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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou identifikace a hodnocení extrémních 

povodňových událostí napříč povodími na pomezí západní a střední Evropy v období 1950-

2010. Vymezení povodňových událostí probíhá pomocí nalezení časově souvisejících maxim 

průměrných denních průtoků. Vybrané povodně jsou hodnoceny na základě několika variant 

indexu extremity, které ve své podstatě uvažují intenzitu i prostorový rozsah povodní. 

Porovnání příslušných souborů extrémních povodní ukazuje, že výsledky nejsou příliš citlivé na 

změny parametrů rozlohy. S použitím indexu uvažujícího pouze vyšší intenzity povodňových 

průtoků se však pořadí extrémních povodní výrazně mění, přičemž v souboru přibývá povodní 

teplého půlroku. Povodně půlroku chladného ale i tak ve všech souborech převažují, neboť 

jejich rozsah je mnohem větší. Celková představa o sezonalitě a meziroční variabilitě 

extrémních povodňových událostí na pomezí západní a střední Evropy odpovídá kombinaci 

informací z jednotlivých částí zájmového území. Dobrým příkladem je v tomto případě 

výsledná sezonalita, ve které se odráží jak povodně zimního typu týkající se převážně západní 

části území, tak povodně typu letního vyskytující se spíše v části východní.  

Klíčová slova: povodeň, západní Evropa, střední Evropa, index extremity, sezonalita, meziroční 

variabilita 

Abstract 

The presented diploma thesis deals with identification and evaluation of extreme trans-basin 

flood events on the border between Western and Central Europe in the period 1950-2010. We 

can describe each flood event by a set of time dependent mean daily discharge peaks. Selected 

floods are evaluated by several extremity indices which consider both the intensity and the 

spatial extent of flooding. When comparing the result lists of extreme floods, it was found that 

the results are not prone to changes in the design of the area parameter. However, using the 

index with a higher flood discharge limit the ranking of floods changes significantly. At the 

same time, we detected an increase in proportion of floods of warmer half-year. Since the 

affected area is much greater in the case of floods of colder half-year, these events still 

predominate in the lists. The overall concept of seasonality and inter-annual variability of 

extreme flood events on the border between Western and Central Europe corresponds to 

a combination of information from different parts of the area. The resulting seasonality is 

a good example, as it reflects both floods of colder half-year mainly relating to western part of 

the area and floods of warmer half-year occurring rather in the east. 

Keywords: flood, Western Europe, Central Europe, extremity index, seasonality, inter-annual 

variability 
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1 ÚVOD 

V oblasti na pomezí západní a střední Evropy představují extrémní povodně jedno z největších 

přírodních ohrožení. Z minulých roků je známo mnoho případů povodňových událostí, které 

zasáhly rozsáhlou část Evropy, mimo jiné také území České republiky. Zřejmě posledním 

extrémním případem povodně v rámci zkoumané oblasti byla povodeň v červnu 2013, která je 

v některých povodích považována za jednu z největších za poslední dvě století (Blöschl 2013). 

Na mnoha místech bylo dokonce při této povodni dosaženo průtoků větších než v případě další 

relativně nedávné extrémní povodně v srpnu 2002. Vzhledem k poměrně častému výskytu 

a velkému ohrožení, které extrémní povodně způsobují, je tedy potřeba tyto události sledovat. 

Porozumění minulým změnám ve velikosti či frekvenci výskytu extrémních povodní může např. 

pomoci zkoumat změny a trendy budoucí. Dostatek znalostí o extrémních případech povodní ale 

umožní také lepší připravenost na jejich případný příchod. 

Hodnocení extrémních povodní se často provádí pouze na národní úrovni, což představuje 

problém pro povodí překračující hranice státu. Tato práce se naopak snaží hodnotit extrémní 

povodně v širším prostoru na pomezí západní a střední Evropy, který umožňuje identifikaci 

tzv. transbasin floods. Cílem je zde vytvořit soubor extrémních povodňových událostí, které se 

vyskytly v období mezi lety 1950 a 2010, a to na základně výpočtu indexu extremity 

kombinujícího informace o intenzitě i prostorovém rozsahu události. Jedním z úkolů je 

sestrojení různých variant indexu extremity, porovnání příslušných výsledků a určení citlivosti 

indexu na změny vstupních parametrů. Po vytvoření seznamu extrémních povodní je dalším 

cílem zjistit základní informace o rozložení extrémních povodňových událostí v prostoru a čase. 

Následující kapitoly se nejdříve zabývají teoretickými východisky práce – postupně jsou 

uvedeny základní poznatky o povodních, rešerše problematiky extrémních povodňových 

událostí a jednoduchá charakteristika zájmového území. Další část následně předkládá 

informace o použitých datech a metodickém postupu jejich zpracování. Metodika identifikace 

a výpočtu extremity velkých povodní přitom z části probíhá na základě postupu aplikovaného 

v práci Uhlemann et al. (2010), kde se autoři zabývají rozsáhlými povodněmi na území 

Německa. Závěrečná část se nakonec týká vyhodnocení extrémních povodňových událostí, 

s uvedením seznamu největších povodní a základních informací o jejich sezonalitě a meziroční 

variabilitě, diskuze a porovnání výsledků s jinými pracemi. 
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2 ZÁKLADNÍ POZNATKY O POVODNÍCH 

Pojem povodeň může mít různé definice. V České republice je povodeň definována podle 

normy ČSN z roku 1983 jako „fáze hydrologického režimu vodního toku, která se může 

vícekrát opakovat v různých ročních obdobích; vyznačuje se náhlým, obvykle krátkodobým 

zvětšením průtoků a vodních stavů; je vyvolána dešti nebo táním sněhu z oblevy“ (Brázdil et al. 

2005, s. 11).  

Alternativně podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. se povodní 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).“ Legislativa EU (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2007/60/ES) vymezuje povodeň jako „dočasné zaplavení území, které obvykle není vodou 

zaplaveno“. 

Definice termínu povodeň je v následujících částech kapitoly doplněna některými 

základními poznatky o povodních. Jednotlivé podkapitoly se týkají charakteristiky povodně 

v kontextu povodňové vlny; faktorů, které ovlivňují vznik a průběh povodní; typů povodní 

s důrazem na oblast západní a střední Evropy a častých synoptických příčin těchto povodní. 

2.1 Charakteristiky povodně 

Povodně můžeme obecně popsat pomocí průtokových vln, které představují přechodné zvětšení 

a následující pokles průtoků a vodních stavů. Vzestupná větev průtokové vlny je zpravidla 

strmější než větev poklesová. V případě povodní se průtoková vlna označuje jako vlna 

povodňová. Můžeme ji charakterizovat tvarem, objemem nebo vrcholem – tzv. kulminačním 

průtokem. Série kulminačních průtoků se dále statisticky zpracovávají, přičemž jsou stanoveny 

hodnoty N-letých kulminačních průtoků. Tato charakteristika udává hodnotu průtoku, která je 

v uvažovaném profilu dosažena nebo překročena průměrně jednou za N-let. Reálně však může 

nastat případ, kdy tento průtok budeme za N-let pozorovat několikrát. V souvislosti s objemem 

povodňové vlny lze stanovit i N-leté povodňové objemy. Jejich N-letost se však neshoduje s N-

letostí kulminačních průtoků (Brázdil et al. 2005; Němec, Hladný 2006). 

Nejen okamžité průtoky však mohou popisovat průběh povodňové vlny. Mnozí autoři 

využívají ve svých studiích méně podrobné záznamy průtoků – např. denní průměry 

naměřených průtoků (označované dále jako průměrné denní průtoky). 
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2.2 Faktory ovlivňující vznik povodní 

Každá povodeň vzniká souhrou meteorologických, environmentálních a antropogenních faktorů 

prostřednictvím jejich vlivu na velikost a časové rozložení odtoku. Je přitom důležité rozlišit 

faktory předběžné, tedy podmínky panující týdny až měsíce před vznikem povodňové události 

(např. nasycenost povodí, výška sněhové pokrývky, vodní hodnota sněhu, promrznutí půdy, 

naplnění koryt vodních toků), a faktory příčinné, působící pouze v řádu hodin a dnů před 

nástupem povodně. Mezi příčinné faktory se řadí zejména trvalé nebo přívalové dešťové srážky, 

kladné teploty vzduchu nebo rychlost větru, umožňující rychlejší tání sněhové pokrývky 

(Brázdil et al. 1999; Brázdil et al. 2005; Matějíček, Hladný 1999). Pro zesílení povodňových 

vln dále mohou být rozhodující fyzickogeografické a geologické podmínky prostředí – tvar 

povodí, nadmořská výška, sklonitost svahů, orientace svahů, spád toku, členitost povrchu, 

vegetace, geologický podklad nebo vlastnosti půdy (Smith, Ward 1998; Kukal, Pošmourný 

2005). 

Matějíček a Hladný (1999) považují za stěžejní pro vznik a vývoj povodně čtyři konkrétní 

vlivy krajiny v daném povodí. Mezi ně patří intercepce (zadržení padajících srážek na vegetaci), 

detence (omezení odtoku vyplňováním prohlubní terénu), infiltrace (prosakování vody do půdy 

a propustných hornin) a objem říční sítě včetně objemu inundací, které může povodeň naplnit. 

Nezanedbatelné jsou však také antropogenní vlivy pozměňující účinky zmíněných faktorů. 

Jde např. o změnu charakteru využití ploch (zejména díky rozvoji ekonomických aktivit 

v údolní nivě), úpravy vodních toků a vznik hydrotechnických staveb. K úpravám toků dochází 

na různých úrovních, mění se trasa toku (napřimováním a zkracováním), struktura koryta 

a příbřežní zóny, přičemž výsledkem je často zvýšení rychlosti proudění v korytě toku 

a zkrácení postupové doby povodňových vln (Langhammer 2007). Ochranný (retenční) objem 

přehradních nádrží může oproti tomu přispět ke zpomalení průchodu povodňových vln a snížení 

kulminačních průtoků (Brázdil et al. 2005). Zejména díky tomuto účinku vodních nádrží však 

některé vodoměrné profily vykazují nehomogenní charakter dlouhodobých průtokových řad. 

2.3 Typy povodní 

Smith a Ward (1998) uvádějí dva základní typy povodní – říční povodně a pobřežní povodně 

(mezi které se řadí i povodně estuáriové). Zabývat se zde však budeme pouze povodněmi 

říčními.  

Pro oblast západní a střední Evropy je důležité rozlišit několik samostatných typů říčních 

povodní podle příčin jejich vzniku. Spouštěcím mechanizmem říčních povodní mohou být 

krátké, ale intenzivní srážky, vytrvalé srážky a tání sněhové pokrývky společně s ledovými jevy 

na vodních tocích (Brázdil et al. 1999). 

Brázdil et al. (2005) zmínili rozdělení povodní podle normy ČSN z roku 1975 a 1983 na 

povodně dešťové, sněhové a smíšené. Autoři přidali k tomuto vymezení typ povodní ledových, 

přičemž jednotlivé typy více rozvedli a popsali způsoby jejich vzniku. Velice podobnou 
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klasifikaci povodní představuje také Matějíček a Hladný (1997), kteří ve své publikaci rozlišují 

těchto pět typů povodní: letní typ povodní z krátkodobých přívalových dešťů; letní typ povodní 

z regionálních dešťů; zimní a jarní typ povodní z tání sněhu; zimní a jarní typ ledových 

povodní; povodně ze specifických příčin. 

Dešťové povodně je tedy nutné rozdělit na dva odlišné případy. První z nich, který lze podle 

Matějíčka a Hladného (1997) označit jako povodně z regionálních dešťů, je vyvolán trvalými 

srážkami trvajícími jeden i více dní. Srážky mají zpravidla nižší intenzitu, ale vypadávají na 

rozsáhlém území. Spojeny jsou často s výskytem tzv. srážkotvorné cyklony nad územím střední 

Evropy, zejména s polohami atmosférických front. V případě studené fronty těžší studený 

vzduch prudce vytlačuje vzduch teplý, který je nucen stoupat. Vytváří se přitom kupovitá 

oblaka, která jsou zdrojem srážek silné intenzity. U teplé fronty dochází naopak k pomalému 

výkluznému pohybu teplého vzduchu a k rotaci okolo tlakové níže (Matějíček, Hladný 1997). 

Výsledné srážky jsou pak trvalejšího charakteru, přičemž zasahují rozsáhlá území – pro 

povodně z regionálních dešťů je tedy důležitější poloha teplé fronty. Intenzita hydrologické 

odezvy jednotlivých povodí nakonec záleží na přesné poloze cyklony, jejím pohybu, pozici 

frontálního rozhraní a přítomné orografii. 

Druhým případem dešťových povodní jsou povodně z přívalových srážek trvajících 

zpravidla jen několik hodin. Intenzita srážek je však velká (desítky milimetrů za hodinu) 

a povodňová vlna tak nastupuje velice náhle. Vznik přívalových povodní souvisí s existencí 

výrazné konvekce v troposféře a obvykle tedy i s bouřkovou činností. Tyto podmínky se však 

mohou vyskytnout i v rámci rozsáhlých regionálních srážkových systémů (Matějíček, Hladný 

1997). Proto se oba druhy dešťových povodní mohou objevit současně v případě větší plochy 

zasaženého území nebo v krátkém časovém sledu za sebou, kdy přívalové srážky mohou 

přecházet v trvalé a naopak (Brázdil et al. 2005). 

Dalším typem povodní jsou povodně sněhové, které však v České republice nedosahují 

velkého významu. Vznikají v zimních a jarních měsících v důsledku kladných teplot a náhlého 

tání sněhové pokrývky (Brázdil et al. 2005). Důležitá je zejména výška sněhové pokrývky a její 

vodní hodnota, promrznutí půdy a možná přítomnost ledu v korytech toků. V horských 

oblastech (např. v závětří Alp) může tání sněhové pokrývky a následná povodeň souviset 

s výskytem teplého padavého větru (fénu) (Brázdil et al. 1999). 

Kombinací tání sněhové pokrývky a dešťových srážek vznikají povodně smíšené. V České 

republice se vyskytují poměrně často, přičemž jejich plošný rozsah může být větší než v případě 

povodní dešťových. Smíšené povodně jsou typické pro zimní měsíce a začátek jara; vznikají za 

různých synoptických situací, kdy většinou hraje roli i silnější vítr (Brázdil et al. 2005). Vznik 

a vývoj smíšených povodní je kromě příčinné synoptické situace rovněž ovlivněn předběžnými 

faktory – promrznutím půdy, vodní hodnotou sněhu a výškou sněhové pokrývky. Větší vrstva 

sněhu funguje jako houba a nasává srážkovou vodu, čímž oddaluje vznik povodňové vlny. 

Největší zásoby vody ve sněhové pokrývce jsou v horských oblastech. Tam také sníh vydrží 

nejdéle, proto se možný výskyt smíšených (ale i sněhových) povodní posouvá ve vysokých 

nadmořských výškách k letním měsícům (Disse, Engel 2001). Povodně v zimním období se 
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tedy v horských oblastech prakticky nevyskytují, „zimní charakter“ povodní v letních měsících 

je však relativně častý (Parajka et al. 2010). 

Ledové povodně jsou speciálním případem povodní, který se může vyskytnout 

i v kombinaci s povodněmi sněhovými nebo smíšenými. Klíčové pro jejich vznik je delší období 

silnějších mrazů se zámrzem řek a následné náhlé oteplení. V období mrazů mohou vznikat 

ledové povodně důsledkem ledového nápěchu (nahromadění ledové kaše a tříště), příp. růstem 

dnového ledu v korytě toku, čímž se zmenšuje jeho průtočnost a dochází ke vzestupu hladiny 

vodního toku. Náhlým oteplením může dále dojít k nahromadění ledových ker – vzniku ledové 

zácpy, která opět snižuje průtočnost koryta a způsobuje vzdutí hladiny (Matoušek et al. 1984). 

Posledním typem povodní jsou povodně ze specifických příčin. V podstatě se jimi rozumí 

události, které nesouvisí s meteorologickými podmínkami. Typickým příkladem specifické 

povodně je povodeň způsobená porušením nebo protržením hráze rybníku či vodní nádrže. 

Povodeň může vzniknout i náhlým přehrazením toku sesuvem půdy nebo lavinou uvolněné 

horniny či sněhu. Průtočnost koryta však může být snížena také nahromaděním unášeného 

materiálu (např. dřeva) u mostních otvorů nebo propustků (Matějíček a Hladný 1999). 

Co se týče západní Evropy, Beurton a Thieken (2009) zmiňují pro území Německa rovněž 

shodné typy povodní. Glaser et al. (2010) uvádí příčiny povodní na některých středoevropských 

a západoevropských vodních tocích, přičemž je všude patrný vznik povodní z přívalových 

i déletrvajících srážek a také v důsledku tání sněhové pokrývky nebo výskytu ledových jevů na 

tocích. Uvedené rozdělení povodní tedy platí i pro západní Evropu.  

2.4 Synoptické příčiny povodní 

Jednotlivé případy povodňových událostí mohou mít často podobné synoptické příčiny. Týká se 

to především povodní vyskytujících se v rámci stejné sezóny. Proto lze z tohoto pohledu 

vymezit dvě základní skupiny, povodně chladného a teplého půlroku (označované také jako 

povodně zimního a letního typu), které vznikají v důsledku odlišných cirkulačních podmínek 

(Brázdil et al. 2005; Brázdil et al. 1999). 

2.4.1 Povodně zimního typu 

V České republice mají povodně zimního typu (od listopadu do března) převážně smíšený 

charakter – vznikají tedy táním sněhu v kombinaci s vypadáváním dešťových srážek. Čistě 

sněhové povodně nejsou příliš významné a vyskytují se spíše na menších tocích. Vhodné 

podmínky pro vznik smíšených povodní v chladném půlroce nastávají při pohybu cyklony od 

Britských ostrovů směrem k jižní Skandinávii a dále nad Bělorusko (Brázdil et al. 2005). Přes 

oblast střední Evropy tak opakovaně přecházejí atmosférické fronty přinášející srážky. Zároveň 

se k nám dostává teplejší vzduch z Atlantiku, který podporuje tání sněhu. Klíčová je přitom 

i rychlost větru usnadňující advekci tepla do sněhové pokrývky. Synoptickou situaci, při které 

dochází k advekci teplého vzduchu od západu či jihozápadu, zmiňuje u vzniku smíšených 
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povodní na horním toku Labe také Brázdil et al. (1999). Zdůrazňuje, že tato část povodí leží 

převážně v teplých sektorech tlakových níží, jejichž středy se nacházejí vždy severně od 

uvažovaného území. 

Jacobeit et al. (2006) spojili výskyt povodní zimního typu ve střední Evropě zaprvé 

s výraznou tlakovou níží nad severní Evropou, kdy do střední Evropy proudí vzduch od 

severozápadu. Dále je podle autorů významné centrum nízkého tlaku vzduchu v oblasti 

východního Atlantiku (přičemž střední Evropa je v jihozápadním proudění) nebo také cyklona 

postupující od severozápadu směrem k jihovýchodu. Ve své studii však uvažovali i odtokově 

významné události, které nemusí odpovídat povodňovým stavům. 

Západní cyklonální situaci uvádí dále Prudhomme et al. (2012), přičemž autoři potvrzují 

spojitost tohoto typu cirkulace s výskytem povodní (v zimě i v létě) v severozápadní Evropě 

(včetně Německa) a v oblasti západních Alp. 

V alpské oblasti a obecně ve vysokých nadmořských výškách se však povodně chladného 

půlroku v podstatě nevyskytují, neboť sníh zde roztává až s příchodem léta. Konkrétně na 

severních alpských svazích ale může dojít k náhlému tání sněhové pokrývky a následné povodni 

díky přispění teplého padavého větru - fénu (Brázdil et al. 1999), který vzniká na závětrné 

straně Alp při jižním proudění vzduchu. 

2.4.2 Povodně letního typu 

Mezi povodně letního typu řadíme jak dešťové povodně z déletrvajících srážek, tak povodně 

přívalové. V případě přívalových povodní je však jejich vazba na synoptickou situaci relativně 

malá, rozhodující je vznik konvektivních bouří, které jsou jevem subsynoptickým (Brázdil et al. 

2005). Štekl et al. (2001) spojují výskyt extrémních přívalových srážek zejména se situací, kdy 

se cyklona nachází severozápadně od území České republiky. Podle autorů 26.3 % případů 

extrémních srážkových úhrnů souvisí s modifikacemi této synoptické situace. 

Pro výskyt déletrvajících dešťových srážek v teplém půlroce a následné povodně je ve 

střední Evropě nejdůležitější vznik středomořské (janovské) cyklony, vyvíjející se na studené 

frontě postupující od západu do oblasti Alp (Meteorologický slovník výkladový 

a terminologický 2015), která dále směřuje ze severní Itálie k severovýchodu přes území České 

republiky či Slovenska. Již v 19. století definoval van Bebber tuto dráhu cyklon a označil ji Vb 

(Brázdil et al. 1999; Mudelsee et al. 2004; Brázdil et al. 2005; Jacobeit et al. 2006). Ohroženy 

jsou především povodí v Rakousku, České republice, Slovensku i Polsku (Jacobeit et al. 2006), 

Brázdil et al. (1999) potvrzují vliv také na povodí horního Labe v Německu. Postupující tlaková 

níže přitom způsobuje příliv studeného vzduchu do střední Evropy ze severu, ve vyšších 

vrstvách troposféry pak nastává advekce teplého a vlhkého vzduchu od jihovýchodu. Na 

vzniklém frontálním rozhraní se objevují intenzivní srážky, které mají kontinuální charakter, 

zvláště pokud se cyklona pohybuje pomalu nebo retrográdně (Brázdil et al. 1999). V oblasti 

českých pohraničních pohoří jsou srážky zpravidla orograficky zesíleny (Mudelsee et al. 2004; 

Brázdil et al. 2005). Příkladem povodně způsobené pohybem janovské cyklony je např. 
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červencová povodeň z roku 1997, která postihla zejména povodí Odry v České republice, 

Polsku a Německu (Brázdil et al. 1999), nebo povodeň ze srpna 2002 týkající se především 

povodí Labe (Ulbrich et al. 2003). 

Jako významná se van Bebberova dráha cyklon Vb ukázala i ve studii Štekla et al. (2001), 

ve které autoři analyzovali meteorologické příčiny extrémních srážkových událostí (s denním 

úhrnem srážek ≥ 150 mm) v období 1879-2000. Definovali přitom typické trajektorie cyklon, 

které souvisí s výskytem extrémních srážkových úhrnů (obr. 1). Studie byla dále rozšířena 

Brázdilem et al. (2005) o případy z roku 2002, čímž mírně vzrostl počet sledovaných dnů na 73. 

Obr. 1 znázorňuje identifikované typické trajektorie cyklon a oblast kvazistacionárních cyklon 

podle Štekla et al. (2001) a doplněné Brázdilem et al. (2005). V počtu dnů s postupem cyklon 

po jednotlivých drahách jasně převládá dráha Vb. Většina dalších cyklon ale postupovala do 

oblasti střední Evropy rovněž po jižních drahách (Vbs, VI) ze Středomoří. Cyklony 

z Atlantského oceánu se uplatňovaly pouze ve 25.6 % dnů spojených s extrémními úhrny 

srážek. 

Obr. 1: Typické trajektorie cyklon (šrafovaně) a oblast kvazistacionárních cyklon (tečkovaně), s nimiž byl spojen 

výskyt dnů s úhrnem srážek ≥ 150 mm na území České republiky v období 1879-2003. Čísla značí počet dnů 

s postupem cyklon po jednotlivých drahách. Zdroj: Brázdil et al. (2005) 

Jacobeit et al. (2006) zmiňují v souvislosti s odtokově významnými událostmi ve střední 

Evropě kromě dráhy Vb také pohyb cyklon od západu na východ po poněkud jižnější dráze 

nebo polohu tlakových níží na severovýchod či severozápad vzhledem k oblasti střední Evropy. 

Prudhomme et al. (2012) uvádějí dva typy cirkulace v souvislosti s výskytem povodní 

letního půlroku v Evropě. Zaprvé jde o západní cyklonální situaci, která způsobuje vznik 

povodní v severozápadní Evropě a v západní části Alp. Zadruhé autoři zmiňují tlakovou níži 

nad Britskými ostrovy jako jednu z možných atmosférických příčin vzniku povodní v západní 
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a střední Evropě. V závěru však dodávají, že existuje velká variabilita cirkulačních typů 

produkujících povodně teplého půlroku v Evropě. O dominantním typu cirkulace nelze 

v případě povodní letního typu hovořit; souvislosti mezi těmito povodněmi a atmosférickou 

cirkulací se podle autorů projevují v závislosti na konkrétní lokalitě. 

Co se týče severní části Alpského regionu, povodňové události v teplém půlroce zde jasně 

převládají (mohou být ovšem spojeny také s táním sněhové pokrývky). Např. v povodí horního 

Rýna se maximální průtoky vyskytují na začátku léta, přičemž souvisí jak s táním sněhu, tak 

s orograficky zesílenými srážkami způsobenými blokujícím účinkem Alp v případě 

severozápadního proudění vzduchu (Brázdil et al. 1999). Dominantní typ atmosférické cirkulace 

související s výskytem povodní v této oblasti však nelze identifikovat, nepatrně převládá pouze 

zonální (západní) cirkulace (Parajka et al. 2010).  
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3 PROBLEMATIKA EXTRÉMNÍCH POVODNÍ 

Tato část předkládané práce týkající se problematiky extrémních povodní je rozdělena na tři 

samostatné podkapitoly. První, stěžejní část se zabývá samotnou „definicí“ povodňové 

extremity, jednotlivými ukazateli a indexy, které byli navrženy různými autory. Podrobněji je 

rozebrána metodika identifikace a výpočtu závažnosti tzv. trans-basin floods navržená 

Uhlemann et al. (2010), na které je tato práce z části založena a kterou do jisté míry rozšiřuje. 

Zmíněny jsou však i další metody, od velice jednoduchých ukazatelů extremity hodnotících 

zejména velikost povodňové vlny po složitější indexy, které zohledňují časovou a prostorovou 

dimenzi povodňových událostí. 

Druhá podkapitola zmiňuje poznatky o sezonalitě extrémních povodní. Nejdříve se věnuje 

obecné sezonalitě a poté také sezonalitě extrémních povodní. Mnoho autorů však neporovnává 

sezonalitu extrémních a méně významných povodní, nabízí se proto jen krátké srovnání 

výsledků dostupných studií.  

Ve třetí části jsou nakonec uvedeny různé přístupy k analýze minulých a možných 

budoucích trendů povodňových časových řad. Jednotlivé studie se však většinou nezabývají 

vybranými extrémními povodněmi, ale spíše se snaží určit trend indikátorů povodní (např. 

souboru ročních průtokových maxim), které mohou obsahovat i záznamy neodpovídající 

významným povodním. Velkým problémem při určování trendů je navíc dostupnost 

a spolehlivost dat. Autoři si musí vybrat, jestli dají přednost analýze spolehlivější, ale zato kratší 

časové řady, nebo se naopak pokusí vyhodnotit delší povodňový záznam na úkor jeho 

spolehlivosti. Zmíněny jsou výsledky obou variant. 

3.1 Stanovení extremity povodní 

Pro hodnocení extrémních událostí (včetně povodní) a jejich kvantitativní srovnání se ve světě 

využívají různé ukazatele a indexy. Rozdílné přístupy se uplatňují zejména proto, že definice 

extremity události není jednotná. Hodnocení extremity události se nicméně vždy týká některého 

z jejích aspektů – závažnosti (severity), intenzity (intensity) nebo vzácnosti (rarity) (Beniston et 

al. 2007). V jednotlivých pracích tak vznikají soubory extrémních povodňových událostí, které 

mohou být sestaveny např. na základě vyčíslení lidských a materiálních ztrát (na základě 

závažnosti), vysokých hodnot průtoků (intezity), doby opakování (vzácnosti) nebo na základě 

kombinace některých těchto ukazatelů. Pořadí největších povodní se přitom mění vzhledem 

k tomu, jaký aspekt extremity byl hodnocen. 

3.1.1 Jednoduché ukazatele extremity povodní 

Jednoduchou možností stanovení extremity povodní je její hodnocení na základě závažnosti 

povodně. Barredo (2007) identifikoval hlavní povodňové události na území členských států 

Evropské unie (EU) mezi lety 1950 a 2005 s cílem vytvořit katalog a mapu těchto událostí. 



18 

 

Kritériem pro zařazení mezi extrémní povodně byla škoda dosahující minimálně 0.005 % HDP 

EU nebo počet obětí vyšší než 70. Potřebné informace byly získány zejména z databází EM-

DAT (The Emergency Events Database) a NATHAN (Natural Hazards Assessment Network). 

Mezi výsledných 47 hlavních povodňových událostí se řadí jak říční povodně (z déletrvajících 

srážek), tak povodně přívalové a pobřežní. V případě říčních povodní bylo nejvíce událostí 

zaznamenáno v Itálii, Německu, Francii a Polsku. 

Autoři však většinou preferují hodnocení povodní na základě intenzity či vzácnosti. Rodda 

(2005) například využil pro vyjádření extremity povodní jejich maximální průtoky. Cílem práce 

bylo vytvořit model povodňového rizika pro Českou republiku, přičemž v jednom z kroků autor 

stanovil extremitu vybraných povodňových událostí, které se vyskytly od roku 1935, na každé 

z uvažovaných stanic. Extremitu povodně uvažoval jako podíl maximálního průměrného 

denního průtoku a mediánu ročních maxim průměrného denního průtoku. Tím získal představu 

o prostorových souvislostech extremity povodní na jednotlivých stanicích pro každou událost. 

Další autoři přistoupili ke klasifikaci povodní do několika tříd extremity (Brázdil et al. 

1999; Mudelsee et al. 2003). Cílem je zjednodušení informace o extremitě povodní, vhodné 

např. pro dlouhodobé povodňové záznamy, které mohou být zatíženy nejistotou. Brázdil et al. 

(1999) hodnotili extremitu povodní za posledních 500 let na řece Rýně v Basileji. Podle značek 

velkých vod, záznamů v kronikách a dalších dokumentů zjistili výšku hladiny při jednotlivých 

povodních a klasifikovali je do tří kategorií: 1 – menší povodně, 2 – závažné povodně, 3 – 

extrémní povodně. Kromě toho určovali extremitu povodní na základě rozsahu škod na 

budovách, mostech nebo hydrotechnických stavbách. Mudelsee et al. (2003) rozdělili povodně 

rovněž do tří kategorií: 1 – menší povodně, 2 – silné povodně, 3 – výjimečně silné povodně, a to 

s ohledem na velikost průtoků, resp. vodních stavů, jejichž vztah je určen lineární regresí. 

Uvažovány jsou dvě povodí (Labe a Odry), přičemž pro kategorizaci povodní vyskytujících se 

v jednom či druhém povodí jsou stanoveny odlišné hraniční hodnoty průtoků a vodních stavů.  

Třetí ze zmíněných aspektů extremity, rarity, je vhodný např. k porovnání extrémních 

událostí na různých lokalitách, které v tomto případě nejsou definovány absolutní prahovou 

hodnotou (např. velikostí průtoku), ale hodnotou relativní (např. vyjádřením n-tého kvantilu 

daného vzorku dat). Keef et al. (2009) se ve své práci zaměřili na výzkum prostorové závislosti 

výskytu extrémních srážek a průtoků ve Velké Británii, přičemž pro definici extrémních hodnot 

využili n-té kvantily rozdělení dat na každé stanici, resp. odvozené doby opakování. To 

zaručuje, že lokality budou mít z hlediska velikosti průtoků stejnou extremitu, i když skutečné 

hodnoty průtoků jsou značně odlišné. Prostorová závislost je poté posuzována podle podílu 

stanic, nacházejících se v určité vzdálenosti od výchozí stanice, na kterých je během dané 

povodňové události překročena hodnota průtoku odpovídající stanovenému n-tému kvantilu 

(resp. vypočtené době opakování).  

3.1.2 Komplexní indexy extremity povodní 

Komplexní ukazatele extremity povodní většinou kombinují některé z aspektů extremity 

nebo zohledňují další faktory jako např. plošný rozsah nebo trvání jednotlivých událostí. Autoři 
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se navíc snaží zahrnout do výpočtu extremity informace ze všech lokalit, na kterých byla daná 

povodeň pozorována.  

Jeden ze starších indexů, Francou index k (Francou, Rodier 1967; Rodier, Roche 1984; 

Herschy 2003), hodnotí intenzitu povodně pouze na konkrétní stanici. Je dán vztahem 

    10 1 log 6 / log 8k Q A          ,    (1) 

kde Q [m3/s] značí maximální průtok a A [km2] plochu povodí (Rodier, Roche 1984; Herschy 

2003). Použit byl mimo jiné i pro vyhodnocení největších povodní v publikaci World Catalogue 

of Maximum Observed Floods (Herschy 2003). Katalog z roku 2003 obsahuje seznam 54 

povodní s k > 5 (přičemž velikosti povodí uzavírané stanicemi nejsou nijak limitovány). Mezi 

jednotlivými událostmi početně vystupují povodně zaznamenané v USA (především v Texasu) 

a v Indii. Evropa je zde zastoupena pouze jedinou povodní na Islandu. Za účelem sestavení 

obalové křivky reprezentující největší světové povodně je v publikaci vykreslen vztah mezi 

nejvyššími průtoky a plochami povodí náležejícími daným stanicím (obr. 2). Regresní rovnice 

pro povodí přesahující 100 km2 má tvar 

0.43500Q A      (2) 

(Herschy 2002; Herschy 2003). Evropské povodně dosahují o něco nižší extremity (obr. 2). 

Hodnota indexu k se pohybuje mezi 3 a 5 (Herschy 2003) a odpovídající vztah průtoků a ploch 

povodí odhaduje Herschy (2002) na 

0.43230Q A  .      (3) 
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Obr. 2: Obalové křivky největších světových a evropských povodní a povodní ve Spojeném království Velké 

Británie a Severního Irska. Zdroj: Herschy (2002) 

Složitější výpočet extremity povodní s využitím doby opakování kulminačních průtoků na 

jednotlivých stanicích navrhli Müller et al. (2015). Pro období 1961-2010 uvádí 50 největších 

povodní v České republice určených na základě tzv. flood extremity index (FEI). Kromě doby 

opakování kulminačního průtoku Nj je pro každou z lokalit j uvažována také velikost 

příslušného povodí aj. Výpočet probíhá podle rovnice (4) postupným kumulováním hodnot 

proměnných souvisejících s danou lokalitou, jejichž pořadí je určeno sestupně podle hodnoty Nj; 
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proměnná aa představuje souhrnnou plochu povodí pro h lokalit (v tomto případě se h rovná 

1 až 198): 

 
  1

log
h

j jj a

a

a

N a a
F

a 





 .    (4) 

FEI následně odpovídá maximální hodnotě Fa. Největší z tohoto pohledu byla druhá vlna 

srpnové povodně v roce 2002 s FEI = 180.9, následovaná dalšími relativně nedávnými 

povodněmi v březnu 2006 a červenci 1997. Vedle FEI jsou však v této práci navrženy i další 

indexy extremity – weather extremity index (WEI) a weather abnormality index (WAI), týkající 

se srážkových extrémů. Jejich srovnáním s FEI lze dobře studovat vztahy mezi srážkovou 

a povodňovou extremitou (Müller, Kašpar 2014). 

S cílem analyzovat prostorovou a časovou souvislost povodní na území Německa vyvinuli 

dále Uhlemann et al. (2010) komplexní metodu identifikace a hodnocení velkých povodní 

postihujících více povodí (tzv. trans-basin floods). Využili přitom 51leté (1952-2002) časové 

řady průměrných denních průtoků ze 162 lokalit (i), ve kterých hledali současně se vyskytující 

významné průtoky. Uvažovány byly pouze stanice uzavírající minimálně 500 km2 povodí 

příslušného vodního toku. 

Povodňové události jsou tedy identifikovány na základě navzájem souvisejících píků (P), 

přičemž je stanovena určitá prahová hodnota průměrného denního průtoku (s využitím n-tého 

kvantilu), která musí být překročena alespoň na jedné ze stanic. Jako prahovou hodnotu zvolili 

autoři 10letou povodeň, kterou odhadují ze série ročních maximálních průměrných denních 

průtoků (annual maxima series – AMS). AMS jsou s využitím metody L-momentů 

aproximovány rozdělením extrémních hodnot (Generalized extreme value – GEV), z něhož je 

vypočítán 90. percentil odpovídající zvolené prahové hodnotě – 10leté povodni. Pokud se na 

kterékoliv stanici vyskytne průměrný denní průtok převyšující tento práh (QP>10), jsou také 

ostatní časové řady zkontrolovány pro výskyt významných průtoků. Za významné se přitom 

považují průtoky, které se výrazně odchylují od 13ti denního klouzavého průměru hodnot dané 

časové řady. 

Rozhodnutí, zda pozorované významné píky náleží k dané události, záleží čistě na jejich 

načasování. Zvolena byla časová prodleva tři dny před a deset dní po výskytu QP>10. Třídenní 

časový posun odráží podle autorů rychlost pohybu srážkové oblačnosti produkující povodeň 

a dobu koncentrace povodňové vlny v povodí. Delší desetidenní prodleva po výskytu QP>10 je 

určena časem propagace povodňové vlny po proudu vodního toku.  

Na základě všech těchto kritérií vzniká soubor jednotlivých povodňových událostí, jejichž 

doba trvání se stanoví s ohledem na výskyt prvního a posledního významného píku nebo QP>10. 

Pokud povodeň následně postihuje alespoň 10 % celkové délky říční sítě uvažované v této 

studii, klasifikují ji autoři jako trans-basin flood. Ve zkoumaném 51letém období bylo 

identifikováno 80 takovýchto povodní, které byly dále rozděleny na čtyři kategorie podle podílu 

délky zasažené říční sítě. Pro každou z vybraných událostí se vypočítala také její závažnost 

(event severity S). Výpočet zohledňuje prostorový rozsah povodně (λi) a hodnoty maximálních 
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průměrných denních průtoků (Qi
P) na stanicích, kde tyto hodnoty převyšují 2letý průtok (Qi

2). 

Výsledná rovnice má tento tvar: 
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  ,      (5) 

přičemž Ω zahrnuje všechny lokality i, na kterých se uvažované píky vyskytly a 
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 .      (6) 

Veličina li v rovnici (6) odpovídá délce úseku říční sítě přiřazené k určité stanici (Uhlemann et 

al. 2010; Schröter et al. 2015). Jako největší určili Uhlemann et al. (2010) povodeň 

z března/dubna 1988 s hodnotou S = 129.3. Následuje povodeň z přelomu února a března 1970 

a ledna a února 1995. 

Schröter et al. (2015) využili přístupu Uhlemann et al. (2010) a vytvořili podobný index 

kvantifikující závažnost povodní v Německu. Pro období 1960-2009 vybrali na základě 

průměrných denních průtoků ze 162 stanic a metodiky navržené Uhlemann et al. (2010) 

74 povodní. Tzv. flood severity index S*, který následně aplikovali na tyto vybrané události, 

udává podobně jako S sumu maximálních průtoků (Qi
P) (větších než 5letý průtok) 

normalizovaných hodnotou 5letého průtoku (Qi
5) a váženého poměrem délky zasažené říční sítě 

(λi): 
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Oproti S (Uhlemann et al. 2010) tak S* (Schröter et al. 2015) zohledňuje pouze lokality, kde 

maximální průměrné denní průtoky dosahují alespoň 5letého průtoku, nikoliv 2letého. Index S* 

byl v práci Schröter et al. (2015) využit také pro zhodnocení extremity povodně v červnu 2013 

a její srovnání s dalšími významnými povodněmi v srpnu 2002 a červenci 1954. Hodnoty S* 

jsou pro tyto povodně následující: 74.6 (červen 2013), 35.4 (srpen 2002) a 49.8 (červenec 1954) 

(Schröter et al. 2015). Kromě hodnot S* jsou zde navržena další možná porovnání jednotlivých 

povodňových událostí, a to na základě indexů zohledňujících předchozí srážky, příčinné srážky 

a počáteční průtok. Výsledky naznačují, že tyto faktory mají nezanedbatelný vliv na výslednou 

extremitu povodně. Autoři tak souhlasí s tvrzením Klemeše (1993), který konstatuje, že 

významné hydrologické extrémy se vyskytují spíše v případě výjimečné kombinace různých 

hydrometeorologických faktorů, než důsledkem jejich výrazného magnituda. 

3.2 Sezonalita extrémních povodní 

Obecnou sezonalitou povodní se pro území České republiky zabývali např. Čekal a Hladný 

(2008). Autoři analyzovali sezonalitu povodní pomocí metody směrových statistik, jejíž 

výstupem je průměrný den výskytu povodní v roce v rámci zkoumaného povodí a index 
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časového rozptylu povodňových událostí. Výsledky ukazují, že v České republice existují dva 

odlišné povodňové režimy. První souvisí s táním sněhové pokrývky v kombinaci s dešťovými 

srážkami, což způsobuje povodně koncem zimy či na začátku jara. Druhý režim je typický 

výskytem povodní v letních měsících, přičemž příčinou mohou být regionální či přívalové 

srážky. Častý je však rovněž smíšený povodňový režim, kdy se v jednotlivých povodích 

projevují jak smíšené povodně, tak i dešťové povodně letního typu. Metoda směrových 

charakteristik stanovila průměrný den výskytu povodní v České republice na 24. duben, což 

ukazuje převahu smíšeného povodňového režimu, kde větší složku tvoří povodně zimního typu 

(Čekal a Hladný 2008). 

Pro sousední Německo zkoumali sezonalitu povodňových událostí Beurton a Thieken 

(2009). Identifikovali přitom tři oblasti s odlišnou sezonalitou povodní. Na západě dominují 

povodně zimního typu (nejčastějším měsícem jejich výskytu je prosinec); povodně se zde však 

často vyskytují také na jaře. Podíl povodní v letních měsících je zde nejmenší. Dále na východ 

se postupně projevuje rostoucí kontinentalita klimatu a prosincové maximum se mění 

v březnové. Přesto je však zimní sezóna nejdůležitější z hlediska počtu povodňových událostí. 

Lehce přibývá také povodní v letních měsících. Ve třetí (jižní) části území, která zahrnuje část 

povodí Dunaje, pak převládají povodně letního typu, následované povodněmi na jaře a v zimě. 

Podzim není ani v jedné z oblastí příliš důležitý pro výskyt povodní. Stejné charakteristiky 

sezonality autoři navíc odvodili i pro soubory maximálních pozorovaných povodní 

v jednotlivých oblastech. Sezonalita závažných povodní se tedy dobře shoduje s obecnými rysy 

sezonality. 

Pokud se dále podíváme na území Rakouska, resp. na část území patřící do povodí horního 

Dunaje, sezonalita povodní zde odpovídá předchozím poznatkům z jižní části Německa. 

Povodňové události se zde tedy vyskytují převážně v letním období (Blöschl et al. 2012).  

Vedle sezonality všech povodní se ale někteří autoři věnují také sezonalitě extrémních 

povodňových událostí. Následující příklady se týkají studií uvedených v kapitole 3.1.  

Největší říční povodně (z déletrvajících srážek) v Evropě, vybrané na základě počtu obětí 

a výše škod, se vyskytovaly převážně na podzim (43 %), na jaře (29 %) a v létě (24 %) (Barredo 

2007), což je zřetelně v kontrastu s uvedenými obecnými charakteristikami sezonality, neboť 

povodně v podzimních měsících nemají v žádné ze zmíněných oblastí příliš velký význam. 

Zimní povodně (které jsou naopak v určitých oblastech významné) však z pohledu výrazných 

ztrát na životech a majetku nepředstavují velké riziko.  

Podle jiného hodnocení, které představují Müller et al. (2015), existují na českých řekách tři 

období výskytu extrémních povodní během roku, které z části souhlasí se srážkovými extrémy. 

Jde o období od května do srpna (charakterizované nejčastějším výskytem extrémních povodní), 

přelom prosince a ledna a březen (příp. začátek dubna), kdy extrémní povodně mohou být 

způsobeny také táním sněhové pokrývky. Zbytek dubna, zimní měsíce kromě prosince 

a především podzim je pak charakteristický menším počtem zaznamenaných extrémních 

povodní. 
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V případě identifikovaných trans-basin floods pro území Německa (Uhlemann et al. 2010) 

však převládají povodně v chladném půlroce (1. listopad – 30. duben) – v rozmezí let 1952 

a 2002 dosahoval jejich podíl 64 %. Na teplý půlrok (1. květen – 31. říjen) připadlo pouze 36 % 

z celkového počtu 80 vybraných povodní. Z podrobnější analýzy je však zřejmé, že dominance 

povodňových událostí v chladném půlroce souvisí s jejich velkým prostorovým rozsahem. 

Velikosti průtoků přitom nedosahují tak vysokých hodnot jako v případě povodní v půlroce 

teplém. 

3.3 Trendy ve výskytu extrémních povodní 

Stejně jako v minulých stoletích, i dnes povodně výrazně ohrožují evropský kontinent. 

Ve kterých obdobích se však vyskytovaly největší povodně a jaké jsou možné budoucí trendy 

v jejich výskytu? Odpovědi na tyto otázky poskytuje zčásti následující text. Výskyt extrémních 

povodní v minulosti je zde posuzován jak z dlouhodobého hlediska, tak ve smyslu posledních 

desetiletí. 

Dlouhodobé záznamy povodní na středních tocích dvou velkých evropských řek – Labe 

a Odry, zkoumali Mudelsee et al. (2003). Výsledky naznačují, že v případě extrémnějších 

povodní (2. a 3. kategorie) se ve 14. a 15. století míra výskytu povodní zvyšovala (obr. 3). 

Vzhledem k menšímu počtu dostupných dokumentů o povodních z té doby je ale jisté, že 

záznam není kompletní. V případě povodní na Labi připadá jejich maximální míra výskytu 

na 2. polovinu 16. století, podle Brázdila et al. (1999) se to však týká celé střední Evropy. Poté 

následuje na Labi propad počtu povodní chladného půlroku kolem roku 1700 (studené a suché 

období Maunderova minima) (Mudelsee et al. 2003). U Odry tento trend patrný není. Co se týče 

současného trendu, pro posledních 80 – 150 let autoři identifikovali úbytek povodní 

vyskytujících se v chladném půlroce a stagnující počet povodní v půlroce teplém. Méně 

povodňových událostí v chladné polovině roku přitom může souviset s poklesem případů 

ledových povodní, pro které jsou nutným předpokladem silné mrazy. Ty se však v poslední 

době příliš často nevyskytují. Vyšší teploty v zimních měsících navíc zabraňují zámrzu půdy 

a tím zlepšují její retenční kapacitu.  

Obecně (bez zaměření na extrémní povodně) zkoumali dlouhodobý výskyt povodní (od roku 

1500) také Glaser et al. (2010). Výzkum se týkal vybraných povodí západní a střední Evropy. 

Některé výsledky se přitom shodují s uvedenou studií Mudelsee et al. (2003). Glaser et al. 

(2010) zmiňují celkově čtyři období se zvýšenou frekvencí výskytu povodní: 1540-1600 

(v případě povodí Rýna, Mohanu, Vltavy a Labe), 1640-1700 (povodí Mohanu, Visly a Dunaje), 

1730-1790 (povodí Mohanu, Werry, Vltavy a Labe), 1790-1840 (pro všechna zmíněná povodí 

kromě Dunaje). Co se týče trendů ve výskytu povodní od roku 1950, autoři nezaznamenali 

žádné výrazné změny. 

Na část 20. století se však můžeme podívat i blíže. Pro posledních 50 let zkoumali 

povodňové a srážkové extrémy Müller et al. (2015). Menší počet i velikost extrémů je podle 

autorů typický pro období 1961-1976, následovaný desetiletím zvýšené povodňové i srážkové 
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extremity. Devadesátá léta 20. století se pak vyznačují propadem ve výskytu extrémů 

(s výjimkou červencové povodně v roce 1997). Velká srpnová povodeň z roku 2002 je 

následována krátkým obdobím bez extrémů v teplém půlroce, zatímco v posledním pětiletém 

období (2006-2010) se extrémy objevují opět častěji. 

Podobné výsledky ukazuje i studie Uhlemann et al. (2010), kde autoři identifikovali tato 

období snížené povodňové aktivity: konec 50. let - polovina 60. let, první polovina 70. let, 

konec 80. let - začátek 90. let. Kromě toho se v této práci snaží nastínit možné probíhající 

změny v četnosti, extremitě a sezonalitě povodňových událostí. Pro tento účel rozdělili 

pozorované období na dvě části (1952-1977 a 1978-2002). V druhém časovém úseku následně 

pozorovali mírný nárůst počtu povodňových událostí, podíl povodní v chladném půlroce se 

zvýšil z 58 % na 70.5 %. Co se týče prostorově rozsáhlejších povodní (postihujících více než 

33 % celkové délky říční sítě), jejich počet rovněž vzrostl ve druhé části zkoumaného období. 

Většina výzkumů povodňových trendů se však netýká pouze vybraných extrémních 

povodní, ale spíše analýzy povodňových ukazatelů, které nahrazují celkovou časovou řadu 

povodní. Záznam pak obsahuje i méně významné povodňové události nebo události, při kterých 

nedošlo k vybřežení vodního toku. Petrow a Merz (2009) analyzovali trendy ve výskytu 

povodní na území Německa. Ve své práci hodnotili data ze 145 stanic, a to v letech 1951-2002. 

Celkem posuzovali osm povodňových ukazatelů (např. maximální roční průtoky, maximální 

zimní a letní roční průtoky, hodnoty průtoků překračující určitou mez, počet těchto průtoků za 

rok aj.). Ve výsledku většina datových souborů nevykazovala jakýkoliv trend. Nicméně rostoucí 

trend byl u několika ukazatelů detekován zhruba na 20 % stanic nacházejících se převážně 

v západní, jižní a centrální části Německa. Tyto změny se týkaly především chladné poloviny 

roku. Změny ve výskytu povodní na globální úrovni posuzovali např. Kundzewicz et al. (2005a) 

nebo Svensson et al. (2005). Prezentovány jsou trendy ročních maximálních průtoků na 195 

stanicích za různě dlouhá časová období (minimálně však 40 let) (Kundzewicz et al. 2005a) 

a doplňující trendy hodnot přesahujících určitou mez, které byly určeny pro vybraných 21 stanic 

(Svensson et al. 2005). Výsledky původní i doplňkové studie se v zásadě shodují a potvrzují, že 

trendy ve výskytu povodní nejsou příliš výrazné. Ze 195 případů vykazovalo statisticky 

významný růst pouze 27 z nich. Na 31 stanicích se naopak projevil významný pokles ve výskytu 

povodní (Kundzewicz et al. 2005a). 

Ekonomické ztráty v důsledku povodňových událostí jsou však v posledních letech 

několikanásobně vyšší než dříve (Barredo 2007; Kundzewicz et al. 2005b; Kundzewicz et al. 

2014) (viz obr. 4), což je zdánlivě v kontrastu se zmíněnými výsledky studií, které vylučují 

výrazný vzestupný trend výskytu extrémních i méně významných povodní v Evropě (Mudelsee 

et al. 2003; Kundzewicz et al. 2005a; Svensson, Kundzewicz, Maurer 2005; Petrow, Merz 

2009) (obr. 3). Tato skutečnost se vysvětluje zvýšením expozice a zranitelnosti vůči povodním 

např. díky rozvoji zástavby v nivách vodních toků, populačnímu růstu v exponovaných 

oblastech nebo růstu hodnoty majetku vystaveného riziku (Barredo 2007). Malou roli by však 

mohly hrát i změny klimatu (Kundzewicz et al. 2005b; Berz et al. 2001). 
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Obr. 3: Výskyt velkých povodní (2. a 3. kategorie) na řece Labi v období 1000-2000: a, b zima, c, d léto. Míra 

výskytu povodní je znázorněna plnou čarou (a, c), 90% pás spolehlivosti šedou barvou. Přerušovaná čára označuje 

míru výskytu povodní vypočítanou s využitím alternativního zdroje dat. Záznamy před rokem 1500 pravděpodobně 

nejsou homogenní. Šipky ukazují výsledky statistického testu trendů míry výskytu povodní. Části b a d znázorňují 

velikosti zaznamenaných povodní. Zdroj: Mudelsee et al. (2003) 

Obr. 4: Roční přímé škody způsobené velkými povodněmi na území EU v období 1970-2005. Výše škod je 

definována v promilích HDP EU. Informace pocházejí z databází EM-DAT a NATHAN. Zdroj: Barredo (2007) 

O klimatické změně se však diskutuje zejména v souvislosti s budoucími trendy ve výskytu 

extrémů. S možným oteplením se očekává posílení hydrologického cyklu a nárůst množství 

vodní páry v atmosféře (Mudelsee et al. 2003; Christensen, Christensen 2003; Huntington 

2006), což by mohlo vést ke zvýšenému povodňovému riziku (Christensen, Christensen 2003; 

Kundzewicz et al. 2005b). Christensen a Christensen (2003) modelovali vliv antropogenní 
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klimatické změny na množství a intenzitu srážek, přičemž dospěli k závěru, že navzdory 

celkově sušším podmínkám v letním období mohou být extrémní letní povodně v Evropě 

v budoucnu častější (týká se to spíše přívalových povodní), a to díky větší intenzitě srážkových 

událostí. Stejnou tendenci uvádí i Kundzewicz et al. (2005b), autoři však dodávají, že „nejistota 

poznatků o budoucích dopadech klimatické změny na vodní zdroje je značná a týká se zejména 

extrémních událostí“ (Kundzewicz et al. 2005b, s. 168). Kromě toho, změnu ve výskytu 

povodní nelze odhadovat pouze z modelovaného vývoje srážek, neboť na vznik povodně má 

vliv také teplota vzduchu a rychlost větru (v případě smíšených povodní) a další faktory jako 

např. nasycenost povodí, výška sněhové pokrývky, promrznutí půdy, využití krajiny, 

antropogenní zásahy do údolní nivy aj. (Brázdil et al. 1999; Kundzewicz et al. 2014). 

V současné době tedy neexistují důkazy o globálně vnímané změně četnosti nebo intenzity 

povodní. Projekce změn ve výskytu povodní způsobených déletrvajícími srážkami mají jen 

nízkou spolehlivost, o něco pravděpodobnější je růst počtu nebo intenzity povodní přívalových 

(Kundzewicz et al. 2014).  



28 

 

4 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  

Hodnocení extrémních povodní se často provádí pouze na národní úrovni, což představuje 

problém pro povodí překračující hranice státu. Tato práce se naopak snaží hodnotit extrémní 

povodně v širším prostoru, který umožňuje identifikaci tzv. trans-basin floods, tedy povodní 

postihujících zároveň různá povodí. 

Inspirací pro zpracování současně se vyskytujících povodní na úrovni několika větších 

povodí byla práce Uhlemann et al. (2010), kde autoři hodnotí prostorově rozsáhlé povodně na 

území Německa. Jak už však bylo zmíněno, výběr zkoumaného území na základě státní hranice 

není příliš vhodný. V tomto případě se značná část povodí Labe a Odry nachází na českém 

území, resp. v Polsku, a není tak ve studii Uhlemann et al. (2010) zahrnuta. Cílem předkládané 

práce je proto s pomocí zmíněné studie vyvinout metodiku pro identifikaci a hodnocení 

současně se vyskytujících povodní v širší oblasti, vymezené s ohledem na polohu několika 

konkrétních povodí. Vybrané zájmové území bychom mohli nazvat „středozápadní“ Evropou. 

Jeho přirozenou hranicí jsou na jihu vysoká pohoří – Alpy a Karpaty, a na severozápadě pobřeží 

Severního moře. Ohraničení z dalších stran je uzpůsobeno dostupnosti průtokových časových 

řad, která je jak ve Francii, tak v Polsku problematická. Vzhledem k obtížím s dostupnými daty 

tedy nebylo možné postihnout např. povodí Odry, které by jinak bylo rovněž vhodné do této 

práce zahrnout. 

Konkrétně je zájmové území vymezeno plochou šesti povodí uvažovaných po určité 

vodoměrné profily. Jde o povodí těchto řek, potažmo o tyto profily: Dunaj – Bratislava, Labe – 

Neu Darchau, Vezera – Intschede, Emže – Versen, Rýn – Lobith a Máza – Megen Dorp1.  

Fyzickogeografické poměry povodí odvodňovaných zmíněnými vodními toky jsou však 

poněkud odlišné, což se odráží v rozložení odtoku během roku. U rozsáhlých povodí (jako je 

např. povodí Rýna či Dunaje) nalezneme navíc značné rozdíly i v rámci jejich rozsahu. Proto je 

následující text věnován krátké fyzickogeografické charakteristice jednotlivých povodí 

s důrazem na ovlivnění odtokových poměrů.  

Odlišné výškové poměry v uvažovaných povodích s využitím digitálního modelu terénu 

znázorňuje obr. 5. Základní souhrnné charakteristiky pro jednotlivá povodí jsou pak shrnuty 

v tab. 1.  

                                                      

1 V práci je využito českých exonym pro názvy zahraničních vodních toků (pokud jsou všeobecně známy). V případě 

vodoměrných stanic jsou zachovány originální názvy. 
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Obr. 5: Výškové poměry na pomezí západní a střední Evropy s přesným vyznačením zájmového území a hlavních 

vodních toků, které jím protékají. Zdroje dat: GRDC (2007, 2011); EEA (2013)  

Tab. 1: Základní charakteristiky povodí ve vybraném zájmovém území. Zdroje dat: Král (1999); GRDC (2007, 2011, 

2014); Seemann (2014) 

povodí závěrový profil

rozloha po 

závěrový profil 

[km
2
]

délka hlavního 

toku po 

závěrový profil 

[m]

nadmořská 

výška 

závěrového 

profilu [m n. m.]

nejvyšší 

nadmořská 

výška v povodí 

[m n. m.]

průměrný roční 

úhrn srážek 

[mm]

dlouhodobý 

průměrný roční 

průtok [m
3
/s]

Rýn Lobith 160800 1238 9 4274 500-2000 2221

Labe Neu Darchau 131950 925 6 1602 450-1800 708

Dunaj Bratislava 131331 857 128 4049 600-2000 2050

Vezera Intschede 37720 611 5 1142 600-1400 324

Máza Megen Dorp 28980 702 5 694 700-1200 295

Emže Versen 8369 235 7 360 700-1200 81
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4.1 Povodí Rýna 

Povodí Rýna je v této studii největším zkoumaným povodím. V úvahu se zde bere po 

vodoměrný profil Lobith, který uzavírá více než 160000 km2 povodí. Délka toku od pramene ve 

švýcarských Alpách po stanici Lobith je zhruba 1200 km (GRDC 2007, 2014), odtud pak Rýn 

urazí k pobřeží Severního moře ještě přibližně 150 km. 

Brázdil et al. (1999) rozdělují povodí Rýna na pět částí: alpský Rýn (po Bodamské jezero), 

vysoký Rýn (po Basel), horní Rýn (Basel – Mainz), střední Rýn (Mainz – Düsseldorf) a dolní 

Rýn (Düsseldorf – ústí do Severního moře). Disse a Engel (2001) v posledním úseku rozlišují 

navíc deltu Rýna, která však v této práci není uvažována. 

Rýn na začátku své cesty protéká vysokými pohořími. Celkově jde o oblast o rozloze 

16000 km2, přičemž zhruba 400 km2 je pokryto ledovci (Disse, Engel 2001). Zdrojnicemi Rýna 

jsou dva alpské toky – Přední a Zadní Rýn (Král 1999). Ve své alpské a vysoké části Rýn dále 

protéká Bodamským jezerem a poté přijímá svůj největší alpský přítok – Aaru. Nadmořské 

výšky se pohybují mezi 400 a 4000 m n. m. Nejhořejší část povodí Rýna (alpská a vysoká) 

zaujímá přibližně 20 % celkové plochy povodí, jejich přispění k míře odtoku je však téměř 50% 

(Brázdil et al. 1999). 

Za Basilejí (Basel) se Rýn obrací směrem k severu, kde vstupuje do oblasti hercynské 

střední Evropy. Rýn na svém horním úseku mezi stanicemi Basel a Mainz protéká 30-40 km 

širokou příkopovou propadlinou Hornorýnské nížiny, tvořenou rovinným nebo mírně zvlněným 

reliéfem, nacházejícím se ve výškách kolem 100 m n. m. (Král 1999). Okolní pohoří – z pravé 

strany Schwarzwald a z levé Vogézy, však vystupují téměř k 1500 m n. m. Nejdůležitějšími 

přítoky v této části toku jsou Neckar a Mohan. 

Střední Rýn se naopak 200-300 m hlubokými kaňony prodírá Porýnskou břidličnou 

vrchovinou (Disse, Engel 2001), kde nadmořské výšky dosahují přibližně 700 m n. m. Přitom 

Rýn zleva přijímá další významný tok – Moselu. Na konečném dolním úseku Rýn protéká 

nížinou, přičemž tvoří široké meandry. 

Klima v povodí Rýna (zvláště v jeho severozápadní části) je výrazně ovlivněno blízkostí 

Atlantského oceánu. Podle W. Köppena se téměř celá oblast povodí řadí k mírně teplému 

a vlhkému klimatu, které se označuje jako Cf. Ve vyšších alpských polohách však může jít 

i o typ Df (chladné a vlhké boreální podnebí) nebo ET (podnebí tundry) (Mühr 2014). Průměrné 

roční úhrny srážek na různých místech v povodí Rýna dosahují 500-2000 mm (Pinter et al. 

2006). Největší množství srážek je koncentrováno v horských oblastech (což se týká např. 

i Porýnské břidličné vrchoviny), relativně vyšší průměrné srážkové úhrny kolem 700 mm se 

však vyskytují i v pobřežních oblastech (Král 1999). 
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Dlouhodobé průměrné denní průtoky za jednotlivé kalendářní dny v průběhu roku (průměr 

za období 1950-2010)2 jsou pro vybrané vodoměrné profily na Rýně či jeho přítocích 

k dispozici na obr. 6. Vzhledem k tomu, že Rýn pramení v Alpách, je i odtokový režim 

zpočátku typicky alpínský s maximem v červnu nebo červenci a minimem během zimy. Na 

středním toku je letní maximum stále výrazné, vlivem přítoků s převážně únorovými 

odtokovými maximy (např. Neckar, Mohan nebo Mosela) však dochází ke kombinaci 

odtokových režimů. Zdrojem vodnosti přítoků jsou především dešťové srážky. Dolní tok je 

nakonec charakteristický nejvyššími průměrnými denními průtoky v zimním a jarním období, 

minima se vyskytují na podzim (Král 1999; Disse, Engel 2001; Pinter et al. 2006). Z obr. 6 je 

patrná velká rozkolísanost průměrných denních průtoků v zimě a na začátku jara, což je však 

způsobeno některými případy velkých povodní, které se mezi lety 1950 a 2010 vyskytly. 

Identifikovat lze např. povodeň z února 1970, z přelomu března a dubna 1988 či z konce 

prosince 1993. Ve skutečnosti v rámci jednoho roku tedy tuto rozkolísanost nepozorujeme. 

Kromě toho lze rovněž v obr. 6 pozorovat vyrovnání průtoků alpské části Rýna na stanici 

Neuhausen-Flurlingerbrücke, která se nachází pod Bodamským jezerem.  

Obr. 6: Průměrné průtoky v průběhu roku na vybraných stanicích v povodí Rýna (průměr za období 1950-2010). 

Zdroj dat: GRDC (2014) 

                                                      

2 V následujícím textu se objevuje série tohoto typu grafu. Průměrné průtoky jednotlivých dnů v roce jsou vypočítány 

primárně pro období 1950-2010, ne vždy jsou však celé průtokové řady k dispozici. Proto se ve výjimečných 

případech nejedná o průměry z celého uvažovaného období. 
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4.2 Povodí Labe 

Jedním z největších evropských povodí je rovněž povodí Labe. V této práci je uvažováno téměř 

celé (po vodoměrný profil Neu Darchau), vynecháno je pouze dolní Labe s nálevkovitým ústím 

do Severního moře. Délka Labe od pramene v Krkonoších po Neu Darchau je 925 km, plocha 

povodí tohoto úseku Labe dosahuje téměř 132000 km2 (GRDC 2007, 2014). 

Labe je stejně jako Rýn řekou hercynské střední Evropy, která je na jihu tvořena 

Středoevropskou vysočinou a na severu plošně rozsáhlejší Středoevropskou nížinou. Obě části 

jsou přitom Labem protékány (Král 1999). Povodí horního Labe, od pramene v Krkonoších až 

po zámek Hirschstein u Míšně (MKOL 2005), náleží oblasti starých hercynských pohoří. Vůbec 

nejvyšším vrcholem povodí Labe je Sněžka (1602 m n. m.). Hlavně při okrajových pohořích 

Českého masivu vytváří Labe hluboká údolí, i když už v Polabí má tok v podstatě nížinný 

charakter (Král 1999). Tok horního Labe zde přijímá svůj největší přítok – Vltavu.  

Za zámkem Hirschstein Labe vstupuje do oblasti Středoevropské nížiny a tím do svého 

středního úseku. Na území Středoevropské nížiny je starý horninový podklad zakryt kvartérními 

sedimenty. Labe zde většinou sleduje praúdolí vzniklá v různých fázích pleistocenního 

kontinentálního zalednění (Král 1999). V této oblasti přijímá Labe další významné přítoky – 

Sálu a později také Havolu, která pramení v oblasti Meklenburské jezerní plošiny a je typickou 

nížinnou řekou. Za hranici středního úseku Labe se považuje obec Geesthacht, odkud je pobřeží 

Severního moře vzdáleno 142 km. Zhruba od této oblasti je hydrologický režim Labe 

ovlivňován slapovými jevy (MKOL 2005). Poslední vybraný profil pro účely této práce se však 

nachází zhruba ve vzdálenosti 60 km od obce Geesthacht proti proudu Labe. 

Celkově má tedy povodí Labe spíše nížinný charakter. Více než 50 % povodí se nachází 

v nadmořských výškách do 200 m n. m., jednu třetinu tvoří pahorkatiny a zhruba 15 % připadá 

na vrchoviny. Nad hranicí 600 m n. m. se nachází pouze dvě procenta povodí Labe (MKOL 

2005). 

S nadmořskou výškou terénu souvisí rozložení srážek, přičemž v horských oblastech jsou 

roční srážkové úhrny nejvyšší. Zároveň je povodí Labe územím, kde se oceánické podnebí mění 

na kontinentální, což se projevuje celkovým úbytkem srážek a většími rozdíly teplot vzduchu 

mezi zimou a létem. Průměrná hodnota ročního srážkového úhrnu pro celé povodí Labe je 

628 mm (MKOL 2005), ve skutečnosti je však úhrn srážek v jednotlivých částech povodí 

poněkud rozdílný. V oblasti Středoevropské vysočiny vysoce záleží na tvaru reliéfu, pro 

množství srážek jsou zásadní zejména návětrné a závětrné efekty horských hřebenů. Nejvyšší 

průměrné roční srážkové úhrny mohou dosahovat 1800 mm. V případě Středoevropské nížiny je 

situace odlišná, srážkově nejbohatší je pobřeží Severního moře (průměrně 600-800 mm za rok), 

ve východní části nížiny klesá průměrný roční srážkový úhrn pod hodnotu 500 mm. S ohledem 

na klimatickou klasifikaci W. Köppena však naprostá většina povodí Labe náleží jedné 

klimatické oblasti – typu Cf (mírně teplé a vlhké podnebí). Pouze v horských polohách je klima 

chladnější (typ Df – chladné a vlhké boreální podnebí) (Král 1999). 
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Odtokové režimy Labe a jeho přítoků se od sebe nijak významně neodlišují, což dokládá 

také obr. 7, který znázorňuje průměrné denní průtoky v průběhu roku. Vodní toky mají v povodí 

Labe pluvionivální režim – napájí je tající sníh a déšť (Král 1999). Nejvyšší průměrné denní 

průtoky zaznamenáme v jarních měsících, nejnižší pak začátkem podzimu. Rozkolísanost 

průměrných denních průtoků v obr. 7 naznačuje opět výskyt významných povodní. V případě 

některých zobrazených profilů je velice nápadný např. srpnový pík související zřejmě s povodní 

v roce 2002. 

Obr. 7: Průměrné průtoky v průběhu roku na vybraných stanicích v povodí Labe (průměr za období 1950-2010). 

Zdroj dat: GRDC (2014) 

4.3 Povodí Dunaje 

Povodí Dunaje je po povodí Volhy druhé největší v Evropě. V této práci je však uvažována 

pouze jeho horní část – od pramene v pohoří Schwarzwald zhruba po Devínskou bránu na 

rakousko-slovenské hranici. Plocha této části povodí přesahuje 131000 km2, délka Dunaje po 

Bratislavu je 857 km (GRDC 2007, 2014). Povodí středního a dolního Dunaje pokračuje dále 

oblastí Panonské pánve a přes soutěsku Železných vrat do Dolnodunajské nížiny a Černého 

moře (ICPDR 2005). 

Uvažované povodí horního Dunaje lze rozdělit na dvě hlavní části – bavorskou část povodí 

Dunaje a povodí Innu. Dunaj v Bavorsku nejprve proráží vápencovou náhorní plošinu 

Schwӓbische Alp a poté protéká severním okrajem Alpského podhůří tvořeného převážně 

vysoce propustnými terciérními a kvartérními sedimenty (Král 1999; Blöschl et al. 2013). 

Některé pravostranné přítoky jako např. Iller, Lech nebo Isar pramení ve vysokých 
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nadmořských výškách v prostředí Severních vápencových Alp. Rozsah nadmořských výšek 

v povodí je proto značný, zhruba 310-3000 m n. m. Průměrný roční úhrn srážek narůstá od 

650 mm v nižších polohách po více než 2000 mm na svazích Alp (Blöschl et al. 2013). 

Převážně alpskou řekou je Inn, který odvodňuje jak Severní vápencové Alpy, tak Centrální 

krystalické Alpy. Nadmořské výšky přesahují hodnoty 3800 m n. m., přičemž průměrný roční 

srážkový úhrn zůstává zhruba stejný jako v případě bavorské části Dunaje (600-2000 mm) 

(Blöschl et al. 2013). 

Po soutoku Dunaje a Innu v Passau následují další alpské pravostranné přítoky Dunaje – 

Traun, Enns a Ybbs. Dunaj přitom stále protéká Alpským podhůřím. První větší levostranný 

přítok představuje až Morava, to už se však Dunaj dostává do oblasti Panonské pánve.  

Povodí Moravy je na západě tvořeno špatně propustnými krystalickými horninami a na 

východě převážně flyšovými sedimenty Vnějších Západních Karpat, které už ze své podstaty 

mají rovněž omezenou propustnost. Hodnota ročního srážkového úhrnu se pohybuje v rozmezí 

600-1000 mm s nejvyššími hodnotami na svazích Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských 

Beskyd. Povodí se nachází v nadmořských výškách od 150 do 1490 m (Plán oblasti povodí 

Moravy 2009). 

Podnebí v oblasti povodí horního Dunaje je ještě relativně silně ovlivňováno Atlantským 

oceánem. Jde o oblast s dostatkem srážek, a to především v letním období. Dle Köppenovy 

klasifikace zde najdeme hlavně podnebí typu Cf (mírně teplé a vlhké podnebí) nebo také Df 

(chladné a vlhké boreální podnebí). V horských a velehorských oblastech se případně můžeme 

setkat s podnebím typu ET nebo EF (sněhové nebo mrazové podnebí). Co se týče srážek, jejich 

množství samozřejmě přibývá s nadmořskou výškou (kromě nejvyšších partií Alp). Vzhledem 

k členitosti alpského reliéfu jsou však srážky rozloženy velice nerovnoměrně. 

V nejexponovanějších oblastech spadne ročně průměrně i přes 2000 mm, kdežto v kotlinách 

ležících ve srážkovém stínu může jít jen o 500-700 mm ročně. Takovou oblast nalezneme např. 

v údolí horního Innu (Král 1999). 

Jelikož horní tok Dunaje a jeho přítoky protékají různými přírodními oblastmi, které se 

klimaticky významně liší, můžeme v průběhu toku sledovat měnící se odtokové režimy. Obr. 8 

znázorňuje tyto změny prostřednictvím dlouhodobých průměrných denních průtoků (z let 1950-

2010) pro vybrané vodoměrné profily na Dunaji či jeho přítocích. Dunaj nad Ulmem (před 

soutokem s řekou Iller) má pluvionivální režim odtoku (ovlivněný tajícím sněhem a deštěm) 

s vysokým vodním stavem v dubnu až květnu. Poté však získává Dunaj díky svým 

pravostranným přítokům režim alpského typu, přičemž se maximum odtoku posouvá na letní 

měsíce – červen a červenec, což platí až po Bratislavu. Hlavním faktorem je v tomto případě 

tání alpských ledovců. Morava a posléze i další přítoky pomalu vrací Dunaji pluvionivální režim 

odtoku (Král 1999).  
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Obr. 8: Průměrné průtoky v průběhu roku na vybraných stanicích v povodí Dunaje (průměr za období 1950-2010). 

Zdroj dat: GRDC (2014) 

4.4 Povodí Vezery 

Povodí Vezery po vodoměrný profil Intschede pokrývá oblast s rozlohou téměř 38000 km2. 

Společná délka Werry a Vezery po tuto stanici dosahuje 611 km (GRDC 2007, 2014). Přírodní 

podmínky povodí jsou velice podobné sousednímu povodí Labe, i když oceanita klimatu je zde 

mnohem výraznější. Vezera se Labi podobá v tom, že ve své jižní části protéká Středoevropskou 

vysočinou, kdežto později se dostává do oblasti Středoevropské nížiny tvořené čtvrtohorními 

sedimenty (Král 1999). 

Vezera vzniká soutokem dvou zdrojnic – Werry a Fuldy, které pramení v pohořích, kde 

nadmořské výšky dosahují přibližně 1000 m n. m. Nejvyšší vrchol povodí se nachází v pohoří 

Harz (1142 m n. m.), jehož část je odvodňována řekou Leine nejprve do Aller a poté do Vezery 

(Seemann 2014). 

Klimaticky jde o oblast s mírně teplým a vlhkým klimatem (Cf), které ve vyšších polohách 

přechází do chladnějšího Df (Mühr 2014). Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje od 600 do 

1400 mm, přičemž nejvyšší hodnoty se týkají zejména pohoří Harz (které jednou částí 

náleží povodí Vezery a druhou povodí Labe) a Rothaar (na rozhraní povodí Vezery a Rýna) 

(Lohmann et al. 1998). 

Dlouhodobé průměrné denní průtoky v průběhu roku (z let 1950-2010) jsou pro vybrané 

vodoměrné profily v povodí Vezery společně s jednou stanicí na Emži a jednou na Máze 

k dispozici na obr. 9. Odtokové režimy jsou na celém toku Vezery a jejích přítocích velice 

podobné s maximem během zimy a začátkem jara a minimem na konci léta či na podzim. 
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Rozkolísanost průtoků v obr. 9 naznačuje výskyt některých významných povodní – 

identifikovat lze např. povodeň z přelomu března a dubna 1988 či ze začátku ledna 2003. 

Obr. 9: Průměrné průtoky v průběhu roku na vybraných stanicích v povodí Vezery, Mázy a Emže (průměr za období 

1950-2010). Zdroj dat: GRDC (2014) 

4.5 Povodí Mázy 

Povodí Mázy je zde uvažováno po profil Megen Dorp vzdálený zhruba 100 km od pobřeží 

Severního moře, který uzavírá téměř 29000 km2 povodí. Po tuto stanici je tok Mázy 702 km 

dlouhý (GRDC 2007, 2014). V následujícím konečném úseku ústí Máza do rýnské delty (Král 

1999). 

De Wit et al. (2007) rozdělují povodí Mázy na tři celky. Prvním z nich je celek tzv. lotrinské 

Mázy na francouzském území, tvořený druhohorními sedimentárními horninami. Nadmořské 

výšky se zde pohybují kolem 400 m n. m. Další celek autoři nazvali ardenskou Mázou (od 

francouzsko-belgické hranice po belgické město Liège), kde řeka protéká pohořím Ardenny. 

V Ardennách nalezneme nejvyšší vrchol povodí s téměř 700 m n. m. Třetím celkem je nížinné 

povodí dolní Mázy v prostředí kenozoických sedimentů. Tato převážně nizozemsko-německá 

část povodí leží v nadmořských výškách do 100 m n. m. 

Klima v povodí Mázy má oceánický ráz s dostatkem srážek, jejichž roční chod je poměrně 

rovnoměrný. V nížinách dosahují průměrné roční srážkové úhrny hodnot kolem 700-800 mm, 

v Ardennách pak může jít až o 1200 mm. Srážky jsou přitom většinou dešťové. Tání sněhu není 

pro odtokové poměry významné (De Wit et al. 2007). 
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Přes rovnoměrné rozložení srážek v průběhu roku je však odtok velice rozkolísaný. 

Průměrné letní hodnoty odtoku jsou v porovnání s průměrným zimním odtokem jen čtvrtinové 

(viz obr. 9). De Wit et al. (2007) vysvětluje toto kolísání odtoku sezónními rozdíly 

v evapotranspiraci. Kromě toho jsou v obr. 9 patrné výrazné výkyvy v rámci zimní, příp. i jarní 

sezony, způsobené zřejmě významnými povodněmi. 

4.6 Povodí Emže 

Povodí Emže je nejmenším samostatným povodím, které je do této práce zahrnuto. Po stanici 

Versen má rozlohu téměř 8400 km2, délka toku v této části povodí je 235 km (GRDC 2007, 

2014).  

Řeka Emže pramení na úpatí Teutoburského lesa, který v podobě dlouhého úzkého pásu 

kopců navazuje na Porýnskou vysočinu. Nejvyšší nadmořská výška povodí je asi 360 m n. m. 

(Volk et al. 2008). Poté se však tok okamžitě dostává do rovinatého terénu s nadmořskými 

výškami do 100 m n. m., ve kterém Emže dotéká až do Severního moře. 

Klima je opět oceánické, srážek však přibývá směrem od moře (od severozápadu 

k jihovýchodu) zřejmě kvůli vlivu návětří Porýnské vysočiny. V severozápadní a centrální části 

povodí dosahují průměrné roční úhrny srážek zhruba 700 mm, na jihovýchodě to přitom může 

být až 1200 mm za rok (Volk et al. 2008). 

Režim odtoku má podobné rysy jako toky v sousedním povodí Vezery – maxima nastávají 

v prosinci či lednu a minima v letních měsících (viz obr. 9). 
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5 DATA A METODY 

K identifikaci extrémních povodní vyskytujících se v určitém časovém úseku na území více 

povodí je potřeba získat velké množství dat. V této kapitole uvádím, která data byla vybrána 

a jak probíhalo jejich další zpracování. Podrobně jsou uvedeny použité metody, které vedly 

k výběru velkých povodní na pomezí západní a střední Evropy a určení jejich extremity.  

5.1 Data 

Základními daty pro zpracování současně se vyskytujících povodní v rámci rozsáhlého území 

jsou hodnoty průměrných denních průtoků (pro každý den v období kalendářních let 1950-2010) 

ze stanic v zájmové oblasti. Se záměrem vyloučení méně významných povodní (z hlediska 

zaměření práce) a redukce množství dat byly vybrány pouze stanice uzavírající nejméně 

2500 km2 povodí příslušného vodního toku. Předkládaná práce se opírá zejména o data získaná 

z databáze Global Runoff Data Centre (GRDC 2014), která funguje jako mezinárodní archiv 

měsíčních a denních průtoků.  

V některých případech však časové řady průměrných denních průtoků nebyly kompletní 

nebo jednotlivé záznamy začínaly či končily jiným časovým obdobím. K doplnění časových řad 

byla využita data pocházející především z národních hydrologických ročenek (Deutsches 

Gewässerkundliches Jahrbuch, Elbegebiet, Teil I 2009, 2010; Deutsches Gewässerkundliches 

Jahrbuch, Weser- und Emsgebiet 2008, 2009, 2010; Hydrographisches Jahrbuch von Österreich 

2005, 2010; Hydrologická ročenka České republiky 2010; Hydrologická ročenka – povrchové 

vody 2008, 2009, 2010) a dále z webového serveru Bavorské hydrologické služby 

(Gewässerkundlicher Dienst Bayern 2013). K dosažení podrobnějších informací o výskytu 

povodní na území České republiky byly nakonec k jednotlivým událostem přidány maximální 

průměrné denní průtoky z devíti českých stanic, které poskytlo ČHMÚ (2015). 

Co se týče kvality průtokových časových řad, databáze GRDC obsahuje data revidovaná 

národními hydrologickými službami. Kontrola kvality dat je tedy provedena již příslušnými 

institucemi na národní úrovni. Je však jasné, že dlouhodobé průtokové časové řady jsou do 

určité míry ovlivněny antropogenními zásahy do přírodního prostředí. S jistými 

nehomogenitami v časových řadách průměrných denních průtoků je tedy potřeba počítat. 

Hlavním problémem získaných dat byla však jejich neúplnost. Vzhledem k tomu, že 

záznamy končily většinou rokem 2009 nebo 2010, nebylo možné do práce zahrnout také rok 

2013, ve kterém se vyskytla významná povodeň. V práci je proto počítáno s časovým obdobím 

od roku 1950 do roku 2010. Na mnoha stanicích se však s pozorováním započalo později nebo 

data nebyla k dispozici od začátku pozorování. Kromě toho chyběly zhruba pro jednu třetinu 

stanic záznamy z roku 2010. Zcela odstraněny byly nakonec časové řady, kde scházející období 

přesahovalo 20 let. V ostatních případech se vzhledem k velice uspokojivé vzájemné korelaci 

průtokových časových řad přistoupilo k doplnění chybějících hodnot průměrných denních 
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průtoků. Metodou lineární regrese (s využitím hodnot časové řady nejlépe korelované 

s neúplnou časovou řadou) tak byla doplněna data, která tvoří přibližně 5 % z celkového 

množství dat. Ve většině případů však šlo o doplnění pouze jednoho či dvou chybějících roků. 

Seznam stanic s vyznačením období, pro která jsou originální průtokové časové řady dostupné 

(potažmo pro která období dostupné nejsou), je k dispozici v příloze 1.  

5.2 Základní údaje o vybraných stanicích 

Ve výsledku bylo vybráno celkem 115 vhodných vodoměrných stanic s cílem analyzovat jejich 

časové řady průměrných denních průtoků mezi lety 1950 a 2010 a vytvořit seznam velkých 

povodní. Vybrané vodoměrné stanice se nacházejí na území šesti států – České republiky, 

Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Německa a Nizozemska. Příloha 1 představuje seznam 

a základní informace o všech vodoměrných stanicích.  

Jak již bylo řečeno, vodoměrné profily uzavírají nejméně 2500 km2 povodí. Průměrná 

hodnota rozlohy povodí je přitom 31293 km2. Maximální plochu povodí o rozloze 160800 km2 

uzavírá stanice Lobith (povodí Rýna). Celková rozloha zájmového území pak dosahuje 

499149 km2. Ve výsledném hodnocení povodňových událostí se však vždy počítá pouze se 

subpovodím, kterým se rozumí povodí uzavřené danou stanicí bez dalších částí povodí, které 

jsou uzavírány stanicemi proti proudu vodního toku. Průměrně velké subpovodí náležející 

danému profilu má rozlohu 4340 km2. Ve skutečnosti se však uvažovaná subpovodí se svou 

rozlohou pohybují v rozmezí 248 – 21301 km2. Prostorové rozložení vodoměrných profilů tedy 

není zcela rovnoměrné. Stanice jsou nejvíce nahuštěny v povodí Vezery, naopak nejhůře 

pokryté je povodí Mázy. Rozmístění vybraných vodoměrných stanic a jejich subpovodí 

schematicky znázorňuje obr. 10. 
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Obr. 10: Rozmístění stanic v zájmovém území. Barevně jsou odstupňována jednotlivá subpovodí náležející daným 

stanicím. Zdroje dat: GRDC (2007, 2011, 2014); Vogt et al. (2007); Eurostat (2014) 

5.3 Metodika 

Po výběru a případném doplnění dat probíhá další zpracování získaných údajů. Cílem je 

identifikovat povodně velkého prostorového rozsahu a následně také vymezit povodně 

extrémní. K určení extremity povodňových událostí je navrženo několik variant indikátoru 

extremity, které kombinují informaci o intenzitě a rozloze povodňové události. Různé varianty 

indexu přitom uvažují rozlohu a intenzitu povodně vždy s odlišnou vahou, což umožňuje zjistit, 

jak je výsledek citlivý na vstupní parametry. 

Metodika identifikace a výpočtu extremity velkých povodní v prostoru na pomezí západní 

a střední Evropy je z části založena na postupu aplikovaném v práci Uhlemann et al. (2010) (viz 

kap. 3.1.2). V mnoha ohledech se však tato práce liší od zmiňované studie – ať už prostorovým 
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rozsahem zájmového území, které zahrnuje ucelené části povodí, nebo procesem identifikace 

a hodnocení povodní. Odlišný postup je zvolen s ohledem na velikost zájmového území, 

vybraná data a také cíle této práce. Pro stanovení extremity povodní je např. vytvořeno větší 

množství indexů, které lze mezi sebou porovnat a určit, jak se výsledek mění se v závislosti na 

vstupních parametrech.  

Na začátku procesu identifikace extrémních povodní je nutné nalézt vrcholy průtokových 

vln – lokální maxima hodnot průměrných denních průtoků (dále označována také jako píky). 

Vzhledem k tomu, že zdaleka ne všechna lokální maxima průměrných denních průtoků mají 

povodňový charakter, přistupuje se dále k výběru významných průměrných denních průtoků 

(potažmo lokálních maxim), které překročením určité hranice mohou být považovány za 

povodňové (viz kap. 5.3.1). Následně lze přistoupit k vymezení jednotlivých povodňových 

událostí (viz kap. 5.3.2), a to na základě identifikace časově souvisejících povodňových píků 

(kdy souvislost je dána určitým časovým rozmezím). Délka povodňové události je určena 

s ohledem na výskyt prvního a posledního píku. Závěrečné kroky celého procesu se týkají 

navržení způsobu stanovení extremity vybraných povodňových událostí (viz kap. 5.3.3).  

Podrobnější popis jednotlivých kroků metodiky je k dispozici v následujících podkapitolách. 

Celkově je v práci využito 115 časových řad průměrných denních průtoků (Qd) z období 1950-

2010. 

5.3.1 Určení významných průměrných denních průtoků 

Prvním krokem identifikace extrémních povodňových událostí je vymezení povodňových píků 

(tj. významných průměrných denních průtoků) na jednotlivých stanicích. K tomuto účelu je 

nutné nalézt lokální maxima všech časových řad průměrných denních průtoků. Jako lokální 

maxima se přitom označují hodnoty Qd, které jsou vyšší než hodnoty naměřené předcházející 

i následující den (Qd-1 < Qd a zároveň Qd > Qd+1). Teoreticky může nastat případ se zploštělým 

vrcholem povodňové vlny, kdy je několik dní po sobě naměřena stejná hodnota průměrného 

denního průtoku (Qd = Qd+1 atd.). Za těchto okolností se přednostně započítá první hodnota 

(resp. první den) ze série stejně velkých průtoků. 

Pro každou z lokalit i tak dostaneme soubor všech lokálních maxim z období 1950-2010. 

Většina lokálních maxim však souvisí pouze s nevýraznými výkyvy průtoků. Úkolem je proto 

vybrat pouze píky, které můžeme považovat za povodňové – jejich velikost musí překročit 

určitou hranici.  

Základní hranice pro identifikovaná lokální maxima je pro každou stanici vypočítána ze 

série ročních maxim průměrných denních průtoků (Qr) z kalendářních let 1950-2010. V podstatě 

jde o aritmetický průměr n hodnot z jednotlivých roků, tedy průměrné roční maximum 

průměrných denních průtoků, označované jako rQ :  

1

1 n

rijri

j

Q Q
n 

   .     (8) 
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Průměr přitom může vzniknout z j = 1, ..., n hodnot, a to podle délky jednotlivých časových řad 

(maximální hodnota n dosahuje 61).  

V tomto okamžiku lze tedy vytvořit soubor významných průměrných denních průtoků 

větších než rQ  (označme jako Qv). Samotné hodnoty Qd > rQ  ale nestačí k vymezení 

povodňových událostí (viz kap. 5.3.2) – pro tento účel jsou stále příliš nízké. Proto se zavádí 

vyšší hranice, která musí být pro povodňovou událost překročena alespoň na jedné stanici. 

Zvolená vyšší hranice přibližně odpovídá 10leté povodni3 (Q10) na dané vodoměrné stanici i. 

Stejnou hraniční hodnotu využili také Uhlemann et al. (2010) s odůvodněním, že hranice 10leté 

povodně je často při mapování povodňového rizika uvažována jako první riziková zóna, která 

vymezuje oblasti častých záplav. K výpočtu Q10 slouží pro každou lokalitu i opět příslušné 

hodnoty ročních maxim průměrných denních průtoků (Qr), konkrétně jejich 90. percentil. 

Vzhledem k tomu, že se však jedná o výběr extrémních hodnot, je nutné hodnoty Qr nejdříve 

aproximovat vhodným teoretickým rozdělením. V tomto případě bylo vybráno tzv. zobecněné 

rozdělení extrémních hodnot (Generalized extreme value – GEV) s využitím metody L-

momentů pro odhad parametrů rozdělení. Výpočet 90. percentilu aproximovaných dat probíhá 

podle rovnice (9) odvozené z publikace Stedinger et al. (1992) a ve výsledku určuje hodnotu 

Q10: 

  10 1 ln 0.9Q





      .    (9) 

Charakteristické veličiny ξ, α a κ, které vystupují v rovnici (9), představují parametry GEV 

rozdělení, přičemž ξ symbolizuje parametr polohy, α parametr měřítka a κ parametr tvaru. 

Definovány jsou v řadě publikací a článků – např. Hosking (1990), Stedinger et al. (1992), 

Millington et al. (2011). Metoda L-momentů využívaná k odhadu parametrů rozdělení je v nich 

rovněž popsána. V této práci je metoda L-momentů použita zejména proto, že oproti jiným 

metodám mají L-momenty jisté výhody. Pro malé a střední výběry dat mohou mít např. odhady 

parametrů rozdělení lepší vlastnosti než v případě využití metody maximální věrohodnosti nebo 

metody konvenčních momentů. Výpočetně je metoda L-momentů rovněž méně složitá (Kyselý 

2005). 

V rámci souboru významných průměrných denních průtoků Qv tak můžeme nakonec 

vymezit podskupinu hodnot Qd > Q10, které jsou dále označovány také jako hodnoty Qv vyšší 

úrovně. Ve výsledku jsou obě úrovně významných průměrných denních průtoků potřebné pro 

identifikaci jednotlivých povodňových událostí. 

5.3.2 Vymezení povodňových událostí 

Identifikované významné průměrné denní průtoky Qv slouží mimo jiné k vymezení jednotlivých 

povodňových událostí. Povodňová událost je vždy určena výskytem alespoň jedné hodnoty Qv 

                                                      

3 10letá povodeň je zde uvažována ve smyslu průměrných denních průtoků, nikoliv průtoků kulminačních. 10leté 

kulminační průtoky by dosahovaly vyšších hodnot. 
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vyšší úrovně, tedy hodnoty Qd > Q10, a zároveň přítomností píků Qd > rQ , které s tímto vyšším 

průtokem časově souvisejí. 

Otázkou zůstává, jak správně definovat časovou souvislost píků. Vzhledem k rozsáhlému 

zájmovému území na pomezí západní a střední Evropy se totiž identifikované píky Qv v rámci 

jednotlivých povodňových událostí objevují na různých lokalitách v různé dny. Zpoždění 

některých Qv může být dáno jak dobou propagace povodňové vlny po proudu vodního toku, tak 

rychlostí pohybu atmosférických útvarů produkujících povodeň. Proto je nutné za 

účelem identifikace píků souvisejících s jednou povodňovou událostí vytvořit „časovou obálku“ 

kolem daného výchozího dne, který se vyznačuje výskytem hodnoty Qd > Q10. Uhlemann et al. 

(2010) zvolili časovou prodlevu tří dnů před a deset dnů po výskytu tohoto píku. Nevýhoda 

uvažovaného třídenního období před výskytem Qd > Q10 však spočívá v tom, že v případě 

významné povodně na dolním úseku toku není možné zachytit výskyt ostatních Qv ve 

vzdálenějších částech povodí nacházejících se proti proudu vodního toku. Třídenní časová 

prodleva je v tomto případě příliš krátká. Proto je v této práci přistoupeno k časové obálce 

zahrnující deset dní před a deset dní po výskytu Qd > Q10. Vzhledem k rozsáhlosti zájmového 

území se zvolené časové rozmezí zdá být přiměřeným.  

S ohledem na den výskytu prvního píku většího než Q10 v rámci jedné povodňové události 

jsou tedy přezkoumány všechny časové řady a identifikovány hodnoty Qv, které spolu časově 

souvisí. Pokud jsou v rámci dané časové prodlevy nalezeny další hodnoty Qd > Q10, je nutné 

přistoupit k nástavbě časové obálky s ohledem na den výskytu tohoto píku.  

Výjimku v zavedeném systému identifikace časově souvisejících píků tvoří řeka Havola 

a její největší přítok Spréva. V průběhu zpracování povodňových událostí totiž bylo 

pozorováno, že hodnoty Qv se v případě vodoměrných profilů na Havole nebo Sprévě 

systematicky opožďují, což může být způsobeno nížinným charakterem povodí umožňujícího 

rozlivy. Proto bylo u těchto stanic přistoupeno k rozšíření časové prodlevy na 12 dní před a po 

výskytu Qd > Q10. 12denní období před výskytem píku většího než Q10 je uplatněno v případě, 

že je tento pík pozorován přímo na Havole nebo Sprévě. 

V případě průtoků větších než Q10 na Havole nebo Sprévě také několikrát nastal případ, kdy 

průtoky velice dlouho kolísavě stoupaly. Z tohoto důvodu se zde nepřistupuje k nástavbě časové 

obálky, v úvahu se bere největší pík v maximálně 12denním časovém odstupu od Qd > Q10 

identifikovaném na jiné stanici. 

Po identifikaci časově souvisejících píků lze přistoupit ke konečnému vymezení 

jednotlivých povodňových událostí. Obecně platí, že v rámci povodňové události je možné 

započítat pouze jednu (nejvyšší) hodnotu Qv z každé časové řady. Trvání povodňové události 

se definuje výskytem prvního a posledního píku. 

V praxi však můžou nastat dva komplikující případy. První z nich se týká situace, kdy 

v relativně krátkém časovém úseku za sebou jsou pozorovány dvě hodnoty Qv na jedné 

vodoměrné stanici. Za těchto okolností by mělo dojít k rozdělení píků na dvě části reprezentující 

dvě povodňové vlny. Rozhodující je přitom časová prodleva mezi těmito píky v rámci jedné 
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časové řady. Pokud jde o pět a více dnů, na místě je rozdělení píků do dvou povodňových vln. 

V opačném případě se uvažuje pouze jedna povodňová událost.  

Druhou komplikací může být fakt, že některé průměrné denní průtoky větší než rQ  po 

identifikaci časově souvisejících píků spadají do dvou časových obálek náležejících různým 

povodňovým událostem. V tomto případě se píky přiřadí logicky k první nebo druhé události 

podle výskytu píků na jiných stanicích, které se nacházejí dále po proudu nebo proti proudu 

vodního toku. 

Na tomto místě je také třeba zmínit případy povodňových událostí – výjimky, u kterých 

nebylo možné zcela dodržet metodický postup. Vždy šlo o situaci, kdy se v rámci povodňové 

události vyskytly osamělé hodnoty větší než rQ  buď významně odlehlé (jak prostorově tak 

časově) od ostatních identifikovaných píků nebo neúměrně časově vzdálené píkům na stanicích 

prostorově blízkých. Takto osamělé hodnoty větší než rQ bylo potřeba odstranit. Lehkým 

úpravám se proto nevyhly povodňové události v květnu a srpnu 1970, květnu 1983 a červnu 

2010. 

Uvedeným postupem nakonec vzniklo mezi lety 1950-2010 přes 200 povodňových událostí 

charakterizovaných danými povodňovými píky a délkou trvání události. Na základě 

akumulované rozlohy subpovodí příslušejících stanicím se zaznamenanou hodnotou Qv při 

jednotlivých povodňových událostech je však možné povodeň charakterizovat také její 

rozlohou. Jelikož jsou zájmem této práce události s charakterem tzv. trans-basin floods, bylo 

v tomto okamžiku přistoupeno k výběru 80 nejrozsáhlejších povodňových událostí. Seznam 

těchto povodní s uvedením prostorového rozsahu a délky trvání události je k dispozici 

v příloze 2.  

5.3.3 Stanovení extremity povodňových událostí 

Z výsledků práce Uhlemann et al. (2010) je mimo jiné jasné, že ne vždy se nejrozsáhlejší 

povodně stávají těmi největšími z hlediska extremity. Prostorový rozsah povodně je jen jedním 

aspektem extremity, důležité je však uvažovat také intenzitu povodně – tedy velikost 

dosažených průtoků. Proto je vhodné vyvinout index extremity kombinující průtokové 

a prostorové informace z každé zasažené stanice. Pro 80 vybraných rozsáhlých povodní jsou zde 

vytvořeny tři základní varianty indexu, uvažující jak rozlohu povodňové události (s různou 

významností), tak její intenzitu. Porovnáním výsledků jednotlivých indexů je možné zjistit 

jejich citlivost na změnu vstupního parametru rozlohy.  

Podle základních vztahů (10; 11; 12) jsou významné průtoky Qv (pro každou zasaženou 

lokalitu i) normovány hodnotou průměrného ročního maxima ( rQ ) a váženy rozlohou 

příslušného subpovodí (ai) (10), odmocninou rozlohy (11) nebo jejím logaritmem (12). 

Využitím odmocniny v rovnici (11) se sníží váha rozlohy. V případě uplatnění logaritmu 

rozlohy v rovnici (12) je snížení její váhy ještě významnější, neboť celkové rozpětí možných 

hodnot parametru se výrazně zmenšuje. Naopak význam intenzity povodně je při využití 

logaritmu rozlohy největší. 
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Výsledné indexy extremity Ea (10), Eo (11) a El (12) daných povodňových událostí 

představují sumu zahrnující k = 1, ..., 115 údajů z jednotlivých stanic; příslušné rovnice lze 

zapsat ve tvaru:  
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Kromě změn vah rozlohy lze však také přistoupit ke změně průtokové informace vstupující 

do indexu extremity. S cílem zjistit, jak by výsledky indexů reagovaly na tuto změnu, byly 

základní vztahy použity znovu pro výpočet indexů, tentokrát však s přísnější hranicí pro 

započítané hodnoty Qv. V základních vztazích (10; 11; 12) je totiž podíl Qvi a riQ  vždy větší 

nebo rovný jedné. Pokud však tuto hranici zpřísníme, dostane se do výpočtu méně hodnot 

významných průměrných denních průtoků a započítány tak budou pouze údaje ze stanic, kde 

byla povodeň intenzivnější. Zvoleny jsou proto další dvě experimentální hranice, které jsou 

zavedeny ve všech stávajících rovnicích (10; 11; 12):  

v prvním případě je 1.2vi

ri

Q

Q
 ; ve druhém je 1.5vi

ri

Q

Q
 .  

Výsledkem jsou modifikované indexy E1.2a, E1.2o, E1.2l, E1.5a, E1.5o, E1.5l, které by měly potlačit 

vliv rozlohy povodňové události na výsledné hodnoty extremity. Naopak velkou roli pro 

umístění mezi největšími povodněmi by měla hrát intenzita povodňových událostí. Při výpočtu 

těchto modifikovaných indexů však může nastat situace, kdy nebude možné některé povodňové 

události vhledem k celkově nižším průměrným denním průtokům hodnotit – počet povodní 

může být redukován.  

V závěru celého procesu identifikace největších povodní tedy dostaneme výsledky 

jednotlivých indexů extremity pro každou z 80 uvažovaných povodňových událostí. Vždy však 

bude vybráno pouze 30 největších povodní podle velikosti daných indexů. Dosažené výsledky – 

pořadí povodňových událostí dle jednotlivých indikátorů extremity, je nakonec možné porovnat 

a vybrat indikátor, který nejlépe postihuje extremitu povodně jak z hlediska velikosti průtoků, 

tak z hlediska zasažené plochy.  

Poté je možné odvodit také základní charakteristiky extrémních povodní – sezonalitu 

a meziroční variabilitu. Pro účely hodnocení sezonality se přistupuje k rozdělení roku na dvě 

poloviny – tzv. chladný a teplý půlrok, přičemž při zařazení událostí je brán v úvahu začátek 

povodně. Na základě získaných poznatků o výskytu extrémních povodní v průběhu roku je 

chladný půlrok definován obdobím od 16. října do 15. dubna a teplý půlrok od 16. dubna do 
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15. října. Důvodem je přítomnost relativně výrazného rozhraní právě v polovině dubna, kdy se 

ještě na začátku dubna objevují povodně z tání sněhové pokrývky, kdežto druhá polovina 

měsíce představuje přechodné období bez výskytu extrémních povodní (Müller et al. 2015). 
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6 VYHODNOCENÍ EXTRÉMNÍCH POVODNÍ 

Na základě uvedené metodiky bylo možné identifikovat soubory časově souvisejících píků mezi 

lety 1950-2010 (viz kap. 5.3.2), které tvoří jednotlivé povodňové události. Pro další analýzu 

však bylo vybráno pouze prvních 80 povodní s největším zasaženým územím. V této kapitole se 

zabývám vyhodnocením těchto povodňových událostí, zvláště s ohledem na jejich extremitu. 

Uvedeny jsou výsledky jednotlivých variant indexu extremity, tedy pořadí největších povodní, 

a také proměnlivost těchto výsledků v závislosti na použitých indexech, čímž je možné zjistit 

citlivost výsledků na vstupní parametry. Diskutovány jsou rovněž základní charakteristiky 

extrémních povodní – zvláště jejich sezonalita a meziroční variabilita. 

6.1 Prostorově rozsáhlé povodně 

Mezi 80 nejrozsáhlejších povodní patří události, které zasáhly území o velikosti zhruba 81000-

381000 km2. Nejméně rozsáhlá povodňová událost v tomto souboru tak zabírá přibližně 

16 % celkové rozlohy zájmového území. Povodeň s nejrozsáhlejším zasaženým územím se 

týkala zhruba 76 % celkové rozlohy. Konkrétně šlo o povodeň z přelomu března a dubna roku 

1988.  

Celkem deset povodňových událostí zasáhlo více než 50 % zájmového území. Hranici 

300000 km2 přitom překročily celkem čtyři povodňové události. Kromě již zmíněné povodně 

z roku 1988 šlo o povodeň z března 1956, ledna 2003 a ledna 1982. Dalších 20 povodní se 

týkalo 50-30 % celkové rozlohy, 33 povodní spadalo do kategorie 30-20 % a 17 povodní 

zasáhlo méně než 20 % rozlohy zájmového území. Kompletní přehled vybraných 

nejrozsáhlejších povodní je k dispozici v příloze 2. Obr. 11 představuje souhrn základních 

charakteristik těchto povodňových událostí, které jsou zde seřazeny sestupně podle zasažené 

plochy povodí. Barevně jsou přitom vyznačeny podíly jednotlivých povodí na celkové rozloze 

povodňové události. Šedé a červené značky odlišují případy povodní se začátkem v chladném 

(16. října až 15. dubna), resp. teplém půlroce (16. dubna až 15. října). Patrná je převaha 

povodňových událostí chladného půlroku (přibližně 71 % z 80 vybraných povodní), a to 

zejména v první polovině grafu – tedy u povodní více rozsáhlých. V seznamu 30 

nejrozsáhlejších povodní příslušely teplému půlroku pouze čtyři události (13 %). Zároveň se 

povodně v teplém půlroce týkají spíše povodí Dunaje, příp. Labe. Povodí Rýna je v případě 

těchto povodní zastoupeno méně výrazně; v povodí Mázy, Vezery a Emže se povodně teplého 

půlroku vyskytují jen výjimečně. 
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Obr. 11: Základní charakteristiky 80 povodňových událostí seřazených sestupně podle zasažené plochy povodí. 

Barevně jsou vyznačeny podíly jednotlivých povodí na rozloze povodňové události. Šedé tečky označují povodně se 

začátkem v chladném půlroce, červené se začátkem v půlroce teplém. Přerušované čáry odpovídají pořadí povodní 

podle indexů extremity Eo a E1.2 o. 

6.2 Extrémní povodňové události 

Seznam povodňových událostí podle samotné rozlohy zasaženého území nemusí odpovídat 

seznamu největších povodní z hlediska extremity. Teoreticky záleží na tom, jak extremitu 

povodní definujeme a následně i kvantifikujeme. V každém případě však není vhodné hodnotit 

extremitu povodní pouze podle velikosti zasažené plochy, neboť povodeň se může projevit na 

velice rozsáhlém území, ale velikost průtoků přitom nemusí být natolik významná. S velkou 

pravděpodobností to může být právě případ identifikovaných povodní chladného půlroku, které 

se z hlediska velikosti zasaženého území umístili na předních příčkách.  

Proto je nutné zahrnout do výpočtu extremity povodní také jejich intenzitu. V kap. 5.3.3 

jsou navrženy tři základní indexy, které uvažují jak rozlohu povodňové události, tak její 

intenzitu. Indexy využívají rozdílných parametrů plochy, čímž mění její význam. Další 

modifikované varianty indexu počítají pouze se stanicemi s vyšší velikostí povodňových 

průtoků. Tato kapitola nabízí srovnání výsledků jednotlivých indexů extremity, představuje dva 

seznamy 30 největších povodní podle vybraných indexů a zabývá se určitými charakteristikami 

extrémních povodní – zejména sezonalitou a meziroční variabilitou. 

6.2.1 Srovnání indexů extremity 

Celkem devět indexů kombinujících rozlohu a intenzitu povodňových událostí bylo sestrojeno 

a využito ke kvantifikaci povodňové extremity. Obr. 12 ukazuje porovnání indexů z hlediska 
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jejich závislosti na původní4 rozloze povodňových událostí. Zobrazeny jsou výsledky pro všech 

80 vybraných povodní, výjimkou je pouze část obr. 12c představující indexy s hranicí 

1.5vi ri
Q Q  , u kterých nebylo možné některé povodňové události hodnotit. Důvodem jsou 

nižší hodnoty Qd, které na žádné ze zasažených stanic nedosáhly hranice 1.5 násobku hodnoty 

r
Q . Z původního počtu tak zůstalo 65 povodní. Podrobnější informace o vypočítaných indexech 

Ea, Eo, El,  E1.2o, E1.5o jsou k dispozici v příloze 2. 

Tři základní indexy počítají vždy s podílem 1vi ri
Q Q   a dále s rozlohou subpovodí, 

odmocninou rozlohy, nebo jejím logaritmem (viz kap. 5.3.3). Obr. 12a představuje závislost 

výsledků těchto základních indexů na rozloze povodňových událostí. Zleva se postupně jedná 

o indexy, které uvažují rozlohu povodňových událostí, odmocninu rozlohy a logaritmus rozlohy. 

Zřejmá je relativně úzká závislost indexů na rozloze událostí, a to i v případě logaritmu. Změna 

rozmístění bodů v jednotlivých grafech obr. 12a není příliš výrazná.  

V obr. 12b a 12c dále nalezneme grafy závislosti modifikovaných indexů na původní 

rozloze povodní. V případě obr. 12b se jedná o indexy s hraniční hodnotou 1.2vi ri
Q Q  , 

v obr. 12c jsou zobrazeny indexy s 1.5vi ri
Q Q  . Posloupnost parametrů rozlohy je stejná jako 

v obr. 12a. V rámci indexů se stejnou hraniční hodnotou intenzity jsou opět patrné jen malé 

změny při uvažování různých parametrů rozlohy. Se zvyšující se hraniční hodnotou intenzity 

průměrných denních průtoků, které vstupují do výpočtů, se však závislost indexů na rozloze 

zřetelně zmenšuje. Větší rozdíly mezi výsledky indexů tak vznikají se změnou hraniční hodnoty 

intenzity povodňových průtoků než se změnou parametrů rozlohy. 

 

                                                      

4 Původní rozlohou je zde myšlena celková rozloha povodňové události i se započítáním ploch subpovodí těch stanic, 

na kterých podíl v r
Q Q  nedosáhl hranice 1.2 nebo 1.5. 
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Obr. 12: Závislost extremity povodní na velikosti zasažené oblasti pro devět variant indexu. Část a znázorňuje 

výsledky tří základních indexů (Ea, Eo, El). Části b a c se týkají modifikovaných indexů E1.2a, E1.2o, E1.2l, resp. E1.5a, 

E1.5o, E1.5l. Plné čáry představují lineární spojnice trendu; R2 udává hodnotu koeficientu determinace. Číselně jsou 

označeny vybrané povodně: 1 – březen/duben 1988; 2 – leden 2003; 3 – srpen 2002. 

Tabulka 2 dále znázorňuje pořadí povodňových událostí podle jednotlivých indexů 

a rozlohy. Každý řádek zde odpovídá jedné ze 30 povodní seřazených podle indexu Eo. Barevně 

je odstupňováno pořadí 30 povodňových událostí (pro větší přehlednost doplněno také číslem). 

Jelikož se však pořadí mění v závislosti na použitém indikátoru extremity, není v případě 

ostatních indexů a rozlohy vyznačeno všech 30 povodní. Bílá políčka označují povodně, které 

se z hlediska daného indexu nevešly do pořadí 30 povodňových událostí, číselně jsou však 

odpovídající pořadí označena. Pokud v případě indexu E1.5o není zobrazeno žádné číslo, 

povodeň ze seznamu vypadla v důsledku hodnot Qd nižších než 1.5 násobek r
Q .  
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Tab. 2: Pořadí povodní podle jednotlivých indexů a rozlohy povodňové události. Zobrazeno je prvních 30 

povodňových událostí dle výsledků indexu Eo. Barevně je odstupňováno pořadí povodní, přičemž největší povodně 

jsou znázorněny nejtmavší barvou. Číselné údaje značí rovněž pořadí povodní podle jednotlivých indexů a zasažené 

plochy. 

Vcelku dobře patrná je zde souvislost pořadí podle indexu Eo s pořadím podle El a také Ea, 

což potvrzuje, že rozdíly ve výsledných pořadích jsou u těchto indexů malé. Mnohem větší 

změnu pořadí oproti Eo vykazuje samotná rozloha a především indexy E1.2o a E1.5o. 

Co lze tedy z těchto poznatků nakonec odvodit v souvislosti s citlivostí indexů na vstupní 

parametry? V případě použití tří variant indexu s různým významem parametru rozlohy se 

výsledná pořadí povodní příliš nemění, což ukazuje, že indexy zřejmě nejsou příliš citlivé na 

změnu parametru rozlohy. Indexy v tomto smyslu ukazují svoji robustnost. Zdá se, že výsledky 

indexů spíše souvisí s tím, jakou hranici průměrných denních průtoků v indexu použijeme. 

Pokud se hranice započítaných poměrů 
vi ri

Q Q  v indexech zvýší na 1.2 či 1.5, budou ve 

výpočtu figurovat pouze stanice s větší intenzitou povodňové události. Vliv původní rozlohy 

povodní je v těchto indexech potlačen; výsledek by měl souviset zejména s dosaženými 

povodňovými průtoky. Při vyhodnocení povodňových událostí dle indexů se zvýšenou hranicí 

započítaných Qd je však potřeba počítat se změnou rozlohy, trvání a příp. i počtu povodňových 

událostí, neboť některé stanice nemusejí být do výpočtu zahrnuty vzhledem k nižším 

maximálním průtokům. 

Eo Ea El E1.2o E1.5o rozloha

1 1 1 2 4 1

2 2 2 1 2 3

3 3 4 3 1 15

4 8 3 4 3 9

5 4 6 13 16 2

6 5 5 12 15 4

7 7 7 5 9 5

8 6 8 6 5 8

9 10 9 8 11 7

10 11 10 10 7 16

11 9 12 7 8 10

12 14 11 11 10 11

13 13 13 17 - 6

14 12 15 9 6 18

15 17 14 21 - 12

16 15 19 14 12 14

17 16 17 15 21 13

18 18 16 16 18 19

19 19 18 24 26 17

20 23 20 19 30 26

21 20 22 25 22 24

22 22 21 46 62 20

23 21 24 18 13 29

24 26 28 45 - 21

25 30 23 22 47 28

26 31 25 31 29 30

27 29 26 28 24 34

28 25 31 44 60 23

29 34 29 68 - 27

30 27 35 23 23 33
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6.2.2 Seznam extrémních povodní 

Pro vytvoření konečného seznamu 30 největších povodní (tab. 3) byly nakonec vybrány dva 

indexy – Eo a E1.5o, tedy jeden ze základních indexů a dále index s hranicí 1.5vi ri
Q Q   (viz 

kap. 5.3.3). Oba přitom počítají se střední variantou navržených parametrů rozlohy (její 

odmocninou). Indexy představují sumu hodnot vypočítaných pro jednotlivé stanice, které 

kombinují poměr 
vi ri

Q Q  s odmocninou rozlohy příslušného subpovodí. Použití samotné 

rozlohy nebo jejího logaritmu nedávalo oproti odmocnině příliš odlišné výsledky v pořadí 

povodňových událostí, proto byla zvolena střední varianta parametru rozlohy.  

V případě povodní vybraných podle indexu Eo jde především o události plošně rozsáhlé, kde 

jsou uvažovány i oblasti s celkově menšími povodňovými průtoky. Zároveň se však pořadí 

výsledků relativně odlišuje od pořadí povodní daného rozlohou povodňových událostí (viz 

tab. 2), což dokazuje také určitý vliv intenzity povodní na výsledný seznam největších povodní. 

Jako příklad výrazného vlivu intenzity na výslednou hodnotu indexu lze uvést povodeň ze srpna 

2002, která se z hlediska rozlohy povodňové události umístila na 15. pozici. V pořadí největších 

povodní podle indexu Eo však figuruje na 3. místě. Tento posun umístění způsobila (navzdory 

menšímu plošnému rozsahu povodně) velká intenzita povodňových průtoků v srpnu 2002. 

Index E1.5o byl dále vybrán z toho důvodu, že započítává pouze údaje ze stanic s vyšší 

intenzitou povodňových událostí (oproti indexu Eo). Seznam 30 největších povodní podle 

indexu E1.5o tedy může obsahovat i povodně menšího rozsahu, jejichž index extremity je 

navýšen značnou intenzitou povodní. V případě indexu Eo by tyto intenzivnější, ale plošně méně 

významné povodně neměly šanci uspět.  

Výsledné soubory 30 největších povodní (podle vybraných indexů) na pomezí západní 

a střední Evropy v období 1950-2010 jsou k dispozici v tab. 3. Pro každou povodňovou událost 

je uvedena doba trvání povodně a hodnota indexu extremity Eo, resp. E1.5o. V případě seznamu 

povodní podle indexu E1.5o je navíc uvedena i zasažená plocha území bez uvažování subpovodí, 

u kterých na příslušejících stanicích nedosáhl podíl v r
Q Q  hranice 1.5. Odstínem šedé barvy je 

znázorněna základní informace o původní rozloze povodňových událostí – nejtmavší odstín 

odpovídá kategorii povodní, které zasáhly více než 50 % celkové rozlohy zájmového území, při 

posunu do světlejších odstínů jde o kategorie 50-40 %, 40-30 % a méně než 30 % rozlohy 

zájmového území. Povodňové události začínající v teplém půlroce (polovina dubna až polovina 

října) jsou označeny červeně. 

Z hlediska indexu Eo se tedy jako největší jeví povodeň z přelomu března a dubna 1988 

(která zároveň zasáhla i největší část zájmového území), následovaná lednovou povodní z roku 

2003 a již zmiňovanou povodní ze srpna 2002. Celkově se v pořadí 30 největších povodní podle 

indexu Eo vyskytuje pět událostí teplého půlroku. 

V pořadí podle indexu E1.5o se většina povodní opakuje z předchozího seznamu podle Eo. 

Přesto druhý seznam obsahuje sedm nových povodňových událostí (mezi nimi pět povodní 

teplého půlroku), které se v prvním seznamu nevyskytly. Tyto nové povodně nahradily události 

chladného půlroku s příliš nízkými hodnotami Qd. Celkově je z pořadí 30 největších povodní 
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podle indexu E1.5o (tab. 3) patrné větší množství povodní s menší původní rozlohou události 

a také častější zastoupení povodní teplého půlroku (celkem devět událostí). Povodní největší je 

podle indexu E1.5o srpnová povodeň z roku 2002, následuje povodeň z ledna 2003 a března 

1981. 

Tab. 3: Soubory 30 největších povodní podle indexu Eo a E1.5o na pomezí západní a střední Evropy v období 1950-

2010. Barevně je vyznačen přibližný rozsah povodňových událostí (kategorie od nejtmavší po nejsvětlejší odstín: více 

než 50 %, 50-40 %, 40-30 % a méně než 30 % celkové rozlohy zájmového území). Červeně jsou vyznačeny povodně 

začínající v teplém půlroce. Zasažená plocha představuje součet ploch subpovodí, kde podíl v r
Q Q  dosáhl 1.5.  

6.2.3 Sezonalita 

Základní informace o výskytu povodní chladného a teplého půlroku v seznamech extrémních 

povodní byly nastíněny v předcházejících kapitolách. Zde je sezonalita uvažována podrobněji, 

alespoň s ohledem na jednotlivé měsíce v roce. Obr. 13a znázorňuje extremitu (resp. velikost 

zasažené oblasti) a rozmístění povodní v průběhu roku, obr. 13b představuje počet těchto 

vybraných událostí v jednotlivých měsících. Zobrazeno je 30 největších (resp. nejrozsáhlejších) 

povodňových událostí pro každý ze čtyř indikátorů – rozlohu a indexy extremity Eo, E1.2o a E1.5o. 

Uvažován je přitom vždy začátek události, tedy den, kdy se vyskytl první významný pík Qv. 

Vcelku nápadná je převaha extrémních povodní v zimním období a na začátku jara, kdežto 

zbytek jarního období a podzim jsou charakteristické nejmenší četností povodňových událostí. 

pořadí doba trvání povodně Eo pořadí doba trvání povodně E1.5o

zasažená 

plocha 

[tis. km
2
]

1 25.3.1988 - 8.4.1988 7948 1 11.8.2002 - 23.8.2002 3580 139

2 3.1.2003 - 23.1.2003 7299 2 3.1.2003 - 23.1.2003 2926 161

3 11.8.2002 - 23.8.2002 6621 3 11.3.1981 - 30.3.1981 2442 122

4 11.3.1981 - 30.3.1981 6351 4 25.3.1988 - 8.4.1988 2256 127

5 3.3.1956 - 20.3.1956 5961 5 25.1.1995 - 12.2.1995 2150 132

6 6.1.1982 - 17.1.1982 5930 6 9.7.1954 - 21.7.1954 2026 104

7 23.2.1970 - 28.2.1970 5708 7 29.3.2006 - 9.4.2006 2021 88

8 25.1.1995 - 12.2.1995 5661 8 21.12.1993 - 3.1.1994 1720 120

9 29.10.1998 - 13.11.1998 5423 9 23.2.1970 - 28.2.1970 1621 85

10 29.3.2006 - 9.4.2006 5289 10 1.1.1987 - 10.1.1987 1351 65

11 21.12.1993 - 3.1.1994 5165 11 29.10.1998 - 13.11.1998 1166 62

12 1.1.1987 - 10.1.1987 5053 12 10.6.1965 - 20.6.1965 1092 69

13 5.2.1980 - 24.2.1980 4761 13 20.7.1981 - 29.7.1981 973 56

14 9.7.1954 - 21.7.1954 4569 14 16.5.1999 - 26.5.1999 936 57

15 27.2.2002 - 15.3.2002 4239 15 6.1.1982 - 17.1.1982 892 47

16 10.6.1965 - 20.6.1965 4207 16 3.3.1956 - 20.3.1956 819 47

17 17.3.1988 - 26.3.1988 4125 17 22.8.2005 - 26.8.2005 811 53

18 13.4.1994 - 23.4.1994 3959 18 13.4.1994 - 23.4.1994 782 46

19 16.1.1968 - 27.1.1968 3817 19 1.4.1988 - 14.4.1988 608 40

20 26.3.1987 - 6.4.1987 3392 20 5.7.1958 - 16.7.1958 576 33

21 8.12.1974 - 18.12.1974 3253 21 17.3.1988 - 26.3.1988 575 33

22 3.3.1999 - 13.3.1999 3212 22 8.12.1974 - 18.12.1974 566 29

23 20.7.1981 - 29.7.1981 3105 23 14.1.1955 - 25.1.1955 504 38

24 31.1.1982 - 5.2.1982 2866 24 7.2.1984 - 12.2.1984 499 39

25 2.1.1994 - 16.1.1994 2843 25 9.4.1983 - 16.4.1983 483 35

26 24.12.1967 - 28.12.1967 2802 26 16.1.1968 - 27.1.1968 430 21

27 7.2.1984 - 12.2.1984 2757 27 6.7.1997 - 10.7.1997 428 13

28 21.3.2002 - 25.3.2002 2754 28 6.8.1985 - 12.8.1985 427 27

29 12.3.1979 - 30.3.1979 2725 29 24.12.1967 - 28.12.1967 419 24

30 14.1.1955 - 25.1.1955 2621 30 26.3.1987 - 6.4.1987 382 18
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V období od začátku září do konce listopadu se v souborech extrémních povodní objevuje jen 

jedna povodňová událost. Jde o povodeň z přelomu října a listopadu 1998, která vykazuje 

relativně velkou extremitu (viz obr. 13a) – vzhledem k indexům Eo a E1.5o se tato povodeň 

umístila na deváté, resp. jedenácté pozici. Ze skupiny letních povodní pak nápadně vystupuje 

povodeň ze srpna 2002.  

Rozložení počtu povodní v jednotlivých měsících má ve všech čtyřech grafech obr. 13b 

podobný charakter. Se změnou indikátoru se tedy sezonalita mění jen málo. S rostoucí hranicí 

započítaných poměrů 
vi ri

Q Q  v daných indexech je však dobře patrný úbytek povodní v lednu 

až březnu a naopak přibývání povodní v letních měsících a také v dubnu. Pokud bereme v úvahu 

pouze rozlohu povodňových událostí, dobře patrné je březnové maximum s celkem deseti 

povodněmi (33 %). Sekundární lednové maximum je však rovněž výrazné. Přes znatelné rozdíly 

v počtu povodňových událostí v zimních měsících však velikost těchto událostí v lednu až 

březnu (z hlediska rozlohy) vykazuje relativně podobné hodnoty (viz obr. 13a). S postupným 

přechodem k extrémním povodňovým událostem určeným dle hodnot indexů Eo, E1.2o a E1.5o se 

počet identifikovaných povodní v lednu a březnu spíše vyrovnává a jejich celkové množství 

ubývá. V případě indexu E1.2o dokonce v počtu převládají povodně lednové. Extremita 

lednových a březnových povodní však zůstává velice podobná. Úbytek zimních a jarních 

povodní nakonec nahrazují většinou povodně teplého půlroku (vyskytující se hlavně v červenci 

a srpnu). U indexu E1.5o je pak počet letních povodní největší. 
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Obr. 13: Sezonalita extrémních povodní a povodní rozsáhlých na pomezí západní a střední Evropy v období 1950-

2010. Část a znázorňuje velikost a sezonalitu 30 největších povodní z hlediska čtyř indikátorů – rozlohy [105 km2] 

a indexů extremity Eo [103], E1.2o [103] a E1.5o [103]. Část b představuje počet velkých povodní identifikovaných 

v jednotlivých měsících. V každém z grafů je znázorněno 30 povodní dle uvažovaných indikátorů. 
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Jak již bylo řečeno (a jak také vyplývá z obr. 13a), největší povodní z hlediska indexu Eo je jarní 

povodeň, která trvala od 25. března do 8. dubna 1988. Její rozsah a intenzitu průtoků 

v jednotlivých subpovodích naznačuje obr. 14. Barevně jsou zde odstupňovány hodnoty podílů 

vi ri
Q Q , které v rámci této povodně dosahují hodnot v rozmezí 1.0-2.8. V klasifikaci jsou 

přitom zohledněny hranice 1.2 a 1.5, které jsou využity ve výpočtech indexů E1.2o a E1.5o. 

Nápadné u této povodně je pokrytí téměř celého zájmového území, v podstatě nebyla zasažena 

pouze povodí Mázy a Emže a také povodí alpských toků, kde se typicky vyskytují povodně 

teplého půlroku.  

Obr. 14: Rozsah a velikost povodně z přelomu března a dubna 1988. Barevně jsou v rámci jednotlivých subpovodí 

odstupňovány hodnoty podílu vi ri
Q Q . Zdroje dat: GRDC (2007, 2011, 2014); Vogt et al. (2007); Eurostat (2014) 
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Největší letní povodní (a také největší povodní podle indexu E1.5o) je povodeň z období 11.-

23. srpna 2002. Její rozsah a velikost povodňových průtoků naznačuje obr. 15. Stejně jako 

v obr. 14, i zde barevná škála představuje hodnoty podílu 
vi ri

Q Q  v rámci jednotlivých 

subpovodí. Světlejší odstíny jsou přizpůsobeny hodnotám podílů 1.2 a 1.5, aby bylo možné 

představit si množství subpovodí, které vstupuje do výpočtu indexů E1.2o a E1.5o. Nejtmavší 

barva v obrázku zvýrazňuje oblasti s největší intenzitou průtoků. Maximální hodnota podílu 

vi ri
Q Q  dosahovala 6.7, a to na vodoměrné stanici v Praze. Zasažená oblast je znatelně menší 

než u předcházejícího příkladu povodně chladného půlroku, přesto zahrnuje téměř celé povodí 

horního Dunaje a velkou část povodí Labe.  

Obr. 14: Rozsah a velikost srpnové povodně v roce 2002. Barevně jsou v rámci jednotlivých subpovodí 

odstupňovány hodnoty podílu vi ri
Q Q . Zdroje dat: GRDC (2007, 2011, 2014); Vogt et al. (2007); Eurostat (2014) 
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6.2.4 Meziroční variabilita 

Vedle sezonality je důležitou charakteristikou extrémních povodní také meziroční variabilita, 

čili vývoj v čase. Obr. 16 znázorňuje rozložení extrémních (resp. rozsáhlých) povodní v období 

mezi lety 1950 a 2010. Analogicky k obr. 13 je zde zobrazena extremita (resp. zasažená plocha) 

30 největších povodní pro každý ze čtyř indikátorů – rozlohu a indexy extremity Eo, E1.2o a E1.5o 

(obr. 16a), a také počet těchto vybraných událostí v jednotlivých rocích (obr. 16b). Pro 

vyobrazení povodňových událostí na časové ose je opět uvažován začátek události. 

Při pohledu na grafy v obr. 16 jsou na první pohled patrné určité shluky povodňových 

událostí. První zaznamenanou povodní ve zkoumaném časovém období je letní (červencová) 

povodeň z roku 1954, kterou začíná kratší období kumulace povodní (do roku 1958). Poté 

nastává delší období bez výskytu extrémních povodní, přerušené až další letní (červnovou) 

povodňovou událostí v roce 1965. Pětiletý časový úsek s výskytem několika povodní je 

následně vystřídán desetiletím, ve kterém v závislosti na daném indikátoru figurují pouze jedna 

či dvě povodňové události. Téměř celá 80. léta jsou naopak charakteristická častějším výskytem 

extrémních povodňových událostí. Vrcholem je rok 1988 s výskytem největší povodně podle 

indexu Eo. Po určité odmlce dále následuje období od roku 1994 do 2006, kdy je rovněž 

zaznamenáno větší množství extrémních povodňových událostí. V rámci tohoto časového úseku 

se však vyskytují také kratší (jednoletá až dvouletá) období bez extrémních povodňových 

případů. 

Z hlediska počtu povodní (viz obr. 16b) se rovněž významně projevují 80. léta. V případě 

extrémních povodní dle indexu Eo a také povodní rozsáhlých se však maximum počtu 

zaznamenaných povodní objevuje v roce 2002, kdy se kromě letní povodně vyskytly také dvě 

zimní. Toto maximum se při uvažování větší povodňové intenzity přesouvá do roku 1988, kdy 

se nově v případě indexu E1.5o projevují dvě jarní povodně. Co se však nejvíce projevuje při 

celkovém pohledu na grafy v obr. 16b, je větší počet povodňových událostí v druhé polovině 

období 1950-2010. Pokud toto období rozdělíme rokem 1980 (a ten zároveň přiřadíme k druhé 

polovině období), můžeme v prvním časovém úseku mezi lety 1950 a 1979 pozorovat 

maximálně devět z 30 povodňových událostí. Toto platí pro každý ze čtyř souborů extrémních 

(resp. rozsáhlých) povodní. 



59 

 

Obr. 16: Meziroční variabilita extrémních povodní a povodní rozsáhlých na pomezí západní a střední Evropy 

v období 1950-2010. Část a znázorňuje meziroční variabilitu 30 největších povodní z hlediska čtyř indikátorů – 

rozlohy a tří indexů extremity (Eo, E1.2o, E1.5o). Část b představuje počet velkých povodní identifikovaných 

v jednotlivých rocích. V každém z grafů je znázorněno 30 povodní dle uvažovaných indikátorů. 

 



60 

 

7 DISKUSE 

Předkládaná práce se zabývá identifikací extrémních povodňových událostí na pomezí západní 

a střední Evropy v období 1950-2010 včetně kvantifikace jejich extremity a určení některých 

základních charakteristik. Metodika spočívá v nalezení časově souvisejících významných píků 

v 61letých řadách průměrných denních průtoků, přičemž významné píky nakonec tvoří 

jednotlivé povodňové události. Po určitém předvýběru povodňových událostí se přistupuje 

k jejich kvantifikaci pomocí různých variant indexu extremity. Výsledky lze následně porovnat 

a zvolit tak nejlépe vyhovující index. Tato kapitola diskutuje některé použité postupy v procesu 

identifikace a kvantifikace extrémních povodní a především také výsledky práce, které zahrnují 

seznamy největších povodní, jejich sezonalitu a meziroční variabilitu. V následujícím odstavci 

je rovněž zmíněna určitá nevýhoda hydrologických dat pro úkoly využívající dlouhé průtokové 

časové řady.  

U použitých dat je třeba počítat s určitým ovlivněním průměrných denních průtoků. Zásahy 

do přírodního prostředí v průběhu několika desetiletí totiž mohou výrazně změnit charakter 

odtokového procesu a vytvořit tak určité nehomogenity v dlouhodobých průtokových časových 

řadách. Kromě změn ve využití území, plošného odvodnění krajiny nebo úprav koryt toků jak 

v příčném, tak podélném profilu (Langhammer 2007), je odtok významně ovlivněn také stavbou 

vodních nádrží. Jejich hlavní funkcí je dlouhodobé vyrovnávání průtoků, v rámci ochranného 

objemu nádrže je však možné zachycení povodňové vlny a zmírnění projevů povodně (Brázdil 

et al. 2005). S tímto ovlivněním je nutné počítat v hodnocení četnosti a velikosti povodňových 

událostí. Snížení počtu nebo velikosti vrcholů povodňových vln nemusí být na ovlivněných 

tocích způsobeno přirozeně. Jedním z extrémních případů redukce povodňové vlny je případ 

z července roku 1954, kdy byla dokončována hráz vodní nádrže Slapy. Jen z části naplněná 

nádrž významně zmírnila dopady povodně. „Zatímco neovlivněný průtok 2920 m3/s by byl 

druhým největším ve 20. století po 15. březnu 1940, protékalo Prahou jen 2240 m3/s (Brázdil et 

al. 2005, s. 44). V případě jiných extrémních situací však může nastat i situace opačná, kdy je 

vzhledem k velké intenzitě povodňových událostí ovlivnění průtoků vlivem existence vodních 

nádrží zanedbatelné.  

Zpracování dat dále probíhá zčásti podle metodiky navržené Uhlemann et al. (2010). Jejich 

postup je však v této práci poněkud obměněn s ohledem na velikost zájmového území, vybraná 

data a také cíle této práce. Určité zvolené prvky metodiky ale stále mohou být sporné. Zaprvé se 

jedná o časovou obálku využitou k identifikaci časově souvisejících píků (viz kap. 5.3.2), které 

by v důsledku měly náležet jedné povodňové události. Uhlemann et al. (2010) zvolili časovou 

prodlevu tří dnů před a deset dnů po výskytu píku Qd > Q10, a to vzhledem k rychlosti pohybu 

atmosférických útvarů produkujících povodeň, době koncentrace povodňové vlny v povodí 

(třídenní prodleva) a času propagace povodňové vlny po proudu vodního toku (desetidenní 

prodleva). V praxi ale může nastat případ, kdy je hodnota Qd > Q10 naměřena pouze na stanici 

v dolním úseku toku nebo na stanici, kde se vrcholy průtokových vln systematicky opožďují 
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(případ Havoly či Sprévy). Proto je nutné použít delší časovou prodlevu také před výskytem 

Qd > Q10. V této práci tak bylo přistoupeno k časové obálce zahrnující deset dnů před a deset 

dnů po výskytu Qd > Q10 (s výjimkou průtoků na Havole či Sprévě, kde bylo počítáno dokonce 

dnů dvanáct). Stejnou časovou obálku pro nalezení maximálních průměrných denních průtoků 

souvisejících s jednou povodňovou událostí využil také Rodda (2005). Zvolená časová obálka 

však má svou kladnou i zápornou stránku. Na jednu stranu je toto časové rozmezí (s ohledem na 

propagaci povodňové vlny) přiměřené rozsahu zájmového území, na druhou stranu je však příliš 

dlouhé, neboť se v jeho rámci může vyskytnout více povodní, které spolu z hlediska 

atmosférických příčin nesouvisí. Proto se v této práci zavádí další pravidla pro rozdělení 

povodní (kap. 5.3.2), které sice byly označeny jako časově související, ale ve skutečnosti mohou 

být spojeny s odlišnými atmosférickými útvary. 

Druhým problematickým prvkem metodiky je samotné hodnocení extremity povodňových 

událostí, konkrétně zvolení hraniční hodnoty průměrných denních průtoků vstupujících do 

výpočtů extremity. Za základní hranici byla zvolena hodnota průměrného ročního maxima ( r
Q ) 

pro každou ze stanic, což však nepředstavuje příliš vysoké povodňové průtoky. S cílem zjistit, 

jak se změní pořadí extrémních povodní se zpřísněním hranice pro započítané průtoky, jsou 

proto v této práci navrženy dvě další hraniční hodnoty, představující násobek r
Q . V práci 

Uhlemann et al. (2010) využili autoři 2letého průtoku, který přibližně odpovídá hodnotě 
r

Q , 

resp. je nepatrně nižší než 
r

Q  (rozdíly v řádu desítek m3/s)5. Schröter et al. (2015) však zvolili 

vyšší hranici – a to průtok 5letý, přičemž vycházeli ze stejného vztahu, odvozeného v práci 

Uhlemann et al. (2010). Otázku, jaká hranice průměrných denních průtoků je vhodnější, ale 

nelze jednoduše zodpovědět. Volba pouhého násobku 
r

Q  v této práci patrně není úplně správná, 

neboť ve výsledku nepředstavuje stejnou úroveň N-letosti povodňových průtoků na daných 

stanicích. Vhodnější by bylo využít právě hodnot N-letých průtoků. Vzhledem k tomu, že 

návrhové průtoky ale nebyly pro všechny stanice k dispozici, přistoupilo se k využití násobku 

hodnoty r
Q , který také dokáže regulovat nižší povodňové průtoky.  

Jako výsledné byly nakonec prezentovány dva soubory 30 největších povodní (kap. 6.2.2), 

a to podle indexů Eo a E1.5o. Pokud první soubor (podle Eo) porovnáme se seznamem 30 

největších povodní podle Uhlemann et al. (2010), najdeme celkem 23 povodňových událostí, 

které se vyskytují v obou souborech. Doba trvání „shodných“ povodní se v každém ze souborů 

liší, stejně jako jejich pořadí, což je způsobeno odlišnou velikostí zájmového území 

i metodickým postupem identifikace povodní. Při porovnání těchto souborů je však rovněž 

potřeba zmínit, že výběr povodňových událostí v práci Uhlemann et al. (2010) se týká období 

1952-2002, v důsledku čehož tento seznam nemůže obsahovat lednovou povodeň z roku 2003 

(která se z hlediska obou indexů umístila na druhém místě) a jarní povodeň z roku 2006 

(umístěnou v první desítce). Celkem dobrá shoda panuje rovněž mezi seznamem podle 

Uhlemann et al. (2010) a druhým souborem extrémních povodní podle indexu E1.5o. Dohromady 

19 povodní se objevilo v obou souborech, pořadí událostí je však výrazně odlišné. Schröter 

                                                      

5 Dvouleté průtoky jsou odhadnuty pomocí výpočtu 50. percentilu dat aproximovaných GEV rozdělením. 
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et al. (2015) ve své práci využili podobného indexu jako Uhlemann et al. (2010), ve výsledku 

však autoři nabízí pouze srovnání extremity tří letních povodňových událostí, a to z roku 1954, 

2002 a 2013. Jako největší jim přitom vyšla událost z roku 2013, s velkým odstupem 

následovaná rokem 1954. V rámci souborů extrémních povodní podle indexů Eo a E1.5o je však 

povodeň ze srpna 2002 vždy extrémnější než povodeň z roku 1954. Důvodem je opět rozsah 

zájmového území, neboť Schröter et al. (2015) uvažují pouze německou část povodí Labe.  

Kompletní seznam extrémních povodní pro území České republiky prezentují dále 

Müller et al. (2015), příp. Barredo (2007) nabízí soubor 21 velkých evropských povodní 

(z déletrvajících srážek) sestavený s ohledem na výši způsobených škod. Porovnání těchto dvou 

souborů s výsledky podle indexů Eo a E1.5o však není příliš vhodné vzhledem k výrazněji 

odlišnému zájmovému území i způsobu hodnocení extremity. Přesto zmíním, že některé 

povodňové události identifikované pomocí indexů Eo a E1.5o lze také nalézt mezi 30 největšími 

povodněmi prezentovanými Müllerem et al. (2015), resp. mezi 21 povodňovými událostmi, 

které zmínil Barredo (2007). Vždy se však jedná pouze o jednotky událostí, s mírně větším 

počtem „shodných“ povodní v případě seznamu dle indexu E1.5o. Teoreticky by tak mohl 

seznam podle indexu E1.5o představovat povodně, které způsobily větší množství škod. Pokud se 

podíváme podrobněji na seznam 21 povodní, který sestavil Barredo (2007), nalezneme zde 

pouze šest povodňových událostí (z toho čtyři v teplém půlroku) nacházejících se v zájmovém 

území na pomezí západní a střední Evropy. Přesně těchto šest povodní je obsaženo také 

v souboru extrémních povodní podle indexu E1.5o (v případě indexu Eo se shodují tři povodně). 

Co se týče sezónního rozložení extrémních povodňových událostí, je v obou seznamech (ale 

výrazněji v případě indexu Eo) patrná převaha povodní chladného půlroku. Stejný výsledek 

vykazuje také práce Uhlemann et al. (2010). Naopak v seznamu 30 největších povodní (na 

území České republiky) podle Müllera et al. (2015) se nejvíce povodní vyskytuje v teplém 

půlroce. Důvodem může být jiná metodika hodnocení extremity nebo také to, že letních povodní 

přibývá zhruba od západu k východu. V jiném případě by mohl soubor s převahou letních 

povodní vzniknout uvažováním pouze průtoků vyšší intenzity (což obecně zvýhodňuje povodně 

teplého půlroku). Podrobnější pohled na sezonalitu však ukazuje vcelku totožné rysy rozložení 

extrémních povodňových událostí v průběhu roku. V případě této práce i ve studiích Uhlemann 

et al. (2010) a Müllera et al. (2015) jsou totiž shodně identifikovány periody se zvýšenou 

frekvencí výskytu extrémních povodní (i když absolutní počty se pro jednotlivé měsíce liší). Jde 

především o konec prosince a leden, březen a začátek dubna, a pak také letní měsíce. Podzim je 

naopak vždy charakteristický minimem ve výskytu extrémních povodní. Stejné charakteristiky 

sezonality se však projevují také obecně – nejen u extrémních, nýbrž také v případě méně 

významných povodňových událostí. Příkladem může být sezonalita povodní identifikovaných 

v České republice pro období 1975-2000 Čekalem a Hladným (2008) (viz kap. 3.2). Např. 

v Rakousku by však tato podobnost platila již méně, neboť zimních a jarních povodní 

souvisejících s táním sněhové pokrývky je zde velice málo. Letní povodňové události zřetelně 

převládají (Blöschl et al. 2012). 
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V každém případě vyjadřují tyto rysy sezonality průměrný stav za dlouhé časové období. Ve 

skutečnosti je rozložení extrémních povodňových událostí v průběhu zkoumaného období mezi 

lety 1950 a 2010 vcelku nerovnoměrné. Výskyt extrémních povodní se projevuje spíše v jistých 

kumulacích, což potvrzují rovněž Uhlemann et al. (2010) a Müller et al. (2015). Určitá 

charakteristická období snížené nebo zvýšené frekvence výskytu povodní jsou přitom totožná 

s výsledky těchto prací. Uhlemann et al. (2010) např. zmiňuje časové úseky s minimálním 

výskytem extrémních povodní (konec 50. let - polovina 60. let, začátek 70. let, konec 80. let - 

začátek 90. let), které jsou dobře patrné také v obr. 16. K tomuto seznamu by se z výsledků této 

práce dalo přidat ještě prvních a posledních pět let zkoumaného období. Srovnání těchto závěrů 

s Müllerem et al. (2015) také nabízí určité shodné charakteristiky meziroční variability. 

Jmenovat lze např. vyšší frekvenci výskytu extrémních povodní v 80. letech 20. století a naopak 

pokles počtu identifikovaných povodní v letech devadesátých. Odlišné je pak poslední pětileté 

období mezi lety 2006-2010, které je v práci Müllera et al. (2015) charakteristické spíše větším 

výskytem povodní. Zmíněné zvýšení počtu extrémních povodní v druhé polovině zkoumaného 

období je nakonec opět shodné se zjištěními Uhlemann et al. (2010). Uvažované časové období 

je však pro nastínění jakýchkoliv trendů ve výskytu extrémních povodňových událostí příliš 

krátké.  
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8 ZÁVĚR 

Předkládaná práce pojednává o extrémních povodních na pomezí západní a střední Evropy mezi 

lety 1950 a 2010. Nabízí jak seznamy největších povodňových událostí sestavené na základě 

dvou indexů extremity, tak základní charakteristiky extrémních povodní týkající se sezonality 

a meziroční variability. Seznamy extrémních povodní podle indexů Eo a E1.5o ukazují, že se 

zpřísněním hranice započítaných průměrných denních průtoků přibývá v souboru povodní 

teplého půlroku, jejichž původní zasažená plocha je výrazně menší než v případě povodní 

zimního typu. V obou seznamech ale povodně chladného půlroku stále převládají. 

Ze srovnání výsledků s dalšími studiemi vyplývá, že některé charakteristiky vybraných 

povodňových událostí jsou shodné se zjištěnými parametry extrémních povodní 

identifikovaných pouze pro území Německa nebo České republiky. Celkový obraz o extrémních 

povodních celého zájmového území je tak zřejmě vytvořen kombinací příspěvků jednotlivých 

povodí, či spíše dílčích částí zájmového území. Odráží se zde proměnná sezonalita 

povodňových událostí, které na západě mají charakter převážně zimní a na východě letní.  

V rozsáhlém prostoru zájmového území se tedy může nacházet určitá hranice, která 

odděluje území s převládajícím výskytem povodní v chladném, resp. teplém půlroce. Otázku, 

kudy tato myšlená čára prochází, bude možné zodpovědět v rámci detailnějšího zkoumání 

sezonality povodňových událostí v jednotlivých subpovodích. Možná by se tímto způsobem 

dala nalézt přirozená (hydrometeorologická) hranice mezi západní a střední Evropou, pomocí 

které by bylo vhodné oddělit případy extrémních povodní vyskytujících se převážně v západní, 

nebo střední Evropě.  

Zároveň by tato hranice mohla oddělovat území, kde povodně vznikají v důsledku odlišných 

meteorologických příčin. Jako další rozšíření této práce se tedy nabízí studium cirkulačních 

podmínek, příp. anomálií meteorologických prvků, které představují jednu z příčin vzniku 

extrémních povodní a které se budou lišit v prostoru západní a střední Evropy. Kromě toho se 

nabízí i srovnání extrémních povodňových událostí se srážkovými extrémy. 

Závěrem je však důležité zmínit, že samotné anomálie a extrémy meteorologické většinou 

nemusí stačit ke vzniku výjimečných povodňových událostí. Podstatou může být spíše 

neobvyklá souhra různých faktorů (zahrnujících např. také předchozí nasycení povodí), které 

hrají roli při vzniku extrémních povodňových událostí.  
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Příloha 1: Uvažované vodoměrné profily a jejich základní charakteristiky včetně dostupnosti dat. Průměrné roční 

maximum označuje hodnotu rQ  pro každou z vodoměrných stanic; dostupností dat je myšleno období, pro které jsou 

časově řady průměrných denních průtoků k dispozici (z databáze GRDC, ČHMÚ či národních hydrologických 

ročenek).  

vodoměrný profil vodní tok

rozloha 

subpovodí 

[km
2
]

průměrné roční 

maximum 

[m
3
/s]

dostupnost dat

Domat/Ems Rýn 3229 556 1950-2010

Diepoldsau, Rietbrücke Rýn 2890 966 1955-2010

Neuhausen, Flurlingerbrücke Rýn 5768 689 1950-1955, 1957-2010

Rekingen Rýn 2831 1038 1950-2010

Bern, Schönau Aara 2945 339 1950-2010

Murgenthal Aara 7174 670 1950-2010

Brugg Aara 1607 785 1950-2010

Mellingen Reuss 3382 434 1950-2010

Untersiggenthal, Stilli Aara 2493 1439 1950-2010

Rheinfelden, Messstation Rýn 2207 2589 1950-2010

Basel-Rheinhalle Rýn 1371 2719 1950-2010

Maxau Rýn 14299 3138 1950-2009

Speyer Rýn 2935 3063 1951-2009

Plochingen Neckar 3995 377 1950-2010

Lauffen Neckar 3921 646 1950-2009

Rockenau-SKA Neckar 4794 1067 1951-2009

Worms Rýn 2986 3467 1950-2009

Kemmern Mohan 4251 334 1950-2010

Schweinfurt Mohan 8464 581 1950-2009

Würzburg Mohan 1316 592 1950-2010

Steinbach Mohan 3883 734 1965-2009

Kleinheubach Mohan 3591 814 1959-2009

Frankfurt a.M. Osthafen Mohan 3259 922 1964-2009

Mainz Rýn 4615 4157 1950-2009

Grolsheim Nahe 4013 343 1950-2009

Kaub Rýn 1269 4332 1950-2009

Leun-neu Lahn 3571 276 1950-2009

Fremersdorf Sára 6983 593 1953-2009

Trier UP Mosela 16874 1894 1950-1962, 1965-2009

Cochem Mosela 3231 2065 1950-2010

Andernach Rýn 5402 6306 1950-2009

Köln Rýn 4683 6561 1950-2009

Düsseldorf Rýn 3448 6544 1950-2009

Rees Rýn 11620 6811 1950-2009

Lobith Rýn 1500 6680 1950-2010

Němčice Labe 4301 275 1950-2010

Nymburk Labe 5420 407 1950-2010

Brandýs nad Labem Labe 3389 556 1951-2010

Bechyně Lužnice 4055 128 1950-2010

Písek Otava 2914 179 1951-2010

Nespeky Sázava 4038 152 1950-2010

Beroun Berounka 8284 289 1951-2010

Praha Vltava 7439 744 1951-2010

Louny Ohře 4962 197 1950-2010

Děčín Labe 6321 1371 1950-2010

Dresden Labe 1973 1378 1950-2010

Torgau Labe 2115 1332 1950-2010

Bad Liebenwerda Černý Halštrov 3184 54 1961-2010

Wittenberg Labe 3484 1422 1951-2010

Bad Düben Mulda 6171 434 1961-2010

Aken Labe 2043 1672 1950-2010

Rudolstadt Sála 2678 122 1950-1951, 1953-2010

Laucha Unstruta 6218 98 1950-2010

Halle-Trotha UP Sála 9083 356 1955-2010

Calbe-Grizehne Sála 5740 388 1950-2010
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Barby Labe 248 1992 1950-2010

Magdeburg-Strombrücke Labe 882 1837 1950-2010

Tangermünde Labe 2838 1860 1961-2010

Berlin Mühlendamm  OP Spréva 9707 74 1956-2003

Ketzin Havola 6466 147 1950-2008

Rathenow, Hauptschleuse UP Havola 3115 162 1951-2008

Wittenberge Labe 6464 2018 1950-2009

Neu Darchau Labe 8418 1977 1950-2008

Hundersingen Dunaj 2647 165 1950-2008

Augsburg u. Wertach Lech 3800 505 1960-2009

Ingolstadt Dunaj 13554 1044 1950-2009

Oberndorf Dunaj 6447 1159 1950-2009

Regensburg/Schwabelweis Dunaj 8951 1470 1950-2007

Pfelling Dunaj 2288 1484 1950-2008

Landau Isar 8467 509 1950-2009

Hofkirchen Dunaj 1342 1878 1950-2009

Innsbruck Inn 5792 651 1951-2010

Wasserburg Inn 6191 1253 1950-2009

Burghausen Salzach 6649 1193 1950-2009

Schärding Inn 7032 2617 1951-2010

Passau Ingling Inn 420 2623 1950-2009

Achleiten Dunaj 3073 3977 1950-2010

Linz Dunaj 2837 3902 1950-1990, 1992-1999

Steyr Enže 5915 1035 1965-2010

Kienstock Dunaj 10565 5667 1950-2010

Korneuburg Dunaj 5567 5660 1950-1990, 1996-2010

Olomouc - Nové Sady Morava 3324 139 1950-2010

Kroměříž Morava 3706 351 1950-2010

Strážnice Morava 2116 398 1950-2010

Trávní Dvůr Dyje 3531 65 1950-2010

Ivančice Jihlava 2682 80 1950-2010

Břeclav-Ladná Dyje 6066 191 1951-2009

Moravský Ján Morava 2703 526 1950-2010

Bratislava Dunaj 5665 5857 1950-2010

Heldra Werra 4302 197 1951-2010

Allendorf Werra 864 209 1950-2010

Letzter Heller Werra 321 228 1950-2010

Rotenburg Fulda 2523 178 1950-2010

Grebenau Fulda 452 191 1951-2010

Guntershausen Fulda 3391 319 1950-2010

Hann.-Münden Vezera 589 548 1950-2010

Wahmbeck Vezera 554 565 1950-2010

Karlshafen Vezera 1798 644 1950-2010

Bodenwerder Vezera 1130 667 1950-2010

Vlotho Vezera 1694 716 1954-2010

Porta Vezera 1544 778 1950-2010

Liebenau Vezera 748 778 1954-2010

Dörverden Vezera 2200 790 1954-2010

Celle Aller 4374 118 1950-2010

Marklendorf Aller 2835 161 1950-2010

Herrenhausen Leine 5304 230 1950-2010

Schwarmstedt Leine 1139 259 1950-2010

Rethem Aller 1078 408 1950-2010

Intschede Vezera 880 1181 1950-2010

Borgharen Máza 21301 1448 1950-1990, 1994-2010

Megen Dorp Máza 7679 1395 1950-2000, 2005-2010

Greven Emže 2842 204 1950-2010

Rheine Unterschleuse UP Emže 898 225 1950-2010

Dalum Emže 1241 240 1965-2010

Versen Emže 3388 350 1950-2010
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Příloha 2: Seznam 80 povodní s nejrozsáhlejším zasaženým územím, jejich základní charakteristiky a extremita 

vypočítaná dle jednotlivých indikátorů. Hodnoty napsané kurzívou označují pořadí povodní podle zasažené plochy 

a jednotlivých indexů 

povodeň (datum výskytu)
počet 

dnů
Eo El E1.2 o E1.5 o

1 1.12.1952 - 5.12.1952 5 85 77 96 79 1153 80 58 80 193 79 75 59

2 21.12.1952 - 27.12.1952 7 97 68 121 66 1340 77 63 79 693 61 85 56

3 9.7.1954 - 21.7.1954 13 201 18 341 12 4569 14 244 15 3306 9 2026 6

4 28.12.1954 - 6.1.1955 10 85 78 107 75 1837 58 117 47 896 50 247 39

5 14.1.1955 - 25.1.1955 12 149 33 207 27 2621 30 137 35 1707 23 504 23

6 25.3.1955 - 11.4. 1955 18 112 46 136 53 2070 47 122 42 663 64 322 33

7 3.3.1956 - 20.3.1956 18 326 2 422 4 5961 5 341 6 3046 13 819 16

8 25.2.1957 - 3.3.1957 7 123 41 136 54 1903 51 106 55 132 80 - -

9 25.2.1958 - 10.3.1958 14 169 25 205 28 2609 32 144 32 1058 39 - -

10 5.7.1958 - 16.7.1958 12 104 57 148 45 2145 45 122 43 1563 27 576 20

11 23.3.1965 - 6.4.1965 15 101 63 113 70 1727 65 102 59 339 74 - -

12 30.5.1965 - 10.6.1965 12 123 40 147 46 2146 44 121 44 795 57 147 49

13 10.6.1965 - 20.6.1965 11 218 14 305 15 4207 16 231 19 2795 14 1092 12

14 6.12.1965 - 15.12.1965 10 105 53 124 60 1518 72 80 73 512 71 64 63

15 20.12.1965 - 28.12.1965 9 128 39 155 43 2302 40 144 33 1056 40 59 65

16 3.1.1966 - 7.1.1966 5 98 66 112 71 1587 70 95 67 274 78 - -

17 8.2.1966 - 17.2.1966 10 105 54 122 62 1943 49 118 46 547 70 62 64

18 23.7.1966 - 1.8.1966 10 109 48 137 50 1838 57 99 62 1001 43 138 50

19 11.12.1966 - 17.12.1966 7 119 44 143 48 1890 52 110 51 565 69 - -

20 22.12.1966 - 29.12.1966 8 99 64 109 73 1727 64 109 52 299 77 - -

21 24.12.1967 - 28.12.1967 5 153 30 192 31 2802 26 167 25 1357 31 419 29

22 16.1.1968 - 27.1.1968 12 207 17 248 19 3817 19 235 18 1613 24 430 26

23 23.2.1970 - 28.2.1970 6 283 5 402 7 5708 7 335 7 3834 5 1621 9

24 20.3.1970 - 7.4.1970 19 137 37 165 39 2457 36 141 34 852 51 261 36

25 20.4.1970 - 1.5.1970 12 101 61 122 65 1627 69 89 69 820 56 - -

26 12.5.1970 - 17.5.1970 6 88 75 112 72 1360 76 69 77 659 65 100 54

27 10.8.1970 - 14.8.1970 5 90 72 118 69 1499 73 77 75 949 47 84 57

28 8.12.1974 - 18.12.1974 11 170 24 228 20 3253 21 183 22 1608 25 566 22

29 28.12.1974 - 11.1.1975 15 120 42 153 44 2301 41 135 37 1282 32 228 40

30 13.1.1976 - 26.1.1976 14 102 60 120 67 1783 62 101 60 652 66 160 48

31 8.8.1978 - 11.8.1978 4 87 76 94 80 1256 79 68 78 312 75 - -

32 12.3.1979 - 30.3.1979 19 160 27 180 34 2725 29 162 29 596 68 - -

33 17.6.1979 - 22.6.1979 6 101 62 129 59 1682 67 88 70 708 60 256 37

34 5.2.1980 - 24.2.1980 20 278 6 335 13 4761 13 275 13 2083 17 70 61

35 22.7.1980 - 31.7.1980 10 108 49 136 52 1764 63 95 66 851 53 137 51

36 11.3.1981 - 30.3.1981 20 269 9 400 8 6351 4 393 3 4161 4 2442 3

37 20.7.1981 - 29.7.1981 10 153 29 227 21 3105 23 169 24 2010 18 973 13

38 5.12.1981 - 19.12.1981 15 147 35 165 40 2618 31 163 27 381 73 - -

39 1.1.1982 - 9.1.1982 9 98 67 122 63 1687 66 98 64 730 58 80 58

40 6.1.1982 - 17.1.1982 12 314 4 404 5 5930 6 349 5 3052 12 892 15

41 31.1.1982 - 5.2.1982 6 178 21 207 26 2866 24 163 28 981 45 - -

42 9.4.1983 - 16.4.1983 8 119 43 165 38 2172 43 117 49 1480 30 483 25

43 25.5.1983 - 31.5.1983 7 105 52 155 42 1942 50 100 61 1500 29 378 31

44 7.2.1984 - 12.2.1984 6 149 34 199 29 2757 27 163 26 1517 28 499 24

45 6.8.1985 - 12.8.1985 7 96 70 131 58 1813 60 98 65 1143 36 427 28

46 31.5.1986 - 18.6.1986 19 104 56 133 56 1878 53 105 56 673 63 199 45

47 1.1.1987 - 10.1.1987 10 247 11 331 14 5053 12 309 11 3224 11 1351 10

48 3.3.1987 - 10.3.1987 8 142 36 164 41 2187 42 117 48 610 67 95 55

49 26.3.1987 - 6.4.1987 12 162 26 211 23 3392 20 214 20 1903 19 382 30

50 11.4.1987 - 20.4.1987 10 81 80 99 77 1406 75 79 74 836 55 - -

51 17.3.1988 - 26.3.1988 10 228 13 294 16 4125 17 237 17 2602 15 575 21

52 25.3.1988 - 8.4.1988 15 381 1 548 1 7948 1 460 1 5356 2 2256 4

53 1.4.1988 - 14.4.1988 14 106 51 146 47 2079 46 119 45 1214 35 608 19

54 15.2.1990 - 20.2.1990 6 149 32 186 32 2443 37 132 39 1016 42 318 34

55 21.12.1993 - 3.1.1994 14 256 10 377 9 5165 11 294 12 3386 7 1720 8

56 2.1.1994 - 16.1.1994 15 156 28 195 30 2843 25 176 23 1777 22 166 47

57 13.4.1994 - 23.4.1994 11 190 19 265 18 3959 18 238 16 2575 16 782 18

58 25.1.1995 - 12.2.1995 19 274 8 403 6 5661 8 331 8 3756 6 2150 5

59 1.6.1995 - 4.6.1995 4 83 79 97 78 1300 78 71 76 493 72 - -

60 26.2.1997 - 2.3.1997 5 99 65 124 61 1675 68 93 68 688 62 101 53

zasažená 

plocha [tis. 

km
2
]

E [tis.]
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61 6.7.1997 - 10.7.1997 5 103 59 139 49 1954 48 106 54 849 54 428 27

62 19.7.1997 - 22.7.1997 4 88 74 109 74 1564 71 86 71 712 59 207 43

63 29.10.1998 - 13.11.1998 16 275 7 361 10 5423 9 329 9 3331 8 1166 11

64 20.2.1999 - 26.2.1999 7 150 31 178 35 2420 38 133 38 1227 33 - -

65 3.3.1999 - 13.3.1999 11 183 20 213 22 3212 22 194 21 959 46 68 62

66 12.5.1999 - 17.5.1999 6 104 58 136 51 1856 55 103 57 1027 41 336 32

67 16.5.1999 - 26.5.1999 11 117 45 185 33 2492 35 136 36 1873 20 936 14

68 10.3.2000 - 24.3.2000 15 95 71 120 68 1877 54 114 50 903 49 214 42

69 22.3.2001 - 27.3.2001 6 177 22 211 24 2524 34 128 41 1219 34 - -

70 28.1.2002 - 8.2.2002 12 132 38 168 36 2538 33 156 30 1095 37 283 35

71 14.2.2002 - 23.2.2002 10 105 55 132 57 1803 61 102 58 948 48 219 41

72 27.2.2002 - 15.3.2002 17 243 12 294 17 4239 15 253 14 1802 21 177 46

73 21.3.2002 - 25.3.2002 5 175 23 211 25 2754 28 145 31 994 44 74 60

74 11.8.2002 - 23.8.2002 13 218 15 482 3 6621 3 359 4 4926 3 3580 1

75 3.1.2003 - 23.1.2003 21 323 3 505 2 7299 2 429 2 5460 1 2926 2

76 14.1.2004 - 17.1.2004 4 89 73 100 76 1449 74 82 72 306 76 137 52

77 19.3.2005 - 29.3.2005 11 97 69 122 64 1849 56 107 53 852 52 206 44

78 22.8.2005 - 26.8.2005 5 111 47 166 37 2338 39 130 40 1563 26 811 17

79 29.3.2006 - 9.4.2006 12 216 16 342 11 5289 10 314 10 3297 10 2021 7

80 3.6.2010 - 5.6.2010 3 107 50 134 55 1822 59 98 63 1075 38 254 38


