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Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá charakteristikou extrémních hydrologických 

jevů v povodí Rolavy, která se nachází na severozápadě Česka v Krušných horách. 

Hlavním cílem práce je porovnání hydrologických extrémů v pramenných oblastech 

se zaměřením na povodí horní Rolavy a jejího přítoku Slatinného potoka za využití 

homogenizovaných dat z experimentálního monitoringu katedry fyzické geografie 

a geoekologie PřF UK v Praze a ČHMÚ. Dalším cílem je zmapování vlivu hydrologických 

extrémů na fluviálně-morfologickou dynamiku zájmových toků s důrazem 

na korytotvorné procesy. Úvodní část práce se zabývá fyzickogeografickými 

a hydrografickými charakteristikami obou povodí. Hlavní část práce je věnována 

porovnání extrémních situací ve sledovaných povodích se zaměřením na povodně 

a sucho. Ve výsledném hodnocení bylo zjištěno, že Slatinný potok má větší sklon 

k extremitě kulminačních průtoků. Další součástí výsledků je i analýza změn sezonních 

výskytů pětiletých povodní na horním toku řeky Rolavy v obdobích 1967–1990 

a 1991–2014.  

Klíčová slova: extrémní jevy, povodeň, sucho, fluviální dynamika, Rolava, Slatinný 

potok 
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Abstract 

 This bachelor thesis deals with characteristics of extreme hydrological events 

in the Rolava river basin, which is located in the Ore Mountains in northwestern part 

of Czech Republic. The main aim of this study is a comparison of hydrological extremes 

in headwater catchments of Rolava River and Slatinný brook using data from the 

experimental monitoring of Department of Physical Geography and Geoecology, 

Faculty of Science, Charles University in Prague and Czech Hydrometeorological 

Institute. The other object is a field survey of the impacts of hydrological extremes 

on fluvial-morphological dynamics of the streams, focused on river-bed forming 

processes. The opening part of this thesis deals with the physical geographical and 

hydrographical characteristics. The main part is devoted to the comparison of extreme 

events in the monitored catchments focusing on floods and drought. As a final result, 

it was found out that Slatinný brook has a greater tendency to extremity of peak 

discharges. Another part of the results is an analysis of the five-year flood seasonality 

change on upper course of the Rolava River in two periods 1967–1990 and 1991–2014. 

Key words: extreme events, flood, drought, fluvial dynamics, Rolava, Slatinný brook  



7 
 

Obsah 
 

1. Úvod a cíle práce .................................................................................................................................... 9 

2. Extrémní hydrologické jevy – obecné pohledy ....................................................................... 10 

2.1 České studie hydrologických extrémů ................................................................................ 11 

2.2 Zahraniční studie ........................................................................................................................ 13 

3. Data a metody ...................................................................................................................................... 17 

3.1 Zdroje dat a použitý software ................................................................................................ 17 

3.2 Metody hodnocení extrémních hydrologických jevů .................................................... 18 

3.2.1 Povodňové ukazatele ........................................................................................................ 20 

3.2.2 Ukazatele sucha ................................................................................................................... 21 

3.3 Metody hodnocení fluviální dynamiky ............................................................................... 22 

4. Fyzickogeografická charakteristika území ............................................................................... 24 

4.1 Lokalita zájmového území ....................................................................................................... 24 

4.2 Geologické a geomorfologické poměry .............................................................................. 25 

4.3 Půdní poměry ............................................................................................................................... 27 

4.4 Vegetační pokryv a fauna......................................................................................................... 29 

4.5 Klimatické poměry ..................................................................................................................... 30 

4.6 Hydrologická a hydrografická charakteristika území .................................................. 32 

4.6.1 Lokalita a plocha povodí .................................................................................................. 32 

4.6.2 Tvar povodí ........................................................................................................................... 35 

4.6.3 Říční síť .................................................................................................................................. 37 

4.6.4 Orografické poměry povodí ........................................................................................... 38 

5. Výsledky ................................................................................................................................................. 42 

5.1 Povodně .......................................................................................................................................... 42 

5.1.1 Absolutní maxima .............................................................................................................. 42 

5.1.2 Srovnání povodní na Rolavě a Slatinném potoce ................................................... 44 

5.1.3 Frekvence pětiletých průtoků ....................................................................................... 48 

5.2 Sucho ............................................................................................................................................... 50 

5.2.1 Absolutní minima ............................................................................................................... 50 

5.2.2 Srovnání sucha na Rolavě a Slatinném potoce ........................................................ 51 

5.3 Geomorfologické projevy extrémních hydrologických jevů ...................................... 54 

6. Diskuze ................................................................................................................................................... 57 

6.1 Hodnocení hydrologických extrémů ................................................................................... 57 

6.2 Geomorfologické změny koryta ............................................................................................ 59 

7. Shrnutí a závěr .................................................................................................................................... 61 

8. Literatura .............................................................................................................................................. 62 



8 
 

Seznam obrázků a tabulek 

Obrázek 1: Konsumpční křivka pro Slatinný potok 
Obrázek 2: Povodňové a minimální průtoky na řece Rolavě 
Obrázek 3: Sedmidenní minimální průtoky na řece Rolavě 
Obrázek 4: Lokalizace zájmových povodí 
Obrázek 5: Geologické poměry zájmového území 
Obrázek 6: Sklonitost svahů v zájmovém území 
Obrázek 7: Půdní typy v zájmovém území 
Obrázek 8: Kategorie CORINE land cover v zájmovém území 
Obrázek 9: Poloha meteorologických stanic 
Obrázek 10: Klimadiagram pro bývalou osadu Jelení 
Obrázek 11: Schematická mapa zájmových povodí 
Obrázek 12: Kruhový graf vývoje povodí Rolavy 
Obrázek 13: Kruhový graf vývoje povodí Slatinného potoka 
Obrázek 14: Výšková mapa povodí 
Obrázek 15: Hypsografická křivka povodí Rolavy a Slatinného potoka 
Obrázek 16: Srážkové úhrny v rozmezí 28. – 30. 10. 1998 
Obrázek 17: Chod průměrných denních průtoků a srážek při povodni 1998 
Obrázek 18: Chod průměrných denních průtoků a srážek při povodni 2002 
Obrázek 19: Chod průměrných denních průtoků a srážek při povodni v lednu 2011 
Obrázek 20: Chod průměrných denních průtoků a srážek při povodni v lednu 2013  
Obrázek 21: Chod průměrných denních průtoků a srážek při povodni v červnu 2013 
Obrázek 22: Srovnání průměrných denních a hodinových průtoků v červnu 2013 
Obrázek 23: Frekvence průtoků ≥ Q5 na řece Rolavě 
Obrázek 24: Měsíční rozložení výskytu průtoků ≥ Q5 na řece Rolavě 
Obrázek 25: Chod průměrných denních průtoků a srážek v létě 1975 
Obrázek 26: Chod průměrných denních průtoků a srážek v létě 1969 
Obrázek 27: Chod průměrných denních průtoků a srážek při suchu v roce 2009 
Obrázek 28: Chod průměrných denních průtoků a srážek při suchu v roce 2011 
Obrázek 29: Úseky terénního průzkumu 
Obrázek 30: Podélná akumulační lavice na Slatinném potoce 
Obrázek 31: Koryto Slatinného potoka před a po povodni 2013 
Obrázek 32: Jednodenní maximální průtoky pro řeku Rolavu 
 
Tabulka 1: Výpadky měřící stanice na Slatinném potoce 
Tabulka 2: Hodnoty N-letých průtoků na řece Rolavě, profil Chaloupky 
Tabulka 3: Definice stavů hydrologického sucha dle hodnot SDI 
Tabulka 4: Geomorfologické členění zájmového území 
Tabulka 5: Plochy a procentuální podíly půdních typů 
Tabulka 6: Podíly kategorií CORINE land cover 
Tabulka 7: Základní údaje o zájmových povodích 
Tabulka 8: Hodnoty a tvar charakteristiky povodí 
Tabulka 9: Hydrografické ukazatele zájmových povodí 
Tabulka 10: Ukazatele extremity povodní pro vybrané povodňové události 
Tabulka 11: Vypočtené ukazatele sucha pro vybrané roky 
Tabulka 12: Geomorfologické tvary v korytech na základě terénního průzkumu  



9 
 

1. Úvod a cíle práce 

 Se stále častějšími výkyvy teplot a srážek od dlouhodobého průměru než 

v minulosti souvisí i zvýšené riziko a častější výskyt extrémních jevů, jako jsou 

bleskové povodně či v opačném případě dlouhodobé sucho. Extrémní hydrologické 

jevy vznikají většinou jako následek výjimečného průběhu určitých přírodních 

procesů, v případě povodní například vydatné meteorologické srážky, které jsou 

ovlivněny geografickými podmínkami daného území a také činností člověka. Příčiny, 

průběh a následky povodně mohou ve velké míře ovlivnit rozličné fyzickogeografické 

podmínky v různých oblastech Česka (Čurda, Janský, Kocum 2011). 

 Střední Evropa není považována za region, ve kterém by mělo sucho mít zásadní 

vliv na fungování lidské společnosti a ekosystémů, obzvláště při porovnání 

s jinými oblastmi, např. Středomoří. Nicméně i v oblasti, kde leží Česko, dochází 

k výskytu suchých epizod, jež mohou mít zásadní dopady na zemědělství, vodní 

hospodářství či lesní hospodářství, tím pádem i na další odvětví jednotlivých národních 

ekonomik. Na území Česka dopadají relativně rovnoměrně rozložené srážky, 

ale z důvodu absence vysokých pohoří, velkých jezer a vodních toků se poměrně rychle 

projevují negativně i menší odchylky v rozložení a množství ročních srážek. (Brázdil, 

Trnka a kol. 2015). 

 Hlavním cílem této práce je porovnání vybraných hydrologických extrémů 

v pramenných oblastech se zaměřením na povodí horní Rolavy a jejího přítoku 

Slatinného potoka. Extrémní hydrologické jevy v zájmovém území jsou hodnoceny 

pomocí různých ukazatelů, analýzy jednotlivých událostí jsou doplněny grafy průběhu 

průtokových situací. V práci jsou využita hydrologická i srážková data z ČHMÚ a data 

z experimentálního monitoringu katedry Fyzické geografie a geoekologie 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (KFGG PřF UK). Dalším cílem práce 

je zpracování podrobné fyzicko-geografické a hydrografické charakteristiky 

zájmových povodí, které jsou nezbytné k bližšímu pochopení chování jednotlivých 

toků v průběhu extrémních odtokových situací. Dále se tato práce stručně věnuje 

mapování vlivu hydrologických extrémů na fluviálně-morfologickou dynamiku obou 

zájmových toků se zaměřením na korytotvorné procesy a jejich souvislost s rozličnými 

fyzickogeografickými a hydrografickými specifiky obou povodí.   
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2. Extrémní hydrologické jevy – obecné pohledy 

Tato kapitola se zabývá obecným vymezením extrémních hydrologických jevů 

v literatuře. Dále se pak věnuje rešerši konkrétních domácích i zahraničních studií 

souvisejících s tématem práce a zároveň aplikovaných v podobných podmínkách. 

Při definici pojmu povodně se setkáváme s různými vysvětleními. Obecně je však 

povodeň definována jako situace, při které objem protékající vody překročí z různých 

příčin průtočnou kapacitu koryta daného toku (Langhammer 2009). Většinou jde 

o zvýšení průtoku v důsledku vydatnějších srážek, či zmenšením průtočnosti koryta 

toku například ledovými krami, nebo jinou zábranou z naplavených překážek.  

Příčinná atmosférická cirkulace a s tím spojená srážková aktivita je ovlivněna 

na povrchu specifickými fyzickogeografickými podmínkami povodí.  Tyto podmínky 

se v krajině různí, a proto jsou ovlivněny meteorologickými faktory různě, to znamená, 

že každé povodní může reagovat jinak na stejné meteorologické podmínky nebo 

na jejich postupné kombinace. Analýza výskytu povodní během roku v období 1975–

2000 potvrdila významný rozdíl povodňového režimu mezi východní částí České 

republiky (povodí Odry), a ostatními částmi území, ve kterých se na rozdíl od povodí 

Odry mohou vyskytnout povodně takřka ve všech měsících. Dále byly zjištěny dvě 

různé periody nejčastějšího výskytu povodní. První zahrnuje zimní a jarní měsíce, kdy 

povodně vznikají kombinací tání sněhu a dešťových srážek, druhá zahrnuje červencové 

a srpnové povodně z dlouhotrvajících srážek. (Čekal, Hladný 2008). 

Sucho je opakující se přírodní fenomén, který provází civilizaci napřič celou její 

historií. Z důvodu různorodosti přírodních podmínek a rozdílných dopadů sucha 

je velmi málo všeobecně přijímaných definic tohoto jevu. Tento fakt také ovlivňuje 

vývoj indexů sucha, které slouží k charakteristice jeho vlastností (Hao, Singh 2015). 

 Hydrologické sucho vzniká následkem nedostatku srážek a projevuje se jako 

nedostatek zdrojů povrchových a podzemních vod. Nedostatek srážek se v podzemní 

části hydrologického cyklu projevuje s určitým zpožděním. Vznik hydrologického 

sucha je ovlivněn i užíváním vody, proto je třeba na hydrologické sucho pohlížet jako 

na přírodní fenomén, který však může být prohlouben lidským působením. Sucho 

je tedy nezbytné pojímat jako výsledek působení přirozených procesů hydrologického 

cyklu a antropogenního ovlivnění v rámci celých vodních útvarů (ČHMÚ 2016). 
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 Při výpočtech charakteristik hydrologického sucha je důležité znát sezonnost 

v oblasti studie. Nízké sezonní průtoky mohou být spojeny s nízkým objemem srážek 

a vysokými evapotranspiračními ztrátami, ale také se zadržením srážek v krajině 

ve formě sněhové pokrývky (Tallaksen, Van Lanen 2004). Je tedy nezbytné rozlišovat 

sucho způsobené rozličnými procesy tak, aby bylo možné jej důsledně charakterizovat. 

 Velmi podrobně a se problematikou sucha, meteorologického i hydrologického 

zabývali Brázdil, Trnka a kol. (2015). V této publikaci jsou podrobně rozebrány 

vybrané metodické přístupy k hodnocení sucha, jež byly následně aplikovány 

na nejextrémnější události na území Česka v minulosti. Kolektiv autorů taktéž přináší 

prognózy sucha do budoucna, včetně dopadů změny klimatu mimo jiné na zemědělství, 

biosféru a vodní hospodářství. 

 Obecně je jako hydrologické sucho považována hodnota Q355, což je průtok 

s pravděpodobností překročení 97,19 %.  Aby odtoková situace mohla být považována 

za hydrologické sucho, musí nastat průtok roven nebo nižší hodnoty Q355  alespoň 5 dnů 

za sebou (Řičicová a kol. 2003, cit. v Brázdil, Trnka a kol. 2015 s. 45).   

 

2.1 České studie hydrologických extrémů 

  Čekal a Hladný (2008) se věnovali analýze sezonnosti výskytu povodní na území 

Česka. Pro výzkum využili denní průtoková data ze 181 hydrologických stanic ČHMÚ, 

konkrétně průměrné denní průtoky v průběhu povodňových událostí v rozmezí let 

1975–2000. Před analýzou autoři museli eliminovat nahodilé lokální povodně, které 

by mohly narušit statistiku dominantních povodní. Použita byla metoda POT (Peaks 

Over Threshold), která počítá s extrémními průtoky nad stanoveným hraničním 

limitem. Denní povodňové průtoky, které překročily stanovený limit, byly analyzovány, 

pokud se vylily z koryta (3. stupeň povodňové aktivity). Těchto událostí ale bylo 

pro analýzu málo, proto byla z praktického hlediska zvolena analýza na základě 

jednoletých průtoků a větších. Pro vyjádření prostorové odlišnosti sezonnosti výskytu 

povodní byla využita metoda směrových statistik. Výstupem této metody je určení 

průměrného dne výskytu povodní, což je 24. duben. Výstup také potvrdil převahu 

výskytu povodní ze smíšených příčin s větší složkou zimního režimu. 
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 Problematikou povodní a retence vody v pramenných oblastech, vrchovištích 

a rašeliništích se v minulosti zabývalo více studií. Přibližně do 60. let 20. století 

převládal názor, že rašeliniště zadržují vodu při vysokých srážkách, naproti tomu 

v suchých obdobích roku vylepšují průtoky toků a přispívají tím k vyrovnání odtoku. 

(Ferda 1960, cit. ve Vlček a kol. 2012, s. 396).  Nicméně další výzkumy, především 

od 70. let téhož století, tuto, tzv. houbovou teorii, vyvrací. Za jedno z hlavních zjištění 

můžeme považovat to, že v případě naplnění horských vrchovišť na plnou vodní 

kapacitu byl registrován rychlý vzestup odtoků. Naopak při delším období sucha 

rašeliniště nenapájejí vodní toky. Organozemě mají z pedologického hlediska velmi 

zásadní vliv na retenční potenciál krajiny. Toto zjištění vyplývá z výzkumu v rámci 

experimentálního povodí Rokytky (Vlček a kol. 2012). Podobné výsledky vyplývají 

i z jiných prací ve srovnatelném území, konkrétně v pramenné oblasti řeky Vydry. 

Setkáváme s tímto názorem (Kocum 2012, s. 5-6.): „Fakt, že existence zdejších 

horských vrchovišť má negativní vliv na odtokový proces, zvláště během extrémních 

hydrologických situací jako jsou povodně a období sucha, byl potvrzen rovněž 

hydropedologickými, hydrochemickými a geochemickými přístupy“. 

 Změnou odtoku v oblastech s různým krajinným pokryvem v povodí Blanice 

se zabýval Jeníček (2009). V tomto výzkumu byl aplikovaný deterministický 

matematický model HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center - Hydrologic Modelling 

System), díky kterému byly provedeny simulace odtokové odezvy na srážku v letech 

1992 a 2000, jež charakterizují dva různé stavy krajinného pokryvu dle datasetu 

CORINE. Hlavní modelovací technikou byla metoda SCS CN (Soil Conservation Service 

Curve Number). Modelování změny odtokového režimu v daných letech bylo 

provedeno pro čtyři srážkové události: jednodenní úhrn srážek s pravděpodobností 

překročení 0,1, což značí dobu opakování 10 let a další s dobou opakování 20, 50 a 100 

let. Mezi sledovanými lety došlo ke zvýšení podílu lesních ploch, luk a pastvin, naopak 

se výrazně snížil podíl orné půdy. Snížení kulminačního průtoku povodňové vlny 

při desetileté povodni dosáhlo v závěrovém profilu Podedvory o 10,3 %, nižší relativní 

hodnoty byly vypočteny při stoleté povodni, kde došlo ke 7% snížení. Autor 

předpokládá, že se zvyšujícím se objemem srážek bude vliv vegetačního pokryvu 

na retenci vody v povodí nadále klesat. V dalším výzkumu se autor věnoval vlivu změny 

vodní hodnoty sněhu na letní minimální průtoky ve švýcarských Alpách. Výsledky 

prokázaly vysokou citlivost toků na úbytek vodní hodnoty sněhu. Tání sněhu výrazně 
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ovlivnilo minimální hodnoty průtoků od května do září u povodí výše než 2000 m n. m., 

ve středně vysoko položených povodích od července do srpna, a u nejníže položených 

povodí jen v červnu a červenci (Jeníček et al. 2016). 

 Dalším výzkumem prováděným v experimentálním povodí pramenné oblasti 

Blanice se zabývali Kliment, Matoušková a Malý (2006). Autoři se zaměřili spíše 

metodicky na ověření spolehlivosti způsobů odvození průtoků při vysokých vodních 

stavech. Zdůrazňují nutnost korektur a homogenizace naměřených dat pro pozdější 

vyhodnocování. Dále poukazují na problematiku absence častějšího hydrometrování 

při vyšších vodních stavech, které omezuje přesnější převedení naměřených vodních 

stavů na průtokové hodnoty.  

 Detailní analýzou dlouhodobých srážkovo-odtokových poměrů a trendů 

se v povodí Rolavy zabýval ve své diplomové práci Ondřej Ledvinka (2008), v povodí 

Slatinného potoka provedla podobnou analýzu ve své bakalářské práci Eva Buková 

(2013). V tomto povodí provedla Beranová (2011) výzkum týkající se hodnocení 

ekologického stavu vodních toků při zohlednění evropských standardů, který 

pak použila ve své diplomové práci. Ve výsledném hodnocení bylo zjištěno, že vodní 

útvar na horním toku Rolavy vyhovuje dobrému ekologickému stavu, zatímco dolní tok 

Rolavy byl klasifikován jako nevyhovující dobrému ekologickému stavu. Taufmannová 

(2011) provedla v totožném povodí studii modelování vlivu malých vodních nádrží 

na povodňové události. Předmětem práce byla teoretická implementace čtyř nádrží 

do horní části povodí v Krušných horách a následná simulace různých srážko-

odtokových situací za využití modelu HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – 

Hydrologic Modeling System). Vliv protipovodňového opatření systému malých 

vodních nádrží v povodí byl vyhodnocen kladně, výsledky simulací ukázaly snížení 

kulminačního průtoku povodňové vlny u návrhových srážkových scénářů. 

2.2 Zahraniční studie  

 Výzkumem povodní vzniklých kombinací srážek a tajícího sněhu v jižním 

Německu se zabývali Sui a Koehler (2001). Autoři použili dlouhodobá data z 10 

metorologických a 17 hydrologických měřících stanic v lesnatém regionu Bavorska 

s cílem otestovat časovou a prostorovou variabilitu dešťových srážek a sněhové 

pokrývky k vyhodnocení důležitosti dešťových srážek pro proces tání sněhu. Dále pak 

autoři sledovali souběžný výskyt tání sněhu a deště ke zjištění charakteristik odtoku, 
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jeho extrémních hodnot a odtokových koeficientů. Závislost těchto proměnných byla 

zkoumána vzhledem k nadmořské výšce jednotlivých měřících stanic. Pro stanice 

položené výše než 400 m n. m. dle tohoto výzkumu platí, že při formování odtoku jsou 

důležitější dešťové srážky v kombinaci s tajícím sněhem, než samotné dešťové srážky. 

 Výzkum prostorových a časových změn krátkodobých průtoků provedl 

v horských povodích na Slovensku a v Rakousku Holko et al (2011). Rychlost 

a frekvenci průtoků kvantifikoval pomocí nově vyvinutého Richards-Baker flashiness 

indexu (R–B index), což je poměr absolutního denního výkyvu a celkového ročního 

průtoku. Z celkových 122 zkoumaných povodí byly nalezeny statisticky významné 

časové trendy v prudkosti změn průtoků v 7 slovenských a 22 rakouských povodích. 

Většina z těchto trendů souvisí s antropogenními zásahy, zatímco u některých povodí 

je změna ročních výkyvů průtoků způsobena změnou v sezonalitě srážek. 

 Parajka a kol. (2009) provedl srovnávací analýzu vybraných srážkových 

a odtokových charakteristik v Rakousku a na Slovensku. Kolektiv autorů analyzoval 

měsíční ukazatele sezonnosti, aby mohlo být interpretováno dlouhodobé klimatické 

chování. Analýza sezonnosti extrémů byla provedena pro pochopení výskytu povodní.  

Výsledky naznačují, že sezonnost vybraných hydrologických charakteristik 

je důležitým indikátorem procesu povodní, ale v prostoru se významně liší. Tato změna 

je více zřetelná v nížinách a vrchovinách, než v horách. V Rakousku i na Slovensku byla 

prokázána existence dekád v sezonnosti povodní. 

 S poměrně novým přístupem ke studiu bleskových povodní v Tatrách přichází 

Ballesteros-Cánovas a kol. (2015). V této studii použil kolektiv autorů 

dendrochronologické metody k nahrazení chybějících dat na čtyřech špatně 

měřitelných příkrých tocích na severní straně Tater k rekonstrukci časových 

a prostorových zákonitostí minulých extrémních událostí. Použitím více než 1100 

vzorků autoři zrekonstruovali 47 událostí z posledních 148 let, dále diskutovali 

synoptické situace vedoucí ke spuštění bleskových povodní s existujícími 

meteorologickými a hydrologickými daty. Analýzy letokruhů umožnily zvýraznění 

sezonnosti jednotlivých událostí a umožnili diferenciaci bleskových povodní mezi 

jednotlivými povodími.  
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 Baker et al (2004) přichází s novým indexem prudkosti či bleskovosti 

(flashiness) povodně, jenž je založený na průměrných denních průtocích. Podrobně 

je tento ukazatel popsaný v kapitole 3.2.1. Tento index má nízkou meziroční variabilitu, 

je vztažený k většině indikátorů průtokového režimu, a proto má větší schopnost 

zachycovat trendy. Ve své studii autor vypočítal index pro 515 toků na americkém 

středozápadě pro období od roku 1975 až 2001. Statisticky značný nárůst hodnot 

indexu bleskovosti povodní byl zaznamenán ve 22 % toků, primárně ve východní části 

zkoumané oblasti, zatímco u 9 % toků hlavně v západní části hodnoty klesají. Hodnoty 

indexu mají tendenci klesat se zvyšující se plochou povodí. 

 Důležitým faktorem při tvorbě odtoku je krajinný pokryv. Robinson et al. (2003) 

přichází se studií vlivu lesů na extrémní a minimální průtoky ve 28 evropských 

povodích. Cílem práce bylo určit, jestli lesní hospodářství může mít výrazný vliv 

na průtoky v tocích a identifikovat kritické situace. Kolektiv autorů testoval širokou 

škálu typů lesa v různých půdních a klimatických podmínkách. Výsledky upozornily 

na zvýšenou náchylnost k výrazným změnám průtoků na špatně odvodněných půdách 

jehličnatých monokultur severozápadní Evropy a také v jihoevropských 

eukalyptových porostech. Dále upozorňuje na fakt, že otevřené drenáže a brázdy 

rašelinných půd mohou velmi výrazně zvýšit hodnotu kulminačního průtoku a zkrátit 

časový interval vzestupu povodňové vlny. Zvýšené povodňové riziko také může trvat 

až 20 let na plochách pomalu rostoucích jehličnatých porostů. Lesní drenážní kanály 

mohou umocnit napájení podzemních vod díky hlubšímu odtoku gravitační vody 

v půdním profilu a redistribuovat tak až 15 % ročního objemu průtoku. V malých a výše 

položených povodích může redistribuována až polovina ročního objemu oproti 

přirozenému stavu, což může být pro pramenné oblasti významná změna. I když 

mohou být projevy lesního hospodářství na extrémní jevy velmi specifické, tato studie 

prokázala relativní vyrovnanost výsledků mezi zkoumanými regiony a oblastmi, 

což ukazuje věrohodnost většiny zjištění. 

 Wang et al. (2015) provedl analýzu charakteristik změn denních průtoků 

v povodí řeky Tarim v severozápadní Číně. Pro analýzu kolektiv autorů využil data 

ze 7 hydrologických stanic. Trendy v hydrologických extrémech byly popsány pomocí 

Mann-Kendallova testu, pro vyhodnocení variability odtokového režimu byla využita 

široká škála indikátorů hydrologických změn (IHA – Indicators od Hydrological 



16 
 

Alterations). Výsledky výzkumu poukázaly na několik změn. Hydrologické extrémy 

v rozmezí let 1960 až 2007 vykazují vzestup hodnot magnitud, doby trvání a frekvenci 

vysokých průtoků v pramenné oblasti povodí. Trend výskytu extrémně malých 

průtoků je výraznější než trend výskytu vysokých průtoků, nejprudší změny 

extrémních průtoků jsou zaznamenávány v zimě. Naproti tomu byl zaznamenán nárůst 

doby trvání nízkých průtoků na dolním toku. Dále autoři konstatují, že klimatická 

změna značně změnila odtokový režim a hluboce ovlivnila zásoby vody na horním toku 

řeky Tarim v pramenné oblasti, zároveň však dodávají, že dominantní vliv na odtokový 

režim celého toku má lidská aktivita.  

 Trendy ve frekvenci, sezonnosti a magnitudech povodní v Německu v letech 

1951 až 2002 se zabývali Petrow a Merz (2009). V této studii jsou analyzovány datové 

řady povodní ze 145 měřících stanic rovnoměrně rozmístěných po území Německa. 

Výsledky práce vykazují absenci rostoucího trendu výskytu povodní pro celé Německo 

ve druhé polovině 20. století, tudíž autoři vyvracejí informace často prezentované 

médii. Zároveň však poukazují na nezanedbatelný výskyt povodňových trendů 

pro části některých povodí. Ve většině případů jsou tyto trendy vzestupné, klesající 

trendy se vyskytují zřídka. Změny v povodňových projevech v severovýchodním 

Německu jsou velmi malé, zatímco nejvíce změn bylo zaznamenáno v západním, jižním 

a středním Německu, konkrétně v povodích řek Rýn, Weser a Dunaj.   

 Analýzou trendů a příčin změn vybraných hydroklimatických proměnných, 

které ovlivňují odtokový režim horního toku řeky Hron, se zabývaly Blahušiaková 

a Matoušková (2015). Autorky použily různé metody k identifikaci trendů v datových 

řadách. Tyto metody zahrnují analýzu jednoduché součtové čáry, lineární regresi, 

frekvenční analýzu povodní, použití softwaru IHA  a Mann-Kendallův test. Analýzy byly 

provedeny pro data ve dvou periodách (1931–2010 a 1961–2010). Dle výsledků jsou 

změny v odtoku významné, zejména v poklesu hodnot maximálních průtoků 

75 percentilu. Tento fakt potvrzuje nižší frekvence a extremita povodňových událostí 

po roce 1980. Největší povodně se odehrály před tímto datem, dále je také znatelná 

změna v sezonnosti výskytů povodní. Jako hlavní příčina úbytku těchto událostí 

je uvedena snižující se výška sněhové pokrývky v zimním období, ale také postupný 

nárůst průměrné teploty vzduchu v daném území. Dalším důvodem je i změna 

množství a sezonního rozložení srážkových úhrnů. 
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3. Data a metody 

3.1 Zdroje dat a použitý software 

 Pro kapitoly fyzickogeografické charakteristiky a hydrografie byly použity 

datasety DIBAVOD a ArcČR 500 v3.2, jež byly následně zpracovány pro zájmová povodí 

v prostředí ArcGIS. Pro doplnění chybějících údajů o výškopisu povodí mimo území 

Česka byla k vektorizaci použita WMS služba CENIA. Vektorizace povodí IV. A V. řádu 

byla provedena v prostředí ArcGIS nad WMS ZM 10 od ČÚZK autorem práce. 

Geologické a půdní mapy byly vytvořeny na základě podkladu WMS České geologické 

služby. Veškeré výpočty pak probíhaly pomocí hodnot z těchto nově vytvořených 

datových vrstev v programu MS Excel. Výběr jednotlivých extrémních hydrologických 

událostí byl proveden pomocí analýzy pravděpodobnosti překročení N-letých průtoků 

a průměrného ročního průtoku Qr. Dále byl při výběru těchto událostí využit software 

IHA7 (Richter et al. 1998). 

 Hydrologická data potřebná k analýze extrémních jevů byla poskytnuta KFGG 

PřF UK, jež na Slatinném potoce provádí monitoring vodního stavu a dalších 

charakteristik od května roku 2009. Pro analýzu v této práci byla použita data 

za hydrologické roky 2009 až 2015. Měření je prováděno pomocí ultrazvukového 

a tlakového čidla, pro analýzy byly v této práci použity hodnoty naměřené tlakovým 

hladinoměrem. Při povodni v červnu 2013 byla však původní měřící stanice poškozena 

a z preventivních důvodů byla přesunuta o zhruba 500 metrů proti proudu toku 

od umístění původního zařízení. Obě stanoviště jsou zobrazena ve schematické mapě 

povodí v kapitole hydrografické charakteristiky území (obrázek 11). Výpadky měření 

delší než 24 hodin znázorňuje tabulka 1. 

Tabulka 1: Výpadky měřící stanice na Slatinném potoce 

počátek (datum) konec (datum) doba trvání (dny) 

3. 6. 2013 26. 8. 2013 

15,412 

84 

- 5. 12. 2013 10. 12. 2013 

16,447 

6 

- 19. 1. 2014 26. 1. 2014 

5,382 

8 

8,029 18. 3. 2014 14. 4. 2014 

6,178 

28 

15,779 21. 4. 2014 31. 5. 2014 41 

zdroj: KFGG PřF UK 2016 
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 Data o průtocích z měřící stanice Chaloupky na řece Rolavě z let 1966 až 2014 

poskytl ČHMÚ (2016). Umístění měřící stanice je taktéž zobrazeno ve schematické 

mapě zájmových povodí v kapitole 4.6.1 (obrázek 11). Klimatická data použitá v této 

práci pocházejí z více meteorologických stanic v okolí zájmového území, více v kapitole 

4.5 (obrázek 9). Denní a měsíční data úhrnů srážek a teplot, použitá při popisu 

jednotlivých extrémních hydrologických situací, poskytl ČHMÚ, KFGG PřF UK 

a Deutsche Wetterdienst (2016).  

 

3.2 Metody hodnocení extrémních hydrologických jevů 

 Pro hodnocení hydrologických jevů bylo vytvořeno velké množství indexů. 

Olden a Poff  (2003) ve své práci hodnotí více než 170 různých hydrologických indexů 

a také jejich redundance. Pro tuto práci byly vybrány dva ukazatele extremity povodní 

a tři ukazatele sucha, které jsou vzájemně porovnávány. Pro výpočet průtoků 

z naměřených hodnot vodních stavů na Slatinném potoce byla použita konsumpční 

křivka (obrázek 1), jež byla sestrojena z hodnot šestnácti hydrometrování, prováděné 

akademickými pracovníky z KFGG PřF UK. Při hodnocení extrémních jevů, zvláště 

při maximálních průtocích, mohou být výsledky zkreslené z důvodů absence častějšího 

hydrometrování při vysokých průtocích. Poslední měření bylo provedeno autorem 

práce dne 10. 3. 2016. 

Obrázek 1: Konsumpční křivka pro Slatinný potok (KFGG PřF UK 2016) 
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Výběr extrémních hydrologických jevů, zejména absolutních maxim a minim, 

které jsou hodnoceny v této práci, proběhl pomocí analýzy N-letých průtoků a statistik 

vypočtených v programu IHA (Richter et al. 1998). 

 Obrázek 2: Povodňové a minimální průtoky na řece Rolavě, limnigraf Chaloupky (ČHMÚ 2016) 

 Výběr nejvýraznějších povodňových jevů za celé sledované období byl proveden 

na základě magnituda jednodenních maximálních průtoků (obrázek 2). Pomocí 

software IHA7 byla zároveň stanovena hranice velkých povodní 10,3 m3.s-1, 

což odpovídá hodnotě desetileté vody, a malých povodní (5 m3.s-1), což je přibližně 

hodnota dvouleté vody. Vypočtené hodnoty N-letých průtoků na řece Rolavě pro profil 

Chaloupky znázorňuje tabulka 2. Pro porovnání vysokých průtoků na Rolavě 

a Slatinném potoce v letech 2009 až 2015 byly vybrány tři události, kdy došlo v daném 

období k největším průtokům. Pro hodnocení sezonního rozložení extrémních průtoků 

byla provedena frekvenční analýza výskytu pětiletých vod Q5. 

Tabulka 2: Hodnoty N-letých průtoků na řece Rolavě, profil Chaloupky 

N-letý průtok Q (m3.s-1) pravděpodobnost výskytu (%) 

50 17,6 2 

25 13,6 4 

10 10,3 10 

5 7,6 20 

2 5,4 50 

1 1,6 100 

zdroj: ČHMÚ 2016 

Hodnocená období sucha (minimálních průtoků) byla vybrána na základě 

hodnot sedmidenních minimálních průtoků (obrázek 3). Z tohoto diagramu lze vyčíst, 
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ve kterých letech se v průběhu sledovaného období vyskytly nejnižší sedmidenní 

průtoková minima. Velmi výrazná období minimálních průtoků jsou v 60. a 70. letech, 

dále pak po roce 2008. Pro srovnání povodňových událostí a období minimálních 

průtoků na Rolavě a Slatinném potoce v letech 2009 až 2015 byly vybrány 

nejvýraznější události dle stejných kritérií.  

Obrázek 3: Sedmidenní minimální průtoky na řece Rolavě, limnigraf Chaloupky (ČHMÚ 2016) 

 

3.2.1 Povodňové ukazatele 

 Richards – Baker Flashiness index (R – B index) je ukazatel vyjadřující frekvenci 

a rychlost změny průtoků v krátkodobých intervalech (Baker 2004). Tento index 

je vhodný pro použití při extrémních situacích, zejména povodňových průtocích. 

Vyjadřuje poměr mezi součtem absolutních hodnot rozdílů po sobě následujících 

denních průtoků a součtem všech denních průtoků. Nabývá hodnot od 0 do 2, přičemž 

absolutně vyrovnaný průtok je roven 0, čím větší je amplituda průtoku, tím roste 

hodnota indexu.  

𝑅 − 𝐵 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
∑ |𝑞𝑖 − 𝑞𝑖−1|𝑛

𝑖=1

∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 Dalším použitým ukazatelem je Index extremity kulminačního průtoku IEKP 

(Čurda, Janský, Kocum 2011). Tento ukazatel stanovuje podíl maximální dosažené 

hodnoty desetiminutového průtoku v období dne předcházejícímu kulminačnímu 

průtoku až dne kulminačního průtoku (KP) a průměrného průtoku v období 7 dní 

před vzestupem povodňové vlny (PP). 

𝐼𝐸𝐾𝑃 =
𝐾𝑃

𝑃𝑃
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3.2.2 Ukazatele sucha 

 Pro hodnocení hydrologického sucha bylo vybráno více ukazatelů. Prvním 

ukazatelem je hodnota Q355, což je průtok s pravděpodobností překročení 97,19 %. 

Aby odtoková situace mohla být považována za hydrologické sucho, musí nastat 

průtok roven nebo nižší hodnoty Q355  alespoň 5 dnů za sebou (Řičicová a kol. 2003, 

cit. v Brázdil, Trnka a kol. 2015 s. 45).   

 Dalším ukazatelem je Index nízkého průtoku Low flow index (LOWFLOW). Tento 

index vyjadřuje podíl nejnižšího průměrného denního průtoku v daném roce (Qmin) 

a průměrným denním průtokem za celé měřené období (Qa). Čím menší hodnota 

indexu je, tím větší byla záporná odchylka od dlouhodobého průměru v daném roce. 

(Poff, Ward 1989 cit. v Olden, Poff 2003). 

𝐿𝑂𝑊𝐹𝐿𝑂𝑊 =
𝑄𝑚𝑖𝑛

𝑄𝑎
 

 Posledním použitým ukazatelem je Odtokový index sucha Streamflow drought 

index SDI (Nalbantis 2008). Tento ukazatel pracuje s kumulativními objemy měsíčních 

odtoků Qi,j a popisuje sucho ve čtyřech referenčních obdobích (k) od října do prosince, 

března, června a září za hydrologický rok (i). V této práci jsou referenční období 

posunuta o jeden měsíc dopředu, aby korespondovala s ostatními výpočty, které 

jsou prováděny pro český hydrologický rok od listopadu do října. Pro výpočet indexu 

je potřeba hodnota kumulativního objemu měsíčního odtoku Vi,k, která je dána 

vztahem: 

𝑉𝑖,𝑘 = ∑ 𝑄𝑖,𝑗

3𝑘

𝑗=1

 

pro výpočet indexu SDI je pak použit vzorec: 

𝑆𝐷𝐼𝑖,𝑘 =
𝑦𝑖,𝑘 −  𝑦𝑘̅̅ ̅

𝜎𝑦,𝑘
 

kde 𝑦𝑖,𝑘 je přirozený logaritmus hodnoty 𝑉𝑖,𝑘, dále 𝑦𝑘̅̅ ̅ je přirozený logaritmus 

dlouhodobého průměru kumulativního objemu pro k-té referenční období a 𝜎𝑦,𝑘 

je přirozeným logaritmem směrodatné odchylky dlouhodobého kumulativního 

objemu pro k-té referenční období. Tato varianta rovnice je úpravou pro malá povodí, 
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kde je třeba normalizovat data kvůli asymetrickému rozložení pravděpodobností 

Sucho je pak definováno v pěti kategoriích (stavech) na základě pravděpodobnosti 

výskytu sucha ve sledovaném hydrologickém roce (tabulka 3).  

Tabulka 3: Definice stavů hydrologického sucha dle hodnot SDI 

stav charakter sucha hodnota pravděpodobnost výskytu (%) 

0 žádné SDI ≥ 0 50,0 

1 mírné -1 ≤ SDI < 0 34,1 

2 střední -1,5 ≤ SDI < 1,0 9,2 

3 závažné -2,0 ≤ SDI < 1,5 4,4 

4 extrémní SDI < -2,0 2,3 

zdroj: Nalbantis 2008 

 

3.3 Metody hodnocení fluviální dynamiky 

 Tématem fluviální geomorfologie se zabývá široká řada autorů. Rosgen (1994) 

vytvořil klasifikaci přírodních vodních toků, na základě výzkumu 450 různých řek 

ve Spojených státech, Kanadě a Novém Zélandu. Vodní toky jsou rozděleny do sedmi 

hlavních kategorií. Tyto hlavní kategorie se liší zahloubením, sklonem, poměrem šířky 

a hloubky a klikatostí v různých typech krajiny. Každá hlavní kategorie má šest subtypů 

určených dominantním materiálem v korytě dle zrnitosti. 

Charlton (2007) vymezuje procesy eroze a sedimentace v korytě na základě 

rozlišení dvou typů vodních toků dle jejich podloží. Prvním typem jsou vodní toky 

ve skalním podloží, druhým typem jsou aluviální toky. Dle autorky toky ve skalním 

podloží erodují hlavně v horní části toku, kde mají větší sklon a materiál unášený 

řekami je hrubozrnný. Naopak u aluviálních toků se zahlubují koryta do jemnozrnných 

fluviálních náplav.  

 Tematikou geomorfologických změn koryt a údolních niv v důsledku povodní se 

zabývali ve svých studiích Hrádek (2002), jenž se věnoval toku horní Moravy po 

povodni v roce 1997, a Křížek a Engel (2004), kteří zkoumali geomorfologické projevy 

povodně roku 2002 v povodí Otavy. Podrobnou analýzou fluviálních forem v korytě a 

příbřežní zóně na Šáreckém potoce se zabývala Marková (2013). Autorka také 

porovnala stav těchto forem před a po povodni v červnu 2013. 
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 Dalším nedávným výzkumem v této oblasti se zabýval Surian a kol. (2016). Tato 

studie popisuje změny koryt šesti řek po extrémních povodních v severní části 

Apeninského pohoří se zaměřením na změnu šířky koryt a potenciálních hlavních 

faktorů těchto změn. 

 V této práci byl proveden na vybraných úsecích toků Rolavy a Slatinného potoka 

terénní průzkum koryta a nivy, přičemž byla zaměřena místa, kde došlo vlivem 

povodně v roce 2013 ke změně geomorfologických tvarů fluviálními, zejména 

korytotvornými procesy.   
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4. Fyzickogeografická charakteristika území 

Tato část práce je zaměřena na stručnou charakteristiku povodí Rolavy 

a Slatinného potoka, zejména z fyzickogeografického pohledu. Největší pozornost byla 

zaměřena na faktory, které ovlivňují odtokové poměry obou zájmových povodí. 

4.1 Lokalita zájmového území 

 Pramenná oblast povodí Rolavy a jejího levostranného přítoku Slatinného 

potoka se nachází v západních Čechách v pohoří Krušné hory. Administrativně spadá 

zájmové území do Karlovarského kraje (obrázek 4) na pomezí okresů Karlovy Vary 

a Sokolov. Nejsevernější výběžek zasahuje na území Spolkové republiky Německo 

(SRN). Zájmová povodí jsou velmi řídce osídlená, hustě zalesněná a na jejich území 

se rozkládá Národní přírodní rezervace (NPR) Rolavská vrchoviště. V blízkosti 

zájmových povodí se nacházejí obce Nové Hamry, Vysoká Pec a Pernink a přímo 

na území povodí se nacházejí dvě bývalé osady Rolava a Jelení. 

Obrázek 4: Lokalizace zájmových povodí (ArcČR v3.2, DIBAVOD 2016) 
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4.2 Geologické a geomorfologické poměry 

 Zájmové území náleží v rámci geologického členění Česka do Českého masivu. 

Severozápadní část Českého masivu tvoří oblast zvaná saxothuringikum, do níž patří 

Krušné hory. Celé zájmové území pramenné oblasti Rolavy se nachází 

na tzv. karlovarském plutonu. Pro tento celek jsou v podloží typické variské granitoidy, 

které jsou prostoupeny puklinami obsahující cínové zrudnění, tzv. greiseny 

(Matějů 2012). Důlní činnosti v této oblasti se věnovala ve své diplomové práci Zuzana 

Beranová (2011). Také je zde typický výskyt porfyrických granitů, tzv. horské žuly 

(Grygar 2013). Podrobné geologické složení daného území znázorňuje obrázek 5. 

Obrázek 5: Geologické poměry zájmového území (Česká geologická služba 2016) 

 Zařazení zájmového území do systému jednotlivých geomorfologických 

kategorií zobrazuje tabulka 4. Přebuzská hornatina, do které patří obě povodí, je plochá 

hornatina o rozloze 202,75 km2, převážně složená z biotitického granitu 

až granodioritu. Ve vrcholové části jsou rozsáhlé zbytky zarovnaných povrchů, četná 

rašeliniště. Nejvyšším bodem okrsku je Zaječí vrch (též Zaječí hora) s 1008,5 m  n. m., 

která je zároveň nejvyšším bodem povodí Slatinného potoka. Dalším významným 



26 
 

vrcholem je Jeřábí vrch (též Bažiňák) s nadmořskou výškou 964,6 m. Tento vrchol je 

nejvyšším bodem v povodí pramenné oblasti Rolavy (Demek, Mackovčin a kol. 2006). 

Tabulka 4: Geomorfologické členění zájmového území 

geomorfologická jednotka název 

systém Hercynský 

provincie Česká vysočina 

subprovincie Krušnohorská soustava 

oblast Krušnohorská hornatina 

celek Krušné hory 

podcelek Klínovecká hornatina 

okrsek Přebuzská hornatina 

zdroje: Demek a kol. 2006, CENIA 2016 

 Dle morfografické typizace reliéfu Čech (Balatka, Kalvoda 2006) patří zájmové 

území do třech tříd. Severní část je označena jako vyšší vrchovina s nižším výškovým 

rozpětím, jižní část spadá do kategorie nižší hornatina s menším výškovým rozpětím 

a jihovýchodní část území patří do kategorie vyšší vrchoviny s větším výškovým 

rozpětím. Mapu sklonitosti svahů povodí znázorňuje obrázek 6. 

Obrázek 6: Sklonitost svahů v zájmovém území (ČÚZK, DIBAVOD 2016) 
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4.3 Půdní poměry 

 Pro formování odtoku je neméně rozhodující půdní pokryv sledovaného území. 

Přispívá k rovnoměrnému využití srážek, které jsou nerovnoměrně rozděleny, zároveň 

však mohou zhoršené povrchové vlastnosti půdního profilu silně zhoršit odtoky 

z přívalových srážek (Kutílek 1978).  

  Schopnost půdy zachytit extrémní srážkové úhrny záleží především 

na infiltraci a retenci. Infiltraci do půdy a její propustnost zásadním způsobem 

ovlivňuje zrnitostní složení půdního profilu. Schopnost infiltrace obecně roste 

od těžkých půd k lehkým. Dále infiltraci ovlivňuje výskyt horizontů nebo vrstev 

v půdním profilu, jež mají odlišné zrnitostní složení nebo odlišné fyzikální vlastnosti. 

Například nad utuženými vrstvami může docházet ke stagnaci prosakující vody (Šefrna 

2004). Mnozí autoři uvádí, že retenční kapacita v rozmezí 60–90 mm je typická 

pro převládající půdní pokryv hor a vysočin. (Eliáš et al. 2002). Deště o srážkovém 

úhrnu nad 60 mm vyvolávají většinou v krystaliniku povodně (Lichner et al. 2004).  

 Dle půdní mapy České geologické služby a Saského úřadu pro životní prostředí 

a geologii se v zájmových povodích Rolavy a Slatinného potoka nachází 8 půdních typů 

(tabulka 5, obrázek 7). Následující popis půdních typů a jejich vlivu na odtokové 

poměry daných povodí je nutno brát spíše teoreticky a s rezervou, jelikož nebyl 

proveden podrobný půdní průzkum s měřením půdních vlastností, ale pouze 

prostorová analýza nad mapou měřítka 1 : 50 000.  

Tabulka 5: Plochy a procentuální podíly půdních typů 

zdroje: Česká geologická služba, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie 2016 

 Rolava Slatinný potok 

 plocha (km2) podíl plochy (%) plocha (km2) podíl plochy (%) 

antropozem 0,14 0,64 0,66 3,73 

glej 3,15 14,11 1,89 10,66 

kambizem 1,16 5,20 0,19 1,05 

kryptopodzol 6,16 27,57 4,35 24,56 

organozem 4,55 20,34 2,19 12,36 

podzol 6,43 28,80 8,01 45,21 

pseudoglej 0,56 2,49 0,24 1,34 

ranker 0,19 0,86 0,20 1,11 

celkem  22,35 100 17,71 100 
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Obrázek 7: Půdní typy v zájmovém území (Česká geologická služba,  Sächsisches Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 2016) 

 Retenční schopnost půdy ovlivňuje pórovitost, skeletovitost a hloubka půdního 

profilu. Dle Vlčka (2011) má nejlepší retenci organozem, ovšem bez hladiny podzemní 

vody, v období zvýšené hladině podzemní vody (a srážkových extrémů) tvoří plochu 

s nejhorší retencí. Dobrou retenční schopnost má kryptopodzol s mocným nadložním 

humusem a A horizontem. Nejmenší retenční schopnost mají rankery, při vynechání 

plně zatopené oragnozemě a gleje. Podzoly mohou mít také podstatně zhoršené 

fyzikální vlastnosti díky nepropustnému ilimerizovanému horizontu (Kutílek 1978). 

 V obou povodích je několik rozdílů v zastoupení půdních typů (tabulka 5). 

Podzol zaujímá 45 % plochy povodí Slatinného potoka, zatímco v povodí Rolavy 29 %. 

Pětinu rozlohy povodí Rolavy zaujímají organozemě, což je o 8 % více než v povodí 

Slatinného potoka, také gleje jsou zastoupeny více v povodí Rolavy (14 %), 

než v povodí Slatinného potoka (necelých 11 %). Zhruba stejnou měrou je v obou 

povodích zastoupen kryptopodzol, kambizemě zaujímají 5 % plochy povodí Rolavy, 

v povodí Slatinného potoka pouze 1 %. Jednotlivé půdy typy jsou místy zrašeliněné. 

Ostatní půdní typy v těchto povodích mají spíše marginální podíl na celkové ploše. 
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4.4 Vegetační pokryv a fauna 

  Oblast Přebuzské vrchoviny je převážně zalesněná smrkovými monokulturami, 

výrazně méně se zde vyskytují smrkové porosty s příměsí buku. V severní části 

se nacházejí porosty borovice rašelinné na hlubokých rašeliništích. V lesních 

komplexech se objevují enklávy luk a pastvin. Obecně se tato oblast řadí do pátého 

(jedlobukového) vegetačního stupně a do šestého (smrkojedlobukového) stupně. 

(Demek, Mackovčin a kol. 2006). Obě povodí se liší zejména podílem plochy 

jehličnatých lesů a rašelinišť (tabulka 6, obrázek 8), a také absencí kategorie louky 

a pastviny v povodí Slatinného potoka. Dále je výrazný rozdíl v podílu ploch rašelinišť. 

Obrázek 8: Kategorie CORINE land cover v zájmovém území (CENIA 2012) 

 Dne 1. 7. 2012 byla vyhlášena NPR Rolavská vrchoviště, která vznikla sloučením 

dvou předešlých rezervací Velké Jeřábí jezero a Velký močál. Chráněná jsou především 

rozsáhlá horská vrchoviště s výskytem vzácných rostlin a živočichů. Z nejvzácnějších 

rostlin můžeme jmenovat břízu trpasličí, blatnici bahenní či masožravou rosnatku 

anglickou. Na území NPR se vyskytuje 23 zvláště chráněných druhů rostlin a 29 zvláště 

chráněných druhů živočichů (Matějů 2012). 
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Tabulka 6: Podíly kategorií CORINE land cover 

 Rolava Slatinný potok 

 plocha (km2) podíl plochy (%) plocha (km2) podíl plochy (%) 

jehličnaté lesy 10,95 49,03 10,55 59,55 

nízký porost v lese 5,25 23,50 5,34 30,17 

přírodní louky 0,84 3,77 1,34 7,55 

louky a pastviny 2,22 9,91 - - 

rašeliniště 3,09 13,79 0,48 2,73 

celkem  22,35 100 17,71 100 

 zdroj: CENIA 2012 

 Vzhledem k vysokému procentu zalesnění a řídkému osídlení je v této oblasti 

běžný výskyt jelení zvěře, ze vzácnějších druhů byly zaznamenány výskyty tetřevů, 

tetřívků a kulíška nejmenšího (Demek, Mackovčin a kol. 2006). V roce 2008 byl poprvé 

zaznamenán výskyt datlíka tříprstého, který je typickým obyvatelem severských 

boreálních lesů (Matějů 2012). 

4.5 Klimatické poměry 

 Dle Köppenovy klasifikace patří zájmové území do kategorie Dfb a Dfc, 

což znamená boreální (severské), celoročně vlhké klima s chladným létem. Pro tuto 

kategorii je typické stejnoměrné rozdělení srážek v roce. (Tolasz a kol. 2007).    

 Extrémní průtoky jsou v drtivé většině spojeny s extrémními srážkovými 

událostmi. Z výzkumu Łupikaszy et al (2006) vyplývá, že v období od roku 1951 

až 2006 je na území středního a východního Německa zaznamenáván rostoucí trend 

výskytu a magnitud extrémních srážkových událostí, zejména v letních měsících. 

Dle obdobné studie Kyselého (2009) se však dlouhodobě stoupající trend extrémních 

srážek ukazuje naopak v zimním období, a to hlavně v západní polovině Česka. 

 Pro popis srážkových poměrů byla použita data z nejbližších meteorologických 

stanic. Data ze všech stanic nebyla k dispozici ke každé z vybraných událostí, proto byla 

vybrána vždy z nejbližší meteorologické stanice, pokud byla v daném čase v provozu. 

Data denních srážkových úhrnů byla použita ze tří českých stanic (Přebuz, Šindelová 

a Hřebečná) a jedné německé (Carlsfeld). Přesnou polohu měřících stanic v mapě 

znázorňuje obrázek 9 na následující straně. Nejvyšší hodnoty denních úhrnů vykazuje 

Carlsfeld, jenž leží na návětrné straně hřebenu Krušných hor, naopak hodnoty 

z Šindelové jsou ve většině případů nižší díky závětrné poloze a nižší nadmořské výšce. 
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Obrázek 9: Poloha meteorologických stanic (ČÚZK, DIBAVOD 2016) 

 Průměrné roční teploty v této oblasti pohybují kolem 5 °C, průměrné roční 

srážky okolo 900 mm. Klimadiagram pro oblast bývalé osady Jelení, která se nachází 

zhruba ve středu zájmového území, znázorňuje obrázek 10. Z grafu můžeme vyčíst, 

že průměrná roční teplota je 5.1 °C, průměrný roční úhrn srážek pak 838 mm. Srážkově 

nejsušší měsíc je únor s 52 mm, naopak nejvíce srážek průměrně spadne v červenci 

(95 mm). Rozdíl mezi průměrně nejsušším a nejvlhčím měsícem je 43 mm, nejteplejší 

měsíc červenec s průměrnou teplotou 14 °C a nejchladnější leden (-3,8 °C) se liší 

o 17.8 °C. Konkrétní denní a měsíční srážkové úhrny byly použity při analýze 

jednotlivých extrémních událostí v kapitole 5.  

Obrázek 10: Klimadiagram pro bývalou osadu Jelení (CLIMATE-DATA.ORG 2016)  
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4.6 Hydrologická a hydrografická charakteristika území 

 Tato kapitola se zaměřuje na podrobnou hydrografickou charakteristiku obou 

zájmových povodí a toků. Charakteristiky povodí Rolavy jsou vypočítány a hodnoceny 

pouze pro jeho pramennou část, tedy k soutoku právě se Slatinným potokem 

(tabulka 7). Celému povodí Rolavy a jeho hydrologickým charakteristikám se věnoval 

podrobně ve své diplomové práci Ledvinka (2008). 

Tabulka 7: Základní údaje o zájmových povodích 

 Rolava Slatinný potok 

Plocha povodí P (km2) 22,354 17,713 

Délka povodí L (km) 9,015 7,519 

Délka rozvodnice LR (km) 27,551 23,857 

Skutečná délka toku l (km) 11,708 9,644 

Přímková délka toku d (km) 7,192 5,759 

Celková délka toků ∑l (km) 35,396 22,697 

Nejvyšší bod povodí hmax (m n. m.) 964,6 1008,5 

Nejnižší bod povodí hmin (m n. m.) 744 744 

Nejvyšší bod toku Hmax (m n. m.) 921 919 

Nejnižší bod toku Hmin (m n. m.) 744 744 

zdroje: ČÚZK, DIBAVOD, CENIA 2016 

 

4.6.1 Lokalita a plocha povodí 

 Řeka Rolava je levostranným přítokem řeky Ohře, se kterou se stéká 

v Karlových Varech. Zájmové území je však pouze pramenná oblast Rolavy a její horní 

tok po soutok se Slatinným potokem. Rolava pramení v Krušných horách na úbočí 

Jeřábího vrchu v nadmořské výšce 921 metrů. Prvotním zdrojem vody jejího toku 

je rašeliniště, které je součástí NPR Rolavské vrchoviště. Dle absolutní řádovosti roků 

je Rolava tokem III. řádu. Délka toku po soutok se Slatinným potokem je 11,71 km 

a plocha povodí 22,35 km2. Jejím nejvýznamnějším přítokem je, mimo Slatinného 

potoka, Jelení potok, jenž odvodňuje 18 % tohoto povodí. Další přítoky a jejich podíly 

na celkové ploše můžeme vyčíst z kruhového diagramu (obrázek 12). Hlavní tok Rolavy 

odvodňuje necelých 38 % z celkové plochy povodí. Povodí není zcela symetrické, levá 

strana povodí zaujímá 56 % z celkové plochy. 
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 Slatinný potok, též zvaný Černá voda, je levostranným přítokem řeky Rolavy, 

dle absolutní řádovosti toků se jedná o tok IV. řádu. Pramení v nadmořské výšce 919 m 

na jihozápadním úbočí Ploché hory. Jak už napovídají oba názvy, tento potok také 

vytéká z vrchovištního rašeliniště, které je také součástí NPR. Celková délka toku 

je 9,64 km, plocha povodí pak 17,71 km2. Severní hranice povodí je, stejně jako hranice 

povodí Rolavy, na pomezí se Spolkovou republikou Německo, nejsevernější výběžek 

dokonce zasahuje na území Německa. Pro plošnou analýzu dílčích přítoků a jejich 

povodí byla vytvořena vrstva rozvodnic V. řádu (obrázek 11), která byla následně 

použita pro výpočty ploch povodí daných přítoků. 

Obrázek 11: Schematická mapa zájmových povodí (ČÚZK, DIBAVOD, ArcČR v3.2 2016) 

  Slatinný potok odvodňuje 48 % plochy svého povodí, druhým největším tokem 

je Bukový potok, jenž je levostranným přítokem a odvodňuje 17 % plochy povodí. 

Kruhový diagram vývoje povodí znázorňuje obrázek 13 na následující straně. 

Také povodí Slatinného potoka není souměrné, levá strana zaujímá výrazně větší část, 

necelých 61 %. 
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Obrázek 12: Kruhový graf vývoje povodí Rolavy (ČÚZK, DIBAVOD 2016) 

Obrázek 13: Kruhový graf vývoje povodí Slatinného potoka (ČÚZK, DIBAVOD 2016) 
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4.6.2 Tvar povodí 

 Pro porovnání tvarů obou povodí byly využity běžné hydrografické ukazatele. 

Přirozené povodí má obvykle tvar symetrického nebo asymetrického listu, více či méně 

protáhlého. (Kemel, Kolář 1980) 

 Graveliův koeficient KG udává poměr mezi délkou rozvodnice LR a délky obvodu 

kruhu, jehož plocha je stejná jako plocha povodí (Netopil 1970). Vyjadřuje tedy míru 

členitosti rozvodnice, respektive protáhlosti či kruhovosti povodí. Nabývá hodnot větší 

nebo rovno 1, což je právě hodnota pro tvar dokonalého kruhu. 

Pro povodí Rolavy je hodnota tohoto ukazatele tato: 

𝐾𝐺 =
𝐿𝑅

2√𝑃𝜋
= 1,644 

Pro povodí Slatinného potoka pak následující: 

𝐾𝐺 =
𝐿𝑅

2√𝑃𝜋
= 1,599 

Z výsledků můžeme vyčíst, že povodí Rolavy má protáhlejší tvar, než povodí Slatinného 

potoka, které se naopak tvarem více blíží kruhu. 

 Dalším ukazatelem tvaru povodí je koeficient protáhlosti povodí RE, 

jenž  vyjadřuje poměr mezi průměrem kruhu o stejné ploše, jako je plocha povodí 

a přímkovou vzdáleností L, od závěrového profilu k nejzazšímu bodu povodí. Nabývá 

hodnot od 0 do 1, kdy je 1 opět dokonalý kruh.  

Pro povodí Rolavy je hodnota RE: 

𝑅𝐸 =
2√𝑃

𝜋

𝐿
= 0,592 

Pro povodí Slatinného potoka pak: 

𝑅𝐸 =
2√𝑃

𝜋

𝐿
= 0,632 

Hodnoty tohoto ukazatele opět ukazují, že povodí Rolavy má protáhlejší tvar, 

než povodí Slatinného potoka. 
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 Koeficient souměrnosti povodí KS je dalším ukazatelem, který hodnotí 

souměrnost pravé a levé části povodí. Dává do poměru absolutní hodnotu rozdílu ploch 

pravé a levé části povodí (PP a PL) a jejich celkovou plochu P. Koeficient nabývá taktéž 

hodnot od 0 do 1, hodnoty blíže nule znamenají větší souměrnost povodí. Procentuální 

podíly levých a pravých částí obou povodí jsou zobrazeny v kruhových diagramech 

(obrázek 12 a 13) 

Pro povodí Rolavy nabývá hodnoty: 

𝐾𝑆 =
|𝑃𝑃 − 𝑃𝐿|

𝑃
= 0,122 

Pro povodí Slatinného potoka: 

𝐾𝑆 =
|𝑃𝑃 − 𝑃𝐿|

𝑃
= 0,219 

Povodí Rolavy je tedy podílem ploch pravé a levé strany souměrnější, kdežto povodí 

Slatinného potoka je poměrně nesouměrné, levá strana zaujímá bezmála dvě třetiny 

celé plochy povodí. 

 Charakteristika povodí α je dalším ukazatelem popisující tvar povodí. 

Vypočítáme jej pomocí podílu plochy povodí P a druhé mocniny délky povodí L. 

Dle výsledných hodnot lze pak tvar povodí zařadit do tří intervalů, viz tabulka 8. 

V potaz musíme vzít také celkovou plochu povodí, hraniční hodnotou mezi dvěma 

intervaly je plocha 50 km2. Obě zájmová povodí jsou tak hodnoceny dle prostředního 

sloupce tabulky, jelikož ani jedno nedosahuje kýžené plochy. 

Tabulka 8: Hodnoty a tvar charakteristiky povodí 

 P < 50 km2 P > 50 km2 

protáhlé α < 0,24 α < 0,18 

přechodné 0,24 < α < 0,26  0,18 < α < 0,20 

vějířovité α > 0,26 α > 0,20 

zdroj: Netopil 1970 

Pro povodí Rolavy vyšla hodnota:   

α =
𝑃

𝐿2
= 0,275 
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Pro povodí Slatinného potoka pak:  

α =
𝑃

𝐿2
= 0,313 

Obě povodí tedy spadají do kategorie vějířovitých. Nutno podotknout, že zvláště 

výsledná hodnota pro povodí Rolavy je velmi hraniční, což je i při pohledu 

na schematické mapy daných povodí zřejmé (obrázek 11). Pokud bychom počítali obě 

povodí dohromady, vyšla by na pohled v mapě i číselnou hodnotou charakteristika 

povodí α = 0,49, což už je typicky vějířovité povodí.  

4.6.3 Říční síť 

 Tvar říční sítě má velký význam při tvorbě povodňového průtoku. Říční 

soustava a povodí se neustále ovlivňují, proto je důležité je při hydrologickém výzkumu 

zkoumat a popisovat jako neoddělitelný celek. V obou zájmových povodích 

je uspořádání říční sítě stromovitého charakteru (obrázek 11), což je typické 

pro pramenné oblasti horských toků, kde jednotlivé přítoky protékají podružnými 

údolími a svírají s hlavním tokem ostrý úhel (Kemel, Kolář 1980). 

 Jedním ze základních hydrografických charakteristik je hustota říční sítě r. 

Je ovlivněna morfologií povrchu, půdními, vegetačními, klimatickými poměry 

a využitím krajiny. Udává poměr mezi celkovou délku všech toků ∑l v povodí a plochou 

povodí P (Hrdinka 2013).  

 Pro povodí Rolavy je hodnota hustoty říční sítě: 

𝑟 =
∑𝑙

𝑃
= 1,583 𝑘𝑚/𝑘𝑚2 

Pro povodí Slatinného potoka:  

𝑟 =
∑𝑙

𝑃
= 1,281 𝑘𝑚/𝑘𝑚2 

Větší hustotu říční sítě Rolavy můžeme přisoudit i daleko častějšímu rozdvojování 

koryta hlavního toku, zvláště okolo soutoků s přítoky v horní části zájmového povodí.  

 Stupeň vývoje toku, je poměr mezi skutečnou délkou toku l a přímkovou 

vzdáleností od pramene k ústí d (Kemel, Kolář 1980). Čím více se hodnota koeficientu 

blíží 1, tím je vodní tok méně křivolaký. V některých povodích může být hodnota tohoto 
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ukazatele méně vypovídající, zvláště pak tam, kde došlo k antropogenní přeměně toku, 

například napřimováním.  

Pro Rolavu je hodnota stupně vývoje toku: 

𝑙

𝑑
= 0,614 

Pro Slatinný potok: 

𝑙

𝑑
= 0,597 

Pro oba toky byla zjištěna velmi podobná výsledná hodnota, nicméně více přímý tok 

vykazuje Rolava.  

4.6.4 Orografické poměry povodí 

 Nadmořská výška, sklonitostní poměry a expozice svahů ovlivňují, kromě 

klimatických a meteorologických podmínek, také složitý odtokový proces vody 

z povodí. (Kemel, Kolář 1980). Výškovou mapu obou povodí představuje obrázek 14. 

Obrázek 14: Výšková mapa povodí (ČÚZK, DIBAVOD 2016) 
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 Základním ukazatelem je převýšení povodí ∆h, jehož hodnotu získáme rozdílem 

maximální nadmořské výšky v povodí hmax a minimální nadmořské výšky v povodí hmin. 

Převýšení pro povodí Rolavy je: 

∆ℎ = ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑚𝑖𝑛 = 220,6 𝑚  

Pro povodí Slatinného potoka: 

∆ℎ = ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑚𝑖𝑛 = 264,5 𝑚 

 Podrobnější představu o výškových poměrech v povodí získáme konstrukcí 

hypsografické (též hypsometrické) křivky (obrázek 15). Tato křivka udává podíl 

plochy povodí v určité nadmořské výšce na celkové ploše povodí. Svým tvarem 

poskytuje obraz o charakteru povodí, dá se také použít ke zjištění průměrné 

nadmořské výšky povodí. (Kemel, Kolář 1980).  

Obrázek 15: Hypsografická křivka povodí Rolavy a Slatinného p. (ČÚZK, DIBAVOD 2016) 

 Z grafu hypsografických křivek můžeme vyčíst podobný charakter průběhu 

u obou povodí. Rozdíly souvisí s maximální nadmořskou výškou v povodích. Zatímco 

v povodí Rolavy leží v nadmořské výšce nad 930 metrů pouze 13 % plochy, v povodí 

Slatinného potoka je to necelých 23 %. Pro 70 % níže položené plochy povodí mají 

obě křivky velmi podobný průběh. Dále se dá usoudit, že pro povodí Slatinného potoka 

bude větší hodnota průměrného sklonu. 

730

780

830

880

930

980

1030

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n
ad

m
o

řs
ká

 v
ýš

ka
 (

m
 n

. m
.)

podíl plochy povodí (%)

Rolava

Slatinný potok



40 
 

 Jednodušším ukazatelem, vzhledem k pracnosti konstrukce hypsografické 

křivky, je průměrný sklon povodí I. Vyjadřuje poměr mezi celkovým převýšením 

povodí ∆h a odmocninou celkové plochy P (Netopil 1970).  

Pro povodí Rolavy je výsledná hodnota: 

𝐼 =
∆ℎ

𝑃
= 46,658 ‰  

Pro povodí Slatinného potoka:  

𝐼 =
∆ℎ

𝑃
= 62,845 ‰ 

 Díky většímu převýšení a menší ploše má větší průměrný sklon povodí 

Slatinného potoka. Při stejných vstupních podmínkách by tedy měla voda rychleji 

odtékat právě z tohoto povodí, a tudíž by toto povodí mělo být náchylnější k extrémním 

průtokům v závěrovém profilu. 

 Dalším ukazatel týkající se výškových poměrů je koeficient reliéfu Rh. Udává 

poměr mezi převýšením povodí ∆h a délkou povodí L (Jeníček 2011).  

Pro povodí Rolavy je výsledná hodnota: 

𝑅ℎ =
∆ℎ

𝐿
= 0,0245 

Pro povodí Slatinného potoka: 

𝑅ℎ =
∆ℎ

𝐿
= 0,0352 

Opět si můžeme povšimnout vyšší hodnoty u druhého povodí, které má kratší 

přímkovou vzdálenost od ústí k nejzazšímu bodu i větší převýšení. 

 Posledním ukazatelem je průměrný sklon toku It. Využívá se pro přibližné 

stanovení spádu vodního toku od jeho pramene k ústí, hodnoty se uvádí v procentech 

nebo v promilích (Pavelková a kol. 2009). 

Průměrný sklon toku Rolavy je: 

𝐼𝑡 =
𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛

𝑙
= 15, 118 ‰ 
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Průměrný sklon toku Slatinného potoka je: 

𝐼𝑡 =
𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛

𝑙
= 18, 146 ‰ 

Z výsledků charakteristik sklonitosti je patrné, že Slatinný potok by měl být náchylnější 

k výskytu extrémních průtoků. Sklonitost jeho povodí i toku je výrazně vyšší, 

než pro povodí Rolavy. Přehledné shrnutí všech vypočtených ukazatelů je v tabulce 9. 

Tabulka 9: Hydrografické ukazatele zájmových povodí 

 zdroje vstupních dat: CENIA, ČÚZK, DIBAVOD 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rolava Slatinný potok 

Graveliův koeficient  1,644 1,599 

Koeficient protáhlosti povodí 0,592 0,635 

Koeficient souměrnosti povodí 0,122 0,219 

Charakteristika povodí 0,275 0,313 

Hustota říční sítě (km/km2) 1,583 1,281 

Stupeň vývoje toku 0,614 0,597 

Převýšení povodí (m) 220,6 264,5 

Průměrný sklon povodí (‰) 46,658 62,845 

Koeficient reliéfu 0,0245 0,0352 

Průměrný sklon toku (‰) 15,118 18,146 
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5. Výsledky 

 Tato kapitola je zaměřena na zhodnocení konkrétních extrémních 

hydrologických událostí v povodí Rolavy a Slatinného potoka dle kritérií uvedených 

v metodice hodnocení povodní v kapitole 3.2. 

5.1 Povodně 

  Podkapitola popisu extrémních průtoků je rozdělena na dvě části. První část 

je věnována absolutním naměřeným maximům, druhá část se zabývá porovnáním 

povodňových událostí na Rolavě a Slatinném potoce, pro které jsou k dispozici data 

o průtocích z každého toku. 

5.1.1 Absolutní maxima 

 Z datových řad byly vybrány dvě povodňové události, při kterých byly 

zaznamenány největší průtoky na limnigrafické stanici Chaloupky v období 

hydrologických let 1967 až 2014. Konkrétně to jsou povodně z přelomu října 

a listopadu 1998 a srpnová povodeň z roku 2002. Obě povodně jsou hodnocené pouze 

pro řeku Rolavu, srážkové úhrny pochází ze stanic Carlsfeld a Přebuz. 

 Povodeň na přelomu října a listopadu 1998 zasáhla zejména Krušné hory, 

potažmo povodí Ohře (ČHMÚ 1999). Během tří dnů (28. až 30. 10.) spadlo v této oblasti 

v maximech až 75 mm srážek (obrázek 16), celkově byl říjen i září tohoto roku 

srážkově silně nadprůměrný. Denní průtok 17,3 m3.s-1 ze dne 30. 10. 1998 je největší 

historicky naměřenou hodnotou na profilu Chaloupky a rovná se hodnotě padesátileté 

vody. 

Obrázek 16: Srážkové úhrny v rozmezí 28. – 30. 10. 1998 (ČHMÚ 1999) 
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 V grafu průběhu denních průtoků (obrázek 17) je zřetelný ještě jeden výrazný 

výkyv v polovině září (11,9 m3.s-1), což je pro tento měsíc obecně velmi ojedinělá 

událost. Při popisu příčiny takto vysoké kulminační hodnoty musíme vzít potaz 

i srážkové úhrny, které jsou v diagramu zobrazeny pomocí sloupců. Zatímco v polovině 

září byly dvoudenní naměřené úhrny zhruba dvakrát větší, nezpůsobily takový vzestup 

hladiny, jako na konci října. Můžeme tedy usuzovat, že předchozí nasycenost povodí 

měla velký vliv při této povodni.  

Obrázek 17: Chod průměrných denních průtoků a srážek při povodni 1998, limnigraf Chaloupky 
(ČHMÚ 2016) 

 Výsledné hodnoty ukazatelů extremity povodně dle použité metodiky jsou 

v porovnání s literaturou velmi vysoké. Hodnota R – B indexu vyšla 0,612, což značí 

velkou rozkolísanost odtoku ve sledované epizodě. Index extremity kulminačního 

průtoku IEKP vykazuje hodnotu 15,412.  

 Druhý největší průtok byl na stejném profilu naměřen dne 13. 8. 2002. Průběh 

povodňové situace znázorňuje obrázek 18 na následující straně. Na hřebenech 

Krušných hor byly dne 12. 8. naměřeny úhrny v rozmezí 40 až 80 mm, následující den 

ve středních a východních Krušných horách přes 230 mm. Na německé Krušných hor 

byla srážková a odtoková situace kvůli zesílenému orografickému efektu ještě větší. 

(Povodí Ohře 2002). Na stanici Přebuz bylo naměřeno 12. srpna 100,5 mm, na stanici 

Carlsfeld dokonce 145 mm. Maximální denní průtok ze dne 13. srpna činil 13,4 m3.s-1, 

což odpovídá hodnotě pětadvacetileté vody. 
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 I přes nižší absolutní hodnotu kulminačního průtoku oproti roku 1998 vykazují 

indexy extremity povodní vyšší hodnoty. Tento fakt může je daný především odlišnou 

srážkovou situací před magnitudem povodně. Zatímco v říjnu 1998 přišly největší 

srážky na konci nadprůměrně vlhkého období, v srpnu 2002 šlo o vydatný úhrn 

po dlouhé suché epizodě. Hodnota R – B indexu je tedy 0,880 a hodnota indexu 

extremity kulminačního průtoku IEKP pak 16,447. 

Obrázek 18: Chod průměrných denních průtoků a srážek při povodni 2002, limnigraf Chaloupky 
(ČHMÚ 2016) 

 

5.1.2 Srovnání povodní na Rolavě a Slatinném potoce 

 Pro hodnocení extrémních hydrologických jevů je od roku 2009 k dispozici 

datová řada průtoků z měřící stanice KFGG PřF na Slatinném potoce. V následující 

podkapitole práce jsou srovnány jednotlivé extrémní události pro oba zájmové toky. 

 První hodnocená povodeň se odehrála v polovině ledna 2011. Zvýšení odtoku 

vyvolaly dva faktory. Dvě krátké oblevy (6. – 9. 1. a 12. – 15. 1.), kdy se průměrné denní 

teploty zvedly z  -6 až -10 °C na 3 až 5 °C, během kterých přišly větší úhrny dešťových 

srážek (obrázek 19), tudíž docházelo najednou k odtoku tajícího sněhu a spadlých 

dešťových srážek. Denní maximální průtok na Rolavě byl zaznamenán 14. 1. a měl 

hodnotu 4,47 m3.s-1, což není ani hodnota dvouleté vody. Na Slatinném potoce bylo 

naměřeno téhož dne 6,41 m3.s-1. Hodnoty indexů extremity povodně nevykazují 
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nástup, ke zvednutí průtoků od průměrné hodnoty došlo již 7. 1. 2011. Hodnota R – B 

indexu je pro Rolavu 0,531 a pro Slatinný potok 0,674. Index IEKP vykazuje pro Rolavu 

hodnotu 5,382 a pro Slatinný potok 8,029. 

Obrázek 19: Chod průměrných denních průtoků a srážek při povodni v lednu 2011 
limnigrafy Chaloupky a Slatinný potok (ČHMÚ, KFGG PřF UK 2016) 

 Další situací, kdy došlo k vysokým hodnotám průtoků, byl leden 2013 

(obrázek 20). Příčiny zvednutí hladin obou toků byly podobné, ale při této události 

začala obleva již 20. 12., interval mezi dvěma průtokovými vlnami byl delší. I proto 

jsou hodnoty ukazatelů pro tuto událost vyšší. Maximální hodnoty průměrných 

denních průtoků Qd jsou pro Rolavu 3,83 m3.s-1 a pro Slatinný potok 5,92 m3.s-1. 

Obrázek 20: Chod průměrných denních průtoků a srážek při povodni v lednu 2013 
limnigrafy Chaloupky a Slatinný potok (ČHMÚ, KFGG PřF UK 2016) 
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Hodnoty ukazatelů extremity povodně jsou vyšší, než tomu bylo v lednu 2011. Hodnota 

R – B indexu je pro Rolavu 0,649 a pro Slatinný potok 0,925. Index IEKP vykazuje 

pro Rolavu hodnotu 6,178 a pro Slatinný potok dokonce 15,779. 

 Doposud poslední velkou povodní v zájmovém území byla povodeň z června 

2013 (obrázek 21). Týden před kulminačním průtokem byly zaznamenány srážkové 

úhrny kolem 35 mm, které způsobily první vlnu vzedmutí průtoku. Po čtyřech dnech 

přišel další vydatný déšť, tentokrát ještě intenzivnější, v maximech až 48 mm. 

Kritickým dnem byl 1. červen, kdy spadlo extrémní množství srážek. Na stanici 

Carlsfeld byl naměřen denní úhrn 95,5 mm a na stanici Hřebečná 68,5 mm. 

Dne 2. června pak průtok obou toků dosáhl kulminace, na Rolavě 7,6 m3.s-1, 

což odpovídá hodnotě pětileté vody, a na Slatinném potoce 3, 18 m3.s-1.  

Obrázek 21: Chod průměrných denních průtoků a srážek při povodni v červnu 2013 
limnigrafy Chaloupky a Slatinný potok (ČHMÚ, KFGG PřF UK 2016) 

 Hodnoty R – B indexu jsou pro tuto povodeň pro Rolavu 0,728 a pro Slatinný 

potok 0,760. Index IEKP vykazuje pro Rolavu hodnotu 6,525 a pro Slatinný potok 

dokonce 10,327. Při pohledu na diagram (obrázek 21) můžeme vidět nápadný rozdíl 

ve srovnání s dvěma předchozími grafy (obrázek 19 a 20). Po detailnějším průzkumu 

průběhu situace bylo zjištěno, že kulminace hladiny nastala v noci z 1. na 2. června 

a měla velmi rychlý nástup i odeznění. Proto byly vypočteny hodinové průtoky z datové 

řady Slatinného potoka a ty byly následně porovnány v novém diagramu s denními 

průměry průtoků (obrázek 22) a také byly vypočteny ukazatele extremity právě 

na základě hodinových průtoků. 
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 Rozdíl hodnot denních průtoků Qd a hodinových průtoků Qh je markantní. 

V diagramu (obrázek 22) je znázorněn oranžovou křivkou průběh hodinových 

průtoků. Maximální hodinový průtok byl zaznamenán 1. 2. 2013 krátce po půlnoci, 

kdy dosáhl 9,65 m3.s-1, přitom ještě v 19:00 dosahoval pouhých 0,9 m3.s-1. 

Také hodnoty ukazatelů extrémních průtoků vykazují diametrálně odlišné hodnoty. 

Hodnota R – B indexu pro Slatinný potok je 1,489 a index IEKP činí 24,774.  

Obrázek 22: Srovnání průměrných denních a hodinových průtoků v červnu 2013  
limnigrafy Chaloupky a Slatinný potok (ČHMÚ, KFGG PřF UK 2016) 

 Na tomto příkladu je tedy zřejmé, že pro hodnocení extrémů ve sklonitých 

horských povodích jsou nezbytná hodinová data průtoků, jelikož zde dochází velmi 

rychle k nástupu a odeznění kulminace. Při zprůměrování hodinových dat na denní 

může dojít k výraznému shlazení rozdílů. Z výsledků (tabulka 10) také vyplývá větší 

náchylnost k extremitě povodňových událostí pro Slatinný potok, což koresponduje 

s vypočtenými hydrografickými ukazateli. Hodnoty průměrného sklonu toku, 

průměrného sklonu povodí a charakteristiky povodí vyšly větší pro Slatinný potok. 

Tabulka 10: Ukazatele extremity povodní pro vybrané povodňové události 

 Rolava Slatinný potok 

 R – B index IEKP R – B index IEKP 

říjen 1998 0,612 15,412 - - 

srpen 2002 0,880 16,447 - - 

leden 2011 0,531 5,382 0,674 8,029 

leden 2013 0,649 6,178 0,925 15,779 

červen 2013 0,728 6,525 0,760 (*1,489) 10,327 (*24,773) 

(*vypočteno z hodinových průtoků) 
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5.1.3 Frekvence pětiletých průtoků 

 Při hodnocení výskytu extrémně vysokých průtoků je vhodné věnovat 

pozornost frekvenci, s jakou se tyto události opakují, a také jejich rozložení v průběhu 

roku. Z datové řady denních průtoků řeky Rolavy na profilu Chaloupky byly vybrány 

všechny hodnoty větší nebo rovny pětileté vodě (obrázek 23).  

Obrázek 23: Frekvence průtoků ≥ Q5 na řece Rolavě, limnigraf Chaloupky (ČHMÚ 2016) 

 Z bodového diagramu frekvence pětiletých vod (obrázek 23) můžeme 

po proložení regresní linie vyčíst mírně vzestupný trend hodnot extrémních průtoků 

v průběhu měření. Největší průtoky byly zaznamenány v roce 1998 (padesátiletá voda) 

a 2002 (pětadvacetiletá voda), tedy relativně blízko u sebe. Patrné je také velmi 

nerovnoměrné rozdělení pětiletých průtoků ve sledovaných letech. Celkem pětkrát 

byl zaznamenán průtok větší nebo roven pětileté vodě v rozmezí let 1980 až 1983. 

Naopak v rozmezí let 1984 až 1993 nebyl zaznamenán žádný takovýto průtok. Dalším 

větším shlukem můžeme označit období od roku 1994 do roku 2002, kdy byl pětiletý 

průtok dosažen v průměru jednou za rok. Poté následuje další poměrně dlouhá epizoda 

bez výskytu Q5 mezi lety 2003 a 2012. Poslední pětiletá voda byla zaznamenána 

při povodni v červnu 2013.  

Pro porovnání změny sezonního rozložení extrémních průtoků byly tyto 

události rozděleny do dvou období (1967–1990 a 1991–2014) a podle měsíce výskytu 

jednotlivých událostí byly pro tyto období sestrojeny prstencové grafy (obrázek 24).  
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 Z grafů měsíčního rozložení pětiletých vod (obrázek 24) můžeme vyčíst výrazné 

změny. Pětileté a větší průtoky v období 1967–1990 převládaly v březnu, dubnu 

a květnu. Letní povodeň byla zaznamenána pouze v jediném případě, konkrétně 

v červenci. V období od srpna do listopadu se extrémní průtoky nevyskytovaly vůbec. 

Od roku 1991 se výskyt jarních povodní koncentroval pouze do března, v dubnu 

a květnu již nedošlo k extrémním průtokům. Zároveň došlo k posunu výskytu letní 

povodně z července do června. Zcela nově se vyskytly dvě povodně v září, po jedné 

v srpnu a říjnu.  

Obrázek 24: Měsíční rozložení výskytu průtoků ≥ Q5 na řece Rolavě, limnigraf Chaloupky 

(ČHMÚ 2016) 
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5.2 Sucho 

 Podkapitola popisu nejsušších období je rozdělena opět na dvě části. První část 

se zabývá nejdelšími a nejintenzivnějšími naměřenými periodami sucha na základě 

zvolené metodiky v kapitole 3.2, druhá část se věnuje porovnáním suchých období 

na Rolavě a Slatinném potoce, pro něž jsou k dispozici data z obou sledovaných toků. 

5.2.1 Absolutní minima  

 Na profilu Chaloupky byly nejnižší hodnoty denních průtoků zaznamenány 

v průběhu srpna 1975 (0,04 m3.s-1) a v září 1969 (0,05 m3.s-1). Dlouhodobý průměrný 

denní průtok Qa činí 0,71 m3.s-1 a v grafech je vyznačen šedou linií. 

 Letní období roku 1975 bylo v zájmové oblasti velmi suché, i když se jednalo 

o průměrně vodný rok. Průběh odtokové situace znázorňuje obrázek 25. Průměrný 

roční průtok činil Qr 0,62 m3.s-1 (oranžová linie), nicméně hodnoty průměrných 

denních průtoků se dostaly hluboko pod tuto hodnotu. Ve dnech 11. až 17. 8. 

byl průměrný denní průtok pouhých 40 litrů za sekundu. Hodnoty denních srážkových 

úhrnů (červená tečkovaná linie) pocházejí z měření na stanici Šindelová.  

Obrázek 25: Chod průměrných denních průtoků a srážek v létě 1975, limnigraf Chaloupky 
(ČHMÚ 2016) 

 Hodnota Q355 (žlutá linie) byla pro tento hydrologický rok 0,07 m3.s-1, nebyla 

překročena po dobu 13 souvislých dní. Index LOWFLOW má pro daný rok hodnotu 

0,056. Index SDI pro rok 1975 má hodnotu 0,157. 
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 Málo vodným rokem dle pravděpodobnosti překročení byl rok 1969. Vybraná 

nejsušší perioda tohoto roku byla na přelomu září a října (obrázek 26). Průměrný roční 

průtok činil pouze 0,45 m3.s-1, hodnota Q355 byla v daný rok 0,105 m3.s-1 a nebyla 

překročena v souvislém období 13 dní, kdy byla zaznamenána nejnižší hodnota 

průtoku 0,05 m3.s-1. Hodnota indexu LOWFLOW je pro tento rok 0,070 a hodnota SDI 

indexu je 0,123. To znamená, že rok 1969 byl celkově sušší než rok 1975. Denní 

srážkové úhrny pocházejí z měření na stanici Šindelová.  

Obrázek 26: Chod průměrných denních průtoků a srážek v létě 1969, limnigraf Chaloupky 
(ČHMÚ 2016) 

 Z grafu sedmidenních nejnižších průtoků (obrázek 3, kapitola 3.2) a lze vyčíst, 

že nejnižší absolutní hodnoty průtoků se vyskytovaly zejména v na konci 60. let 

a v druhé polovině 70. letech 20. století, mezi tyto velmi suché roky se dá počítat 

i hydrologický rok 2012, který je zhodnocený níže. Naopak velmi málo minimálních 

průtokových hodnot se vyskytuje v období 90. let. Z grafu je také patrný vzestupný 

lineární trend hodnot minimálních sedmidenních průtoků, nicméně v posledních osmi 

letech se hodnoty vyskytují pod linií tohoto trendu. Při hodnocení také vyšlo najevo, 

že epizody nejnižších průtoků nemusejí mít vždy souvislost s celkovou vodností 

daného hydrologického roku. 

 5.2.2 Srovnání sucha na Rolavě a Slatinném potoce 

 V období od roku 2009, kdy jsou k dispozici průtoková data obou toků, byly 

zaznamenány dvě významně suché periody. První se odehrála v rozmezí srpna a října 

2009, nejnižší průtoky byly naměřeny v týdnu od 22. do 29. září (obrázek 27). 

Hodnota Q355 byla v daný rok pro Rolavu 0,163 m3.s-1 a nebyla překročena po dobu 
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souvislých 7 dní, pro Slatinný potok hodnota Q355 činila 0,107 m3.s-1 a nebyla 

překročena v 8 za sebou jdoucích dnech. Index nízkého průtoku LOWFLOW vykazuje 

pro Rolavu hodnotu 0,213, pro Slatinný potok pak 0,130 (tabulka 11). Odtokový index 

sucha SDI má hodnotu 0,130 pro Rolavu, respektive 0,098 pro Slatinný potok. Jediný 

větší srážkový úhrn přes 20 mm ze dne 4. 9. 2009 způsobil jen menší zvýšení průtoku. 

Obrázek 27: Chod průměrných denních průtoků a srážek při suchu v roce 2009, 
limnigrafy Chaloupky a Slatinný potok (ČHMÚ, KFGG PřF UK 2016) 

 Dalším obdobím, které se vyznačovalo velkou odlišností od dlouhodobého 

průměru, byl podzim 2011 (obrázek 28). Měření ze stanice Carlsfeld vykazuje doposud 

nejdelší řadu za sebou jdoucích dnů s úhrnem srážek menším než 1 mm, konkrétně 

42 dní. Tato extrémně suchá epizoda koresponduje i se srážkovými úhrny naměřenými 

na české straně Krušných hor.  

Obrázek 28: Chod průměrných denních průtoků a srážek při suchu v roce 2011, 
limnigrafy Chaloupky a Slatinný potok (ČHMÚ, KFGG PřF UK 2016) 
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Oba sledované toky nepřesáhly hodnotu Q355 po dobu 8 souvislých dní. Hodnoty 

ukazatele LOWFLOW jsou pro Rolavu 0,121 a pro Slatinný potok 0,11. Index SDI 

vykazuje pro Rolavu hodnotu 0,143 a pro Slatinný potok 0,123. Změnu hodnoty Q355 

můžeme přisuzovat jednak větší vodnosti roku 2012, ale také mohlo dojít ke změně 

příčného profilu koryta v místě měření. Zároveň je třeba uvést, že průtoky od července 

2011 jsou vypočítány z hodnot tlakového čidla, zatímco starší hodnoty pocházejí 

z původního ultrazvukového čidla, které zde měřilo již od května 2009.  

 Výsledky pro hodnocené roky znázorňuje tabulka 11. Z hodnot na první pohled 

vyplývá větší rozkolísanost výsledných hodnot pro Slatinný potok, zejména pro roky 

2012 a novější. Možné příčiny těchto odchylek jsou diskutovány v kapitole 6., zároveň 

je nutné zmínit výpadky měření stanice na Slatinném potoce, které mohou ovlivnit 

výsledky ročních ukazatelů (tabulka 1, kapitola 3.1). Pro porovnání projevů sucha 

v roce 2015 bohužel nebyly k dispozici data z profilu Chaloupky, zároveň vypočtené 

hodnoty pro Slatinný potok je nutné nebrat jako úplně věrohodné, jelikož pro nový 

měřící profil po povodni 2013 bylo provedeno hydrometrování pouze třikrát. 

Po sestrojení nové konsumpční křivky bude nutné tyto hodnoty znovu přepočítat. 

 Pro porovnání výsledků odtokového indexu sucha SDI byly z databáze KNMI 

staženy hodnoty standardizovaného srážkového indexu SPI (Hayes, M. J. et al 1999), 

který funguje na podobném principu a používá se také pro hodnocení sucha. Data 

ročních hodnot pro tříměsíční referenční období byla k dispozici pro stanici Carlsfeld 

(Klein Tank et al 2002). 

Tabulka 11: Vypočtené ukazatele sucha pro vybrané roky 

 Rolava Slatinný potok Carlsfeld 

rok Q355 

(m3/s) 

LOWFLOW SDI Q355 

(m3/s) 

LOWFLOW SDI SPI 

1969 0,105 0,070 0,124 - - - - 

1975 0,070 0,056 0,160 - - - - 

2009 0,163 0,213 0,130 0,104 0,130 0,098 0,31 

2010 0,213 0,270 0,140 0,117 0,121 0,116 0,46 

2011 0,202 0,121 0,143 0,149 0,141 0,123 -0,13 

2012 0,145 0,193 0,115 0,446 0,482 0,172 0,11 

2013 0,167 0,225 0,132 0,033* 0,015* 0,107* 0,38 

2014 0,166 0,206 0,095 0,141* 0,135* 0,104* -0,22 

2015 - - - 0,059 0,124 0,071 -0,26 

zdroj: ČHMÚ a KFGG PřF UK 2016, Klein Tank et al 2002 
*vypočteno z nekompletní roční datové řady 
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5.3 Geomorfologické projevy extrémních hydrologických jevů 

 Pro terénní průzkum geomorfologických projevů povodně z roku 2013 byly 

vybrány dva úseky (obrázek 29). Koryto Rolavy bylo mapováno od soutoku 

se Slatinným potokem do oblasti soutoku s Jelením potokem, který je nejvýznamnějším 

přítokem. Obdobně byl úsek mapování vymezen u Slatinného potoka. Počátečním 

bodem byl opět soutok s Rolavou, konečným bodem byl pak soutok s Bukovým 

potokem, který je taktéž v rámci dílčího povodí největším přítokem. Počáteční terénní 

průzkum byl proveden autorem práce dne 2. 4. 2016. Pomocí GPS byly zaměřeny 

souřadnice jednotlivých tvarů, které byly poté přeneseny do mapy v prostředí GIS. Tyto 

body byly následně porovnány za využití ortofotomap z let 2012 a 2015 (obrázek 31), 

aby bylo možno lépe ověřit, zda byl daný jev způsobený poslední povodní v roce 2013. 

Obrázek 29: Úseky terénního průzkumu (DIBAVOD 2016) 

 Z hlediska geneze bylo rozlišeno několik typů geomorfologických tvarů 

způsobených především fluviální činností. Nejčetněji se ve sledovaných úsecích 

vyskytují tvary fluviálně erozní, zejména břehové nátrže. Zde můžeme sledovat rozdíl 

v rozložení při porovnání sledovaných toků. Zatímco na toku Slatinného potoka 
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je tento jev výraznější ve více sklonité dolní části toku, na Rolavě se výrazné nátrže 

vyskytují zejména v horní části sledovaného úseku. Ve spodní části toku Rolavy 

se nátrže vyskytují jen zřídka. Zde je koryto více balvanité, což způsobuje zpomalení 

rychlosti vody a ztrátu její energie pro erozní činnost (Grant et al. 1990). Dalším tvarem 

tohoto typu jsou opuštěná a přeložená koryta. Ve sledovaných úsecích byla nalezena 

celkem tři, žádné z nich však nebylo způsobeno poslední povodní, vzhledem ke stavu 

vegetace i archivním ortofotomapám. 

  Dalšími častými tvary v zájmových úsecích koryt jsou fluviálně akumulační 

tvary, zejména podélné a břehové (jesepní) lavice. Plošné rozložení těchto jevů 

se u sledovaných toků liší. V korytu Rolavy jsou k vidění častěji a jsou celkem 

rovnoměrně rozmístěny, zároveň jsou různě dlouhé (5 až 20 m). V korytu Slatinného 

potoka jsou sice méně časté, ale vždy nejméně 10 metrů dlouhé. Ve většině případů 

jsou akumulační lavice tvořeny směsí hrubého štěrku a kamenů.  

Obrázek 30: Podélná akumulační lavice na Slatinném potoce (foto: autor, 2. 4. 2016) 

 Největší náplavový kužel se nachází bezprostředně pod měřící stanicí KFGG 

na Slatinném potoce (obrázek 30). Jako většina nalezených náplavových kuželů, vznikl 

i tento v důsledku povodně v červnu roku 2013. Je 22 m dlouhý a až 8 m široký. Změnu 

koryta v místě vzniku tohoto náplavového kuželu znázorňuje obrázek 29 na následující 

straně. Pomocí ortofotomap z doby před a po povodni byla červenou linií znázorněna 

změna šířky koryta v daném místě. 



56 
 

 Gravitační tvary byly zjištěny pouze na jednom místě, kde byl nalezen menší 

sesuv. K sesuvu zde sešlo zřejmě kombinací více faktorů. V tomto meandru se stéká 

Slatinný potok s levostranným přítokem E (kapitola 4.6.1, obrázek 11). Levý břeh 

meandru je příkře skloněný, tudíž při rozvodnění obou toků dochází jak k odnosu 

materiálu ze svahu přítokem E, tak k podemílání levého břehu Slatinného potoka. 

Při velkém průtoku tak došlo k vymletí zvětraliny na levém břehu až na mateční 

horninu, v návaznosti na to se sesunul kus zvětraliny ze svahu přibližně o ploše deseti 

metrů čtverečních. Materiál z tohoto sesuvu se nedochoval v daném místě, s největší 

pravděpodobností byl již odplaven. Antropogenní zásahy zde nejsou patrné, místo 

je obtížně dostupné. 

Obrázek 31: Koryto Slatinného potoka před a po povodni 2013 (ČÚZK 2012, 2015) 

 Geomorfologické projevy povodní se v porovnání toků Rolavy a Slatinného 

potoka mírně liší. Při terénním průzkumu byla zjištěna intenzivnější fluviálně erozní 

činnost v dolní části Slatinného potoka s převládajícími tvary boční eroze. Příčinou 

může být větší sklon toku, než je tomu v případě Rolavy, na jejímž toku se vyskytuje 

více akumulačních tvarů. Výsledky terénního mapování (tabulka 12) korespondují 

s vypočtenými hydrografickými ukazateli v kapitole 4.6. Větší sklon toku i celého 

povodí byl zjištěný pro Slatinný potok, což lze vyčíst i z hypsografické křivky. 

Tvar povodí daný charakteristikou povodí α zařazuje povodí Slatinného potoka 

do kategorie vějířovitých, které je taktéž náchylnější k extrémním průtokům. 

Akumulační tvary se vyskytují převážně na místech, kde nejsou příliš skloněné svahy 

či koryto toku, dále pak přirozeně na jesepních březích v zákrutech. 

Tabulka 12: Geomorfologické tvary v korytech na základě terénního průzkumu 

 Rolava Slatinný potok 

břehová nátrž 9 

15,412 

10 

- opuštěné koryto 2 

16,447 

1 

- sesuv 0 

5,382 

1 

8,029 podélná/břehová lavice 9 

6,178 

6 

15,779 
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6. Diskuze 

6.1 Hodnocení hydrologických extrémů 

 Při hodnocení výpočtů na základě průtokových dat nelze zcela vyloučit 

nepřesnosti. Indexy charakterizující extremitu povodňových událostí povětšinou 

pracují s krátkodobými hodnotami v rozmezí týdnů, ale ukazatele sucha pracují 

s dlouhodobými průměry, které může do značné míry ovlivnit nekompletnost datové 

řady způsobená výpadky měřící stanice. Výpadky stanice na Slatinném potoce delší než 

24 hodin znázorňuje tabulka 1 v kapitole 3.1. Výpadky v letech 2014 a 2015 jsou 

pro každý rok přibližně 90 dnů, což může negativně ovlivnit přesnost provedených 

výpočtů. Z pohledu zdrojů dat se může jevit věrohodněji časová řada průtoků 

od ČHMÚ, který provádí souvislé měření průtoků na řece Rolavě od roku 1966 

na profilu Chaloupky, kde je stálá limnigrafická stanice. Stanice je však nainstalována 

v místě, kde se často měnil příčný profil koryta, proto byl po povodni v r. 2002 příčný 

profil zpevněn, aby byl pokud možno stabilní (Matoušková – osobní sdělení). 

V minulosti bylo již sestrojeno pro tento profil 16 konsumpčních křivek 

(Beranová 2011), tudíž docházelo k častému přepočítávání naměřených průtoků. 

Je tedy třeba i s těmito daty zacházet s rezervou, proces výpočtu průtoků je zde také 

problematický, jako u dat z experimentálního monitoringu KFGG PřF UK.  

Výsledky ukazatelů extremity povodní potvrdily větší náklonnost Slatinného 

potoka k extremitě průtoku, vzhledem ke sklonitostním poměrům v jeho povodí. 

Při výpočtech průtoků se projevila změna stanoviště měření průtočného profilu 

Slatinného potoka po povodni v roce 2013. Pro tento nový profil, který se nachází 

zhruba 500 m proti proudu od původní stanice, bude sestrojena nová konsumpční 

křivka, jelikož nynější měřené hodnoty neodpovídají předchozímu trendu. Původní 

konsumpce také neobsahuje větší počet měření při vyšších vodních stavech, potřebné 

k přesnějšímu výpočtu extrémních průtoků, což mohlo do jisté míry ovlivnit uváděné 

hodnoty v této práci. Vhodným doplněním pro detailnější pochopení povodňových 

průtoků v zimě by byla informace o výšce sněhové pokrývky při daných událostech. 

 Výsledky hodnot R – B indexu se shodují s tvrzením Bakera et al (2004), 

že s rostoucí velikostí povodí klesá maximální dosažitelná hodnota. Z výsledků analýzy 

frekvence výskytu pětiletých vod vyplývá, že nejčastěji se tyto extrémní průtoky 
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vyskytují v jarních měsících, i když od roku 1991 dochází ke změně v celkovém ročním 

rozložení. V tomto se tedy zájmové povodí shoduje s výsledky Čurdy, Kocuma 

a Janského (2011) na horním toku Otavy. Autoři uvádějí, že právě jarní typ povodně 

v daném povodí významně převažuje.  

Pro lepší hodnocení srážko-odtokových poměrů, případně aplikaci srážko-odtokového 

modelu, by bylo také potřeba více se věnovat půdní složce a jejímu vlivu na odtokový 

proces (Kliment, Matoušková 2006). 

 Při zobrazení jednodenních maximálních průtoků na řece Rolavě pro každý rok 

v softwaru IHA7 a proložení spojnice trendu (obrázek 32) byl zjištěn velmi mírně 

rostoucí trend. Toto zjištění je v souladu s výsledky práce Petrowy a Merze (2009), 

kteří prezentují velmi nevýrazné trendy změn jednodenních maximálních průtoků 

v severovýchodním Německu.  

Obrázek 32: Jednodenní maximální průtoky pro řeku Rolavu, limnigraf Chaloupky (ČHMÚ 2016)  

Při analýze průtoků ≥ Q5 však byl zjištěn ve sledovaném období vzestupný trend 

maximálních průtoků. Výsledky práce Blahušiakové a Matouškové (2015) v povodí 

horního Hronu vykazují opačný, tedy klesající, trend výskytu extrémních průtoků. 

Příčinou může být častější výskyt největších povodní na Hronu před rokem 1980 a také 

postupně se zvyšující průměrná teplota vzduchu a s tím související nižší sněhová 

pokrývka. Autorky také uvádějí významný pokles výskytu jednoletých vod po roce 

1980 a také změnu v ročním rozložení jejich výskytu. Nejvýraznější úbytek byl 

zaznamenán v jarních a letních měsících. 

 Při hodnocení hydrologického sucha pomocí ukazatele SDI je také vhodnější 

dlouhodobá datová řada, jelikož tento index pracuje s odchylkou měsíčních objemů 

odtoku od dlouhodobého průměru. Dle výsledků tohoto indexu se potvrdilo, že v těchto 
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povodích, zejména díky jejich horské poloze, nedošlo v době měření k hydrologickému 

suchu, jelikož se hodnoty pohybovaly vždy v kladných číslech.  Zároveň ale můžeme 

z výsledků vyčíst, který hydrologický rok byl více ovlivněn nedostatkem srážek. 

Je třeba také vzít v potaz, že tato metoda je autorem ověřována na dvou řeckých tocích, 

které mají odlišný srážko-odtokový režim i fyzickogeografické charakteristiky, 

než zájmové toky v této práci. Index SDI také použili Madadgar, a Moradkhani (2011) 

ve studii prognózy sucha v horském povodí řeky Upper Klamath na pomezí Oregonu 

a Kalifornie. Autoři zároveň provedli modifikaci výpočtu, kdy namísto stálých 

referenčních period použili pohyblivá referenční, aby došlo ke zvýraznění 

nejintenzivnějších suchých period. Dále index vyžaduje průtoková data vysoké kvality 

a přiměřeně dlouhé datové řady, aby mohly být správně vyhodnocen fenomén sucha 

v daném povodí (Nalbantis 2008), což může být v případě hodnocení dat ze Slatinného 

potoka značně problematické. 

 Vzhledem k poloze tohoto zájmového území, které se nachází v oblasti 

s nadprůměrným a relativně vyrovnaným ročním úhrnem srážek v porovnání 

s podkrušnohorskými oblastmi srážkového stínu, se dá předpokládat velmi nízká 

pravděpodobnost výskytu dlouhodobého sucha (Hladný, Němec et al 2006). V případě 

roků 2014 a 2015 bude po vytvoření nové konsumpční křivky potřeba znovu 

přepočítat hodnoty průtoků, aby mohlo dojít k přesnějšímu určení míry 

hydrologického sucha, které v těchto letech postihlo území Česka (ČHMÚ 2015). 

  

6.2 Geomorfologické změny koryta 

 Při podrobném hodnocení geomorfologických projevů povodní musí být 

zohledněno více charakteristik povodí, například: litologické vlastnosti hornin, 

sklonitost svahů, sklon spádové křivky toku, šířka a míra sevřenosti údolí, charakter 

koryta z hlediska odolnosti vůči erozi, množství a zrnitost sedimentů, propustnost půd, 

typ vegetačního krytu a míra zakrytí povrchu země a antropogenní zásahy do povodí 

včetně zastavění údolní nivy (Vilímek 2007).  

 Z výsledků terénního průzkumu vyplývá, že větší průměrná sklonitost spádové 

křivky toku, sklonitost svahů a míra sevřenosti údolí Slatinného potoka má vliv 

na geomorfologické projevy, související s extrémními průtoky v korytě. Zejména 
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erozní tvary byly nalezeny s větší četností, než na toku Rolavy. Dle geologických 

podkladů se předpokládá velmi podobná skladba hornin u obou toků. 

 Surian et al (2016) uvádí, že výsledky měření a analýzy projevů povodní 

potvrzují hlavní hypotézu studie v horských povodích severních Apenin. Výsledky 

potvrdily, že hydraulické proměnné samy o sobě nejsou dostačující pro vysvětlení 

reakce tvaru koryt na extrémní povodňové události. Dále uvádí, že ve strmějších tocích 

(≥4%), které se vyskytují na nepropustném podloží, bylo rozšíření koryta způsobeno 

hlavně boční erozí.  

 Dle Křížka a Engela (2004) nevznikly náplavové kužely v povodí Otavy příčinou 

akcelerace povodňové situace, či projevů akumulačních či erozních procesů v roce 

2002, zatímco výsledky této práce vykazují vznik kuželů právě díky povodňovým 

průtokům. Při porovnání změn šířek a průběhů koryta na základě ortofotomap může 

dojít na řadě míst k nepřesnostem, vzhledem k zalesněnosti terénu a nivy. 

Pro porovnání v dobře viditelných místech je tento přístup dostačující, v místech těžko 

viditelných pomocí metod DPZ by bylo vhodnější provést měření přímo na místě, 

nejlépe pomocí totální geodetické stanice. Další možnou chybou v určování 

pozůstalých akumulací může být prodleva v průzkumu od doby povodně. Nejvhodnější 

je provést průzkum co nejdříve po povodni, jelikož na mnoha místech mohou být 

koryta upravena lidskou činností, ale vzhledem k nepřístupnosti mnoha míst toku 

jak těžkou technikou, tak i pro člověka, není stop po antropogenním zásahu po poslední 

povodni v prozkoumaných úsecích. 
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7. Shrnutí a závěr 

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo porovnání projevů extrémních 

hydrologických jevů v povodích horního toku Rolavy a jejího levostranného přítoku 

Slatinného potoka na základě hydrologických dat ČHMÚ a dat z experimentálního 

monitoringu vodních stavů, které provádí KFGG PřF UK. Pro lepší pochopení dynamiky 

odtokového procesu v obou zájmových povodích byla před analýzou dat provedena 

fyzickogeografická a hydrografická charakteristika. Jedním z dalších cílů bylo 

zmapovat a porovnat rozdílnost vlivu fluviální činnosti na morfologii toků 

se zaměřením na korytotvorné procesy.  

 Při zpracování naměřených hydrologických dat KFGG PřF UK automatickými 

čidly musel být brán zřetel na možnou chybovost některých dat, proto byla provedena 

kontrola a homogenizace naměřených hodnot. Dle srovnání výsledků ukazatelů 

extremity povodní v období 2009 až 2014 lze říci, že horní tok Rolavy vykazuje nižší 

míru extremity povodňových průtoků, než její levostranný přítok Slatinný potok. 

V souvislosti s tímto tvrzením se můžeme domnívat, že právě Slatinný potok velkou 

měrou přispívá k umocnění povodňových průtoků po soutoku s Rolavou. Dále byl 

potvrzen výrazný vliv předchozího nasycení povodí při reakci na extrémní úhrn srážek. 

Zejména při doposud největší povodni v roce 1998 předchozí srážkově nadprůměrné 

období výrazně ovlivnilo průběh celé situace. Z analýz povodňových událostí jsou 

zřetelné rychlé a výrazné výkyvy, jež jsou typické právě pro horní toky řek v horských 

oblastech, kdy se průtok v korytě během několika hodin může až zdesetinásobit. 

Dále byl prokázán vzestupný trend a změny v měsících výskytu pěti a víceletých vod. 

 Výsledky terénního průzkumu, zaměřeného na geomorfologické tvary koryta 

změněného povodňovým průtokem, potvrdily hypotézu většího sklonu k extremitě 

povodní u Slatinného potoka právě v souvislosti s rozdílnými hydrografickými 

charakteristikami. Menší sklonitost povodí a toku Rolavy zapříčiňuje větší míru 

akumulační činnosti tohoto toku ve srovnání se Slatinným potokem. 

 Do budoucna by bylo dobré pokračovat v experimentálním měření vodních 

stavů a hydrometrování ke zpřesnění výpočtu průtokových dat na Slatinném potoce, 

aby mohlo dojít k lepšímu porovnání s tokem Rolavy a také k lepšímu pochopení 

odlišností dlouhodobých trendů v těchto povodích.  
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