
ABSTRAKT (CZ): P ehled o historických p ípadech povodní je d ležitý nejen 
pro studie zabývající se p í nami vzniku povodní, ale také pro návrhy 
protipovod ových opat ení a pro provoz hydrologické prognózy, kdy tyto 
informace nahrazují nebo dopl ují zkušenosti hydrolog  prognostik , kte í jsou 
spolutv rci hydrologických p edpov dí. P edložená diserta ní práce se zabývá 
návrhem databanky povodní v povodí Otavy po Písek a jejím využití pro 
pot eby protipovod ové ochrany. Cílem práce bylo navrhnout databanku 
historických povodní, která obsahuje informace o pov trnostních podmínkách, 
meteorologických p í inách (srážky, teploty) a o odtokové odezv . S využitím 
této databanky byl popsán mechanismus vzniku povodní v povodí Otavy a byla 
navržena metoda p edpov dního analogu, která na základ  podobnosti mezi 
p í inami povodní vyhledává v historických zázname epizody, podle které by 
bylo možné zhruba odhadnout vývoj odtokové situace. 
Pro databanku povodní bylo vybráno 72 povod ových epizod z období let 1890 
– 2006, které v Písku p ekro ily hodnotu pr toku 1leté respektive 10leté 
povodn . Pro tyto povodn  byly shromážd ny pot ebné 2 informace a 
zpracovány do grafické formy Katalogu povodní, který je sou ásti práce. 
V druhé ásti byly popsány nejvýrazn jší rysy mechanismu vzniku povodní na 
Otav  a byly dány do souvislosti s vlastnostmi fyzickogeografického prost edí. 
Pat í mezi n  p evaha letních povodní v povodí Otavy a to zejména u povodní s 
kulmina ním pr tokem nad 10letou povodní. Povodí je velmi málo citlivé na 
povodn  vzniklé p evážn  z tání sn hové pokrývky – pouze u 4 povodní ze 72 
byl identifikován v tší podíl tání sn hu než deš ových srážek na vzniku povoní. 
Výrazná je odlišnost mezi pov trnostními p í inami zimních a letních povodní. 
Zimní povodn  vznikají jako následek p echodu výrazných frontálních systém  
v silném západním proud ní. U letních povodní p evažují cyklonální srážky 
spojené s výskytem tlakové níže neb brázdy v oblasti st ední Evropy. Odlišnost 
pov trnostních p í in se dob e projevuje v r zném proud ní vzduchu, který 
ovliv uje orografické zesílení srážek. Na základ  zpracovaných analýz mohla 
být provedena komplexní kategorizace povodní, která definuje 9 typ  povodní 
Otav , na základ  spole ných vlastností nejen v p í inách ala i charakteru 
odtokové odezvy. 
V t etí ásti byl navržen postup, který využívá princip  metody analogie pro 
p edpov  srážko-odtokového vztahu. Na základ  podobnosti mezi p í inami, 
které v tomto p ípad  reprezentují sezóna výskytu povodn , nasycenost povodí, 
množství a rozložení srážek, je hledána v historických záznamech nejpodobn jší 
epizoda se známým pr b hem odtokové odezvy. Pomocí matematického 
porovnání podobností p í in a následk  (maximální pr tok nebo objem 
povodn ) byl navržen algoritmus pro výpo et indexu, který vyjad uje podobnost 
p í in povodní. Na základ  tohoto indexu je provád n výb r historického 
analogu. 
Metoda byla kalibrována pro p edpov  maximálního okamžitého pr toku a 
objemu odtoku v následujících ty ech dnech, na základ  aktuálního stavu 



povodní stáných známé p edpov di srážek pro následující 3 dny. Z testování 
metody pomocí hledání p edpov di k povodním uloženým v databance 
nap íklad vyplynulo, že u 44 z 56 povodní byla p edpov  objemu odtoku lišila 
o mén  než 30 %. Výsledky prokázaly, že i tato jednoduchá metoda má 
potenciál pro využití k odhad vývoje o ekávané odtokové situace. 


