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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá historickými povodněmi na Sázavě. Jsou zde popsány typy a 

charakteristiky povodní. Práce shrnuje metody výzkumu historických povodní. Práce přináší 

přehled všech známých povodní na Sázavě od roku 1515 až do roku 2006. Pro výzkum těchto 

povodní bylo použito několik předchozích prací o Sázavě a také historické dokumenty 

z archivů. Ze zjištěných událostí je vytvořena sezonalita povodní. Povodeň v roce 1909 byla v 

profilu Kácov zkoumána detailněji. Podrobně jsou rozebrány příčinné faktory povodně i jejich 

průběh a průběh povodně samotné. Pro profil Kácov byla vypočtena měrná křivka a popsána 

povodňová vlna. Byly hodnoceny postupové doby povodně. 

Klíčová slova: povodně, historické povodně, Sázava, Kácov, sezonalita, 1909 

Abstract 

This Bachelor thesis deal with the problems of floods on river Sazava. There are described 

types and characteristic of floods. The thesis sums up methods of historical flood research. It 

reviews all known floods on Sazava since 1515 up until 2006. While researching these floods, 

some previous works about Sazava and also historical documents from archives were used. 

From the found events, the seasonality of floods is made. The floods in 1909 was researched in 

more detail in the Kacov profile. The cause-factors of the floods and their process are studied 

closely as is the process of the flood itself. For the Kacov profile, the specific curve was 

calculated and the flood wave was described. The progression times of the flood were 

evaluated. 

Key words: flood, historical flood, Sázava, Kácov, sezonality, 1909 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

OBSAH 

1 ÚVOD ............................................................................................................................. 8 

1.1 Cíl práce ................................................................................................................... 8 

2 METODIKA PRÁCE .......................................................................................................... 9 

2.1 Metody výzkumu historických povodní .................................................................. 9 

2.1.1 Povodňové značky .......................................................................................... 10 

2.1.2 Historické dokumenty .................................................................................... 11 

2.1.3 Osobní korespondence ................................................................................... 12 

2.1.4 Oficiální dokumenty ....................................................................................... 12 

2.1.5 Další zdroje informací o povodních (kramářské písně, obrazová 

dokumentace, ...) ..................................................................................................... 12 

2.1.6 Rekonstrukce paleopovodní ........................................................................... 13 

2.2 Metody určování sezonality povodní .................................................................... 13 

2.2.1 Metoda sezónního opakování ........................................................................ 13 

2.2.2 Metoda polárních grafů .................................................................................. 15 

2.2.3 Metoda směrové statistiky ............................................................................. 15 

2.2.4 Metoda kumulativních četností ..................................................................... 15 

2.3  Data a postup zpracování ..................................................................................... 15 

3 POVODNĚ ..................................................................................................................... 16 

3.1 Dosavadní poznatky o historických povodních v ČR ............................................. 17 

3.2 Měrná křivka ......................................................................................................... 18 

3.3 Průtoková vlna ...................................................................................................... 18 

3.4 N-leté průtoky ....................................................................................................... 19 

3.5 Typy povodní ......................................................................................................... 20 

3.5.1 Povodně způsobené dešťovými srážkami ...................................................... 20 

3.5.2 Povodně způsobené táním sněhu .................................................................. 21 

3.5.3 Povodně smíšené ............................................................................................ 21 

3.5.4 Povodně způsobené chodem ledových ker .................................................... 22 

3.5.5 Povodně způsobené antropogenními vlivy (zvláštní povodeň) ..................... 23 

3.6 Další charakteristiky ovlivňující povodně .............................................................. 24 

4 SÁZAVA......................................................................................................................... 29 

5 POVODNĚ NA SÁZAVĚ.................................................................................................. 31 



 

6 
 

5.1 Sezonalita povodní ................................................................................................ 39 

5.2 Sezonalita povodní na Sázavě ............................................................................... 39 

5.2.1 Vývoj sezonality na řece Sázavě ..................................................................... 42 

6 POVODEŇ 1909 ............................................................................................................ 43 

6.1 Meteorologické vyhodnocení povodně ................................................................ 45 

6.2 Analýza průběhu povodňové vlny v profilu Kácov ................................................ 52 

6.2.1 Měrná křivka ................................................................................................... 54 

6.2.2 Povodňová vlna .............................................................................................. 58 

7 DISKUSE ........................................................................................................................ 60 

8 ZÁVĚR ........................................................................................................................... 61 

9 LITERATURA ................................................................................................................. 63 

PŘÍLOHY .......................................................................................................................... 68 

 

 

Seznam tabulek 

Tab. č. 1: Klasifikace sezonality podle Elledera 

Tab. č. 2: Objemový podíl vody pro různé typy sněhu 

Tab. č. 3: Chronologie povodní na Sázavě 

Tab. č. 4: N-leté průtoky na Sázavě v profilu Kácov 

 

Seznam grafů 

Graf č. 1: Sezonalita povodní na řece Sázavě podle klasifikace Brázdila a kol. (2005) 

Graf č. 2: Sezonalita povodní na řece Sázavě podle klasifikace Elledera (2008b) 

Graf. č. 3: Sezonalita na Sázavě metodou polárního grafu 

Graf. č. 4: Vývoj sezonality povodní na Sázavě podle klasifikace Brázdila a kol. (2005) 

Graf. č. 5: Průběh teplot v první dekádě února 1909 – maximum, minimum a průměr 

Graf. č. 6: Průběh vodních stavů na měrné stanici v Kácově od ledna do března 1909 

Graf. č. 7: Měrná křivka pro řeku Sázavu – měrný profil Kácov 

Graf. č. 8: Porovnání současné MK a křivky z první čtvrtiny 20. stol. pro profil Kácov   

Graf. č. 9: Povodňová vlna povodně na řece Sázavě v roce 1909 na měrném profilu Kácov 

Graf. č. 10: Vývoj povodně v jednotlivých měrných profilech 

 

 



 

7 
 

Seznam obrázků 

Obr. č. 1: Povodňová značení na radnici v německém Pasově (pohled od Dunaje) 

Obr. č. 2: Pamětní kniha města Světlé nad Sázavou 

Obr. č. 3: Měrná křivka 

Obr. č. 4: Graf průběhu povodňové vlny 

Obr. č. 5: Povodně v roce 2002 v Praze – dlouhotrvající deště 

Obr. č. 6: Rozpraskaná ledová pokrývka na řece Bečvě v roce 2010 

Obr. č. 7 a 8: Následky protržení hráze vodního díla na Bílé Desné v roce 1916 

Obr. č. 9: Město Longarone, Itálie, před sesuvem 

Obr. č. 10: Město Longarone po sesuvu půdy   

Obr č. 11: Voda získaná ze sněhu 

Obr. č. 12: Mapa Posázaví 

Obr. č. 13: Povodeň 1909 v Norimberku 

Obr. č. 14: Povodeň 1909 ve Frankfurtu 

Obr. č. 15: Povodeň 1909 v Kissingenu 

Obr. č. 16 - 21 : Výškové synoptické mapy geopotenciální výšky 500 hPa 1.2.1909 – 6.2.1902 

Obr. č. 22: Vývoj teplot v Klementinu v první dekádě února roku 1909 

Obr.č. 23: Množství srážek spadlých v povodí Sázavy 4.2.1909 a během 5 dní od 1.2. do 5.2. 
1909 

Obr. č. 24: Limnigraf v Kácově u železného silničního mostu 

Obr. č. 25: Záplavové území řeky Sázavy u Kácova 

Obr. č. 26: Mapa Kácova s vyznačeným měrným profilem Kácov –1891 - 1898 u jezu pod 
budovou zámku, od 1898 na silničním mostě 

Obr. č. 27: Mapa Kácova z 19. Století 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dopis c.k. státnímu hejtmanství v Ledči nad Sázavou 

Příloha č. 2: Raport pana Duška z února 1909 o výškách vodníh stavu Sázavy 
Hyrometeorologickému úřadu 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

1 ÚVOD 

 Povodně na Sázavě se vyskytovaly vždy. Řeka se rozvodnila, zaplavila pole, louky i domy. 

Povodeň 2002 byla velmi ničivá a ve Zruči nad Sázavou dosáhla až na náměstí MUDr. Josefa 

Svobody. Při projíždění Posázavským Pacifikem ze Zruče do Ledče byla vidět voda ještě lépe, 

člověk měl pocit, že voda musí podemlít koleje. Trať to ale zvládla. Ale na ten pohled se 

vzpomene vždy, když se velká voda znovu blíží. Je tedy třeba znát historii, poučit se z ní 

a vědět, jak se s takovouto událostí, co nejlépe vypořádat. 

Již Krolmus (1845) varoval před povodněmi: „Každý liják, dlouhé deště, množství sněhů, tuhé 

a dlouhé zimy, náhlé tání s povětrností teplou, budiž vejstrahou všechněm pobřežanům 

a podolanům, našim krajanům, aby nečekali až jim voda do světnic přijde, teprv své věci 

odstraňovali. To jest pozdě. Lépeť jest desetkráte jednu věc přeložiti, nežli jednou ji stratiti.“ 

Sázava pramení ve Žďárských vrších a ústí u Davle do Vltavy po 226 km dlouhé cestě. Protéká 

rybník Velké Dářko a pokračuje přes města Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Světlou nad 

Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Kácov, Sázavu, Čerčany a Týnec nad Sázavou až 

do Davle. Všem těmto městům a mnoha dalším způsobuje v době zvýšených průtoků velké 

problémy. 

V pamětní knize města Zruče nad Sázavou z let 1902 - 1945 se píše o Údolí Sázavy: „Jen někdy 

zde tábořili skauti, které sem vábilo půvabné údolí Sázavy. Údolí má tuto zvláštnost: je-li jeden 

břeh skalnatý nebo příkrého svahu, je druhý nízký, rozvinutý a obráceně. Skály tvoří mnohde 

srázy, porostlé místní květenou, zakrslými keříky i stromovím. Řeka Sázava protéká místy 

i lučinami, břehy jsou porostlé vrbami i olšemi, místy jsou břehy již regulovány. Na jaře a po 

velkých deštích se řeka rozvodňuje a zaplavuje louky i pole. Spisovatel Jan Vrba v knize Sázava 

napsal: ‚Sázava je podivná řeka. ‘“ 

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je analyzovat povodně na Sázavě. Seznámit se s metodami výzkumu 

historických povodní na území Česka. Dále na základě dostupných dat o povodních na Sázavě 

vytvořit jejich sezonalitu. Z dat poskytnutých ČHMÚ provést analýzu povodně v roce 1909, 

vytvořit konsumpční křivku, stanovit postupovou dobu povodně a zhodnotit předběžné 

faktory, které předcházely povodni na základě analýzy srážek a teplot. Tuto povodňovou 

událost poté porovnat s dalšími povodími ve stejném období a popsat regionální rozsah 

povodně. 
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2 METODIKA PRÁCE 

2.1 Metody výzkumu historických povodní 

Rekonstrukce historických povodní je výzkum charakteristik jednotlivých událostí 

z nepřímých informací a dat (Ruiz-Bellet et al., 2015). Tyto informace přináší historické 

prameny. Připomínají především takové povodně, které způsobily škodu na majetku a nebo 

přinesly lidské oběti (Munzar a Ondráček, 2012), proto jsou informace omezené. „Vedení 

záznamů bylo odrazem přirozeného zájmu člověka o přírodní katastrofy, které bezprostředně 

ovlivňovaly jeho praktický život, včetně psychiky a percepce světa. Záznamy ovšem většinou 

nemají systematický charakter, i když zřejmě postihují většinu povodní s nejvýraznějšími 

dopady“ (Brázdil a kol., 2005). Podle Elledera (2007) je u nás nejvíce záznamů o povodních na 

Vltavě a Labi. Je však nutné si uvědomit, že při bádání vědce může omezovat množství i úroveň 

záznamů o povodňových událostech v průběhu času. Tento autor pokračuje příkladem o Vltavě 

a tvrzením, že  data ze 16. století jsou přesnější než ty z období po bitvě na Bílé hoře 

(17. století). K tomuto dodávají Munzar a Ondráček (2012), že problém byl také v období 70. 

let minulého století, v době komunistické normalizace, kdy se i u takovýchto přírodních 

katastrof projevila snaha státních orgánů událost utajovat, aby špatné zprávy nenarušily 

budovatelský optimismus. 

Při hledání informací o povodni je nutno hledat různé podklady, písemné prameny 

i materiální památky. Při dokumentaci události je ale také velmi prospěšný terénní výzkum 

uvádí Munzar a Ondráček (2012). To potvrzuje Elleder (2007), který připomíná, že je možno 

povodně také odvozovat podle povodňových značek nebo různých stop archeologického nebo 

geologického charakteru, a také s pomocí metod paleohydrologie. „Jedním z pramenů 

dobového zpravodajství o povodních jsou nejrůznější příležitostné staré tisky.“ 

Munzar a Ondráček (2012). To potvrzuje Brázdil a kol. (2005), který tvrdí, že při velké povodni 

byly vydávány speciální výtisky, které měly informovat o těchto událostech a také z nich 

vyvozovaly závěry a poučení; některé z těchto tiskovin mohly být i mravoučné a ty tvrdily, že 

katastrofy jsou způsobeny rukou Boží. „Speciální tisky, týkající se vybraných povodní, jsou tak 

nejen významným zdrojem informací o jejich výskytu, průběhu, způsobených škodách 

a případných lidských obětech, ale i dobovým vyjádřením percepce těchto přírodních jevů“ 

(Brázdil a kol., 2005). 

Zmínky o povodních se vyskytují v mnoha literárních zdrojích tvrdí Elleder (2007). „Zmínky 

se vyskytují jak v kronikách, memoárech, osobní korespondenci, tak i dokumentech právní 
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a ekonomické povahy, či v odborné literatuře (Langhammer, 2007).  „První “povodňové“ tisky 

týkající se českých zemí jsou psané německy“ Munzar a Ondráček (2012). Elleder (2007) uvádí, 

že bylo v minulosti sepsáno mnoho soupisů o povodních1 „První tisky z hlediska státní správy, 

týkající se živelních pohrom, jsou známy od poloviny 18. století, a jedná se o různá nařízení 

a vyhlášky. Nejstarší dochovaná městská protipovodňová instrukce byla vydána 28. ledna 1799 

pro Prahu“2 Elleder (2007). 

2.1.1 Povodňové značky 

Předmětem zájmu při výzkumu povodní jsou také mlýny a jezy, elektrárny, převozy, lávky, 

mosty a další stavby, které jsou v dosahu vody v době povodní a proto k nim byly vztahovány 

maximální hladiny při povodni uvádí Elleder (2008a), toto bylo prováděno povodňovými 

značkami. „Povodňová značka slouží na označení úrovně hladin a datumu jejich výskytu 

dosáhnutých za významných historických povodní3, za povodní s katastrofálními následky, při 

haváriích vodních děl, protrhnutí hrází nebo jinak významných povodní. Povodňové značky se 

osazují na stabilní a trvalé stavební konstrukce na toku a v jeho blízkosti nebo na upravené 

skalní odkryvy, aby byla zaručena dlouhá životnost. Umísťují se na svislé plochy tak, aby byly 

viditelné“ (Antal a kol., 2002). Elleder a Dragoun (2009) se zmiňují o důležitosti povodňových 

značek, protože upozorňují na událost, která se stala a zase se může opakovat. Dále tito autoři 

uvádějí, že povodňové značky na viditelných místech udržují v myslích obyvatel možnost 

opakování zmiňované přírodní katastrofy i v budoucnu. Munzar a Ondráček (2012) doplňují, že 

je možné podle historických povodňových značek srovnávat kulminace jednotlivých událostí 

(viz obr. č. 1). U nás většinou značky z posledních 4 století, např.:  „v Praze na Kampě jsou na 

jednom místě takto dokumentovány čtyři povodně na Vltavě, a to z let 1784, 1845 a 1890 

a 2002“ (Munzar a Ondráček 2012).  Značky bývají vybaveny linií4, která dokumentuje přesnou 

výšku hladiny a připojen je rok konkrétní povodně a často i přesné datum nebo slovní 

doprovod popisují Elleder a Dragoun (2009). Brázdil a kol. (2005) ale upozorňuje, že je třeba při 

zkoumání historických značek dávat pozor na jejich autenticitu, protože mnohé byly 

přemístěny z místa na místo. 

 

                                                      
1
 Například soubor saského úředníka Christiana Gotlieba Potzche vydaný 1748, dále rozsáhlý soupis 

ředitele Klementinské observatoře a jezuity Antonína Strnada vydaný 1790 nebo také Paměti o generaci 
mladšího berounského děkana Antonína Seydla o povodních 1784 a 1824, dále viz Elleder (2007). 
2
 Po panující tuhé zimě se tehdy očekávala povodeň a tak byla vydána vyhláška, poté po necelých 

čtyřech týdnech povodeň opravdu přišla (Elleder, 2007). 
33

 nejen historických, Munzar a Ondráček (2012) označují za nejrozšířenější značky na území ČR ty  z let 
1997 a 2002. 
4
 čárou, úsečkou, zvlněnou čarou, ale také křížkem, šipkou, .. 
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Obr. č. 1: Povodňová značení na radnici v německém Pasově (pohled od Dunaje) 

 

Zdroj: foto autorka 

2.1.2 Historické dokumenty 

Co se historických dokumentů týče, Ruiz-Bellet a kol. (2015) uvádí, že je to základní krok 

k rekonstrukci povodňové události. Dodává, že archivní materiály (např. pamětní kniha na 

obr. č. 2), na kterých je výzkum především založen mohou obsahovat mnohá data od 

meteorologických, hydrologických nebo hydraulických až po data o úmrtích a škodách povodní 

napáchaných. Llasat a kol. (2005) uvádí, že povodně není vždy možné podle těchto dokumentů 

rekonstruovat přesně a zaručit tak homogenitu a kontinuitu informací, protože mnoho archivů 

a dokumentů mohlo utrpět ztráty dat během válek, požárů nebo samotných povodní. Brázdil 

a kol. (2005) upozorňuje, že mnohé dokumenty mohou být ovlivněny nekritickým myšlením 

autorů a opisováním  špatných informací5. Santos a kol. (2015) dodává, že pro co nejlepší popis 

                                                      
5
 Jako příklad uvádí povodně na Labi v roce 1015, kdy autor převzal informace od dvou autorů a vznikla 

tak směs těchto dvou informátorů. Jednalo se o povodně nedaleko Míšně, která byla obléhana vojskem. 
Vojáci díky stoupající hladině  řeky uprchli. V dalším zdroji jsou však zmíněny i Drážďany, které měly být 
rovněž zaplaveny, avšak zmínky o Drážďanech pochází až z roku 1206. 
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povodně je zapotřebí projít dokumenty na všech úrovních. Pro účely jeho článku, tak bylo 

použito nejen denních národních periodik, ale také několik menších regionálních a lokálních 

novin pro doplnění informací a získání specifických dat. Noviny jsou podle Brázdila a kol. (2005) 

důležitým zdrojem informací o místě vydání, často se také soustředily na průběh povodně 

i jejich následky a výčet škod, které povodně způsobily. „Z morálního a praktického hlediska 

byly významné, zveřejňované výzvy k solidaritě a pomoci postiženým“ (Brázdil a kol., 2005). 

Obr. č. 2: Pamětní kniha města Světlé nad Sázavou 

 

Zdroj: fotografie autorky, kniha uložena v SOkA HB 

2.1.3 Osobní korespondence 

Brázdil a kol. (2005) vzpomíná jako zdroj možných informací o povodních i osobní 

korespondenci, která mohla informace obsahovat, když pisatele přímo ovlivnila. 

2.1.4 Oficiální dokumenty 

Ruiz-Bellet a kol. (2015) uvádí, že i v historických oficiálních dokumentech lze nalézt 

mnoho informací, například v zápisech z městských rad, v notářsky ověřených dokumentech 

nebo reportech lokáních vlád vyšším instancím (viz příloha č. 1).  

2.1.5 Další zdroje informací o povodních (kramářské písně, obrazová dokumentace, ...) 

Brázdil a kol. (2005) dále zmiňuje jako možnost nalezení informací o povodni, o jejím 

průběhu i o jejích následcích, kramářské písně nebo také básně. Autoři uvádějí k tomuto 

tématu dále to, že většina takto zachycených povodní měla katastrofální průběh a její následky 
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byly tragické (oběti na životech); dále jsme ale autory varováni, že je třeba tyto zdroje hodnotit 

kriticky, protože reálnost a přesnost informací nemusí být vždy dobrá.  

I obrazová dokumentace může posloužit jako zdroj informací, které ale mají spíše 

doplňující charakter. Díky nim si můžeme představit velikost povodně, opět je ale nutné brát 

tyto dokumenty s rozvahou (Brázdil a kol., 2005). 

2.1.6 Rekonstrukce paleopovodní 

Rekonstrukce paleopovodní se provádí pomocí identifikace různých geologických důkazů, 

které se vyskytují v přírodě; identifikují  se sedimenty, erozní charakter krajiny, půdy a další 

znaky povodní jako je např. poškození vegetace. Rekonstrukce paleopovodní je 

interdisciplinární výzkum, který zahrnuje například geomorfologii, hydrologii, hydraulické 

modelování a statistiku (Benito a Thorndycraft, 2005). Herget a kol. (2014) doplňuje možné 

použití radiokarbonové metody datování a dendrochronologie. 

2.2 Metody určování sezonality povodní 

2.2.1 Metoda sezónního opakování 

Pro určování sezonality bylo použito několik klasifikací, např. Elleder pro určení sezonality 

na řece Sázavě použil klasifikaci o devíti kategoriích (viz tab. č. 1). Klasifikaci použil podrobnou, 

aby zjistil, které části roku jsou nejrizikovější k výskytu povodně. 

Tato klasifikace byla použita na základě zkušeností s povodněmi na Vltavě. Povodně, které 

začínají kolem Vánoc, často přecházejí až do začátku ledna, převážně díky nestálému počasí, 

které u nás panuje. Dalším obdobím je například přelom ledna a února. Pauza která nastává 

v klasifikaci od 11.9. do 14.12. (v této práci zařazeno jako desátá kategorie) je období, kdy je 

u nás nejmenší pravděpodobnost výskytu povodní z důvodu nízkých srážkových úhrnů a v té 

době ještě nepřítomnosti sněhu (ústní sdělení, L. Elleder). 
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Tab. č. 1: Klasifikace sezonality podle Elledera 

1. WDE 15.12. – 10.1. 

2. WJF 10.1. – 9.2. 

3. WF2 10.2. – 9.3. 

4. WM2 10.3. – 5.4. 

5. WAP 6.4. – 25.4. 

6. SMA 26.4. – 9.6. 

7. SJU 10.6. – 10.7. 

8. SJL 11.7. – 5.8. 

9. SAS 6.8. – 10.9. 

10. WOND 11.9. – 14.12 

 

Zdroj: Elleder (2008b) 

Pozn: přidána 10. kategorie (od poloviny září až do poloviny prosince) pro úplnost roku 

 

Méně podrobnou klasifikaci použili pro svou práci, kde řešili sezonalitu povodní v severní 

části Velké Británie, Black a Werritty (1997). Rozhodli se pro metodu šesti kategorií, kdy každá 

z nich zahrnovala dva měsíce. Šest kategorií popisují jako střední možnost mezi příliš 

podrobnou a málo podrobnou kategorizací. Podle nich tato metoda poskytuje víc informací než 

metoda „směrové statistiky“, kterou také ve své práci použili.  

Další klasifikaci pro určování sezonality použil Brázdil a kol. (2005), který rozdělil rok pouze 

na dvě části – zimní a letní. Zimní část (kdy se vyskytují povodně zimního typu) podle 

hydrologického roku určil jako období od listopadu do března a květen až říjen určil jako část 

roku, kdy se vyskytují pouze povodně letního typu. Duben zařadil jako měsíc, kdy se mohou 

objevovat povodně zimního i letního typu. 

Jinou klasifikaci použily pro analýzu sezonality v Německu autorky Beurton a Thieken 

(2009). Jejich klasifikace je rozdělena do čtyř kategorií:  

1. Zima: prosinec – únor 

2. Jaro: březen – květen 

3. Léto: červen – srpen 

4. Podzim: září – listopad 



 

15 
 

2.2.2 Metoda polárních grafů 

Chalušová a kol. (2007) dále zmiňuje metodu polárních grafů jako možnost grafické 

analýzy sezonality; jde o růžicový graf, kde průvodiče odstupňované vždy po 30° představují 

jednotlivé měsíce roku (označené římskými číslicemi) a jsou na nich vynášeny příslušné měsíční 

četnosti výskytu nebo hodnoty sledované veličiny. 

2.2.3 Metoda směrové statistiky 

Metoda směrové statistiky je založena na použití kruhu, na kterém je možno nalézt 

všechny jednotlivé dny v roce. „Matematická konvence nařizuje mít začátek roku vždy 

v nejvýchodnějším bodu kruhu.“ Poté se pokračuje podle hodinových ručiček 

(Black a Werritty, 1997). „Každé datum výskytu kulminace může být interpretováno jako 

směrový vektor daný úhlem a velikostí, která je relativní velikostí kulminačního průtoku 

příslušné povodně (pro největší povodeň ve sledovaném profilu je velikost rovna jedné)“ 

(Chalušová a kol., 2007). 

2.2.4 Metoda kumulativních četností 

„Metoda kumulativních četností výskytu je založena na znázornění průměrného počtu 

výskytu povodňových případů, které v čase překročily  zvolenou hranici průtoků“ 

(Chalušová a kol., 2007).  

Dvě poslední zmíněné metody, které se používají při určování sezonality nejsou v této 

práci prakticky použity, protože jejich užití vyžaduje znalost kulminačních průtoků. Metoda 

směrové statistiky vyžaduje i přesné datum, kdy byl kulminační průtok zaznamenán. Tyto 

informace nejsou pro historické povodně známé, proto jsou metody uvedeny jen jako další 

příklad jak sezonalitu určit. 

2.3  Data a postup zpracování 

Použitá data o povodni z roku 1909 byla poskytnuta pracovníkem ČHMÚ Ing. Liborem 

Ellederem Ph.D. Byla využita  Meteorologická ročenka z roku 1909 (Magnetische und 

meteorologische Beobachtungen ou der k. k. Sterwarte zu Prag in Jahre 1909), z které byla 

převzata data o teplotách a s Hydrologická ročenka z téhož roku (Výroční zpráva ústřední 

kanceláře hydrografické c. k. ministerstva veřejných prací. XVII. ročník, 1909 – dále jen 

Hydrologická ročenka). Z Hydrologické ročenky byly použity data o vodních stavech pro profily 

Kácov, Havlíčkův Brod, Davle, Praha a Děčín a také hodnoty naměřených srážek (z prvních pěti 

dní z února) ze stanic v povodí Sázavy. Povodňová vlna pro profil Kácov byla tvořena z raportů 

odesílaných panem Duškem v roce 1909 Hydrometeorologickému úřadu a dále z jeho 
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doplňkových hlášení. Data o průtocích pro roky od 1909 do 1925 naměřená v Kácově pocházejí 

ze Staré hydrometrie6. Z dat evidenčního listu profilu Kácov bylo možné vytvořit stávající 

měrnou křivku. Mapy synoptické situace ze začátku února pocházejí z historické databáze 

wetterzentrale.de. Data byla zpracovávána například pomocí programu ArcMap 10.2 nebo 

Microsoft Excel. 

3 POVODNĚ 

Samotná definice pojmu povodeň procházela v České republice podle Brázdila a kol. 

(2005) jistým vývojem od roku 1975, kdy byla definována jako „přechodné výrazné zvýšení 

hladiny toku, způsobené náhlým zvětšením průtoku anebo dočasným zmenšením průtočnosti 

koryta (např. ledovou zácpou),“ přes změnu v roce 1983 až k definici z roku 2001, kterou udává 

tzv. vodní zákon: „Povodněmi se pro účely tohoto zákona 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“ 

(Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách). 

Povodně jsou extrémní situace, které byly sledovány podle Benita a kol. (2015) již v době, 

kdy neexistovaly žádné přístroje, byly zaznamenávány obrázky nebo epigraficky. Podle Hegeta 

a kol. (2014) jsou data historických povodní důležitá díky informacím, které je možné využít při 

povodních současných, při jejich porovnávání i klasifikování. 

 „Předešlé povodně je možné rozdělit na historické a paleopovodně“(Heget a kol., 

2014). Tento autor dělení řídí podle záznamů o povodňových událostech, historické povodně 

jsou podle něj ty, u kterých jsou dostupná nějaká data a informace o průběhu povodně, 

naopak paleopovodně7 jsou takové, které jsou zjišťovány na základě sedimentů nebo 

geomorfologie a není přímý důkaz o události. 

                                                      
6
 Kniha se zápisy o měření průtoků na řekách z našeho území. Tyto zápisy byly do knihy zapisovány 

postupně, měřily je pozorovatelé měrných profilů. Kniha je uložena v budově ČHMÚ. 
7
 „Paleo“ pochází z Řečtiny – „palaios“ = starý (Heget a kol., 2014) 
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3.1 Dosavadní poznatky o historických povodních v ČR 

„Povodně, a problematika s nimi související, patří k mimořádně frekventovaným tématům 

jak v české, tak i v zahraniční odborné literatuře“ (Brázdil a kol., 2005). Povodně jsou nejčastěji 

popisovány za účelem jejich porovnávání nebo hodnocení; v ČR jsou nejčastěji studovány 

události na velkých tocích a to především ty nejextrémnější události. Povodně jsou popisovány 

hned po události, ale také často s časovým odstupem (Brázdil a kol., 2005). 

Práci o povodních a nejen o nich (požáry, mory, sucha, ...) sepsal již v roce 1845 Krolmus, 

který se v této práci zabývá také hodnocením povodně právě v roce 1845.  

Významnou prací pro Vltavu a Labe je Novotného sborník Dvě stoleté hydrologické řady 

průtokové na českých řekách z roku 1963, kde uvádí informace o průtocích v Praze a v Děčíně 

od začátku pozorování až do roku 1954 (Brázdil a kol., 2005). Další autor, který se významně ve 

druhé polovině 20. století zabýval povodněmi na Vltavě i Labi je Kakos, který přispíval do 

mnoha časopisů8 a sborníků9. Dalšími jsou např.: Matějíček, Hladný, Brázdil, Balatka 

a Kocourek. 

Na začátku 21. století se povodněmi zabývá Brázdil (ÚVGZ AV ČR, profesor na Brněnské 

univerzitě), který mimo jiné vedl mnoho studentských prací s tématikou povodní; Elleder 

(ČHMÚ, člen výzkumného týmu hydrologie na UK v Praze), který se zabývá historickými 

povodněmi na Vltavě, na Otavě nebo v Posázaví; Langhammer (docent na Přf UK v Praze), 

který editoval sborníky o povodních. 

Shrnutí dosavadních poznatků o povodních nejen z České republiky obsahuje kniha 

prof. RNDr. Rudolfa Brázdila, DrSc. a jeho autorského kolektivu Historické a současné povodně 

v České republice vydaná roku 2005, která uceleně pojednává o této extrémní hydrologické 

situaci, od druhů i charakteristik povodní, přes popis zdrojů informací, k chronologii  povodní 

pro několik vybraných toků, a v neposlední řadě se dostává až k analýze největších historických 

povodní na našem území.  

Nejvíce záznamů o povodních u nás existuje pro Vltavu a Labe, je však nutné si uvědomit, 

že při bádání vědce může omezovat množství i úroveň záznamů o povodňových událostech 

v průběhu času. Např. data o povodních na Vltavě ze 16. století jsou přesnější než ty z období 

po bitvě na Bílé hoře (17. století) (Langhammer, 2007). 

                                                      
8
 Meteorologické zprávy, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, Vodní cesty a plavba 

nebo Vodní hospodářství 
9
 Sborník 6. symposium Ledový a teplotní režim toků a nádrží (1990), Sborník odborného semináře 

Povodňová ochrana na Labi (1995) 
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3.2 Měrná křivka 

Pokud průtok nelze změřit nebo jej musíme určovat zpětně, je možné odvození z měrné 

křivky. Tato křivka je grafické znázornění vztahu průtoku a vodního stavu, to je vidět na 

obr. č. 3 (Kemel a Kolář, 1980). Díky křivce je poté možné odvozovat další průtoky na toku jen 

podle zjištěných vodních stavů. K sestavení křivky by se však měla použít měření z co 

nejkratšího časového úseku tak, aby se zajistila její přesnost. Ta může být ovlivněna změnami 

v charakteristikách koryta toku (Kemel a Kolář, 1980). 

Obr. č. 3: Měrná křivka 

 

Zdroj: převzato z Kemel a Kolář, 1980 

3.3 Průtoková vlna 

Dočasné zvýšení průtoku a následný pokles na řece se nazývá průtoková vlna (Antal a kol., 

2002). Tato vlna je charakterizovaná kulminačním průtokem, trváním a objemem vody, který 

odteče z povodí. „Voda, která nemůže rychle odtéci, se vylévá z koryta a způsobuje záplavy, 

postihující často rozsáhlé oblasti. Tento jev nazýváme povodeň, a průtokovou vlnu pak 

povodňová vlna“ (Chábera a Kössl, 1999) tuto vlnu je možné také vyjádřit graficky pomocí 

hydrogramu povodňové vlny (viz obr. č. 4). V grafu jsou popsány jednotlivé fáze povodňové 

události: 

 vrcholový průtok (kulminační) – „nejvyšší průtok povodňové vlny“ 

 objem průtokové vlny – „je celkové množství vody, proteklé daným profilem od začátku 

do konce průtokové vlny, tj. během trvání povodně“ 

 trvání – „doba mezi počátkem a koncem povodně, skládá se tedy z doby vzestupu a doby 

poklesu“ 
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 vzestupná větev – „část průtokové vlny mezi začátkem a vrcholem průtokové vlny“ 

 poklesová větev – „část mezi vrcholem po konec průtokové vlny“ (Suda a Herber, 2003). 

 

„Tvar povodně je vyjádřen začátkem povodňové vlny (tzv. patou povodně), tedy 

okamžikem, kdy dochází k výraznému a rychlému zvětšování průtoků. Doba nejvyššího průtoku 

povodňové vlny (vrcholení povodně) odpovídá kulminačnímu průtoku a ukončení povodně je 

okamžik, kdy průtok klesne na počáteční stav“ (Chábera a Kössl, 1999). 

Obr. č. 4: Graf průběhu povodňové vlny 

 

Zdroj: převzato z Chábera a Kössl, 1999 

3.4 N-leté průtoky 

„Význam velikosti kulminačního průtoku se hodnotí procentem pravděpodobnosti, 

s jakým lze očekávat jeho dosažení nebo překročení“ (Chábera a Kössl, 1999). Suda a Herber 

(2003) uvádí, že se pracuje s hodnotami N – letých průtoků, např.: Q2, Q5, Q10, Q50, Q100, ... 

(dvouletý, pětiletý, desetiletý, padesátiletý, stoletý, ...). Nelze očekávat, že N – letý průtok se 

objeví na toku vždy jednou za N – let, ale je ho nutno chápat jako průtok, který se 

v dlouhodobém průměru objeví jednou za N – let (Suda a Herber, 2003 a Chábera a Kössl, 

1999). Na tento předpoklad navazuje Hladný (2007), který připomíná povodeň z roku 1997 na 

Moravě a ve Slezsku: „Tato povodeň byla ohromná a nikdo tenkrát nepředpokládal, že by se 

takové množství vody mohlo v brzké době zase ukázat, ale stalo se tak již v roce 2001, kdy se 
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objevily průtoky, které dosahovaly 100leté vody opět v povodí Dolní Moravy a Dyje a jen o rok 

později, v roce 2002 další, tentokrát na Vltavě“ (Hladný, 2007). 

3.5 Typy povodní 

„Podle příčin vzniku povodně hovoříme o povodních přívalových (obvykle na malých 

povodích), dešťových, sněhových, smíšených (kombinace sněhových a dešťových), ledových 

a havarijních (zapříčiněných havárií hydrotechnického díla na toku)“ (Antal a kol.,  2002). Podle 

POVIS10 dešťové povodně jsou zapříčiněny kapalnými srážkami, sněhové vznikají v důsledku 

tání sněhu na jaře a smíšené povodně přicházejí s kombinací zmíněných příčin. 

3.5.1 Povodně způsobené dešťovými srážkami 

Dešťové povodně dále Brázdil a kol. (2005) dělí na povodně z trvalých srážek a povodně 

z přívalových srážek. 

Ty, které jsou zapříčiněny trvalými srážkami jsou vázané zpravidla podle POVIS na 

několikadenní vytrvalý déšť a při takových podmínkách se půda nasytí vodou natolik, že již dále 

není schopna vodu přijímat. Voda  zůstává na povrchu a vznikají povodně. „Nebezpečné je, 

pokud již před vlastní povodní bylo vlhké období a půda tedy byla nasycena vodou již před 

začátkem přičinných srážek“ (POVIS). Podle Brázdila a kol. (2005) je tento typ povodně vázaný 

na tzv. „srážkotvorné“ cyklony, kdy významnou roli hraje její poloha a pohyb v rámci povodí, 

ale také rychlost postupu. POVIS připomíná dešťové povodně z vytrvalého deště v roce 1897 

na Labi, v roce 1903 na Odře a také velké povodně z roku 2002 (viz obr. č. 5). 

Přívalové povodně jsou podle Viglione a kol. (2010) způsobeny krátkodobým, velmi 

intenzivním deštěm, který může zapříčinit povodně i v místech, kde je půda málo nasycena 

vodou, protože intenzita srážek přesahuje její infiltrační možnosti. Déšť, který může takovouto 

povodeň způsobit musí mít velkou intenzitu a to podle Brázdila a kol. (2005) desítky milimetrů, 

výjimečně až sto milimetrů za hodinu a jsou zpravidla doprovázeny bouřkami. „Rychlý přísun 

srážek nestačí půda vsakovat a voda rychle po povrchu odtéká a často odnáší půdní materiál 

a způsobuje erozi“ (POVIS). Eroze je silná především, když se tyto povodně objeví  v době 

sucha, kdy se na vyschlé půdě utvoří krusta, která není téměř propustná (Zpráva ČHMÚ, 2009).  

„Přívalové povodně jsou jevem, který se nejčastěji vyskytuje v období cca od poloviny května 

                                                      
10

 „Povodňový informační systém POVIS slouží jako podpora pro komunikační, koordinační 
a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou 
situaci řešit. Zajišťuje včasné a adresné informování všech zainteresovaných složek veřejné správy 
o aktuálním stavu a historickém vývoji povodňové situace v jakémkoli místě České republiky“ (povis.cz). 
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do poloviny září“ (Zpráva ČHMÚ, 2009). Nebezpečné jsou především pro svůj velmi rychlý 

nástup ihned po příčinných srážkách (jsou jen velmi těžko předpovídatelné), v době kdy začne 

hladina vody stoupat je již velmi málo času na evakuaci obyvatel z postižených oblastí a proto 

mají tyto povodně na svědomí mnoho lidských životů uvádí Zpráva ČHMÚ (2009). 

Přívalové povodně u nás podle POVIS byly například v roce 1872 v povodí dolní Berounky, 

v roce 1998 na Rychnovsku, v roce 2006 v povodí horní Dyje a v roce 2009 na Novojičínsku 

a Děčínsku. 

Obr. č. 5: Povodně v roce 2002 v Praze – dlouhotrvající deště 

 

Zdroj: převzato z Brázdil a kol. (2005) 

3.5.2 Povodně způsobené táním sněhu 

„Sněhové povodně vznikají táním sněhové pokrývky při kladných teplotách v zimním 

a jarním období“ (Brázdil a kol., 2005). Podle POVIS patří mezi nebezpečné faktory jejich 

vzniku, kromě velkého množství sněhu, také zima bez dílčích tání, promrzlá půda a především 

rychlé oteplení s teplotami nad bodem mrazu po delší čas a také mohou tyto povodně být 

doprovázeny ledovými jevy. Zpráva ČHMÚ (2006) upozorňuje, že předpokladem k výskytu 

těchto povodní je teplotně podnormální zima. Podle POVIS jsou zaznamenány tyto povodně 

například z let 1784, 1845 nebo 1940 a z nedávných událostí je možné zmínit povodeň v roce 

2000 na Jizeře.  

3.5.3 Povodně smíšené 

Třetím zmíněným typem povodně jsou povodně smíšené, které jsou podle POVIS 

spojením předchozích dvou druhů, kdy dochází ve stejný čas k tání sněhu vlivem vyšší teploty 

vzduchu a dešťovým srážkám. Podle Brázdila a kol. (2005) vznikají při takových 
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meteorologických situacích, kdy se v zimě a na začátku jara otepluje až nad bod mrazu. Srážky 

tak již vypadávají v kapalné formě což Brázdil a kol. (2005) uvádí jako urychlující faktor při tání 

sněhu a také sami dopomáhají ke zvyšujícím se průtokům. Dalším urychlujícím faktorem tání 

sněhu je vítr uvádí Zpráva ČHMÚ (2006) a pokračuje, že k tomu aby takovéto povodně mohly 

přijít, je nutné, aby se v zimním období utvořila sněhová pokrývka nejen na horách, ale 

i v nižších polohách a zásoby vody ve sněhu tak byly velké. „Rizikovost tohoto faktoru závisí na 

velikosti těchto zásob a jejich plošném rozložení na povodí s tím, že riziko se zvětšuje jak 

s růstem velikosti sněhových zásob ve středních a nižších polohách, tak i s rostoucí dobou 

přetrvání sněhové pokrývky do jarního období11“ (Zpráva ČHMÚ, 2006). 

3.5.4 Povodně způsobené chodem ledových ker 

Podle Antala a kol. (2002) jsou speciálním typem povodně ledové, které jsou zapříčiněny 

ledovými krami v řece, protože po období mrazů, kdy řeka zamrzne nastává teplejší období 

a ledová pokrývka začíná praskat a pohybovat se po řece (viz obr. č. 6). Vznikající zácpy 

a nápěchy a ty podle Brázdila a kol. (2005) způsobují dočasné vzdutí vodní hladiny, kvůli 

zmenšení průtočnosti koryta. POVIS uvádí, že riziková místa na tocích, jako jsou části toku 

s mělkým dnem nebo místa zúžení toku, jsou známá a v případě rizika vzniku ledových povodní 

jsou kontrolována. 

Obr. č. 6: Rozpraskaná ledová pokrývka na řece Bečvě v roce 2010 

 

Zdroj: převzato z: Vodohospodáři opraví desítky kilometrů Bečvy zničených povodní a ledem. Online 

dostupné na: http://zlin.idnes.cz/povodi-moravy-a-lesy-cr-opravi-toky-znicene-povodni-fyd-/zlin-

zpravy.aspx?c=A120328_1755305_zlin-zpravy_sot, foto: Dušan Kosour 

                                                      
11

 Platí i pro povodně způsobené táním sněhu. 
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3.5.5 Povodně způsobené antropogenními vlivy (zvláštní povodeň) 

„Vedle přírodních impulsů by k povodni mohlo nahodile dojít při poruše nebo poškození 

některého z ovládacích prvků vodního díla, kdy by byla vynuceně utlumena nebo zcela 

vyřazena jeho ochranná retenční funkce a musela by se nouzově vypustit nádrž“ (Brázdil a kol., 

2005). Zvláštní povodeň, jak je nazývána povodeň vzniklá jinak než přírodními procesy, může 

být podle ustanoveni § 64 odst. 1 zákona č 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, 

zapříčiněna také protržením vodního díla. K tomuto problému se vyjařuje Costa (1985), který 

uvádí, že přehrady mohou být poškozeny mnoha případy, např.: velkým množstvím vody 

přesahujícím odtok v nádrži, průsakem, špatným potrubím nebo zemětřesením, půdotokem aj. 

Costa (1985) upozorňuje na fakt, že povodně způsobené protržením vodního díla mohou být 

mnohem větší než povodně způsobené táním sněhu či deštěm, zvláště díky velkému množství 

vody zadržené v nádržích. Množství vody, které je poutáno v nádrži unáší po protržení hráze 

množství splavenin a sedimentů a způsobuje tak změny v odtoku i morfologii údolí (Costa, 

1985). 

U nás došlo k protržení hráze v roce 1916 v Jizerských horách na Bílé Desné. Hráz této přehrady 

byla sypaná a 10 měsíců po dostavení si dělníci jdoucí okolo všimli malého, asi 2cm průsaku 

vody. Bylo rozhodnuto o zvětšení odtoku vody z nádrže, ale průsak se dále zvětšoval až došlo 

k protržení. Lidé z obcí pod hrází sice byli srozuměni, že přiteče „více vody“ do koryt vodních 

toků, ale nikdo nepočítal (ani nebyli varováni) s takovým množstvím (Žák,  1996).  

 

Obr. č. 7 a 8: Následky protržení hráze vodního díla na Bílé Desné v roce 1916 

 

 

 

Zdroj: Žák (1996): Katastrofa na Bílé Desné 

 Nikdo nemluvil o možnosti protržení. Katastrofu ještě umocnilo množství dřeva (trámy, 

kmeny, prkna a palivové dříví), které voda vzala s sebou z pily, která stála pod hrází (viz 

obr. č. 7 a 8). Z tehdejšího šetření vyplývá, že šlo o chybu při stavbě hráze, použitím špatných 
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materiálů (a postupů souvisejících s těmito materiály), což potvrzují i šetření prováděná 

v současnosti (Žák, 1996). 

V Dolomitech byla v roce 1959 postavena přehradní nádrž Vajont. Po čtyřech letech se utrhl 

svah hory Monte Toc a došlo k obrovskému sesuvu přímo do nádrže. Následkem toho se 

vzedmula vlna, která se přelila přes hráz, aniž by způsobila její protržení. Došlo k ohromným 

škodám (viz obr. 9 a obr. 10) a zemřelo 2 000 lidí (Hardenberg, 2011).  Stalo se tak,  přestože 

v začátcích stavby se vědělo, že okolní svahy jsou náchylné k sesuvům půdy. Inženýři po 

několika testech prohlásili, že je nepravděpodobné, že by k sesuvu opravdu došlo (Killburn 

a Pentley, 2003).

Obr. č. 9: Město Longarone, Itálie, před 

povodňovou vlnou 

 

Zdroj: http://www.environmentandsociety.org 

Obr. č. 10: Město Longarone po povodňové 

vlně  

 

Zdroj: http://www.environmentandsociety.org

3.6 Další charakteristiky ovlivňující povodně 

Brázdil a kol. (2005) uvádí, že povodně jsou způsobeny především dvěma druhy faktorů – 

předběžnými a příčinnými. 

Předběžnými faktory míní Brázdil a kol. (2005) „takové, které působí v povodí již nějakou 

dobu (dny až měsíce) před vznikem samotné události, např.: nasycenost povodí, výška sněhové 

pokrývky a její vodní hodnota nebo promrznutí půdy a míra naplnění koryt.“ 

Retenční schopnost je faktor, který ovlivňuje množství zadržené vody při deštích. Zatímco 

lesní porost dokáže zadržet významné množství vody, na loukách a orné půdě se vody udrží 

mnohem méně a na zpevněných površích (např.: asfalt a beton) se nezachytí voda téměř žádná 

(Zpráva ČHMÚ, 2009). 
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Nasycenost povodí uvádí Zpráva ČHMÚ (2009) jako důležitý faktor při povodních 

způsobených dlouhodobými dešti. Při příchodu dlouhodobých dešťů se při nízké nasycenosti 

půdy může velká část půdy vsáknout a nemusí tak docházet k zvýšení odtoku povrchového, 

když však před samotnými příčinnými srážkami je půda již nasycena a je tak vyčerpána její 

retenční schopnost, všechna voda je nucena odtékat po povrchu. Zpráva ČHMÚ (2009) uvádí, 

že pro popsání nasycenosti povodí se používá index předchozího nasycení (také tzv. ukazatel 

předchozích srážek). „Antecedent precipitation Index – API, se počítá ze srážek za posledních 

30 dní, kdy váha srážky z každého předešlého dne se exponenciálně snižuje“ (Zpráva ČHMÚ, 

2009). Tento index je používán již několik let a počítá se ze vztahu: 

 

kde  

 n = celkový počet dní před výskytem příčinné srážky 

 i = pořadí dne počítané nazpět ode dne, ke kterému je API určován 

 C = evapotranspirační konstanta, pro naše podmínky obvykle C = 0,93 

 P = denní úhrn srážky v milimetrech v i-tém dni před výskytem příčinné srážky (Zpráva 

ČHMÚ, 2009). 

Např. při povodni v roce 2002 hrálo nasycení povodí významnou roli. Po první vlně srážek se 

nasycenost povodí dostala v některých oblastech jižních a západních Čech na 200 – 400 % 

normálu. Kdežto před první vlnou to bylo pouze 80 – 102 %. Proto byl odtok při druhé vlně 

srážek, i když jejich množství bylo srovnatelné s první vlnou, podstatně větší (Zpráva ČHMÚ, 

2002). 

Vodní hodnota sněhu (Snow Water Equivalent) je vertikální sloupec vody, který 

dostaneme roztáním sněhové pokrývky na daném místě (Antal a kol., 2002). Zpráva ČHMÚ 

(2006) dodává, že „se uvádí v přepočtu na výšku vody na povodí v milimetrech.“ Pro výpočet je 

třeba znát hustotu sněhu a výšku sněhové pokrývky (Novák, 2014). Např.: 10 cm sněhu, který 

obsahuje 20 % vody, bude mít vodní hodnotu 2 cm (viz obr. č. 11). V ČR měří vodní hodnotu 

sněhu klimatické i srážkoměrné stanice ČHMÚ jednou týdně (v pondělí), výška sněhu přitom 

musí být alespoň 4 cm. Z těchto naměřených dat se dále odhaduje celkový objem vody, který 

je zadržován ve sněhové pokrývce (Novák, 2014). 
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Obr č. 11: Voda získaná ze sněhu 

 

Zdroj: ČHMÚ 

(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/snowmelt/navmenu.php_tab_1_page_3.1.0.htm) 

Při pohybu sněhu, sesedání, oteplování, rekrystalizaci nebo kombinací procesů se podíl 

kapalné vody mění. V tab. č. 2 jsou vidět hodnoty vodní hodnoty sněhu pro různé typy sněhu 

(ČHMÚ). 

 

Tab. č. 2: Objemový podíl vody pro různé typy sněhu 

Typ sněhu Objemový podíl kapalné vody 

Čerstvě napadlý sníh 5 % 

Nový sníh 7,7 % 

Ulehlý sníh 10 % 

Překrystalizovaný sníh 33 % 

Firn 50 % 

 

Zdroj: ČHMÚ (chmi.cz) 

Příčinné faktory označuje Brázdil a kol. (2005) za takové, které působí jen několik hodin, 

maximálně dnů před samotnou povodní a jsou jejím „spouštěcím mechanismem“, např.: trvalé 

nebo přívalové srážky, teploty nad bodem mrazu nebo vítr, který urychluje tání sněhu. 

Dalšími faktory ovlivňující vznik a průběh povodní jsou fyzickogeografické charakteristiky 

povodí. Například plocha a tvar povodí, sklon terénu, nadmořská výška nebo délka toku a další. 

Všechny tyto vlastnosti mohou událost výrazně ovlivnit. „Tvar říční sítě ovlivňuje souběh 

vrcholů průtokových vln z dílčích povodí“ (Brázdil a kol., 2005). Vějířovitá soustava vodních 

toků se vyznačuje soutokem několika podobně dlouhých toků v jednom místě. Vodní toky mají 

podobnou postupovou dobu a kulminační průtoky se tak střetnou v místě soutoku, a  tím 

vznikají extrémní povodně dále na toku (Kemel a Kolář, 1980). 
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Sklonitost území považuje Zpráva ČHMÚ (2009) za velmi důležitý faktor při přívalových 

deštích a následných povodních, protože čím větší sklon, tím větší rychlostí voda odtéká po 

svazích do údolí a plní koryta toků. 

Matějíček a Hladný (1999) popsali jako rozhodující vlivy na povodňovou událost 

především tyto: 

 „intercepce, tj. zadržující účinek vegetace na padající srážky, daný druhem, hustotou 

a vývojovým stavem porostu, který může navíc zpomalovat pohyb vody na povrchu a tím 

prodlužovat dobu možného vsaku 

 detence, tj. schopnost zpomalovat odtok ze spadlých srážek naplňováním depresí terénu, což 

může vést k dočasné akumulaci většího množství vody v rovinném než ve sklonitém terénu 

 infiltrace, tj. vsak vody do půdních vrstev a zvodní podzemních vod, který závisí na typu půdy, 

její mocnosti, pórovitosti, obsahu humusu, jejím nasycení vodou atd. 

 objem říční sítě, tj. plnění koryt toků včetně množství vody vtlačené do přilehlých 

podpovrchových částí břehové zóny v důsledku hydrostatického tlaku, a objemu inundací, 

tj. rozlivů do inundačních území podél toků“ (Matějíček a Hladný, 1999). 

Lidský faktor může také ovlivňovat průběh povodně (Brázdil a kol. 2005). Zmiňuje 

množství vodních děl, která byla postavena za účelem splavnění, získání elektrické energie 

nebo zdrojů pitné i užitkové vody, ale také pro zadržení vody při povodních. Dalšími změnami 

na toku je jejich napřimování, regulace toku hrázemi a jezy. Dříve se však dbalo na to, aby 

kolem toku zůstal prostor pro rozlití povodňové vlny, která mohla kdykoli přijít (Brázdil a kol., 

2005). Tento prostor se nazývá inundační území a Antal a kol. (2002) ho definují jako: “území 

přilehlé k toku zaplavované při průtocích přesahujících kapacitu koryta toku, nebo při vzdutých 

hladinách převyšujících břehovou čáru.“ Postupem času byla však tato území kolem toku 

zastavována budovami nebo zarůstána vegetací pokračuje Brázdil a kol. (2005), což způsobuje 

problémy (např.: zaplavení obytných budov nebo odnos vegetace a jiných plovoucích 

předmětů dále po toku, kde mohou začít zahrazovat koryto, v zúžených částech toku, 

např. mezi mostními pilíři). Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách je zahrazování nebo ucpání 

koryta různými předměty označováno jako „přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými 

příčinami.“ Tento zákon dále říká, že „z hlediska ucpání mostních profilů jsou kritické všechny 

mosty a lávky. Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému 

zvětšení rozlivu. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a lávek.“ 
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Je ale také nutné připomenout, že zasahování do vodních toků mělo a má i kladné 

důsledky. „Hlavní funkcí přehrad a jimi vytvořených nádrží je dlouhodobé vyrovnávání 

přirozených, časově nerovnoměrně rozložených průtoků. V případě přehrad jsou povodňové 

vlny či jejich část zachycovány v ochranných objemech nádrží“ (Brázdil a kol., 2005). Sklenář 

a Brázdil (2012) uvádí, že ve 20. století bylo stavění nádrží spojeno s účelem zadržování 

povodňových vln (ochrany před povodněmi), se zajištěním pitné nebo užitkové vody a pro 

zajištění vody na závlahy. Dále tito autoři zmiňují důležitost lidské obsluhy (dispečink) na 

vodním díle, která se řídí manipulačním řádem dané nádrže. Rozhoduje o množství vody, která 

je vypouštěna z přehrady; množství vody, které je ponecháváno v přehradě a tak vlastně 

i o množství vody, které může nádrž pojmout v případě příchodu povodně. Rozhodováno je 

podle hydrometeorologické situace a také vydané hydrologické předpovědi. 

Nádrž je možno ve vertikálním směru rozdělit do několika vrstev. Nejspodnější je prostor 

stálého nadržení, je to ta část vody, která se nevypouští, pokud není nutná nějaká oprava 

a zachovává život v nádrži. Nad ním se nachází zásobní prostor, jehož voda je využívána pro 

účely nádrže a je dán množstvím přitékající vody. Retenční prostor je nejvýše a bezpečnostní 

přeliv rozděluje tento prostor na dva – ovladatelný a neovladatelný. Voda, kterou lze bezpečně 

zadržovat nebo vypouštět podle potřeby se nalézá v ovladatelném prostoru, naopak 

neovladatelný prostor (nebo také vzdutá hladina) se objevuje nejčastěji při povodních 

(Portová, 2012). 
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4 SÁZAVA 

Sázava protéká Českomoravskou vrchovinou v České republice od východu k západu, 

pramenní ve Žďárských vrších u Kamenného vrchu ve výšce 757 m n. m. (DIBAVOD.cz) 

a protéká Vysočinou a Středočeským krajem až do Davle, kde se vlévá do Vltavy. Její tok je 

dlouhý 225,93 km a plocha povodí je 4349,75 km2. (DIBAVOD.cz). Nejnižší bod povodí má 

nadmořskou výšku 197 m a nejvyšší 794 m. Nejvyšší odtoky má řeka v jarním období, kdy 

dochází k tání sněhu na Českomoravské vrchovině, naopak minimální průtoky jsou v létě, 

v tomto období je však mohou zvyšovat přívalové deště. 

Povodí se nachází ve dvou klimatických oblastech podle klasifikace Köppena, nejvyšší 

oblasti povodí jsou zařazeny do oblasti Dfb (boreální klima), většina území se však nachází 

v oblasti Cfb (podnebí listnatých lesů mírného pásma). Průměrná roční teplota vzduchu se 

v tomto místě pohybuje od 7 do 9 °C, přičemž v nejvyšších částech povodí je to 7 °C 

a s poklesem nadmořské výšky stoupá průměrná teplota. Průměrné roční srážky se pohybují 

okolo 600 – 700 mm, ale v pramenné oblasti Sázavy se hodnota může vyšplhat až k 800 mm 

(Tolasz a kol., 2007). 

Mezi přítoky Sázavy patří Břevnický potok a Šlapanka, které se vlévají do Sázavy před 

Havlíčkovým Brodem, dále Sázavka, která se napojuje ve Světlé nad Sázavou. Větším přítokem 

je Želivka (ústí do Sázavy u Zruče nad Sázavou, podobně jako Ostrovský potok) na níž byla 

postavena vodní nádrž Švihov a Blanice, která se vlévá u Soběšína (viz obr. č. 12). Dále na toku 

jsou to Konopišťský a Janovický potok. Ze Sázavy přitéká do Vltavy průměrně 23 m3*s-1, 

hodnota stoletého průtoku je 700 m3*s-1 (Elleder, 2010). 
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Obr. č. 12: Mapa Posázaví  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
Data: DIBAVOD.cz, ArcČR 500 



 

31 
 

5 POVODNĚ NA SÁZAVĚ 

Krolmus (1845) uvádí roku 1515 povodeň12, která se přihnala po vydatném přívalovém 

dešti v červenci (v pátek před sv. Máří Magdalenou13). Povodeň popisuje nejenom na Sázavě, 

ale také na Vltavě a Labi, kde se tyto řeky se rozvodnily po několikadenních deštích a dokonce 

docházelo k potrhávání rybničních hrází. O povodni v tomto roce se zmiňuje i Brázdil a kol. 

(2005), na Labi popisuje tři povodně, první 23. června po třídenních deštích, druhou 21. – 22. 

července, u které uvádí jako příčinu časté deště a třetí 24. srpna. U srpnové povodně uvádí 

protrhávání rybníků, proto je tedy nejasné, která z těchto povodní je ta, která proběhla i na 

Sázavě. Brázdil a kol. (2005) ji uvádí i na Ohři, kde zničila osady a na Vltavě, kde se udržela 

7 dnů. 

Elleder (2008b) uvádí povodeň v roce 1582 v červnu (13. – 15.), která zasáhla také Lužnici, 

Otavu a Vltavu. 

Také roku 1596 přišla na Sázavu povodeň zmiňuje Elleder (2008), tato povodeň přišla 

v únoru a zasáhla i řeku Blanici. 

Procházka uvádí povodeň z roku 1616, která proběhla v březnu. 

Elleder (2008b) uvádí dále povodně v 17. století v letech 1633, 1635, 1655, 1675 a 1698. 

1633 byl rok, kdy přišla lednová (20.) povodeň, kdy v Havlíčkově Brodě bylo možno dosáhnout 

na vodu z mostu. Povodeň také zasáhla Labe. 

Roku 1635, konkrétně 17. března přišla povodeň způsobená napadlým sněhem, 

doprovázená chodem ledu. V Havlíčkově Brodě byl zbořen most (Elleder, 2008b). 

Povodeň v roce 1655 přišla po mrazivé zimě, kdy docházelo k zamrzání vodních toků, 

popisuje událost Brázdil a kol. (2005). Pokračuje informací o náhlém tání 15. února po celých 

Čechách. Tato povodeň se podle tohoto autora projevila na Vltavě, Labi, Ohři a Svitavě. Elleder 

(2008b) ji uvádí i pro Sázavu. 

Dalším povodňovým rokem je, jak již bylo zmíněno výše, rok 1675, Brázdil a kol. (2005) ji 

připisuje vydatným srážkám, které trvaly čtyři týdny od 22. června. Elleder (2008b) popisuje 

tuto povodeň na Sázavě v červnu a zmiňuje výskyt i na Vltavě a Labi. 

                                                      
12

 Za povodeň do tohoto výčtu byly brány vše, kdy došlo k rozlití vody z břehů. 
13

 Jméno Magdaléna je v kalendáři 22. 7. 
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Další zaznamenanou povodní je březnová z roku 1698, která v Ledečku pobořila most 

(Elleder, 2008b). 

Elleder (2008b) dále popsal povodeň roku 1700, 1712 a 1713 (2.4.), které se všechny udály 

v dubnu. V roce 1700, konkrétně 20. dubna byla povodní odnesena z Ledče nad Sázavou socha. 

Povodeň v roce 1712 zasáhla také  Vltavu a Labe. 

Elleder (2008a) zpracoval analýzu historických povodní v Posázaví, z které se dozvídáme 

především o povodních 1714 a 1862. Autor uvádí, že událost z roku 1714 byla způsobena 

přívalovými dešti ve vrcholových částech Českomoravské vysočiny. Janatová a Radil (2005) 

dodávají, že díky přívalovým dešťům mělo dojít k protržení několika desítek rybničních hrází na 

Žďársku. Tato povodeň byla letní a Elleder (2008a) popisuje její průběh od  počátku srážek dne 

31. 7. 1714 až do poklesu vod 1. 8. 1714. Zmiňuje ještě další, menší vzestup ve Zruči nad 

Sázavou dne 2. 8. Brázdil a kol. (2005) uvádí povodeň v roce 1714 také na Ohři, ovšem v druhé 

dekádě prosince. V červenci (konkrétně 31.) ji tento autor uvádí na Vltavě v Praze. 

1715 je rok, kdy přišly únorové povodně, při kterých byl pozorován chod ledu a byl 

poničen most v Kácově (Elleder, 2008b). 

Procházka zmiňuje další povodeň k níž došlo 1. června 1724, tato povodeň způsobila 

zničení mostu a jezu v Kácově. 

Elleder (2008b) se zmiňuje také o povodni z roku 1731, u které uvádí pouze zničený most 

v Ledči nad Sázavou. Další povodní je květnová o 4 roky později, tedy z roku 1734, která zasáhla 

i povodí Doubravy a Chrudimky. 

Brázdil a kol. (2005) zmiňují povodeň v roce 1736, která byla způsobena několikadenními 

dešti na konci druhé dekády v červenci, tato událost byla zaznamenána na Berounce, Sázavě, 

Vltavě a Ohři; neobešla se ani bez škod na majetku, rybnících nebo lesích. 

Elleder (2008b) doplňuje výčet povodní na Sázavě z 18. století o události v letech 1740, 

1750 – červen, 1750 – srpen, 1756, 1770, 1771 a 1776. Povodeň roku 1740 popisuje jako 

prosincovou (21.), která přišla díky dešťům a tání sněhu. Další událost se odehrála 15.6.1750 

a zasáhla i řeku Vltavu. Dvě následující povodně (1750 a 1756) přišly v červenci. Ta z roku 1750 

zasáhla i Vltavu a roku 1756 se povodeň nevyhla také Tiché Orlici. Roku 1770 v dubnu přišla 

obleva a s ní povodně, které zasáhly také povodí Vltavy.  

Krolmus (1845) uvádí, povodeň z roku 1784: „za příčinu kruté zimy, jenž až do 26. dne 

v únoru 1784 pálila. Na to druhého dne náhle povětrností a teplým déštěm led silný pukati 
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počal, a okolo 11 hodin před polednem už plul. Okolo 11 hodin před půlnocí naběhlé a naduté 

řeky Berounka a Sázava náhlou povodní, krami ledovými, stromy, dřevy, kládami, ..., Vltavu 

jedním rázem zaplnily“. Elleder a Munzar (2012) tuto povodeň popisují jako regionálně 

významnější než byla ta z roku 2002 a také zmiňují ničivou sílu unášených ledových ker, které 

povodeň provázely. Brázdil a kol. (2005) poukazují na to, že povodeň zasáhla také Labe (Děčín, 

Mělník, Litoměřice, Lovosice a Ústí nad Labem), Moravu, Ohři (Kadaň,Pátek a Radonice nad 

Ohří) a nevyhnula se ani řece Vltavě (Praha, Zbraslav). 

Elleder (2008b) dále uvádí povodně z let 1789, 1795, 1799, 1814, 1815, 1821, 1830, 1834, 

1835 a 1844, o nich více v tab. č. 3. 

Janatová, Radil (2005) dále uvádí povodeň z roku 1845, která přišla po tuhé zimě a při 

příchodu jarního tání se zvedala hladina řeky Sázavy až tak, že se rozlila na náměstí 

MUDr. Josefa Svobody (Stará Zruč), kde měla voda v jeho spodní části dosahovat až výše 2,8 m. 

Podle Elledera a Dragouna (2009) je nejvyšší zachovaná povodňová značka v Budě u Zruče nad 

Sázavou právě ta z roku 1845 odkazující na povodeň z března. Autoři jí popisují jako největší 

povodeň od roku 1784 v Posázaví, která nebyla překonána ani v roce 2002. Krolmus (1845) 

uvádí, že 27. března tato povodeň začala, protrhala led a na mnohých místech vystoupila voda 

z koryt řek a to nejen v Českých zemích, ale např. i Drážďany byly zasaženy. Brázdil a kol. (2005) 

uvádí tuto povodeň na Vltavě v Praze, ale také na Moravě v Oloumouci a Moravičanech, na 

Labi v Děčíně, Litoměřicích a Ústí nad Labem a v neposlední řadě na Odře, Bělé, Ostravici 

a Ohři. 

Další povodně zmiňuje Elleder (2008b) v letech 1847, 1858 a 1860 (viz tab. č. 3). 

Elleder (2008b) poukazuje na povodeň 1862, která proběhla v lednu toho roku po 

chladné, na sníh vydatné zimě. Autor uvádí, že sníh padal pravděpodobně již od poloviny 

prosince roku 1861. Na začátku ledna 1862 mohlo být až 90 cm nového sněhu a při oteplení na 

konci ledna/začátku února, vznikla povodeň napájená také intenzivními dešťovými srážkami14. 

Brázdil a kol. (2005) uvádí, že tato povodeň zasáhla také Vltavu, Ohři (největší potopa do té 

doby), Dyji a nevyhnula se ani řece Moravě. Daňhelka a Elleder (2012) uvádějí několik popisů 

této povodně z historických pramenů (Bohemia, Pražské listy a další) např.: „Řeka Sázava 

neobyčejně se rozvodnila, dosáhnuvši výšku o 2 stopy [61 cm] větší než r. 1845, zbořila 

a odnesla umělý dřevěný most v Kácově v Uhlířsko-Janovickém okresu, kterýžto tam už sto let 

stál a protrhla okresní silnici u Kácova na 20 sáhů zdéli. V Kácově samém způsobil rozsápaný 

                                                      
14

 Podle Brázdila a kol. (2005) byl naměřen pro únor rekordní úhrn srážek v Klementinu 1.2.1862 – 
26,4 mm. 



 

34 
 

živel velikých škod na staveních. Také v okresích Kolínském, Poděbradském a Ledečském byla 

povodeň veliká a způsobila mnoho škod.“ 

Povodně v letech 1868, 1869, 1876, 1881 a 1882 uvádí Elleder (2008b) o nich více 

v tab. č. 3. 

V dopise okresnímu hejtmanství v Ledči se píše o povodni 20. června 1883, která zaplavila 

louky v okolí města Ledče a vzala s sebou také posečené seno (Archiv Města Ledeč nad 

Sázavou, Povodeň, Živelné pohromy, sbírky pro podporu postižených). 

Další povodňové události, které se udály v letech 1886 a dvě během roku 1888 zmiňuje 

Elleder (2008b). 

Brázdil a kol. (2005) upozorňuje na povodeň v roce 1890, která přišla v září po velmi 

deštivém létě a jednom z do té doby nejdeštivějších srpnů. Autoři zmiňují velké průtoky na 

horní Vltavě, Malši a Lužnici, ze Sázavy přitékalo vody méně. 

Okrášlovací spolek pro Ledeč a okolí posílal dopis 15. května 1901 městské radě v Ledči 

nad Sázavou, kde se zmiňuje o povodni 1891. Poškození touto povodní se tímto dopisem 

vzdávají nároku na náhradu škody ve prospěch zmíněného spolku. O povodni v tomto roce se 

píše v dalším dopise c. k. okresnímu hejtmanství v Ledči. Autor zde zmiňuje, že na pomoc při 

povodni 5. – 7 března toho roku museli přijet pomoci ledečskému hasičstvu i četníci. (Archiv 

města Ledeč nad Sázavou, Povodeň, Živelné pohromy, sbírky pro podporu postižených) Brázdil 

a kol. (2005) popisuje povodeň v roce 1891 na Odře, avšak byla to povodeň červencová, 

zapříčiněná dešti. 

Roku 1897 přišly další povodně, které byly způsobeny vysokými srážkovými úhrny, které 

byly naměřeny především na severu Čech u,vádí Brázdil a kol. (2005). Událo se tak v červenci 

a povodňová událost tehdy postihla hlavně severní Čechy (nejničivější povodeň v této oblasti). 

Menší povodňové průtoky se objevily i v povodí Vltavy po 29. červenci, kdy došlo k vydatným 

srážkám a kulminační průtok překročil v Praze Q10 dodává Brázdil a kol. (2005). 

V dopise Ledečskému městskému úřadu od velitele SDH v Ledči Josefa Škvora z roku 1922 

je možné se dočíst o povodni v třetí dekádě února toho roku. Velitel SDH v něm upozorňuje na 

možnost zvýšení hladiny řeky Sázavy v důsledku hromadění ledových ker u města Německý 

Brod, (dnešní Havlíčkův Brod), kde se s ledovou zácpou ještě vypořádali. Zpráva pokračuje 

hlášením z četnické stanice ve Světlé  nad Sázavou: „ Velká voda, - ledy uvolněny – učiňte 

opatření.“ Dále se píše o uvolňování ledové zácpy přímo v Ledči nad Sázavou a noční hlídce 
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Sboru dobrovolných hasičů (Archív města Ledeč nad Sázavou, Povodeň, Živelné pohromy, 

sbírky pro podporu postižených). 

1923 je rok, kdy v únoru zmiňuje povodeň neznámý autor Pamětní knihy města 

Německého Brodu. Tento autor říká: „3. února, po několikadenní prudké oblevě, spojené 

s deštěm, rozvodnila se Sázava a zatopila celé „Losy“15, takže údolí od mostu až 

k „Weidenhofferovu“ mlýnu U Panských bylo jediným jezerem, voda sahala až po samý práh 

kostela sv. Kateřiny. Také před léty regulovaný potok Žabinec vystoupil z břehů. Po dvou dnech 

však voda opadla. Povodeň způsobila mnoho velikých škod na polích, a na lukách, jež zaplavila 

blátem, anebo z nichž odplavila množství sena. Také několik nízko položených domů bylo 

zatopeno, takže obyvatelé byli vystěhováni.“ 

Janatová, Radil (2005) dále zmiňují povodeň z roku 1925, která přišla na začátku května po 

průtrži mračen, po kterém voda v Sázavě vystoupala vysoko nad 2 m. Tito autoři uvádějí ještě 

jednu srpnovou povodeň v roce 1925, takže lidé neměli ani čas vzpamatovat se z první 

květnové povodně. 

Autor Pamětní knihy města Německého Brodu dále popisuje povodeň v roce 1926, kdy 

na počátku června bylo velmi deštivo, až se v druhé dekádě tohoto měsíce rozvodnil potok 

Žabinec. V knize se píše: „14. června začal stálý déšť, který trval pak plné dva dny. Již 

následujícího dne ráno vystoupila voda z břehů Sázavy a odpoledne vysoko zaplavila celé Losy, 

sportovní hřiště a všechny okolní louky. Po celou noc vydatně pršelo, takže k ránu vystoupila 

voda v Sázavě 190 cm nad normál, největší výšky dostoupila pak odpoledne [203 cm] a setrvala 

na ní až do večera, kdy počala poznenáhle opadávati.“ 

Další popsanou povodní z Pamětní knihy města Německý Brod je událost z roku 1927. 

„Po vánočních mrazech nastala obleva a deštivé počasí, následkem čehož voda v Sázavě 

a přítocích povážlivě stoupala. V podvečer 11. ledna zaplavila všechny louky kolem města 

a přelila se i přes Losy. Po dvou dnech počala však dosti rychle opadati.“ 

 

                                                      
15

„ Na Losích“ je část města Havlíčkův Brod u stadionu TJ Jiskry. (Štěpánka Saadouni: Losy budou patřit 
už jen městu. havlickobrodsky.denik.cz, online dostupné z: 
http://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/losy-budou-patrit-uz-jen-mestu-20140620.html 
[cit. 24.2.2016] 
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Začátek roku 1929 byl velmi mrazivý, v únoru se teplota dostala až pod -40 °C, po většinu 

února však bylo kolem – 35 °C16. Doprava auty byla ochromena a železniční doprava vázla, kvůli 

přimrzajícím vlakům ke kolejím, také lidi tato zima zasáhla mnohými nemocemi. Školy byly 

zavřeny celou druhou polovinu února a také divadelních představení bylo několik zrušeno. 

„Kruté mrazy také způsobily značné škody na vodovodním potrubí, které na několika místech 

prasklo; na náměstí zaplaveny tím byly četné sklepy [dne 26. února na východní straně]. 

Rovněž v nových domech způsobila zátopa vody z prasklého vodovodu velikou škodu.“ 

(Pamětní kniha města Německý Brod) 

Janatová, Radil (2005) uvádějí další povodeň z roku 1937. 

1938 byl rok další velké povodně uvádí Brázdil a kol. (2005), která vznikla z dlouhou dobu 

trvajících dešťů na přelomu srpna a září. Dlouhotrvající deště způsobily čtyři cyklony, které 

za sebou procházely nad Střední Evropou. Povodňové stavy se na některých řekách vyskytly již 

25. a 26. Srpna (Q100 na Svrtce, Divoké Orlici nebo na Malši a Q10 např. na Úpě nebo Želivce), 

vyvrcholení však přišlo až 1. – 3. září, kdy se rozvodnily daší řeky (Q20 zaznamenán na Moravě 

a Dyji, Q5 na Bečvě, Chrudimce a Sázavě). 

V Pamětí knize města Světlé nad Sázavou se píše o další povodni, která přišla na řeku 

Sázavu a to v roce 1939. Autor Antonín Štros zapsal: „17. června započalo deštivé počasí, voda 

stoupla a kolem řeky natropila mnoho škod na senách i na polích.“ 

A hned dalšího roku (1940) se v Pamětní knize města Světlé nad Sázavou opět objevuje 

zápis o povodni, tentokrát však z první poloviny března. „12. března obleva. Voda počala rychle 

stoupat a sníh tát. Hasiči musili vystříkati vodu ze sklepa u Vrbiců. 14. března, odešly ledy. 

Hasičstvo i občanstvo pomáhalo jejich klidnému odchodu. 14 °C tepla. Voda zaplavila opět 

sklepy.“ Zpráva ČHMÚ(2006) poukazuje, že tato povodeň vznikla díky přicházející oblevě od 

10.3., ke které se přidal silný vítr a dokonce srážky (20 – 30 mm, na horách dosáhly až 60 mm). 

Ukončení této povodně připisuje tato zpráva příchodu studené fronty, která přinesla ochlazení. 

Bylo zasaženo povodí Vltavy (v Praze byl témě dosáhnut Q50) i Labe (v Děčíně cca Q20), v té 

době ještě nebyla ovlivněna účinkem Vltavské kaskády. Na Vltavě je však považována za 

významnější než byla ta z roku 2006, naopak povodí Moravy bylo zasaženo jen minimálně. 

                                                      
16

 Podle pamětní knihy města Německý Brod byly naměřeny teploty: 1. února -26 °C, 2. února -31°C, 
3. února -35 °C, 8. února -27 °C, 9. února -32 °C, 11. února -39 °C a na nádraží dokonce -41 °C, 12. února 
 -35 °C, 13. února bylo -27 °C, poté následovalo několik mírnějších dnů – teploty okolo -10 °C a začátkem 
března opět teploty poklesly na -28 °C a až 9. března nastala obleva a byly 3 °C. 
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MŽP, MZ (2011) uvádí jako jednu z významných povodní tu z roku 1981 konanou v březnu 

(povodeň z tání sněhu a deště), která ovlivnila povodí horního Labe, Ohře, Mže, Sázavy 

a Moravy. 

V roce 2002 se vyskytly další velmi velké až extrémní povodně jejichž vznik souvisel se 

dvěma srážkovými obdobími na začátku srpna (Brázdil a kol., 2005). Ve výsledné zprávě (2003) 

se uvádí, že tato událost postihla téměř všechny přítoky Vltavy a také řeku Dyji. Podle zprávy 

ČHMÚ (2002), která řešila projekt vyhodnocování extrémní povodně z roku 2002, byla tato 

povodeň prakticky v celých Čechách, uvádí ji na řekách Vltavě a jejích přítocích Otavě, Lužnici, 

Berounce a Sázavě, dále i na Labi a Dyji. Na Sázavě přišla kulminace v Nespekách 15. srpna na 

úrovni Q5 – Q10. Na Vltavě v Praze-Chuchli to bylo již o den dříve při vodním stavu 782 cm 

a průtoku 5160 m3/s což zhruba odpovídá Q500. 

V březnu roku 2006 přišla další povodeň po zimě vydatné na sněhové srážky (Zpráva 

ČHMÚ, 2006). Dne 25.3. se začalo oteplovat a již posledního března sníh téměř úplně roztál, 

což způsobilo povodně především na tocích pramenících na Českomoravské vrchovině. 

Zasaženo bylo povodí Vltavy a to především pravostranné přítoky Lužnice a Sázava (obě až 

Q50), také se rozvodnilo Labe a některé jeho menší přítoky (Metuje, Loučná a Doubrava) a na 

Moravě šlo především o řeku Moravu, Dyji a Jihlavu. 

Tab. č. 3: Chronologie povodní na Sázavě 

Rok Sezonalita podle 
Brázdila a kol. 

(2005) a Elledera 
(2008) 

Příčina měsíc Kde je povodeň dále 
popsána 

1515 L SJL 
 

přívalové deště červenec (není 
jednoznačné) 

Labe, Vltava a Dyje 

1582 L SMA přívalové, regionální deště  červen Lužnice, Otava a Vltava 

1596 Z WF2  únor Blanice 

1616 Z WM2  březen  

1633 Z WJF  leden Labe  

1635 Z WM2 silná zima, chod ledu březen Labe 

1655 Z WF2 obleva, tání sněhu únor Vltava a Labe 

1675 L SJU  červen Vltava a Labe 

1698 Z WM2  březen Labe 

1700 D WAP  duben Vltava a Labe 

1712 D WAP  duben Vltava a Labe 

1713 D WM2  duben Labe 

1714 L SJL přívalové deště červenec/srpe
n 

Vltava 

1715 Z WF2  únor  

1724 L SMA  červen  

1731     Labe 
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1734 L SJU  květen Doubrava, Chrudimka 

1736 L SJL vytrvalé deště červenec Berounka, Vltava a Ohře 

1740 Z WDE sníh, vichřice, déšť prosinec Vltava a Labe 

1750 L SJU  červen Vltava 

1750 L SJL  červenec Vltava 

1756 L S  červenec Tichá Orlice 

1770 D WM2 tání sněhu duben Vltava 

1771 Z WM2  březen Vltava 

1776 Z WF2 chod ledu únor Labe 

1784 Z WF2 obleva, déšť, ledová zácpa únor Labe, Vltava Ohře a 
Morava 

1789 D WM2  duben Vltava 

1795 L SJL přívalový déšť červenec  

1799 Z WF2  únor Vltava a Labe 

1814 Z WM2  březen Vltava a Labe 

1815 L SAS  srpen Vltava 

1821 Z WM2  březen Vltava a Labe 

1830 Z WM2  únor/březen Vltava a Labe 

1834 L SMA  květen  

1835  WJF  jaro Jizera 

1844 L SJU bouřky červen  

1845 Z WM2 tání sněhu březen Vltava, Labe, Ostravice, 
Bělá, Ohře, Odra a Morava 

1847 Z SJU chod ledu únor Labe 

1858 L SJL  červenec Vltava a Labe 

1860 Z WM2  březen/duben Vltava 

1862 Z WJF tání sněhu a déšť leden/únor Vltava, Ohře, Dyje a 
Morava 

1868 Z WF2 tání sněhu únor Labe 

1869 Z WJF ledová zácpa únor  

1876 Z WF2  únor Vltava 

1881 Z WM2  březen Vltava 

1882 L SMA  květen  

1883 L SJU vytrvalé deště červen Chrudimka 

1886 L SJU  květen Vltava 

1888 L WM2  květen Vltava 

1888 Z SMA  březen Blanice 

1890 L SAS vytrvalé deště září Vltava, Malše a Lužnice 

1891 Z SMA  březen  

1897 L SJL vytrvalý déšť červenec Severní Čechy a Vltava 

1909 Z WJF obleva a déšť únor  

1922 Z WF2 ledová zácpa únor  

1923 Z WJF obleva a déšť únor  

1925 L SMA přívalový déšť květen  

1925 L   srpen  

1926 L SJU vytrvalý déšť červen  

1927 Z SJF obleva a déšť leden  

1929 Z WF2 mráz únor  

1937      

1938 L SJL vytrvalé deště srpen/září Morava, Dyje, Sázava a 
Želivka, Svratka, Úpa, 
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Chrudimka  a Bečva 

1939 L SJU vytrvalé deště červen  

1940 Z WM2 tání sněhu březen  Vltavy a Labe 

1981 Z WAP tání sněhu a déšť březen Labe, Ohře, Mže, Sázava, 
Morava 

2002 L SAS vytrvalé deště srpen Labe, Dyje a povodí Vltavy 

2006 Z WM2 tání sněhu březen pravostranné přítoky 
Vltavy, Labe, Morava, 
Dyje, Jihlava 

Zdroj: vlastní zpracování 
Pozn.: XYZ – převzato od Elledera (2008), který odvozoval kategorii podle jiných povodní v ČR u těch, kde 
není jasné datum, kdy povodeň přišla 

5.1 Sezonalita povodní 

Určování sezonality povodní je důležité, je používána např. pro analýzy frekvence povodní 

za účelem rozlišení povodní způsobených různými faktory (Beurton a Thieken, 2009). 

Určení sezonality je důležité také pro možnost předpovídání povodňových událostí nebo 

pro management nakládání s vodními zdroji. Používá se pro analýzu sezónní frekvence nebo 

také regionální frekvence výskytu povodní (Chen a kol., 2015). 

Při analýze sezónního opakování je důležité si rok rozdělit do několika časových úseků. Při 

regionálních analýzách je základem podobnost výsledků, podle kterých se následně určují 

hydrologicky podobné regiony. Při rozhodování o vodních nádržích, je díky sezonalitě možné 

efektivněji nakládat s množstvím vody v jednotlivých částech roku a tak maximalizovat užitek 

z vodní energie nebo naopak lépe chránit toky před rozvodněním (upouštěním v době 

identifikovaného povodňového období) (Chen a kol., 2015). 

Benito a kol. (2015) uvádí jako důvod pro zjišťování sezonality možnost lepšího umístění 

i projektování staveb na toku a také vidí využití v mapách povodňového ohrožení. 

5.2 Sezonalita povodní na Sázavě 

Pro určení sezonality povodní na Sázavě bylo pro tuto práci vybráno 70 povodňových 

událostí zjištěných na této řece od roku 1500 do roku 2006. Tyto povodně jsou více či méně 

probádané, ale byly vždy brány v úvahu pouze ty, které se podle některého ze zdrojů 

prokazatelně vyskytly na Sázavě. Pro některé nejasnosti a nedostatek informací o některých 

povodňových událostech však musely být některé události z určení sezonality vyjmuty. 

Např.: pro tento účel byla z výčtu vyjmuta povodeň roku 1937, o které nevíme z dostupných 
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pramenů nic víc než, že se stala toho roku na Sázavě. Stejný problém nastal u povodně z roku 

1731 a pro nejasnost nebyla zařazena ani povodeň z roku 1835. 

Pro určení kategorie v klasifikaci podle Brázdila a kol. (2005) byl vzat vždy počátek 

povodňové situace. Např. povodeň 1938, která se udála na přelomu srpna a září je zahrnuta 

pod srpen. 

Duben jako sporný měsíc, se v tomto případě vyskytl hned 5x, což dává 8% výskyt. 

Výsledky ukazují, že 33 (51 %) povodní proběhlo během zimního období a 25 (41 %) během 

letního, jak je patrno z grafu č. 1. 

Zimní období je tedy rizikovější. Stalo se zde o 8 událostí více, než během období letního. 

To potvrzuje i Brázdil a kol. (2005), který uvádí dominantní postavení tohoto typu povodní i na 

Vltavě v Praze (65,9 %). 

Graf č. 1: Sezonalita povodní na řece Sázavě podle klasifikace Brázdila a kol. (2005) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na grafu č. 2 je možno vidět povodně rozdělené podle druhého, podrobnějšího způsobu, 

který navrhl Elleder (2008b). Tato klasifikace neodpovídá přesně měsícům v roce viz tab. č. 1. 

Nejvíce povodní je zařazeno do kategorie WM2, což odpovídá 10.3. – 5.4. Konkrétně to bylo 

16 povodňových událostí, to je více než 20 %, což potvrzuje i Elleder (2008b). To koresponduje 

i s výsledky ze sezonality podle Brázdila a kol. (2005), kdy nejvíce událostí připadlo na zimní 

část roku (konkrétně na březen a únor). Je tedy nasnadě říci, že měsíce březen a únor jsou 
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nejrizikovější a povodně na Sázavě se v nich vyskytují nejčastěji. Kategorie WF2 (10.2. – 9.3.) je 

podle této klasifikace zastoupena 10x a stává se tak druhou nejpočetnější. K tomuto došel 

i Elleder (2008a), který dodává, že v obdobích kategorií WM2 a WJF se objevují ty nejextrémnější 

události. 

Jak již bylo zmíněno, v měsících od října do prosince se povodně téměř (pouze 1 – konec 

prosince) nevyskytovaly a tomu odpovídá i klasifikace Elledera (2008b), kterou navrhl pro svou 

práci o Sázavě. 

Letní část roku je podle výsledků sezonality podle Elledera (2008b) poměrně vyrovnaná 

8 – 9 případů, vymyká se ovšem kategorie SAS (5.8. – 9.10.), do které byly zařazeny pouze 

3 události. Elleder (2008b) do této skupiny ve své práci zařadil pouze 2 události a poukazuje na 

to, že se povodně v této části roku Sázavě vyhýbají i když jsou typické pro řeku Vltavu. V této 

práci přibyla do výčtu událostí v srpnu jedna událost, extrémní povodeň z roku 2002. 

Graf č. 2: Sezonalita povodní na řece Sázavě podle klasifikace Elledera (2008b) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3, který je vytvořen pomocí metody polárních grafů ukazuje rozložení sezonality během 

roku v měsíčním kroku. Je patrné, že nejvíce povodní se odehrálo v únoru a březnu – tedy 

povodně způsobené táním sněhu, často s přispěním dešťů. V únoru a březnu jsou nejvíce 
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pozorovány povodně i na Vltavě a Labi, které jsou na těchto řekách častější než letní typ 

povodně (Yiou a kol., 2006). 

Graf č. 3: Sezonalita na Sázavě metodou polárního grafu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Naopak v období od září do prosince se povodně na Sázavě téměř nevyskytovaly 

a dokonce říjnová a listopadová povodeň není doložena zatím žádná (také viz graf. č. 2). V září 

a prosinci se vyskytla za sledované období pouze 1 povodeň. Z grafu je patrné, že rizikový je 

půlrok od února do srpna. 

5.2.1 Vývoj sezonality na řece Sázavě 

Sezonalita je ovlivněna počtem událostí i délkou období pro které je zjišťována. Na grafu 

č. 4 je možné vidět vývoj sezonality povodní na řece Sázavě pro pět minulých století jednotlivě 

podle klasifikace Brázdila a kol. (2005) – která je víceméně orientační. Je zde patrné, že duben, 

který byl vyjmut z obou období, protože se mohou vyskytovat povodně letního i zimního typu, 

se objevil pouze v 18. století, ale hned 5x. 

Povodně v zimní části roku převládají v celém sledovaném období. Mezi tyto můžeme 

zahrnout i ty dubnové z 18. stol. protože byly způsobeny oblevou a táním sněhu (tedy zimní 

typ). Největší rozdíl byl však v 17. stol. kdy měly dokonce 80% převahu. Období od 16. do 

poloviny 19. století je dobou, kdy na velkých řekách v Evropě byly největší zimní povodně 

s chodem ledu a povodně z tání sněhu (Benito a kol., 2015). 

Postupně se však rozdíl v četnosti povodňových událostí zmenšuje. Yiou a kol. (2006) 

na tento trend poukazuje také a přisuzuje ho zvyšujícím se teplotám v posledních desetiletích. 
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Také uvádí, že na řekách Vltavě a Labi se ve 20. století snížil počet povodňových událostí. To se 

potvrzuje i na řece Sázavě, kde bylo zjištěno v 19. stol. 23 událostí, v 18. stol. 19, kdežto ve 

20. století již jen 12. 

Graf. č. 4: Vývoj sezonality povodní na Sázavě podle klasifikace Brázdila a kol. (2005) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

6 POVODEŇ 1909 

K podrobné analýze byla vybrána povodňová událost z února 1909. Zima 1909 byla velmi 

bohatá na sníh, jak ukazuje např. následující citace: „Spousty sněhu leží všude po Čechách. 

Zvláště neobyčejně mnoho napadlo ho v Šumavě a v Krkonoších, kde hojně horských chatrčí 

jest od všeho světa odloučeno“ (Budivoj, 1909). „V posledních dnech minulého měsíce 

a v prvních dnech únorových napadly na vysočině českomoravské velké spousty sněhu, tak že 

i silnice na některých místech byly úplně nesjízdnými“ (Hlasy z Posázaví). Zima byla velmi 

chladná s jen výjimečnými dny, kdy teplota vystoupala nad 0 °C. V tomto roce se zvýšily vodní 

stavy v únoru a následně také v březnu. Únorová povodeň byla větší a v Kácově dosáhla voda 

až do výšky 405 cm nad nulu vodočtu (5.2.), v březnu dosáhla nejvýše do 290 cm (24.3.). 

Povodeň na Sázavě páchala škody spíše na dolním toku, což je doloženo i z novin Hlasy 

z Posázaví, kde se o povodni autor zmiňuje malým sloupcem. V dalších novinách té doby 

z Havlíčkobrodska, které se dochovaly není žádná zmínka. 
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Tato povodeň nebyla pouze regionální Posázavská událost, která ovlivnila tuto řeku 

a přilehlé obce. Nejvyšší stavy tohoto roku dosáhlo mnoho řek právě na začátku února. 

Povodeň byla také pozorována např. na Ohři, Bělé nebo Mži (Hydrologická ročenka, 1909). 

Odchod ledu poničil mosty v Drážďanech, kde se zmrzlá voda z Labe po oblevě rozlámala 

na masivní ledové bloky, které byly odnášeny po proudu (The Argus, 1909). 

Nejen Čechy zasáhla únorová povodeň. „Povodeň v Evropě, ztráty na životech, obrovské 

škody“, to je titulek z novin The Argus ze dne 7.2.1909, které byly vydávány v Melbourne, což 

samo dokládá velikost události. Zasažena byla povodí Rýna, Labe, Odry a Dunaje. Povodně, 

které se vyskytly v Německu a Rakousku zasáhly také Prusko, Slezsko, Srbsko, Rumunsko 

a Bulharsko (The Argus, 1909). 

Mnoho mostů a železničních tratí bylo poničeno v Bavorsku a Sasku. Norimberk (viz 

obr. č. 13), Frankfurt (viz obr. č. 14), Bamberg, Regensburg a také Kissingen (viz obr. č. 15) byly 

pod vodou (Varley, 1909). 

Obr. č. 13: Povodeň 1909 v Norimberku 

 

Zdroj: archiv ČHMÚ (poskytlElleder) 
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Obr. č. 14: Povodeň 1909 ve Frankfurtu 

 

Zdroj: archiv ČHMÚ (poskytl Elleder) 

 

 

 

 

Obr. č. 15: Povodeň 1909 v Kissingenu 

 

Zdroj: archiv ČHMÚ (poskytl Elleder) 

6.1 Meteorologické vyhodnocení povodně 

Již od prosince roku 1908 silně mrzlo a tak se řeky pokryly vrstvou ledu (Hydrologická 

ročenka, 1909). V lednu se v Německém Brodě teploty pohybovaly v rozmezí od 0 až po  -19 C, 

přičemž většinou se pohybovaly pod -5 °C, pouze od 14. do 17. ledna se teploty dostaly 

nad nulu (Přehled počasí – denní přehledy 1902 – 1912). Ledy se v polovině ledna poprvé 

v tom roce hnuly na Otavě, Berounce nebo Ohři. Následně začalo opět silně mrznout a ledová 

pokrývka řek ještě více zmohutněla. Dne 3. února nastal náhlý obrat. Přišlo další oteplení, díky 

kterému začal náhle tát sníh, kterým byla povodí pokryta. „V důsledku tom hnuly se ledy tak 

násilně, že dle paměti lidské nutno tento odchod ledový čítati k největším známým zjevům 

toho druhu a na mnoha místech vykazoval též průběh katastrofální.“ (Hydrologická ročenka, 

1909). Na mnoha místech se po chodu ledu utvořily zácpy a voda se vylila z břehů. Až 6. února 

začalo opět mrznout a konečný odchod ledu proběhl až v polovině března. 

Po celé sledované období v Čechách převládalo severozápadní proudění. Do západní 

oblasti střední Evropy se začala 2.2.1909 přesouvat oblast nízkého tlaku vzduchu, která se 

začala rozrůstat západně od Španělska. Začala tak odsunovat tlakovou výši, která měla střed 

nad Pobaltím a zapříčinila průnik studeného vzduchu s teplotami hluboko pod bodem mrazu 

z oblasti Skandinávie a Severního moře na sever, kde se rozpadla. Tlaková níže JZ od našeho 
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území zapříčinila příchod teplého vzduchu nad kontinent. V Čechách se díky tomuto 

západnímu proudění od 3. února začalo oteplovat. Teploty u nás vzrostly až nad 5 °C. Západní 

proudění dané cyklonou, která se nacházela SZ od našeho území a anticyklonou, která byla JZ 

od nás, přetrvávalo do 5.2. Poté převážil vliv cyklony, která se přesunula nad Lužickou oblast 

a u nás se opět ochladilo (viz obr. č. 16 - 21). 

Obr. č. 16 - 21 : Výškové synoptické mapy geopotenciální výšky 500 hPa 1.2.1909 – 6.2.1909 
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Zdroj: www.wetterzentrale.de, 500 hPA (odpovídá přibližně 5500 m) 

V Havlíčkově Brodě naměřili 3. února teplotu +0,5 °C, ale stále padal sníh, další den se 

teplota zvýšila až nad 2 °C (v 7 hodin ráno, v poledne naměřili 3 °C) a sněžení začalo přecházet 

v déšť. "K večeru už bylo tolik vody, že zatopila louky a lidé se vystěhovávali ze svých příbytků 

kvůli hrozící povodni. Hasiči měli pohotovost" (Přehled počasí – denní přehledy 1902 – 1912). 

Dne 5. února začalo opět sněžit, ale teploty se stále držely nad bodem mrazu, proto napadlý 

sníh stále tál. Teploty nad bodem mrazu se držely až do 8. února, kdy teplota klesla na -9 °C 

(Přehled počasí – denní přehledy 1902 – 1912). Podobný vývoj zaznamenali také na stanici 

v Praze v Klementinu (viz obr. č. 22). Teplota zde vystoupala až na 7 °C a nad bodem mrazu se 

držela od 3.2. do 6.2 – po tři dny se tak držela na teplotách okolo 2 až 5 °C. Dne 7.2. se začalo 

opět ochlazovat a teplota klesala k -8 až -9 °C (viz graf. č. 5). 
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Obr. č. 22: Vývoj teplot v Klementinu v první dekádě února roku 1909 

 

Zdroj: Magnetische und meteorologische Beobachtungen on der k. k. Sternwarte zu Prag im Jahre 1909 

Graf č. 5: Průběh teplot v první dekádě února 1909 – denní maximum, minimum a průměr 

 

Zdroj: Magnetische und meteorologische Beobachtungen on der k. k. Sternwarte zu Prag im Jahre 1909 

Samotné oteplení by tak zásadní zvýšení hladin mnoha toků nezpůsobilo. Celou první 

dekádu února připadával nový sníh nebo pršelo. V některých dnech padal i déšť se sněhem. Na 

obr. č. 23 je znázorněno množství srážek (vodní hodnota napadlého sněhu), které spadlo na 

povodí řeky Sázavy v době povodně. Dne 4.2. (obr. č. 23), naměřili na většině srážkoměrných 

stanic největší denní úhrn (za období dané povodně), jen na několika byl větší úhrn naměřen 

3. nebo 5.2. Během jednoho dne napadlo až 37 mm srážek. Od oteplení až po kulminaci 

povodně na Sázavě – 5.2. napadlo v některých částech povodí téměř 88 mm17. Průměrně to 

bylo 60 mm. Poté srážky ustaly nebo byly jejich úhrny jen minimální do 1 mm. 

 

                                                      
17

 Více než 1/10 ročních průměrných srážek v této oblasti 
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Obr.č. 23: Množství srážek spadlých v povodí Sázavy 4.2.1909 a během 5 dní od 1.2. do 5.2. 

1909 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
Data: Výroční zpráva ústřední kanceláře hydrografické c.k. ministerstva veřejných prací 
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6.2 Analýza průběhu povodňové vlny v profilu Kácov 

V Kácově18 se vodní stav začal měřit v listopadu roku 1891 a to pod budovou zámku, 

o 7 let později bylo místo pozorování přesunuto k pilíři železného silničního mostu (viz 

obr. č. 26). Zde byla umístěna pro povodňové stavy vodoměrná lať přímo na jednom pilíři 

mostu. V roce 1928 bylo místo vybaveno zapisovacím limnigrafem (obr. č. 24). Nula vodočtu 

v roce 1909 byla o 1 m níže než je dnes, v roce 1940 byly původní nuly vodočtů měněny tak, 

aby nebylo možno naměřit zápornou hodnotu vodního stavu. Tato změna se pohybovala 

v rozmezí 1 až 3 m. V Kácově byla v roce 1933 uváděna nula vodočtu 310,93 m Jadran19 což 

odpovídá 310, 53 m Bpv20. V Hydrologických poměrech z roku 1965 už to je o zmiňovaný 1 m 

méně – 309, 53 m n. m. (Zítek, 1965 a Podélný profil Sázavy 1933). 

Obr. č. 24: Limnigraf v Kácově u železného silničního mostu 

 

Zdroj: foto autorky 

Kácov v roce 1909 zasáhly na jaře povodně hned dvě (viz graf. č. 6). První v únoru a druhá 

v březnu, která nebyla tak výrazná a vodní stav při kulminaci byl 290 cm. Únorová povodeň 

zvedla vodní stav Sázavy ještě o dalších více než 100 cm výše. Mimo tyto události se vodní stav 

                                                      
18

 Kácov je městys, který leží na břehu Sázavy (viz obr. č. 26) ve Středočeském kraji v ORP Kutná Hora. 
Dnes má asi 800 obyvatel. 
19

 Výškový systém s nulou vodočtu na břehu Jaderského moře v Terstu. 
20

 Balt po vyrovnání – výškový systém používaný v České republice, nula vodočtu je umístěna na břehu 
Baltského moře v Kronštadtu. 
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v roce 1909 držel v rozmezí +50 až -25 cm od nuly vodočtu. Přičemž roční průměr v tom roce 

byl 15 cm nad nulou vodočtu. 

Graf č. 6: Průběh vodních stavů na měrné stanici v Kácově od ledna do března 1909 

 

Zdroj: Raporty odesílané z Kácova Vojtěchem Duškem Hydrografickému úřadu (1909) 

V tab. č. 4 jsou vypsány hodnoty průtoků, které odpovídají N-letým průtokům v profilu 

Kácov na Sázavě. Hodnoty průtoků v prvním řádku byly používány v letech 1931 – 1960, 

posléze byly hodnoty přepočítány s rozšířeným množstvím informací (další povodňové 

události) na hodnoty N-letostí v druhém řádku tabulky. Ty se používaly pro období 1981 – 

2010. Toto je částečně vidět na obr. č. 25, kde je vyznačeno záplavové území v okolí Kácova pro 

5ti, 50ti a 100letou povodňovou vlnu a aktivní zónu21 100 leté vody. 

 

 

 

                                                      
21

 „Aktivní zónou záplavového území je území,jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, 
a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí“ (Langhammer, 2007). „V aktivní zóně 
záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se 
upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 

která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry“ (zákon č. 254/2001 Sb., 
zákon o vodách). 
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Tab. č. 4: N-leté průtoky na Sázavě v profilu Kácov 

N-letost 1 2 5 10 20 50 100 

Průtok 
[m3/s] 

1931 - 
1960 

146 206 300 369 437 517 584 

1981 - 
2010 

121 172 247 310 377 473 552 

 

Zdroj: Hydrologické poměry Československé socialistické republiky 3.díl, ČHMÚ 

 

Obr. č. 25: Záplavové území řeky Sázavy u Kácova 

 

Zdroj: http://kacov.obce.gepro.cz/ 

6.2.1 Měrná křivka 

Na grafu č. 7 je vypočtená měrná křivka pro řeku Sázavu pro profil v Kácově (viz 

obr. č. 27). Data byla použita z archivu ČHMÚ o průtocích ke změřeným stavům. Tato měření 

byla prováděna v letech 1909, 1910, 1911, 1923 a 1925. 

Únorová povodeň byla na Sázavě velmi důležitá, vodní stavy zde dosáhly nebývalé výšky. 

Tato řeka patří dokonce mezi 22 řek, které při této povodni přesáhly dosud pozorovaný 

nejvyšší vodní stav22 (Hydrologická ročenka, 1909). 

Nejvyšší vodní stav únorové povodně je vyznačen v grafu č. 7 – 405 cm, kterému odpovídá 

průtok23 420 m3·s-1. Průměrný roční průtok je na měrné stanici v Kácově pouze 14,2 m3·s-1. 

                                                      
22

 Vodočty byly instalovány až koncem 19. století; limnigraf byl v roce 1909 pouze na 12 stanicích, jeden 
z nich na Sázavě v Poříčí nad Sázavou (Hydrologická ročenka, 1909). 
23

 Tento vztah byl již dříve odvozen ČHMÚ. 
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Kulminační průtok z roku 1909 je tedy téměř 30ti násobkem průměrného průtoku. Podle 

tab. č. 4 je možné tuto povodeň posoudit jako více než 20ti letou (podle novějších dat ČHMÚ). 

Graf. č. 7: Měrná křivka pro měrný profil Kácov (1909 - 1925) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
Data: ČHMÚ, Stará hydrometrie 
 

Na grafu č. 8 jsou vidět 2 měrné křivky průtoků, kdy jedna odpovídá dnešním hodnotám 

průtoků a vodních stavů a druhá je vytvořená pro povodeň 1909. Je zde ale upravená nula 

vodočtu o 1 metr tak, aby odpovídala právě dnešní nule vodočtu, která je v nadmořské výšce 

309,53 m (ČHMÚ, Evidenční list hlásného profilu Kácov). 

Dále jsou v tomto grafu pro možnost porovnání vyznačeny kulminační průtoky některých 

povodní z první poloviny 20. století. Tyto povodně jsou zaznamenány v Podélném profilu 

Sázavy 1933. Žádná nepřekonala vodní stav z roku 1909, ale nejblíže vystoupala vodní hladina 

až v roce 1960 na 503 cm nad nulu vodočtu. V roce 2002 vodní hladina vystoupala do 

výšky 468 cm (ČHMÚ, Evidenční list hlásného profilu Kácov). Při porovnání křivek na grafu č. 8 

je patrné, že ta, která přestavuje data z první čtvrtiny 20. století, má pozvolnější nástup než ta 
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ze současnosti24. Z toho vyplývá, že při určitém průtoku dnes Sázava dosáhne většího vodního 

stavu než dříve. Jedním z faktorů této změny může být ovlivnění inundační části řeky 

antropogenními vlivy. Dříve se mohla řeka v tomto místě rozlít do širší oblasti nivy, která je 

dnes mnohdy zastavěná nebo jinak ovlivněná. Hladný (2007) tvrdí, že se v důsledku absence 

velkých povodní v druhé polovině 20. století (ztrátě generační paměti) a díky různým lidským 

zájmům začala zástavba šířit do bezprostřední blízkosti říčních břehů i přesto, že tato oblast je 

průtočným koridorem, který v době zvýšených odtoků pojme jakýkoli objem vody. 

Graf. č. 8: Porovnání současné MK a křivky z první čtvrtiny 20. stol. pro profil Kácov 

 

Zdroj: ČHMÚ 

Pozn.: výšky hladiny pro MKP z první čtvrtiny 20. století jsou zde přepočteny na nulu vodočtu jak byla 

změněna v roce 1940, tzn. přičten 1 m. 

 

Může tomu tak být i v Kácově. Při porovnání obr. č. 26 a obr. č. 27 je patrné, že Kácov se 

velmi rozrostl do celé oblasti meandru Sázavy a tak se voda při větších průtocích již nemůže tak 

                                                      
24

 Je nutné si uvědomit, že tehdejší nula vodočtu byla v jiné výšce, dříve proto bylo možno mít i vodní 
stav v záporné hodnotě. Vodní stav by byl tedy ještě o něco menší kdyby se přepočítal na dnešní nulu 
vodočtu.  
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snadno rozlít do okolí. Druhý břeh je skalnatý, takže ani tam se voda nedostane. Vodní stav tak 

dosahuje větších hodnot než dříve. 

Obr. č. 26: Mapa Kácova s vyznačeným měrným profilem Kácov –1891 - 1898 u jezu pod 

budovou zámku, od 1898 na silničním mostě 

  

Zdroj: mapy.cz 

Obr. č. 26: Mapa Kácova z 19. století25 

 

Zdroj: mapy.cz 

                                                      
25

 II. vojenské mapování, 1936 - 1952 
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6.2.2 Povodňová vlna 

Pozorování vodních stavů probíhalo v tomto roce na některých stanicích jednou, na 

některých dvakrát nebo i třikrát denně, při tvorbě ročenky byla však vzata v úvahu vždy ranní 

pozorování (Hydrologická ročenka, 1909). Raporty pana Vojtěcha Duška z Kácova, které posílal 

Hydrografickému úřadu obsahovaly jedno měření denně – v poledne. Když začalo docházet 

k vzestupu hladiny, četnost pozorování zvýšil a vodní stavy zaznamenával i v 6 a v 18 hodin (viz 

příloha č. 2). Při povodni také odesílal mimořádné zprávy vodoměrné, kde zaznamenával vodní 

stavy ještě podrobněji. 

Nástup povodňové vlny byl velmi rychlý (viz graf. č. 9). V Kácově 3.2 v 18 hodin naměřili 

ještě vodní stav 40 cm. Jen o 24 hodin později byla úroveň hladiny vody již ve výšce 200 cm nad 

nulou vodočtu. Dne 4.2. také pozorovatel z Kácova přidal ke zprávě o měření vodních stavů 

tuto zprávu: “V 9 hodin večer voda dosáhla výše 3 m nad normál. Stále prší a vody rychle 

přibývá“ (Dušek, 1909). Další 4 hodin stačily na zvýšení o další metr a ke kulminaci tak došlo 

5.2. v 1 hodinu ráno při vodním stavu 405 cm. Poté začala voda opadávat. Dne 6.2. v poledne 

byl zaznamenán vodní stav 280 cm, 7.2. už jen 120 cm. „Poledne 120 cm nad normál, 

posněženo, jasno a mrzne, voda jde už řečištěm“ (Dušek, 1909). Dne 8.2. v poledne už to bylo 

60 cm. Hodnoty následně klesly až na minimum a tam se držely celý zbytek února a dále i dvě 

dekády v březnu. Na začátku března se Sázava rozvodnila znovu. 

Graf. č. 9: Povodňová vlna povodně na řece Sázavě v roce 1909 na měrném profilu Kácov 

 

Zdroj: Raporty odesílané z Kácova Vojtěchem Duškem Hydrografickému úřadu (1909) 
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Na grafu č. 10 jsou zobrazeny povodňové vlny v jednotlivých městech od pramene Sázavy 

přes Prahu až k odtoku Labe do Německa. Je na něm vidět posun kulminačních průtoků na 

jednotlivých místech v čase. V Havlíčkově Brodě a Kácově (viz graf. č. 10) a také v dalších 

stanicích na Sázavě – v Sázavě, Čerčanech a Poříčí nad Sázavou byla kulminace pozorována 5.2. 

Ve stanici v Sázavě při vodním stavu 335 cm, v Čerčanech – 400 cm a v Poříčí n. S. – 313 cm. 

V Kácově konkrétně 1 hodinu po půlnoci. Na přítocích Blanici a Želivce byla situace obdobná. 

Pozorovatel na stanici Dolní Kralovice na Želivce zaznamenal nejvyšší vodní stav 230 cm nad 

normálem ve 2 hodiny ráno 5.2. a v Radonicích na Blanici to bylo 500 cm při ranním pozorování 

v tentýž den. V Davli zaznamenali max. vodní stav 378 cm nad nulou vodočtu 6.2. a v Děčíně 

ještě o den déle. 

Vodní stavy poté klesaly povětšinou pod roční průměr, jen v některých stanicích se vodní 

stav pohyboval na ročním průměru (průměr jednotlivých stanic pro rok 1909). Začaly se opět 

zvyšovat až na začátku třetí dekády března, kdy se opět oteplilo a došlo k dalšímu tání sněhu 

a chodu ledu, což zapříčinilo povodně, které se však nevyznačovaly již tak vysokými vodními 

stavy jako při povodni únorové. 

Graf. č. 10: Vývoj povodně v jednotlivých měrných profilech   

 

 
Zdroj: Hydrologická ročenka, 1909 
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7 DISKUSE 

Sezonalita na řece Sázavě vykazuje dle grafů větší množství povodní zimního typu v celém 

pozorovaném období, ale také změny ve vývoji sezonality za stoletá období. Freudinger a kol. 

(2014) uvádí, že povodně zimního typu (konkrétně sněhové doprovázené deštěm) jsou spojeny 

ve Střední Evropě s vrchovinami. To potvrzuje výskyt povodní v povodí Sázavy, která protéká 

Českomoravskou vrchovinou. Zimní povodně se ve 20. století (konkrétně v jeho druhé 

polovině) začínají objevovat méně. Jak je již nastíněno přímo v kapitole 5.2.1 tento trend lze 

sledovat i na Vltavě nebo Labi. Freudinger a kol. (2014) uvádí klesající trend povodní zimního 

typu v celé Střední Evropě. Za možnou příčinu uvádí menší množství zásob sněhu (vody ve 

sněhu) v zimě, nebo zvyšující se množství srážek v období, kdy se obvykle vyskytovaly povodně 

ze sněhu. Déšť se tak při vzniku povodní stává zásadním faktorem namísto sněhu. Bylo zjištěno, 

že po období ve kterém se povodně vyskytují nejvíce – únoru a březnu, jsou dalšími 

exponovanými měsíci červen a červenec. Od srpna výskyt povodní klesá, od října do listopadu 

se neobjevila v tomto povodí žádná povodňová událost. Gvoždíková (2015) shodně uvádí, že 

podzimní období je charakteristické minimem ve výskytu povodní (a to pro oblast povodí Labe, 

Dunaje, Emže, Rýna, Vezery a Mázy). Dále uvádí, že nejvíce se povodně objevují na konci 

prosince až začátku ledna, dále v březnu a dubnu. Toto se v povodí Sázavy částečně potvrzuje, 

zde jsou to především měsíce únor a březen. Brázdil a kol. (2005) potvzují zimní povodně jako 

dominující v povodí Vltavy a Labe, ale upozorňují na povodí Moravy, kde je trend opačný 

a převládají povodně letního typu. Letní povodně byly zjištěny jako převládající i v povodí 

Otavy, kterou zkoumal Vlasák (2004), z 12 zkoumaných povodňových událostí (od roku 1888) 

jich 11 bylo letního typu. Beurton a Thieken (2009) uvádí ve své práci o sezonalitě 

povodňových událostí v Německu, že východ země je na tom velmi podobně jako Česko, zimní 

typ povodní zde převládá s maximálním výskytem povodní v měsíci březnu a velmi nízkým 

zastoupením výskytu povodní na podzim, listopad uvádí jako měsíc s nejmenším výskytem 

povodní vůbec. Zatímco v západní části země se již vyskytují povodně nejvíce v prosinci a v létě 

jsou výjimečné. Toto zvyšování množství letních povodní od západu k východu potvrzuje 

i Gvoždíková (2015). 

Hydrologická data o povodni z roku 1909 byla především dostupná z profilu Kácov. 

Bohužel v té době se měření prováděla jen velmi málo. Tento profil byl jeden z mála na řece 

Sázavě, kde v roce 1909 měření průtoků stihli pozorovatelé zaznamenat. Při této povodni bylo 

zásadní oteplení s příchodem vydatných dešťů na začátku února, což je typické pro povodně 
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zimního typu. Zpráva ČHMÚ (2006) potvrzuje, že to bylo příčinou i pro další povodně v tomto 

období. Například v roce 1940, kdy se oteplilo až na 7 °C a spadlo od 10. do 19.3. 20 – 30 mm 

srážek. To zapříčinilo vzestup hladiny toků. Brázdil a kol. (2005) uvádí povodeň z roku 1862, 

která proběhla také na začátku února. I při této události bylo pozorováno západní proudění, 

teploty se zvedaly nad 5 °C a zvyšovaly se denní srážkové úhrny od 5 mm až k hodnotám nad 

25 mm. Samotná obleva nezpůsobuje ani na Otavě povodně, uvádí Vlasák (2004), ale k zvýšení 

průtoků dochází,když se přidají dešťové srážky nebo chod ledu. 

 Tato situace, kdy naše území pokryté sněhem začíná ovlivňovat západní proudění, které 

přináší oteplení je velmi nebezpečná. Při této situaci přichází několikadenní oteplení, začíná tát 

sněhová pokrývka a přidávají se dešťové srážky. Když tato výchozí situace nastane je velmi 

pravděpodobné, že se vyskytnou povodňové průtoky. Posun cyklony od jihozápadu 

k severovýchodu je příčinou většiny velkých povodní zimního typuu nás (Vlasák, 2004). 

8 ZÁVĚR 

Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o povodních, popisuje jejich typy a charakteristiky. 

Také uvádí některé možnosti, jak povodně vyhodnotit, např. průtokovou vlnu, N-leté průtoky 

nebo měrnou křivku. 

Zabývá se především výzkumem historické povodně 1909 na Sázavě a proto jsou zde 

popsány metody výzkumu historických povodní. Možnosti jsou poměrně rozsáhlé, od výzkumu 

v archivech, kde se dají najít různé pamětní knihy, ročenky, hospodářské dokumentace, osobní 

i úřední dopisy až po výzkum v terénu – povodňové značky. K informacím v archivech je nutno 

přistupovat s kritickým myšlením. 

Práce prezentuje povodně na Sázavě od roku 1515. V této práci jsou shrnuty dosavadní 

známé povodně ze Sázavy a další, které byly doplněny právě z historických materiálů 

v archivech v Kutné Hoře a Havlíčkově Brodě. Stále je ale pravděpodobné, že by se v dalších 

spisech v archivech daly najít další informace. Toto bádání by proto nemělo být ukončeno. Je 

ale nutné říci, že mnohdy se o povodních, konkrétně o historických, v dokumentech píše jen 

okrajově a není téměř možné získat konkrétní hydrologická data. I přesto si můžeme 

o některých událostech udělat alespoň představu, nebo získat námět na další a detailnější 

bádání. O historických povodních je možnost získat jen určité informace, proto si z popisu 

někdy můžeme udělat poměrně dobrý obrázek jak událost probíhala naopak o některých jsou 

jen kusé zmínky o tom, že v určitém období došlo k vzestupu hladiny řeky. 
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Hodnocení sezonality povodní bylo provedeno pomocí dvou metod i přesto, že v metodice 

je jich uvedeno více, ale právě pro omezenou datovou základnu šlo použít pouze metodu 

polárních grafů a metodu rozdělení roku do několika období podle výskytu povodní. Bylo 

zjištěno, že nejvíce povodní se na řece Sázavě objevuje v měsících únoru a březnu a z dalších 

měsíců je to například květen, naopak od října do prosince se povodně na Sázavě dosud 

nevyskytly. 

Povodeň 1909 je popsána detailněji a to především se zaměřením na profil v Kácově. 

Povodeň byla zapříčiněna příchodem teplejšího vzduchu z jihozápadu v době od 2.2. do 

4.2.1909 po zimním období, kdy se teploty pohybovaly hluboko pod bodem mrazu a většina 

řek, včetně Sázavy, tak zamrzla. V tomto roce nedocházelo ani k průběžným oteplením, díky 

kterým by mohl odtávat napadlý sníh nebo odcházet led vytvořený na řece. Oteplení a vydatné 

dešťové srážky způsobily tání sněhu a chod ledu. Na některých stanicích zaznamenaly během 

5ti denního období od 1.2. – 5.2. až 88 mm srážek, průměrně to však v povodí Sázavy bylo 

okolo 60 mm. Nejvíce srážek spadlo 4.2. tedy den před kulminací. 

        Vytvořená měrná křivka pro profil Kácov nám pomáhá určit kulminační průtok, který byl 

420 m3·s-1 při vodním stavu 405 cm (při přepočtení na dnešní nulu vodočtu 505 cm), což 

odpovídá zhruba 20ti leté vodě. Povodňová vlna ukazuje, že nástup povodně byl velmi rychlý, 

kdy v poledne 4.2. začala hladina stoupat a již 5.2. v jednu hodinu v noci došlo ke kulminaci 

a voda poté pomalu opadávala až do 8.2. Podobně tomu bylo i na dalších stanicích na Sázavě, 

v Praze se kulminace opozdila o jeden den a v Děčíně ji zaznamenali až 7.2.  

Únorová povodeň roku 1909 byla rozsáhlá a zasáhla nejen povodí Sázavy, Vltavy nebo 

Labe, ale také vodní toky v Německu, Rakousku, Rumunsku, Sbrsku nebo Bulharsku. 

Odchodem ledu byl například poničen most v Drážďanech. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dopis c.k. státnímu hejtmanství v Ledči nad Sázavou 

 

Zdroj: SokA Havlíčkův Brod, AM Ledeč nad Sázavou, ev. č. 29, inv. č. 979 

Přepis: Slavné c.k. okresní hejtmanství v Ledči! 
Dne 20. Června 1883 povodeň nejcu zcela zaplavila luka pobřežní v obci ledečské, ale i 
posečená sena vzala, takže píce zcela k upotřebení není. 
Za tou příčinou ohlašuji škodu povodní způsobenou a žádám slavné c.k okresní hejtmanství 
s úctou, aby za příčinou této živelní škody za příčinou daně pozemkové potřebné vyšetření 
naříditi ráčilo. 
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Příloha č. 2: Raport pana Duška z února 1909 o výškách vodníh stavu Sázavy 

Hyrometeorologickému úřadu 

 

Zdroj: Dušek, 1909 


