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Analýza vzniku a vývoje povodní na řece Dyji 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá výskytem povodní v povodí horního toku Dyje po 
závěrový profil Podhradí nad Dyjí. Jsou analyzovány povodňové epizody z hlediska jejich 
vzniku, četnosti výskytu, sezonality, trendu ve výskytu, příčinných povětrnostních situací. 
K analýze byl použit soubor dat ČHMÚ pro profil Podhradí v období 1934-2010 (maximální 
měsíční průtoky a povodňové vlny). Dále jsou zhodnoceny fyzicko-geografické poměry 
povodí a jejich možný vliv na výskyt a průběh povodní. Byla určena dvě období povodňového 
neklidu v zimě (hlavně v březnu) a podružné období v létě. Zimní povodně vznikají táním 
sněhu při prudkých oblevách spolu s dešťovými srážkami, letní z trvalých i přívalových 
srážek. Jako příčinné povětrnostní situace byly určeny zejména západní cyklonální proudění, 
brázda nízkého tlaku a cyklóna nad střední Evropou. V posledním desetiletí výrazně vzrostl 
výskyt povodní na horní Dyji i jejich extremita, tři největší změřené povodně proběhly právě 
v této době. 

Klíčová slova: povodně, sezonalita povodní, hydrosynoptika, Dyje 

 

Analysis of the Dyje River floods generation and their development 

Abstract 

This master thesis focuses on the flood events on the upper Dyje River catchment to 
the Podhradí nad Dyjí profile. It analyses the flood regime, the frequency of flood events, the 
seasonality of their occurrence, the causal circulation conditions of the atmosphere, 
mechanism of genesis of extreme floods. Data from Podhradí nad Dyjí gauging station were 
applied for analysis. The input data were monthly peak discharges and 1hour-step flood 
discharges (1934-2010). Also physical-geographical characteristics of the catchment are 
discussed as factors influencing runoff condition in there. The highest flood occurrence 
frequency was identified in late winter (March) and in summer. The causes of winter floods 
are rapid warming and snow thawing accompanied by rain and summer floods are caused by 
frontal and torrential rain. As the causal weather situations western cyclonic circulations, 
trough of low pressure air and cyclone over central Europe were analysed. The highest flood 
activity was recognized in the last decade, when three major flood events occurred. 

Key words: floods, flood seasonality, hydrosynoptics, Dyje River 
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1. ÚVOD 
 

Povodně jsou jedny z nejčastějších a nejničivějších přírodních extrémů v České 

republice. Bezprostředně ovlivňují lidské životy, způsobují veliké škody na majetku i na 

životech. Vyskytují se relativně pravidelně v čase a prostoru, jen s rozdílnou extremitou. 

Záplavy jsou přirozeným přírodním procesem, ale jelikož člověk svým konáním zasahuje do 

přírodního prostředí, zpětně ovlivňuje i režim a extremitu povodní. Způsobené škody jsou pak 

o to větší, o co víc člověk využívá říční nivy a záplavové zóny. V posledních patnácti letech 

se v ČR navíc vyskytlo několik katastrofálních povodní, zmiňme povodeň na Moravě a ve 

Slezsku v létě roku 1997 a 1998 a v Čechách v létě roku 2002. Tyto velké povodně naznačují 

zvyšování extrémů v posledních letech, odhaduje se totiž, že byly v oblastech největší za 

posledních 100 – 200 let. Otázkou zůstává, jaký podíl na tom mají antropologické změny 

v krajině a jaký vliv mohou mít současné změny klimatu. 

Povodně, jejich vznik a vývoj, velikost, režim a dopady jsou důležitým předmětem 

studia proto, aby bylo možné určovat pravděpodobnost jejich výskytu a rozsah v budoucnu. 

Aby mohly být zhodnoceny možnosti ovlivnění průběhu povodně - aby podle nich mohla být 

navržena vhodná efektivní protipovodňová ochrana i preventivní opatření, aby se daly 

povodně předpovídat s dostatečným časovým předstihem a snížily se tak škody na minimum. 

Na základě výskytu historických povodní může být určen povodňový režim toku. 

Studium proběhlých povodňových událostí je důležité pro porozumění mechanismu vzniku 

povodní, vztahů mezi meteorologickými a hydrologickými jevy a fyzicko-geografickými 

faktory prostředí. Žádná povodeň není zcela totožná, každé povodí je různě citlivé na různé 

příčinné typy atmosférické cirkulace. Proto není možné závěry učiněné pro jeden tok 

aplikovat na ostatní.  

Tato práce se zaměřuje na povodně vzniklé na horní Dyji v oblasti Českomoravské 

vrchoviny a rakouského Waldviertelu. Horské a vrchovinné oblasti, pramenné oblasti větších 

toků, jsou častým místem vzniku velkých povodní a nejinak je tomu na Dyji. V povodí horní 

Dyje po závěrový profil Podhradí nad Dyjí, na které se tato práce zaměřuje, se nachází 

několik význačných menších měst (Telč, Dačice, Slavonice), které jsou ohroženy 

povodňovým rizikem v této oblasti, kde se extrémní průtoky vyskytují obzvláště při jarních 

oblevách, ale také při letních lijácích. Navíc zdrojnice Dyje protékají poměrně úzkými 
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údolími, takže voda nemá moc možností se rozlít do okolí. Níže po toku bývají průtoky 

snižovány a povodně redukovány vodními díly Vranov, Znojmo a Nové Mlýny. 

1.1 CÍLE PRÁCE  
 

Cílem této práce je analyzovat historické povodně a pomocí nich zhodnotit povodňový 

režim horní Dyje, určit sezonalitu výskytu povodní a její případné změny, zjistit frekvenci 

povodní, najít případné trendy v jejich výskytu a v extremitě. Posoudit případný vliv fyzicko-

geografických podmínek povodí a antropologického ovlivnění. Dále vymezit příčinné 

synoptické situace a zhodnotit, zda určitým příčinným synoptickým typům odpovídá určitý 

druh povodňových vln, tedy zhodnotit odtokovou odezvu na základě příčinného synoptického 

typu.  

1.2 LITERÁRNÍ REŠERŠE PROBLEMATIKY 
 

Příčinami a průběhem povodní se již zabývalo mnoho vědců nejen v České republice. 

Jako vědeckého průkopníka dílčích věd k tomuto tématu můžeme označit meteorologa A. 

Strnada či meteorologa a klimatologa prof. Augustýna, který analyzoval povodeň v Čechách v 

roce 1890. K hydrosynoptickému hodnocení povodní významně přispěl Brádka a kol. (1961, 

1968) svými pracemi o počasí v typických povodňových situacích a vypracováním Katalogu 

povětrnostních situací pro území ČSSR, vztahem atmosférické cirkulace a srážek se zabývali 

Brázdil a Štekl (1986), Hladný, Chalušová a Vlasák (2001) publikovali práci o studiu 

hydrosynoptiky povodní, Brázdil (2002) studoval vztah mezi meteorologickými extrémy 

v Čechách a výskytem povodní, Vrabec a kol. (2002) analyzoval spolehlivost hydrologických 

předpovědí povodní, které pracují s mnoha příčinnými faktory, Huth a Buchtele (2003) ve své 

práci studují vztah výskytu typů atmosférických cirkulací a povodní, souborně se příčinami a 

průběhem povodní se zabývá také Hladný a kol (2005) a Brázdil a kol. (2005). Ouarda a kol. 

(2006) ve svém článku diskutují metody analýzy sezonality povodní, Brázdil a Kirchner 

(2007) se zabývají přírodními extrémy na Moravě a ve Slezsku, tedy nejen povodněmi, práce 

Čekala a Hladného (2007) se zaměřuje na regionalizaci sezonálního výskytu povodní, 

Pondělíček a Marun (1997) studovali ledový režim malých toků, ledový a teplotní režim toků 

sledovali i Kadeřábková a Rous (1998).  
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Na téma příčin a průběhů povodní na určitých tocích bylo zpracováno nespočet prací. 

Uveďme např. Vavruškovu (1989) studii synoptických příčin povodní na Otavě a Lužnici, 

Black a Werritty (1997) práci o sezonalitě povodní v severní Británii, Vlasákovu (2000) 

analýzu zimních povodní na Otavě, Munzar (2000) analyzoval historické povodně ve střední 

Evropě, Čekal (2007) studoval atmosférické příčiny povodní na Ohři. Květoň a kol. (2002) se 

zabývali příčinnými srážkami a Pavlík a kol. (2002) synoptickými příčinnými podmínkami 

povodně v srpnu 2002, komplexně tuto povodeň analyzoval i Hladný (2003) a Kříž (2003) se 

zaměřil na fyzicko-geografické podmínky vzniku této povodně. Březková a Šálek (2006) 

hodnotili úspěšnost hydrologických předpovědí na Dyji při povodni v červnu 2006, Šálek 

(2006) analyzoval tuto velkou povodeň také. Sklenář (2007) analyzoval kulminační průtoky 

na Dyji mezi lety 1935-2006, Čekal a Hladný (2008) se zabývali sezonalitou povodní v České 

republice, Šmídová (2009) se zabývala vznikem povodní na Opavě, Petrowová a Merz (2009) 

studovali frekvenci a sezonalitu povodní v sousedním Německu v letech 1951-2002, práce 

Brázdila a kol. (2011) se pokouší shrnout příčiny historických povodní na řece Moravě.  

2. MATERIÁL A METODY 
 

Diplomová práce se zabývá analýzou povodňových situací v zájmovém území horního 

toku Dyje, vymezeného povodími Moravské a Rakouské Dyje až po profil Podhradí nad Dyjí, 

asi 25 km vzdáleným od jejich soutoku. 

 Tato práce je řešena na horním povodí Dyje po profil Podhradí nad Dyjí, kde 

provozuje brněnská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ) 

vodoměrnou stanici. Pro analýzu povodňových událostí byla k dispozici data z tohoto profilu 

poskytnutá ČHMÚ. Měření průtoků na této stanici započalo v listopadu roku 1933, v práci 

byla tedy využita data maximálních měsíčních průtoků od listopadu roku 1933 do prosince 

roku 2010, které pokrývají období 76 let. Dále také povodňové vlny povodňových epizod 

z tohoto období (průtoky v hodinovém kroku). Při analýze příčinných typů synoptických 

situací byla využita Typizace povětrnostních situací pro území České republiky a Kalendář 

pro jednotlivé roky (oba ČHMÚ). 

Zpracování dat proběhlo s využitím metod, které jsou popsány detailněji přímo 

v textu. Zpracování souboru dat proběhlo metodou Peaks Over Threshold, podle které jsou 

vybírány průtoky k další práci nad určitou limitní hodnotou. Byla provedena analýza 
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maximálních měsíčních průtoků a frekvence výskytu povodní pomocí různých sestrojených 

grafů. Sezonalita povodní byla analyzována použitím metody směrových statistik, metodou 

polárních grafů, metodou čar kumulativních četností a metodou RF (relativních četností 

výskytu povodní). Příčinné synoptické situace byly zhodnoceny pomocí genetického kódu 

příčinných synoptických typů, byla vypočtena povodňová účinnost a celková relativní četnost 

příčinných povětrnostních typů, dále byly kategorizovány povodňové vlny a určeny příčinné 

synoptické situace pro každou kategorii. 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První část zpracovává především rešeršní 

metodou obecné poznatky o povodních, jednotlivých typech povodní, jejich podobnosti a 

odlišnosti. Také shrnuje poznatky o příčinných faktorech – příčinných synoptických situacích 

a meteorologických jevech (srážkách dešťových a sněhových, teplot vzduchu). Další část 

shrnuje fyzicko-geografické charakteristiky zájmové oblasti. Následná část hodnotí 

maximální měsíční průtoky a proběhlé povodňové epizody z hlediska povodňového režimu, 

trendu ve výskytu povodňových událostí, jejich sezonality, analyzuje příčinné synoptické 

typy, kategorizuje povodňové vlny. Na závěr následuje diskuse s cílem objektivně zhodnotit 

výsledky získané v předchozí kapitole a shrnutí poznatků o povodních na horní Dyji. 
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3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA POVODNÍ A JEJICH PŘÍČINY 
 

 Povodně vždy byly přirozené přírodní extrémy a na neregulovaných tocích se 

objevovaly téměř každoročně. Přesto dnes řeka vylévající se z koryta představuje značné 

riziko škod na majetku a ztrát na životech. Proto je důležité poznání charakteru výskytu 

povodní na tocích a včasné varování před nimi. Povodně se v České republice vyskytovaly 

v minulosti, vyskytují se i dnes, a proto bychom neměli předpokládat, že by tomu mělo být 

v budoucnosti jinak. 

 Na zvyšující se výskyt povodní existují dva pohledy. Jedna strana se domnívá, že 

povodní není ani víc, ani míň než v minulosti, jen hodnota majetku a parcel v říčních nivách 

se zvýšila a s ní i vyčíslované škody, které velká voda působí. Druhá strana se přiklání 

k současnému vyššímu počtu extrémních povodňových případů hned z několika důvodů: bere 

v potaz globální oteplování a skleníkový efekt, možné meziplanetární vlivy, zejména vliv 

sluneční aktivity, změny v celosvětovém klimatickém systému (ENSO, NAOI, atp.), 

dlouhodobé změny klimatu projevující se teplejšími a chladnými periodami (doby ledové a 

meziledové).   

Výskyt přírodních katastrof všeobecně v posledních desetiletích roste po celém světě. 

Povodně ve světě zapříčiňují celou 1/3 škod způsobených přírodními katastrofami. Začíná se 

frekvence jejich výskytu reálně zvyšovat? Studie USGS, která sledovala 29 největších povodí 

se závěrem, že 16 z jejich 21 největších povodní v posledních 100 letech se objevilo až po 

roce 1953 (Henson, 2008), toto tvrzení podporuje. Statistika Mnichovské zajišťovny (Brázdil, 

Kirchner, 2007) říká, že mezi lety 1960-2005 vzrostl počet přírodních katastrof 2,1krát.  

V minulosti (1. -2. pol. 20. stol) četnost výskytu a extremita povodní na českých tocích 

klesala (Brázdil et al., 2005). Ale protože chybí souvislá hydrologická a meteorologická 

pozorování z preindustriální éry (jen značně heterogenní informace), přesnější analýzy jsou 

problematické. V posledních letech však, zdá se, extremita a četnost výskytu povodní vzrůstá. 

Dle A. Patery (2000) se na území Československa vyskytlo mezi lety 1953-1992 přibližně o 

26% více velkých povodní, způsobujících významné škody i lidské oběti. Pojistka za škody 

způsobené přírodními živly je nejen v České republice, ale všude ve světě vyplácena osmkrát 

častěji než v šedesátých letech 20. století a 70 % z nich tvoří případy meteorologické a 

hydrologické povahy (Hladný, 2003).  
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 Hydrometeorologické extrémy jsou často spojovány s globálním oteplováním, 

vzestupný trend průměrných teplotních řad od 50. let 19. stol. se promítají i do regionálního a 

lokálního měřítka, dle výzkumu Böhma et al. (2001) průměrné teplotní řady pro ČR a Brno 

významně korelují s globální i hemisférickou teplotní řadou. Podle scénáře A2 (IPCC 2007) 

by v budoucnu ve střední Evropě měla nastat jen malá změna srážkových úhrnů, ale výrazná 

změna jejich ročního chodu. V zimě by se měly zvýšit až o 25 %, v létě se klima nejspíše 

aridizuje (Brázdil, Kirchner, 2007). Dle Brázdila a kol. (2005) se v ČR oteplují zejména 

měsíce od prosince do března až o 1,5°C během posledních 150 let. Je to patrné i na vzestupu 

průběhu nulové izotermy v tomto období. V únoru a březnu jsou navíc patrné změny 

povětrnostního režimu těchto měsíců. Další pozorované změny: zkrácené trvání, menší plošný 

rozsah a nižší výška sněhové pokrývky, více kapalných srážek na úkor sněhových. Teplejší a 

vlhčí zimy podle Kakose (1990 in Brázdil a kol., 2005) indikují víc povodní.  

 Hydrologické extrémy stejné intenzity se dnes zdají extrémnější, protože páchají větší 

škody, hlavně kvůli lidským sídlům v potenciálně ohrožených územích (říčních nivách). Proto 

je důležité studovat a poznat časovou a prostorovou variabilitu povodní; jejich intenzitu, 

sezonalitu, N-letost a také dopady.  

 Povodně jsou přirozené jevy v přírodě, které vznikají jako důsledek působení 

výjimečného průběhu celé řady stochastických přírodních jevů, které jsou ovlivněny 

geografickými podmínkami povodí a také činností člověka v povodí (Kříž, 2003). Lidé s nimi 

byli, jsou a budou konfrontováni obzvláště v okolí řek. Je třeba je i nadále studovat, měřit a 

vyhodnocovat (Sklenář, Spisy Zeměpisného sdružení, 2007).  

 

3.1 VYMEZENÍ POJMU POVODEŇ 
 

Povodně, jakožto dočasné zvýšení vodních stavů toků, jsou v krajině přirozeným, 

avšak extrémním hydrologickým jevem. Vyskytují se nerovnoměrně v prostoru a čase a 

zpravidla vznikají jako důsledek celé řady určitých stochastických přírodních procesů 

specifického průběhu, které jsou ovlivněny geografickými podmínkami a činností člověka 

(Kříž, Kolejka, 1999). Povodní můžeme rozumět také přechodné stoupnutí hladiny toku nad 

úroveň břehu, zmenšením průtočnosti koryta nebo vytvořením výrazné průtokové vlny, která 

se pohybuje říčním korytem neustáleným způsobem (Dub, Němec, 1969). Může být chápána 
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např. jako přírodní katastrofa, způsobující škody na majetku a ztráty na životech. Povodňová 

událost muže být vykládána různým způsobem, existuje proto řada definic v závislosti na 

aplikovaném hledisku.  

 

 V České republice se dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. pod pojmem povodeň 

rozumí „přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při 

kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní 

je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným 

způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při 

soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, 

zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými 

vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo 

nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).“ 

Dle starší ČSN z roku 1975 povodní rozumíme „přechodné výrazné zvýšení hladiny 

toku, způsobené náhlým zvětšením průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta a 

zpravidla působí na některých úsecích toku hospodářské škody podle stupně vybudované 

ochrany.“ A norma ČSN z roku 1983 o povodni říká, že je to „fáze hydrologického režimu 

vodního toku, která se muže vícekrát opakovat v různých ročních obdobích. Tato fáze je 

spojena s náhlým, obvykle krátkodobým, zvětšením vodních stavů a průtoků.“  

 

Povodeň je tedy přechodné výrazné stoupnutí hladiny toku, způsobené náhlým 

zvětšením průtoku, nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta a toto zvětšení může být 

v říčním korytě nebo i v záplavovém území. Průběh povodně je výsledkem odtoku vody 

z povodí i postupu vody v korytě nebo inundačním území (Netopil, 1984). Základní členění 

rozděluje povodně na dešťové, sněhové, smíšené a ledové. Ledové povodně jsou vyvolané 

přirozeným vzdutím hladiny bez výrazného zvýšení průtoku ve vodním toku, jehož příčinou 

jsou ledové bariery, nápěch atp. Jednotlivé povodňové události můžeme odlišovat také na 

základě např. vzniku jejich příčin, řady faktorů působcích na formování a průběh povodně, 

projevů povodně v krajině, způsobených škod apod. Analyzují se zejména historické povodně 

a nejvyšší známé povodně. Pro vzájemné porovnávání povodní je důležité znát jejich velikost, 
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trvání, časový výskyt, počet výskytů v roce (průměrný či největší) a zdroj jejich tvoření 

(Netopil, 1984). 

Přechodné zvetšení a poté pokles průtoků a vodních stavů je označováno jako 

průtoková vlna. Průtoková vlna s mimořádnými maximálními hodnotami průtoku a vodního 

stavu je pak nazývána povodňová vlna. Povodňová vlna jedle ČSN rovněž definována jako 

přechodné zvetšení a následný pokles průtoku a vodních stavů vyvolaných dešti, táním sněhu 

nebo umělým zásahem v určitém profilu toku v daném okamžiku. 

Charakter povodňové vlny určujeme z jejího průběhu. Každá povodňová vlna je 

charakterizována svým tvarem, který můžeme vyjádřit pomocí hodnot průtoků. Tvar ovlivňují 

plocha povodí, jeho geologický podklad, výšková členitost, geomorfologické charakteristiky 

říčního koryta a srážky spadené na povodí (Červený a kol., 1984). Patou povodně označujeme 

její počátek, okamžik, kdy nastalo výrazné zvětšování průtoků a také vodních stavů. Povodeň 

vrcholí kulminačním průtokem Qmax, označovaným také jako vrchol vlny, poté již průtoky 

postupně klesají. Povodeň končí okamžikem, kdy průtok poklesne na původní či jiný setrvalý 

průtok. Konec povodně je často obtížné přesně určit, protože přechod poklesu průtoků 

z rychlejšího na pomalejší je mnohdy málo výrazný. Doba trvání povodně je časový úsek 

mezi jejím počátkem a koncem. Kromě doby trvání je ukazatelem velikosti povodňové vlny i 

její celkový tvar a její objem, tedy celkové množství vody, která odteče v určitém profilu za 

dobu trvání povodně (Netopil, 1984). Velikost objemu a kulminačního průtoku je ovlivňována 

velikostí, intenzitou a dobou trvání a rozložením srážek na povodí, velikostí zasažené plochy, 

předchozí nasyceností povodí (Červený a kol., 1984) 

 

Průtok N-leté povodně je hodnota, která je překročena nebo dosažena v průměru 

jednou za N let. Stoletá voda je pak takové množství vody, které je v daném místě dosaženo 

nebo překročeno v dlouhodobém průměru 10x za 1000 let, resp. každý rok máme 1% 

pravděpodobnost, že přijde stoletá voda (Sklenář, 06/2006). Statisticky se 100letá voda 

vyskytne jednou za 100 let, ale ve skutečnosti to může být i víckrát nebo vůbec.  
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3.2 TYPY POVODNÍ 
 

Povodně v ČR jsou způsobeny ve většině případů srážkami, v zimě také oteplením a 

táním sněhové pokrývky. Povodeň může vyvolat i výskyt ledových jevů na toku, jejich chod a 

nahromadění na jednom místě a následné vzdutí hladiny. Lokální povodně mohou být 

způsobeny i jinými příčinami, jako je přehrazení toku sesuvem půdy atp. Můžeme je rozdělit 

na sněhové, dešťové a smíšené a povodně ze specifických příčin. Sněhové neboli zimní 

povodně jsou způsobeny rychlým táním sněhu a dešťové neboli letní způsobují vysoké 

srážkové úhrny na povodí. Smíšené povodně (tající sníh s deštěm) se vyskytují na jaře a 

v povodí Dyje jsou nejčastější. V České republice obecně se nejčastěji vyskytují povodňové 

stavy při tání sněhové pokrývky, tj. od prosince do dubna, jsou to tedy povodně se zimním 

nebo jarním režimem (Sklenář, 06/2006), ale nejextrémnější a tedy nejničivější jsou povodně 

letní (Brázdil, Kirchner, 2007, Munzar, Ondráček, 2001).  

Matějíček a Hladný (1999) rozlišují v České republice následující hlavní typy 

povodní: 

 

3.2.1 LETNÍ POVODNĚ 
 

Letní neboli dešťové povodně vznikají při extrémních dešťových srážkách 

zapříčiněných specifickými cirkulačními podmínkami v atmosféře. Vypadávání srážek je 

spuštěno teplými výstupnými proudy vzduchu v oblasti atmosférických front cyklon, 

kombinované s doprovodnými bouřkovými celami a orografickým zesílením srážek. Podle 

doby trvání a intenzity srážky rozlišujeme povodně z trvalých srážek z konvektivní oblačnosti 

a z přívalových srážek (z bouřkové oblačnosti). Liší se od sebe intenzitou vypadávání srážky a 

měřítkem atmosférických procesů. V synoptickém měřítku dominují cyklony a brázdy 

nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou, které přinášejí vydatné srážky na velkém území, 

v tomto případě se povodně vyvíjí desítky hodin až dny. Čáry instability a bouřkové cely mají 

krátké trvání, jsou lokální a mohou z nich vypadávat extrémní srážky a tak mohou vyvolat 

přívalové povodně (Brázdil et al., 2005). 
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Měřítka atmosférických procesů dle Hirschboecka et al., (2000 in Brázdil et al., 2005)   

a) macroscale – planetární vlny 

b) synoptic scale – cyklony, brázdy 

c) mesoscale – čáry instability 

d) storm scale – bouřkové cely 

 

Letní povodně z regionálních dešťů 
 

Letní povodně často vznikají z déle trvajících regionálních dešťů (10-72 hod/ 1-3 dny) 

s možným výskytem na celém území ČR, orografie může srážky významně zesilovat. 

Dešťové povodně jsou vázány na výskyt „srážkotvorné“ cyklony, její polohu, rychlost a směr 

postupu vůči ČR a také polohu s ní spojeného frontálního rozhraní (Brázdil, Kirchner, 2007). 

Nejextrémnější bývají srážky ze středomořských cyklon postupujících ze severní Itálie k 

severovýchodu po dráze Vb dle W. J. van Bebbera (viz níže). Takovéto povodně 

z konvektivních srážek mají zpravidla menší objem, vlna je strmější, někdy má hydrogram 

několik vrcholů (2-3), což je dáno členitostí říční sítě, dotokovými dobami a obvykle 

nerovnoměrným rozložením srážek na povodí (Červený a kol., 1984). Vyskytují se na všech 

tocích ve srážkami zasažené oblasti, největší jsou především na středních a dolních tocích. 

Velké srážkové úhrny vypadávají nad většími oblastmi a vyznačují se zpravidla menší 

vydatností. 

Velkým povodním často předchází menší, podružné vlny, kdy srážky nasytí povodí na 

maximum a další srážka na povodí pak způsobí velkou povodeň právě díky vysokému 

předchozímu nasycení povodí (index API). 

 Příkladem jsou povodně z července 1997 (Morava, Odra, Labe), srpna 2002 (Vltava, 

Labe, Dyje). 

 

Letní typ povodní z krátkodobých přívalových dešťů 
 

Krátkodobé prudké bouřkové lijáky v létě způsobují povodně, jejichž vlny mají strmý 

průběh a krátkou dobu trvání a tedy menší objem. Srážky mají vysokou intenzitu (i > 40 
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mm.h-1, někdy až i > 100 mm.h-1) a vodní stavy i průtok rychle rostou. Odtoková odezva bývá 

někdy i jen několik desítek minut, zejména v malých povodích s větším sklonem svahů 

a menší lesnatostí. Zpravidla kulminace nastává už po několika hodinách od počátku vzestupu 

(5 - 15 hod dle Červený a kol., 1984) a v průměru je jejich trvání kratší než 2 - 6 hod (Sklenář, 

2007). Kvůli jejich extrémně rychlému průběhu jim říkáme „flash floods“ neboli přívalové 

povodně. Katastrofální účinky mají na sklonitých povodích vějířovitého tvaru. Bouřkové cely 

zpravidla zasahují menší území o několika desítkách km2 nebo bouřkové cely přechází přes 

území v pásech jedna za druhou. Povodně způsobují na malých a středních tocích, na dolních 

a středních tocích větších toků jen výjimečně (Červený a kol., 1984). K vypadávání 

příčinných konvekčních srážek často dochází ve večerních, nočních nebo časně ranních 

hodinách, srážky mohou spadnout i mimo nejvíce postiženou oblast (Brázdil, Kirchner, 2007). 

Dle Hladného a Matějíčka (1999) se přívalové povodně vyskytují v ČR nejčastěji od 2. 

poloviny dubna do konce září. Tyto povodně mají výrazné lokální dopady a jsou častým 

typem povodňového ohrožení. Jsou poměrně obtížně předpovídatelné vzhledem k malému 

plošnému rozsahu a krátké době trvání. 

Krátkodobé vzestupy hladiny zapříčiněné přívalovými dešti nemusí být vůbec 

v chodu denních průměrných průtoků identifikovány na rozdíl od objemově velkých, ale 

kulminačně menších povodňových vln např. z jarního tání (Vlasák, 2008). 

Příkladem je povodeň z přelomu června a července 2006 na Dyji nejen v Podhradí. 

 

3.2.2 ZIMNÍ POVODNĚ 
 

Povodně tohoto typu dělíme na ledové, sněhové a smíšené (Brázdil a kol., 2005). 

Vyskytují se od prosince do března a v první dekádě dubna (avšak v první polovině dubna už 

se mohou vyskytovat i povodně letní – dešťové).  

 Zimní povodeň spouští výraznější oteplení ze záporných teplot vzduchu na 2-3 dny za 

sebou, uplatní se zde síla slunečního záření, advekce tepla ze vzduchu a větru do sněhu a ledu, 

i dešťové srážky (význam má orografie svahů).  

Zajímavé je, že významnější zimní povodně ve střední Evropě s Q5 a více s výskytem 

březen/duben souvisely zpravidla se zápornými hodnotami NAOI (zeslabené zonální proudění 
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v zimě a tužší předchozí zimy), např. 1853, 1855, 1856, 1862, 1865, 1881, 1886, 1888, 1895, 

1900, 1940, 1941, 1942, 1947… (Brázdil a kol., 2005). 

 

Ledové povodně 
 

Ledové povodně vznikají v mrazivém počasí, kdy se ledové jevy vyvíjí. Chod ledu při 

rychlém oteplení zmenší průtočnost koryta (ledová zácpa) a současně dochází k vzestupu 

hladiny. Ledové povodně se však jen zřídka vyskytují bez smíšených (Matoušek, 1980, 1998, 

2001 in Brázdil a kol., 2005). 

Podmínkou pro vznik ledu je přechlazená vrstva vody, ve které se tvoří krystaly už při 

teplotě vody několik setin stupňů Celsia. Při teplotě vody -1°C může být rychlost růstu 

krystalů ledu v horizontální ose až 1,5 cm.s-1 (Pondělíček, Macoun, 1997). Vznik a růst 

krystalů zrychlují krystalická jádra, např. plaveniny. Ledové jevy se mohou vyvíjet i v tocích 

s relativně nízkými průtoky - pokud je rychlost vody v toku větší než 0,23 m.s-1, pak může 

vznikat i led vnitrovodní: vznášený, dnový a hlubinný. Dnový led se uvolňuje už při oteplení 

vody na 0,02°C. Zvýšený průtok vody v korytě zvyšuje unášecí sílu toku a snižuje pevnost a 

stabilitu ledu. Tání a odchod ledů nastává při náhlém oteplení, při dešti, při tání sněhu. Led se 

láme a nastává odchod ledu, který hrozí nebezpečím tvoření ledové zácpy, nápěchu a následně 

povodní vzdutím hladiny. Vážnější problémy vznikají při výskytu souvislých zámrzů, kdy 

tloušťka ledu dosahuje 20-80 cm, při náhlém oteplení a zvýšení průtoku s následným 

ledochodem a tvořením ledových zácp a bariér (Kadeřábková, Rous, 1998). Toky s menší 

rychlostí vody postihuje hlavně ledová celina a břehový led, v bystřinách sněhový a kašovitý 

led. V údolích toků s jižní, jihovýchodní expozicí se díky jejich expozici kulminace očekává 

nejčastěji mezi 11-15 hod. 

Ledová zácpa nebo také bariéra rozlámaného ledu způsobuje vzdutí hladiny často 

v místech zúžení koryta, místech s malou hloubkou a větším sklonem dna. Vnitrovodní led 

může v přechlazené vodě rychle přimrzat ke dnu a na hladině se mohou tvořit shluky ledové 

kaše. Nápěch vzniká, když oba jevy společně ucpou koryto toku, vzniká za překážkou, třeba 

za mostem, propustkem. 
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Povodně z tání sněhu – sněhové a smíšené 
 

Sněhové povodně jsou dvojího typu: vznikají buď z tání sněhu bez dešťových srážek = 

sněhové (v ČR se vyskytují pouze na menších tocích a nepřesahují Q5) anebo táním sněhu 

akcelerovaným dešťovými srážkami = smíšené povodně, které se vyskytují nejčastěji. 

Povodňové vlny mají plochý vrchol, dlouhou dobu trvání a jejich objem je mnohdy největší 

v roce, větší než povodní z trvalých srážek. Často se vyskytují na jaře, ale i při výrazných 

zimních oblevách. Zasahují většinou podhorské vodní toky a nížinné úseky větších toků, na 

Dyji jsou nejčastější. 

Dle Brázdila a Kirchnera (2007) jsou smíšené povodně vázány na rozdílné 

povětrnostní situace přinášející oteplení, často vane silnější vítr. Např. s jihozápadními 

situacemi je spojeno teplé jihozápadní až jižní proudění, které právě může být dle Hutha a 

Buchteleho (2003) původcem tání sněhu. 

Sníh odtává postupně od nižších poloh, nejdéle se udrží ve vysokých nadmořských 

výškách. Povodně bývají nejvýraznější, když sníh leží nejen na horách, ale i v nížinách a v 

podhůří. Záleží také na intenzitě oteplení, mocnosti sněhové pokrývky, nadmořské výšce, 

expozici povodí, do jaké míry je půda zamrzlá (brání vsaku a zvyšuje koeficient odtoku) a 

vodní hodnotě sněhu: 1 cm výšky čerstvého prachového sněhu odpovídá asi 1 mm vody, tedy 

1 m2 asi 1 litru. Pokud je ale sníh po zimě zhutnělý, slehlý, znovu zmrzlý, pak 1 cm sněhu 

odpovídá i 4 mm a víc vody. Sníh je jako sací houba, a když prší, zadržuje mnoho vody ze 

srážky v dutinách. Vysoký sníh tak má schopnost brzdit po určitou dobu tání. 

Příkladem jsou povodně v ČR z přelomu března a dubna 2006. V březnu 1981 byly 

jarní povodně skoro na všech tocích v ČR (Červený a kol., 1984). 

 

3.2.3 POVODNĚ ZE SPECIFICKÝCH PŘÍČIN 
 

Tyto povodně  jsou zapříčiněny např. přehrazením toku sesuvem půdy, masou horniny 

či sněhu, poškozením či protržením zvláště malých vodních nádrží a rybníků, ucpáním 

mostních otvorů, propustků nebo koryta unášeným splávím (keři, kmeny stromů, dřevem 

a jinými spláchnutými předměty). Též jsou možné záplavy ze zpětného vzdutí, kdy vyšší 
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hladina na hlavním toku způsobuje vzdouvání vody v dolních úsecích přítoků (Sklenář, 

2007).  

 

3.3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A VÝVOJ POVODNĚ 
 

Výskyt povodní je ovlivněn výskytem specifických povětrnostních podmínek a 

meteorologických situací. Důležité jsou dešťové i sněhové srážky během roku a také teplota 

vzduchu, která ovlivňuje výpar vody z povodí, ale hlavně spouští rychlé tání sněhové 

pokrývky na jaře. Odtok vody z povodí závisí na schopnosti území transformovat spadlé 

srážky. Na formaci povodňových vln má vliv fyzicko-geografické prostředí - hydrogeografie, 

hydrogeologické a geologické poměry, půdní kryt, krajinný pokryv, podnebí oblasti atp.

 Souběh povodňových vln z dílčích povodí je ovlivněn tvarem říční sítě a specifickými 

vlastnostmi terénu, jako je sklon, nadmořská výška, sklonitost a orientace svahů, vegetační 

kryt (podíl lesů a trvale zatravněných oblastí).  

Hydrologický režim oblasti silně ovlivňuje atmosférická cirkulace se specifickými 

povětrnostními situacemi a meteorologickými prvky, protože extrémní povětrnostní situace 

mohou vyvolat extrémní povrchový odtok vody. Průběh odtoku vody z povodí je ovlivňován 

funkcí a účinností jak geografických poměrů povodí, tak technických prvků v krajině. Tyto 

prvky tvoří tzv. retenční potenciál krajiny (georeliéf, krajinný pokryv, klima oblasti, 

pedologické, geologické, hydrogeologické vlastnosti, hydrogeografie území). Akumulace, 

retence vody a regulace odtoku z povodí se mohou projevovat různě pro různé druhy 

příčinných srážek. 

Ve sledovaném povodí se vyskytují nejčastěji jarní povodně z tajícího sněhu a srážek a 

také letní z intenzivních dešťových srážek. Pro rychlost odtávání sněhu je určující teplota 

vzduchu, vlhkost vzduchu a souběžný výskyt dešťových srážek. Mohou se objevit také ledové 

jevy na toku, které znesnadňují průtok vody korytem, vzdutí hladiny a rozliv vody. V létě je 

určující úhrn příčinných srážek, jejich prostorová a časová distribuce v povodí a také jejich 

intenzita.  
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3.3.1 SYNOPTICKÉ SITUACE JAKO PŘÍČINY POVODNÍ 
 

 Při typizaci povětrnostních situací je uvažován okamžitý stav přízemního a výškového 

proudění, poloha frontální zóny, charakter tlakového pole a vzduchové hmoty. Tyto 

parametry mají rozhodující vliv na rozložení vertikálních pohybů a tím i na počasové projevy 

(Katalog povětrnostních situací pro území ČSSR, 1968). 

Vztah mezi příčinnými synoptickými situacemi a výskytem povodní je jednosměrný 

(Stehlík, 2002) a analýza povětrnostních příčin je tedy důležitá pro nalezení souvislostí mezi 

určitou atmosférickou situací a odtokovou odezvou na ni. Všeobecně je atmosférická 

cirkulace a přízemní vrstva atmosféry v interakci s přírodními podmínkami povodí, tyto jsou 

zdrojem proměnlivosti počasí a vytváří specifické časoprostorové rozložení srážek a teplot 

vzduchu, které jsou zdrojem odtokové odezvy (Vlasák, 2008), soubor všech těchto podmínek 

nazývá Hladný (1997) hydrosynoptickým kontinuem. Pro výskyt silných srážek má základní 

význam poloha, vznik, vývoj a tvar tlakových útvarů, směr a rychlost jejich pohybu. Studium 

povětrnostních příčin povodní nás vede k lepšímu porozumění situacím, které mohou přinášet 

meteorologické prvky, které zásadně přispívají ke vzniku povodní. Otázkou vztahu mezi 

výskytem počasí a typy atmosférické cirkulace, které se vyskytují v krátké době před 

kulminací, se již zabývalo mnoho odborníků, je totiž důležitá při předpovědi povodňových 

stavů.  

Atmosférická cirkulace je zdrojem proměnlivosti počasí, některé její typy mají 

statisticky vyšší pravděpodobnost výskytu při povodních než jiné. Jsou to typy atmosférické 

cirkulace s centrální cyklónou, typy s vchodem frontální zóny a západní a severozápadní 

cyklonální situace (Huth, Buchtele, 2003).  Nejreprezentativnější jsou synoptické situace 

jeden až tři dny před kulminací, pak už vznikají odlišnosti vzhledem k postupovým dobám 

povodňových vln (Brázdil a kol., 2005). Největší vliv mají na velikost a trvání srážek a na 

míru předchozí nasycenosti povodí. 

Nejčastější synoptické situace vyskytující se 3 dny před vznikem srážek dle Wehryho (1968) 

Wehry bral v úvahu silné srážky ≥ 50 mm na oblasti 50x50 km, zaznamenáno 292 případů 

mezi lety 1950-1961 

a) Zpomalující se fronty – brázdy 30% 
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b) Cyklony s dráhou Vb 24% 

c) Srážky způsobené orografií 17% 

d) Bouřky při východním proudění, letní studené fronty 16% 

e) Výškové cyklony (v létě, bez spojitosti s frontami) 11% 

ad a) tři podskupiny podle polohy středu řídící cyklony jsou Pobaltí, Severní Moře a Britské 

o. 

Synoptické situace se zaznamenávají do kalendářů na základě různých typizací 

povětrnostních situací. Subjektivní typizaci zpracovali např. Brádka (1961) a Brádka a Štekl 

(1986), objektivní pak např. Stehlík (2002). Typizace Končeka a Reina pro střední Evropu je 

vhodná zejména pro klimatologii, ale kalendář existuje jen pro roky 1950-1971 (Hladný, 

Chalušová, Vlasák, 2001). 

ČHMÚ sestavuje kalendář synoptických typů od roku 1946, používá při tom 

subjektivní Brádkovu typizaci z roku 1961 (protaženou zpětně až do roku 1946), která je 

modifikací Hess-Brzezowského katalogu (1881-2000, 29 typů), potažmo modifikací 

Multanovského a Baurova způsobu typizace. Má 28 typů lišících se směrem proudění a 

konfigurací tlakového pole. Používá se pro ČR a SR, kalendář platí pro všechny dny a je stále 

jednou ročně aktualizován. Tento katalog byl navržen pro makroskopické rozměry 

atmosférické cirkulace, a tedy nezachycuje vývoj a formování oblačnosti dostatečně detailně. 

Pro popis vzniku povodní je značně zjednodušen, pro ten by se hodila spíše typizace na 

základě mezoskopického měřítka, pro kterou ale není sestaven žádný dlouhodobější katalog.  

Z výzkumu Hutha a Buchteleho (2003) vyplývá, že statisticky významně zvýšený 

výskyt situací za letních povodní mají zejména západní cyklonální situace a situace vchodu 

frontální zóny, vyznačující se tlakovým sedlem nad naším územím. Víc letních povodní se 

vyskytuje také za situací se stacionární cyklónou nebo brázdou nad střední Evropou a za 

působení retrográdních cyklón. Opakem jsou anticyklonální situace a některé srážkově 

nevydatné cyklonální situace (severní, jihovýchodní, jižní). Z anticyklonálního proudění má 

větší význam pouze západní a severní anticyklonální situace letního typu kvůli přechodům 

studených front. Zimní povodně jsou podle výzkumu závislé spíše na západním cyklonálním 

proudění a výškové frontální zóně, a také na jihozápadním až jižním proudění, které může 

přinášet teplý vzduch způsobující tání sněhu. 
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Při zimních povodních nejčastěji srážky vypadávají z hlubokých cyklon procházejících 

severně od ČR. Jejich frontální zóny pak opakovaně prochází přes naše území, střídají se teplé 

a studené fronty. Srážkově nejvydatnější bývají teplé a zvlněné fronty. V těchto zákonitostech 

však existují výjimky. Např. od listopadu do března může nastat oteplení díky advekci teplého 

vzduchu od Atlantiku na jižní straně cyklon a v období od prosince do března může nastat 

ochlazení při průchodu cyklony z oblasti Středozemního moře východně od ČR (týlová část 

cyklony přináší záporné teploty vzduchu a sněhové srážky), tehdy nehrozí žádné smíšené 

povodně (Brázdil a kol., 2005). 

V letním půlroce jsou často povodně spojeny s výskytem cyklon, jejichž středy se 

pohybují po typických trajektoriích (ve směru řídícího proudění), které pro Evropu určil a 

pojmenoval koncem 19. stol. van Bebber (1891). Cyklony se pohybují po pěti různých 

drahách: Va - středy cyklon směřují z Biskajského zálivu do Janovského zálivu  

Vb, Vc, Vd - v prostoru Janovského zálivu se pak v některých případech vyvine 

uzavřená cyklona, která postupuje nad severní Jadran a dále se postupně 

rozvětvuje v závislosti na poloze řídící anticyklony nad Evropou  

 Ve – tato dráha nemá na pevninskou Evropu velký vliv, směřuje přes Tyrhénské 

moře k Africe 

 

Obr. 1: Dráhy tlakových níží Va , Vb , Vc , Vd a Ve podle van Bebbera. (Zdroj ČHMÚ) 
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Pro naše území je nejnebezpečnější postup cyklony po dráze Vb (viz obr. 1). Tento typ 

atmosférické cirkulace je pro ČR nejčastějším a nejtypičtějším - co do extremity průtoků - 

důvodem povodní (Hladný, 2003). Po dráze Vb se do střední Evropy z Jaderského moře přes 

Maďarsko dál k severovýchodu dostává teplý vlhký vzduch a na našem území vyvolává 

extrémní odtokovou odezvu. Z takovéto cyklony se může stát cyklona retrográdní, a to když 

změní směr na severní až severozápadní. Důvod je většinou jeden, blokující anticyklona 

v prostoru západní Evropy. Na frontálním rozhraní, probíhajícím často nad územím ČR a 

vyznačujícím se výrazným vertikálním střihem větru, vypadávají dlouhotrvající intenzívní 

srážky a zasahují území až několika desítek tisíc km2 (UFA). Obecně jsou z hlediska 

srážkových úhrnu nejnebezpečnější systémy postupující z jižního kvadrantu do severního 

kvadrantu, a území postižené srážkami se většinou nachází v týlové části srážkotvorné 

cyklony (Brázdil et. al., 2005). 

Pro české toky všeobecně platí, že zimní povodně vznikají převážně z tání sněhové 

pokrývky společně s dešťovými srážkami, popř. chodem ledu. Jsou často spojeny s cyklonální 

situací, kdy počasí u nás ovlivňují frontální zóny a jejich teplé sektory způsobují rychlé 

odtávání sněhu. Letní povodně z dlouhotrvajících srážek se vyskytují hojně ve spojení 

s tlakovou níží ze Středomoří postupující po dráze Vb. 

 

3.3.2 METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY 
 

Srážky 
 

Srážky mají zásadní vliv na formování odtoku z povodí, takže i na formování povodní.  

Srážka je vstupní veličinou pro srážko-odtokový vztah a hlavní spouštěč vzniku 

povodní. Důležité je množství, intenzita, trvání, prostorové rozložení srážky na povodí, 

předchozí a současná nasycenost povodí. Významnou roli hraje fyzicko-geografická 

charakteristika území a atmosférická cirkulace - hodnotu spadeného množství srážek 

ovlivňuje totiž určuje aktuální synoptická situace. Rozložení srážek na území ČR je 

prostorově i časově velmi nerovnoměrné: rozložení extrémních srážek je výsledkem 

spolupůsobení terénu a charakteristického proudění a nemusí být shodné s prostorovou 

distribucí dlouhodobých ročních úhrnů srážek (Brázdil, Štekl, 1986). Prostorové rozdíly 
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v rozložení srážek významně ovlivňuje orografie, kdy obecně platí, že čím vyšší nadmořská 

výška, tím více srážek, dále má výrazný vliv expozice svahů - jejich návětrnost. 

Převážná část spadlých srážek ve střední Evropě je frontálního, resp. cyklonálního 

původu a přichází nejčastěji z atlantické (vlhký vzduch proudí spíše nad západní ČR) a 

středomořské oblasti (teplý a vlhký vzduch) (Brázdil et al., 2005). Silnější srážky jsou častější 

v oblastech, kam více zasahují okrajové cyklonální vlivy, tedy frontální vlny (Křivancová, 

Vavruška, 1997). 

Z hlediska sezónnosti jsou zimní srážky (listopad až duben) spojeny s přechody cyklón 

a frontálních systémů především s vrstevnatou oblačností, ze které vypadávají srážky menší 

intenzity, ale delšího trvání. Během léta (květen až říjen) bývají srážky spojeny s výstupnými 

konvekčními pohyby vzduchu a tvorbou kupovité a bouřkové oblačnosti. Tyto srážky mívají 

kratší dobu trvání a větší intenzitu. Různé intenzity srážek vyvolávají různou odezvu povodí 

na srážky, ale objem odtoku může být v obou případech stejný. 

Maximální úhrny srážek a pravděpodobnost jejich výskytu jsou při vzniku povodní 

zásadní. N-letá srážka je takový úhrn srážek, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo 

překročen jednou za N let. V praxi tato situace ovšem může v daném období nastat častěji 

nebo vůbec. Naopak pravděpodobná maximální srážka by neměla být překročena nikdy. 

Pokud nás bude zajímat největší možná povodeň v určité oblasti, je potřeba znát právě tuto 

pravděpodobnou maximální srážku v oblasti. V podstatě jde o nejhorší možnou kombinaci 

meteorologických a hydrologických prvků. Předpokládané přirozené horní hranice intenzity a 

doby trvání srážek obvykle předpokládají maximální průtoky 5-6krát vyšší než je stoletá voda 

v daném profilu (Alexander, 1993). 

Nebezpečné srážky byly v roce 2004 sjednoceny pod jedním měřítkem Integrované 

výstražné služby ČR. Přívalové srážky se stávají nebezpečnými při hodnotách nejméně 30 

mm/hod a trvalé při 30 mm / 24 hod. Nejčastěji se vyskytují v letním období od června do 

srpna. 

Extrémní denní srážky jsou spojeny s teplotně asymetrickými cyklonami s hodnotami 

ve středu 1005 – 1000 hPa, zejména severně a severovýchodně od ČR. Typické jsou 

synoptické situace cyklóna nad střední Evropou, východní cyklonální situace, severovýchodní 

cyklonální situace, se kterými je spojeno 52 % extrémních denních srážkových úhrnů. Situace 
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brázda nízkého tlaku nad střední Evropou, cyklóna nad střední Evropou přináší jen 19 % 

srážek, 29 % srážek přináší studené fronty s jihozápadním prouděním přes ČR. Cyklony 

přinášející nejvíc srážek (66 %) přichází do střední Evropy jižní trajektorií od Středozemního 

moře, od Atlantiku přichází 27 % srážek.  

Přívalové srážky se formují převážně z brázdy nad střední Evropou a severozápadní 

cyklonální situace. Extrémní trvalé plošně významné srážky vypadávají z brázdy nízkého 

tlaku nad střední Evropou, centrální cyklóny nad střední Evropou, při východní cyklonální 

situaci a severovýchodní cyklonální situaci. Extrémní srážky přívalového charakteru vytváří 

severozápadní cyklonální situace a podobně také brázda nízkého tlaku nad střední Evropou, 

západní cyklonální situace; u severozápadní cyklonální situace může její zafrontální studený 

hřeben vyrovnávající vertikální střih větru ještě zvýšit hodnoty srážek (Extrémní denní 

srážkové úhrny, 2001). 

 

Sníh 
 

Sníh je důležitý prvek pro formování povodní zejména na jaře při prudkých 

otepleních. Pokud sníh odtává postupně pomalu v jednotlivých výškových polohách povodí, 

pak se během tání extrémnější zvýšení průtoků nemusí projevit, pokud ale přijde rychlé 

prudké oteplení, pak sníh taje s velkou intenzitou ve všech polohách. Důležité je hlavně jaký 

podíl má tající sníh na celkovém odtoku. Při dešti funguje sníh jako sací houba (Hladný, 

2005), vodu absorbuje do pórů mezi krystalky sněhu, má svou retenční kapacitu a pokud 

srážka není příliš vydatná, může tak sníh nástup povodně brzdit. V takových situacích hraje 

roli teplota vzduchu, výška sněhové pokrývky, také nasycení či promrznutí půdy. V zimě 

sledujeme vodní hodnotu sněhu kvůli povodňovému riziku při oblevě. Je to množství vody, 

které vznikne rozpuštěním sněhu, měříme ji v milimetrech vodního sloupce. Je závislá na 

teplotě, při které se sněhová pokrývka hromadí. Pod -10°C se vytváří sníh prachový s vodní 

hodnotou 1 mm na 1 cm výšky sněhu, při teplotách kolem 0°C je sníh vlhký až mokrý a vodní 

hodnota se pohybuje mezi 1-2 mm na 1 cm výšky. Čerstvý sníh pomalu slehává pod svým 

tlakem a vodní hodnota může být i 5 mm na 1 cm výšky (Tolasz et al., 2007).  
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Sněhové srážky na horách vypadávají zejména při situacích severozápadní cyklonální 

situace, západní cyklonální situace a západní cyklonální situace s jižní dráhou, uplatňuje se 

orografický efekt (Křivancová, Vavruška, 1997). 

Voda ze sněhu tvoří významnou část hydrologického cyklu. Dle J. Nováka (2003) 

tvoří sníh průměrně 20 – 30 % celoročního úhrnu srážek a zásoby vody ve sněhu přispívají 

k celkovému odtoku 30 – 60 %. Stanovení podílu tavné vody ze sněhu na celkovém odtoku 

při povodni je však velmi komplikované. Při určování podílu povrchového i základního 

odtoku je totiž nejednoznačné, z jakých zdrojů byly plněny (Vlasák, 2008). 

Od roku 1851 zaznamenává průměrná nulová izoterma teploty vzduchu vzestup, což 

paradoxně znamená nižší teploty vzduchu díky absenci sněhu. Nižší teploty jsou způsobeny 

větším dlouhovlnným tepelným vyzařováním zemského povrchu v noci. Ve dne vyšší albedo 

zemského povrchu bez sněhu vstřebává více tepla. Sněhová pokrývka má menší plošný 

rozsah, nižší výšku a zkrácené trvání. 

 

Teplota vzduchu 
 

Teploty vzduchu v zájmové oblasti jsou ovlivněny výškovými poměry. Průměrná 

teplota vzduchu povodí se pohybuje mezi 6 - 7°C. V nejnižším bodě, profilu Podhradí se už 

průměrná teplota pohybuje kolem 8°C. Průměrná roční maxima se zde pohybují mezi 30 - 

33°C, minimální od -16°C v Podhradí po -20°C v nejvyšších polohách, nejchladnější měsíc je 

leden, nejteplejší červenec. 

 Od poloviny 19. století je patrná vzestupná tendence teplot vzduchu, nejteplejší byla 

90. léta 20. stol. a počátek 21. stol. Tato tendence je vyvolána odlišnými dílčími fluktuacemi. 

V létě a na podzim zaznamenáváme mírný vzestup teplot, od 20. let 20. stol. je to průměrně o 

1 – 1,5°C. V létě teploty stále stoupají (maxima v 90. letech 20. stol.), zimy byly chladné 

zejména v 80. - 90. letech 20. stol., a od té doby se také oteplují. Z historických řad měření 

teplot vzduchu se v ČR nejvíc oteplují hlavně měsíce od prosince do března, a to až o 1,5°C 

(odvozeno z datové řady Klementina 1851-2000) (Brázdil a kol., 2005). Tato data ovšem 

mohou být zatížena vlivem tepelného ostrova města, nesporný je ale podíl skleníkového 

efektu (Brázdil a kol., 2005) a možná i kladné fáze NAOI (zesílení zonální cirkulace nad 
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Atlantikem) zapříčiňující teplejší a deštivější zimy ve střední Evropě. Převládající zonální 

proudění ve střední Evropě způsobuje intenzivnější, delší, častější zimní oblevy s více 

dešťovými srážkami (např. 70. léta 20. stol.). V únoru a březnu jsou patrné změny 

povětrnostního režimu těchto měsíců (Brázdil a kol., 2005). 

 

3.3.3 VLIV OTEPLOVÁNÍ KLIMATU NA POVODŇOVÝ REŽIM 
 

 Henson (2008) uvádí, že na zemskou pevninu spadne o 1 % srážek více, než před 100 

lety. Toto 1% dělá statisticky nesignifikantních přibližně +10 mm srážek, musíme ale počítat 

se značnými variacemi v čase a prostoru. Podle zprávy IPCC 2007 je ve středních a vyšších 

zeměpisných šířkách nárůst srážek mezi 5 - 20 %. Data ukazují zvyšování intenzity srážek 

hodinového až denního trvání zejména od 70. let a simulace počítačových modelů 

předpokládají během desetiletí další intenzifikaci. S globálním oteplováním se totiž zvyšuje i 

evaporace a vlhkost vzduchu nad oceány (Hladný, 2003), satelitní pozorování WMO od roku 

1988 udává, že vzduch je každých 10 let o přibližně 1 % více nasycen vodní parou. Dánský 

meteorologický institut také potvrzuje, že hodnota vlhkosti nejvlhčích dnů v roce je stále 

vyšší. K. Tremberth (IN Henson, 2008) odhaduje, že intenzita srážek by měla růst o 7 % na 

každý +1°C vzduchu průměrné globální teploty. S tímto trendem by se měly zvyšovat i 

největší pravděpodobné maximální srážky a tedy i výskyt povodní a také maximální 

povodňové průtoky. Naproti tomu ale studie dokládají, že extremita srážek vzhledem k jejich 

trvání, se nijak nezměnila (Hladný, 2003). 

 Scénáře možných změn klimatu mají velký rozptyl a stejně tak scénáře hydrologické 

bilance. Kašpárek a kol. (2008) se tímto tématem zabýval a došel k závěrům, že mezi lety 

1980-2007 se v ČR zvyšovaly průměrné teploty vzduchu, s kterými je spojená menší relativní 

vlhkost, větší potenciální evapotranspirace a na většině území mírné zvýšení srážkových 

úhrnů. Na řadě povodí se však podle něj vyšší srážky neprojevily zvýšením průtoku, což 

přisuzuje vlivu oteplování klimatu. Pro povodí Dyje v letech 1980-2007 vyvodil tyto 

gradienty změn:  

a) Změna průměrné teploty vzduchu za 10 let 0,6 – 0,8 °C 

b) Změna průměrného úhrnu srážek za 10 let 20 – 40 mm.rok-1 

c) Změna relativní vlhkosti vzduchu za 10 let -0,4 – 0 % 
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d) Změna potenciální evapotranspirace za 10 let 23 – 35 mm.rok-1 

e) Změna výšky odtoku za 10 let 0 – 20 mm.rok-1 

f) Změna rozdílu výšky srážek a výšky odtoku za 10 let 20 – 40 mm.rok-1 

Všechny charakteristiky povodí Dyje se pohybují v nadprůměrných hodnotách 

vzhledem k ČR, nárůst výšky odtoku je v nejvyšší vymezené kategorii. 

 

4. FYZICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA HORNÍ DYJE 
 

Jméno Dyje patří k nejstarším u nás, je příbuzné s kořenem dheu (běžet, téci) a slovo 

Znojmo pochází ze středoclyrského doe (z dhenia) ve významu moře. V praslovanštině byl 

název asi ve tvaru Dyja, ze kterého vznikla rakouská Thaya (Němec, Hladný, 2006). 

V následující části jsou shrnuty základní fyzicko-geografické charakteristiky zájmové 

oblasti. 

 

4.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
 

Oblast povodí Dyje je druhá největší z osmi oblastí povodí na území České republiky. 

Samotná Dyje je o 40 km delší než Morava (v rámci ČR) a má i větší plochu povodí. Je jejím 

největším pravostranným přítokem.  

Práce je zaměřena pouze na dílčí povodí celého toku Dyje, a to na horní tok až po profil 

Podhradí nad Dyjí. Plocha tohoto území je 1 756 km2, 13,1 % z plochy  celého povodí Dyje. 

Zájmové území je vymezeno povodími řek Moravská a Rakouská Dyje, zdrojnicemi Dyje 

samotné, a Dyje až po závěrový profil s vodoměrnou stanicí ČHMÚ v Podhradí nad Dyjí 

(profil se nachází těsně před VD Vranov nad Dyjí, kde ještě nejsou průtoky ovlivněny 

zpětným vzdutím a manipulacemi na VD). Přibližně 60 % plochy povodí po profil Podhradí 

se nachází v Rakousku (celkem 1070 km2, na české straně 690 km2).  

Povodí Moravské Dyje se rozkládá v jižní části České republiky, v jihozápadní části 

Moravy, v moravském podhůří České vysočiny. Hranice povodí jsou tvořeny ze západu 

rozvodnicí Jihlavy, ze severu rozvodnicemi Oslavy, Svratky a Svitavy a na východě 

rozvodnicemi Litavy, Kyjovky a částečně Svitavy. Z jihu je hranice tvořena rozvodnicí 
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s Rakouskou Dyjí. Teče nejdříve ze severu na jih a v Rakousku se v obci Raabs stéká 

s Rakouskou Dyjí a už jako Dyje se stáčí severovýchodně a na území ČR se vrací pod obcí 

Podhradí nad Dyjí. Odvádí povrchové vody z východní a jižní části Českomoravské 

vrchoviny a z části území severního Rakouska. Na severu hraničí s oblastí povodí Jihlavy, na 

východě s povodím Želetavky, na západě postupně s oblastmi povodí Labe a Vltavy podél 

hlavního evropského rozvodí Dunaje a Labe. Dyje se vlévá do Moravy u Lanžhotu ve 148m 

n. m. a ta dále do Dunaje, patří tak do úmoří Černého moře a Atlantského oceánu.  

Ze správního hlediska zasahuje zájmová oblast do krajů Vysočina, Jihomoravský kraj a 

Jihočeský kraj. V Jihočeském kraji se nachází zájmové území ve správním obvodu dvou obcí 

s rozšířenou působností Dačice a Jindřichův Hradec. V kraji Jihomoravském zasahuje do 

správního obvodu Znojma a v kraji Vysočina zasahuje do správních obvodů Telče a Jihlavy. 

 

Obr. 2: Mapa povodí Dyje (Převzato z Bilaterální projekt Thaya/Dyje) 

 

4.2 GEOLOGICKÉ POMĚRY 
 

Oblast leží na území Českého masivu, jedné ze dvou základních geologických jednotek 

ČR. Do území oblasti povodí Dyje zasahuje na západě oblast moldanubická. Moldanubický 

pluton je zde zastoupen třebíčským a částečně jihlavským masivem v oblasti Jihlavských 

vrchů. Tuto část tvoří intenzivně metamorfované krystalinické komplexy hornin 
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prekambrického a paleozoického stáří, které jsou prostoupeny intruzívními hlubinnými 

granitoidními plutony, muskovititickobiotitickou žulou a lemované vrstvami rul, svorů, 

amfibolitů a vápenců (Mísař a kol. 1983). Granitoidní komplexy jsou převážně hercynského - 

karbonského stáří. Sedimentární, vulkanické i starší hlubinné horniny jsou metamorfními 

procesy postiženy natolik, že jejich původní charakter a vzájemné vztahy je obtížné stanovit 

(PMO, s. p.). Stručně řečeno podloží zde tvoří zejména žuly a granodiority.  

Při západní hranici povodí se nachází široký pás žul (granitová řada), na který navazuje 

jednotvárná série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity), než řeka opustí ČR u 

obce Písečná, protéká oblastí s pestrou sérií moldanubika (svorové ruly, pararuly až 

migmatity s vložkami vápenců, erlánů, kvarcitu, grafitu a amfibolitu) a zpátky na českém 

území protéká vulkanickými horninami zčásti metamorfovanými, proterozoickými až 

paleozoickými (amfibolity, diabasy, melafyry, porfyry). 

Od druhohor se v této oblasti tvoří elevační oblast České vysočiny, vyklenutá alpsko-

karpatským horotvorným procesem a germanotypní tektonikou - zdvihovými/poklesovými 

pohyby (Kunský, 1968). Kerné pohyby ustávají postupně v miocénu, pliocénu a ve starších 

čtvrtohorách. Řeky zde tečou přibližně v dnešní podobě od mladších třetihor (zařezávání 

říčních údolí souběžně s výzdvihem vysočiny), dochází k akumulaci říčních teras v dolních 

částech toků. 

 Český masiv byl v mladších třetihorách několikrát zaplaven mořem z karpatské čelní 

hlubiny. Souší zůstává od konce křídy, kdy se postupně moře v této oblasti vyplnilo nánosy 

fluviálních sedimentů. Miocénní mořské sedimenty místy spočívají přímo na skalních 

horninách, jinde na předmiocenních zvětralinách (PMO, s. p.). V pliocénu (konec ml. třetihor) 

byly po vyschnutí sladkovodního jezera položeny základy pro tvorbu současné říční sítě. 

 

Vývoj údolní sítě Dyje s ohledem na zdrojnice 
 

Rakouská Dyje snad v oligocénu tekla do třeboňské pánve a ve starším miocénu se 

posunula k východu do dnešní polohy. Odtud tekla na jih k Vídni a na začátku čtvrtohor 

přesunula svůj tok k východu, kudy dnes teče řeka Zaya. Moravská Dyje tekla od počátku 

zhruba stejně jako dnes, jen její pramenná oblast byla vyvinuta dále na sever. Dyje se 

přesouvala do dnešní polohy severně od pavlovského bradla ve středním pleistocénu a 
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postupně podchytila (níže než dnes) Jevišovku, Jihlavu i Svratku, které ústily rozsáhlými 

deltami přímo do Moravy (Kunský, 1968). 

 

4.3 HYDROGEOLOGIE 
 

Českomoravská vrchovina náleží k oblastem chudým na podzemní vody. Převážně je 

tvořena horninami západní části krystalinika povodí Dyje (horniny krystalinika, proterozoika 

a paleozoika), které jsou nepříznivé pro vytváření zásob podzemní vody. Roční úhrny srážek 

zde přesahují 700 mm jen ve vrcholových částech a oběh podzemních vod je velmi mělký, 

vázaný na nepříliš hlubokou puklinovou zónu, zvětralinový plášť a sutě. Hodnoty 

specifického odtoku se pohybují mezi 3 - 5 l.s-1.km-2 a místy klesají i pod 3 l.s-1.km-2 (PMO, 

s. p.). 

 

4.4 GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY 
 

Zájmová oblast leží v hercynském systému, v provincii Česká vysočina. Česko-

moravská subprovincie České vysočiny je zde zastoupena celky Javořická vrchovina, 

Jevišovská pahorkatina a Křižanovská vrchovina. Reliéf je polygenetický. Současné nejstarší 

povrchové tvary jsou druhohorního stáří, ojediněle lze doložit předkřídový zarovnaný povrch 

původně variského horstva Českého masivu (Demek, Mackovčin, 2006).  

 

Systém hercynský 

Provincie Česká vysočina 
Subprovincie Českomoravská soustava 
Oblast Českomoravská vrchovina 
Celek Jevišovická pahorkatina 
Podcelek Bítovská pahorkatina 
Okrsek Bítovská pahorkatina, Uherčická pahorkatina 

Tab. 1: Geomorfologické jednotky Podhradí nad Dyjí (dle Kunský, 1968) 

 

Moravská Dyje pramení v Českomoravské vrchovině, kde nejvyšším bodem území je na 

rozhraní vrchovin Javořičské a Křižanovské vrchol Javořice 837 m n. m.  Na Rakouské straně 

nadmořské výšky nedosahují takových výšek. Závěrový profil Podhradí nad Dyjí se nachází 
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ve výšce 368 m n. m. Celkový výškový rozdíl je tedy 469 m. Celé povodí je poměrně hornaté, 

což je důležitým faktorem při vzniku povodní. Do oblasti Českomoravské vrchoviny patří 

okrsky Brtnická vrchovina, Uherčická pahorkatina, Bítovská pahorkatina, Dačická 

pahorkatina a Jemnická kotlina. Na rakouské straně protéká Rakouská Dyje „podsoustavou“ 

Českomoravské vrchoviny Waldviertel. 

 

Obr. 3:  Podíl nadmořských výšek v povodí Moravské Dyje (Zdroj VÚV TGM) 

 

Obr. 4: Podíl sklonu svahů v povodí Moravské Dyje (Zdroj VÚV TGM) 

 

Sklonitostní a výškové poměry území ovlivňují koncentraci a rychlost odtoku vody 

z dešťových srážek i z tání sněhu. Území má vrchovinný, podhorský až nížinný charakter, 

údolí jsou sevřená. Sklony svahů na téměř ½ území jsou mezi 2 – 5°, svahy se sklonem nad 

15° se vyskytují minimálně. To i tak indikuje poměrně nepříznivé retenční podmínky pro 

přibližně ⅓ povodí Moravské Dyje, jelikož retenční schopnost krajiny se snižuje již od sklonu 

5-7° a víc (Vaishar, Munzar, 2000). Studie 57 britských povodí NERC 1975 konstatovala 86 

% podíl sklonu svahů a plochy povodí na kolísání Q1 (průměrný roční průtok), ale současně 

stále hrají velkou roli i klimatické faktory jako např. velikost srážek (Alexander, 1993). 
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Výškové poměry povodí jsou pro tvorbu povodní velmi významné obzvláště proto, že 

v zimě se na Českomoravské vrchovině v 500-800 m n. m. drží hodně sněhu déle než 

v nižších polohách a při jarní oblevě může tento sníh rychle tát a rozvodňovat toky. 

Moravská Dyje protéká poměrně hlubokým údolím. Z Jihlavských vrchů teče Moravská 

Dyje jižním směrem, v horní části mělkým údolím s loukami. Pod Černíčovem se koryto 

prohlubuje, břehy jsou zarostlé vrbami. Od Kostelního Vydří narazíme na četné meandry, 

občas i peřeje. Pod Dačicemi jsou četné jezy, travnaté břehy a spád bahnitého a kamenitého 

dna je mírný a hloubka do 2 m. Od soutoku s Telčským potokem dál protéká úzkým lesním 

údolím. K Raabsu Moravská Dyje přitéká zaklesnutými meandry (Štefáček, 2008). 

Rakouská Dyje pramení v Manhatrských vrších pod hřbetem Die Wild v 658 m n. m. a 

protéká „podsoustavou“ Českomoravské vrchoviny, rak. vrchovinou Waldviertel a po 76 km 

se obě řeky stékají u Raabsu an der Thaya. Odtud teče Dyje ještě asi 25 km k hranicím s ČR 

poměrně hlubokým údolím s množstvím skal. 

 

4.5 PŮDNÍ POMĚRY  
 

Údolí Moravské Dyje je tvořeno zejména kyselými hnědými půdami, vyšší polohy 

částečně hnědými půdami silně kyselými a také pseudogleji spolu s hnědými půdami 

oglejenými. V pramenné oblasti převládají rezivé půdy s podzoly. Okolí Telče, Dačic a 

soutok s Bolíkovským potokem pokrývají illimerizované půdy a illimerizované oglejené 

půdy. Při návratu Dyje na území ČR je v údolí půdní kryt zastoupen arenosoly s hnědými 

půdami a podzolem v délce až ke Znojmu (Tomášek, 2003). 

V pramenné oblasti Moravské Dyje leží lehké hlinitopísčité půdy krystalických břidlic a 

vyvřelin, které dál po toku přecházejí v lehké půdy na písčitých a štěrkopísčitých říčních 

náplavech a vátých píscích a také středně těžké půdy straší a sprašových hlín, v Rakouské 

části nalezneme i oblasti s těžkými jílovitými půdami usazených hornin. Kolem Podhradí nad 

Dyjí se vyskytují i lehké písčité půdy usazených hornin (V. Vojáček In Kunský, 1968). Stále 

zvětšující se rozšíření mají antropogenní sedimenty. 

Kvalita půdy má vliv na odtok vody z povodí. Pro průběh povodňové vlny je důležitá 

retenční kapacita půd (půda absorbuje a akumuluje vodu v půdním profilu). Významný je i 

půdní povrch s vegetačním krytem, jejich drsnost, různé povrchové deprese, také druh a 

hustota vegetace. V některých oblastech dochází k postupné degradaci půdy, a to např. pod 
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smrkovými a borovými monokulturami, jejichž opad půdu okyseluje a tedy ochuzuje. Voda se 

v této půdě nevsakuje dostatečně hluboko a v povodňové vlně jí odteče z území větší 

množství. 

 

4.6 KLIMATICKÉ OBLASTI 
 

Klimatické poměry sledovaného území jsou dány jeho polohou v mírném pásmu s 

pravidelným střídáním čtyř ročních období a s kombinací vlivů oceánského a kontinentálního 

podnebí.  

Atlas podnebí ČSR z roku 1958 řadí povodí Moravské Dyje do kategorie mírně teplé, 

mírně suché oblasti převážně s mírnou zimou. Okrajově se zde nachází i dvě enklávy studené 

oblasti (mírně chladné) ve vyšších polohách o rozloze jen jednotek km2. 

Köppenova klasifikace z roku 1900 je založena na ročním průběhu teplot a srážek 

vzhledem k vegetaci. Pro horní Dyji udává klimatické pásmo Cfb a Dfb. Cfb má podnebí 

listnatých lesů mírného pásma a zabírá nižší polohy podél toků, průměrné teploty 

nejchladnějšího měsíce jsou mezi -3 a -18°C. Dfb má klima boreální a vyskytuje se ve vyšších 

polohách území. Průměrné hodnoty nejchladnějšího měsíce se pohybují pod -3°C. Pro obě 

pásma platí průměrné teploty nejteplejšího měsíce mezi 10 - 20°C a alespoň čtyři měsíce 

v roce s průměrnou teplotou nad 10°C. 

Podle E. Quitta (1971) leží horní tok Dyje (až za Vranovskou nádrž) v oblasti MT9, 

která zabírá největší plochu. Telč a přítoky Moravské Dyje v oblasti MT5 a pramenné oblasti 

jak Moravské Dyje, tak jejích větších přítoků se nachází nejvýše v MT3. Pouze nejvyšší 

oblasti na pomezí rozvodnice leží v oblasti CH7. 

MT9: dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až 

mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním 

sněhové pokrývky 
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Klimatické charakteristiky dle Quitta (1971)     

 CH7 MT3 MT5 MT9 

počet letních dnů 10-30 20-30 30-40 40-50 

počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 120-140 120-140 140-160 140-160 

počet mrazových dnů 120-160 130-160 130-140 110-130 

počet ledových dnů 50-60 40-50 40-50 30-40 

průměrná teplota v lednu -3 - -4 -3 - -4 -4 - -5 -3 - -4 

průměrná teplota v červenci 15-16 16-17 16-17 17-18 

průměrná teplota v dubnu 4-6 6-7 6-7 6-7 

průměrná teplota v říjnu 6-7 6-7 6-7 7-8 

průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 120-130 110-120 100-120 100-120 

srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500-600 350-450 350-450 400-450 

srážkový úhrn v zimním období [mm] 350-400 250-300 250-300 250-300 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 100-120 60-100 60-100 60-80 
Tab. 2: Klimatické charakteristiky oblasti horní Dyje dle Quitta (1971) 

Průměrný roční úhrn srážek (za období 1961-2000) na území klesá od západu 

k východu, uplatňuje se zde totiž návětrnost svahů Českomoravské vrchoviny. V nejvyšších 

polohách dosahují hodnoty až 650-700 mm a klesají k 550-600 mm ve východní části horního 

toku a až k 500-550 mm v Podhradí. Za jaro je průměrný sezónní úhrn srážek 125-200 mm, 

v létě 200-300 mm, na podzim 75-150 mm a v zimě v nejnižších polohách jen 75-100 mm a v 

nejvyšších až 200 mm srážek. 

100letá maximální 1denní srážka se na zájmovém území pohybuje mezi 70-90 mm 

(vyšší hodnoty ve vyšších nadmořských výškách).  

Průměrná teplota vzduchu (za období 1961-2000) se ve vyšších polohách vrchoviny 

pohybuje mezi 5 - 6°C, v nižších polohách 6 - 7°C. Na jaře 6 - 8°C, v létě 13 - 15°C, na 

podzim 6 - 8°C a v zimě -1- -3°C (Atlas podnebí Česka, 2007). 

 

4.7 HYDROGRAFICKÉ POMĚRY A HYDROLOGICKÝ REŽIM 
 

 Řeka Dyje má dvě zdrojnice: levou zdrojnici Moravskou Dyji a pravou zdrojnici 

Rakouskou Dyji. Jsou to toky 3. řádu, přičemž celé povodí Dyje sestává z 11 základních 

povodí 3. řádu. Tvar povodí Rakouské i Moravské Dyje je protáhlý (α < 0,18), což podporuje 

vývoj povodňových vln v povodí. 
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Moravská Dyje je tokem IV. řádu podle Gravelia a pramení v Českomoravské 

vrchovině, přesněji Jihlavské - Brtnické vrchovině na jihovýchodních svazích hřebene 

Špičáku ve výšce 635 m n. m. na katastrálním území obce Panenská Rozsíčka, asi 4 km od 

Třešti. Její pramen je upraven a zdobí ho symbolická soška. Teče převážně na jih, kde 

v blízkosti Slavonic pod obcí Písečná opouští stát v nadmořské výšce 434 m n. m. Plocha 

povodí činí 630,3 km2 a délka toku je 68,2 km. Jen na našem území je délka toku 55,56 km a 

plocha povodí Moravské Dyje 561,73 km2 (VÚV TGM). Hlavní přítoky zprava jsou 

Votavice, Telčský potok, Myslůvka, Vyderský potok, Lipolecký potok, Volfířovský potok, 

Lidéřovický potok, Bolíkovský potok, Slavětínský potok a Krokovický potok. Přítoky zleva 

jsou Pavlovský potok, Nevcehelský potok, Lančovský potok, Vápovka, Luční potok a 

Hejnický potok. Největším přítokem je Vápovka (28,64 km). Před soutokem s Rakouskou 

Dyjí má Moravská Dyje průměrný roční průtok 3,0 m3.s-1. 

 

Obr. 5: Podélný profil a vývoj sklonitosti v podélném profilu Moravské Dyje (VÚV TGM) 

 

Rakouská Dyje – Österreichische Thaya (někdy také Německá Dyje nebo Deutsche 

Thaya) pramení v Manhartských vrších (Waldviertel) pod hřbetem Die Wild ve výšce 658 m 

n. m. u obce Schweiggers v Dolním Rakousku. Teče na severovýchod, ale rychle se stáčí 

k východu, kde se u obce Schwarzenau otáčí na sever. Před státními hranicemi s ČR se řeka 

stáčí k jihovýchodu, kam teče až do Raabsu po soutok s Moravskou Dyjí. Tady se stáčí na 

severovýchod a už jako Dyje vstupuje na území ČR. Levostranné přítoky jsou Jaudlingbach, 

Sarningbach, Pstruhovec (rak. Taxenbach) a Slavonický potok. Pravostranné přítoky jsou 

Rotbach, Thaubach a Loibesbach. Její povodí je větší, tok je delší (75,8 km) a vodnější než 

tok Moravské Dyje, avšak v ČR je považována Moravská Dyje za hlavní větev (PMO, s. p.). 

Větší část pramenného povodí tedy zaujímá povodí Rakouské Dyje mimo území ČR. Po 

profil Raabs an der Thaya má Moravská Dyje plochu povodí 630 km2 a Rakouská Dyje 770 

km2. Jejich soutokem právě u Raabs an der Thaya (410 m n. m.) vzniká Dyje, která vstupuje 
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na naše území u Podhradí nad Dyjí. Před soutokem s Moravskou Dyjí má Rakouská Dyje 

průměrný roční průtok 4,4 m3.s-1. 

 

Charakteristika Moravská Dyje po soutok Rakouská Dyje po soutok 

Pramen toku 635 m n. m. 658 m n. m. 

Délka toku L [km] 68.2 75.8 

Plocha povodí A [km2] 630,3 769,6 
Průměrný dlouhodobý průtok 
Qa [m3.s-1] 2,95 4,4 
Průměrná roční srážka na 
povodí Pa [m3.s-1] 625 649 
Průměrná roční odtoková 
výška Ho [mm] 148 180 

Specifický odtok q [l.s-1.km-2] 4,68 5,72 

Součinitel odtoku φ [%] 23,6 27,8 
Charalteristika povodí  
α = A/L2 0,136 0,134 

Sklon toku [‰] 3,3 3,27 

Řád toku III. IV. 

Hydrologické číslo povodí 4-14-01-063 4-14-01-075 
Tab. 3: Charakteristiky Moravské a Rakouské Dyje (převzato ze Sklenář, 2007) 

Samotný tok Dyje vzniká soutokem Moravské Dyje s Rakouskou Dyjí u Raabsu ve 410 

m n. m. (asi 30 km nad Vranovskou přehradou). Dyje vstupuje do ČR na 196,22 řádovém km 

v nadmořské výšce 381,69 m n. m (VÚV TGM), je tokem III. řádu hydrologického pořadí 

(podle Gravelia), její hydrologické pořadí je 4-14-02-001. Je pravostranným přítokem Moravy 

a patří tedy do úmoří Černého moře (Atlantský oceán). Její povodí sousedí na severovýchodě 

a východě s povodím Moravy a na severozápadě a západě s povodími Labe a Vltavy.  

Hydrografická síť Dyje je asymetrického vějířovitého charakteru. Stanice Podhradí n. D. leží 

na 202,7 říčním km. Plocha povodí po profil Podhradí je 1756 km2, z čehož 630 km2 zaujímá 

povodí Moravské a 770 km2 plocha povodí Rakouské Dyje. 

Specifický odtok q z oblasti nad Podhradím je asi 4 - 6 l.s-1.km-2, v pramenné oblasti 

v nadmořské výšce nad 600 m je až 6,5 - 8 l.s-1.km-2 (Sklenář, 2007). 

Odtokové podmínky jsou poměrně nepříznivé, vzhledem ke sklonům svahů 5° a více, 

kde se snižuje retenční schopnost krajiny. Průměrný nejvodnější měsíc je březen, připadá na 

něj 18,4 % z celkového průměrného ročního odtoku a pak duben se 14 %. Nejméně vodným 

obdobím je podzim, v září (3,8 %) a říjnu (4,7 %) je průměrný roční průtok minimální. Naše 
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dílčí povodí Dyje je charakteristické průtoky ovlivněnými táním sněhu při jarních oblevách a 

silnými srážkami zejména na jaře a v létě, což může vést k povodním. Ty jsou nejčastější 

z jarního tání sněhu (50-70%) v březnu, méně je povodní letních. 

Sklonitost toku je převážně do 2 ‰ (⅔ délky toku), úseků se sklonitostí v intervalu 10-

14 ‰ už je málo. Střední sklon toku je 4,08 ‰. Průměrná hodnota hustoty říční sítě v povodí 

Moravské Dyje je 1,28 km.km-2 (VÚV TGM).  

Hustota říční sítě v celé západní části Dyjsko-svrateckého úvalu je jedna z nejnižších v 

celé ČR. Hlavním zdrojem vodnosti ve zdejších povodích jsou atmosférické srážky. Vlivem 

tání sněhu v Českomoravské vysočině dosahují vodní toky maximálních průtoků převážně 

v březnu i v únoru, minimální průtoky jsou podle charakteru toku sledovány od června do 

října. Důležitou roli hrají rašeliniště a rašelinné louky podél vrcholové rozvodnice hlavního 

evropského rozvodí o ploše asi 850 ha (PMO, s. p.). Značný klimatický a hydrologický 

význam (retenční) mají vodní nádrže budované na většině řek stékajících z Českomoravské 

vrchoviny (nejen Dyji, ale i Jihlavě, Oslavě, Svratce). 

 

Vodoměrné stanice 
 

V hlásném profilu Janov, který se nachází na 261. říčním km a odvodňuje 517 km2 (82 

%) z povodí Moravské Dyje, je průměrný roční stav 65 cm, průměrný roční průtok Qa 2,63 

m3.s-1 a stoletá voda Q100 je 125 m3.s-1. V profilu Schwarzenau, kterým odtéká voda z dílčího 

povodí Rakouské Dyje o rozloze 175,5 km2 a leží na 294. říčním km, je průměrný průtok Qa 

1,05 m3.s-1 a Q100 odpovídá průtoku 100 m3.s-1. Profil Raabs an der Thaya leží na 235. říčním 

km a na soutoku obou zdrojnic má dílčí povodí plochu 1400 km2. Průměrný roční stav je 155 

cm, průměrný roční průtok Qa je zde 7,02 m3.s-1 a Q100 je 360 m3.s-1. Ještě před ústím je 

průměrný průtok Rakouské Dyje 4,4 m3.s-1 a průměrný průtok Moravské Dyje 3,0 m3.s-1. Náš 

závěrový profil Podhradí nad Dyjí leží na 202. říčním km, plocha povodí je 1756 km2, 

průměrný roční stav vody je 70 cm, Qa je zde (při průměrných ročních srážkách 585 mm) 8,5 

m3.s-1 a Q355 je 0,95 m3.s-1, kdy nula vodočtu je ve 348,36 m n. m. a Q100 odpovídá 390 m3.s-1. 

Hydrologický režim je slabě ovlivněn odběry vody. 

Při povodňových situacích dostává česká strana z Rakouska hydrologická data ze 

stanic Schwarzenau nad soutokem Moravské a Rakouské Dyje a také z Raabsu pod soutokem 

(ČHMÚ, 2006). 
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Hlásný profil ČHMÚ Podhradí nad Dyjí 

N 1 2 5 10 20 50 100 

 Q [m3.s-1] 97,8 119 156 196 243 320 390 

Tab. 4: N-leté průtoky v profilu Podhradí nad Dyjí (ČHMÚ) 

  H [cm] Q [m3.s-1] 
Bdělost 1. SPA 150 50,3 

pohotovost 2. SPA 200 89,1 
ohrožení 3. SPA 250 135 

extrémní povodeň 3. SPA 399  

Tab. 5: Stupně povodňové aktivity v profilu Podhradí nad Dyjí (ČHMÚ) 

 

Srážkoměrné stanice 
 

V povodí Moravské Dyje se nachází tyto srážkoměrné stanice: Slavonice, Dačice, dále 

operativní srážkoměrné stanice Kostelní Myslová, Nová Říše, Landštejn, Český Rudolec, a 

Podhradí a další Stonařov a Třešť se nachází už v povodí Jihlavy, Jemnice na Želetavce. Pro 

výpočet srážky na povodí jsou však užitečné. Průměrný roční úhrn srážek na povodí se 

pohybuje mezi 550-650 mm, nejdeštivější sezóna je od června do srpna a nejméně srážek 

padá v říjnu a také únoru. Jednodenní absolutní maximální srážka se na povodí pohybuje mezi 

81-120 mm, největší byla zaznamenána stanicí Dačice. Dvoudenní absolutní maximální 

srážka má podobné rozpětí 101-120 mm, jen stanice Kostelní Myslová hlásí pouze 81-100 

mm. Třídenní absolutní maximální srážka se pohybuje v intervalech do 100 mm ve Stonařově 

a Kostelní Myslové, 101-120 mm v Třešti a 121-150 mm ve Slavonicích a Dačicích (Tolasz et 

al., 2007). Absolutní měsíční maximální srážka na povodí Moravské Dyje je větší než 250 

mm a na zbytku sledovaného území po profil Podhradí mezi 200-250 mm (Sklenář, 2007). 

Průměrný roční úhrn srážek v Kostelní Myslové je 587 mm (pro referenční období 

1961-2000), v Dačicích 588 mm (1901-1980). V nejvyšších partiích povodí se průměrná 

srážka pohybuje i okolo 700 mm (za ref. období 1931-1980) (Sklenář. 2007). 
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Obr. 6: A) Maximální jedno, dvou a třídenní úhrny srážek v Kostelní Myslové během roku, 
B+C) Maximální úhrny srážek za 5-40 minut a 1-24 hodin v Kostelní Myslové (Atlas podnebí 
Česka) 

Z povodí Rakouské Dyje jsou v rámci mezinárodní výměny ČHMÚ poskytovány 

jednou denně data z jediné srážkoměrné stanice s 1-hodinovým krokem v Allentsteigu (do 

předpovědního hydrologického modelu Hydrog vstupují i data ze stanice Zwettl-Stift, která 

leží těsně za rozvodnicí jižně od pramene). Meteorologická stanice Allentsteig leží v poměrně 

vysoké nadmořské výšce a reprezentuje velkou plochu povodí. Na povodí je další 

srážkoměrná stanice ve Waidhofenu, stanice v Gerasu a Breitenfeldu jsou fiktivní, zahušťují 

operativní srážkoměrnou síť při radarových odhadech srážek pro operativní modelování 

předpovědí průtoků (Březková, Šálek, 2006). 

 

Sněhové podmínky na sledovaném území 
 

Průměrná sezónní maxima výšky sněhové pokrývky se pohybují od 20 cm v okolí 

Dačic, přes 30 cm na většině území a až 50 cm v nejvyšších partiích oblasti při průměrných 

ročních teplotách vzduchu mezi 6 - 8°C a průměrnými minimálními ročními teplotami mezi -

16 - -18°C, v nejvyšších polohách -20°C. Průměr sezónních maxim vodní hodnoty sněhové 

pokrývky se v povodí pohybuje mezi 50 - 75 mm (Tolasz et al., 2007) v závislosti na 

nadmořské výšce. V Telči je počet dnů v roce se sněhovou pokrývkou 72 (Sklenář, 2007). 

Protože se zájmové území rozkládá ve výškově členitém terénu, přesněji mezi 837 m (vrchol 

Javořice) až 348 m v Podhradí, je příhodné zmínit, že průměrná sezónní maximální výška 

sněhu se zvyšuje přibližně o 15 cm na 100 m nadmořské výšky (Tolasz et al., 2007), na 

horním toku tedy leží sněhu nejvíce a zároveň nejdéle. Dále je výška sněhu ovlivňována 

expozicí svahů k převládajícímu proudění vzduchu a slunečnímu záření, jižní svahy mají 
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stejné množství sněhu jako ty severní někdy až o 300 m výše. Sníh se v oblasti drží přibližně 

do března, kdy je ho stále nejvíce v horních partiích povodí. Březnová průměrná měsíční 

maxima jsou tam až 30 cm, níže pak okolo 15 cm a v okolí toku a v nejnižších polohách leží 

průměrně asi 10 cm sněhu. 

Data o mocnosti a vodní hodnotě sněhové pokrývky jsou z několika českých stanic - 

Telč, Český Rudolec, Slavonice, Dačice, Předín, Budeč, Jemnice, Bítov a Vranov. 

Z Rakouska dostává ČHMÚ data o výšce sněhu a jeho vodní hodnotě ze stanice Allentsteig 

(do předpovědního modelu vstupují sněhová data hned ze čtyř stanic: Pommersdorf, 

Waidhofen, Allentsteig, Dobersberg) (ČHMÚ, 2006). 

 

 

Obr. 7: Vodoměrné a srážkoměrné stanice v povodí horní Dyje - viz text (Zdroj Bilaterální 

projekt Thaya/Dyje) 

 



42 
 

4.7.1 VODNÍ NÁDRŽE V ZÁJMOVÉ OBLASTI 
 

 Na sledovaném profilu se pravidelně vyskytovaly povodňové stavy odnepaměti. Časté 

povodně jsou také důvodem, proč byla dále po proudu vybudována Vranovská přehrada, 

pravděpodobně nejvýznamnější nádrž v Jihomoravském kraji. Ta byla naprojektována do 

zařezaného meandrujícího koryta Dyje (i Želetavky) v délce asi 30 km, po 14 letech 

pozorování míry rozkolísanosti průtoků mezi 1898-1912 měla být schopna zachytit 

povodňový objem vody cca 300 mil m3 (Schmidt, 1912). Plány už z roku 1908 na výstavbu 

hned tří nádrží neprošly a dnes stojící nádrž byla postavena v letech 1930-1934 jako ochrana 

před velkými vodami pro snížení kulminací povodňových vln, pro energetické účely a pro 

zásobování vodou. Avšak menší hráze byly na toku vystavěny již dříve, pouze s mnohem 

menší účinností. Hráz VD Vranov stojí na 175. říčním kilometru a její stálý objem je 31,5 mil 

m3, zásobní objem 80 mil. m3, celkový objem 132,6 mil. m3. Vzniklá přehrada je asi 30 km 

dlouhá, ale průtoky v Podhradí nejsou přehradou ovlivněny, vzdutí bývá pozorováno jen při 

těch největších povodních. VD Vranov dosahuje svých nejvyšších objemových stavů 

v březnu, kdy převládá přítok vody z tajícího sněhu. Nádrž se tak během zimy plní a od jara 

až do října je odpouštěna k závlahovým účelům. 

 V povodí Rakouské Dyje, na toku Pstruhovec byla roku 1973 vybudována vodárenská 

nádrž Landštějn, sloužící jako zásobárna vody pro obce Staré Město pod Landštejnem, Dačice 

a Slavonice. Na Olšanském potoce, přítoku Moravské Dyje, byla roku 1985 vybudována 

vodní nádrž Nová Říše, skupinový vodovod pro obce Telč-Třešť. 

V povodí Moravské Dyje je celkem 821 vodních ploch o celkové ploše 625,21 km2, 

největší je vodní nádrž Nová Říše (45 ha). Tyto vodní plochy mají i příznivou retenční funkci 

(např. rybníky Smíchov, Hamer, Olešský rybník, Plodový rybník, Novodvorský rybník, 

Žibřid, Velký Pařezitý rybník, Kališťský rybník s rašeliništěm).  

 Rybníky, jezírka a vodní nádrže jsou známé svou schopností snižovat vrchol povodně, 

snižovat její extremitu. Na malých povodích zasažených krátkou intenzivní srážkou budou 

vodní plochy povodňové stavy mírnit, což může snížit i celkovou konečnou kulminaci, 

zatímco na transformaci povodně z dlouhodobého deště mají jen minimální vliv (Black, 

Werritty, 1997). 
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4.7.2 POZNATKY O POVODNÍCH V ZÁJMOVÉ OBLASTI 
 

Je zřejmé, že v povodí existují území se zvýšenou pravděpodobností výskytu povodní 

i rozlivů podél toku, hlavně v údolních nivách a v horských a podhorských oblastech (Hladný 

a kol., 1998). Ferdinand Schmidt (1912) uvádí, že srážky v oblasti jsou pravidelně nejbohatší 

v létě, ale nejvíce povodní se objevuje v zimních měsících.  

 Jak bylo řečeno již dříve, v Podhradí jednoznačně převládají zimní povodně 

z kombinace rychlého tání sněhu při jarních oblevách a srážek ve formě deště na velké ploše 

povodí a také letní dešťové povodně nejsou nijak výjimečné. Za celé období pozorování 

dosud největší povodňová vlna proběhla Podhradím v červnu 2006, kdy kulminační průtok 

byl 551 m3.s-1, tedy Q100 a blížil se Q500 (Q500 udává ČHMÚ, Povodí Moravy, s. p. zmiňuje 

i Q1000). Tato povodeň byla způsobena velmi intenzivními srážkami. Do té doby byl nejvyšší 

změřený průtok 481 m3.s-1 z roku 1900.  

 

4.8 VEGETAČNÍ PODMÍNKY A LAND-USE 
 

Zájmové dílčí povodí Dyje se nachází v dyjsko-moravském bioregionu severopanonské 

podprovincie o celkové rozloze 547 km2 (Culek a kol., 2005). Území pokrývají převážně 

jehličnaté lesy, louky a pastviny a nezavlažovaná orná půda a převládá poměrně vysoká 

biodiverzita.  

Oblast by se dala nazvat harmonickou kulturní krajinou (Vaishar, 1999) či venkovskou 

krajinou, kde mají významné zastoupení lesy, jejichž druhová skladba je antropogenně 

ovlivněna (převládá smrk a borovice, kteří snižují schopnost půdy zadržovat vodu), přitom 

potenciální vegetaci v moravském podhůří Českomoravské vysočiny zastupuje coernysova 

dubohabřina, biková bučina a biková nebo jedlová doubrava (Corine Land Cover 2006).  

Lesy v zájmovém území doznávají postupných změn v druhové skladbě, na některých 

místech přechází smíšený les na jehličnatý. Les je pro zmenšení a zpomalení povodňových 

vln velmi důležitý element, retarduje totiž pozemní odtok vody, intercepcí na listech či 

kmenech redukuje rychlost odtoku i množství objemu srážky reálně odteklé z území. 

Lesnatost povodí horní Dyje je asi 30 %, což je přibližně celostátní průměr. Dané území 
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tedy nijak zvlášť nevybočuje, a proto se dá s určitostí říct, že stávající míra lesnatosti území 

by neměla mít klíčové účinky na „povodňovost“ řeky.  

Lesní vegetační stupně jsou od nejvyšších poloh zastoupeny 6.smrkobukovým, přes 5. 

jedlobukovým a 4. bukovým, kolem obce Podhradí 3. dubobukovým stupněm. Pro plnění 

funkce lesa je limitující stupeň ekologické stability lesních ekosystémů. „Na základě analýz 

stupně přirozenosti, věkové struktury a zdravotního stavu porostů není tento stav příznivý a 

lze konstatovat, že schopnost porostů vyrovnat se s extrémními situacemi je nízká“ (PMO, s. 

p.). 

Na území převládá zemědělská polní krajina, jejíž rozloha se s časem příliš nemění. Na 

západě se pěstují brambory a len, v nižších polohách obiloviny a řepka.  Zemědělství 

ovlivňuje jak vodní režim, tak kvalitu vody (hnojiva, živočišná výroba atp.). Např. brambory 

jsou širokořádké plodiny, u kterých hrozí významný splach svrchní vrstvy ornice, který může 

vést k postupnému zanášení koryta toku i nádrží, čímž se snižuje jejich hloubka a zvyšuje 

hrozba zamokření okolních ploch a vylití toku z koryta už při malém zvýšení průtoků. Na 

druhou stranu zde je historicky významné pěstování lnu, který má na rozdíl od brambor 

„protipovodňové“ schopnosti. Někteří zemědělci se snaží přecházet na ekologicky šetrnější 

pěstování plodin a snaží se i začlenit mezi větší polní celky přirozenou vegetaci. 

Břehové a doprovodné porosty, obecně příbřežní zóna, ovlivňuje průtočnost koryta, a 

proto je vhodné starat se o jejich stav, jelikož příznivě působí na kvalitu vody. Svými kořeny 

zpevňují břehy a zabraňují odnosu splavenin a erozi břehů. Zalesněné příbřežní pásy mají 

lepší účinnost při transformaci jarních a zimních povodní, protože díky stromům půda tolik 

nepromrzá. Pokud jsou stromy v dobrém stavu, zpevňují a chrání břehy při povodni, jinak 

povodeň svou silou může příbřežní stromy vyvracet, odnášet a ty se pak můžou hromadit před 

překážkou a působit jako bariéra pro vodu. Je tedy žádoucí podobné úseky nechávat bez 

úprav, jen je udržovat v dobrém stavu, neboť se tím výrazně zlepšuje kvalita říčního 

ekosystému. Na polích a loukách v povodí téměř vymizely terasy, průlehy i meze. To 

představuje také problém, protože při intenzivních srážkách dochází rychleji k erozi svrchní 

vrstvy půdy, mění se půdní textura a struktura a snižuje se tak vodní kapacita půdy. Případná 

příčinná srážka pak sjede po svahu do koryta mnohem rychleji a ve větším množství. 

Důsledkem eroze je také změněné zrnitostní složení půdy, což zapříčiňuje nerovnoměrné 

rozložení vlhkosti ve svahu (výše zůstává materiál hrubozrnný, který vysychá rychleji než 

níže ukládající se jemnozrnný). 
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V Českomoravské vrchovině převládá hercynská květena středoevropských listnatých 

lesů, která je vázána na chudé půdy žulových a rulových hornin. Od východu sem pronikají 

xerotermní druhy rostlin jižní Moravy především údolími toků. Ze zvířat narazíme na běžné 

druhy středoevropské lesní zóny palearktické oblasti. 

V hojném počtu a už dlouhou dobu se na toku vyskytuje vydra, pro kterou zde vznikl i 

dílčí projekt Natura 2000. Potkáme zde také mnoho ohrožených druhů živočichů, jako je 

hořavka duhová, ouklejka pruhovaná, hrouzek běloploutvý. Ledňáček říční, který patří v 

současné době mezi silně ohrožené druhy, ke svému hnízdění vyžaduje příkré nátrže v řece, 

které jsou většinou hlinité nebo sprašové. Na některých místech se vyvinuly porosty 

ovsíkových luk, na kterých roste mnoho vzácných druhů rostlin, jež se šíří údolím Dyje až z 

Jižní Moravy, například jarva, kosatec sibiřský, žluťucha lesklá nebo rozrazil dlouholistý.  

 

Chráněná území 
 

V zájmové oblasti se nachází evropsky významná lokalita Moravská Dyje vymezená od 

Dačic dolů po toku až po NP Podyjí, dále Nová Říše, Rašeliniště Radlice atd. Kromě toho 

jsou zde zastoupena maloplošná zvláště chráněná území např. PR Velký Pařezitý rybník, PR 

Bílý kříž, PP Dubová stráň, PP Velký Troubný atd. Nachází se zde také několik území 

vymezených pro ochranu stanovišť a druhů Natura 2000. 

 

4.9 ANTROPOLOGICKÉ OVLIVNĚNÍ TOKU 
 

Antropogenními zásahy do přirozeného průběhu toku a krajiny povodí rozumíme 

technická opatření k regulaci, retenci a akumulaci vody v povodí pro různé příčinné srážky, 

jako jsou jezy, napřimování toku, meliorační systémy, rybníky, mokřady atp. V dnešní době 

se s nimi setkáme už téměř na každém větším i menším toku, přesto se nedá říct, že by na 

režim odtoku působily vždy pozitivně. S ohledem na povodně některé z nich povodňovou 

vlnu snižují a popřípadě protahují, jiné ale naopak odtok urychlují a zvyšují extremitu velké 

vody. Limitní vliv na retenční kapacitu a transformační schopnost krajiny má městská a 

průmyslová zástavba, pole, komunikace atd. Roli hraje velikost zastavěné plochy, ale také 

situování sídel podél toku (zejména v říčních nivách). Škody způsobené velkými vodami 

narůstají úměrně s tím, jak se zvyšuje využívání říčních niv člověkem. Ze srovnání CORINE 
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LAND COVER 1990 a 2006 je vidět, že v povodí mírně ubývá lesních ploch, ze stále více 

smíšených lesů jsou dnes lesy jehličnaté. Na úkor polí se objevuje více luk a pastvin, 

nevýrazně se rozrůstají i sídla. 

 Negativní efekt na povodňový režim měl také způsob obhospodařování půdy od 50. let 

minulého století, kdy došlo ke kolektivizaci zemědělství (bohatá mozaika malých políček byla 

postupně zničena a nahrazena velkými lány). Scelování pozemků spojené s rušením mezí, 

systému polních cest, lineární i roztroušené vegetace, příkopů atd., zavádění melioračních 

opatření, to vše nepříznivě ovlivnilo infiltraci vody do půdy a urychlilo povrchový odtok vody 

z povodí. Také pěstování plodin jako je kukuřice nebo brambory zvyšuje povrchový odtok a 

plošnou erozi půdy. Lesní monokultury, zejména smrkové a borovicové, uplatňující se ve 

stále větší míře mají za následek rychlejší odtok vody z prostředí. 

Změny v land-use (dle Brázdil a kol., 2011):  

• 1952-1956: zvětšování plochy orné půdy, zmenšování zatravněných ploch → zvýšený 

povrchový odtok (který ale mohla snižovat zvyšující se plocha lesa) 

• 1952-1956 a 1988-1995: polní plochy zmenšovány, zvětšování lesních ploch → 

zvyšování kapacity zadržení podzemní vody (kolektivizace přesto mohla mít opačný 

efekt) 

• 1988-1995 a 2000-2006: další zmenšování orných ploch, zvětšování zatravněných 

ploch a lesa → pomalejší povrchový odtok a vyšší kapacita zadržení podzemní vody 

 

 Nicméně Hladný (2003) a Petrow, Merz (2009) uvádí studii antropogenního ovlivnění 

hydrologického režimu Rýnu za posledních 50 let, která bere v potaz odlesnění, sídla, úpravy 

toku atp. Výsledky však naznačují, že vodní hladina se na středním toku zvedla přibližně jen o 

20 cm. Změna land-use ovlivňuje výrazně pouze malá povodí, na kterých zvyšují velikost i 

frekvenci výskytu povodní. Na větším povodí se tyto důsledky ztrácí. Domnívají se také, že 

možnost výrazně snižovat povodňové průtoky za pomoci krajinných změn lze pravděpodobně 

aplikovat všeobecně jen na malé, podružné povodňové události.  

 

Vodní útvary (vodní toky i nádrže) jsou po celém toku Dyje silně antropogenně 

ovlivněné, vyjma Myslůvky (PMO, s. p., ČHMÚ) (celé povodí Dyje ovlivněno ve 100 - 77,5 
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%) a povrchové vody nesplňují „dobrý ekologický stav“; povodí je považováno za ekologicky 

zranitelnou oblast (Plánování v oblasti vod, 2004, Bilaterální projekt Dyje–Thaya). Myslůvku 

najdeme v mapách v přílohách (obr. č. 22) jako oblast nejméně ovlivněnou a zatíženou 

antropogenními změnami (do Moravské Dyje se vlévá mezi Telčí a Dačicemi). A tok 

Pstruhovec, pramenící na našem území, ale vlévající se do Rakouské Dyje, je také ve velmi 

dobrém stavu, pravděpodobně také proto, že protéká lesnatým územím s menší mírou 

zemědělských areálů a lidských sídel, nebylo tedy třeba tolika zásahů do geomorfologie toku 

jako jinde. Samotná Moravská Dyje se nachází ve stavu přírodě blízkém, je to řeka nesvázaná 

člověkem (EnwiWeb, 2004). 

Hodnocení jakosti vody ČHMÚ z let 2006-2007 zařadilo sledovanou část Dyje do III. 

třídy, tedy je zde mírně znečištěná voda. Významné zdroje znečištění jsou zejména 

zemědělství, hlavně znečištění dusičnany a komunální znečištění z malých sídel. Další 

významné komunální zdroje znečištění jsou dva - u Telče a v Dačicích (oba do 200 tis. 

m3/rok) a jeden zdroj tepelné zátěže z potravinářského průmyslu na Telčsku.  

Odběry vod jsou v zájmovém území významné dva, oba komunální do 500 tis. m3/rok. 

Jeden z VD Nová Říše na Olšanském potoce a druhý ze Pstruhovce (VD Landštejn). 

Z hlediska rizikovosti povrchových vodních útvarů můžeme konstatovat, že většina 

území riziková je, pouze dílčí povodí Pstruhovce bylo vyhodnoceno jako nerizikové a 

potenciálně rizikové je povodí Bolíkovského potoka. Rizikovost podzemních vod je velmi 

podobná, shoduje se s vodami povrchovými, rozlohou je ale o něco větší jak její oblast 

neriziková, tak potenciálně riziková.  

V roce 2008 byly navrženy a provedeny projekty revitalizací Hornobolíkovského a 

napřímeného toku Řečického potoka. V roce 2004 se diskutovala regulace toku Moravské 

Dyje a pročišťování koryta téměř po celé jeho délce, ale od záměrů se nakonec pro jejich 

radikální charakter ustoupilo. Ukázalo se, že zkapacitnění koryta by mělo za následek rychleji 

tekoucí vodu, která by při povodni i rychleji zaplavila okolí, a zvyšování náplavů by 

zabraňovalo rozlivu vody do niv.  
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5. ANALÝZA KULMINAČNÍCH PRŮTOKŮ A FREKVENCE 

VÝSKYTU POVODNÍ 
 

  Na základě rozboru kulminačních povodňových průtoků bude analyzován povodňový 

režim na horním toku Dyje po profil Podhradí nad Dyjí, kde jsou ještě uvažovány průtoky 

neovlivněné vodními díly. Systematické pozorování průtoků na této stanici, kterou provozuje 

brněnská pobočka ČHMÚ, zde začalo už v listopadu roku 1933. Povodně v zimním 

hydrologickém půlroce (listopad-duben) jsou častější než v letním (květen-říjen). 64 % 

povodní mezi lety 1934-2010 se vyskytlo v zimě a jen 36 % - tedy asi třetina - povodní se 

vyskytla v letních měsících. Výskyt povodní je zde relativně častý, ty nejextrémnější případy 

byly zaznamenány během posledních zhruba deseti let s tím, že největší změřený průtok za 

celou dobu pozorování byl sledován 30. 6. 2006 a to 551 m3.s-1, což je více než stoletá voda, 

podle ČHMÚ až pětisetletá.  

Ačkoli povodně vznikají na základě souboru mnoha faktorů, některých extrémních 

meteorologických a hydrologických podmínek, může se frekvence jejich výskytu 

v dlouhodobém měřítku měnit. Současná změna klimatu je dokládána brněnskou 

homogenizovanou řadou teplot vzduchu měřených od roku 1799 a srážek měřených od roku 

1803. Z těchto se dá vyvodit velká variabilita, např. mezi lety 1960-1990 převládaly 

podprůměrné teploty a od roku 1990 se teploty zvyšují na nadprůměrné, posledních deset let 

je nejteplejších v celé řadě. Průměrné roční úhrny srážek z Brna udávají zvýšené hodnoty 

mezi lety 1879-1950 (nad průměrem referenčního období 1961-1990), v letech 1960-1990 se 

úhrny srážek pohybovaly okolo průměrné hodnoty, od roku 1970 byly ale zaznamenány i 

sušší periody (Brázdil et al., 2005). Solomon et al. (2007 in Brázdil et al., 2005) vysvětluje 

nižší procento výskytu povodní mezi 60. lety 20. stol. a počátkem 21. století relativně nízkými 

úhrny srážek a vyššími teplotami, což odpovídá tezím o současné změně klimatu a globálním 

oteplování. 

Kulminační průtoky určují (spolu s objemem, trváním a tvarem povodňové vlny) 

velikost povodně (Sklenář, 2007).  Na tyto charakteristiky má vliv mnoho faktorů od velikosti 

spadlé srážky po míru antropogenního ovlivnění toku. Podle rozložení výskytu povodní 

během roku se dá usuzovat na příčiny jejich vzniku a citlivost přírodního prostředí na ně. 
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Analýza frekvence výskytu povodní vyžaduje homogenní, konstantní a nezávislá data 

(Petrow, Metz, 2009). Kundzewicz et al. (2005 in Petrow, Merz, 2009) udává jako minimální 

datovou řadu pro analýzu trendu výskytu povodní 50 let. Delší časové řady by sice byly 

vhodnější, ale jejich spolehlivost nebývá jasná, naproti tomu kratší časové řady nemají 

dostatečnou výpovědní hodnotu. 

 

Pro analýzu frekvence výskytu povodní a trendu jejich výskytu byly použity povodně 

o kulminačním průtoku Q1 a větším. Během 76 let referenčního období se vyskytlo 64 

povodní velikostně nad Q1. 

Graf č. 1 v příloze ukazuje výskyt povodní s kulminačním průtokem Q1 a větším 

v období 1934-2010 (podle dat ČHMÚ), tedy 76 let. Z těchto údajů se dá konstatovat – jak 

dokládá graf č. 2, že největší koncentrace výskytu povodní je v zimě, z celkových 64 případů 

jich 42 spadá do zimního hydrologického půlroku listopad-duben (jen v březnu jich proběhlo 

19), což jsou dvě třetiny všech. Na léto (květen-říjen) jich připadlo 22, tedy třetina. Na 

podzim se žádná velká voda nevyskytla.  

 

Gra č. 2: Výskyt povodní v měsících mezi lety 1934-2010 (Zdroj dat ČHMÚ) 

 Četnost výskytu povodní během sledovaného období 76 let ale zdaleka nebyla 

konstantní. Přesto jsou události rozloženy téměř rovnoměrně - v prvních 38 letech 

referenčního období se vyskytlo stejné množství povodní, jako v jeho druhé polovině. Četnost 

povodní byla zvýšená koncem 30. a na začátku 40. let, dále v 60. letech, 80. letech a na 

začátku 21. století. Naopak jejich minimální počet byl zaznamenán přibližně od poloviny 60. 

let do poloviny 80. let a také v 90. letech minulého století. Výrazná jsou období se zvýšenou 
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četností povodní trvající jen několik málo let. Jsou to roky 1940-1942, 1985-1988, 2002-2006 

a 2009-2010. Např. v letech 1940-1942 se vyskytlo hned 6 povodňových epizod, z čehož 4 

byly větší než Q5 a jedna odpovídala Q20. Mezi lety 1985-1988 se vyskytlo 12 epizod, 

z nichž ale žádná nedosáhla velikosti Q10. Mezi lety 2002-2006 se vyskytlo epizod celkem 8, 

což by bylo méně než v 80. letech, ale právě v tomto období se vyskytly hned tři největší 

povodně v celém referenčním období. V tomto období se vyskytla povodeň každý rok alespoň 

1 a z celé sumy byly tři větší než Q50 (320 m3.s-1): V roce 2002 byla kulminace 342 m3.s-1, 

povodeň z března 2006 kulminovala průtokem 395 m3.s-1 (Q100 = 390 m3.s-1)a v srpnu 2006 

byl maximální průtok stanoven na 551 m3.s-1, což podle odhadů odpovídá až Q500 (dle 

ČHMÚ i VÚV TGM). Kromě těchto období zvýšeného výskytu jsou výrazná i období téměř 

bez výskytu povodní, která se vyskytovala až od 50. let. Jsou to roky 1951-1953, 1957-1959, 

1972-1976, 1978-1982, 1989-1993 a 1995-2001. Obzvláště od poloviny 50. let je patrné 

opakování vzorce intenzivnějšího výskytu povodní během kratšího období několika let a 

potom několika let bez povodně.   

 

Graf č. 3: Rozložení výskytu povodní mezi lety 1940-2009 v Podhradí a trend jejich výskytu 

(Zdroj dat ČHMÚ) 

 Co se týče extremity povodní, mezi lety 1934-2000 se téměř nevyskytovaly průtoky 

vyšší než Q20, jen výjimečně se blížily Q50. Ve 40. a 50. letech byla jejich extremita 

relativně vysoká, než poklesla od 60. let až do konce 20. století. V tomto období průtoky 

nedosahovaly ani velikosti Q10 (196 m3.s-1). Opětný výrazný nárůst extremity povodní nastal 

ve 21. století, tedy v posledních 10 letech. Změřeny byly hned dva průtoky vyšší než Q100 a 
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jeden než Q50. Pokles a opětovný nárůst extremity kulminačních průtoků je zjevný také 

z grafu č. 4, kdy v letech 1936-1960 se maximální průtoky pohybovaly mezi Q20 - Q50, ale 

v letech 1961-1985 jen v rozmezí maximálně Q5 - Q10. Opětovný nárůst extrémních průtoků 

nastal v dalších 25 letech, mezi 1986-2010, kdy byly pozorovány největší změřené průtoky 

v referenčním období. 

 

Graf č. 4: Rozložení velikostí kulminačních průtoků mezi lety 1936-2010 ve stanici Podhradí 

(Zdroj dat ČHMÚ) 

Z hlediska sezonálního výskytu extrémních povodní jich nejvíce připadá na březen a 

únor, tedy nejvíce jich vzniká táním sněhu s dešťovými srážkami, které převládají nad počtem 

povodní z letních přívalových nebo konvekčních srážek. Počet letních extrémních povodní je 

k počtu zimních v poměru 1:2, nejčastěji se vyskytují v srpnu. V referenčním období se 

vyskytl téměř stejný počet menších povodní pod hranicí 3. SPA (135 m3.s-1) a větších povodní 

nad ní.  Extrémní povodně jsou na horní Dyji relativně běžné, pokud se povodeň vyskytne, je 

téměř 50 % pravděpodobnost, že překročí hranici velikosti průtoku 3. SPA. Pět největších 

změřených povodní je vypsáno v tab. č.  6, tři z nich připadají na březen a dvě na letní měsíce 

červen a srpen. Největší zaznamenaný průtok se blížil velikosti pětisetleté vody, jak již bylo 

zmíněno.  
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Graf č. 5: Výskyt povodní nad 3. SPA v měsících mezi lety 1934-2010 (Zdroj dat ČHMÚ) 

pořadí Qmax [m3.s-1] rok měsíc počet povodní v roce N 
1 551 2006 červen 3 >100 
2 395 2006 březen 3 >100 
3 343 2002 srpen 2 >50 
4 310 1947 březen 2 >20 
5 260 1941 březen 4 >20 

Tab. 6: Přehled pěti největších povodní nad Q20 (1934-2010) (Zdroj dat ČHMÚ) 

Velikosti povodňových průtoků jsou dle tabulky č. 7 nejčastěji do hodnoty Q5, 45 

případů z 64, celých 70 %, jejich výskyt v měsících koresponduje s celkovým rozložením 

povodní v roce (bez ohledu na jejich velikosti), povodně do velikosti Q5 jsou tedy vzhledem 

ke všem povodním rozloženy rovnoměrně. Dvě třetiny z nich se vyskytly v zimním půlroce, 

tedy pravděpodobně z oteplení a odtávání sněhové pokrývky. 17 % všech výskytů bylo 

velikosti Q5 - Q10, hlavně v březnu a srpnu. V intervalu Q10 - Q50 máme pouze 5 případů (8 

%), hlavně v březnu. Extrémní povodně s N-letostí Q50 a větší jsou tři, v březnu, červnu a 

srpnu. Extrémní povodeň na povodí tedy může vyvolat nejen letní liják, ale i březnová obleva 

a tání sněhové pokrývky. 
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měsíc/QN (Q1;Q2) (Q2;Q5) (Q5;Q10) (Q10;Q20) (Q20;Q50) (Q50;Q100) >Q100 

četnost 
v 

měsíci 
1 2 3 0 0 0 0 0 5 
2 1 8 1 0 0 0 0 10 
3 5 7 3 1 2 0 1 19 
4 0 1 1 1 0 0 0 3 
5 4 1 1 0 0 0 0 6 
6 2 2 1 0 0 0 1 6 
7 1 1 1 1 0 0 0 4 
8 1 2 2 0 0 1 0 6 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 3 1 1 0 0 0 0 5 

Tab. 7: Četnost výskytu povodní podle N-letosti kulminačního průtoku v období 1934-2010 

(Zdroj dat ČHMÚ) 

Graf č. 6 ukazuje velikosti maximálních ročních průtoků v referenčním období a 

dokládá nejvyšší počty výskytu maximálních průtoků v intervalu 101 - 160 m3.s-1, což 

odpovídá velikostem průtoku Q1 - Q5. 

 

Graf č. 6: Velikosti maximálních ročních průtoků mezi lety 1934-2010 (Zdroj dat ČHMÚ) 

 Data maximálních ročních průtoků od roku 1934 do roku 2010 (viz graf č. 7) ukazují 

variabilitu období častých povodňových událostí. Poukazují na zvýšený výskyt extrémních 

průtoků ve 40. a 50. letech, jejich snížený výskyt od 70. až do 90. let (s výjimkou vysokých 

průtoků v krátkém období v 80. letech) a prudký nárůst extremity maximálních ročních 

průtoků po roce 2000, kdy se vyskytly povodně i větší než Q100. Období sníženého výskytu 

povodní v 70. letech až do začátku 21. století koreluje se změnou land-use v té době, kdy se 
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zmenšovaly plochy orné půdy a zvětšovaly se plochy trvalých travních porostů a lesa 

všeobecně v celé republice, což mělo pozitivní vliv na retenční kapacitu krajiny. Do extremity 

průtoků se však nijak výrazně nepromítla kolektivizace zemědělství, kterou bychom očekávali 

v 50. letech. V 50. letech ale byla extremita povodní na shodné úrovni se 40. lety, ne-li 

dokonce nižší. 

Graf č. 7: Maximální roční průtoky v Podhradí v letech 1934-2010 (Zdroj dat ČHMÚ) 

 

 

Graf č. 8: Maximální roční průtoky v měsících roku ve třech obdobích 1936-1960, 1961-1985, 

1986-2010 (Zdroj dat ČHMÚ) 

 Z hlediska vývoje trendu výskytu maximálních ročních průtoků vyplývá, že jarní 

situace zůstávají srovnatelné, ale přibývá maximálních ročních průtoků připadajících na leden 

na úkor února. Mezi lety 1936-1960 bylo nejvíce maximálních ročních průtoků situováno 
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do zimního půlroku, v letech 1961-1985 jich přibývalo v letních měsících a v letech 1986-

2010 byla situace velmi podobná, jen lednové průtoky byly relativně extrémnější. Můžeme 

usuzovat na časnější oblevy a dešťové srážky přicházející už v lednu či lednové teplotní 

anomálie.  

Pro analýzu frekvence a trendu výskytu povodní v měsících byly vypočteny metodou 

RF relativní četnosti výskytu povodní (viz str. 62) ve třech stejně dlouhých obdobích 1936-

1960, 1961-1985 a 1986-2010. Zajímavé je, že v každém z období se vyskytl stejný počet 

povodňových událostí. Na první pohled je patrný nárůst lednových a úbytek únorových 

povodní. Březnové epizody zůstávají na stejné úrovni, stále tvoří třetinu všech epizod. Ubylo 

povodní v jarních měsících  dubnu a květnu (postupně z 19 % v 1936-1960 na 16 % v 1961-

1985 a 8 % v 1986-2010), ale naproti tomu v posledních 25 letech se vyskytlo výrazně víc 

letních povodní (z 22 % na 31 % v období červen-srpen), obzvláště srpnových. Relativní 

četnost zimních povodní tedy zůstává sejná, snižuje se relativní četnost na jaře a zvyšuje se 

počet letních povodní. To by naznačovalo vyšší úhrny či vyšší extremitu letních srážek, které 

se ale pohybovaly kolem průměrné hodnoty a podle brněnské srážkové řady jen v několika 

málo letech byly letní srážkové úhrny výrazně nadnormální. Co se týče ročních srážkových 

úhrnů, ty naopak od roku 2000 stoupají, jejich rozložení během roku je ale pravděpodobně 

důvod úbytku povodní v květnu. V dubnu ubývá četnosti povodní možná i z toho důvodu, že 

většina jich vznikala z tání sněhu, ale protože už od 80. let stoupá průměrná roční teplota 

vzduchu (brněnská řada teplot vzduchu), v dubnu už sněhu na povodí leží jen minimálně, i dle 

Tolasz et al. (2007) už se v měsíčním průměru sníh v oblasti nevyskytuje. 

 

Graf č. 9: Relativní četnost výskytu povodní v měsících roku ve třech obdobích 1936-1960, 

1961-1985, 1986-2010 (Zdroj dat ČHMÚ) 
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6. ANALÝZA SEZONALITY POVODNÍ 
 

 Cílem je určit hledané období s vyšší pravděpodobností výskytu povodní. K tomu ale 

žádná univerzálně nejlepší metoda určení sezonality neexistuje. 

 Mnoho studií dokládá, že jednotlivé synoptické příčiny povodní se opakují a můžeme 

je třídit do skupin se stejnými znaky. Vztahy mezi určitým příčinným synoptickým typem, 

fyzicko-geografickými podmínkami povodí a jeho odtokovou odezvou jsou poměrně úzké a 

velmi často se opakují. 

 Při analýze sezonality povodní je potřeba vzít v potaz také režim vypadávání srážek 

během roku, protože právě vysoké úhrny srážek generují povodňové stavy. Sezonalita 

povodní by tak měla alespoň částečně korelovat se sezonalitou srážek. Na sezonalitě výskytu 

povodní se také mohou výrazně podílet vlivy přírodního prostředí povodí, na horní Dyji 

předpokládáme ve středních polohách větší akumulaci sněhu v zimě a vyšší povodňové riziko 

v jarních měsících prudkým odtáváním tohoto sněhu. 

 Přesnost výsledných údajů o sezonalitě je ovlivněna použitými metodami určení 

sezonality, některé z nich ale vytváří nepřesnosti jen minimálně. Je to např. metoda 

směrových charakteristik nebo metoda čar kumulativních četností (Čekal, Hladný, 2007). 

 

6.1 METODA SMĚROVÝCH STATISTIK 
 

 Znalost ročního režimu výskytu povodní v povodí je pro jejich předpovědi velmi 

vhodná. Metoda směrových statistik vyjadřuje sezonální rozdíly ve výskytu povodní 

v prostoru za pomoci výpočtu průměrného dne výskytu povodní v roce. Tuto metodu použili 

J. Hladný a R. Čekal (2008)pro zjištění sezonality povodní v ČR mezi lety 1975-2000. 

Pomocí ní a indexu časového rozptylu může být určena sezonalita výskytu povodní, tedy 

konkrétní doba, kdy povodně přicházejí během roku nejčastěji, nebo může být konstatována 

nahodilost těchto extrémů bez nějakého schématu.  

Výběr a úprava dat  
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K aplikaci analýzy a výpočtu bylo použito 56 údajů o průtocích ČHMÚ z profilu 

Podhradí z období 1934-2010. Použity byly takové průtoky, které jsou větší než průtok Q1 

(97,8 m3.s-1), přesněji den jejich dosažení. 

Průtoky byly vybrány metodou Peaks Over Threshold (POT) ze setu dat průměrných 

denních průtoků během povodňové situace, aby bylo zabráněno zkreslení souboru dat 

podružnými zvýšeními průtoků z menších lokálních dešťů. Je to vlastně výběr dat nad určitou 

mezí daný pravidly (Ouarda et al., 2006): 

�� �  �0               � �� 	 �
,
�� � �
 � ��  �
,� 

kde  Qb je mezní průtok,  

Qν je průtok v čase τ(ν), 

ξν je překročení v čase τ(ν). 

Podle ní se vyberou jen průtoky nad určeným limitem, pokud je tato hladina zvolena 

příliš nízká, pak se do výběru mohou dostat povodňové vlny vzniklé třeba jen z místních 

menších rozvodnění, zatímco nás zajímají spíše povodně z frontálních dešťů (Čekal, Hladný, 

2007). Pokud bychom ale použili jen takové průtoky, kdy voda vyplní zcela koryto řeky, 

čemuž odpovídá 3. stupeň povodňové aktivity (v Podhradí při 135 m3.s-1), pak by nám poklesl 

použitelný počet povodňových událostí na polovinu. Proto byl za limitní při výběru dat zvolen 

jednoletý průtok a zpracovávaný soubor dat tedy obsahuje takové průtoky, které jsou stejné 

nebo větší než Q1. 

Aplikace metody směrových statistik 

Tato metoda byla použita pro objektivní zhodnocení pravděpodobnosti výskytu 

povodně během roku z dat z let 1934-2010. Datum výskytu kulminace je převedeno na 

směrový vektor daného úhlu a velikosti v jednotkové kružnici. Jak již bylo zmíněno, metoda 

zjišťuje průměrný den výskytu povodně, tzv. MD – mean day a index časového rozptylu 

výskytu povodní r.   

 Dle Čekala a Hladného (2007, 2008) je každému datu kulminace povodně větší nebo 

stejné jako Q1 je přiřazeno místo z polárního souřadnicového systému do odpovídajícího 

místa v jednotkové kružnici, která reprezentuje všechny dny v roce. Na ní se 1.1. nachází 
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nejvíce nalevo, je to den 1 a následující dny se odpočítávají proti směru hodinových ručiček. 

Pro každé datum i je pak určena přesná výseč kruhu pomocí rovnice (Ouarda et al., 2006):  

�� �  ��i � 2�
365� , 0 	  �� 	 2�, 

kde �� je velikost úhlu pro dané datum povodně v radiánech 

 JDi je datum převedené na pořadové číslo dne v roce. 

Takto je převedeno každé datum ze souboru n povodní na úhel a můžeme je pak 

převést na směrové vektory o úhlu a velikosti m. Nyní může být spočítán průměrný den 

výskytu povodně MD v profilu tak, že se vypočte souřadnice x a y vektoru m (Ouarda et al., 

2006): 

� � 1
� � cos  "��#

$

%&'
 

( � 1
� � sin"��#

$

%&'
 

 Hodnota MD se získá pomocí výpočtu hodnoty r, indexu časového rozptylu povodní 

(Ouarda et al., 2006): 

* �  +�, - (, , 0 	 * 	 1. 

 Výsledná hodnota r říká, jaká je míra rozptylu výskytů povodní v oblasti. Pokud se r 

blíží 1 (r  0,55#, pak to indikuje vysoce sozonální výskyt povodní, v jednom období v roce 

(pokud by r = 1, pak by se všechny události vyskytly v jeden jediný den). Když se r blíží 0 (r 

/ 0,35#, pak se povodně vyskytují během celého roku ve velkém rozptylu, nepřevažují ani 

zimní, ani letní. 
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Obr. 8: Jednotková kružnice pro určení vektoru MD, průměrného dne výskytu povodně (Zdroj 

Black, Werritty, 1997) 

Aby mohl být vynesen bod MD do grafu, potřebujeme znát ještě jeho úhel �´, který 

nám ukazuje, který den v roce je předně MD. Použijeme vzorec (Ouarda et al., 2006): 

�´ �  01�2'  34
56 , � 7 0. 

Výhoda použití této metody je hlavně v minimálních potřebných datech - byly použity 

jen hodnoty průtoků a přesná data kulminace, výsledek je vyjádřen objektivně jedním číslem. 

Nevýhodou je pak to, že metoda funguje s klasickou chybou průměrování dat, stejného 

výsledku bychom mohli dojít i s odlišným setem vstupních dat (Hladný, Čekal, 2007, 2008).  

Výsledky 

 Rozložení výskytu vybraných povodní v roce je už podle tabulky poměrně široké a 

rozkolísané, převládají však zimní/jarní a letní měsíce. K dosažení výsledků byla použita data 

z měsíců s výskytem zimního typu povodní prosinec-duben a letního typu povodní květen-

srpen; září, říjen a listopad nejsou zastoupeny, protože k žádné povodňové epizodě v této 

době nedošlo.  Výsledný index r pro celé sledované období 1934-2010 a 56 vybraných 

povodní má hodnotu 0,48 a průměrný den výskytu povodní MD vychází na 66. den v roce, 
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tedy 7. března. r je téměř uprostřed možného výsledného intervalu < 0;1 > a nedá se podle něj 

přesněji říct, jestli se sezonalita výskytu povodní podle nějakého vzoru chová či ne, spíše 

poukazuje na kombinovaný režim. 

Data byla proto rozdělena do dvou pololetí, čímž se dá lépe předcházet chybě 

z průměrování a zároveň je to vhodné i z hlediska převažujícího typu povodní v daném 

půlroce (Čekal, Hladný, 2008). V zimním období mohou být povodně spuštěny oblevou - 

vodní hodnotou sněhové pokrývky, promrznutím půdy, chodem ledu atp. a v létě jsou jejich 

příčinou dešťové srážky. Zimní půlrok byl stanoven na měsíce listopad-duben, přestože 

v dubnu už na povodí běžně sníh neleží, v jediných dvou případech, které byly zahrnuty do 

analýzy, šlo o povodně z tání sněhu v první dekádě dubna, a letní půlrok na měsíce květen-

říjen. V letním půlroce se vyskytlo celkem 20 a v zimním 36 situací. Nejvíce povodní spadá 

pod březen, třetina všech povodní za sledované období. Převládající zimní/jarní povodně tvoří 

60 % všech epizod a výsledná hodnota indexu r je pro zimní půlrok 0,86, což už znamená 

signifikantní sezonální závislost v tomto půlroce. 20 epizod v letním půlroce má hodnotu 

časového rozptylu výskytů 0,83. Je jen nepatrně menší, ale i tento výsledek naznačuje 

poměrně vysoký sezonální režim v tomto období. Nejnižší výskyt povodní je jasně dán jejich 

nulovým výskytem v podzimních měsících září-listopad. 

Tab. 8: Tabulka výskytu povodní s Qmax 8 Q1 (zahrnutých v metodě směrových statistik) 

v měsících v období 1934-2010 (Zdroj dat ČHMÚ) 

 Práce Čekala a Hladného z roku 2008 srovnává míru sezonality povodní v rámci celé 

ČR v období 1975-2000 za použití této metody a bylo konstatováno, že největší MD v únoru 

se vyskytovaly právě v Českomoravské vrchovině, kde má Dyje jednu ze svých zdrojnic, dále 

v březnu byly hodnoty MD nejvyšší na jihovýchodu Českomoravské vrchoviny, povodí Dyje 

a na východě ČR. Pro letní měsíce bylo povodí Dyje spolu s povodím Odry shledáno jako 

oblast s nejvyšší mírou sezonality výskytu povodní v celé republice. A zároveň má Dyje a 

Odra nejnižší rozptyl výskytu povodní během roku. 

 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen prosinec 

počet 
povodní 

3 9 18 2 5 5 4 6 4 

% 5,3 16,1 32,1 3,5 8,9 8,9 7,1 10,7 7,1 
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6.2 METODA POLÁRNÍCH GRAFŮ 
 

 Tato metoda založená na grafické analýze dat také slouží ke zjištění sezonality 

povodní. Je velmi názorná a obecně má dobrou vypovídací schopnost. Do růžicového grafu 

jsou zaneseny hodnoty sledované veličiny, tedy průtoky, tak, že průvodiče sledují měsíce 

v roce a vynáší se na ně četnost výskytů povodní v příslušném měsíci. Spojením koncových 

bodů vznikne obrazec, který charakterizuje rozložení velikosti průtoků a obecně povodňových 

případů v roce. Metodika popisu sezonality pomocí relativní četnosti výskytu povodní byla 

publikována Hladným (2005). Byla použita data ČHMÚ z let 1934-2010, celkem 64 

měsíčních maxim povodňových průtoků. 

Aplikace metody 

 Hodnoty na ose y jsou hodnoty relativních četností výskytu povodní s velikostí 

kulminačního průtoku nad určitou prahovou hodnotou (metoda POT) v určitém měsíci. Jako 

tyto prahové hodnoty byly zvoleny průtoky Q1, Q2 a Q5. Do grafu byly vyneseny hodnoty 

podle vzorce pro výpočet sezonálního indexu Pi (Hladný, 2005): 

9� �  ∑ ;<=
∑ ;<$  , 

kde  KQm je počet všech povodní s kulminačním průtokem, který v daném měsíci 

referenčního období přesáhne limitní hodnotu 

KQn je počet všech povodní s kulminačním průtokem, který přesáhne limitní hodnotu 

průtoku v celém referenčním období. 

Výsledný obrazec, pokud je hladký, naznačuje rovnoměrné rozložení povodní během 

roku, pokud na něm vidíme vychýlení oproti průměrnému stavu, pak čím větší taková 

vychýlení jsou, o to větší přírodní extrémy se jedná. Takovéto nepravidelné rozložení je pro 

přírodní jevy typické. 

Výhodou této metody posouzení sezonality je dobrá přehlednost výsledků, 

spolehlivost, detailní informace o rozložení velikostí průtoků povodňových epizod. Jako 

nevýhodu můžeme označit zkreslení informace do průměrné hodnoty, která není dostatečně 

reprezentativní (Chalušová, Hladný, Čekal, 2007). 
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Výsledky 

 Na výsledných grafech je jasně patrné období největší koncentrace událostí v měsíci 

březnu a také v únoru. Tehdy přichází nejčastěji prudké oteplení, rychlé tání sněhu společně 

se – ať už silnějšími či slabšími – srážkami. Naproti tomu v dubnu se vyskytlo povodní 

minimálně, sníh postupně odtál. Poměrně velké povodně v prosinci, kdy jinak převažují nízké 

průměrné denní průtoky, jelikož voda je vázána ve sněhu v povodí, naznačují vliv sezonální 

synoptické anomálie. V létě se častěji vyskytují vysoké dešťové srážky během cyklonálních 

situací, které jsou příčinou zvýšeného výskytu povodní v měsících květen a červen, zajímavá 

je také dobře patrná koncentrace vysokých povodňových průtoků v měsíci srpnu. Ten je 

všeobecně deštivější než červenec, ve kterém se oproti srpnu a červnu vyskytlo povodňových 

událostí podstatně méně. V měsících září, říjen a listopad, na konci hydrologického roku, je 

výskyt povodní nulový. Výsledná asymetrie grafu s největším vychýlením v únoru-březnu a 

pak v červnu a srpnu dokládá, že převažují zimní povodně nad letními, a to jak v počtu, tak v 

míře své extremity. S jarní oblevou je spojeno nejvíce povodňových událostí nad všemi třemi 

prahovými hodnotami průtoku, nejvyšší riziko výskytu povodně je v březnu. Dalším rizikem 

jsou červnové deště, které ale zapříčiňují spíše jen povodně menší extremity. A nakonec 

srpnové lijáky, které mají potenciál vyvolat i extrémní průtoky. 

 

Graf č. 10: Sezonální výskyt povodní nad třemi prahovými hodnotami Q1, Q2 a Q5 v období 

1934-2010 zobrazen metodou polárního grafu (Zdroj dat ČHMÚ) 

Graf č. 11: Relativní četnost výskytu povodní mezi lety 1934-2010 (Zdroj dat ČHMÚ) 
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6.3 METODA ČAR KUMULATIVNÍCH ČETNOSTÍ 
 

Metoda čar kumulativních četností je založena na znázornění součtové čáry výskytů 

povodňových průtoků nad průměrným průtokem L(t), které překročily v daném čase t 

zvolenou prahovou hodnotu průtoku (metodou POT byla zvolena tři různá pravděpodobnostní 

překročení) ve sledovaném období. Proměnná t náleží do intervalu (0; T), jenž odpovídá řadě 

počtu dnů v roce. Pro každý z těchto tří prahů je odvozena čára kumulativních četností 

výskytu kulminačních povodňových událostí. Výsledný průběh čar grafu rozdělí rok do tří 

různých charakteristických období tří různých druhů vodnosti toku. Tato tři období jsou svou 

vodností odlišná tak, že je možné určit: 

I. období povodňového neklidu (období zvýšené pravděpodobnosti rozvodnění) 

II. období povodňového klidu 

III. přechodové období. 

Období se zvýšenou vodností jsou určeny průběhem čar, jestliže všechny tři čáry mění 

svůj sklon přibližně ve stejném dni roku, jestliže je jimi rok rozdělen do tří (různě dlouhých) 

období odlišných vodností, a jestliže tyto čáry mají v daném období převážně lineární 

charakter. Linearita čar prokazuje, že během tří vymezených období jsou výskyty 

povodňových epizod přibližně stejně rozděleny (Chalušová, Hladný, Čekal, 2007, Šmídová, 

2009). 

Výhodou této metody je velká míra přesnosti současně se zachováním informace o 

sezonalitě povodní s přesností na dny. Výhodou je také možnost rozdělení roku do tří etap 

vodností roku při poměrně přesném určení počátku i délky trvání těchto etap, což je základ 

pro určování sezonality povodní. Navíc graf poskytuje přehledné informace o rozložení 

extremity průtoků jednotlivých povodňových případů. Naopak obtížné a složité použití 

výstupů této metody pro další statistické zpracování se jeví jako nevýhoda. 

Použití metody 

 Metoda byla aplikována na data ČHMÚ z let 1934-2010, bylo vybráno celkem 56 

povodňových případů. Byly zvoleny tři prahové hodnoty průtoku Q1, Q2 a Q5. Každému dni, 

kdy se vyskytla kulminace povodňové události nad zvoleným prahem ve sledovaném období, 

byla přiřazena hodnota (číslo) pořadí dne v roce. Ty byly vyneseny na osu x a na osu y 
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vynášíme součet počtu výskytů povodní. Podle výsledných čar pak určíme tři výše zmíněná 

období vodnosti. 

Výsledky  

Metoda byla aplikována na řadu dat průměrných denních průtoků nad limitní 

hodnotou Q1, Q2 a Q5. Mezi 1934-2010 bylo vybráno 56 případů. Všechny tři čáry 

kumulativních četností výskytu povodní mají přibližně stejný průběh. Pomocí jejich průběhu 

byla určena dvě hlavní období roku s největší pravděpodobností rozvodnění na jaře a v létě a 

období povodňového klidu na podzim.  

 

Graf č. 12: Metoda čar kumulativních četností výskytu povodňových případů mezi lety 1934-

2010 (Zdroj dat ČHMÚ) 

Velmi zřetelné je jarní období zvýšeného povodňového rizika, Průměrné datum 

nástupu povodní je 41. den a období trvá asi 40 dní, do 80. dne. Všechny tři čáry jsou v tomto 

období jednoznačně nejstrmější, tedy výskyt povodní je nejčastější a nejčetnější. V tomto 

období způsobuje tání sněhu zvýšené průtoky, ale samotná tavná voda nezpůsobí větší 

povodeň, protože i odtok z velmi rychlého tání sněhu odpovídá intenzitě jen mírného deště 

(Hladný, Chalušová, Vlasák, 2001). Je současně zapotřebí deště, který v podmínkách 

promrzlé půdy, nasycené půdy tavnou vodou, zkrátka půdou s naplněnou infiltrační 
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kapacitou, okamžitě odtéká z povodí a zvyšuje výrazně průtoky. Jasně je vidět také období 

povodňového klidu, které nastává přibližně 239. den v roce a trvá celý podzim až do 362. dne, 

kdy se vyskytují teplotní anomálie způsobující oblevu za současných dešťových srážek. 

Kratší přechodná období jsou zřejmá i mezi 97. a 118. dnem a 338. a 41. dnem roku. Mezi 

160. a 180. dnem, přestože je to jen třítýdenní období, za 76 let se během něj nevyskytla 

žádná povodeň, průtok nedosáhl ani velikosti Q1. Než do období povodňového klidu by měl 

být zařazen pod delší letní období povodňového neklidu, které trvá od 119. do 240. dne roku.  

Menší povodně jsou poměrně časté, a i extrémní průtoky se během léta vyskytly hned 

několikrát. Sklon čar zdaleka není tak strmý jako na jaře, zato je toto období minimálně 

dvakrát delší svým trváním, počet výskytů extrémních povodní je v létě téměř stejný jako na 

jaře. Nejdůležitější a nejrizikovější je ale zimní/jarní období. 

 

6.4 METODA RELATIVNÍCH ČETNOSTÍ VÝSKYTU POVODNÍ – RF METODA 
 

Další metodou pro popis sezonality povodní je tzv. RF metoda (relative frequencies of 

flood occurrence), založená na četnosti výskytu povodní v daných intervalech. Je velmi 

názorná. V této práci byly použity jako interval měsíce v roce a pro každý měsíc byla 

vypočtena relativní četnost výskytu povodní.  

Výpočet  

 Sumy počtů povodní v měsících o velikosti Q1 a větších je potřeba převést na stupně, 

je tedy potřeba také převést 365 dnů roku na 360° kruhu. To se provede jednoduchým 

přepočtem: suma povodní se vynásobí podle počtu dnů určitého měsíce 30/31, 30/30 nebo 

v případě února 30/28(29). Aby zůstala zachována původní suma počtů povodní v měsících 

(tedy aby nedošlo ke zkreslení počtu povodní tímto násobením), výsledek je získán takto 

(Ouarda et al., 2006): 

� >�
',

%&'
�  � >´� ?

?´
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%&'
 

kde s je suma původních výskytů povodní fi, 

 s´ je suma přepočtených povodní na 360 dní (stupňů) fi´. 
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Výsledky 

 Metoda byla aplikována na data ČHMÚ (celkem 64 událostí). Získáno bylo dvanáct 

hodnot relativní četnosti výskytu povodní v měsících roku, které dávají představu o jejich 

rozložení během roku. V září, říjnu a listopadu byl nulový výskyt povodní. Nejvyšší procento 

(27 %) četnosti výskytu velkých vod má opět březen, hned po něm únor (17 %). V těchto 

dvou měsících jsou nejvíce zastoupeny povodně z jarních oblev. Prosinec a leden se svými 8 

% také nejsou zanedbatelné, povodně se generovaly nejpravděpodobněji hlavně z odtávání 

sněhu díky kladným teplotním výkyvům doprovázeným dešti. Z letních měsíců má nejvyšší 

procento červen s 11 %, hned za ním jsou květen a srpen s 9 %. Letních povodní se tedy 

vyskytlo relativně méně než zimních, povodňové riziko však v těchto měsících není ani 

zdaleka zanedbatelné. Tato metoda v podstatě potvrzuje závěry z předchozích aplikovaných 

metod. Nejrizikovější je pro výskyt povodní měsíc březen, kdy roste pravděpodobnost 

výskytu náhlého a rychlého oteplení, které může být spojeno s deštěm, oba tyto faktory 

odtávání sněhu výrazně urychlují. 

 

Graf č. 13: Relativní četnost výskytu povodní v měsících roku mezi lety 1934-2010 (Zdroj dat 

ČHMÚ) 
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7. ANALÝZA PŘÍČINNÝCH SYNOPTICKÝCH SITUACÍ 
 

 Některé typy atmosférické cirkulace mají v době před povodní vyšší pravděpodobnost 

výskytu než jiné. Studium typů atmosférické cirkulace vyskytující se několik dní před 

povodní umožňuje rozeznat tyto „povodňotvorné“ synoptické situace a v budoucnu 

předpovědět výskyt povodně na základě jejich výskytu. Doba předstihu takovéto předpovědi 

je běžně delší, než doba předstihu předpovědi povodně jen z naměřených srážkových úhrnů 

(Hladný, Chalušová, Vlasák, 2001). V závislosti na typu meteorologických podmínek, roční 

době a charakteristikách povodí může být tento časový předstih jeden až pět dní před povodní.  

 Huth a Buchtele (2003) konstatovali, že výskyt povodní souvisí s cyklonalitou 

proudění. Obzvláště cyklonální situace a vchod frontální zóny má významně zvýšený výskyt 

před povodní. Zimní povodně jsou spojeny se západním a severozápadním prouděním a letní 

s brázdou nízkého tlaku a s cyklónou (a retrográdní cyklónou severovýchodního a východního 

proudění). Dle Wehryho (1968) se nejčastěji tři dny před vznikem příčinných srážek vyskytují 

situace brázdy, cyklóny s drahou Vb a západní cyklonální situace.  

Data 

 

Graf č. 14: Relativní četnost zastoupení synoptických situací ve dnech D-5 – D v období 

1935-2010 
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 Pro tuto analýzu byly použity údaje z Kalendáře povětrnostních typů  ČHMÚ. Pro 

povodně s výskytem před rokem 1946, odkdy je kalendář ČHMÚ publikován, byly uřčeny 

povětrnostní situace pro ČR předcházející povodni na základě synoptických map německé 

Wetterzentrale (dostupné z www.wetterzentrale.de). A to proto, že v tomto období před 

rokem 1946 se vyskytlo pměrně hodně povodní, některé navíc i větší extremity. Povětrnostní 

situace byly určeny pro dny D-5 až D, kdy D je dnem kulminace povodně. 

 

7.1 GENETICKÝ KÓD SYNOPTICKÉHO VÝVOJE POČASÍ PŘÍČINNÝCH DNÍ PŘED 

POVODNÍ 
 

 Každý synoptický typ atmosférické cirkulace provází určitý charakteristický chod 

meteorologických okolností. Genetický kód synoptického vývoje povodní je charakterizován 

dny nástupu synoptických typů, které předcházejí povodním, či konci jejich působení 

v daném časovém intervalu před kulminací. Tuto metodu použila Šmídová (2009) a Čekal 

(2007) a zakládá se na tezi, že vliv kauzality synoptických typů, vyskytujících se před 

kulminací, se zkracujícím se časem do okamžiku kulminace postupně narůstá. Naopak 

neurčitostí vývoje a změn atmosférické cirkulace, která je daná počtem synoptických typů a 

množstvím jejich kombinací, bude ubývat. Podle genetického kódu můžeme určit příčinný 

den povodně, kdy se vyskytly příčinné povětrnostní typy, jako ten den, kdy je variabilita 

vyskytnuvších se typů nejmenší. Pokud takový den není obsažen, znamená to, že na vzniku 

povodně se podílí více faktorů a výskyt určité povětrnostní situace není zcela zásadní. 

 Pro horní Dyji byl vytvořen genetický kód synoptického vývoje povodní s kulminací 

větší než Q1 (analyzováno bylo 56 případů) ve dnech D-5 až D před povodní pro letní a zimní 

hydrologický půlrok, protože výskyt příčinných typů se v nich liší. V letním půlroce se dají za 

příčinný den označit hned dva, D-3 a D-1 totiž mají stejný minimální počet výskytů různých 

typů. Variabilita povětrnostních typů se snižuje směrem kde dni D - variabilita typů 

cyklonálního proudění se snižuje, ne však četnost výskytů cyklonálního proudění. Naopak je 

tomu u anticyklonálního proudění. V zimním půlroce má minimální variabilitu povětrnostních 

typů den D-4, může tedy být označen jako příčinný den zimní povodně, ve dnech D-3 až D-1 

se proměnlivost povětrnostních typů zvětšuje. Četnost a typy cyklonálních proudění má větší 

zastoupení než anticyklonální. Fakt, že při zimních povodních je zastoupeno více 

povětrnostních typů nejen než při letních, ale také s blížícím se dnem kulminace, může být 
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odůvodněn tím, že při vzniku zimních a jarních povodní se uplatňuje více faktorů, než jen 

příčinná povětrnostní situace (např. fyzicko-geografické podmínky). 

 V hrubém poměru připadají v letním půlroce na jeden příčinný povětrnostní typ, který 

se vyskytl v příčinných dnech D-3 a D-1 dvě povodně a v zimním půlroce průměrně 4 

povodně na každý povětrnostní typ dne D-4. 

Letní půlrok (květen – říjen) 

Počet 
druhů 

Četnost výskytu typů synoptických situací v daných dnech 
D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 D 

1 Wc 1 Wc 2 SWc1 1 SWc3 1 SWc3 1 SWc3 1 
2 SWc1 1 NWc 3 SWc3 2 Ec 1 NEc 2 NEc 2 
3 SWc3 2 SWc3 1 Ec 1 SEc 1 SEc 1 C 4 
4 Ec 1 NEc 2 NEc 1 C 4 C 4 Wal 1 
5 NEc 1 C 3 C 3 NEa 1 Wal 1 SWa 1 
6 C 2 SEa 3 SEa 3 SEa 2 NEa 1 Vfz 2 

7 Ea 1 A 1 A 1 A 1 Ap2 1 B 4 

8 SEa 2 Ap2 1 B 2 Vfz 1 Vfz 2 Bp 1 
9 A 1 B 2 Bp 2 B 3 B 3 
10 Vfz 1 Bp 2 Bp 1 
11 B 3 
12 Bp 1 
Tab. č. 9: Genetické kódy synoptických situací v době letních povodní v období 1934-2010 

Zimní půlrok (listopad – duben) 

Počet 
druhů 

Četnost výskytu typů synoptických situací v daných dnech 
D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 D 

1 Wc 2 Wc 4 Wc 7 Wc 7 Wc 6 Wc 4 
2 Wcs 2 Wcs 2 Wcs 3 Wcs 3 Wcs 4 Wcs 3 
3 NWc 1 NWc 1 SWc1 3 SWc1 2 SWc1 2 SWc1 1 
4 SWc1 2 SWc1 2 SWc2 3 SWc2 4 SWc2 3 SWc2 2 
5 SWc2 4 SWc2 4 SWc3 1 SWc3 1 SWc3 1 SWc3 1 
6 Nc 2 Nc 2 Ec 1 NEc 1 Ec 1 NEc 2 
7 Wa 1 SWa 2 SWa 1 Nc 1 NEc 2 Nc 1 
8 SWa 2 SEa 2 Ea 1 Ea 1 SEc 1 C 1 
9 SEa 2 A 1 SEa 2 NEa 1 Nc 1 Ea 4 
10 A 2 Vfz 4 A 1 SEa 1 Ea 1 NEa 1 

11 Ap2 1 B 2 Vfz 2 A 1 NEa 1 SEa 2 

12 Vfz 4 B 2 Vfz 2 SEa 1 Ap2 1 
13 B 1 A 1 Vfz 3 
14 Vfz 3 
Tab. č. 10: Genetické kódy synoptických situací v době zimních povodní v období 1934-2010 
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Legenda: Typy synoptických situací dle klasifikace ČHMÚ 

Cyklonální Západní proudění Wc Wcs NWc SWc1 SWc2 SWc3 
situace Východní proudění Ec NEc SEc 
  Severní proudění Nc 
  Centrální cyklóna C Cv 
Anticyklonální Západní proudění Wa Wal NWa SWa 
situace Východní proudění Ea NEa SEa 
  Jižní proudění Sa 
  Anticyklona nad stř. E. A Ap1 Ap2 Ap3 Ap4 
Vchod frontální zóny Vfz 
Brázda nízkého tlaku vzduchu  B Bp 
Tab. č. 11: Legenda ke genetickým kódům synoptických situací v době povodní v období 

1934-2010 

 

7.2 POVODŇOVÉ TYPY POVĚTRNOSTNÍCH SITUACÍ 
 

Během pěti dní před povodněmi se vyskytlo hned 23 různých synoptických typů, což 

jsou téměř všechny a proto byla zvolena hranice minimálního kulminačního průtoku na Q2. I 

přesto zůstal konečný počet výskytů různých typů 23. Některé se ale vyskytovaly mnohem 

častěji než jiné a proto byla hranice Q2 ponechána. Také rok byl rozdělen na letní (květen-

říjen) a zimní (listopad-duben) hydrologický půlrok, protože výskyt příčinných synoptických 

situací se v nich podstatně liší, některé situace se vyskytují v určitém půlroce jen minimálně, 

popř. stejný typ může přinášet různé meteorologické podmínky v jiných obdobívh roku. Toto 

zjištění potvrzuje všeobecnou představu o odlišných příčinných povětrnostních typech 

zimních a letních povodní. 

Údaje o příčinných synoptických typech byly zaneseny do grafů č. 15 a č. 16 pro letní 

a zimní půlrok. Neukazují všechny vyskytnuvší se typy, ale v případě letního půlroku pět 

nejtypičtějších (vyskytovaly se v 72 % z celku) a zimní půlrok charakterizuje také pět 

nejčastějších synoptických typů (tvořících 75 % ze všech). Grafy ukazují výskyt synoptických 

situací ve dnech D-5 až D před kulminací (protože všeobecný model říká, že se na našem 

území střídá počasí přibližně každé tři dny, mělo by šestidenní období do kulminace být 

dostačující, avšak někdy některé typy přetrvávají i déle než právě 5 - 6 sledovaných dní). 

Veličina n je poměr mezi počtem výskytů dané synoptické situace v daném dni před 

kulminací a počtem synoptických situací, které se ve sledovaném období vyskytly celkem. 
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Velikost hodnoty n udává, jaká je pravděpodobnost výskytu povodně za této situace a 

nejvyšší hodnoty n ukazují nejpravděpodobnější potřebný čas předstihu výskytu před 

kulminací povodně ((Hladný, Chalušová, Vlasák, 2001). 

 

Graf č. 15: Atmosférická cirkulace předcházející povodni v Podhradí v letním půlroce 

(květen-říjen) (1934-2010) (Zdroj dat ČHMÚ) 

 

Graf č. 16: Atmosférická cirkulace předcházející povodni v Podhradí v zimním půlroce 

listopad-duben (1934-2010) (Zdroj dat ČHMÚ) 

V letním půlroce se v době pěti dní do dne kulminace z 15 zaznamenaných typů 

nejčastěji vyskytovala situace brázdy nízkého tlaku nad střední Evropou B a Bp, cyklóna nad 
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střední Evropou C, jihovýchodní anticyklonální situace SEa a jihozápadní cyklonální situace 

SWc měly stejné procento výskytu, i když poloviční oproti B a C, a severovýchodní 

cyklonální situace NEc se z těchto vybraných vyskytla nejméněkrát (B+Bp 33 %, C 28 %, 

SEa a SWc po 14 %, NEc 11 %). Situace brázdy se nejčastěji vyskytuje přímo až v den 

kulminace povodně (v zimě se nevyskytuje), nejpravděpodobnější výskyt cyklony nad střední 

Evropou je dva dny před kulminací povodně (v zimě opět chybí), jihozápadní cyklonální 

situace se nejčastěji vyskytuje tři dny před povodní, severovýchodní cyklonální situace se 

vyskytuje dva až čtyři dny před a jihovýchodní anticyklonální situace tři až čtyři dny před 

kulminací. Povodeň však může nastat s největší pravděpodobností právě při příčinné situaci 

brázdy nad střední Evropou vyskytující se v den kulminace, jelikož hodnota n je maximální.  

V zimním půlroce bylo nejčastějších těchto pět synoptických typů: západní cyklonální 

situace Wc+Wcs 40 %, jihozápadní cyklonální situace SWc 30 %, vchod frontální zóny Vfz 

15 %, jihovýchodní anticyklonální situace SEa 8 %, anticyklonální situace ve střední Evropě 

A+Ap 7 %. Příčinná západní cyklonální situace vede k povodňovým stavům nejčastěji a 

s největší pravděpodobností při jejím výskytu tři až jeden den před kulminací. Dále 

jihozápadní cyklonální situace vyskytující se tři až dva dny před kulminací, vchod frontální 

zóny pět až čtyři dny před kulminací a anticyklóna nad střední Evropou se nejčastěji objevuje 

přímo až v den kulminace. Jihovýchodní anticyklonální situace se vyskytuje nejřidčeji, ale 

přibližně se stejnou pravděpodobností ve všech šesti sledovaných dnech vzniku a vývoje 

povodně.  

Ze zmiňovaných povětrnostních typů se vyskytují jen dva během celého roku, SEa a 

SWc. Naopak jen v létě je významný výskyt C, B a NEc situací a v zimě zase Wc, Vfz a 

v den kulminace A situací. Při situaci SEa, která se nejčastěji vyskytuje na jaře a na podzim a 

pak také v zimě, se k nám dostává v zimě suchý studený vzduch způsobující často namrzání a 

tvorbu ledových útvarů. Pod označením SWc se skrývají hned tři typy této cirkulace, jejich 

výskyt během roku je častý a přináší značně proměnlivé počasí. Cyklona se vyskytuje 

nejčastěji v létě, kdy přináší velkou oblačnost s nadbytkem srážek. Brázda nízkého tlaku 

vzduchu se nejhojněji vyskytuje v květnu, nejméně v srpnu a přináší oblačnost s většími 

dešťovými srážkami, nad ČR se střídají frontální vlny. Situace typická uprostřed léta je NEc, 

kdy teploty klesnou na podprůměrné. Situace Vfz se vyznačuje tlakovým sedlem nad střední 

Evropou, v zimě a na jaře se vyskytují nejvíc a přináší značně proměnlivé počasí, tedy i 

vydatné srážky. Větrno, výrazná oblačnost s intenzivními srážkami a uplatnění návětrného 
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efektu hor přináší západní cyklonální situace typu Wc a Wcs, v zimě se při ní teploty pohybují 

jen kolem nuly, tedy bez velkých mrazů. Anticyklóna nad střední Evropou přináší slunečné a 

teplé počasí. V zimě způsobuje kladné teplotní anomálie na horách a záporné v údolích – 

inverzi. V zimě také přináší srážky z nízké oblačnosti. Těchto osm povětrnostních typů bylo 

analyzováno jako nejpravděpodobnějších příčinných situací pro vznik povodní na horním 

toku Dyje. 

 

7.3 POVODŇOVÁ ÚČINNOST A CELKOVÁ RELATIVNÍ ČETNOST PŘÍČINNÉHO 

POVĚTRNOSTNÍHO TYPU 
 

Index povodňové účinnosti je poměr mezi celkovou četností výskytu typu při povodni 

a počtem povodní, je to vlastně relativní četnost výskytu synoptického typu při povodni 

(Huth, Buchtele, 2003). Pokud je povodňová účinnost větší nebo menší než 1, pak relativní 

výskyt daného typu za povodně je větší nebo menší než v celém sledovaném období 

(zimní/letní pololetí v tomto případě). 

Celková relativní četnost výskytu určitého povětrnostního typu před povodní je 

získána tak, že je dána do poměru četnost výskytu daného typu před povodní za celé 

pozorované období s počtem dní v celém tomto období. 

Z tabulky č. 12 vyplývá, že v letním půlroce to je brázda nízkého tlaku vzduchu a 

cyklóna a v zimním půlroce západní cyklonální situace, které mají relativně vyšší výskyt 

v šesti dnech do kulminace. Brázda má relativně vysoký výskyt ve všech dnech před 

kulminací (v den kulminace nejvyšší) a počasí, které přináší, je pro vývoj povodně příhodné – 

zataženo a srážky. Přesto pravděpodobně nebude příčinným synoptickým typem, protože její 

postup bývá většinou rychlý a trvání této situace je poměrně krátké. Stejně tak cyklóna, jejíž 

povodňová účinnost stoupá v čase a nejvyšší výskyt má tři dny před kulminací. Relativní 

četnost výskytu západního cyklonálního proudění je v zimě nejvyšší a v rámci dnů před 

kulminací má nejvyšší účinnost ve dnech D-3 až D-1. Tato situace stejně jako cyklóna přináší 

dlouhotrvající srážky a významnou roli hraje i předchozí nasycení půdního profilu. V zimním 

půlroce má vysokou povodňovou účinnost i vchod frontální zóny a jihozápadní proudění, jenž 

přináší na naše území teplý vzduch, a mohou zapříčiňovat tání sněhové pokrývky. Huth a 

Buchtele (2003) polemizují o celkově vysoké povodňové účinnosti některých typů během celé 
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sledované příčinné doby (B a SWc v tomto případě). Možná tyto typy potřebují delší období 

výskytu, protože aby zapříčinily povodeň, jsou potřeba dlouhodobé srážky a nasycení půdního 

profilu (maximální index API). Nebo je to jen následek přirozeného přetrvávání atmosférické 

cirkulace, pak by tedy neměl vliv na formování povodně určitý povětrnostní typ, ale 

rozhodující by byly jen podmínky v den kulminace. 

Povodně kulminují nejčastěji při cyklonálních situacích a situacích brázdy a vchodu 

frontální zóny, na druhou stranu v den kulminace se vyskytují často i anticyklonální situace 

(SEa, A). Nejtypičtějšími cyklonálními situacemi jsou C, Wc a Wcs, SWc, v létě je nejčastější 

výskyt brázdy a v zimě západní cyklonální situace. 

letní 
půlrok 

povodňová 
účinnost 

celková relativní 
četnost typu 

zimní 
půlrok 

povodňová 
účinnost 

celková relativní 
četnost typu 

B+Bp 1.20 0.13 Wc+Wcs 1.27 0.26 
C 1.00 0.11 SWc 0.97 0.20 
SEa 0.50 0.05 Vfz 0.49 0.10 
SWc 0.50 0.05 SEa 0.27 0.05 
NEc 0.40 0.04 A+Ap 0.22 0.04 
Vfz 0.30 0.03 Ea 0.19 0.04 
A+Ap 0.30 0.03 Nc 0.19 0.04 
Ec 0.15 0.02 B 0.14 0.03 
Wc 0.15 0.02 SWa 0.14 0.03 
NWc 0.15 0.02 NEc 0.14 0.03 
SEc 0.10 0.01 NEa 0.08 0.02 
NEa 0.10 0.01 NWc 0.05 0.01 
Wal 0.10 0.01 Ec 0.05 0.01 
Ea 0.05 0.01 SEc 0.03 0.01 
SWa 0.05 0.01 C 0.03 0.01 

Wa 0.03 0.01 
Tab. 12 : Relativní četnost výskytu synoptických typů a celková relativní četnost synoptického 

typu ve dnech D-5 až D před kulminací (referenční období 1934-2010) 

 

8. METODA KATEGORIZACE POVODŇOVÝCH VLN 
 

Cílem analýzy je rozhodnout, zdali dané meteorologické příčiny vyvolají vždy stejnou 

nebo podobnou odtokovou odezvu v povodí. Tuto metodu použil např. Vlasák (2000), kdy 

pomocí ní kategorizoval zimní povodňové vlny řeky Otavy a Čekal (2007) povodňové vlny na 

Ohři. 
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Různá povodí jsou citlivá na širší spektrum meteorologických příčin, z čehož vyplývá, 

že v různém období roku, při výskytu různých meteorologických příčin, se vyskytnou různé 

odtokové reakce, které jsou vysledovatelné z průběhu povodňové vlny (Buchtele a kol., 2005 

in Vlasák, 2008). Na parametry povodňové vlny má zásadní vliv jak fyzicko-geografické 

charakteristiky povodí spolu s antropogenní činností v povodí, tak hlavně rychlost a směr 

přechodu srážkového pole přes povodí a intenzita spadlých srážek ve vztahu k povodí 

(Hladný, Chalušová, Vlasák. 2001). Jak již bylo řečeno, povodí obou dyjských zdrojnic je 

protáhlé a tedy více náchylné ke vzniku povodňových stavů právě při dešťových srážkách. 

Čím intenzivnější srážka, tím strmější nástup povodňové vlny. A protože srážky jsou mezi 

meteorologickými a krajinnými faktory ovlivňujícími vznik povodně nejvariabilnější složkou, 

a jejich výskyt je spojen s výskytem určitých povětrnostních příčin nad naším územím, proto 

je příhodné studovat různou odtokovou odezvu povodí. Ta nám totiž může pomoci určit 

hlavní příčiny vzniku povodně, např. různý typ atmosférické cirkulace či přímo druh 

meteorologické příčinné situace. Cílem analýzy je tedy určit, zdali dané meteorologické 

příčiny vyvolají vždy stejnou nebo podobnou odtokovou odezvu v povodí. Pokud mají 

povodňové vlny shodný průběh, stejné charakteristické rysy, pak můžeme usuzovat, že byly 

zapříčiněné stejnou synoptickou situací přinášející shodné meteorologické podmínky.  

Tato metoda funguje na základě vizuálního srovnání tvarů povodňových vln, a pokud 

se najde společný vzorec, tak potom určení o jaké příčinné podmínky vzhledem k průběhu vln 

se jedná. Základní parametry povodňové vlny jsou kulminační průtok, tvar a objem vlny, 

doba vzestupu, délka trvání povodně. Každá kategorie sdružuje vlny s podobným tvarem a 

průběhem, např. Vlasák (2000) kategorizoval povodňové vlny hlavně na základě podobnosti 

charakteristických rysů vzestupné větve vlny. 

Výsledky 

 Povodňové hydrogramy byly rozřazeny do pěti kategorií podle svého tvaru, tři skupiny 

zimních povodní a dvě letních povodní. 29 ze souboru 32 povodňových vln bylo rozřazeno do 

skupin, zbylé 3 nebylo možno zařadit do žádné ze skupin. 

Kategorizované povodňové vlny v příloze: Grafy č. 17-21. 
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1) složité vlny s několika druhotnými vrcholy, širokou základnou, velkým 
objemem 
 Zimní povodně způsobené dlouhodobějším, pomalejším odtáváním sněhu za 

zvýšených teplot vzduchu, ale kulminační průtoky vždy spojeny i s deštěm. Vzhledem 

k objemu odtoku se předpokládá vysoká vodní hodnota sněhu, zmrzlá nebo nasycená půda, na 

začátku oteplení možné i doprovodné ledové jevy na toku. Povodňové stavy přetrvávají 

několik dnů.  

 Takovéto tvary povodňových vln jsou běžné v zimních a jarních měsících, dokud leží 

na povodí sníh, jejich hlavní příčinou je obleva. Nejčastěji jsou tyto epizody spojeny se 

západními cyklonálními situacemi typu Wc, SWc a také SEc, jejich teplé fronty přináší 

oteplení přibližně alespoň po 3 dny. 

2) vlny s rychlým vzestupem, shlazeným vrcholem, případnými podružnými 
vrcholy 
 Zimní povodně z tání sněhu spolu s intenzivními srážkami. Půdní profil je nasycený 

nebo stále zmrzlý, popř. se mohou vyskytnout i mrznoucí srážky, toto všechno urychluje 

odtok vody z povodí a způsobuje rychlý nástup vlny. Srážky mají na odtoku zásadní podíl, 

návětrný efekt může být velký. 

 Vyskytují se v jarních měsících, příčinná synoptická situace je podle kategorizovaných 

povodní nejednoznačná, vyskytují se cyklonální proudění C, Ec, Wc, SWc, ve dnech D-1 a D 

jsou ale nejčastější Vfz a anticyklonální proudění. 

3) jednoduché vlny se zrychlujícím se nástupem, malým objemem 
 Zimní povodně s rychlým vzestupem a rychlým poklesem průtoku způsobeny hlavně 

intenzivní srážkou, tající sníh nehrál velkou roli. Vzhledem k rychlé době dotoku vlny 

z  povodí se dá usuzovat na srážky spadlé hlavně ve střední a dolní části toku. Půda byla 

pravděpodobně zmrzlá nebo nasycená, nebo mohla srážka rychle odtéct po namrzlém 

povrchu. Pravděpodobně nedošlo k dlouhodobějšímu zvýšení teplot, tedy bez frontálního 

působení. 

 Synoptické situace doprovázející tyto povodně byly nejčastěji západní cyklonální 

přinášející srážky, v den kulminace i anticyklonální. 
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4) jednoduché vlny s rychlejším vzestupem, větším objemem, případně s 
druhotnými vrcholy 
 Letní povodně z dlouhodobých dešťů, trvají 4 – 5 dní, druhotné vrcholy tvoří buď 

dotoková doba vody z přítoků, nebo také několikeré srážkové epizody či různá intenzita deště.  

  Ve dnech D-5 až D se vyskytovalo zejména východní cyklonální proudění (NEc, SEc, 

Ec) a Vfz a B, frontální deště.  

5) jednoduché vlny s rychlým vzestupem, kratším trváním, nevýrazné 
podružné vrcholy 
 Letní povodně z intenzivních dešťů. Záleží na místě v povodí, kde srážka spadne. 

Sekundární vrcholy způsobuje dotoková doba vln z přítoků do závěrového profilu. Pokud 

srážka spadne rovnoběžně nad hlavním tokem, doby dotoku nejsou podstatné, vlna bude mít 

extrémní nástup. Roli hraje velikost předchozího nasycení půdy.  

 Před povodní se nejčastěji vyskytovala synoptická situace C, B, SWc, méně Vfz. V 5 – 

4 dnech před kulminací bylo časté i anticyklonální proudění. 
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9. PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ V PODHRADÍ NAD DYJÍ ZA 

DOBU POZOROVÁNÍ 
 

 Historické povodně na Dyji nejsou v literatuře tak dobře a často dokumentovány jako 

povodně na jiných větších tocích, především pak ne horní tok Dyje. Zprávy se objevují více o 

povodních na středním a dolním toku, avšak právě na horním toku v oblasti vrchoviny se 

povodňové průtoky formují. Přesto však o povodních na horní Dyji najdeme informace 

především v Schmidt (1912), Vaishar (1999), Munzar (2000), Vaishar, Munzar (2000), 

Brázdil a kol. (2005) či Brázdil, Kirchner (2007). Často chybí údaj o velikosti povodně či 

přesné datum kulminace, také věrohodnost některých zpráv je někdy diskutabilní. 

 Povodí Dyje jistě zasáhly povodně v roce 1598, kdy celé území ČR zasáhla hned dvě 

povodňová období – první jarní z prudkého tání nadnormálně vysoké pokrývky sněhu kolem 

12. 3., druhá letní po žních před 18. 8. z přívalových i dlouhodobých dešťů. Na jižní Moravě 

jsou navíc doloženy ještě další povodně toho roku během dlouhého deštivého podzimu – 

v povodí Dyje byla celoroční bilance celkem šest povodní, přesná data nejsou známa 

(Vaishar, 1999; Vaishar, Munzar, 2000). Jedny z prvních doložených jsou dle souhrnu 

Brázdila a Kirchnera (2007) už z roku 1693, bez data, nejasný typ povodně zaznamenané 

přímo ve Vranově nad Dyjí. Mrazivá a na sníh bohatá zima roku 1784 způsobila povodně 

nejen na Dyji, ale třeba i na Vltavě, Labi, Otavě, Berounce či na Mohanu v Německu. Za 

celou zimu nepřišla jediná obleva, půda zůstávala promrzlá (průměrné teploty v lednu byly -

8,8°C), led na tocích byl velmi silný, výška sněhové pokrývky byla až extrémní. 24. 2. se 

začalo náhle oteplovat a převládalo silné jihozápadní, později severozápadní proudění, které 

navíc přineslo extrémní dešťové srážky (Brázdil a kol., 2005). Po celém toku Dyje se led 

lámal a nastal odchod ledu s povodní 27. -29.2., voda odnášela domy, mosty, ochranné hráze, 

ničila zahrady, byly i oběti na životech. Zima roku 1829/1830 je známá jako nejtužší zima od 

počátku měření teploty vzduchu, což je v Klementinu od roku 1775, nejen u nás, ale i v řadě 

dalších evropských zemí, kdy panovaly mimořádné i sněhové a ledové poměry. Tuto zimu 

stejné podmínky - hodně sněhu společně s náhlým oteplením vyvolaly povodeň 

v únoru/březnu 1830 povodně na Dunaji, Vltavě, Labi (Munzar, 2000), o Moravě a Dyji pro 

toto období chybí data, přesto však můžeme analogicky předpokládat povodně na obou řekách 

vzhledem k tomu, že jejich pramenné oblasti se nachází ve vyšších nadmořských výškách 

s větším výskytem sněhu, kterého ten rok napadlo mimořádně hodně. Munzar (2000) zmiňuje 

2. 3. 1830 extrémní chody ledu a zaplavené Brno. V březnu 1845 způsobil povodně na více 
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místech chod ledu a jeho nahromadění po celé Dyji. Dále jsou zprávy o velké vodě a 

vystoupení řeky z břehů 31.1. -3. 2. 1862 v Podhradí, Vranově i jinde. Byla zimního typu – 

z tání sněhu, silného deště a zároveň i chodu ledu, dle Schmidta (1912) byl průtok ve Vranově 

5. -6.2. dokonce 530 m3.s-1 (Brázdil a kol., 2005 označili tuto epizodu za jednu ze tří 

největších povodňových katastrof ČR společně s 03/1845 a 09/1890). Přitom v té době byl 

maximální pravděpodobný průtok stanoven na 180 m3.s-1, protobyly škody velmi velké. Dyje 

vystoupila z břehů také v únoru 1862, opět kvůli chodu ledu a zácpám. Také 18. -23.2 1876 

ve Vranově i jinde, byla povodeň opět zimního typu, podle dochovaných písemností byly 

domy 1 m pod vodou (Brázdil, Kirchner et al., 2007). 12. -13.3. 1888  byla zimní povodeň 

zaznamenána v Podhradí, kdy podle Brüner Zeitung (1888 In Brázdil, Kirchner, 2007) byly 

protrženy hráze, škody byly na mostech, domech, loukách a polích. Do roku 1890 byly 

v povodí Dyje zřízeny vodočty: jeden na soutoku Moravské a Rakouské Dyje a dalších šest 

dále po proudu. Zimní povodeň ze 6. 3. 1891 v Podhradí ovšem i tak neudává výšku vodočtu. 

Následující tabulka dokládá kulminační průtoky povodní mezi lety 1898-1911 v profilu 

Vranov nad Dyjí sepsané Ferdinandem Schmidtem (1912), kde se hodnoty příliš nelišily od 

těch v Podhradí, poněvadž profily se nachází blízko sebe, průtok zvyšoval jen přítok vody z 

Želetavky a několika menších toků. 

Povodňové průtoky 1898-1910 

datum průtok [m3.s-1] 
25. 2. 1898 100 

15. 5. 1899 149 

8. 4. 1900 481 

12. 3. 1901 134 

28. 12. 1902 112 

11. 6. 1903 123 

22. 2. 1904 75 

7. 2. 1905 76 

15. 6. 1906 374 

20. 3. 1907 93 

28. 1. 1908 276 

5. 2. 1909 467 

5. 5. 1910 199 

20. 5. 1911 359 

Tab. 13: Povodňové průtoky mezi lety 1898-1910 (Zdroj  Schmidt, 1912) 
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9.1 POVODEŇ 30. 6. 2006 
 

Datum kulminace 30.6.2006 08:00 Extremita >Q100 Typ povodně dešťová 

Kulminace [m3.s-1] 551 Stav [cm] 534 Příčinná synoptická situace SWc2 
Synoptická situace 

Dny před a po D D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 DD D+1 D+2 

Datum 25.6. 26.6. 27.6. 28.6. 29.6. 30.6. 1.7 2.7. 

Synoptická situace SWc2 SWc2 SWc2 SWc2 SWc2 NEc NEc NEc 
 

 

 Tato povodeň byla v Podhradí nejextrémnější povodní nejen z hlediska velikosti 

průtoku, ale také doby opakování objemů povodňových vln (Březková, Šálek, 2006) od 

počátku měření průtoků i dříve, kdy se zaznamenávaly jen objemy. Poslední nejvyšší průtok 

481 m3.s-1 byl zaznamenán roku 1900 (Brázdil, Kirchner, 2007). Kulminovala průtokem 551 

m3.s-1 dne 30. 6. 2006 v 8 hod ráno, což je téměř pětisetletá voda. Maximální výška hladiny 

dosáhla 534 cm, přitom 3. SPA se vyhlašuje už při 250 cm. Povodňová vlna měla velmi 

prudký vzestup, ale krátkou dobu trvání a tedy menší objem, voda opadla během dvou dní. 

Z hodnot 10 m3.s-1, což je přibližně průměrný dlouhodobý průtok (8,5 m3.s-1), se průtok zvedl 

na 551 m3.s-1 během jen 10 hodin a výška hladiny se zvedla o 4,5 m. 

 Povodeň způsobily prudké deště. Před událostí převládala povětrnostní situace SWc2 a 

v den kulminace NEc. 29. 6. vypadávaly intenzivní konvektivní srážky nad povodím 

Moravské i Rakouské Dyje, nad povodím Rakouské Dyje začaly vypadávat už dopoledne, nad 

povodím Moravské Dyje až mezi 15. a 17. hod. Srážky ve dnech 29. -30. 6. měly extrémní 

úhrny a prostorově byly velmi proměnlivé (Březková, Šálek, 2006), 30.6 spadlo už jen málo 

srážek (Slavonice 14 mm, Kostelní Myslová 3 mm dle Denních přehledů počasí, 2006). Na 
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některých stanicích byly naměřeny téměř dvojnásobky dlouhodobých průměrných 

červnových srážkových úhrnů pro ČR.  

Obr. 9: Synoptická mapa Evropy pro dny D-3 – D pro povodeň 30. 6. 2006, geopotenciál 

v hladině 500 hPa a  přízemní tlak. (Zdroj: www.wetterzentrale.de) 

Synoptická situace: Po dobu 5 dní před povodní (D-5 – D-1) určovalo počasí na našem území 

převládající atmosférické proudění typu jihozápadní cyklonální situace 2. typu (SWc2), které 

se v den kulminace povodně změnilo na severovýchodní cyklonální (NEc). Během 

jihozápadní cyklonální situace, která se vyznačuje značnou proměnlivostí, se frontální systém 

posunoval od jihozápadu k severozápadu přes Britské o. nad Baltské moře. Tlaková níže se 

udržovala jižně od Islandu a poněkud méně výrazná tlaková výše v oblasti Středozemního 

moře až východní Evropy, mezi nimi vznikaly nevýrazné tlakové níže, jejichž frontální 

systémy ovšem zasahovaly i nad ČR.  Mezi 25. 6. -29. 6. převládalo nad střední Evropou 

jihozápadní proudění teplého maritimního vzduchu a mezi 28. 6. -30. 6. také nevýrazná 

tlaková níže. V atmosféře tak byly ideální podmínky pro vznik bouřkových cel a extrémní 

srážky vypadávaly hlavně 29. -30. 3. V den kulminace se tato situace změnila díky blokující 
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teplé anticykloně nad Skandinávií, v jejíchž frontálních vlnách se k nám dostává pevninský 

studený vzduch ze severu až severovýchodu.  

srážkoměrná stanice Srážky 30. 6. 2006 07:00 [mm] 
Kostelní Myslová 118 

Nová Říše 84 

Landštejn 123 

Český Rudolec 110 

Dačice 86 

Slavonice 159 

Allentsteig 22 

Waidhofen 20 

Breitenfeld 24 

Geras 53 

Podhradí 25 
Tab. č. 14: Srážkové úhrny 29. 6. 2006 (převzato z Březková, Šálek 2006) 

 

9.2 POVODEŇ 30. 3. 2006 
 

Datum kulminace 30.3.2006 03:30 Extremita Q100 Typ povodně smíšená 

Kulminace [m3.s-1] 395 Stav [cm] 472 Příčinná synoptická situace SWc2 
Synoptická situace 

Dny před a po D D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 DD D+1 D+2 

Datum 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 

Synoptická situace SWc2 SWc2 SWc2 SWc2 SWc2 SWc2 SWc2 Wcs 

 

 Druhá největší povodeň za období pozorování, typem povodeň smíšená z jarního tání 

a doprovodných srážek. Kulminační průtok svou velikostí odpovídal stoleté vodě a činil 30. 3. 
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2006 v 4:00 hodin ráno 395 m3.s-1, výška hladiny byla 472 cm. Na vznik povodně mělo vliv 

několik faktorů najednou: jihozápadní cyklonální situace přinesla výrazné oteplení a srážky, 

mocnost sněhu byla velmi vysoká, půda promrzlá. 

V zimě 2005/2006 byly hodnoty výšky sněhové pokrývky ve středních nadm. výškách 

nejvyšší od začátku měření v roce 1961, na Českomoravské vrchovině byly sněhové 

podmínky jedny z nejrizikovějších, viz tab.č. 14 (ČHMÚ, 2006) stejně jako na povodí 

Rakouské Dyje (Šercl, 2006). Vodní hodnota sněhu po stanici Vranov byla 6. 3. 101 mm a 20. 

3. 88 mm (ČHMÚ, 2006). Půda byla v nižších polohách převážně promrzlá, ve středních 

nadm. výškách promrzlá do 5 – 10 cm a nad 600 m n. m. dlouhodobě promrzlá, pouze pod 

sněhem nepromrzla. Retenční kapacita byla naplněna. Výrazné oteplení (do té doby byly 

teploty dlouhodobě pod bodem mrazu) a na březen vysoké srážky přinesla zvlněná studená 

fronta 28. 3. 2006 (Soukalová, Šálek, 2006 in Brázdil, Kirchner, 2007). Teploty vzduchu se 

v Kostelní Myslové pohybovaly přes den kolem 10°C a přes noc neklesaly pod 2°C, 

pohybovaly se až 4°C nad dlouhodobým normálem, navíc byla přes noc velká oblačnost a vál 

čerstvý vítr, který tání urychloval (Denní přehled počasí, 2006). Dvě období rychlého 

odtávání sněhu byla 28. -29. 3. a 31. 3. -2. 4., jak ukazují dva vrcholy hydrogramu, úbytek 

vody ve sněhu byl velmi rychlý, do 31. 3. už neležel na povodí do 700 m n. m. žádný sníh. 

Mezi 22. 3. -6. 4. Tavná voda činila 30 - 60 % přítoku do Podhradí (Novák, Machara, 

Hrušková in Patera, 2003), na kulminačním průtoku v Janově měla největší podíl tavná voda, 

v Podhradí srážky a téměř polovina odtoku vody přitékala z Rakouska (Braun, 2008). V toku 

se objevovaly pevné i pohyblivé ledové útvary (Sklenář, 2006). Určení konce povodňové vlny 

je problematické, jelikož vypadávaly další srážky, povodí bylo nasycené a průtoky výrazně 

neklesaly (ani během dubna nedošlo k poklesu průtoku na dlouhodobý průměr).  

Smíšené povodně se v tomto období vyskytly na většině českých toků, Dyje a dolní 

Morava byly s průtoky většími než Q100 touto povodní zasaženy nejvíce, na ostatních tocích 

dosahovaly průtoky hodnot maximálně Q50. Všeobecně měla povodňová situace dlouhé 

trvání, někde až 10 dní (Šercl, 2006). 

Synoptická situace: Po celou sledovanou dobu 6 dní před kulminací určovala charakter počasí 

v Evropě jihozápadní cyklonální situace SWc2. 25. 3. proběhla nad Evropou rychlá a výrazná 

změna synoptické situace, nad západní Evropou se dostal frontální systém tlakové níže, která 

ležela nad Britskými o. a od západu se do ČR nasunula okluze a její srážkové pásmo a mířilo 

dál k východu. 27. 3. se do ČR dostal další teplý vzduch od jihozápadu, ale do 29. 3. ho 
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vystřídala zvlněná studená fronta, která přinesla největší srážky. Nicméně od 30. 3. převládalo 

nad naším územím opět teplé jihozápadní proudění. Od 1. 4. už počasí u nás ovlivňoval 

výběžek vyššího tlaku vzduchu (ČHMÚ, 2006). Mezi 25. 3. -3. 4. spadlo na Českomoravské 

vrchovině k 60 mm srážek, v průměru jich bylo poměrně málo (3-12 mm). Zato mezi 28. 3. -

2. 4. se výrazně oteplilo. 

Obr. 10: Synoptická mapa Evropy pro dny D-3 – D povodně 30. 3. 2006, geopotenciál 

v hladině 500 hPa  a  přízemní tlak. (Zdroj: www.wetterzentrale.de) 

mocnost sněhu před povodní 30. 3. 2006 
do 400 m n. m. 1-15 cm 
400-600 m n. m. 15-60 cm 
600-800 m n. m. 60-150 cm 
nad 800 m n. m. 100-250 cm 
Tab. č. 15: Mocnost sněhu před povodní 30. 3. 2006 (Zdroj dat ČHMÚ) 

tok stanice datum kulminace Qmax [m
3.s-1] N 

Moravská Dyje Janov 29.3.2006 89,4 Q>100 
Dyje Podhradí 30.3.2006 395 Q>101 
Tab. č. 17: Kulminace povodně v březnu 2006 (Zdroj Šercl, 2006) 
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datum max t [°C] min t [°C] srážky [mm] mocnost sněhu [cm] 
21.3.2006 9,4 -1 6 47 
22.3.2006 3,3 -4,9 0,2 46 
23.3.2006 4,1 -6,2 0 45 
24.3.2006 3,7 -0,6 0,5 44 
25.3.2006 7 2,9 2 40 
26.3.2006 8,2 4,5 3 31 
27.3.2006 17 3,2 6 22 
28.3.2006 6,8 2,6 19 18 
29.3.2006 8,8 1,5 2 14 
30.3.2006 10 4,6 0,4 7 
31.3.2006 14,3 4,9 1 0 
Tab. č. 16: Denní přehled teplot, srážek a sněhu měřených ve stanici Kostelní Myslová (569 m 

n. m.) během povodně 30. 3. 2006 (Zdroj dat Denní přehled počasí ČHMÚ, 2006) 

 

9.3 POVODEŇ 14. 8. 2002 
 

Datum kulminace 14.8.2002 01:00 Extremita >Q50 Typ povodně dešťová 

Kulminace [m3.s-1] 342 Stav [cm] 476 Příčinná synoptická situace C 
Synoptická situace 

Dny před a po D D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 DD D+1 D+2 

Datum 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8. 

Synoptická situace SEc SEc C C C NEc NEc NEc 

 

Třetí největší změřená povodeň v Podhradí od počátku měření průtoků, kulminace 

nastala 14. 8. 2002 po půlnoci průtokem 342 m3.s-1, maximální výška hladiny byla 476 cm a 

povodeň byla větší než padesátiletá. Nárůst průtoků zavinily extrémní srážky. 
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 Povodeň způsobily dvě srážkové epizody jdoucí 3 dny za sebou. 6. -7.8. spadlo 

v Podyjí 60 – 130 mm srážek, 8. -10.8. pršelo jen minimálně a 11. -15.8. přišly srážky 

trvalého charakteru a spadlo dalších minimálně 120 mm, intenzivní srážky však netrvaly déle 

než dva dny (Květoň a kol., 2002). 11. -13.8. se srážkové jádro nacházelo přímo nad povodím 

Rakouské Dyje (Soukalová, 2002). Srážky trvalého charakteru začaly vypadávat 11.8. kolem 

poledne a jejich intenzita byla extrémní, během dne a 12.8. se ještě zvyšovala. Přesto tyto 

srážky dosáhly maximálně 68 % pravděpodobné maximální srážky (Hladný, 2003). Průtoky 

se po první srážkové epizodě na horní Dyji zvedly na Q5 – Q10. Na Moravské Dyji byly 

průtoky menší než na Rakouské, v Raabsu pod soutokem povodeň kulminovala pětisetletým 

průtokem 350 m3.s-1. Vrabec a kol. (2002) podotýká, že Podhradí bylo už od první vlny ve 

zpětném vzdutí.  

Kříž (2003) analyzoval příčiny této povodně a došel k závěru, že mezi srážkami a 

předchozím nasycením povodí byla jen minimální závislost, naopak fyzicko-geografické 

charakteristiky povodí a velikost odtoku, a příčinné srážky a maximální odtokové výšky byly 

spolu v těsném vztahu.  

tok Moravská Dyje Dyje 
stanice Janov Podhradí 
plocha povodí [km] 517,3 1756 
datum kulminace 13.8. 14.8. 
Qmax [m

3.s-1] 48,6 342 
specifický odtok [ l.s.-1.km-2 ] 0,09 0,196 
odtoková výška [mm] 47,4 70,1 
koeficient odtoku 0,32 0,39 
API do 11.8. [mm] 65,2 88,7 
srážky [mm] 146,8 180,4 
N 5-10 50 
Tab. č. 18: Charakteristiky povodně 14. 8. 2002 ve stanicích Janov a Podhradí (Zdroj Kříž 

2003) 

Synoptická situace: V období 5 dnů před kulminací panovala nad střední Evropou cyklonální 

situace Sec, C a v den kulminace NEc. Kvůli výrazně meridionálnímu proudění nad Evropou, 

kdy nad severní Evropou se udržovaly tlakové výše, postupovaly tlakové níže a jejich 

frontální zóny ze Středomoří do střední Evropy (Pavlík a kol., 2002). V tomto období se nad 

ČR nasunuly hned dvě tlakové níže ze Středomoří velmi rychle za sebou, jejich frontální 

systémy zasáhly ČR svým nejdeštivějším sektorem. Ve dnech 9.8. -10.8. převládala 

jihovýchodní cyklonální situace (SEc), kdy se řídící tlakové níže přesunula jižní drahou Vb ze 
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Středomoří nad naše území, kde počasí ovlivňovala frontální zóna. 11.8. -13.8. převládala ve 

střední Evropě hluboká řídící cyklóna (C) ze Středomoří, kdy tlakové výše zůstávaly nad 

Altantikem a severním Ruskem. Cyklóna se pohybovala přibližně po dráze Vb, jen západněji 

a mířila více k severu (Brázdil a kol., 2005). Střed řídící tlakové níže se nacházel nad ČR 

(12.8.) a v její bezprostřední blízkosti, frontální systémy k nám opět přinášely maritimní 

vzduch ze Středozemí a nad ČR tak převládala velká oblačnost se srážkami, srážkové jádro se 

nacházelo převážně nad povodím Rakouské Dyje. 12.8. se k nám nasunula od jihu okluzní 

fronta přinášející intenzivní srážky, ale během 13.8. už se tlaková níže nasunula nad Polsko a 

začala se vyplňovat. Ze západu se k nám 14.8. postupně nasunula tlaková výše 

(severovýchodní cyklonální situace NEc). 

 

Obr. 11: Synoptická mapa Evropy pro dny D-3 – D povodně 14. 8. 2002, geopotenciál 

v hladině 500 hPa a  přízemní tlak. (Zdroj: www.wetterzentrale.de) 
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9.4 POVODEŇ 21. 3. 1947  
 

Datum kulminace 21.3.1947 16:00 Extremita >Q20 Typ povodně smíšená 

Kulminace [m3.s-1] 310 Stav [cm] 490 Příčinná synoptická situace SWc2 
Synoptická situace 

Dny před a po D D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 DD D+1 D+2 

Datum 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 24.3. 

Synoptická situace SWc2 SWc2 SWc2 SWc2 Vfz Vfz Wcs Wcs 

Obr. 12: Synoptická mapa Evropy pro dny D-3 – D povodně 21. 3. 1947, geopotenciál 

v hladině 500 hPa a  přízemní tlak. (Zdroj: www.wetterzentrale.de) 
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Synoptická situace: V době vzniku této povodně převládá nad Evropou jihozápadní 

cyklonální situace SWc2, která v dny D-1 a D přešla ve vchod frontální zóny (Vfz). Tlaková 

výše nad Středozemím a střední Evropou (odkud rychle ustoupila) a tlaková níže jižně od 

Islandu daly vzniknout frontální zóně v prostoru Britské ostrovy Baltské moře, kde se tvořily 

pohyblivé níže a frontální vlny, které zasahovaly až do střední Evropy a ovlivňovaly počasí u 

nás. 20.3. -21.3. postupně zanikla tlaková výše nad Skandinávií a nad Evropou převládala 

výrazná tlaková níže se středy západně od Britských o., severovýchodní Evropou a Severním 

ledovým oceánem. Nad naším územím se aktivně střídaly teplé a studené frontální vlny a 

přinášely k nám vlhký atlantský vzduch a srážky. 

 

9.5 POVODEŇ 11. 3. 1941 
 

Datum kulminace 11.3.1941 03:00 Extremita >Q20 Typ povodně smíšená 

Kulminace [m3.s-1] 259 Stav [cm] 456 Příčinná synoptická situace SWc1 
Synoptická situace 

Dny před a po D D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 DD D+1 D+2 

Datum 6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 

Synoptická situace SWc1 SWc1 SWc1 NEa NEa NEa NEa NEa 

 

Synoptická situace: Ve dnech D-5 – D-3 převládala v Evropě situace jihozápadní cyklonální 

situace SWc1, která je meridionální. Ve dnech D-2 – D pak převládá severovýchodní 

anticyklonální situace (NEa). Tlaková výše se postupně přesouvala ze Skandinávie nad 

Severní moře. Nad Britskými o. se až do 10.3. držela stacionární tlaková níže, nad východní 

Evropou zase tlaková výše.  Nad Alpami se tvořily mělké frontální vlny, které postupovaly 

přes naše území dál k severu a přinášely teplý vlhký vzduch. Tato situace NEa by měla pro 
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střední Evropu znamenat méně srážek i oblačnosti, během 10.3. -11.3. se však nad územím 

ČR vytvořila nepříliš výrazná tlaková níže.  

Obr. 13: Synoptická mapa Evropy pro dny D-3 – D povodně 11. 3. 1941, geopotenciál 

v hladině 500 hPa a  přízemní tlakové pole. (Zdroj: www.wetterzentrale.de) 

 

9.6 POVODEŇ 3. 3. 1956  
 

*tato povodeň byla způsobena prudkým táním sněhové pokrývky za současného vypadávání 

dešťových srážek, ale také výrazného chodu ledu, který znesnadnil či téměř znemožnil měřit 

okamžité průtoky, ledová zácpa znemožňovala přirozený odtok vody z povodí 

Datum kulminace 3.3.1956 22:00 Extremita >Q10 Typ povodně smíšená 

Kulminace [m3.s-1] 220 odhad - ledy Stav [cm] 316 Příčinná synoptická situace Vfz 
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Synoptická situace 

Dny před a po D D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 DD D+1 D+2 

Datum 26.2. 27.2. 28.2. 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 

Synoptická situace Vfz Vfz Ea Ea Ea Ea Ap3 Ap3 

Synoptická situace: V několika dnech před touto povodní řídili počasí ve střední Evropě 

vchod frontální zóny (Vfz) a poté východní anticyklonální situace (Ea). Ve dnech D-5 – D-4 

ležela tlaková výše nad Britskými o. a tlaková níže nad Středomořím. Končila situace 

barického sedla mezi nimi (nad střední Evropou), jehož fronty zasahovaly nad ČR a přinášely 

větší oblačnost a srážky. Počasí začala ovlivňovat výrazná tlaková výše, která setrvávala nad 

Atlantikem v úrovni Pyrenejského pol. Nad severní Evropou ale převládala hluboká tlaková 

níže se středem nad Skandinávií a Severním ledovým oceánem. ČR se nacházela na jejich 

rozhraní, počasí ovlivňovaly frontální poruchy. Převládalo rychlé proudění vzduchu a příliv 

vlhkého vzduchu od Atlantiku. 

Obr. 14: Synoptická mapa Evropy pro dny D-3 – D povodně 3. 3. 1956, geopotenciál 

v hladině 500 hPa a  přízemní tlakové pole. (Zdroj: www.wetterzentrale.de) 
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9.7 POVODEŇ 7. 4. 1944 
 

Datum kulminace 7.4.1944 02:00 Extremita Q10 Typ povodně smíšená 

Kulminace [m3.s-1] 209 Stav [cm] 446 Příčinná synoptická situace SEa 
Synoptická situace 

Dny před a po D D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 DD D+1 D+2 

Datum 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 

Synoptická situace  SEa SEa  SEa  SEa  SEa  SEa  SEa  SEa  

 Obr. 15: Synoptická mapa Evropy pro dny D-3 – D povodně 7. 4. 1944, geopotenciál 

v hladině 500 hPa  a  přízemní tlakové pole. (Zdroj: www.wetterzentrale.de) 
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Synoptická situace: Této povodni předcházely převládající anticyklonální povětrnostní typy 

nad Evropou. Ve všech dnech to byla jihovýchodní anticyklonální situace (SEa), posunutá 

poněkud jižněji než je běžné.  Nad Ruskem a severní Afrikou a Středomořím se vytvořily 

tlakové výše a západně od Pyrenejí, kolem Islandu a severně od Skandinávie až v západním 

Rusku se udržovaly tlakové níže. Přes střední Evropu procházel hřeben vyššího tlaku vzduchu 

ze Středomoří a tlaková výše ze Skandinávie se postupně přesouvala nad jihovýchodní 

Evropu. Od jihu až jihozápadu foukal teplejší vítr zesílený nahuštěním proudnic v oblasti. 

Naše území ovlivňovaly frontální zóny ruské i atlantské tlakové níže. Od jihozápadu k nám 

proudil teplý vlhký vzduch a od severu, severozápadu studený suchý vzduch. Studený vzduch 

mohl způsobovat sněžení a namrzání, výběžek vyššího tlaku vzduchu ze Středomoří 

v posledních dnech před povodní naopak přinést oteplení. 

 

9.8 POVODEŇ 9. 8. 1985 
 

Datum kulminace 9.8.1985 Extremita >Q5 Typ povodně dešťová 

Kulminace [m3.s-1] 188 Stav [cm] Příčinná synoptická situace Bp/NEc 
Synoptická situace 

Dny před a po D D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 DD D+1 D+2 

Datum 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.7. 9.8. 10.8. 11.8. 

Synoptická situace Wc Wc Bp Bp NEc NEc NEc SWc2 

 

Synoptická situace: V několika dnech před kulminací se vystřídaly nad Evropou hned tři 

povětrnostní typy, od západní cyklonální situace (Wc) ve dnech 4.8.-5.8., přes brázdu 

postupující přes střední Evropu (Bp) ve dnech 6.8.-7.8., po severovýchodní cyklonální situaci 

(NEc) 8.8.-9.8. Při Wc k nám proudil frontální zónou od západu vlhký atlantský vzduch, 

střídaly se jednotlivé fronty. Řídící tlaková níže byla nad Severním mořem. V ČR panovalo 
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větrné, oblačné počasí s vydatnými srážkami, obzvláště na návětrných stranách hor. Toto se 

vyvinulo v  brázdu rychle postupující přes střední Evropu od západu k východu, oblast 

vysokého tlaku vzduchu ležela na západ od Pyrenejského pol. a nad Ruskem. Nan ČR se 

střídaly frontální vlny. Brázdu vystřídala severovýchodní cyklonální situace v posledních 

dvou dnech. 

Obr. 16: Synoptická mapa Evropy pro dny D-3 – D povodně 9. 8. 1985, geopotenciál 

v hladině 500 hPa  a  přízemní tlakové pole. (Zdroj: www.wetterzentrale.de) 
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9.9 POVODEŇ 31. 12. 2002 
 

Datum kulminace 31.12.2002 Extremita >Q5 Typ povodně smíšená 

Kulminace [m3.s-1] 185 Stav [cm] Příčinná synoptická situace SWc2 
Synoptická situace 

Dny před a po D D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 DD D+1 D+2 

Datum 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 

Synoptická situace SWc2 SWc2 Bp Bp Vfz Vfz Ap3 Wcs 

 

Synoptická situace: V tomto případě se během několika dní před kulminací vystřídaly tři 

synoptické typy, všechny poměrně nepříznivé pro počasí u nás: jihozápadní cyklonální situace 

(SWc2), brázda postupující přes střední Evropu (Bp) a vchod frontální zóny (Vfz). Tlaková 

výše nad Středozemním mořem a tlaková níže jižně od Islandu daly vzniknout frontálnímu 

systému s velkým teplotním kontrastem, který prošel i přes ČR, kam přinesl teplejší vlhký 

vzduch ze Středozemí a studený vzduch od severu. Když se tato situace změnila na brázdu, 

znamenalo to u nás udržení zvlněné fronty mezi tlakovou níží nad Britskými o. a Severním 

mořem a tlakovou výší kolem Pyrenejského pol. Přechod této brázdy se rychle změnil ve 

vchod frontální zóny. Počasí v ČR stále ovlivňovaly fronty teplého vzduchu od jihozápadu a 

studeného vzduchu na severu. Všechny tyto frontální vlny s teplotním kontrastem přinášely 

oblačnost, oteplení a srážky. 

max denní t [°C] min denní t [°C] srážky [mm] výška sněhu [cm] 
26.12.2002 -6,3 -6,6 1 10 
27.12.2002 -5,3 -6,1 0 10 
28.12.2002 -1,9 -2,5 3 10 
29.12.2002 4,4 1,2 12 7 
30.12.2002 9,3 5,9 5 nesouvislá 

Tab. č. 19 :Charakteristiky počasí před povodní 31. 12. 2002, 31. 12. se ochladilo až o 10°C a 

začal padat sníh (Zdroj Denní přehled počasí, 2002) 
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Obr. 17: Synoptická mapa Evropy pro dny D-3 – D povodně 31. 12. 2002, geopotenciál 

v hladině 500 hPa a  přízemní tlakové pole. (Zdroj: www.wetterzentrale.de) 

 

9.10 POVODEŇ 12. 5. 1951 
 

Datum kulminace 12.5.1951 00:00 Extremita >Q5 Typ povodně dešťová 

Kulminace [m3.s-1] 184 Stav [cm] 490 Příčinná synoptická situace SWc3/B 
Synoptická situace 

Dny před a po D D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 DD D+1 D+2 

Datum 7.5. 8.5. 9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 

Synoptická situace SWc3 SWc3 SWc3 B B B Nc Nc 
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Obr. 18: Synoptická mapa Evropy pro dny D-3 – D povodně 12. 5. 1951, geopotenciál 

v hladině 500 hPa  a  přízemní tlakové pole. (Zdroj: www.wetterzentrale.de) 

Synoptická situace: Před kulminací se vyskytly dva povětrnostní typy: 7.5. -9.5. to byla 

jihozápadní cyklonální situace (SWc3) a 10.5. -12.5. ji vystřídala brázda nízkého tlaku nad 

střední Evropou (B). Nad Středomořím a na Balkáně byla nevýrazná oblast vyššího tlaku 

vzduchu, tlaková výše nad Islandem a nad západní Evropou tlaková níže. Nad celou západní 

Evropu včetně ČR se dostával od severu studený vzduch. Počasí ovlivňovala tlaková níže 
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ležící nad střední Evropou, vlny ve frontální zóně, ležící nad Alpami byly jen slabě vyvinuté. 

Tato tlaková níže se pohybovala nejdříve k Jadranu, prohlubovala se, ale potom se otočila 

k severu nad Polsko a Rusko. U nás to znamenalo vznik brázdy nízkého tlaku vzduchu a 

zvlněného frontálního rozhraní, tedy oblačno s deštěm. Na tomto rozhraní se totiž stýká 

studený oceánský vzduch od Atlantiku s teplým vzduchem ze Středozemí, což může povodně 

zapříčiňovat. 
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10. DISKUSE 
 

  Tato práce se snažila analyzovat s využitím různých metod a z různých hledisek 

povodňové události v Podhradí, poznat jejich časovou variabilitu, extremitu (N-letost), 

sezonalitu atp. Vhodnost použitých metod a jejich výsledky z hlediska jejich vypovídací 

schopnosti a přesnosti, v závislosti na kvalitě vstupního souboru dat, je nutné zhodnotit. 

Omezená vstupní data jsou totiž zdrojem zkreslení výsledků. ČHMÚ poskytnuté povodňové 

vlny s přesnými daty kulminace totiž nebyly kompletní, na rozdíl od maximálních měsíčních 

průtoků za období 11/1933 – 12/2010, které dobře dokládají velikosti povodní a jejich výskyt 

v měsících během roku, přesto však tyto postihují jen největší kulminaci a nepodávají 

informaci o podružných událostech v měsíci. Referenční období 76 let je už dostatečně dlouhé 

a umožňuje tedy poměrně dobře zhodnotit výskyt povodní, změny v trendu jejich výskytu, 

jejich sezonalitu a změny v ní. Na základě statistických metod, které vyžadují přesná data 

kulminací, ale není možné dojít k nezkresleným výsledkům vzhledem k nekompletní řadě dat. 

Stejně tak nekompletní soubor povodňových vln neumožňuje detailní porovnání odtokové 

odezvy všech reálně proběhlých povodňových událostí a výsledky jsou zatíženy chybou a 

mohou být značně zkresleny. Absence meteorologických dat, především srážkových úhrnů na 

sledovaném povodí, výrazně znesnadňuje analýzu příčinných povětrnostních typů i odtokové 

odezvy. Analýzy dat proběhly pomocí několika statistických metod, jejichž vhodnost je 

relativní. Každá z nich totiž nese určitý prvek relativity. Výběr dat ze souboru byl prováděn 

metodou Peaks Over Threshold, která je jednoduchá a přesná. Velikosti a rozložení měsíčních 

kulminačních průtoků jsou hodnoceny převážně popisnou formou sestrojených grafů a 

sezonalita povodní metodami s nepřesnostmi z průměrování. Metoda směrových 

charakteristik je nenáročná na vstupní data a jejím výsledkem jsou dvě čísla, je tedy velmi 

názorná, ale je tu běžná chyba z průměrování, stejný výsledek mohl být dosáhnut i 

s odlišnými vstupními daty. Stejně tak je chybou z průměrování dat zatížena metoda polárních 

grafů, která je ale přesto velmi spolehlivá, přehledná a detailní. Metoda relativních četností 

RF spadá do stejné kategorie průměrování dat, je ale velmi názorná. Oproti tomu metoda čar 

kumulativních četností je spolehlivá a dostatečně reprezentativní. Je přesná na dny v roce, 

vymezuje tři období vodnosti a přehledně dokládá rozložení povodňových průtoků během 

roku. Diskutabilní je jen vhodnost a možnosti použití výsledků pro další analýzy. Příčinné 

typy povětrnostních situací byly zhodnoceny na základě typizace ČHMÚ, která je však 

zaměřena na macroscale měřítko atmosférické cirkulace, která není dostatečně detailní pro 
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popis příčinných synoptických situací v povodí horní Dyje. Její kalendář je ale pravidelně 

aktualizován pro Českou republiku už od roku 1946, jeho použití je hojné u řady prací a tak se 

nabízí možnost porovnávání výsledků. To všechno jsou nesporné výhody a důvody pro výběr 

právě této typizace k dalším analýzám. Synoptické situace příčinných dní před povodní před 

rokem 1946 byly s nejlepším svědomím určeny podle map (příslušných dní) tlaku vzduchu na 

hladině moře [hPa] a výšky geopotenciální hladiny 500 [gpdm] německé Wetterzentrale 

proto, že výskyt povodní v Podhradí před rokem 1946 je signifikantní jak z hlediska množství 

epizod, tak jejich extremity. Z těchto doplněných dat mohly také vzejít nepřesnosti v určení 

příčinných typů.  Přesto jsou synoptické typy spíše orientačním ukazatelem příčiny povodně, 

protože vždy spolupůsobí soubor faktorů. Navíc vymezené příčinné typy se vyskytují 

poměrně často i bez výskytu povodňových stavů. Důležité je se zmínit o absenci dat pro 

rakouskou část povodí, která zabírá více jak polovinu sledovaného území, v tomto případě 

však můžeme vzhledem k jeho poloze vůči české části předpokládat stejné či podobné situace 

i na tomto území. Kategorizace povodňových vln z hlediska jejich charakteristik je značně 

subjektivní vzhledem k vizuálnímu porovnávání dat, subjektivní je i konečný počet 

vymezených kategorií. Tato metoda je velmi názorná, sdružuje povodně s obdobnou 

odtokovou odezvou a předpokladem je, že příčinné faktory jsou také obdobné. To ale nemusí 

platit ve všech případech, tato metoda tedy dosažené výsledky značně zobecňuje.  

 Z přehledu fyzicko-geografických charakteristik zájmového povodí je možné získat 

představu o predispozicích k výskytu povodní. Přestože nedostatek dat o povodí Rakouské 

Dyje znesnadňuje hodnocení fyzicko-geografických faktorů prostředí, předpokládáme zde 

obdobné charakteristiky jako pro Moravskou Dyji.  

Velikost a tvar povodí, sklonitostní poměry, expozice svahů, půdy, land-cover a land-

use, antropologické zásahy do prostředí – to všechno jsou významné faktory při tvorbě 

povodně společně s trváním a intenzitou příčinné srážky a teplotou vzduchu. Povodí 

Rakouské a Moravské Dyje jsou protáhlá, k Podhradí až vějířovitá, z hlediska poměru pravo- 

a levostranných přítoků relativně souměrná. Protáhlý tvar povodí umožňuje rychlé skládání 

vln ze subpovodí (dotokové doby jsou relativně krátké), a tak zvyšuje extremitu průtoku. 

Vysoký podíl stojatých vod působí pozitivně při formování odtoku z přívalových srážek. 

Výškové poměry povodí jsou význačným faktorem z hlediska velkého zastoupení středních 

poloh 500-700 m n. m., kde se v zimě hojně akumuluje sníh, který vydrží na povodí déle 

právě díky vyšší nadmořské výšce a na jaře hrozí rychlou oblevou. Třetina svahů v povodí 
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Moravské Dyje má sklon větší než 5°, kdy retenční schopnosti výrazně klesají (dle Vaishar, 

Munzar, 2000), svažitý terén nejen v pramenných oblastech výrazně urychluje odtok. Rovina 

(svahy 0 – 2°) je v povodí zastoupena 20 %, pokud bychom uvažovali rovinu z hlediska 

expozice svahů, pak zabírá pouze 1 % plochy. Poměr orientace svahů je velmi vyrovnaný, 

nejvíce svahů směřuje na jih, jihozápad a severovýchod. Proti synoptickým situacím se 

západním prouděním se tedy jeví být toto povodí ve srážkovém stínu Českomoravské 

vrchoviny, ale rozkládá se v relativně vysokých nadmořských výškách, a tak je vystaveno 

cyklonálnímu proudění od Atlantiku, které přináší oteplení v zimě a srážky. Povodí Moravské 

Dyje je naopak otevřené cyklonám s jižní drahou, přinášejícím ze Středozemí teplý vlhký 

vzduch. Na základě toho lze usuzovat na náchylnost povodí na výskyt povodní (při větších 

mocnostech sněhové pokrývky v zimě) z prudkého oteplení s deštěm a z přívalových i 

trvalých srážek při přechodu vzduchových hmot z jižního do severního kvadrantu, který je 

označován jako povodňově nejrizikovější pro ČR. V povodí Rakouské Dyje uvažujeme 

charakteristiky podobné, jen výškové poměry jsou nižší. 30% podíl lesů dává dobrý retenční 

potenciál krajiny, zemědělství ho naopak do jisté míry snižuje. Z hlediska mnoha 

antropogenních zásahů do toků i do krajiny je povrchový odtok urychlován, přestože oblast 

byla vyhodnocena jako přírodě blízká. 

Z analýzy proběhlých povodňových událostí vyplývá, že na horní Dyji převažuje jarní 

povodňový režim s významným podílem letních povodní. Extrémní povodně se vyskytly jak 

na jaře, tak v létě a míra extremity má v posledních deseti letech výrazně vzrůstající tendenci.  

V referenčním období 76 let se vyskytlo 64 případů povodní s kulminačním průtokem 

Q1 a větším, téměř na každý rok připadá jedna povodeň. Jejich roční výskyt převažuje 

zejména v zimním pololetí, kdy se vyskytly ⅔ všech povodní, zbylá ⅓ v letním pololetí. 

Podzimní málo vodné měsíce září, říjen a listopad jsou bez povodní. Zajímavé je, že 30 % 

všech povodní spadá do března a 16 % do února, což ukazuje na téměř poloviční podíl 

povodní z oblevy - tání sněhové pokrývky a dešťových srážek. S těmito měsíci je spojeno i 

největší procento (49 %) povodní s extremitou větší než je 3. stupeň povodňové aktivity 

(SPA). Celkem ½ všech povodní v referenčním období přesáhla průtok 3. SPA. V létě se 

vyskytla jen ⅓  povodní a i procento povodní s extremitou větší než je 3. SPA v tomto období 

je 35 %. 71 % všech povodní kulminovalo průtokem o velikosti Q1 – Q5, 22 % kulminací 

bylo velikostně mezi Q5 – Q20, nad Q20 se vyskytlo jen 8 % povodní a přesně dvě 

s průtokem Q100 a větším. Převládají menší rozvodnění, ale celých 13 % událostí leží nad 
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Q10. Sledované povodí se tedy vyznačuje poměrně vysokým povodňovým rizikem jak 

z hlediska četnosti výskytu povodňových stavů, tak jejich extremity.  

Při analýze trendu ve výskytu povodní za posledních 76 let je důležité zmínit rozložení 

povodní v první a druhé polovině tohoto referenčního období. V obou polovinách se totiž 

vyskytl téměř stejný počet povodní, rozdílné bylo jen jejich rozložení ve čtvrtletích a 

dekádách. Zvýšený výskyt povodní v poslední době se tedy nepotvrdil. Největší četnost 

povodní se objevovala koncem 30. a na začátku 40. let, což by se dalo vysvětlovat většími 

úhrny srážek do roku 1950 podle brněnské srážkové řady, tady se ale jedná jen o několik po 

sobě jdoucích let, zvýšená četnost povodní i jejich extremita měla dozajista i jiný důvod. 

Můžeme se domnívat, že zimní povodně v letech 1940, 1941, 1942 a 1947 zapříčinil záporný 

index NAOI proudění v těchto letech, který znamená ve střední Evropě tužší zimy a více vody 

akumulované ve sněhu. Zvýšená četnost povodní byla i v 60. letech, kdy převažovaly letní 

epizody. Je to jediná dekáda s převažujícími letními povodněmi nad zimními. Zhoršené půdní 

podmínky od 50. let vlivem komunistické kolektivizace by se projevily už dříve, navíc podle 

brněnské srážkové řady od 60. let až do počátku 21. století poklesly srážkové úhrny pod 

dlouhodobý průměr. Rozhodující pravděpodobně bylo jejich rozložení v roce. Dalším 

obdobím zvýšené četnosti povodní byla 80. léta a počátek 21. století, kdy se vyskytlo největší 

procento všech povodní, stejná čísla pro obě období. Možné důvody jsou silně zonální 

proudění v zimách 70. a na začátku 80. let, které přinášely extrémní oblevy s deštěm. V 80. 

letech už ale převládaly spíš chladné zimy. Počátek 21. století je zatížen oteplováním klimatu, 

které začalo už v 90. letech, spolu s výrazným kladným NAOI, které znamená teplejší a 

deštivější zimy ve střední Evropě. Kromě toho byl pozorován i trend zvyšování průměrných 

teplot měsíců prosinec až březen. Přesto se vzhledem k poměrně krátké době zvýšeného 

výskytu může jednat o přirozený chod povodňového režimu.Zvyšování průměrnch měsíčních 

teplot v prosinci až březnu je s největší pravděpodobností důvodem přesouvání povodní 

z března (1936-1960) do února (1961-1985) a do ledna (1986-2010). V řadě povodní až do 

roku 2000 se vyskytovaly kulminační průtoky do Q20, jen výjimečně i Q50. Vysoká 

extremita povodní byla zaznamenána ve 40. a 50. letech, v 60. poklesla na průtoky do 

velikosti Q10 a po roce 2000 extremita opět strmě stoupá. Menší procento povodní se 

vyskytlo od poloviny 60. do poloviny 80. let a vůbec nejméně jich bylo v 90. letech. Od 50. 

let se také začaly objevovat období zcela bez povodní střídající se s obdobími intenzivního 

výskytu povodní. Bez povodní byly roky 1951-1953, 1957-1959, 1972-1976, 1978-1982, 

1989-1993, 1995-2001. Značný výskyt povodní se naopak vyskytl v letech 1940-1942 (6 
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povodní, z nichž 4 s průtokem nad Q5 a 1 povodeň odpovídající Q20), 1985-1988 (12 

povodní, ale všechny pod Q10), 2002-2006 (8 povodní, 3 největší změřené!) a 2009-2010. 

Tento fenomén má nejasný důvod.  

Analýza sezonality poukazuje na silně sezonální režim povodní na horní Dyji, 

výsledky všech aplikovaných metod označují jako nejrizikovější jarní období. Jejich 

vyhodnocení je podrobněji popsáno v textu, všeobecně bychom je mohli shrnout do několika 

bodů. Letní i zimní pololetí mají obě výrazně sezonální charakter, navíc i podle Hladného a 

Čekala (2008) má Dyje jednu z největší míry sezonality povodní a zároveň nejmenší rozptyl 

povodní v pololetích. Větší výskyt povodní je sledován v měsících únoru a březnu, dále také 

v prosinci, což poukazuje na singularitu či pravidelnou anomálii v podobě vyšších srážkových 

úhrnů (pokud ještě na povodí neleží sníh) a oteplení a srážky. Největší povodňové riziko hrozí 

během března, v červnu a srpnu se vyskytují hojně povodně z konvektivních dešťů a mají tak 

nižší kulminační průtoky, extrémnější bývají spíše ty z přívalových dešťů. Období zvýšené 

vodnosti toku (povodňového neklidu) bylo přiřazeno období mezi 41. - 80. dnem roku a druhé 

letní období zvýšené vodnosti mezi 119. – 238. dnem roku. Jarní období povodňového 

neklidu je v počtu výskytů povodní i jejich extremitě výjimečné, přestože trvá pouhých 39 

dní. Povodňový klid připadl na období mezi dny 239. a 362., tedy na podzim, na konci 

hydrologického roku a také v období výskytu nejmenších průměrných průtoků. 

Analýza příčinných synoptických typů ukázala značnou heterogenitu ve výskytu 

příčinných typů. Během 5 dní před povodní se vyskytly téměř všechny typy synoptických 

situací. V létě byla nejčastější příčinnou synoptickou situací cyklóna nad střední Evropou, 

brázda nízkého tlaku vzduchu a v den kulminace bylo časté i jihovýchodní anticyklonální 

proudění. V zimě naopak nejčastěji povodeň přinesla západní cyklonální situace. Zajímavé je, 

že v zimě se vyskytla větší variabilita příčinných synoptických situací, to ale jednoduše 

znamená, že na vzniku povodně se podílí v zimě více faktorů. Nejčastěji se vyskytovaly tyto: 

Wc, Wcs, SWc1 a SWc2, častá byla i situace vchodu frontální zóny. V zimě byl výskyt 

jmenovaných typů mnohem častější než letních příčinných typů. V zimě je tedy mnohem větší 

pravděpodobnost výskytu povodně při těchto situacích, v létě vzor příčinných situací není tak 

jasný. Extrémní povodně převažují v zimě a na jaře, nejčastějšími příčinnými situacemi 

v několika dnech před kulminací jsou zejména západní cyklonální proudění, které přináší 

teplý a vlhký vzduch od Atlantiku a způsobuje prudké tání sněhu akcelerované srážkami. 

Záleží samozřejmě na množství spadlých dešťových srážek, ale hlavně na množství sněhu 
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v povodí. Pokud je oteplení rychlé a intenzivní, sníh odtává ve všech výškových pásmech 

najednou a způsobí rychlý nástup povodňové vlny, zatímco pokud je oteplení pozvolnější, 

sníh odtává postupně z jednotlivých výškových pásem a povodeň nedosáhne takové 

extremity, ale zato delšího trvání (za podmínky shodných příčinných srážkových úhrnů). S 

kladnými teplotami vzduchu a srážkami v zimě jsou spojeny také časté příčinné typy brázda a 

vchod frontální zóny. V den kulminace se často synoptická situace mění, ve většině zimních 

případů na anticyklonální proudění, nejčastěji NEa, SEa, a Ea. V zimě je běžná menší 

intenzita, ale delší trvání příčinných srážek. Extrémní letní povodně byly nejčastěji spojeny se 

srážkovou činností při severovýchodních cyklonálních situacích (NEc), západních 

cyklonálních situacích (SWc2, Wc), cyklónách nad střední Evropou a při situaci brázdy 

nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou. Příčinná srážka se v létě generuje převážně 

z frontální oblačnosti a je trvalejšího charakteru. Ve dnech letní kulminace převažuje 

anticyklonální proudění SEa, které je sice běžně beze srážek, ale může být zdrojem příčinných 

letních bouřkových lijáků. Povodňová účinnost byla vypočtena nejvyšší v létě pro typy brázdy 

a cyklóny nad střední Evropou a v zimě pro západní cyklonální situaci Wc, Wcs a SWc. Tyto 

závěry korespondují se závěry, které učinili Huth a Buchtele (2003): Nejčastější letní příčinné 

typy jsou západní cyklonální proudění, Vfz, stacionární cyklóna, retrográdní cyklóna a B. 

v zimě jsou to západní cyklonální proudění, jihozápadní teplé proudění a Vfz. 

Kategorizace povodňových vln rozřadila do pěti kategorií 29 vln z 32. Zbývající tři 

zůstaly neklasifikovány z důvodu příliš odlišných průběhů. Tři různé kategorie shrnují různé 

typy zimních povodňových vln a letní vlny mají dvě kategorie. Předpoklad, že stejné 

synoptické situace zapříčiňují povodně se shodnou odtokovou odezvou sice v podstatě 

potvrzuje, ale zároveň ji jako pravidlo vyvrací. 

V závěru práce následuje přehled deseti největších povodní v referenčním období, tedy 

od počátku měření průtoků. Zajímavé je, že dva nejvyšší průtoky (velikostně Q100 a větší) se 

vyskytly během jediného roku v rozmezí tří měsíců. Tři největší v jednom desetiletí (2000-

2010), ostatní v první desítce se vyskytly v 40. a 50. letech s jednou výjimkou v letech 80. 

Názor, že se zvyšuje počet povodní nejen u nás, ale i ve světě, nebyl potvrzen, z přehledu 

největších povodní na horní Dyji ale může být konstatováno, že se v poslední době vyskytují 

mnohem větší extrémy. 
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11. ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo objasnit specifika povodní v horním povodí Dyje po závěrový 

profil Podhradí nad Dyjí. Můžeme konstatovat, že toto povodí je k výskytu povodní náchylné 

zejména díky své výškové členitosti a severojižní orientaci. Většina povodní nastává 

v zimním půlroce, nejčastěji časně zjara, v březnu, kdy přichází obleva. Letních povodní se 

vyskytuje méně, ale se stejnou mírou extremity.  Na vzniku povodní se nejvíce podílí západní 

cyklonální situace, cyklóny nad střední Evropou, brázdy a vchody frontálních zón, kdy se nad 

ČR vyskytuje tlakové sedlo.  

Studiu povodňových režimů řek a všeobecně povodňovému riziku se od 

katastrofálních povodní v letech 1997 a 2002 věnuje stále mnoho pozornosti. Extremita 

povodní v posledních letech roste a je žádoucí zkvalitnit a zvýšit předstih předpovědi 

povodňových stavů. V létě zdokonalit kvantitativní předpovědi srážek a v zimě - vzhledem 

k na Dyji převažujícím zimním povodním - teploty vzduchu a také např. rychlost větru 

v různých nadmořských výškách. 
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Tab. 12: Relativní četnost výskytu synoptických typů a celková relativní četnost synoptického  

typu ve dnech D-5 až D před kulminací 

Tab. 13: Povodňové průtoky mezi lety 1898-1910 

Tab. 14: Srážkové úhrny 29. 6. 2006 

Tab. 15: Mocnost sněhu před povodní 30. 3. 2006 

Tab. 16: Denní přehled teplot, srážek a sněhu měřených ve stanici Kostelní Myslová (569 m n. 
m.) během povodně 30. 3. 2006 

Tab. 17: Kulminace povodně v březnu 2006 

Tab. 18: Charakteristiky povodně 14. 8. 2002 ve stanicích Janov a Podhradí 

Tab. 19 :Charakteristiky počasí před povodní 31. 12. 2002, 31. 12. se ochladilo až o 10°C a 
začal padat sníh 
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Obr. 19: Fyzickogeografická mapa povodí Moravské Dyje (Zdroj VÚV TGM) 

 



 

Obr. 20: Sklonitost a expozice svahů povodí Moravské Dyje (Zdroj VÚV TGM) 



 

Obr. 21: Hustota říční sítě horní Dyje na českém území (VÚV TGM) 



 

Obr. 22 :Antropologické ovlivnění toků v české části horní Dyje (PMO, s. p.) 



Graf č. 17: Podobné hydrogram

Graf č. 18: Podobné hydrogram
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Graf č. 19: Podobné hydrogram

Graf č. 20: Podobné hydrogra
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Graf č. 21: Podobné hydrogram
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