne 17 29 15 ne 

SW02 10°18'20'' 76°57'00'' 4925 moréna 10 650 150 13 ne ne nic 91 000 1 409 310 320 ne 14 21 14 5 

SW42 10°18'35'' 76°59'00'' 4825 skalní 0 S S S S S nic 9 000 406 115 ne ne ne ne 7 ne 

SW03 10°18'25'' 76°58'50'' 4825 skalní 0 S S S S S nic 43 000 1 108 150 105 ne 22 31 16 ne 

SW45 10°18'22'' 76°58'55'' 4850 skalní 0 S S S S S nic 3 000 366 65 30 ne 19 20 ne ne 

SW46 10°18'27'' 76°58'38'' 4950 skalní 0 S S S S S nic 3 000 232 50 0 45 ne ne ne ne 

SW47 10°18'30'' 76°59'20'' 4625 moréna 0 60 5 4 ne ne nic 8 000 337 95 ne ne ne ne 17 ne 

SW04 10°18'20'' 76°59'15'' 4625 moréna 0 40 0 0 ne ne nic 64 000 1 189 270 485 ne 37 31 30 ne 

NV - nadmořská výška [m n. m.]; THP - typ hráze/pánve; DF - převýšení hráze [m]; DH - výška hráze [m]; DW - šířka hráze [m]; SD - maximální sklon distálního svahu hráze [°]; PR - průsak; 
γ - gradient průsaku; RZ - realizovaná zabezpečení; rozloha [m2]; obvod [m]; LW - maximální šířka jezera; DLG - vzdálenost mezi jezerem a ledovcem; CW - šířka čela ledovce telícího se do jezera; 
SLG - průměrný sklon svahu mezi jezerem a ledovcem; SG - průměrný sklon posledních 500 m ledovcového splazu; SM - maximální sklon morén okolo jezera; α - průměrný sklon okolí jezera; 
ne - hodnota nebyla z logických důvodů dostupná (např. kvůli absenci ledovce, morén, průsaku apod.); S (pouze u jezer ve skalních pánvích) - hodnota pro daný ukazatel neexistuje 
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ID j. z. š. z. z. d. NV THP DF DH DW SD PR γ RZ rozloha obvod LW DLG CW SLG SG SM α 

SW44 10°18'25'' 76°59'02'' 4800 skalní 5 S S S S S nic 5 000 384 140 ne ne ne ne ne ne 

SW05 10°18'20'' 76°59'52'' 4625 moréna 0 60 0 0 ne ne nic 22 000 666 170 ne ne ne ne 22 ne 

SW51 10°17'40'' 77°00'08'' 4725 reliktní 0 10 0 0 ne ne nic 14 000 503 130 ne ne ne ne ne ne 

SW06 10°20'20'' 76°58'45'' 4575 moréna 10 150 50 22 ne ne nic 38 000 1 004 125 ne ne ne ne 32 ne 

SW07 10°18'40'' 76°54'50'' 4482 moréna 0 700 70 6 ne ne nic 150 000 2 098 300 60 ne 8 13 34 ne 

SW08 10°19'00'' 76°54'20'' 4425 moréna 0 190 45 9 ne ne nic 121 000 1 345 350 310 ne 41 28 18 ne 

SW09 19°20'00'' 76°55'10'' 4850 skalní 0 S S S S S nic 37 000 1 078 140 ne ne ne ne 22 ne 

SW62 10°20'13'' 76°54'00'' 4350 moréna 0 20 0 9 ne ne nic 10 000 413 120 ne ne ne ne 12 ne 

SW10 10°20'10'' 76°53'50'' 4343 moréna 0 490 90 9 ne ne nic 243 000 1 913 460 490 ne 11 12 16 ne 

SW11 10°20'00'' 76°53'30'' 4400 skalní 0 S S S S S nic 29 000 754 160 300 ne 13 12 ne ne 

SW13 10°22'00'' 76°52'50'' 4680 moréna 0 10 0 9 ano 8 nic 28 000 755 140 ne ne ne ne ne ne 

SW12 10°22'00'' 76°52'30'' 4775 skalní 0 S S S S S nic 305 000 3 788 430 ne ne ne ne 26 ne 

SW14 10°23'20'' 76°51'40'' 4723 moréna 20 1000 120 5 ne ne nic 21 000 593 120 1200 ne 18 40 20 ne 

SW15 10°24'55'' 76°55'10'' 4750 moréna 0 120 10 6 ne ne nic 36 000 805 190 430 ne 25 32 15 ne 

SW16 10°24'50'' 76°55'30'' 4825 moréna 0 170 60 14 ne ne nic 28 000 744 130 290 ne 29 35 21 ne 

SW17 10°23'00'' 76°57'25'' 4825 kombinace 0 50 15 20 ne ne nic 49 000 1 022 235 ne ne ne ne 28 ne 

SW18 10°24'33'' 76°59'03'' 4750 skalní 5 S S S S S nic 24 000 695 130 ne ne ne ne 20 6 

SW105 10°24'24'' 76°56'07'' 4775 moréna 5 140 0 8 ne ne nic 9 000 610 160 ne ne ne ne 28 ne 

NV - nadmořská výška [m n. m.]; THP - typ hráze/pánve; DF - převýšení hráze [m]; DH - výška hráze [m]; DW - šířka hráze [m]; SD - maximální sklon distálního svahu hráze [°]; PR - průsak; 
γ - gradient průsaku; RZ - realizovaná zabezpečení; rozloha [m2]; obvod [m]; LW - maximální šířka jezera; DLG - vzdálenost mezi jezerem a ledovcem; CW - šířka čela ledovce telícího se do jezera; 
SLG - průměrný sklon svahu mezi jezerem a ledovcem; SG - průměrný sklon posledních 500 m ledovcového splazu; SM - maximální sklon morén okolo jezera; α - průměrný sklon okolí jezera; 
ne - hodnota nebyla z logických důvodů dostupná (např. kvůli absenci ledovce, morén, průsaku apod.); S (pouze u jezer ve skalních pánvích) - hodnota pro daný ukazatel neexistuje 
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Příloha 3: Výsledky evaluace ohrožení z GLOF 

ID THP j. z. š. z. z. d. Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 4 Scénář 5 

E01 moréna 10°12'00'' 76°53'40'' 0,438 0,500 0 0 0 

E02 moréna 10°13'00'' 76°54'00'' 0,500 0 0 0 0,047 

E03 skalní 10°13'20'' 76°52'55'' 0 0 0 0 0 

E05 moréna 10°14'40'' 76°52'00'' 0,423 0,530 0 0 0,003 

E04 moréna 10°14'30'' 76°53'20'' 0,530 0 0 0 0,010 

E06 moréna 10°16'00'' 76°52'30'' 0,375 0,198 0,033 0,017 0,007 

E07 moréna 10°16'30'' 76°52'20'' 0,198 0 0,087 0 0,018 

E08 moréna 10°17'00'' 76°52'10'' 0,407 0 0,091 0 0,077 

E09 skalní 10°16'45'' 76°51'30'' 0 0 0 0 0 

E10 skalní 10°16'50'' 76°50'55'' 0 0 0 0 0 

E14 moréna 10°18'40'' 76°50'40'' 0 0,292 0 0 0 

E12 skalní 10°18'00'' 76°50'25'' 0 0 0 0 0 

E11 moréna 10°17'45'' 76°51'30'' 0,292 0,191 0,051 0,033 0,012 

E54 moréna 10°17'40'' 76°51'40'' 0,191 0 0,030 0 0,040 

E63 moréna 10°18'40'' 76°51'35'' 0,185 0 0 0 0 

E64 moréna 10°18'35'' 76°51'50'' 0,358 0 0,037 0 0,014 

E13 skalní 10°18'00'' 76°50'15'' 0 0 0 0 0 

E85 moréna 10°20'53'' 76°50'50'' 0 0,205 0 0 0 

E15 moréna 10°21'00'' 76°51'00'' 0 0,205 0 0 0 

E16 kombinace 10°22'00'' 76°51'14'' 0 0,205 0 0 0 

E17 skalní 10°22'18'' 76°51'33'' 0,205 0 0 0 0 

NW01 skalní 10°11'50'' 76°55'05'' 0,324 0 0 0 0 

NW04 moréna 10°14'13'' 76°57'50'' 0 0,588 0 0 0 

NW03 moréna 10°14'15'' 76°57'30'' 0 0,588 0 0 0 

NW02 moréna 10°14'00'' 76°56'00'' 0,588 0 0,041 0 0,003 

NW05 moréna 10°15'00'' 76°56'20'' 0 0,333 0 0 0,001 

NW06 moréna 10°15'50'' 76°56'20'' 0,333 0 0,092 0 0,023 

NW07 moréna 10°16'20'' 76°56'50'' 0,342 1 0,006 0,017 0,105 

NW20 skalní 10°16'32'' 76°56'37'' 1 0 0 0 0 

NW21 skalní 10°16'37'' 76°56'45'' 0,101 0,068 0 0 0 

NW22 moréna 10°16'44'' 76°56'41'' 0,068 0 0,009 0 0 

NW08 moréna 10°15'15'' 76°59'25'' 0,139 0,139 0,002 0,001 0 

NW29 skalní 10°15'12'' 76°59'08'' 0,139 0 0 0 0 

NW09 moréna 10°17'10'' 76°57'50'' 0,285 0 0,073 0 0,177 

NW10 moréna 10°17'50'' 76°58'10'' 0,358 0,423 0,044 0,052 0,057 

NW11 skalní 10°17'45'' 76°58'30'' 0,423 0 0 0 0 

SW01 moréna 10°17'40'' 76°55'45'' 0,407 0,333 0,057 0,046 0,028 

SW24 skalní 10°17'15'' 76°55'35'' 0,333 0 0 0 0 

SW20 moréna 10°17'00'' 76°55'42'' 0,221 0 0 0 0,010 

SW02 moréna 10°18'20'' 76°57'00'' 0,219 0 0,045 0 0,053 

SW42 skalní 10°18'35'' 76°59'00'' 0,122 0,900 0 0 0 
THP - typ hráze/pánve 
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ID THP j. z. š. z. z. d. Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 4 Scénář 5 

SW03 skalní 10°18'25'' 76°58'50'' 0,276 0,900 0 0 0 

SW45 skalní 10°18'22'' 76°58'55'' 0,111 0 0 0 0 

SW46 skalní 10°18'27'' 76°58'38'' 0,900 0 0 0 0 

SW47 moréna 10°18'30'' 76°59'20'' 0,292 0,500 0,020 0,035 0,007 

SW04 moréna 10°18'20'' 76°59'15'' 0,500 0 0 0 0 

SW44 skalní 10°18'25'' 76°58'50'' 0 0 0 0 0 

SW05 moréna 10°18'20'' 76°59'52'' 0,375 0 0 0 0 

SW51 reliktní 10°17'40'' 77°00'08'' 0 0 0 0 0 

SW06 moréna 10°20'20'' 76°58'45'' 0,454 0 0,146 0 0,111 

SW07 moréna 10°18'40'' 76°54'50'' 0,559 0 0,058 0 0,010 

SW08 moréna 10°19'00'' 76°54'20'' 0,309 0 0,048 0 0,056 

SW09 skalní 19°20'00'' 76°55'10'' 0,375 0 0 0 0 

SW62 moréna 10°20'13'' 76°54'00'' 0,208 0,276 0,033 0,043 0 

SW10 moréna 10°20'10'' 76°53'50'' 0,276 0,047 0,043 0,006 0,034 

SW11 skalní 10°20'00'' 76°53'30'' 0,047 0 0 0 0 

SW13 moréna 10°22'00'' 76°52'50'' 0 0,438 0 0,069 0 

SW12 skalní 10°22'00'' 76°52'30'' 0,438 0 0 0 0 

SW14 moréna 10°23'20'' 76°51'40'' 0,210 0 0,011 0 0,014 

SW15 moréna 10°24'55'' 76°55'10'' 0,259 0,358 0,027 0,037 0,007 

SW16 moréna 10°24'50'' 76°55'30'' 0,358 0 0,087 0 0,125 

SW17 skalní 10°23'00'' 76°57'25'' 0,469 0 0,160 0 0,090 

SW18 skalní 10°24'33'' 76°59'03'' 0,311 0 0 0 0 

SW105 moréna 10°24'24'' 76°56'07'' 0,401 0 0,048 0 0 
THP - typ hráze/pánve 

 

 

Příloha 4: Mapy inventarizovaných jezer v severní a jižní části C. 
Huayhuash 

(následující strany v pořadí: legenda, severní část, jižní část) 
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