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Analýza p říčin destrukcí hrází jezer hrazených morénami

ABSTRAKT:  Povodně  z  jezer  hrazených  morénami  představují  významnou  hrozbu  pro

obyvatelstvo ve vysokohorských oblastech po celém světě. Samotná destrukce morénové hráze

a  následná  povodeň  může  nastat  v  důsledku  osmi  různých  příčin  a  přibližně  dvaceti

konsekventních mechanismů. Cílem této práce je tyto příčiny a mechanismy podrobněji popsat,

a  to  formou  rešerše  odborné  literatury.  V  práci  jsou  dále  rozebrány  současné  metody

rozpoznávání potenciálně nebezpečných jezer a možnosti ochrany jejich hrází před protržením.

Ve vlastní výzkumné části pak jsou analyzovány odlišnosti / podobnosti zastoupení jednotlivých

příčin  a  časové  hledisko  výskytu  těchto  událostí  v  oblastech  severoamerická  Kordillera,

centrální Asie a pohoří Cordillera Blanca. 

Klíčová slova:  morénami hrazená jezera; povodně z průvalových jezer, vysokohorské

oblasti

Analysis of moraine-dammed lake destructions

ABSTRACT:  Floods from moraine-dammed lakes represent significant threat for inhabitants of

high-mountain areas all over the world. There are eight main causes of lake destructions and

about twenty consequent failure mechanisms.  Based on research of scientific literature, this

thesis aims at creating an analysis of the above mentioned causes. Contemporary methods of

potentionally dangerous lakes recognizing, approaches to hazard assessment and flash flood

prevention  and  mitigation  meassures  are  mentioned  as  well.  In  the  analytical  part,

differences / similarities of the particular causes are studied as well as the chronological aspect

of these events in the Northamerican Cordillera, Central Asia and Cordillera Blanca.

Keywords: moraine-dammed lakes; GLOF; high mountain areas 
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Kapitola 1

ÚVOD

Morénami hrazená jezera patří mezi jezery (společně  například s jezery hrazenými

sesuvy či přímo ledovcem) mezi nejméně stabilní a i relativně slabá disturbance může

způsobit kolaps jejich hráze (Costa & Schuster, 1988; Richardson & Reynolds, 2000a;

Shrestha,  2010).  Protrhávání hrází  jezer  hrazených morénami  je  v  současné době

nezanedbatelný  dynamický  proces  a  následná  povodeň  představuje  významnou

hrozbu pro obyvatelstvo,  jeho majetek a infrastrukturu,  jsou-li  dané oblasti  osídleny

a  využívány  (Carey,  2005;  Hegglin  &  Huggel,  2008;  Ives  et  al.,  2010).  Velká

koncentrace  protržených  morénových  hrází  je  ve  středním Himaláji  (Richardson  &

Reynolds,  2000a),  v  tzv.  Sagarmatha  region  -  oblasti  kolem  Mount  Everestu

(Bajracharya et al., 2007a), dalšími oblastmi výskytu je napříkald kyrgyzský Tian Shan

(Janský et al., 2008; Narama, 2010), pohoří Hindu Kush (Iturrizaga, 2005; Ives et al.,

2010), Karakoram (Hewitt, 1982), peruánská Cordillera Blanca (Lliboutry et al., 1977;

Vilímek et al., 2005a), oregonský Cascade Range (O'Connor et al., 2001) či horské

oblasti  Britské  Kolumbie  (Clauge  &  Evans,  2000;  Kershaw et  al.,  2005),  a  rovněž

evropské Alpy (Huggel et al., 2002) a skandinávská pohoří (Breien et al., 2008).

Otázka ochrany před kolapsem hráze a následnou katastrofální povodní typu

GLOF (viz 3.4), respektive otázka opatření předcházejících jejich vzniku, je na místě

a aktuální. Obzvlášť v dnešní době globálního oteplování (Bajracharya, 2010; Janský

et al., 2010; Mool et al., 2010), ve které, současně s intenzivním ústupem ledovců, je

vznik nových a často velmi nestabilních jezer hrazených morénou prakticky běžnou

záležitostí, kterou lze předpokládat i do budoucna (Vilímek et al., 2005a; Strasser et al.,

2008;  Bajracharya  &  Mool,  2009).  Evans  &  Clauge  (1994)  uvádějí,  že  i  počet

protržených  hrází  poroste  do  budoucna  exponenciálně,  případně  jinou  nelineární

funkcí. Rovněž Gyawali & Dixit (2001) předpovídají zvýšení frekvence výskytu těchto

povodní, a to v důsledku globálních změn klimatu. 

Klíčem  k  praktické  aplikaci  efektivních  a  fungujících  opatření  eliminujících

nebezpečí  protržení  hráze  je  tedy  především  pochopení  samotných  příčin
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a mechanismů jejich kolapsu (Mckillop  &  Clauge, 2007a). Tyto příčiny a mechanimy,

spolu  s  aspeky  stability  hrází,  jsou podrobněji  rozepsány  ve  třetí  kapitole,  metody

rozpoznání  potenciálně  nebezpečných  jezer  ve  čtvrté  kapitole  a  možnosti  ochrany

hrází před kolapsem, respektive opatření eliminující následky protržení, v kapitole páté.

Šestá  kapitola  je  srovnávací  analýza,  jejímiž  cílem  je  porovnání  a  interpretace

odlišností  /  pravidelností  v  zastoupení různých příčin  destrukcí,  a  to  mezi  oblastmi

centrální Asie, Cordillera Blanca a severoamerická Kordillera. Dalším cílem je rovněž

zhodnocení časového rozložení těchto událostí, a to jak rozložení destrukcí v průběhu

let,  tak  podílu  jednotlivých měsíců  a  dále  popsání  vývoje  počtu  destrukcí  v  těchto

oblastech.
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Kapitola 2

JEZERA HRAZENÁ MORÉNAMI

   2.1 Obecná charakteristika

Jezera hrazená morénami  jsou přírodní  sladkovodní nádrže  geneticky ledovcového

původu, které jsou hrazeny hrází z ledovcem naakumulovaného materiálu – morén.

Ve  vysokohorských  oblastech  se  jedná  o  poměrně  typický  fenomén,  který  lze

pozorovat  v různých oblastech světa,  například v oblasti severoamerická Kordillera,

jihoamerických  Andách,  evropských  Alpách,  pohořích  centrální  Asie,  či

novozélandských Jižních Alpách (Clauge & Evans, 2000; O'Connor et al., 2001). Tato

jezera  dosahují  rozličných  velikostí  -  od  malých  jezírek  vyplňujících  termokrasové

deprese,  vzniklé  odtáváním čoček pohřbeného ledu,  až po velká jezera zahrazená

čelními morénami.  Jejich rozloha však jen výjimečně  přesahuje několik  desítek km2

a objem v řádech km3. 

Jedná se o jezera, která mají, na rozdíl on jiných genetických typů jezer, určitou

náchylnost k protržení hráze, protože morénové hráze jako takové nejsou nijak zvláště

stabilní  sturktury,  a  to  především  díky  svému  složení  –  netříděný,  nezpevněný

sediment  skládající  se  z  rozličně  velkých  klastů,  často  s  poměrně  příkrými  svahy,

náchylnými ke svahovým pohybům a erozi, který navíc může obsahovat pohřbený led

(Yamada,  1998;  Clauge  &  Evans,  2000;  Mool  et  al.,  2010).  Tyto hráze mohou být

vysoké i více než sto metrů (Evans & Clauge, 1994; Iturrizaga, 2005).

   2.2 Stáří a vznik 

Staří jezer není z hlediska geologického chápání času nijak velké.  Nejstarší a také

nejstabilnější z jezer jsou pleistocenního stáří. Část jich vznikla po odeznění tzv. „malé

doby ledové“ - relativně chladném období, které mělo svůj vrchol před zhruba třemi sty

lety.  A právě  morénové hráze jezer  z tohoto období jsou dnes pokládány za jedny

z nejnáchylnějších k protržení (Grabs & Hanish, 1993; Clauge & Evans, 2000). Existuje
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však i řada jezer, jejich stáří je pouze v řádech let,  nová jezera stále vznikají a lze

předpokládat, že budou vznikat i do budoucna (Vilímek et al., 2005a, Strasser et al.,

2008;  Bajracharya &  Mool,  2009).  Procesy vzniku,  vývoje  a také zániku morénami

hrazených jezer jsou tedy procesy relativně dynamické, a lze je pozorovat (z poledu

člověka) v reálném časovém horizontu. 

První etapou při vzniku morénou hrazeného jezera je pohyb ledovce směrem

do údolí, jak tomu bylo například v období výše zmíněné malé doby ledové. Při tomto

pohybu dochází k erozi,  transportu a následně  také akumulaci  materiálu ledovcem.

Tento  nahromaděný  materiál  tvoří  morénu  a  je  základem  budoucích  hrází

(O'Connor et al., 2001; Kalff, 2002). Další etapou při vzniku jezera je opětovný ústup

ledovce,  který je povětšinou způsoben  oteplením v oblasti  jeho výskytu,  respektive

oteplením  globálním  (Bajracharya,  2010;  Janský  et  al.,  2010;  Mool  et  al.,  2010).

Iyngararasan et al. (2004) uvádějí, že průměrná roční teplota vzduchu se v oblastech

pod 3 000 m n.m. zvyšuje tempem 0,11°C za desetilet í, avšak v oblastech nad 4 000 m

n.m., tedy v hlavních světových oblastech výskytu ledovců, to je 0,26°C za dekádu.

Dalším možným důvodem pro ústup ledovce je pokles úhrnu srážek, které spadnou

v jeho vyživovací oblasti (Mark, 2002). 

V ústupovém procesu ledovce led odtává nejprve v jeho nejnižších partiích,

které jsou obklopeny čelní a boční morénou (Campbell et al., 2005). Za nimi (v nich) se

může odtátá,  respektive  srážková,  voda  později  akumulovat.  Nejprve  však  vznikají

malá  supraglaciální  jezírka,  jejichž  postupným spojováním  a  prohlubováním vzniká

morénou hrazené jezero, které je vyživováno odtávající vodou z ledovce, případně také

srážkami (Yamada,  1998;  Kattelmann,  2003).  Proces  přechodu od supraglaciálního

k morénou hrazenému jezeru je nazýván konverzí (Bajracharya & Mool, 2009). Jiným

mechanismem vzniku jezera je zahrazení toku vytékajícího z vedlejšího údolí  boční

morénou ledovce v údolí hlavním (viz 2.3.2.2), respektive zahrazení toku v hlavním

údolí boční morénou ledovce z údolí vedlejšího (Hutchinson, 1957; Clauge  &  Evans,

2000; McKillop & Clauge, 2007a). 

   2.3 Typologie

Určující  vliv  na  náchylnost  k  protržení  hráze  morénou  hrazených  jezer  má  hráz

samotná  –  moréna.  V  podstatě  by  se  dala  vytvořit  typologie  dle  (ne)přítomnosti

každého konkrétního destabilizačního činitele, respektive dle každého aspektu, který

má vliv na stabilitu hráze (viz 3.1), na druhou stranu konstrukce typologie, která by
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zohledňovala všechny tyto aspekty, by byla přinejmenším značně problematická a ve

svém výsledku pravděpodobně také dost nepřehledná. 

Různé typologie se odvíjí od toho, který aspekt(y) stability považují její autoři za

klíčový.  Existují  čtyři typologie  morénami  hrazených  jezer  (viz  Tab.  1),  které  lze

použít  pro  účely  zkoumání  náchylnosti  jednotlivých  typů  na  případné  protržení:

1)  Dle  (ne)přítomnosti  pohřbeného ledu (Janský et  al.,  2006);  2)  Dle  typu morény

a způsobu zahrazení (Hutchinson, 1957); 3) Dle kontaktu jezera s ledovcem a sklonu

svahu hráze (Coucha, 1974 in  Vilímek et  al.,  2005a);  4)  Dle způsobu odtoku vody

z jezera (Costa & Schuster, 1988).

Tab. 1 - Typologie, typy a subtypy morénami hrazených jezer

     2.3.1 Dle (ne)p řítomnosti poh řbeného ledu

Pohřbený led je led obsažený v tělesu morény,  a to  díky částečné tepelné izolaci,

přestože  ledovec  samotný  již  ustoupil.  Působí  jako  silný  destabilizační  činitel

(viz  3.1.2.1),  který  se  stává  problematickým  v  okamžiku,  kdy  se  těleso  morény

„prohřeje“ na teplotu blízkou bodu jeho tání a začne odtávat (Hutchinson, 1957; Grabs

& Hanish, 1993; Clauge & Evans, 2000). Janský et al. (2006) jezera hrazená morénami

dělí podle výskytu pohřbeného ledu do dvou základních skupin: 1) Morénová jezera;

2) Morénovo-ledovcová jezera. 

           2.3.1.1 Morénová jezera

Tato skupina zahrnuje jezera, jejichž hráze neobsahují pohřbený led. Tím odpadá jeho

tání jako jedna z možných příčin destrukce hráze, a to je také důvod, proč jsou tato

jezera považována za stabilnější, s menším potenciálem k protržení (Grabs & Hanish,

1993; Yamada, 1998; Janský et al., 2006). Typickými morénovými jezery jsou stabilní

TYPOLOGIE TYP SUBTYP
MORÉNOVÁ JEZERA

MORÉNOVO-LEDOVCOVÁ JEZERA
jezera termokrasových depresi
jezera intramorénových depresí

jezera s příkrým svahem hráze
jezera s mírným svahem hráze
jezera s příkrým svahem hráze
jezera s mírným svahem hráze

DLE (NE)PŘÍTOMNOSTI 
POHŘBENÉHO LEDU

DLE TYPU MORÉNY A ZPŮSOBU 
ZAHRAZENÍ

JEZERA HRAZENÁ KONCOVOU / 
ČELNÍ MORÉNOU

JEZERA HRAZENÁ BOČNÍ 
MORÉNOU

jezra vzniklá zahrzením toku z vedlejšího údolí 
boční morénou ledovce v údolí hlavním

jezera vzniklá zahrazením toku v hlavním údolí 
boční morénou ledovce z údolí vedlejšího

JEZERA HRAZENÁ BAZÁLNÍ 
MORÉNOU

DLE KONTAKTU JEZERA S 
LEDOVCEM A SKLONU SVAHU 

HRÁZE

JEZERA V PŘÍMÉM KONTAKTU S 
LEDOVCEM

JEZERA BEZ KONTAKTU S 
LEDOVCEM

DLE ZPŮSOBU ODTOKU VODY Z 
JEZERA

JEZERA S POVRCHOVÝM 
ODTOKEM VODY

JEZERA BEZ POVRCHOVÉHO 
ODTOKU VODY
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jezera  v  nižších  nadmořských  výškách,  například  švýcarské  jezero  Zurich  lake

(Strasser et al., 2008). 

2.3.1.2 Morénovo-ledovcová jezera

Hráze jezer tohoto typu jezer pohřbený led obsahují a dále se dělí na dva subtypy –

jezera  intramorénových  depresí a  jezera  termokrasových  depresí.  Jezera

intramorénových depresí vznikají v morénových depresích po ústupu ledovce, přičemž

dno a stěny těchto depresí jsou tvořeny vodě nepropustným materiálem, často zmrzlou

sutí  a  ledem.  V  letním  období  se  naakumulovaná voda v  těchto  depresích  ohřívá

(8-10°C)  a  dále  rozpouští  led  v  materiálu,  který  ji  hradí.  To  má  za  důsledek

prohlubování a plošné a objemové zvětšování jezera, přičemž při rozpouštění zmrzlého

materiálu  v  tělese  hráze  dochází  zároveň  také  k  její  degradaci  (Richardson  &

Reynolds,  2000b;  Janský  et  al.,  2009).  Příkladem  morénovo-ledovcového  jezera

(subtyp jezero intramorénové deprese) je proslulé nepálské jezero Tsho Rolpa, které

se řadí mezi jezera s velmi vysokým potenciálem k protržení hráze a které patří mezi

jedno  z  nejlépe  prozkoumaných  v  souvislosti  s  touto  možností  (Yamada,  1998;

Richardson & Reynolds, 2000b).

Termokrasové  deprese  vznikají  přímo  na  tělesech  morén  odtáváním

pohřbeného ledu. Dojde-li v nich k zadržení vody (odtáté či srážkové), vzniká jezero

termokrasové  deprese.  Tato  jezera  mohou  mít  povrchový  odtok,  případně  mohou

bezodtoká, nebo odvodňovaná podzemními odtokovými kanály, jejichž ucpáním opět

může  dojít  ke  zvýšení  tlaku  na  hráz  a  jejímu  následnému  protržení  (viz  3.2.1.5),

obdobně, jak tomu může být u morénových jezer (Janský et al., 2006). Těchto jezer se

na jedné moréně mohou vyskytovat až desítky a svojí přítomností působí negativně na

stabilitu  celé  morény,  která  může  zároveň  hradit  podstatně  větší  jezero

v intramorénové depresi (Janský et al., 2008). Jezera v termokrasových depresích jsou

vzhledem ke své velikosti  a životnosti  obvykle bezejmenná. Několik  desítek se jich

vyskytuje například na moréně hradící kyrgyzské jezero Petrova (Janský et al., 2009).

Velmi často se také vyskytují v bazálních morénách po ústupu ledovce (Vilímek et al.,

2005a).

      2.3.2 Dle typu morény a zp ůsobu zahrazení

Jiná klasifikace jezer hrazených morénami jezera rozlišuje dle typu morény a způsobu

zahrazení.  Hutchinson (1957)  ve  své rozsáhlé  genetické typologii  jezer  rozlišuje tři

základní  typy  jezer  hrazených  morénami:  1)  Jezera  hrazená  čelní  nebo  koncovou

morénou; 2) Jezera hrazená boční morénou; 3) Jezera hrazená bazální morénou.
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           2.3.2.1 Jezera hrazená čelní nebo koncovou morénou

Tato jezera vznikají v případě, že čelní (případně koncová) moréna ledovce přehradí

údolí  a  za  ní  se  začne  akumulovat  voda,  které  odtéká  z  ustupujícího  ledovce

(Hutchinson,  1957).  Jedná  se  o  jeden  z  nejběžnějších  typů  morénami  hrazených

jezer  (Evans  &  Clauge,  1994).  Hráze  těchto  jezer  jsou  charakteristické  svým

protáhlým  půlměsícovým  půdorysem.  Tento  typ  jezer  se  vyskytuje prakticky

ve  všech  vysokohorských  oblastech  světa.  Za  všechny  lze  jmenovat  jezero  Imja

Tsho – další z řady velkých nepálských morénou hrazených jezer (Bajracharya et al.,

2007a; Watanabe et al., 2009).

Speciálním případem pak jsou tzv. jezera hrazená sklaním stupněm, která mají

hráz tvořenou zpravidla velmi odolnou horninou, která odolala i postupujícímu ledovci

(Janský et al., 2006). Po jeho ústupu tak vzniká jezero, které leží v pánvi zahloubené

v  kompaktní  hornině.  Tato  jezera  sama  o  sobě  nebezpečná  nejsou,  potenciálně

nebezpečná se stávají v případě, že se na skalním stupni nachází ještě moréna, která

zvyšuje celkovou výšku hráze a objem jezera (Hutchinson, 1957; Janský et al., 2006).

Ten sice nemá vliv  na stabilitu  hráze,  má však  zásadní vliv na průběh a následky

případných  povodní.  Příkladem  tohoto  typu  jezera  je  jezero  Laguna  513  v  pohoří

Cordillera Blanca (J.Klimeš & V. Vilímek, ústní sdělení).

2.3.2.2 Jezera hrazená boční morénou

Existují dva subtypy jezer zahrazených boční morénou – jezera vzniklá zahrazením

vedlejšího údolí boční morénou ledovce v údolím hlavním a jezera vzniklá zahrazením

hlavního údolí boční morénou ledovce z údolí vedlejšího (Hutchinson, 1957; Clauge &

Evans,  2000).  Z  hlediska  náchylnosti  k  protržení  je  tento  typ  problematický,  a  to

především proto, že boční morény mají často velmi příkré svahy, jejichž sklon může

přesahovat  teoretickou  hodnotu  vnitřního  tření  (Grabs  &  Hanish,  1993).  Dalším

nepříznivým faktorem stability tohoto typu jezer je fakt, že morény nejsou na průřezu

symetrické -  na straně, kde se vyskytoval ledovec, má moréna svah obvykle příkřejší.

Záleží  tedy  na  tom,  na  jaké  straně  morény  se  jezero  zformuje.  V  případě  jezer

hrazených čelní, respektive koncovou  morénou je to na straně, na které se vyskytoval

ledovec,  ovšem  v  případě  jezer  hrazených  bočního  morénou,  ať  už  v  hlavním  či

vedlejším údolí,  je tomu většinou naopak,  proto jsou považována za méně  stabilní

(Grabs  &  Hanish,  1993).  Například  peruánské  jezero  Páron  (Cordillera  Blanca)  by

v této typologii patřilo mezi jezera zahrazená v hlavím údolí boční morénou ledovce

z údolí vedlejšího (Lliboutry et al,. 1977; Vilímek et al., 2005a).
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2.3.2.3 Jezera hrazená bazální morénou

Jezera  se  mohou  rovněž  zformovat  v  depresích  na  bazální  moréně,  vzniklých

například odtáváním pohřbeného ledu, avšak nedosahují takových velikostí a objemů,

jako ostatní dva typy z této typologie (Hutchinson, 1957). Příkladem jezera, které je

hrazeno bazální moránou je od roku 1941 peruánské jezero Palcacocha, které to té

doby bylo hrazené čelní morénou, která se však protrhla v důsledku pádu odlomeného

bloku ledu do jezera a následné intenzivní erozi odtokového koryta (Lliboutry et al.,

1977; Zapata, 2002, Vilímek et al., 2005b). 

     2.3.3 Dle kontaktu jezera s ledovcem a sklonu svahu hráze

Tato  typologie  zohledňuje  dva  aspekty  stability  –  kontakt  jezera  s  ledovcem

(viz 3.1.3.1) a sklon svahu morénové hráze (viz  3.1.2.4). Jezera hrazená morénami

primárně dělí podle toho, zda jsou v přímém kontaktu s ledovcem do dvou základních

skupin:  1)  Jezera v  přímém kontaktu s ledovcem; 2)  Jezera bez přímého kontaktu

s ledovcem (Coucha, 1974 in Vilímek et al., 2005a). 

2.3.3.1 Jezera v přímém kontaktu s ledovcem

Tato jezera jsou teoreticky méně stabilní než jezera bez přímého kontaktu (Grabs  &

Hanish,  1993),  protože  přítomnost  ledovce  v  blízkém  okolí  jezera  zvyšuje

pravděpodobnost, že jeho odlomený kus po pádu do jezera vyvolá nárazovou vlnu,

jejíž  negativní  zapůsobení  může  v  konečném  důsledku  vést  k  protržení  hráze.

U  ledovce,  který  je  v  přímám  kontaktu  s  jezerem  navíc  dochází  k  jeho  telení

(Lliboutry  et  al.,  1977)(viz  3.2.1.1.1).  Dále  se  tato  jezera  dělí  podle  sklonu  svahů

morény na jezera s příkrým svahem hráze a jezera s mírným svahem hráze (Coucha,

1974  in  Vilímek  et  al.,  2005a),  přičemž  jezera  s  příkrým  svahem  hráze  jsou

považována za náchylnější k protržení. Příkladem jezer v přímém kontaktu s ledovcem

může být většina jezer  z oblasti Sagarmatha region (Yamada, 1998).

2.3.3.2 Jezera bez přímého kontaktu s ledovcem

V případě těchto jezer došlo k takovému ústupu ledovce, že již nedochází k jeho telení.

To  má  pozitivní  vliv  na  stabilitu,  ovšem  i  u  tohoto  typu  jezer  může  dojít  k  pádu

odlomeného bloku ledovce do jezera, a to například z visutého bočního údolí (McKillop

&  Clauge,  2007a).  Analogicky  k  předchozímu typu je  možné i  jezera  bez přímého

kontaktu s ledovcem dále rozdělit na dva subtypy dle sklonu svahů morény, která je

hradí.  Jako příklad jezera bez přímého kontaktu s  ledovcem lze uvést  již  zmíněné

jezero Zurich lake a ostatní velká morénami hrazená jezera v Alpách.
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     2.3.4 Dle způsobu odtoku vody z jezera

V této typologii jsou morénami hrazená jezera rozdělena tradičně do dvou základních

typů: 1) Jezera bez povrchového odtoku vody; 2) Jezera s povrchovým odtokem vody

(Costa  &  Schuster,  1988).  Způsob  odtoku  z  jezera  se  odvíjí  od  vnitřní  struktury

a složení morény. 

2.3.4.1 Jezera bez povrchového odtoku vody

Tato  jezera  jsou  odvodňována  prosakováním  skrz  hráz  (Costa  &  Schuster,  1988),

respektive  podzemními  kanály,  jejichž  ucpáním  může  dojít  k  nekontrolovatelnému

nárůstu objemu jezera a následnému protržení hráze (viz 3.2.1.5)(Janský et al., 2006),

ať  již  v  důsledku  přetečení  či  působením  hydrostatického  tlaku  (Yamada,  1998).

Do této kategorie lze zařadit také všechna bezodtoká jezera, například některá jezera

termokrasových depresí (Janský et al., 2006). Příkladem tohoto typu jezera z pohoří

Cordillera Blanca může být jezero Safuna Alta (Hubbard et al., 2005), z Himalájí pak

například nepálské jezero Amphu Lapcha Cho – jezero s téměř pravidelným kruhovým

půdorysem známé ze satelitních snímků jezera Imja Tsho.

2.3.4.2 Jezera s povrchovým odtokem vody

Jezera totoho typu mají jeden nebo více odtoků přímo na povrchu morény, která  je

hradí (Costa  &  Schuster, 1988). Jsou náchylná k erozi odtokových kanálů  vyvolané

náhlým zvýšením úrovně  hladiny vody v  jezeře (viz  3.2.1.1).  Jezera s  povrchovým

odtokem jsou velmi běžná, za všechny lze jmenovat například jezero Nostetuko lake

v britské Kolumbii, které je reliktem většíno jezera, jehož hráz se v roce 1983 protrhla

v důsledku pádu ledové laviny do jezera (Clauge & Evans, 2000).

V realitě  jsou jezera hrazená morénami různé kombinace z výše uvedených

typů všech typologií a striktní zařazení je poněkud problematické, jezera navíc mohou

být polygenetická (Grabs & Hanish, 1993). 
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Kapitola 3

DESTRUKCE HRÁZE

Pochopení příčin a mechanismů protrhávání hrází morénami hrazených jezer je klíčové

k rozpoznání potenciálně nebezpečných jezer (viz 4) a k určení nejvhodnjších opatření

eliminujících možnost jejich protržení (viz 5.1), případně opatření tlumících negativní

dopady povodně  (viz  5.2).  Přestože každé jezero je svými  vlastnostmi  jedinečné a

specifické, lze na základě určitých indícií a podobností, respektive odlišností, usuzovat

o stabilitě  konkrétního jezera.  Náchylnost  jezera k jednotlivým příčinám a následně

také  mechanismům protržení  přímo koresponduje  s  charakteristikami  jezera  a jeho

okolí – tzv. aspekty stability jezer. 

   3.1 Aspekty stability

Otázka  dlouhověkosti  a  stability  morénových  hrází  je  velmi  komplexní  (Costa  &

Schuster, 1988). Stabilita hráze je odvislá od různých vlastností jak morény samotné,

tak jezera a jeho okolí. Jedná se o tzv. aspekty stability. Těchto aspektů jsou zhruba

dvě  desítky (Grabs  & Hanish,  1993; Richardson & Reynolds,  2000a; Huggel et al.,

2002;  McKillop  & Clauge, 2007a)  a  lze  je  rozdělit  v  podstatě  do čtyřech kategorií:

1)  Charakteristiky  jezera  (viz  Obr.  1);  2)  Charakteristiky  morény  (viz  Obr.  2);

3) Charakteristiky ledovce (viz Obr. 3); 4) Charakteristiky okolí jezera (viz Obr. 4). 

     3.1.1 Charakteristiky jezera

3.1.1.1 Rozloha jezera

Rozloha jezera jako jeho vlastnost ve své podstatě není aspektem stability, avšak její

změna v čase je platný ukazatel, který může indikovat budoucí vývoj (Watanabe et al.,

2009). Tento ukazatel je nazýván tempem růstu (Huggel et al., 2002). Některá jezera

zvětšují svojí rozlohu rychlostí až několika ha/rok, což odpovídá relativnímu přírůstku

několika  procent  ročně.  Především  u  jezer,  která  rychle  zvětšují  svojí  rozlohu  lze

předpokládat katastrofický vývoj (Janský et al., 2010).
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3.1.1.2 Rozloha povodí jezera

Rozlohou povodí jezera se rozumí plocha, ze které je všechna voda odváděna do

jednoho konkrétního jezera. Tato plocha hraje zásadní roli při mimořádných srážkách či

tání  sněhu,  kdy dochází  ke zvýšenému přítoku  vody do jezera  (Costa  &  Schuster,

1988), což může mít za následek zvýšení odtoku, přetečení hráze jezera (viz 3.2.1.4),

případně také erozi odtokového koryta (Kattelmann & Watanabe, 1997; Yamada, 1998;

Clauge & Evans, 2000), která může končit až úplnou destrukcí hráze.

3.1.1.3 Převýšení hráze

Převýšení  hráze  je  vertikální  vzdálenost  mezi  nejnižším  bodem  hřebene  hráze

a hladinou jezera. U jezer s povrchovým odtokem nabývá nulové hodnoty, má tedy

smysl především u jezer bez povrchového odtoku. Jeho hodnota kolísá v závislosti na

srážkách a aktuálním stavu vody v jezeře. Z hlediska tohoto aspektu tedy platí, že čím

je převýšení hráze nižší, tím roste možnost přetečení hráze při náhlém zvýšení hladiny

vyvolaném  pádem  sesuvu,  laviny  či  odlomeného  kusu  ledovce  do  jezera,  nebo

intenzivními srážkami / táním sněhu (Clauge & Evans, 2000; Hueggel et al., 2002).

Obr. 1 - Charakteristiky jezera
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3.1.1.4 Hloubka jezera u hráze

Hloubka jezera u hráze přímo úměrně  souvisí s hydrostatickým tlakem, což je tlak,

kterým zadržovaná masa vody na hráz působí (Yamada, 1998). Platí, že se zvětšující

se  hloubkou  roste  tlak  na  hráz  a  tím  i  náchylnost  jezera  k  případnému protržení

(McKillop  &  Clauge, 2007a).  Působení tohoto tlaku je také jednou z možných příčin

destrukce hráze (viz 3.2.2.3). 

3.1.1.5 Poměr převýšení hráze ku výšce hráze

Samotné převýšení hráze (viz 3.1.1.3) je však pouze absolutní hodnota, která nebere v

potaz celkovou výšku hráze a nedisponuje informací o procentu dosažené teoretické

maximální  výšky  hladiny.  Za  tímto  účelem byl  vytvořen  poměr  převýšení  hráze  ku

výšce morény, který touto informací disponuje. Z hlediska náchylnosti hráze k destrukci

hráze v důsledku přetečení tedy platí, že s rostoucím poměrem převýšení hráze ku

výšce morény tato náchylnost klesá (Hueggel et al., 2002; Janský et al., 2010).

     3.1.2 Charakteristiky morény

3.1.2.1 (Ne)přítomnost pohřbeného ledu

Tento aspekt je považován za klíčový a přímo z něj vychází jedna z typologií morénami

hrazených jezer  (viz  2.3.1).  Yamada (1998)  pohřbený led  ve  vztahu k  morénovým

hrázím zve poněkud nadsazeně  „nejměkčí horninou“. Pohřbený led, respektive jeho

přítomnost v hrázi,  je vnímán jako silný destabilizační činitel,  který má jednoznačně

negativní vliv na hráz (Hutchinson, 1957;  Grabs  &  Hanish,  1993;  Clauge  &  Evans,

2000), jeho odtávání oslabuje resistenci tělesa hráze vůči všem příčinám protržení a

samotné může vést až k její destrukci (viz 3.2.2.2). 

3.1.2.2 Poměr výšky ku šířce

Výškou se v tomto případě  rozumí rozdíl  nadmořských výšek hladiny jezera a paty

morény, šířka pak horizontální vzdálenost od břehu jezera k patě morény (měřeno na

průřezu).  Tento  poměr,  v  kombinaci  například  s  údajem  o  sklonu  vnějšího  svahu

morény  či  její  výšce,  velmi  dobře  charakterizuje  tvar  průřezu  morénové  hráze.

S rostoucím poměrem výšky ku šířce roste také náchylnost hráze k protržení (McKillop

& Clauge, 2007b).

3.1.2.3 Poměr šířky ku výšce

V podstatě se jedná o obdobný ukazatel, jako poměr výšky ku šířce (viz 3.1.2.2), avšak

s tím rozdílem, že šířkou morény se v tomto případě rozumí vzdálenost mezi patami
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obou stran morény a výškou vertikální vzdálenost paty a hřebene morény. Platí,  že

s klesajícím poměrem šířky ku výšce je hráz považována za náchylnější k protržení

(Clauge & Evans, 2000; Hueggel et al., 2002).

3.1.2.4 Horniny tvořící morénu

Lze  rozlišovat  hlavní  typy  horniny,  které  tvoří  morénu  (granitická  x  vulkanická  x

sedimentární  x  metamorfovaná),  přičemž za nejstabilnější  jsou považovány morény

skládající se z metamorfovaných hornin a nejméně stabilní ze sedimentárních (Clauge

&  Evans,  2000;  McKillop  &  Clauge,  2007a).  Dále  lze  určit velikost  a  procentuální

zastoupení klastů. Některé morény jsou z velké části (až 80 %) složeny z velkých bloků

balvanů,  které  mohou  dosahovat  rozměrů  až  několika  metrů.  Tento  materiál  je

pravděpodobně naakumulovaný materiál ze sesuvů, ke kterým došlo v údolí ještě před

pohybem ledovce a formováním morény. Tyto hráze lépe odolávají erozi odtokového

koryta  (Clauge  &  Evans,  2000).  Ostatní  morény  se  skládají  z  větší  části  ze  zrn

prachové  až  štěrkové  velikosti,  přičemž  štěrkového  materiálu  obsahují  25-50  %.

V  tělesech  morén je  minimální  zastoupení  částic  velikosti  jílu  –  zpravidla  do  4  %

(Lliboutry et al., 1977; Costa & Schuster, 1988).

Obr. 2 - Charakteristiky morény
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3.1.2.5 Sklon vnějšího svahu morény

Sklon vnějšího svahu morény je podstatným aspektem stability. Udává se ve stupních

a může nabývat hodnot až 70° (Vilímek et al., 2005a), p řičemž již od sklonu 20° (Chen

et  al.,  1999),  respektive  23° (Ding  &  Liu,  1992)  m ůže  být  jezero  považováno

za  potenciálně  nebezpečné. Obzvlášť  příkré  svahy  mají  hráze  jezer  zahrazených

v bočních údolích (viz 2.3.2.2), a to díky asymetričnosti morénového valu (Grabs  &

Hanish, 1993). Hráz s  příkrými svahy hůře odolává hydrostatickému tlaku, kterým na

její těleso působí zadržovaná masa vody (Yamada, 1998).  Příkré svahy jsou obecně

náchlnější  ke  svahovým  pohybům,  které  mohou  vést  k  degradaci  tělesa  morény

(Richardson & Reynolds, 2000b). 

3.1.2.6 Vegetační pokryv

Přítomnost vegetace je jedním z aspektů stability, který působí pozitivně na stabilitu

hráze. To je také považováno za jednu z příčin větší stability starších hrází (Costa &

Schuster, 1988). Při hodnocení vegetace na moréně se určuje její typ (tráva x keře x

stromy), hustota a souvislost (McKillop & Clauge, 2007a).

3.1.2.7 Stáří morény

Obecně platí, že čím je moréna starší, tím je stabilnější a nebezpečí jejího protržení

nižší (Chen et al., 1999), a to z důvodu prokázání své existenceschopnosti v delším

časovém horizontu. Na druhou stranu u staré morény existuje určitá pravděpodobnost

spontánní sebedestrukce (viz 3.2.2) v důsledku dlouhodobého působení zvětrávacích

procesů  (Jaboyedoff  et  al.,  2004  in  Vilímek  et  al.,  2005a)  a  hydrostatického  tlaku

(Yamada, 1998).

      3.1.3 Charakteristiky ledovce

3.1.3.1 Vzdálenost čela ledovce od jezera

Informace o vzdálenosti čela ledovce od jezera je velmi důležitá. Nachází-li se ledovec

dostatečně  blízko  jezeru  a  svah  mezi  ledovcem  a  jezerem  je  dostatečně  příkrý,

odlomené kusy ledu mohou při odlomení dopadat až do jezera a způsobit nárazovou

vlnu, a následně sled událostí, na jejichž konci může být protržená hráz (Richardson &

Reynolds, 2000a). 

U ledovce se určuje jednak horizontální a vertikální vzdálenost, ale také sklon

svahu  mezi  jezerem  a  čelem  ledovce,  jakožto  aspekt  rozhodující  o  případném

dopadání  odlomeného bloku ledu až do jezera  (O'Connor  et  al.,  2001;  McKillop  &

Clauge, 2007a). Je-li ledovec v přímém kontaktu s jezerem, dochází k jeho telení a
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rozpouštění  relativně  teplou  vodou  v  jezeře  (4°C)  a  nevyhnuteln ě  také  k  pádům

odlomených bloků ledu do jezera, přičemž vzniklá vlna může přetéci hráz, nebo ji jinak

nevratně poškodit  (viz 3.2.1.1.1)(Lliboutry et al., 1977). Z tohoto aspektu vychází také

jedna z typologií morénami hrazených jezer (viz 2.3.3). Costa & Schuster (1988), Ding

&  Liu (1992), Clauge  &  Evans (2000) či  Awal et al. (2010) shodně uvádějí, že pád

odlomeného  bloku  ledu  do  jezera  (ať  z  ledovce  v  přímém  kontaktu  s  jezerem  či

z ledovce v jeho blízkosti) je hlavní příčina protrhávání morénových hrází. 

Obr. 3 - Charakteristiky ledovce

3.1.3.2 (Ne)přítomnosti trhlin

Přítomnost  trhlin  je  zkoumána  v  případě,  že  čelo  ledovce  je  v  přímém  kontaktu

s jezerem, respektive v takové blízkosti, že existuje možnost pádu odlomeného bloku

ledu  do  jezera.  Trhliny  indikují  možnost  odlomení  a  následný  pád  ledu  do jezera,

a jejich přítomnost je tedy negativním aspektem stability (Clauge & Evans, 2000). 

3.1.3.3 Sklon ledovce

Další vlastnost ledovce, která hraje určitou roli v otázce případného ovlivnění jezera

odlamováním kusů ledu, je jeho sklon, respektive sklon jeho nejspodnějších pěti  set

metrů (McKillop & Clauge, 2007a). Ten do jisté míry odráží sklon svého podloží a čím

je strmější, tím umožňuje vetší působení tíhové síly na ledovec a tím také intenzivnější

odlamování jeho částí (Alean, 1985; Evans & Clauge, 1994). 

     3.1.4 Charakteristiky okolí jezera

3.1.4.1 Výskyt svahových pohybů a lavin

Evidence výskytu svahových pohybů  (skalní řícení, sesuvy) a lavin v okolí jezera je

důležitá  pro  zohlednění  možnosti  jejich  pádu  do  jezera  samotného,  jakožto  jednu
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z  nejčastějších  příčin  protržení  hráze  (viz  3.2.1.1.2),  při  určování  potenciálně

nebezpečných jezer (Huggel et al.,  2002). Vzhledem k tomu, že jezera často bývají

sevřena v údolích s velmi příkrými svahy, nejedná se o výjimečný fenomén (Yamada &

Sharma, 1993; Clauge & Evans, 2000;  McKillop & Clauge, 2007a). 

3.1.4.2 Výskyt nestabilních jezer výše proti proudu 

Jelikož se jezera často vyskytují ve skupinách, které v údolích tvoří systémy na sebe

navazujících jezer (Lliboutry et  al,  1977; Yamada, 1998),  může protržení  hráze byť

sebemenšího z nich,  avšak  situovaného v horních  partiích systému,  vyvolat  v  této

kaskádě  řetězovou  reakci,  při  které  může  dojít  k  protržení  hrází  i  jinak  zdánlivě

stabilních jezer (Zapata, 2002; Vilímek et al., 2005b). To je také jedna z možných příčin

destrukce morénové hráze (vzi 3.2.1.3). Na druhou stranu může níže situované jezero

mít  funkci přirozené retenční nádrže a část  objemu vody při  povodni  zadržet  a tím

eliminovat její dopady. (Hubbard et al., 2005). 

3.1.4.3 Hydrometeorologická situace

Hydrometeorologickou situací se rozumí sezónní chod srážek, sezónní / denní chod

teploty  v  okolí  jezera,  expozice  slunečnímu záření  a  také odtokové poměry  jezera

(Yamada, 1998). Chod teploty a expozice slunečímu záření jsou určujícími faktory pro

tání sněhu, respektive nárůst / úbytek hmoty ledovce a případné tání pohřbeného ledu,

chod srážek souvisí s odtokovými poměry jezera, od kterých se odvíjí například možná

eroze odtokového koryta.  Všechny tyto parametry tak svým způsobem mají vliv na

stabilitu hráze (Grabs & Hanish, 1993; Yamada, 1998).

Obr. 4 - Charakteristiky okolí jezera
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   3.2 Příčiny a mechanismy destrukce

Kolaps  hráze  může  mít  rozličné  příčiny.  Ty  mohou  vést  k  různým  mechanismům

protržení hráze (Grabs & Hanish, 1993), přičemž průběh destrukce hráze může být pro

jednu příčinu různý (viz Obr. 5). Destrukce hráze jezera může být úplná nebo částečná,

tudíž povodeň z téhož jezera může nastat opakovaně (Richardson & Reynolds, 2000;

Bajracharya et al., 2006), a bez ohledu na příčinu vede ke katastrofickým povodním

GLOF  (viz  3.4).  Yamada  (1998)  procesy,  respektive  mechanismy,  protrhávání

morénových hrází dělí  na spontánní sebedestrukci morénové hráze a kolaps hráze

zapříčiněný  konkrétní  událostí  dynamického  charakteru.  Sebedestrukcí  hráze  pak

rozumí  její  kolaps  v  důsledku  stáří  a  spontánní  degradace  bez  přičinění  nějaké

dynamické  inicializační  události.  Clauge  &  Evans  (2000)  příčiny  dělí  na  interní

a  externí,  což  je  v  podstatě  ekvivalentní  dělení,  kde  interní  příčiny  odpovídají

sebedestrukci a externí kolapsu hráze zapříčiněnému dynamicku spouštěcí událostí.

Příčiny destrukce morénových hrází lze tedy s ohledem na výše uvedené koncepty

rozdělit do dvou skupin: 1) Dynamické příčiny; 2) Dlouhodobé příčiny. 

      3.2.1 Dynamické p říčiny

Mezi dynamické příčiny patří: 1) Pád hmoty do jezera; 2) Zemětřesení; 3) Přílivová vlna

z  výše  položeného  jezera;  4)  Intenzivní  srážky,  tání  sněhu;  5)  Ucpání  odtokových

kanálů. Časový interval mezi inicializační a konečnou fází mechanismu protržení u této

skupiny  příčin  se  pohybuje  v  řádech  minut  v  případě  pádu  hmoty  do  jezera  či

zemětřesení, maximálně hodin či dnů v případě intenzivních srážek, tání sněhu nebo

ucpání  odtokových  kanálů.  O'Connor  et  al.  (2001)  dynamické  příčiny  zvou

kvazináhodnými,  protože  místo  a  čas  jejich  výskytu  není  člověk  schopný  přesně

předpovídat. Richardson  & Reynolds (2000a) uvádějí, že protržení hráze v důsledku

dynamické příčiny je častější jev, než její sebedestrukce. 

3.2.1.1 Pád hmoty do jezera

Pádem hmoty do jezera se rozumí událost, při které určitý signifikantní objem hmoty,

nehledě  na to,  zda se jedná o sněhovou či  ledovou lavinu,  sesuv či  skalní  řícení,

spadne do jezera, přičemž dojde k přemístění významného objemu vody.  Pád hmoty

do jezera má za  následek  jednak zvýšení hladiny vody v  jezeře,  přičemž platí,  že

objem vody odpovídající rozdílu ve výškách hladin před a po pádu hmoty do jezera

koresponduje s objemem hmoty spadlé do jezera, a část takto přemístěné vody vytvoří

tzv. nárazovou vlnu, která bývá některými autory popisována jako stojaté vlnění seiche
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Obr. 5 - Proces destrukce morénové hráze
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(Hubbard et al., 2005). Tato vlna může být i více než deset metrů vysoká (Plafker  &

Eyzaguirre, 1979 in Costa & Schuster, 1988) a její působení (náraz) má jednoznačně

negativní  vliv  na  stabilitu  hráze  jezra  (Kattelmann  &  Watanabe,  1997,  Clauge  &

Evans, 2000). 

Pád  hmoty  do  jezera  jako  příčina  může  tedy  vést  v  podstatě  ke  dvěma

mechanismům protržení  hráze  -  k  protržení  přímo  v  důsledku tlaku  nárazové  vlny

na těleso hráze a k protržení v důsledku intenzivní eroze odtokového koryta (tělesa

morény  v  případě  bezodtokých  jezer)  v  důsledku  zvýšení  hladiny  vody  v  jezeře

(viz  Obr.  5).  Nejdynamičtějším  a  z  hlediska  průtoku  a  průběhu  povodně

nejkatastrofálnějším  scénářem  po  pádu  hmoty  do  jezera  je  tedy  protržení  hráze

v okamžiku nárazu této vlny (Vilímek et al., 2005a). To nastává v případě, že nárazová

vlna má takovou energii,  že při  kontaktu hráz doslova prolomí.  Má-li  nárazová vlna

potřebnou energii  a  výšku,  ale  hráz je  zároveň  dostatečně  stabilní,  dojde  k  jejímu

přelití, které může v údolí vyvolat povodňovou vlnu, avšak samo o sobě nemusí vést

k protržení hráze (Kershaw et al., 2005). To je případ povodně GLOF z jezera Safuna

Alta  (Cordillera  Blanca)  ze  dne  22.  dubna  2002,  která  byla  vyvolána  řícením

horninového materiálu do jezera (Hubbard et al., 2005). 

Častějším  mechanismem  destrukce  hráze  po  pádu  hmoty  do  jezera  je  její

intenzivní eroze (eroze odtokového koryta), a to kvůli  nárůstu úrovně  výšky hladiny.

U jezera s povrchovým odtokem tak nevyhnutelně dojde ke zvýšení odtoku z jezera

a tím případně  také ke zvýšené erozi  odtokového koryta (Kattelmann  &  Watanabe,

1997). Dojde-li k erozi odtokového koryta, zvětší se opět zároveň také průtok na odtoku

z jezera, čímž se celý tento koloběh cyklí. Tomuto mechanismu se také říká „pozitivní

zpětná vazba“ (Yamada, 1998). Tento postup se opakuje až do doby, než je koryto

schopné erozi odolat, například změnou strukturního či zrnitostního složení, případně

až do doby, než se jezero vyprázdní (Clauge & Evans, 2000). Proti erozi odtokového

koryta  se  však  dá  poměrně  účinně  bojovat  různými  jeho  úpravami  (viz  5.1.1.2).

U jezera bez povrchového odtoku je pak klíčové převýšení hráze, od kterého se odvíjí

případné přelití a následná eroze hráze nárazovou vlnou. 

Přelití  nárazovou  vlnou  a  eroze  tělesa  hráze,  respktive  odtokového  koryta,

zapříčiněná náhlým vzestupem úrovně hladiny vody v jezeře, jsou dva projevy pádu

hmoty do jezera, které se často kombinují a v realitě pak povodeň může mít dvě fáze.

Kershaw et  al.  (2005)  uvádějí,  že  stratigrafické  a  sedimentologické  důkazy  svědčí

o dvou fázích povodně z morénou hrazeného jezera Queen Bess Lake z 12. srpna

1997. První fáze odpovídá přetečení hráze nárazovou vlnou vyvolanou pádem ledové

laviny  do  jezera,  přičemž  větší  část  objemu  vody  při  povodni  unikla  právě  tímto
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způsobem  (Clauge  &  Evans,  2000).  Druhá  fáze  povodně  pak  reflektuje  samotné

protržení hráze v důsledku intenzivní eroze odtokového koryta. Časový Interval mezi

těmito fázemi byl v řádech minut (Evans et al., 2002).

Hmotu,  která  může  do  jezera  spadnout  lze  rozdělit  dle  podstaty  do  dvou

kategorií:  1)  Odlomené bloky ledu,  ledové či  sněhové laviny; 2) Horninový materiál.

Ať  již k samotnému protržení hráze dojde přímo v důsledku nárazové vlny či  erozí

odtokového koryta, pád hmoty do jezera je nejčastější příčinou destrukce morénové

hráze (Costa  & Schuster,  1988;  Ding  & Liu, 1992;  Grabs  & Hanish, 1993; Clauge &

Evans; 2000). Awal et al. (2010) uvádějí na základě dat ze své databáze objasněných

případů příčin destrukcí morénových hrází, že právě pád hmoty do jezera byl příčinou

v 80-ti % těchto případů, z toho převážná většina (75 %) pád odlomeného bloku ledu,

respektive  ledové  laviny  a  zbylých  5  %  pád  horninového  materiálu. Samotné

mechanismy  destrukce  morénové  hráze  jsou  pak  stejné  jak  pro  pád  horninového

materiálu, tak pro pád odlomených bloků ledu, ledových a svěhových lavin (Clauge &

Evans, 2000).  

    3.2.1.1.1. Odlomené bloky ledu, ledové či sněhové laviny

První kategorii tvoří sníh a led, jakožto specifický druh materiálu, který může do jezera

padat.  Do  jezera  může  dopadnout  jednak  led,  který  se  odlomí  z  ledovce,  ať  už

v přímém kontaktu s  jezerem,  nebo bez něj  (viz  3.1.3.1),  ale  také sněhová lavina

(Costa & Schuster, 1988; Clauge & Evans, 2000).  Pád bloků ledu, ledové či sněhové

laviny byl hlavní příčinou kolapsu morénových hrází například v Sino-nepálské oblasti

Himalájí (Liu Chaohai & Sharma, 1988, in Grabs  &  Hanish, 1993) či v oblasti Tibetu

(Jiang el al.,  2004), dále prokazatelnou příčinou dvou objasněných případů destrukce

morénové hráze v oblasti Britské Kolumbie (Clauge &  Evans, 2000a). V dubnu 2010

došlo k povodni vzniklé přelitím hráze v důsledku pádu ledové laviny do jezera Laguna

513 v pohoří Cordillera Blanca (viz Obr. 6)(J.Klimeš & V. Vilímek, ústní sdělení).

Pro  pád  ledu  je  klíčová  teplota,  proto  většina  kolapsů  morénových  hrází

v důsledku pádu ledu v oblastech mimo tropickou zónu nastává v létě (viz 6.2.1). Ding

& Liu (1992) uvádějí, že za posledních sto let došlo v čínské části Himaléje a přilehlých

pohoří ke kolapsu hráze v důsledku pádu ledu v sedmnácti případech z devatenácti

zaznamenaných v období od začátku června do konce srpna.  Existují dvě možnosti,

kde může být ledovec  ve vztahu k jezeru situován, a to buď v přímém kontaktu, nebo

bez něj (viz 2.3.3). Je-li ledovec v přímém kontaktu s jezerem, je jeho ponořená část

kontaktem  s  teplejší  vodou  u  dna  jezera  (cca  4°C)  r ozpouštěna,  ledovec  je

„poddolován“ a na jeho čele tak vzniká ledový převis. Takto narušený ledovec již není v
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jezeře nadlehčován archimedovou sílou, hrozí odlomení převisu a jeho pád do jezera

(Lliboutry et al., 1977). Není-li ledovec v přímém kontaktu s jezerem, vylučuje to výše

popsaný mechanismus, ale nevylučuje to možnost pádu jeho odlomené části do jezera,

například  z  visutého  údolí  nebo  masivu  hory  situované  nad  jezerem  (viz  Obr.  7)

(McKillop  &  Clauge,  2007a).  Tomuto  dynamickému  pohybu  masy  ledu  se  obecně

„ledová  lavina“  (Alean,  1985;  Richardson  &  Reynolds,  2000a).  Rozhodující  pro

případné  doputování  odlomeného  bloku  ledu  do  jezera  je  vzdálenost  mezi  čelem

ledovce a jezerem a sklon svahů na jejich spojnici (viz 3.1.3.1). 

Richardson  &  Reynolds  (2000a)  rozlišují  tři  odlišné  varianty  pádu  ledu  do

jezera. První z nich je pád pouze čelního bloku ledu, druhou pád desky ledu a třetí pád

ledu i  s horninovým podložím. V prvních dvou případech se jedná o pád materiálu

složeného převáženě z ledu, rozdíl je ve množství uvolněného materiálu, který je větší

v případě pádu desky ledu. Ve třetím případě dochází k porušení soudržnosti podloží,

které je kryto ledovcem, což může být také zároveň příčina tohoto selhání. Sněhová

lavina rovněž může svým pádem do jezera vyvolat nárazovou vlnu (Clauge & Evans,

2000). 

Obr. 6 - Část masivu hory Hualán, ze kterého se utrhla ledová lavina, která v dubnu 2010 způsobila

GLOF z jezera Laguna 513

Foto: V. Vilímek
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Obr. 7 - Masa sněhu a ledu hrozící utržením a pádem do jezera Palcacocha

Foto: J. Klimeš

    3.2.1.1.2. Horninový materiál

Do této kategorie lze zařadit všechny sesuvy, skalní řícení a další svahové pohyby, při

kterých dochází  k  pohybu hmoty,  která je  svým pádem do jezera  schopna vyvolat

nárazovou vlnu, respektive markantní vzestup hladiny vody v jezeře. Otázka vzniku

a  výskytu  svahových  pohybů  je  velmi  komplexní  a  faktorů,  které  ovlivňují  stabilitu

svahu, je mnoho. Od samotných hornin, které svah tvoří, přes jejich nasycení vodou,

sklon svahů,  geologické předpoklady a činnost  organismů,  k dennímu /  sezónnímu

chodu teploty a srážek v dané oblasti (Grabs & Hanish, 1993). 

Z hlediska oblastí výskytu morénami hrazených jezera hraje velmi podstatnou

roli  fakt,  že  s ústupem  ledovců  dochází  k  obnažení  přilehlých  svahů,  které  jsou

v důsledku ledovcové modelace často velmi příkré. U těchto obnažených svahů pak

hrozí  akutní  nebezpečí  svahových pohybů  (Evans  &  Clauge, 1994).  Harrison et  al.

(2006) rovněž shledávají skalní řícení jako důsledek intenzivního ústupu ledovců, což

na  příkladu  chilského  regionu  Hielo  Patagonico  Norte  dokládají  nadprůměrným

výskytem  tohoto  fenoménu  v  místech,  která  byla  v  období  malé  doby  ledové

zaledněna. Dalším možným zdrojem materiálu pro svahové pohyby může být materiál

samotné morény.  Yamada (1998)  uvádí na  příkladě  nepálského jezera  Tsho Rolpa

sesuv příkrých svahů boční morény a s ním spojené konsekventní mechanismy jako
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jednu z  možných  příčin  případného kolapsu  jeho  hráze.  Rovněž  na boční  moréně

peruánského  jezera  Palcacocha  dochází  k  potenciálně  nebezpečným  svahovým

pohybům (viz  Obr.  8),  které  by  mohly  při  dynamickém  sesuvu  do  jezera  vyvolat

nárazovou vlnu.  19.  března 2003 došlo k sesuvu části  svahu boční morény tohoto

jezera, přelití hráze a následně  také k menší povodni GLOF (Vilímek et al., 2005b;

Vilímek & Klimeš, 2007). Při sesuvech svahů morény navíc dochází k její degradaci

a oslabení resistence vůči dalším příčinám destrukce (Grabs & Hanish, 1993; Awal et

al., 2010).

Obr. 8 - Boční moréna jezera Palcacocha s patrnými svahovými pohyby

Foto: J. Klimeš

Na  rozdíl  od  odlomených  bloků  ledu,  ledových  či  svěhových  lavin  lze

v některých případech pádu horninového materiálu i s časovým odstupem poměrně

přesně určit objem hmoty, která do jezera spadla, a dát jej do souvislosti s následky,

který tento pád vyvolal, což je přínosné při dalším studiu těchto událostí, například při

matematickém modelování nárazové vlny (Biscarini,  2010). Objem takto uvolněného

materiálu se může pohybovat v řádech milionů m3. Hubbard et al. (2005) na základě

opakovaných batymetrických měření uvádějí, že objem hmoty, která při skalním řícení

22. dubna 2002 způsobila povodňovou vlnu z jezera Safuna Alta v pohoří Cordillera

Blanca, se pohyboval kolem 5x106 m3 (viz Obr. 9.).
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Obr. 9 - Jezero Safuna Alta s patrnou částí materiálu, jehož pád do jezera vyvolal nárazovou vlnu a

způsobil přelití hráze v roce 2002; ve výřezu blok horniny hrozící odlomením a pádem do jezera

Foto: V. Vilímek

3.2.1.2 Zemětřesení

Zemětřesení ve vysokohorksých oblastech se vyskytují jednak v oblastech seismicky

aktivních  v  důsledku  kontaktu  litosferických  desek  (například  Andy),  ale  také

v oblastech,  ve kterých došlo k intenzivní  deglaciaci  a tím ke značnému odlehčení

povrchu,  se kterým může být  zemětřesení spjato,  ovšem tento typ zemětřesení má

podstatně slabší intenzitu (Harrison et al., 2006). Otřesy při zemětřesení mohou přímo

narušit a poškodit hráz do té míry, že dojde k jejímu protržení (Clauge & Evans, 2000),

případně  mohou být  příčinou napříkald  svahových pohybů  /  laviny (Strasser  et  al.,

2008), nebo prosakování a vnitřní eroze hráze (Lliboutry et al., 1977). 

Jsou známy případy, kdy při zemětřesení došlo k protržení morénami hrazených

jezer,  například  v  pohoří  Cordillera  Blanca,  které  leží  v  seismicky  aktivní  oblasti

(Lliboutry et al., 1977). U těchto případů však nelze často s jistotu určit, zda k protržení

došlo  přímo  v  důsledku  zemětřesení,  případně  v  důsledku  pádu  hmoty  do  jezera

(viz  3.2.1.1)  vyvolaného  zemětřesením.  Ozvlášť  u  historicky starších  událostí  je  to

problematické, protože chybí dokumentace (Strasser et al., 2008). Příkladem povodně

v důsledku zvýšení odtoku při intenzivní vnitřní erozi hráze způsobené zemětřesením je
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povodeň  z jezera Safuna Alta z roku 1970 (toho času nejnebezpečnější jezera celé

oblasti  pohoří Cordillera Blanca). Po katastrofickém zemětřesení z 31. května začal

odtok  z  jezera  exponenciálně  narůstat  v  důsledku výškového poklesu a poškození

uměle  vybudovaného  odtokového  tunelu  a  následné  vnitřní  erozi  hráze  (průsaku).

Ta pokračovala až do doby, kdy úroveň výšky hladiny jezera klesla o 38 m (Lliboutry et

al., 1977), respektive 25 m (Hubbard et al., 2004) a objem vody zadržované v jezeře

poklesl z 6 mil. m3 na třetinu.

Na  druhou  stranu  zemětřesení  může  morénovou  hráz  stabilizovat,  a  to

v případě, že se při otřesech materiál morény sesedne a zhutní. Lliboutry et al. (1977)

uvádějí,  že  morénová  hráz  jezera  Páron,  které  nemá  povrchový  odtok  a  je

odvodňováno průsakem, byla v roce 1966 zkompaktněna, pravděpodobně právě díky

zemětřesení,  přičemž došlo i  k poklesu průměrného odtoku z jezera z 3,2 m3/s na

2,2 m3/s (únor). Protože převýšení hráze tohoto jezera v období dešťů bylo méně než

2 m, hrozilo jeho postupné plnění a následné přetečení, případně také eroze. Z tohoto

důvodu  začal  být  budován  odtokový  tunel.  31.  května  1970  však  došlo  v  oblasti

k dalšímu zemětřesení, po němž se odtok z jezera opět zvýšil (Lliboutry et al., 1977). 

Zemětřesení nelze přesně předpovídat, lze s ním pouze kalkulovat v seismicky

aktivních oblastech, avšak je prakticky nemožné mu předcházet, popřípadě před ním

účinně  chránit  hráz  jezera.  Bajracharya  (2010)  na  příkladu  nepálského  morénou

hrazeného jezera Tsho Rolpa uvádí, že přestože jeho hráz byla v roce 2000 dočasně

stabilizována vybudováním umělého odtokového kanálu a následným snížením hladiny

jezera o 3,5 m (Reynolds, 2006), v případě zemětřesení v této oblasti by nevyhnutelně

došlo k protržení hráze a dalekosáhlé přírodní  katastrofě.  Pro tento případ byl pod

záštitou  mezinárodních  organizací  uveden  do  provozu  alespoň  systém  včasného

varování obyvatelstva před povodněmi GLOF, který však již není funkční (viz 5.2.1.2)

(Bajracharya, 2010, Ives et al., 2010). 

3.2.1.3 Povodňová vlna z výše položeného jezera

Při protržení, respektive přelití, hráze výše položeného jezera (nehledě na typ jezera)

může dojít v kaskádě jezer k řetězové reakci, při které se mohou protrhnout hráze více

z nich (Vilímek et  al.,  2005b).  Uvolněný objem vody se cestou údolím díky svému

eroznímu  a  transportnímu  potenciálu  může  proměnit  v  bahnotok  či  úlomkotok

(Cenderelli  &  Wohl, 2001; O'Connor et al., 2001; Kehew et al., 2007). Dorazí-li tento

materiál  do  níže  situovaného  jezera,  dochází  v  podstatě  ke  stejným  procesům

a mechanismům jako při  pád hmoty do jezera (viz 3.2.1.1),  to  znamená ke vzniku

nárazové  vlny  a  markantnímu  zvýšení  úrovně  hladiny  vody  v  jezeře  (viz  Obr.  5).
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Příkladem  jezera,  k  protržení  jehož  hráze  došlo  v  důsledku  přílivové  vlny  z  výše

položeného jezera, je jezero Jircacocha v pohoří Cordillera Blanca, jehož hráz protrhla

v prosinci roku 1941 přílivová vlna z jezera Palcacocha (Zapata, 2002).

3.2.1.4 Intenzivní srážky, tání sněhu

Intenzivní  srážky  i  tání  sněhu shodně  vedou k  nárůstu  úrovně  výšky hladiny vody

v jezeře. Výskyt této příčiny je odvislý od sezónní rozkolísanosti a extremity srážek,

respektive  teploty  v  případě  tání  sněhu (Yamada,  1998).  U jezer  bez povrchového

odtoku  je  klíčová  hodnota  převýšení  hráze  (viz  3.1.1.3),  která  je  ve  své  podstatě

ukazatelem udávajícím výšku, o kterou hladina musí stoupnout, aby došlo k přetečení

hráze. Nárůst úrovně výšky hladiny tedy může vést ke dvěma odlišným mechanismům

destrukce hráze (viz Obr.  5).  Prvním z nich je průlom hráze v důsledku rostoucího

hydrostatického tlaku, a to v případě, že tento tlak překoná tlak litostatický (Richardson

&  Reynolds,  2000a)  předtím,  než  dojde  k  přetečení  hráze.  Přetečení  hráze  a  její

následná eroze je pak druhým možným mechanismem destrukce hráze u jezer bez

povrchového odtoku. U jezer, které povrchový odtok mají může náhlý nárůst hladiny

vést ke zvýšené erozi odtokového koryta a díky pozitivní zpětné vazbě  (viz 3.2.1.1)

k  jeho  dalšímu  zažezávání  do  tělesa  hráze,  které  může  končit  až  její  celkovou

destrukcí (Kattelmann & Watanabe, 1997; Yamada, 1998).

3.2.1.5 Ucpání odtokových kanálů

Speciálním  případem  příčiny  destrukce  morénové  hráze  je  pak  ucpání,  respektive

omezení průchodnosti, podzemních odtokových kanálů, ke kterému může dojít pouze u

jezer bez povrchového odtoku (Janský et al., 2006). K ucpání podzemních odtokových

kanálů  může  dojít  v  podstatě  čtyřmi  mechanismy,  a  to  postupným  zanesením

odtokového kanálu sedimenty, které do jezera přinášení jeho přítoky, ucpáním vstupu

odtokového kanálu materiálem, který se do jezera dostane při sesuvu či skalním řícení

(Hubbard  et  al.,  2005),  zamrznutím  odtokových  kanálů  (O'Connor  et  al.,  2001)

a zneprůchodněním odtokového kanálu v důsledku sesednutí a změny vnitřní struktury

hráze při zemětřesení (Lliboutry et al., 1977). 

Dojde-li  k  samotnému ucpání,  respektive  omezení průchodnosti,  odtokových

kanálů,  začne  hladina  vody  v  jezeře  stoupat.  To  vede  ke  stejným  mechanismům

destrukce hráze, jako v případě nárůstu hladiny v důsledku intenzivních srážek či tání

sněhu - průlomu hráze v důsledku rostoucího hydrostatického tlaku (viz 3.2.2.3) a erozi

hráze v případě jejího přetečení, ovšem s tím rozdílem, že v tomto případě se jezero od

okamžiku ucpání odtokového kanálu plní neustále, kdežto nárůst hladiny v důsledku
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intenzivních srážek či tání sněhu může odeznít a zvýšená hladina postupně opadnout.

Příkladem  jezera,  k  protržení  jehož  hráze  došlo  v  důsledku  ucpání  podzemních

odtokových kanálů, je tibetské jezero Zhangzangbo (Yamada, 1998; Ding & Liu, 1992).

      3.2.2 Dlouhodobé p říčiny

Mezi dlouhodobé příčiny patří destrukce hráze v důsledku: 1) Působení času; 2) Tání

pohřbeného  ledu;  3)  Působení  hydrostatického  tlaku.  Destrukci  morénové  hráze

v důsledku některé z těchto příčin,  respektive jejich kombinací,  lze klasifikovat jako

sebedestrukci, a to z důvodu absence dynamické inicializační události (Yamada, 1998;

Bajracharya  et  al.,  2007b).  Degradace  tělesa  morény  hradící  jezero  zapříčiněná

působením  času  a  hydrostatického  tlaku  jsou  vlivy,  které  působí  na  každou  hráz,

nicméně ne u každé protržené hráze jsou halvní příčinou její destrukce.

3.2.2.1 Působení času

Stáří hráze je jedním z aspektů  stability (viz 3.1.2.7). V průběhu času může

u jezer s  povrchovým odtokem dojít  mimo jiné k  postupné vodní erozi  odtokového

koryta a v dlouhém časovém horizontu i k vyprázdnění jezera v důsledku neustálého

zařezávání  odtokového  koryta  do  tělesa  hráze,  přičemž průběh  této  eroze,  a  tím

i destrukce hráze a zánik jezera, může být tak pozvolný, že nedojde k výrazné povodni

(Yamada,  1998).  U  jezer  bez  povrchového  odtoku  pak  může  dojít  k  vnitřní  erozi

(Haeberli et al., 2001) či k sebedestruktivnímu průlomu hráze v důsledku dlouhodobého

působení  hydrostatického tlaku  (Yamada,  1998).  Degradace tělesa  hráze  je  funkcí

času a stárnutí hráze také může vést, například v kombinaci s mimořádným úhrnem

srážek,  k sesuvům příkrých svahů  morény hradící  jezero (Awal  et  al.,  2010).  Výše

uvedené  projevy  degradace  tělesa  hráze  v  důsledku  jejího  stárnutí  pak  mají

za následek oslabení resistence hráze vůči  všem příčinám destrukce hráze.  V tom

spočívá určitá provázanost mezi dlouhodobými a dynamickými příčinami.

3.2.2.2 Tání pohřbeného ledu

Obsah pohřbeného ledu v moréně  může dosahovat  až 90 % jejího  objemu

(Costa & Schuster, 1988), přičemž se může jednat o relikty původního ledovce, nebo

o naakumulovaný přeměněný sníh (Ostrem, 1964, in Costa & Schuster, 1988). Teplota

tání ledu je odvislá od tlaku, který na něj působí. Tlak vzduchu s rostoucí nadmořskou

výškou klesá, čímž obecně roste teplota tání, u pohřbeného ledu je situace poněkud

komplikovaná  tíhovou  sílou  která  působí  na  hmotu  hráze  v  jeho  nadloží,  což  má

za následek zvýšení tlaku na pohřbený led. To vede k tání pohřbeného ledu i za nižších



Adam Emmer: Analýza příčin destrukcí hrází jezer hrazených morénami                                  39
                                                                                                                                                                                                                                                               

teplot.  Na  druhou  stranu  pohřbený  led  je  horninovým materiálem tvořícím  morénu

izolován  od  vystavení  přímému  působení  slunečního  záření  (Yamada  &  Sharma,

1993). Dalším faktorem majícím vliv na trvanlivost pohřbeného ledu je jeho kontakt se

zadržovanou  vodou v  jezeře,  která  podporuje  jeho odtávání  (Llibotry  et  al.,  1977).

Otázka tání pohřbeného ledu je tedy velmi komplexní. 

Tání  pohřbeného  ledu  oslabuje  strukturální  integritu  hráze  a  snižuje  její

převýšení (Richrdson  &  Reynolds, 2000b; Huggel et al., 2002). Oslabení strukturální

integrity  umožňuje protržení  v  důsledku  působení  hydrostatického  tlaku,  případně

v důsledku jiné příčiny, která by jinak stabilitu hráze neohrozila (Richrdson & Reynolds,

2000b; Strasser et al., 2008), snížení převýšení hráze usnadňuje její přetečení a erozi.

Janský et al.  (2009) uvádějí  tání pohřbeného ledu v moréně  jako jeden z klíčových

faktorů majících vliv na případné protržení kyrgyzského jezera Petrova. 

3.2.2.3. Působení hydrostatického tlaku

Hydrostatický tlak je tlak, který vyvolává tíhová síla svým působením na vodní sloupec

v určité hloubce. Títmo tlakem také zároveň působí voda na hráz jezera. Dlouhodobé

působení tohoto tlaku na těleso hráze může vést až k jejímu protržení (Yamada, 1998),

obzvlášť  pokud je  těleso  hráze z nějakého důvodu oslabené,  například  částečným

odtátím pohřbeného ledu. K destrukci hráze v důsledku působení hydrostatického tlaku

jsou tedy více náchylná jezera, která jsou u hráze hluboká (viz 3.1.1.4).

K protržení hráze zapřičiněnému soustavným působením hydrostatického tlaku

dochází v případě, že  moréna již není dále schopná tomuto tlaku odolávat, jinými slovy

v okamžiku,  kdy hydrostatický tlak  překoná tlak litostaticý  (Richardson  &  Reynolds,

2000a).  To může být  způsobeno jednak degradací  tělesa morény v důsledku jejího

stárnutí  (Yamada,  1998;  Jaboyedoff  et  al.,  2004 in  Vilímek et  al.,  2005a),  ale  také

náhlým nárůstem objemu, repsektive nárůstem výšky hladiny, zadržované vody, a to

buď z důvodu ucpání odtokových kanálů (viz 3.2.1.5) v případě jezer bez povrchového

odtoku (Janský et al., 2006), nebo v důsledku intenzivních srážek, tání sněhu či jiného

mimořádného nárůstu objemu vody přitékající do jezera (viz 3.2.1.4)(Costa & Schuster,

1988; Grabs & Hanish, 1993), případně prohlubováním jezera díky odtávání bazálního

ledu (Watanabe & Rothacher, 1996). 

Na druhou stranu v případě dlouhodobého odtávání pohřbeného ledu v hrázi

a narušení její strukturální integrity, případně degradací tělesa hráze jejím stárnutím či

erozí  svahů  morény,  může dojít  k  průlomu hráze v důsledku hydrostatického tlaku,

ovšem bez jeho změny (Richardson & Reynolds, 2000a). Protržení hráze v důsledku

působení  hydrostatického  tlaku  v  kombinaci  s  odtáváním  pohřbeného  ledu  bez
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inicializace událostí dynamického charakteru lze považovat za případ sebedestrukce

hráze,  jejímž  příkladem může  být  protržení  hráze  bhůtánského  jezera  Lugge-Tsho

v roce 1994 (Watanabe & Rothacher, 1996). Působení hydrostatického tlaku má tedy

v  systému  mechanismů  protrhávání  morénových  hrází  zvláštní  postavení,  protože

destrukce hráze v důsledku jeho působení,  je  proces,  ke  kterému mohou vést  jak

dynamické, tak dlouhodobé příčiny (viz Obr. 5).

   3.3 Konečná fáze procesu destrukce

Existuje osm hlavních příčin destrukce morénové hráze, z toho tři jsou ve své podstatě

dlouhodobé příčiny (viz 3.2.2) a pět jich je dynamických (viz 3.2.1). Všechny tyto příčiny

vedou  k  více  než  dvaceti  možným  mechanismům  destrukce,  avšak  konečné  fáze

procesu  destrukce  jsou  pouze  dvě,  respektive  dva  hlavní  typy,  a  to  destrukce

v důsledku vodní eroze a průlom hráze (viz obr. 5). Vodní eroze způsobující destrukci

morénové hráze může být  krátkodobá intenzivní,  dlouhodobá či  vnitřní.  Krátkodobá

intenzivní  eroze  může  být  konečnou  fází  všech  mechanismů  dynamické  příčiny

s  výjimkou  zemětřesení.  Jedná  se  o  erozi  odtokového  koryta  v  případě  jezer

s povrchovým odtokem a erozi tělesa hráze při jejím přelití / přetečení v případě jezer

bez  povrchového  odtoku.  Dlouhodobá  eroze  odtokového  koryta  je  možná  pouze

u  jezer  s  povrchovým  odtokem,  u  jezer  bez  povrchového  odtoku  je  dlouhodobým

mechanismem vnitřní eroze odtokových kanálů a destrukce hráze v důsledku průsaku

(Haeberli et al., 2001). K němu může dojít také v důsledku zemětřesení (Lliboutry et al.,

1977).  Kolaps hráze zapříčiněný některou z dlouhodobých příčin je považována za

sebedestrukci hráze (Yamada, 1998; Bajracharya et al., 2007b). 

Průlom  hráze  může  být  zapříčiněn  tlakem  nárazové  vlny  na  těleso  hráze

(Vilímek et al., 2005a), případně přímo jako důsledek otřesů při zemětřesení (Lliboutry

et  al.,  1977; Clauge  &  Evans,  2000)  či  působením hydrostatického tlaku,  a to buď

v  důsledku  předchozí  degradace  tělesa  hráze  v  důsledku  jejího  stárnutí  (Yamada,

1998;  Jaboyedoff et al., 2004 in  Vilímek et al., 2005a) či odtáváním pohřbeného ledu

(Richardson  &  Reynolds,  2000b),  tak i  náhlým nárůstem výšky hladiny u jezer  bez

povrchového odtoku, což může být zapříčiněno, intenzivními srážkami, táním sněhu,

pádem hmoty do jezera (Clauge & Evans, 2000), povodňovou vlnou z výše položeného

jezera (Vilímek et al., 2005b) či ucpáním odtokových kanálů u jezer bez povrchového

odtoku (Janský et al., 2006). 
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   3.4 Povode ň typu GLOF

Dojde-li  k  samotnému protržení  /  přelití  hráze,  následuje  katastrofální  povodeň,  při

které  voda  z  jezera  za  mimořádného  průtoku  a  s  obrovskou  ničivou  silou  proteče

údolím (Kehew et al., 2007; Neal, 2007). Tento typ povodně se nazývá - shodně pro

povodně ze všech typů ledovcových jezer – GLOF, z anglického „glacial lake outburst

flood“. Ve španělsky psané literatuře se zažil jako ekvivalent termín „aluvión“ (Lliboutry

et  al.,  1977;  Vilímek  et  al.,  2005a),  dříve  používaný  jako  výraz  pro  katastrofální

bahnotok bez ohledu na jeho příčinu, ve francouzsky psané literatuře pak „débâcle“

(Richardson  &  Reynolds,  2000a).  Povodně  z  jezer hrazených  morénami  tvořily

v  posledních  desetiletích  většinu  případů  katastrofických  povodní  typu  GLOF

(Richardson, 2010). 

Tyto  povodně  jsou  charakteristické  mimořádnými  průtoky,  které  jsou  odvislé

od  objemu  jezera  a  mechanismu  protržení  hráze.  Průběh  povodně  se  dále  odvíjí

od  morfologie  údolí,  jeho  vegetačního  pokryvu  a  dalších  aspektů  (Yamada,  1998;

Richardson  &  Reynolds,  2000a).  O'Connor  &  Costa (2004) uvádějí,  že z největších

prokázaných  povodní  za  celé  období  čtvrtohor  bylo  prvních  sedm  (řazeno  dle

maximálního průtoku při povodni) právě tohoto typu, konkrétně se jednalo o povodně

z ledovcem hrazených jezer.  Jedná se o  velmi dynamický proces se silným erozním

a transportním potenciálem (viz Obr. 10 - 12)(Cenderelli & Wohl, 2001; O'Connor et al.,

2001; Breien et  al.,  2008). Objem oderodovaného a transportovaného materiálu při

těchto povodních může být v řádech až milionů m3 (Evans et al., 2002; Hubbard et al.,

2005).  Díky  těmto  vlastnostem se  povodňová  vlna  často  mění  z  „pouhé“  vody  na

úlomkotok,  respektive  bahnotok  (O'Connor  et  al.,  2001),  s  hustotu  kolem 1,5  t/m3

(Yamada, 1998), který velmi intenzivně mění a modeluje údolí, působí materiální škody

a v horším případě i ztráty na životech (Lliboutry et al., 1977, Kershaw et al., 2005).

S.D.Richardson  (2000)  na  příkladě  Himalájí  uvádí,  že  se  jedná  dokonce  o  hlavní

geomorfologický proces modelující údolí v období deglaciace. 

GLOF  mají  následky  katastrofálnější,  než  „klasické“  povodně  způsobené

přívalovými  dešti  nebo  táním  sněhu  (Costa  &  Schuster,  1988;  Neal,  2007)  a  jsou

známy  případy,  kdy  si  tyto  povodně  vyžádaly  tisíce  lidských  životů  a  také  velké

materiální  škody,  například  v  Andách,  především pak  v  osídlených vysokohorských

oblastech Peru (Lliboutry el al., 1977; Zapata, 2002; Carey, 2005, Hegglin  & Huggel,

2008),  Himalájích  (Yamada  &  Sharma,  1993;  Kattelmann  &  Watanabe,  1997)  či

kyrgyzském pohoří Tian Shan (Janský et al., 2010; Narama, 2010). Huggel et al. (2002)

uvádějí,  že  problematická  situace  může  nastat  i  ve  švýcarských  Alpách,  kde  sice
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Obr. 10 - Oderodované koryto po GLOF z jezera Laguna 513

Foto: V. Vilímek

Obr. 11 - Akumulace balvanů po GLOF z jezera Laguna 513

Foto: V. Vilímek
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Obr. 12 - Poškozený objekt se zřetelnou linií, ke které sahalo bahno po GLOF z jezera Laguna 513

Foto: V. Vilímek

vysokohorská  ledovcová  jezera  nezadržují  takový  objem  vody,  avšak  údolí  jsou

osídlena hustěji a civilizace postoupila blíže těmto jezerům. Například ve Švýcarském

kantonu  Valais  bylo  od  začátku  devatenáctého  století  zaznamenáno  pět  velkých

povodní GLOF s katastrofickými následky (Haeberli et al., 2001). 

Ve všech těchto výše zmíněných oblastech také probíhá výzkum jezer, výběr

a v ideálním případě také aplikace vhodných opatření snažících se zabránit protržení

hráze jezera a vzniku povodně, respektive snažících se eliminovat její dopady (Grabs &

Hanish, 1993; Haeberli et al., 2001; Reynolds, 2006).  K protrhávání ledovcových jezer

a vzniku GLOF však dochází i jinde ve světě,  například v oblasti  téměř  neosídlené

Britské  Kolumbie  (Clauge  &  Evans,  2000)  či  oregonského  pohoří  Cascade  Range

(O'Connor  et  al.,  2001),  avšak  zde  není  v  bezprostředním  ohrožení  obyvatelstvo

a majetek.
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Kapitola 4

PROCES  ROZPOZNÁNÍ  POTENCIÁLNĚ  NEBEZPEČNÝCH

JEZER

Vzhledem k potenciální katastrofálnosti povodní vzniklých protržením / přelitím hrází

jezer hrazených morénami, existují iniciativy snažící se nebezpečná jezera rozpoznat

a  jejich  hráze  včas  stabilizovat  (viz  5.1).  Většina  vědeckých  týmů  zabývajících  se

výzkumem  morénami  hrazených  jezer,  respektive  výzkumem  povodní  typu  GLOF

a  možností  jejich  vziku,  se  zároveň  snaží  vytipovat  jezera,  u  kterých  je  vysoká

pravděpodobnost protržení hráze a vzniku povodně (Lliboutry et al., 1977; Carey, 2005;

Reynolds,  2006).  Kvalitní  a  spolehlivé  vyhodnocení  nebezpečí  je  klíčové  pro  jeho

reálnou  a  efektivní  eliminaci.  Proces  hodnocení  potenciální  nebezpečnosti  jezer

a stability jejich hrází má dvě fáze: 1) Zisk dat; 2) Vyhodnocení dat.

   4.1 Zisk dat

První  fází  v  celém  procesu  vyhodnocování  potenciálně  nebezpečných  jezer

a  pravděpodobnosti  jejich  protržení  je  zisk  relevantních  dat.  Zda  jezero  bude

vyhodnoceno jako nebezpečné je odvislé v podstatě od třech základních parametrů:

1)  Charakteristik  jezera;  2)  Charakteristik  okolí  jezera;  3)  Charakteristik  morénové

hráze (Yamada  &  Sharma, 1993). Toto rozdělení víceméně  koresponduje s hlavními

skupinami  aspektů  stability  (viz  3.1).  První  dvě  skupiny  charakteristik,  s  výjimkou

hydrologických paramterů jezera (hloubky, objemu), lze poměrně dopodrobna studovat,

aniž by došlo k terénnímu průzkumu jezera – tzn. bezkontaktně, a to s využitím analýzy

dat satelitního snímkování Země (Hueggel et al., 2002; Kulkarni et al., 2007), leteckého

snímkování a fotogrammetrických metod (Lliboutry et al., 1977; O'Connor et al., 2001;

McKillop  &  Clauge,  2007a).  Ke zjištění  detailnějších  charakteristik  morénové hráze

(vnitřní struktura tělesa hráze,  přítomnost pohřbeného ledu,  atd.)  je potřeba terénní

výzkum (Grabs & Hanish, 1993; Reynolds, 2006). 
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       4.1.1 Bezkontaktní metody

Bezkontaktní  metody  mají  oproti  kontaktním  metodám  (terénnímu  výzkumu)  jednu

podstatnou výhodu, a to, že jsou schopny postihnout, a pomocí vhodných metod také

analyzovat,  velmi  rozsáhlá území v krátkém časovém horizontu,  navíc  bez potřeby

nákladného terénního výzkumu. Jejich primární využití je tedy především v rozlehlých

oblastech,  které  nikdy  nebyly  detailně  zmapovány  (topografické  mapy),  například

velehorské oblasti  Himaláje (Quincey et  al.,  2007; Ives et  al.,  2010). Vývoj  jezer je

navíc dynamický proces a bezkontaktní metody umožňují opakované snímkování téže

oblasti a tím sledování jejich vývoje v čase (Kulkarni et al., 2007; Narama et al., 2010).

Na druhou stranu však neposkytují informace určitého charakteru, případně je poskytují

pouze  neúplné  či  zkreslené.  Bezkontaktní  průzkum  lze  rozdělit  na:  1)  Letecké

snímkování;  2)  Satelitní  snímkování.  Výstupem bezkontaktního  průzkumu, ať  už se

jedná  o  analýzu  leteckých  či  satelitních  snímků,  je  vytipování  potenciálně

nebezpečných jezer, která je již pro bližší specifikaci charakteristik, především samotné

morény, nutné navštívit (viz 4.1.2).

4.1.1.1 Letecké snímkování

O'Connor et al. (2001), stejně jako McKillop & Clauge (2007a), jako hlavní zdroj dat pro

studium  morénami  hrazených  jezer,  respektive  studium  nebezpečí  jejich  protržení,

používají  letecké snímkování.  To je  vhodnější  do oblastí,  které  už byly  v  minulosti

zmapovány,  protože letecké snímkování nepostihuje zdaleka tak  velké  oblasti,  jako

snímkování satelitní.  Výhodou je stále o něco větší prostorové rozlišení, ikdyž to se

u satelitního snímkování díky progresivnímu technologickému pokroku v této oblasti

stále  zlepšuje.  Takto  získaná  data  pak  autoři  zpracovávají  fotogrammetrickými

metodami, ty jsou však z hlediska zpracování náročnější. McKillop  & Clauge (2007a)

uvádějí,  že  průměrná  odchylka  takto  získaných  údajů  od  skutečných  rozměrů  v

horizontálním směru málokdy přesahuje 5 %, přesnost ve vertikálním směru je však

horší.  Z takto získaných a zpracovaných dat  lze určit  stav většiny aspektů  stability,

například zda-li je jezero v přímém kontaktu s ledovcem, jestli má moréna vegetační

pokryv, jak je hráz vysoká a jaké má převýšení, dále je možné určit  způsob odtoku

vody z jezera, eventuálně výskyt jiných nestabilních jezer déle proti proudu, atd.

4.1.1.2 Satelitní snímkování

Vedle dat  leteckého snímkování se jako velmi platné ukázalo využití  dat  satelitního

snímkování a jejich zpracování pomocí geoinformačních systémů (Quincey et al., 2007;

Ives  et  al.,  2010).  Hueggel  et  al.  (2002)  vytyčují  v  procesu  vyhledávání  jezer  a
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hodnocení  možnosti  jejich  protržení  tři  hlavní  fáze.  Za  předpokladu,  že  v  zájmové

oblasti  nebyl nikdy podobný průzkum prováděn a nejsou k dispozici  žádné mapové

podklady, je první fází samotné vyhledání jezer v dané oblasti. Za tímto účelem autoři

používají  analýzu  snímků  dálkového  průzkumu  Země  s  prostorovým  rozlišením

od 0,5-5 m (např.: Quickbird, IKONOS), až po 20-30 m (např.: Landsat), a to podle

konkrétních  požadavků  na  rozlišení.  Vodní  plochy  jsou  pak  identifikovány  pomocí

normovaného  indexu  vodní  odlišnosti  (NDWI)(Bolch  et  al.,  2008).  Druhou  fázi

představuje  vyhodnocení  stability  jezer  vytipovaných  v  první  fázi,  a  to  na  základě

obrazové  analýzy  a  modelace  v  prostředí geoinformačních  systémů,  především

s  využitím  digitálního  výškového  modelu  (DEM),  který  poskytuje  informace

o topografických poměrech okolí jezera. Třetí fáze je zaměřena na detailní průzkum

daných jezer, a to s využitím analýzy snímků s vysokým prostorovým rozlišením, které

opět poskytují informace o stavu většiny aspektů stability. Do třetí fáze pak autoři řadí

také terénní výzkum (viz 4.1.2).

   4.1.2 Kontaktní metody

V současných výzkumech kontaktním metodám vždy předcházejí metody bezkontaktní.

Poskytují  detailnější  a  zpřesňující  informace  o  jezerech,  která  byla  na  základě

bezkontaktního  průzkumu  vyhodnocena  jako  potenciálně  nestabilní  a  nebezpečná.

Zpravidla  se  jedná  o  komplexní  multioborový  výzkum,  pohybující  se  na  ploše

inženýrské  geologie,  geofyziky,  geomorfologie,  ale  také  hydrologie,  meteorologie

a glaciologie (Grabs & Hanish, 1993). Zevrubný výzkum je důležitý z důvodu co možná

nejrelevantnějšího  vyhodnocení  stability  jezera,  a  také  z  důvodu  volby  optimálního

řešení jeho stabilizace (viz 5.1)(Huggel et al., 2002).

Především zjišťování charakteristik samotné hráze vyžaduje osobní přítomnost

a terénní výzkum, například zjišťování vnitřní struktury morény či přítomnosti / obsahu

pohřbeného  ledu  v  tělese  morény.  Za  tímto  účelem  lze  použít  například  zemí

pronikající  radar  (ground  penetrating  radar  –  GPR)  fungující  na  principu  měření

odraženého záření, které sám vysílá (Reynolds, 2006). Ke stejnému účelu lze použít

také metodu výzkumu elektrického odporu (electirc-exploration resistivity method - ER),

fungující  na  principu  měření  elektrického  odporu  v  tělese  morény  při  průchodu

elektrického proudu vysílaného přístrojem (Yamada, 1998). Obě metody pak fungují na

principu rozdílných odrazných, respektive elektrických vlastností různých materiálů.

Hydrologický  výzkum  pak  zahrnuje  batymetrická  měření  jezera  a  výpočet

objemu zadržované vody v jezeře (Janský et al., 2010), což jsou ukazatele nezbytné

pro modelaci povodňové vlny, výpočet teoretického maximálního průtoku při povodni
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(Cenderelli  &  Wohl,  2001;  Wang  et  al.,  2008;  Biscarini,  2010)  a  výpočet

hydrostatického tlaku (Yamada, 1998). Výzkum srážkových a odtokových poměrů zase

poskytuje informace o extremitách v koloběhu vody, což je důležitý parametr, se kterým

je rovněž nutné v modelu pravděpodobnosti protržení hráze počítat. 

Poznatky  z  nejlépe  prozkoumaných  jezer  pak  lze  aplikovat  při  výzkumu

i  u  dalších  jezer.  Mezi  pravděpodobně  nejlépe prozkoumaná jezera  patří  nepálská

jezera  Tsho  Rolpa  a  protržené  Dig  Tsho  (Yamada,  1998,  Richardson  &  Reynolds,

2000a), kyrgyzské jezero Petrova (Janský et al., 2009), peruánská jezera Safuna Alta,

Páron a Palcacocha (Lliboutry et al., 1977; Hubbard et al.,  2005; Vilímek  & Klimeš,

2007) a protržená kanadská jezera Queen Bess a Nostetuko (Clauge & Evans, 2000). 

   4.2 Vyhodnocení dat

Je-li  k  dispozici  dostatečné  množství  relevantních  dat,  následuje  proces  jejich

vyhodnocení, na jehož konci je seznam potenciálně nebezpečných jezer. Hodnocení

nebezpečí protržení je do jisté míry problematické, a to z důvodu značné proměnlivosti

faktorů, které ovlivňují stabilitu jezer, ať už se jedná o faktory klimatické, hydrologické či

topografické,  další  komplikace  přináší  nekvantifikovatelnost  některých  faktorů,

například materiálu a struktury tělesa hráze (O'Connor et al., 2001). McKillop & Caluge

(2007a) stanovují pro kvalitní metodu vyhodnocení nebezpečnosti jezer čtyři  kritéria:

1) Objektivnost - výsledek vyhodnocení nebezpečnosti téhož jezera různými lidmi by

měl  být  stejný;  2)  Aplikovatelnost  -  široké využití  metody;  3)  Dostupnost  -  potřeba

minimálního času a investic k zisku dat a softwaru; 4) Flexibilita – schopnost metody

adaptovat  se  na  různé  datové  zdroje.  Existují  tři  skupiny  metod  pro  hodnocení

potenciální nebezpečnosti jezer: 1) Kvalitativní metody;  2) Semikvantitativní metody;

3) Kvantitativní metody.

      4.2.1 Kvalitativní metody

Nejjednodušší  metodou pro určení nebezpečných jezer  je  metoda aspektů  stability.

Jedná  se  o  kvalitativní  subjektivní  hodnocení  nebezpečnosti  jezera  na  základě

pozorování  vybraných  aspektů  stability  a  předchozích  zkušeností  (O'Connor  et  al.,

2001; Janský et al., 2010). O'Connor et al. (2001) za klíčové aspekty považují kontakt

jezera  s  ledovcem  (respektive  možnost  pádu  jeho  odlomené  části  do  jezera)

a  převýšení  hráze,  přičemž za  nejméně  nebezpečná  jsou  považována  jezera  bez

kontaktu  s  ledovcem  a  s  dostatečným  převýšením  hráze.  V  druhé  skupině

nebezpečnosti  pak  jsou  jezera,  která  jsou  buď  v  kontaktu  s  ledovcem,  nebo  mají
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nedostatečná převýšení hráze. Za nejnebezpečnější pak jsou považována jezera, která

jsou v přímém kontaktu s ledovcem a zároveň  mají  nedostatečné převýšení hráze.

Obdobně  Janský  et  al.  (2010)  vyhodnocují  nebezpečnost  jezer  na  základě  pěti

vybraných  aspektů  stability.  Jedná  se  o  typ  hráze  jezera  (morénovo-ledovcová  či

morénová), poměr převýšení hráze ku její výšce, poměr šířky ku výšce hráze, výskyt

extrémních  meteorologických  událostí  a  výskyt  nárazových  vln.  Pravděpodobnost

protržení  je  pro  každý  tento  aspekt  zvlášť  klasifikována  jako  nízká,  střední  nebo

vysoká. Celková pravděpodobnost  protržení  hráze jezera pak také může být  nízká,

střední nebo vysoká, a to podle nejvyšší dosažené hodnoty u libovolného / libovolných

z aspektů. Problémem takto postavených metod je však jejich značná subjektivnost,

čímž nesplňují  první  kritérium objektivitiy  (McKillop  &  Clauge,  2007a)(viz  výše),  na

druhou stranu se jedná o  nenáročné metody předběžného vyhodncení nebezpečnosti

jezera (O'Connor et al., 2001). 

      4.2.2 Semikvantitativní metody

Semikvantitativní  metodou vyhodnocení potenciální  nebezpečnosti  jezera je  bodové

ohodnocení vybraných aspektů stability. Rozdíl od čistě kvantitativní metody spočívá

v tom, že koeficienty nejsou vypočítány, ale nějakým způsobem subjektivně stanoveny.

Reynolds (2003) určuje nebezpečnost jezera na základě stavu osmi aspektů stability,

přičemž  každý  z  nich  je  bodovně  ohodnocen  podle  vlivu  na  stabilitu  hráze

(žádný – 0 b.; nízký – 2 b., střední – 10 b., vysoký – 50 b.). Jedná se o objem vody

zadržované v jezeře, poměr hloubky jezera u hráze ku převýšení hráze, přítomnost

pohřbeného ledu a průsaku, možnosti pádu ledové laviny do jezera, povodňové vlny

z  výše  položeného  jezera,  samostatně  je  obodováno  také  složené  nebezpečí.

Stupnice  pro  vyhodnocení  nebezpečnosti  jezera  pak  je  0  b.  –  žádné  nebezpečí,

50 b.  - minimální, 100 b.  - střední, 125 b. - vysoké, nad 150 b. - extrémně vysoké,

přičemž při  hodnotách nad 100 b.  lze  destrukci  hráze očekávat  prakticky  kdykoliv.

Obdobně Huggel et al.  (2002) těcho aspektů  vymezují osmnáct a přiřazují jim váhu

(scale level) od jedné, představující nízký vliv na stabilitu hráze, po tři, což jsou klíčové

aspekty,  které hrají  podstatnou roli  v  této  otázce (například tání  pohřbeného ledu).

Rovněž  Clauge  &  Evans  (2000)  a  Wang  et  al.  (2008)  stanovují  pravděpodobnost

protržení hráze jezera pomocí několika vybraných aspektů stability.

      4.2.3 Kvantitativní metody

McKillop & Clauge (2007a, 2007b) určují potenciálně nebezpečná jezera na základě

velmi sofistikované metody pomocí logistické regrese. Tato metoda je postavená na
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principech  deterministické  analýzy,  časových  řadách  a  kvalitativní  geomorfologcké

analýze. Datovou základnu při vytváření této metody představovalo 175 jezer v oblasti

Britské Kolumbie, u kterých bylo pomocí metod DPZ zjišťováno osmnáct parametrů

(aspektů stability), přičemž tři z nich se vztahují k jezeru, pět k morénové hrázi, čtyři

k jezerní pánvi a šest k možnosti pádu ledu do jezera. Podle analýzy logistické regrese

je však pravděpodobnost  protržení v této oblasti  odvislá pouze od čtyřech z těchto

osmnácti aspektů, ve vzorci tak figurují pouze čtyři proměnné (aspekty stability), a to

poměr  výšky  ku  šířce  morénového  valu,  (ne)přítomnost  pohřbeného  ledu,  rozloha

jezera a hlavní typ horniny tvořící  morénu (granitické x vulkanické x sedimentární x

metamorfované).  Těmto  parametrům  jsou  přiřazeny  koeficienty,  které  se  následně

dosazují  do  vzorce.  Výsledkem tohoto  výpočtu  je  číslo  udávající  pravděpodobnost

protržení  daného  jezera.  Ta  může  být  buď  velmi  nízká  (výsledek  do  6  %),  nízká

(6-12 %), střední (12-18 %), vysoká (18-24 %) a nebo velmi vysoká (více než 24 %).
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Kapitola 5

MOŽNOSTI OCHRANY

Je-li jezero vyhodnoceno jako nebezpečné (viz 4), existují snahy jej v rámci daných

technických a finančních možností stabilizovat,  eventuálně  uvést  do praxe opatření

eliminující dopady jeho případného protržení (Grabs & Hanish, 1993; Yamada, 1998).

Neexistuje opatření, jehož apliakce by jezero chránila před všemi možnými příčinami

destrukce hráze.  Jedinou absolutní ochranou před povodní typu GLOF je vypuštění

jezera.  To  však  není  často  technicky  možné  a  ani  žádoucí,  protože  vysokohorské

jezera hrazená morénami mnohdy představují jedinou zásobárnu pitné vody, případně

vody k  zavlažování v  obdobích  sucha a jsou také přirozeným akumulátorem vody,

kterou  lze  využít  k  výrobě  elektrické  energie  (Carey,  2005;  Ives  et  al.,  2010).

V odlehlých horských oblastech je právě voda často jediný dostupný a relativně stabilní

zdroj elektrické energie (Meon & Schwarz, 1993) a existují projekty na jejich realizaci

podporované z nadvládních organizací (například  International Centre for Integrated

Mountain Development -  ICIMOD), GLOF však představují významné nebezpečí pro

hydroelektrárny  a  reálnou  možnost  znehodnocení  investic  do  této  infrastruktury.

Yamada  (1998)  vymezuje  dvě  úrovně  ochrany  před  povodní  GLOF:  1)  Opatření

předcházející protržení / přelití hráze; 2) Opatření eliminující následky povodně.

   5.1 Opatření předcházející protržení / p řelití hráze

U potenciálně nebezpečných jezer je v ideálním případě na základě dostupných dat,

získaných  při  zevrubném  terénním  výzkumu,  určena  a  následně  také  aplikována

nejvhodnější  metoda  jeho  stabilizace.  Samotnou  stabilizaci  hráze  jezera  lze

provést  rozličnými  stavebními  zásahy,  jezero  pak  lze  stabilizovat  například

také snížením úrovně výšky hladiny vody. Souhrnně se jedné o tzv. artificiální úpravy

(Costa & Schuster, 1988).  Problémem při stavebních úpravách morén hradících jezera

je  však  jejich  značná geografická  nedostupnoust.  K  přepravě  stavebního  materiálu

a  techniky  potřebné  k  realizaci  těchto  úprav  jsou  tak  často  jediným  použitelným
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dopravním prostředkem vrtulníky, čímž značně narůstá také finanční nákladnost celé

akce (Grabs & Hanish, 1993). Artificiální úpravy lze rozdělit v podstatě do dvou skupin:

1) Úpravy hráze při zachování zadržovanáho objemu vody; 2) Úpravy snižující úroveň

výšky hladiny vody v jezeře.

      5.1.1 Úpravy hráze p ři zachování zadržovanáho objemu vody

Jedná se  o stavební  úpravy  jednak  za  účelem snížení  pravděpodobnosti  protržení

v důsledku přelití  hráze či  eroze odtokového koryta,  ale také za účelem nivelizace

průtoků  na odtoku z jezera.  Tyto úpravy sice mohou ochránit jezero před kolapsem

hráze  v  důsledku  menší dynamické  události,  protržení  v  důsledku  události

katastrofálního  charakteru  (například  silnému  zemětřesní)  však  nejsou  schopny

zabránit. 

5.1.1.1 Hradba

Jedná  se  o  umělé  zvýšení  převýšení  hráze  pomocí  sypaného  /  zpevněného

kamenného valu za účelem snížení její náchylnosti k přelití a erozi, tudíž hlavní využití

je u jezer bez povrchového odtoku, ale lze ji aplikovat i u jezer s povrchovým odtokem

ke zvýšení odolnosti a soudržnosti stávající morénové hráze (Costa & Schuster, 1988).

Oproti metodám snižujícícm úroveň výšky hladiny (viz 5.1.2) však zůstává zachován

objem vody zadržovaný v jezeře, takže zůstává zachován i objem vody, který se účasní

případné povodně.  Příkladem jezera,  jehož  hráz  byla  zpevněna pomocí  hradby,  je

peruánské jezero Palcacocha (viz Obr. 13)(Vilímek  & Klimeš, 2007). Při přelití hráze

tohoto jezera 19. března 2003 však došlo k poškození této hradby (viz Obr. 14).

5.1.1.2 Úpravy odtokového koryta

Vybetonování,  zpevnění  kamennou  dlažbou,  případně  další  úpravy  stávajícího

odtokového koryta jsou jedny z nejjednodušších, avšak poměrně účinných,  zásahů do

morénové  hráze.  Zabraňují  erozi  odtokového  koryta  a  pozitivní  zpětné  vazbě  i  při

zvýšeném odtoku vody  z  jezera  (Costa &  Schuster,  1988;  Yamada,  1998).  Úprava

odtokového  koryta  je  často  pouze  jednou  fází  při  stabilizaci  jezera,  může  být

aplikována  zároveň  například  se  snížením  úrovně  výšky  hladiny  vody  v  jezeře

a  zahloubením  odtokového  koryta  (viz  5.1.2.3),  případně  také  s  instalací  stavidla

(viz 5.1.1.3). Příkladem takto komplexně ošetřeného jezera může být nepálské jezero

Tsho Rolpa, u kterého byla snížena úroveň výšky hladiny o 3,5 m vytvořením nového,

70  m  dlouhého,  6,4  m  širokého  a  více  než  4  m  hlubokého  odtokového  koryta

vybaveného stavidlem (Reynolds, 2006; Bajracharya, 2010).  
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Obr. 13 - Zpevněná hráz a výtok z  jezera Palcacocha

Foto: Z. Patzelt

Obr. 14 -  Poškozená artificiálně zpevněná hráz jezera Palcacocha po sesuvu do jezera a následném

přelití hráze ze dne 19.3.2003

Foto: J. Klimeš



Adam Emmer: Analýza příčin destrukcí hrází jezer hrazených morénami                                  53
                                                                                                                                                                                                                                                               

5.1.1.3 Stavidlo

Do upraveného odtokového koryta může být rovněž nainstalováno stavidlo, které slouží

k regulaci množství vody odtékající z jezera, navíc může částečně vyrovnávat sezónní

výkyvy v objemu vody přitékající do jezera. To je užitečné především v případech, kdy

je potřeba zachovat stálý odtok vody z jezera, například je-li voda vytékající z jezera

používána k výrobě  elektrické energie v hydroelektrárně,  případně  k zavlažování či

jako zdroj pitné vody (Carey, 2005; Ives et al., 2010).

      5.1.2 Úpravy snižující úrove ň výšky hladiny vody v jeze ře

Úroveň výšky hladiny vody v jezeře, respektive převýšení hráze, je určujícím faktorem

případného přelití hráze při pádu hmoty do jezera (O'Connor et al., 2001; Huggel et al.,

2002). Proto je v některých případech u potenciálně nebezpečných jezer úroveň výšky

hladiny  uměle  snižována,  navíc  s  klesající  úrovní  výšky  hladiny  vody  klesá  také

hydrostatický  tlak,  kterým  na  hráz  působí  (Yamada,  1998).  Dalším  pozitivem  této

skupiny zásahů je omezení množství vody, které by se účastnilo případné povodně.

Yamada (1998) vymezuje dva kroky pro úspěšné aplikování snížení úrovně  hladiny.

Prvním  krokem  je  samotné  snížení  úrovně  výšky  hladiny  pomocí  hydraulického

sifonu / elektrické pumpy, druhým krokem pak je udržení snížené úrovně výšky hladiny,

například  vybudováním  odtokového  tunelu  či  zahloubením  stávajícího  odtokového

koryta.

5.1.2.1 Hydraulický sifon

Hydraulický sifon (Hydraulic syphon technique - HST) je jednou z metod snížení úrovně

výšky hladiny vody v  jezeře,  aniž  by došlo  k  zásahu do tělesa hráze.  Funguje  na

fyzikálním principu spojedných nádob, kde voda z nádoby s výše položenou hladinou

teče v uzavřeném systému samospádem do nádoby s níže položenou hladinou, a to

i  v  případě,  že  cestou  překonává  vyvýšené  místo  (v  tomto  případě  hřeben  tělesa

hráze).  Výhodou  tohoto  systému  jsou  nízké  pořizovací  náklady  a  technologická

nenáročnost (Grabs  &  Hanish,  1993).  V ideálním případě  je snížení úrovně  hladiny

pomocí hydraulického sifonu následováno některým z opatření trvale uržující úroveň

výšky hladiny sníženou (Yamada, 1998). 

5.1.2.2 Elektrická pumpa

Elektrická pumpa je ve své podstatě čerpadlo, které na rozdíl od samospádného sifonu

potřebuje pro své fungování stabilní zdroj elektrické energie, což může být v oblastech

výskytu morénami hrazených jezer zásadní problém. Lze ji použít v případě urgentní
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potřeby snížení, respektive udržení, stávající úrovně výšky hladiny, například dojde-li

k ucpání podzemních odtokových kanálů jezera, nejedná se však o dlouhodobé řešení

situace (Marui & Yoshimatsu, 2004).

5.1.2.3 Umělé zahlubování odtokového koryta

Nejběžnější metodou využívanou pro snížení úrovně  výšky hladiny vody v jezeře je

postupné  zahlubování  odtokového  koryta  do  tělesa  hráze.  Při  tomto  procesu  se

postupně zahlubuje odtokové koryto a zároveň také snižuje úroveň výšky hladiny vody

v jezeře, přičemž se jedná o časově poměrně náročný proces (Lliboutry et al., 1977;

Grabs  &  Hanish,  1993).  Problém  však  může  nastat  v  momentě,  kdy  dojde

k  nekontrolovatelné  erozi  prohlubovaného  koryta.  K  tomu  došlo  v  roce  1950  při

zahlubování odtokového koryta peruánského jezera Jancarurish. Hladina jezera byla

v té době již snížena o 15 m a práce byly téměř u konce, přesto si pád odlomeného

bloku  ledovce  do  jezera,  který  vyvolal  nárazovou  vlnu  a  následně  GLOF,  vyžádal

v údolí přes 200 obětí (Lliboutry et al., 1977). Je tedy vhodnější nejprve snížit úroveň

výšky hladiny vody v jezeře, například pomocí hydraulického sifonu či elektrické pumpy

(viz výše), a teprve poté provést samotné stavební úpravy koryta (Reynolds, 2006).

Uměle zahloubené koryto bývá vždy také zároveň stavebně ošetřeno proti náchylnosti

k vodní erozi (viz 5.1.1.2).

5.1.2.4 Odtokové tunely ražené skrz těleso hráze

Odtokové tunely ražené skrz těleso hráze mohou mít dvě odlišné funkce. První z nich

je funkce přepadu pro případ náhlého vzestupu úrovně výšky hladiny vody u jezer bez

povrchového  odtoku.  Z  důvodu  nekonsistence  a  různorodosti  materiálu  tvořícího

morénu však hrozí vznik průsaku a vnitřní eroze podél tunelu (Grabs & Hanish, 1993).

K tomu došlo po zemětřesení v roce 1970 u peruánského jezera Safuna Alta. Po této

události poklesla úroveň výšky hladiny o 38 m (Lliboutry et al., 1977), respektive 25 m

(Hubbard et al., 2004). V roce 1978 byl dokončen nový odtokový kanál fungující jako

přepad, který je 5 m nad průměrnou úrovní výšky hladiny vody v jezeře (Hubbard et al.,

2004). Druhou možnou funkcí je funkce kanálu pro zabezpečení trvalého odtoku vody

z jezera. V tomto případě je nutné před samotným ražením tunelu snížit úroveň výšky

hladiny vody v jezeře na stanovenou bezpečnou úroveň (Yamada, 1998).

5.1.2.5 Odtokové tunely ražené mimo těleso hráze

Jedná se o tzv.  „norskou metodu“,  protože byla  vynalezena a úspěšně  aplikována

právě v Norsku, kde jsou umělé odtokové tunely zároveň často využívány jako náhony
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k hydroelektrárnám.  Tyto tunely  jsou raženy do horninového podloží  a samotnému

tělesu hráze se vyhýbají. Na rozdíl od ražení odtokových tunelů přímo do tělesa hráze

(viz  5.1.2.4)  tak  nenarušuje tato metoda její  strukturální  integritu  (Grabs  &  Hanish,

1993). Nemá tedy žádný zásadní negativní vliv na stabilitu hráze a lze ji navíc využít

k  výrobě  elektrické  energie,  avšak  finančně  je  tato  metoda  extrémně  nákladná

a  náročná  na  technologie,  což  je  velkou  bariérou  k  jejímu  masovému  využití  ve

vysokohorských oblastech rozvojových zemí.  Příkladem jezera vybaveného umělým

odtokovým tunelem proraženým do kompaktního horninového masivu je jezero Páron

(Cordillera Blanca). Tento tunel byl, za účelem stabilizace, jezera vybudován v průběhu

sedmdesátých  letech  s  nebývale  vysokými  náklady  převyšujícími  tři  čtvrtě  milionu

amerických dolarů (Lliboutry et al., 1977).

5.1.2.6 Řízený odstřel hráze

V  případě  jezer,  u  kterých  by  v  krátkém  časovém  horizontu  nevyhnutelně  došlo

k protržení hráze a katastrofické povodni, je často jediným řešením cílená destrukce

hráze a odpouštění jezera s využitím trhavin (Yamada, 1998). Výhodou tohoto postupu

je především možnost informování a evakuace obyvatelstva s dostatečným časovým

předstihem, než by tomu bylo při spontánní destrukci hráze, například dojde-li u jezera

bez  povrchového  odtoku  k  ucpání  odtokových  kanálů  a  jeho  nekontrolovatelnému

plnění.  Další  uplatnění  má tato  metoda při  vzniku  nového nestabilního  jezera,  kdy

může být  odstřelena  hráz ještě  před úplným napuštěním jezera  a  jeho následným

kolapsem (Grabs & Hanish, 1993). 

   5.2 Opat ření eliminující následky povodn ě

Hrozí-li nebezpečí protržení hráze, v obydlených oblastech je hlavním cílem eliminovat

především ztráty na životech, v druhé řadě pak ekonomické ztráty na infrastruktuře.

Prvním  krokem  je  vymezení  oblastí,  které  by  byly  případnou  povodní  zasaženy.

Za tímto účelem jsou pomocí hydrodynamického modelování povodně  (Bajracharya,

2010), především pak s využitím teoretického maximálního průtoku, vytvářeny mapy

záplavových  území  (Hegglin  &  Huggel,  2008;  Wang  et  al.,  2008).  Ty  vymezují

záplavami ohrožená území a jejich existence je tak nezbytná pro smysluplné územní

plánování. Na takto vymezená území mohou být aplikována vhodná ochranná opatření

(z  hlediska  efektivnosti  a  ceny).  Podle  podstaty  lze  rozlišit  dvě  základní  skupiny

nástrojů, které mají potenciál efektivně omezit negativní dopady povodně: 1) Nástroje

pasivní ochrany; 2) Nástroje aktivní ochrany. 
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      5.2.1 Nástroje pasivní ochrany

Nástroje  pasivní  ochrany  jsou  taková opatření,  která  nemají  žádný  vliv  na  průběh

povodně,  ale  účinně  zmírňují  ztráty  a  škody  povodní  způsobené.  Jedná  se  tedy

zpravidla o různé monitorovací systémy a na ně vázané systémy včasného varování

(Ives et al., 2010), jejichž primární funkcí je omezení fatálních následků povodně (ztráty

na  životech),  dále  o  toleranční  nástroje  (Colombo  et  al.,  2002)  a  relokaci  klíčové

infrastruktury (Yamada, 1998).

5.2.1.1 Monitorovací systémy

Monitorovací  systémy  poskytují  informace  především  o  průtocích  na  sledovaných

tocích, případně přímo o hydrologických charakteristikách nebezpečných jezer (úroveň

výšky hladiny, průtok na odtoku z jezera) a (hydro)meteorologických charakteristikách

jeho okolí (srážky, teplota a tlak vzduchu)(Yamada, 1998). Protože otázka destrukce

hráze a vzniku povodně  může být  pouze v řádech minut  (Clauge  &  Evans,  2000),

zásadní roli hraje aktuálnost a dostupnost dat poskytovaných monitorovacími systémy.

V  ideálním  případě  se  jedná  o  tzv.  real-time  monitoring,  to  znamená  sledování

a vyhodnocování konkrétních parametrů v reálném čase (Bajracharya, 2010).

5.2.1.2 Systém včasného varování obyvatelstva

Hlavním  úkolem systémů  včasného  varování  (early  warning  systém -  EWS)  je  na

základě  dat  z  monitorovacích  systémů  analyzovat  situaci  a  v  případě,  že  ta  bude

vyhodnocena jako potenciálně nebezpčná, pomocí jednoduchých opatření (například

houkáním  sirén)  upozornit  obyvatele  ohrožených  oblastí  a  poskytnout  jim  tak  čas

k evakuaci před příchodem povodňové vlny.  Samotné systémy se skládají  ze třech

částí.  První  část  je  součástí  monitorovací  aparatury a při  překročení daného limitu

(například průtoku) vyšle varovný rádiový signál. Druhou část systému pak tvoří sloupy

přenosové soustavy osazené anténami na příjem a na další šíření signálu. Třetí část

systému v  cílové  oblasti  pak  tvoří  přijímače varovného signálu  vybavené sirénami,

kterými  je  dáván pokyn k případné evakuaci.  Elektrickou energii  pro všechny části

systému pak obvykle zajišťuje solární panel s akumulátorem (Ives et al., 2010).

Systémem včasného varování obyvatelstva disponovaly od roku 1998 oblasti

v nepálském údolí Tamakosi pod morénou hrazeným jezerem Tsho Rolpa, které v té

době díky nárůstu úrovně výšky hladiny představovalo velmi reálné nebezpečí. O čtyři

roky  později  však  neudržovaný  systém přestal  fungovat  a  místní  obyvatelé,  navíc

přesvědčení  o  konečné  stabilizaci  jezera  provedenými  stavebními  úpravami

(viz  5.1.1.2),  postupným rozebíráním  dokončili  zkázu  systému (Bajracharya,  2010).
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Doposud fungujícím příkladem oblasti vybavené stejným systémem je rovněž nepálské

údolí Bhote Koshi,  a to především díky zájmu společnosti provozující v údolí vodní

elektrárnu (Ives et al., 2010).

5.2.1.3 Toleranční nástroje

Následky GLOF nelze v osídlených oblastech zcela potlačit.  Colombo et  al.  (2002)

proto zavádějí pro přijetí určitých dopadů termín „tolerance“. Mezi toleranční nástroje

pak  řadí  pojištění,  které  mírní  ekonomické  následky,  kvalitní  a  dostupný  zdravotní

záchranný systém mírnící dopady na životy a zdaraví obyvatelstva a toleranci  jako

takovou, čili přípustnost vzniku škody.

5.2.1.4 Relokace

Yamada (1998) shledává jako jeden ze zásadních kroků eliminace dopadů  povodně

přemístění  klíčové  infrastruktury  do  oblastí  mimo  záplavová  území.  Jedná  se

především o hlavní přístupové cesty, které i v případě zasažení katastrofální povodní

budou schopny zajistit spojení s postiženými oblastmi, a tím i dostupnost zdravotnické

a  materiální  pomoci.  Dalším  možnou  relokací  pak  je  přestěhování  obyvatel

z nejohroženějších oblastí.

      5.2.2  Nástroje aktivní ochrany

Do  této  skupiny  patří  taková  opatření,  která  aktivně  potlačují  katastrofální  průběh

a následky povodně vzniklé protržením hráze jezera, a to většinou různými stavebními

úpravami  provedenými  v  záplavových  zónách  za  účelem  zachycení  části  vody

uvolněné při  povodni,  případně  jejímu odklonění mimo obydlené,  zemědělsky,  nebo

jinak využívané oblasti.  Jedná se tedy zpravidla o různé retenční nádrže (Costa  &

Schuster,  1988)  a  ochranné protipovodňové  valy  (Colombo  et  al.,  2002;  Shrestha,

2010). Omezením možnosti většího rozšíření u tohoto typu opatření jsou však vysoké

pořizovací náklady a poměrně radikální zásah do přirozeného řečiště. 

5.2.2.1 Retenční nádrže

Retenční nádrže jsou umělé rezervoáry na vodu, jejichž hlavním účelem je zachytit

část, případně celý objem vody uvolněný při povodni a zmírnit průtok. Další funkcí je

například vyrovnáváví rozkolísanosti průtoků během roku. Retenční nádrže jsou velmi

účinné  při  klasických  povodních  vyvolaných  jarním  táním  sněhu,  intenzivními  dešti

a menší povodni typu GLOF. Nejedná se však o opatření, která by byla schopná čelit

povodni GLOF s vysokým magnitudem (Shrestha, 2010). 
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5.2.2.2 Protipovodňové valy

Další  možností  aktivní  ochrany  před  GLOF  je  vybudování  ochranného  valu

odklánějícího  povodňovou  vlnu  mimo  obydlené  /  obhospodařovávané  oblasti

(Shrestha, 2010). Tyto bariéry mohou být budovány z různých materiálů od sypaných

hliněných valů přes dřevěné, kamenné po betonové (Colombo et al., 2002).
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Kapitola 6

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

Srovnávací analýza byla provedena mezi  třemi světovými oblastmi,  ve kterých byly

opakovaně  zaznamenány případy destrukce hrází morénami hrazených jezer. Jedná

se o oblasti severoamerická Kordillera, Cordillera Blanca a centrální Asie (viz Tab. 2).

Tyto oblasti byly vybrány především díky faktu, že v nich výzkum morénami hrazených

jezer a povodní typu GLOF probíhá již několik  desetiletí  a  data o destrukcích jsou

relativně dostupná. 

Srovnávací analýza vychází z dat, která byla nashromážděna z uveřejněných

publikací a volně přístupné internetové databáze DesInventar. V databázi použité pro

srovnávací analýzu je celkem 127 případů destrukcí morénových hrází (viz Příloha 1),

z  toho  95  událostí  představují  destrukce  ve  třech  výše  uvedených  oblastech.

V databázi figurují dva údaje – datum a příčina destrukce. Oba tyto údaje jsou však

zároveň  známy pouze  u 58 událostí,  přičemž 52 z nich  je  v  zájmových oblastech.

Ve srovnávací  analýze je  tak zkoumán podíl  jednotlivých příčin  destrukcí v daných

oblastech (viz 6.1) a časová distribuce těchto událostí (viz 6.2) po letech a měsících

v roce. 

Tab. 2 - Základní charakteristiky zájmových oblastí

 OBLAST POHOŘÍ ZEMĚPISNÉ
SOUŘADNICE NEJVYŠŠÍ VRCHOL(Y)

severo-
americká
Kordillera

Coast Mountains
(Kanada); kanadská

část Rocky Mountains;
Cascade Range (USA)

30°- 50° s.š.
120°-135° z.d.

Mt. Waddington 
(4 019 m n.m.)

Mt. Rainier 
(4 392 m n.m.)

Cordillera
Blanca

Cordillera Blanca;
Cordillera Huayhuash

(obojí Peru)

8° - 10° j.š.
77°-78° z.d.

Huascarán 
(6 768 m n.m.)

centrální
Asie

Himaláj 
(Bhůtán, Čína, Nepál)

27°- 35° s.š.
75°-95° v.d.

Mt. Everest / Sagarmatha 
(8 848 m n.m.)
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   6.1 Příčiny destrukcí

Prokázání  příčiny  u  současných  destrukcí  morénových  hrází  bývá  někdy

problematické,  pokud  jezero  není  soustavně  monitorováno.  O  to  větší  problém  je

relevantní určení příčiny destrukce u starších událostí. Pouze výjimečně je tak příčina

protržení známa s jistotou (Clauge  & Evans, 2000). Z celkového počtu  127 případů

destrukcí  hrází  morénami  hrazených  jezer  v  databázi,  je  prokázaná  nebo

pravděpodobná příčina známa pouze zhruba u poloviny z nich. Konkrétně  se jedná

o 69  událostí, z toho 60 událostí je za zkoumané oblast. 29 událostí za oblast centrální

Asie,  20  za  pohoří  Cordillera  Blanca  a  u  11  za  oblast  severoamerická  Kordillera

(viz Příloha 1). 

      6.1.1 Poměr dynamických a dlouhodobých p říčin

Poměr dynamických a dlouhodobých příčin destrukce (viz 3.2) je ve všech zkoumaných

oblastech nakloněn na stranu dynamických příčin (viz Tabulka 3). Nejvýraznější je tento

fenomén  u  destrukcí  v  pohoří  Cordillera  Blanca,  kde  všech  20  bylo  inicializováno

událostí  dynamického  charakteru.  Naopak  nejvyšší  podíl  dlouhodobých  příčin  je

v  oblasti  centrální  Asie,  a  to  41,4  % případů.  Jedním  z  možných  vysvětlení  této

odlišnosti  může  být  fakt,  že  hráze  morénami  hrazených  jezer  v  této  oblasti  často

obsahují pohřbený led (Yamada, 1998), jehož odtávání, v kombinaci s dalšími faktory,

obecně  může  vést  právě  k  sebedestrukci  hráze,  jakožto  kombinaci  dlouhodobých

příčin.  V  celé  databázi  pak  jsou  dynamické  události  příčinou  destrukcí  v  79,7  %

případů.

Tab. 3 - Poměr dynamických a dlouhodobých příčin

OBLAST
DYNAMICKÉ PŘÍČINY DLOUHODOBÉ PŘÍČINY

CELKEM
počet % počet %

severo-
americká
Kordillera

10 90,9   1 9,1 11

centrální
Asie 17 58,6 12 41,4 29

Cordillera
Blanca 20 100,0   0 0,0 20

Zbytek
světa   8 88,9   1 11,1   9

CELKEM 55 79,7 14 20,3 69
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      6.1.2 Podíl jednotlivých p říčin

Ve všech třech zkoumaných oblastech byl hlavní příčinou destrukce hráze pád ledu do

jezera.  Ve  výskytu  a  podílu  dalších  příčin  se  však  jednotlivé  oblasti  výrazně  liší

(viz  Obr.  15).  V  oblasti  severoamerická  Kordillera  byly  druhou  nejčastější  příčinou

(36,4  %)  intenzivní  srážky  /  tání  sněhu  (viz  3.2.1.4),  což  je  příčina,  která  byla  ze

zkoumaných oblastí  zaznamenána pouze v této oblasti.  Určitou roli  ve výskytu této

příčiny hraje pravděpodobně nadmořská výška, ve které se jezera jednotlivých oblastí

nacházejí,  a  s  ní  spojené klimatické podmínky.  Zatímco v  oblastech centrální  Asie

a Cordillera Blanca jsou jezera převážně situována v nadmořských výškách od 4 000

do 5  000 m n.m.  (Lliboutry  et  al.,  1977;  Yamada,  1998),  v  oblasti  severoamerická

Kordillera to je o poznání níže,  a to zhruba v rozmezí od 1 400 do 2 400 m n.m.

(O'Connor et al., 2001). Protože k tomuto typu destrukce docházelo pouze v letním

období (viz Tabulka 4), jedná se pravděpodobně o protržení v důsledku nárůstu objemu

vody  přitékající  do  jezera,  ke  kterému  došlo  intenzivním  táním  sněhu  /  odtávání

ledovců, eventuálně ještě podpořeným například mimořádným úhrnem srážek.

U jednoho jezera z oblasti severoamerická Kordillera pak došlo k sebedestrukci

hráze. Tato kategorie zahrnuje případy, ve kterých nebyla autory blíže specifikována

příčina  destrukce  jejich  hrází,  ale  jednalo  se  o  protržení  bez  inicializace  událostí

dynamického charakteru. To znamená, že nebylo rozlišeno mezi protržením v důsledku

působení hydrostatického tlaku (viz 3.2.2.3), degradace tělesa hráze působením času

(viz 3.2.2.1) a případně také táním pohřbeného ledu (viz 3.2.2.2). 

V  oblasti  centrální  Asie  byla  právě  sebedestrukce  hráze  druhou

nejzastoupenější  příčinou  kolapsu  (41,4  %).  Tento  vysoký  podíl  může  souviset

s odtáváním pohřbeného ledu, protože hráze morénami hrazených jezer zde pohřbený

led často obsahují (Yamada, 1998; Bajracharya et al., 2007b). Dále v této oblasti bylo

zaznamenáno  po  jedné  destrukci  z  důvodu  ucpání  odtokových  tunelů  a  pádu

horninového materiálu do jezera. 

Druhou  nejčastější  prokázanou  příčinou  destrukce  hráze  jezera  v  oblasti

Cordillera Blanca byl pád horninového materiálu do jezera, a to v 35 % případů. Pád

hmoty do jezera tedy celkem představoval v této oblasti čtyři pětiny příčin destrukcí.

Přestože  všechny  zkoumané  oblasti  patří  do  zóny  s  určitou  náchylností  k  výskytu

zemětřesení,  to  bylo  jako  příčina  protržení  hráze  jezera  hrazeného  morénou

zaznamenáno pouze v oblasti  Cordillera Blanca,  a to dokonce jako třetí nejčastější

příčina. Zemětřesení zde bylo příčinou destrukcí v 15 % případů. Hráz jednoho jezera

v této oblasti se protrhla v důsledku přílivové vlny z protrženého jezera situovaného

výše proti proudu. 
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Obr. 15 - Podíl jednotlivých příčin destrukce
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     6.2 Časová distribuce destrukcí

Rozložení  událostí  v  čase  může  informovat  o  případných  vzorech  ve  výskytu  či

sezónnosti  některých  příčin  destrukce  ve  vztahu  ke  klimatickým  či  jiným  sezónně

proměnlivým faktorům. Z hlediska času tak lze analyzovat  rozložení destrukcí mezi

jedotlivé měsíce roku (viz 6.2.1) a v jednotlivých letech (viz 6.2.2). Data za jednotlivé

roky  mohou  také  sloužit  k  popsání  dosavadního  a  odhadování  budoucího  vývoje

například pomocí lineární regrese (viz 6.2.3).  

      6.2.1 Dle měsíců

Celkem je v databázi k dispozici 66 událostí za porovnávané oblasti, u kterých je znám

měsíc  destrukce  hráze,  z  toho  11  událostí  za  oblast  severoamerická  Kordillera,

25  událostí  za  oblast  Cordillera  Blanca  a  30  událostí  za  oblast  centrální  Asie,

(viz Příloha 1). Distribuce destrukcí morénových hrází v jednotlivých měsících je pro

oblast  centrální  Asie  a  severoamerické  Kordillera  velmi  podobná  (viz  Obr.  16).

K destrukci hrází v těchto oblastech docházelo pouze v období od června do října,

přičemž výrazně  nejvyšší  zastoupení  mají  měsíce  červenec  a  srpen,  tedy  měsíce,

ve kterých je ve velehorských oblastech severní polokoule, kam obě oblasti spadají,

léto. To také souvisí s nejčastější příčinou destrukce – pádem ledu do jezera (viz 6.1) –

jakožto značně sezónní záležitostí v těchto oblastech (viz Tab. 4). 

Obr. 16 - Distribuce destrukcí dle měsíců v roce v %
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Oproti tomu v pohoří Cordillera Blanca v těchto měsících k protrhávání hrází

docházelo jen zřídka. K téměř dvěma pětinám destrukcí zde došlo v prosinci a lednu,

druhým obdobím výskytu destrukcí je pak březen až květen. Rovněž v této oblasti byl

nejčastější příčinou destrukce hráze pád odlomeného bloku ledu do jezera, ovšm ne

sezónně,  jak  je  tomu  v  ostatních  zkoumaných  oblastech,  protože  v  tropickém

podnebném pásu, do něhož Cordillera Blanca spadá, nedochází ke střídání ročních

období známému z našich zeměpisných šířek, ale ke střídání období dešťů a sucha,

přičemž  období  dešťů  nastává  v  širším  pojetí  od  října  do  dubna  (Mark,  2002).

Ke čtyřem pětinám destrukcí došlo v oblasti Cordillera Blanca v období od prosince do

května,  což s  obdobím dešťů  koresponduje.  Ke všem destrukcím v důsledku pádu

horninového materiálu do jezera (druhá nejčastější příčina destrukce v této oblasti (viz

Obr. 15)) došlo v této oblasti rovněž v období dešťů. Výskyt sebedestrukcí hrází pouze

v období od června do října, s vrcholem v červenci a srpnu, pravděpodobně naznačuje

vztah k odtávání pohřbeného ledu.

Tab. 4 - Různé příčiny destrukce dle měsíců

MĚSÍC
SEVERO-

AMERICKÁ
KORDILLERA

CENTRÁLNÍ
ASIE

CORDILLERA
BLANCA

ZBYTEK
SVĚTA CELKEM

I. ● ● ● ● ● ● ●

II. ●

III. ● ● ●

IV. ● ● ● ● ●

V.
● ● ● ●

VI.
● ● ● ● ● ●

VII.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

VIII.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

IX.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X.
●● ● ● ● ● ● ●

XI. ●

XII. ● ● ● ● ●

● - jedna událost; ● - dvě události; ● - tři události; 
● - pád ledu; ● - pád horninového materiálu; ● - sebedestrukce; ● - zemětřesení; ● - intenzivní
srážky / tání sněhu; ● - tání pohřbeného ledu; ● - ucpání odtokových tunelů; ● - povodňová vlna
z výše položeného jezera
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      6.2.2 Dle rok ů

Analýza  výskytu  destrukcí  morénami  hrazených  jezer  dle  roků  byla  provedena  na

destrukcích, ke ketrým došlo mezi lety 1900 a 2009. Při celkovém počtu 75 destrukcí

v  databázi  za  zkoumané  oblasti,  u  kterých  je  znám  rok  protržení,  nelze  hodnotit

distribuci těchto událostí za jednotlivé roky, ty proto byly sloučeny do skupin po pěti

letech.  Mezi  lety 1900 a 1924 byla ve všech oblastech zaznamenána pouze jedna

destrukce morénové hráze (viz Obr.  17),  a to  v oblasti  centrální Asie v roce 1902.

Otázkou však zůstává, zda-li v tomto období k destrukcím skutečně nedocházelo, nebo

jen  nebyly  zaznamenány,  například  nezpůsobilo-li  protržení  hráze  žádné  výrazné

škody, navíc například pohoří Coast Mountains (oblast severoamerická Kordillera) bylo

v té době prakticky neobydlené a zcela tak chybí dobové záznamy o těchto událostech.

Oproti tomu v obydlených údolích pohoří Cordillera Blanca existují záznamy o těchto

katastrofách již od počátku osmnáctého století (Zapata, 2002). Další výrazný pokles

počtu událostí ve všech oblastech je od roku 2005. To může být naopak důsledek toho,

že tato data nebyla zatím zpracována a publikována.

Obr. 17 - Počet destrukcí morénových hrází mezi lety 1900 a 2009

V oblasti Cordillera Blanca došlo k největšímu počtu destrukcí mezi lety 1935 a

1944. V tomto období se protrhlo celkem osm hrází - tři mezi lety 1935 a 1939 a pět

mezi lety 1940 a 1944. Tyto události si vyžádaly tisíce obětí na životech (Zapata, 2002;

Carey, 2005) a iniciovaly intenzivní výzkum morénami hrazených jezer v této oblasti.
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Tento výzkum u nejnebezpečnějších z nich vyústil k jejich stabilizaci za pomoci různých

stavebních úprav (Lliboutry et al., 1977, Reynolds, 2003). A právě tyto úpravy mohou

být jedním z možných vysvětlení následného poklesu počtu protržených jezer v této

oblasti. Dalšího vrcholu pěti protržených jezer křivka oblasti Cordillera Blanca dosáhla

mezi lety 1970 a 1974, ovšem všechna jezera se protrhla jako následek jediné události,

a to zemětřesení ze dne 31.5.1970. Po této katastrofické události, před kterou jezera

nemohly ochránit ani případné stavební úpravy, byla zaznamenána další destrukce až

za 27 let. Oproti tomu v oblasi centrální Asie se od roku 1955 až do roku 2004 každých

pět  let  vyskytly  minimálně  dva případy destrukce morénové hráze,  přičemž nejvíce

případů  -  šest  -  bylo  zaznamenáno  mezi  lety  1980  a  1984,  což  může  souviset

s nadprůměrnými průměrnými ročními teplotami na severní polokouli v tomto období

(Jones & Bradley, 1992 in O'Connor et al., 2001).

      6.2.3 Vývoj po čtu událostí v čase

Pro  vyjádření  vývoje  počtu  událostí  v  čase  byla  použita  metoda  lineární  regrese,

aplikovaná na stejná data, jako v bodě  6.2.2. V období mezi lety 1900 a 2009 má

funkce  lineární  regrese,  popisující  vývoj  počtu  událostí  oblastí  severoamerická

Kordillera  a  Cordillera  Blanca,  velmi  mírně  rostoucí,  téměř  konstantní,  průběh

(viz Tab. 5). Nízké hodnoty koeficientu determinace (R2) pak vypovídají o tom, že data

za tyto oblasti nevykazují znaky lineární závislosti. Oproti tomu směrnice funkce pro

oblast  centrální  Asie  0,14  s  koeficientem  determinace  0,29  vypovídá  o  rostoucím

trendu výskytu destrukcí hrází morénami hrazeních jezer v tomto období. Směrnice

rovnice lineární regrese pro celý svět pak dosahuje hodnoty ještě vyšší, a to 0,26.

Tab. 5 - Lineární regrese vývoje počtu událostí 

OBLAST
OBDOBÍ 1900-2009 OBDOBÍ 1920-2004

Rovnice lineární regrese R2 Rovnice lineární regrese R2

severo-
americká
Kordillera

f(x)= 0,02x + 0,53 0,02 f(x)= - 0,02x + 1,15 0,01

centrální
Asie f(x)= 0,14x – 0,08 0,29 f(x)= 0,21x + 0,04 0,37

Cordillera
Blanca f(x)= 0,03x + 0,75 0,01 f(x)= - 0,02x + 1,63 0,01

Svět f(x)= 0,26x + 1,71 0,22 f(x)= 0,19x + 4,24 0,10

Při  změně  zkoumaného období na roky 1920-2004 (vezmeme-li  v  potaz,  že

v období 1900-1919 nemusely být data zaznamenána a od roku 2005 data ještě nejsou
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publikovaná (viz 6.2.2)), nedojde k žádné výrazné změně stávajících trendů. Funkce

lineární regrese pro oblast severoamerická Kordillera je pro toto období konstantní, pro

oblast Cordillera Blanca dokonce mírně klesající, ovšem v obou případech s nízkými

koeficienty determinace. Směrnice pro oblast centrální Asie je však za toto období 0,21,

přičemž hodnota R2 je 0,37. Jedná se tedy o oblast s nejstrmějším rostoucím trendem

a zároveň s nejsilnější lineární závislostí počtu destrukcí hrází v čase.
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Kapitola 7

DISKUSE

Výsledky analýzy zastoupení jednotlivých příčin destrukce hrází a časové distribuce

těchto událostí mohou být diskutované v podstatě ze dvou hledisek. Prvním z nich je

diskuse databáze jako takové (viz 7.1), a druhým diskuse závěrů samotné srovnávací

analýzy (viz 7.2).

   7.1 Databáze

Relevantnost  takto  vytvořené  databáze  destrukcí  hrází  jezer  hrazených  morénami

může být  negativně  ovlivněna hned několika faktory.  Prvním z nich je nejednotnost

jmen jezer. Jedná se o rozdíly vzniklé přepisy názvů téhož jezera do různých jazyků.

Například Gelhaipco (Ives et al., 2010) a Jilaucuo (Jiang et al.,  2004) jsou rozdílné

přepisy  jména stejného tibetského jezera.  Některá jezera  v  odlehlých neosídlených

oblastech a menší jezera navíc často ani nejsou pojmenovaná, proto autoři používají

k jejich popsání název řeky v údolí, které hradí, případně název ledovce, jehož moréna

tvoří  hráz,  přičemž  opět  dochází  k  situaci,  kdy  je  stejné  jezero  různými  autory

pojmenováváno odlišně. Jedno z protržených jezer v Oregonu Clauge & Evans (2000)

nazývají Squaw Creek podle toku v údolí, kdežto O'Connor et al. (2001) podle ledovce

Dallier  Glacier.  Tyto okolnosti  zvyšují  nepřehlednost  a možnost  záměny či  zdvojení

události.  Dalším faktorem je nejednotnost uváděné příčiny destrukce hráze, protože

různí  autoři  na  základě  svých  výzkumů  uvádějí  rozdílné  příčiny.  Například  příčina

protržení hráze tibetského jezera Jinco. Zatímco Ding  & Liu (1992) uvádějí pád ledu

do jezera, Liu Chaohai & Sharma, 1988 in O'Connor et al., 2001 uvádějí intenzivní tání.

Při vytváření databáze byl kladen velký důraz na eliminaci takto vzniklých chyb, a to

především porovnáním dalších dostupných informací o destrukcích (datum, případně

poloha jezera, objem, atd.) a využitím více zdrojů dat. 

Původním  záměrem  bylo  navíc  ještě  zařadit  protržená  jezera  do  každé  ze

čtyřech typologií morénami hrazených jezer (viz 2.3), to se ale záhy ukázalo jako velmi
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problematické  až  nereálné,  obzvlášť  u  dvou  z  typologií.  Zřejmě  největší  problém

nastává  s  typologií,  která  morénami  hrazená  jezera  dělí  dle  (ne)přítomnosti

pohřbeného ledu (viz 2.3.1), protože pokud u daného jezera neproběhl terénní výzkum,

který by přítomnost pohřbeného ledu potvrdil nebo vyvrátil, nelze jezero v této typologii

zařadit.  Určení,  zda-li  jezero  v  době  svého  protržení  bylo  v  přímém  kontaktu

s ledovcem či  nikoliv (viz 2.3.3), je u starších událostí rovněž obtížné, nebyla-li tato

jezera zkoumána, nebo mapována. Do typologie dělící jezera podle způsobu odtoku

vody z nich (viz 2.3.4)  lze jezera zařadit  na základě  zkoumání snímků  DPZ, jsou-li

k  dispozici  v  dostatečném  rozlišení  a  za  období  před  protržením  hráze.  Jedinou

typologií,  do níž lze protržená jezera zařadit i  zpětně  (za předpokladu, že je známá

přesná poloha jezera), a to pouze pomocí soudobých snímků DPZ (a to i pro starší

události),  je typologie dělící jezera dle typu morény a způsobu zahrazení (viz 2.3.2).

   7.2 Srovnávací analýza

Podíl objasněných případů destrukcí v databázi dosahuje v zájmových olastech zhruba

dvou třetin. Vzhledem k tomu, že některé příčiny destrukce se prokazují obtížněji, než

jiné (například morfologické důkazy pádu horninového materiálu do jezera lze zpravidla

pozorovat  i  s  určitým  časovým  odstupem,  kdežto  v  případě  sebedestrukce  hráze

zapříčiněné její degradací v důsledku stáří žádné takové důkazy neexistují), zůstává

obecně  u  takto  postavených  analýz  otázkou,  je-li  nejčastější  příčina,  tedy  pád

odlomeného  bloku  ledu  (ledové  či  sněhové  laviny)  do  jezera  skutečně  nejčastější

příčinou destrukce morénových hrází ve všech případech destrukcí (to znamená jejíž

podíl  je  majoritní  i  u  destrukcí  s  neprokázanou  příčinou),  nebo  pouze  nejčastěji

objasněnou příčinou, která by u destrukcí s neprokázanou příčinou tvořila výrazně jiný

(nižší) podíl. 

Jedná se tedy o analýzu prokázaných příčin destrukcí, jejíž výsledky však nelze

vztahovat na všechny případy destrukce.  Obdobně  u  vývoje počtu událostí  zůstává

otázkou,  zda-li  skutečně  roste  počet  destrukcí,  nebo  pouze  počet  zaznamenaných

destrukcí. Rovněž sloučení destrukcí do jiných než pětiletých období u analýzy jejich

časové distribuce, by pravděpodobně  vedlo k poněkud rozdílným výsledkům, ovšem

nemělo by se jednat o výrazně odlišné výsledky.
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Kapitola 8

ZÁVĚR

Existuje  celkem  osm  hlavních  příčin  destrukce  morénových  hrází.  Ty  lze  podle

charakteru rozdělit na dynamické a dlouhodobé. Dynamickými příčinami pak jsou pád

hmoty do jezera, přičemž se může jednat o horninový materiál (sklaní řícení, sesuvy),

nebo  odlomené  bloky  ledu,  ledové  či  sněhové  laviny,  dále  zemětřesení,  ucpání

odtokových  kanálů  u  jezer  bez  povrchového  odtoku,  povodňová  vlna  z  výše

položeného jezera či intenzivní srážky / tání sněhu. Dlouhodobými příčinami pak jsou

protržení  jezera  v  důsledku  degradace  tělesa  hráze  působením  času,  odtávání

pohřbeného ledu a působení hydrostatického tlaku. Všechny tyto příčiny vedou (přes

více  než  dvacet  možných  mechanismů)  pouze  ke  dvěma  konečným  fázím,  a  to

průlomu hráze a destrukci  hráze v důsledku vodní eroze,  přičemž se může jednat

o intenzivní krátkodobou erozi, vnitřní erozi (průsak) a dlouhodobou erozi. 

Richardson a Reynolds (2000a) uvádějí,  že dominantní podíl  na destrukcích

hrází  morénami  hrazenýách  jezer  mají  příčiny  dynamického  charakteru.  U  dat

v databázi použité pro srovnávací analýzu je podíl dynamických a dlouhodobých příčin

destrukce rovněž nakloněn výrazně na stranu dynamických inicializačních příčin, a to

v  poměru  zhruba  4:1.  Ovšem  mezi  jednotlivými  oblastmi  existují  značné  rozdíly.

Zatímco v pohoří Cordillera Blanca bylo všech 20 destrukcí, u kterých je známa příčina,

inicializováno událostí  dynamického charakteru,  v  oblasti  centrální  Asie  dlouhodobé

příčiny  způsobily  destrukci  hráze jezera  ve  více než dvou pětinách případů.  Jedno

z možných vysvětlení pro tento nadprůměrný podíl dlouhodobých příčin destrukcí v této

oblasti by mohlo být vysoké zastoupení jezer s nestabilními hrázemi, které obsahují

pohřbený  led  (Yamada,  1998;  Bajracharya  et  al.,  2007b)  a  jsou  tak  náchylnější

k  sebedestrukcím,  čemuž  odpovídá  rovněž  zastoupení  prokázaných  příčin  v  této

oblasti.

Nejčastější příčinou destrukce hráze ve všech oblastech byl pád odlomených

bloků ledu, respektive pád ledových (sněhových) lavin do jezera. Tuto příčinu uvádějí

jako hlavní také například Costa & Schuster (1988), Ding & Liu (1992), Clauge & Evans
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(2000), Jiang et al. (2004) či Awal et al. (2010). V pohoří Cordillera Blanca byl podíl této

příčiny  na  všech  objasněných  případech  destrukcí  45  %,  v  oblasti  centrální  Asie

52,8 % a dokonce 54,5 % v oblasti severoamerická Kordillera. Ve výskytu a podílu

dalších příčin jsou však mezi jednotlivými oblastmi výrazné rozdíly. V oblasti centrální

Asie  byla  druhou  nejčastější  přičinou  sebedestrukce  hráze  (41,4  %),  jakožto

nekonkrétní příčina reprezentující kombinované působení všech dlouhodobých příčin,

a to z důvodů  uvedených výše. V oblasti  severoamerická Kordillera tvořily více než

třetinu  případů  intenzivní  srážky /  tání  sněhu.  To může být  důsledek  značně  nižší

nadmořské výšky jezer v této oblasti, oproti jezerům ostatních dvou oblastí. V pohoří

Cordillera  Blanca byly významně zastoupeny další dvě příčiny, a to pád horninového

materiálu (35 %) a zemětřesení (15 %),  které bylo jako příčina destrukce morénové

hráze zaznamenáno pouze v této oblasti,  přestože všechny tři oblasti mají potenciál

k jeho výskytu.

Měsíční  distribuce  destrukcí  je  ovlivněna  zeměpisnou  polohou  (především

zeměpisnou šířkou),  ve které se daná pohoří  nacházejí.  V oblastech centrální  Asie

a severoamerická Kordillera došlo ke všem událostem v obodobí od června do října,

tedy v širším období léta ve vysokohorských oblastech severní polokoule, přičemž na

destrukce  jednoznačně  „nejplodnějším“  měsícem  byl  v  obou  oblastech  červenec

(36,67  %  případů  v  oblasti  centrální  Asie  a  dokonce  45,45  %  případů  v  oblasti

severoamerická Kordillera). Oproti tomu v pohoří Cordillera Blanca nastává v těchto

měsících období sucha a k destrukcím docházelo pouze velmi zřídka. V této oblasti

došlo k 80-ti %  destrukcí v období od prosince do května, což reflektuje období dešťů. 

Na rozdíl  od určitých pravidelností  v měsíčních  distribucích destrukcí  nejsou

žádné patrné vzory ve výskytu destrukcí v jednotlivých letech. To potvrzují i rovnice

lineární regrese vývoje počtu událostí, respektive jejich koeficienty determinace. Pouze

oblast centrální Asie vykazuje za období 1920-2004 se směrnicí 0,21, při koeficientu

determinace 0,37, výraznější rostoucí trend. 
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JEZERO OBLAST STÁT DATUM DESTRUKCE P ŘÍČINA DESTRUKCE REFERENCE
Bachamancha Tso CA Bhůtán 1960 [10]
Luggye Tsho CA Bhůtán 7.10.1994 sebedestrukce [10]; [20]
Tarina Tso CA Bhůtán 1957 [10]
Ayaco CA Čína 15.8.1965 pád ledu [1]; [5]; [10]; [21]

17.8.1969 pád ledu [1]; [5]; [10]; [21]
18.8.1970 pád ledu [1]; [5]; [10]; [21]

Bugyai CA Čína 23.7.1972 pád ledu [5]
Damenhai CA Čína 26.9.1964 skalní řícení [1]; [5]; [10]; [11]
Gelhaipu CA Čína 21.9.1964 pád ledu [1]; [5]; [10]; [11]; [21]
Guangxiecuo CA Čína 15.7.1988 pád ledu [5]; [10]; [11]
Hailuogou CA Čína 7/1955 [5]

7/1966 [5]
30.8.1976 [5]

Jinco CA Čína 27.8.1982 pád ledu [1]; [5]; [11]; [16]; [21]
Longda CA Čína 25.8.1964 pád ledu [1]; [5]; [11]; [21]
Mitui Cho CA Čína 14.7.1988 pád ledu [1]; [11]
Qubixiama CA Čína 10.7.1940 pád ledu [1]; [5]; [10]; [11]
Sangwang CA Čína 16.7.1954 pád ledu [1]; [5]; [10]; [11]
Zanaco CA Čína 6.6.1996 [10]
Zari CA Čína 24.6.1981 pád ledu [1]; [5]; [11]
Zhangzangbo CA Čína 7/1964 sebedestrukce [5]; [10]; [21]

11.7.1981 ucpání odtokových tunelů [1]; [5]; [21]
Zhanlonba CA Čína 1902 [5]; [16]
Zirema CA Čína 11.7.1981 pád ledu [5]; [11]
Barun Khola CA Nepál sebedestrukce [10]
Dig Tsho CA Nepál 4.8.1985 pád ledu [4]; [10]; [12]; [21]
Chokarma Cho CA Nepál sebedestrukce [10]
Chubung CA Nepál 12.7.1991 sebedestrukce [1]; [12]
Kebache lake CA Nepál 15.8.2003 sebedestrukce [10]

8.8.2004 sebedestrukce [10]
Mugu Karnali CA Nepál sebedestrukce [10]
Mustang CA Nepál sebedestrukce [10]
Nagama Pokhari CA Nepál 23.6.1980 sebedestrukce [1]; [10]
Nare CA Nepál 2.-3.9.1977 sebedestrukce [1]; [3]; [4]; [10]; [16]
Punchan CA Nepál 1980 [21]
Sabai tsho CA Nepál 3.10.1998 [17]
Tam Pokhari CA Nepál 3.9.1988 pád ledu [1]; [10]
Taraco CA Nepál 28.8.1935 sebedestrukce [1]; [5]; [10]; [16]; [21]
Allicocha CB Peru před rokem 1950 [16]

před rokem 1970 [16]
Artesoncocha CB Peru 16.-17.7.1951 pád ledu [4]; [14]; [16]
Artizón Baja CB Peru 20.3.1997 pád horninového materiálu [22]
Ayhuinyaraju CB Peru 17.1.1945 pád horninového materiálu [16]; [22]
Carhuacocha CB Peru 17.1.1945 pád horninového materiálu [22]
Huascarán CB Peru [16]
Chacrucocha CB Peru před rokem 1950 [16]
Jancaruish CB Peru 20.10.1950 pád ledu [4]; [14]; [16]
Jircacocha CB Peru 13.12.1941 povodňová vlna z výše položeného jezera [22]
Laguna 513 CB Peru 4/2010 pád ledu [18]
Laguna Artesa CB Peru 20.1.1938 pád ledu [16]; [22]
Laguna Soltera CB Peru 14.3.1932 [16]
Librón CB Peru 31.5.1970 pád ledu [22]
Magistral lake CB Peru 1938 [22]
Milluacocha CB Peru 6.11.1952 [22]
Pacliashcocha CB Peru 1/1997 pád ledu [22]
Palcacocha CB Peru 13.12.1941 pád ledu [6]; [16]; [22]

19.3.2003 pád horninového materiálu [19]
Quebrada Huashesca CB Peru [16]
Quebrada Santa Cruz CB Peru 1932-1951 [16]
Quebrada Shantoc CB Peru [16]
Rajucolta CB Peru 24.6.1883 [22]
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PŘÍLOHY

Příloha 1 - Databáze destrukcí hrází morénami hrazených jezer
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JEZERO OBLAST STÁT DATUM DESTRUKCE P ŘÍČINA DESTRUKCE REFERENCE
Safuna Alta CB Peru Od 31.5.1970 zemětřesení [4]; [14]; [16]

22.4.2002 pád horninového materiálu [8]
Suerococha CB Peru 20.4.1941 [22]
Tullparaju CB Peru 1953 pád horninového materiálu [22]
Tumarina CB Peru 19.12.1965 pád ledu [22]
Ulta Quebrada CB Peru 4/1939 [16]
Yanacochachica CB Peru 31.5.1970 zemětřesení [14]; [22]
Yanaraju CB Peru 31.5.1970 pád ledu [22]

CB Peru 8.12.1959 pád horninového materiálu [22]
CB Peru 31.5.1970 zemětřesení [14]; [22]
CB Peru 6.1.1725 [22]

Bridge galcier SAC Kanada 1964-1970 [16]
Klattasine lake SAC Kanada 7/1971-10/1973 [4]; [6]; [16]
North Macoun Lake SAC Kanada 7/1983 sebedestrukce [3]
Nostetuko Lake SAC Kanada 19.7.1983 pád ledu [3]; [4]; [6]
Patience mountain SAC Kanada 1951-1966 pád ledu [3]; [16]
Queen Bess SAC Kanada 12.8.1997 pád ledu [3]; [13]
South Macoun Lake SAC Kanada před rokem 1949 pád ledu [3]
Tats lake SAC Kanada 28.6.1990 pád ledu [3]
Tide lake SAC Kanada 1927-1930 intenzivní srážky/tání [3]
Broken top SAC USA 7.10.1966 pád ledu [3]; [4]; [16]
Collier Glacier SAC USA 7/1942 intenzivní srážky/tání [16]
Conness Glacier SAC USA léto 1939 [16]
Eugene Glacier – east SAC USA 12.8.1933 [16]
Eugene Glacier – west SAC USA 1933-1949 [16]
Jefferson park – east SAC USA 21.8.1934 intenzivní srážky/tání [16]
Jefferson park – west SAC USA 1957 [16]
Snowking mts. SAC USA před rokem 1955 [16]
Squaw Creek SAC USA 7.9.1970 intenzivní srážky/tání [3]; [4]; [16]
Three Fingered Jack SAC USA před rokem 1960 [16]

1979-1988 [16]
Waldo glacier SAC USA před rokem 1937 [16]

7/1951 [16]
White Branch SAC USA 7/1942 [3]; [4]
Tempanos Argentina 1942-1953 intenzivní srážky/tání [3]; [4]; [16]
Gemelli di Ban Itálie 9/1971 [16]
Miage Itálie 8/1930   [16]

10.8.1950 [16]
20.7.1955 [16]

6/1956 [16]
1961 [16]
1962 [16]

8/1963 [16]
1964 [16]

8.7.1986 [16]
9.8.1990 [16]

Scerscen Itálie 6.-7.8.1924 [16]
Scersen Itálie 10.8.1927 [16]
Settentrionale delle Locce Itálie 17.7.1979 intenzivní srážky/tání [16]

7.7.1970 [16]
2.8.1978 [16]

Akkul Kazachstán 8.7.1963 [16]
Moraine No. 13 Kazachstán 3.8.1977 tání pohřbeného ledu [3]; [4]; [16]
M. Almatinka lake 2 Kyrgyzstán [9]
Zyndan Glacier lake Kyrgyzstán 24.7.2008 [14]
Austre Okstindbreen Glacier Norsko 5.8.1977 [16]
Fjaerland Norsko 8.5.2004 [2]
Galrittferner Rakousko 7.8.1890 pád ledu [3]; [4]; [16]
Madatschferner Rakousko 5.8.1874 [3]; [4]; [16]
Gruben lake 1 Švýcarsko 1968 povodňová vlna z výše položeného jezera [9]

1970 povodňová vlna z výše položeného jezera [9]
Märjelensee Švýcarsko 1878 [7]
Roseggletscher Švýcarsko 21.-22.8.1954 intenzivní srážky/tání [16]
Sirwolte lake Švýcarsko 24.9.1993 intenzivní srážky/tání [9]
Steingletscher Švýcarsko 1956 [16]
Keppel Cove Tarn Velká Británie 29.10.1927 intenzivní srážky/tání [16]

SAC – Severoamerická Cordillera; CB – Cordillera Blanca; CA – Centrální Asie

[1] – Barjacharya et al., 2006; [2] – Breien et al., 2008; [3] – Clauge & Evans, 2000; [4] – Costa & Schuster, 1988
[5] – Ding & Liu, 1992; [6] – Evans & Clauge, 1994; [7] – Horstmann, 2004; [8] – Hubbard et al., 2005; [9] - Huggel et al., 2002; 
[10] – Ives et al., 2010; [11] – Jiang et al., 2004; [12] – Kattelmann & Watanabe, 1997; [13] – Kershaw et al., 2005; 
[14] – Lliboutry et al., 1977; [14] – Narama et al., 2010; [16] – O'Connor et al., 2001; [17] - Richardson, 2010
[18] – V. Vilímek & J. Klimeš, ústní sdělení; [19] – Vilímek et al., 2005b; [20] - Watanabe & Rothacher, 1996; [21] – Yamada, 1998
[22] – Zapata, 2002


