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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením extremity vybraných srážkových případů 

na území České republiky v letech 1890, 1896, 1897, 1899, 1902 a 1903. Určení 

konkrétních událostí proběhlo na základě zdokumentovaných povodní v tomto období. 

Jednotlivé události byly zkoumány pomocí indexu WEI (weather extremity index) a 

doby opakování naměřených srážkových úhrnů. Nejextrémnější zkoumanou událostí je 

27. - 31.7. 1897. Její extremita je také dána zasaženou plochou, která má téměř 

velikost celé České republiky. Velmi vysoká hodnota 149 byla vypočtena pro 1. – 4. září 

1890. Pro události ze září 1899, května 1896 a července 1903 byla výsledná hodnota 

WEI na hranici 80. Nejméně extrémní zkoumaná událost proběhla v červnu 1902, kdy 

při velmi malé zasažené ploše (8 630 km2) byla hodnota WEI 25,3. Při porovnání 

zkoumaných událostí a případů v letech 1961 – 2010 z hlediska hodnoty WEI, se mezi 5 

nejextrémnějších dostaly roky 1897 (první) a 1890 (pátý). Pro porovnání byly hodnoty 

WEI z července 1997, července 1981 a srpna 2002, přepočteny na staniční síť 

aplikovanou na zkoumané roky a výsledky dokázaly aplikovatelnost indexu WEI i pro 

výpočet extremity historických událostí s nižším počtem stanic, na kterých jsou měřeny 

srážkové úhrny. 

klíčová slova: povodeň, index WEI, Česká republika, srážky, extremita 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of my thesis is to evaluate the extremity of selected precipitation events 

on territory of the Czech Republic in 1890, 1896, 1897, 1899, 1902 and 1903. I used 

documented floods to identify specific precipitation events in this period. Individual 

events were examined by means of the WEI index (weather extremity index) and the 

frequency of measured precipitation amounts. The most extreme examined event 

occurred from 27 July to 31 July 1897. Its extremity was also determined by the 

affected area, which was almost the size of the entire Czech Republic. A very high 

value of 149 was calculated for the period from 1 September to 4 September 1890. For 

the events of September 1899, May 1896 and July 1903, the resulting value of WEI was 

close to the value of 80. The least extreme examined event occurred in June 1902 

within a very small affected area (8,630 square kilometres). The recorded value was 

25.3 WEI. When comparing the examined events and cases in the years 1961 - 2010 in 

terms of value of the WEI, I found that the years 1897 (first) and 1890 (fifth) are among 

the most extreme five years. For comparison, values of the WEI from July 1997, July 

1981 and August 2002 were converted into a network of stations that applied to the 

surveyed years. The results proved the applicability of the WEI index for calculating the 

extremity of historical events with a lower number of stations where precipitation 

amounts are measured. 

Key words: flood, WEI index, Czech Republic, precipitation, extremity 
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SEZNAM ZKRATEK 

API  index předchozího nasycení (Antecedent Precipiration Index) 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

R  denní úhrn srážek 

Qn  průtok s dobou opakování n let 

ÚFA AV ČR Ústav fyziky atmosféry Akademie věd České republiky 

UTC  koordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time) 

WEI  weather extremity index 
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1 ÚVOD 

Meteorologické a hydrologické extrémy způsobují každoročně velké ztráty na lidských 

životech a vyvolávají značné materiální škody. V souvislosti s pozorovaným globálním 

oteplováním se klade otázka, zda nedochází k nárůstu četnosti a intenzity takovýchto 

extrémů (Karl, Easterling, 1999). Mnichovská zajišťovna zpracovala statistickou 

ročenku, kde se povodně ukázaly jako třetí nejzávažnější přírodní katastrofa po 

zemětřesení a vichřicích (Munich Re, 2015).  

V České republice je v poslední době věnována velká pozornost extremitě 

počasí. Na přelomu 20. a 21. století postihla Českou republiku řada povodní. Pro 

pochopení vývoje počasí je velmi důležité se věnovat také historickému aspektu. 

Blöschl (2013) zkoumal povodeň z června roku 2013 a tvrdil, že tato událost byla 

v některých povodích jedna z největších za posledních 200 let.  

Hodnocení extremity srážek je důležité pro porovnání různých událostí jak 

v minulosti, tak i v současnosti. Extremita může spočívat buď v intenzitě, v 

dlouhodobém charakteru, nebo jejich kombinaci. Hodnocení bylo zpracováno pro 

období 1961 – 2010. Tato práce doplňuje tuto řadu o vybrané případy v letech 1890 až 

1903. 

Následující kapitoly se nejprve věnují teoretickému zhodnocení silných srážek 

v ČR, metodám hodnoticím extremitu, extremním srážkám a příčinám vzniku 

vydatných srážek. Dále se věnuje vybraným událostem v letech 1890 – 1903 z hlediska 

literárních pramenů a jejich synoptiky. Následující výzkumná část hodnotí události 

v daném období z hlediska indexu extremity  WEI (weather extremity index), který 

navrhli Müller a Kašpar (2014). V této kapitole jsou také zhodnoceny události pomocí 

dob opakování naměřených srážek a naměřených srážkových úhrnů. Závěrečná část se 

týká srovnání zkoumaných událostí s novodobými v období 1961 až 2010. 
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2 SILNÉ SRÁŽKY V ČESKÉ REPUBLICE 

Česká republika se podle Vysoudila (2004) nachází v oblasti přechodného 

středoevropského klimatu. Toto zařazení je dáno geografickými a cirkulačními poměry. 

Většinu roku ovlivňuje klima ČR vzduch mírného pásma. Vliv má i tropická a v kratších 

časových intervalech také arktická vzduchová hmota (v zimním období). Střídání 

vzduchových hmot je podmíněno cirkulací v mírném podnebném pásu. Typické jsou 

časté a rychlé změny typů atmosférické cirkulace. Žádný z jejich typů na území ČR však 

nepřevládá (dlouhodobé výkyvy jsou v dlouhodobém měřítku navzájem 

kompenzovány).  

 Köppenova klasifikace klimatu řadí většinu území ČR do oblasti vlhkého, mírně 

teplého podnebí se suchou zimou (Cfb) (obr. 1), střední a vyšší polohy do vlhkého, 

mírně chladného podnebí se suchou a mírnou zimou nebo studenou zimou (Dfb a Dfc). 

Na hřebenech Krkonoš a Jeseníků se vyskytuje studené pásmo ET (Tolasz a kol., 2007). 

 

Obr. 2: Klimadiagram pro Prahu. Zdroj: www.klimadiagramme.de 

 

Nejčastěji používanou regionální klasifikací klimatu pro území ČR je od roku 

1971 Quittova klasifikace. Tato klasifikace definuje na území ČR tři hlavní klimatické 

oblasti, a to teplou (T), mírně teplou (MT) a chladnou (CH), které jsou děleny na další 

podoblasti podle 14 různých klimatologických charakteristik (Tolasz a kol., 2007). 
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2.1 Klimatologie srážek ČR 

Srážky spolu s teplotou jsou určujícím činitelem pro ráz krajiny. Mají vliv na 

ekonomické a vodohospodářské poměry a na vyskytující se vegetaci. V důsledku 

závislosti na nadmořské výšce a poloze (například expozici) mají velkou časovou a 

prostorovou variabilitu (Zítek, 1969).  

 Roční chod srážek se dá rozdělit na letní a zimní. Zimní srážky (říjen – březen) 

jsou typické pro přechody atmosférických frontálních systémů a tlakových níží 

s vrstevnatou oblačností. Srážky se vyznačují menší intenzitou a trvalejším charakterem 

(Tolasz a kol., 2007). Letní (duben – září) srážky jsou spojené s výstupnými 

konvektivními pohyby vzduchu a tvorbou kupovité oblačnosti. Na rozdíl od zimních 

srážek mají větší intenzitu při kratším trvaní (Tolasz a kol., 2007). 

 Velký vliv na časové rozložení srážek má míra kontinentality vs. ocenality. 

Kontinentální chod srážek se vyznačuje výrazným letním maximem a zimním minimem. 

S přibývající ocenalitou roste množství srážek na podzim a v zimě. Brázdil (1978) 

zpracoval podle práce C.G. Markhmana rozložení srážek na území ČR v průběhu roku. 

Rozložení popsal pomocí míry ombrické kontinentality vs. oceanity. Nejvyrovnanější 

chod, tudíž významné srážky na podzim a v zimě, mají hory v Čechách, Naopak 

nejvyrovnanější chod s typickým maximem v letním období a nízkými srážkami na 

podzim a v zimě, mají nížiny a kotliny (Tolasz a kol., 2007). 

Na obr. 2 lze pozorovat, že nejméně srážek se vyskytuje v oblastech 

Podkrušnohoří a jižní Moravy. Nejsušší oblastí ČR je Žatecko, kde v průměru spadne 

410 mm srážek ročně. Nejsušším místem je dlouhodobě obec Libědice v okresu 

Chomutov (Červený, 1984). Příčinou je poloha, kdy při převládajícím západním 

proudění vzduchu, leží oblast ve srážkovém stínu Krušných hor a současně z jihu do 

této oblasti nedosahují srážky přicházející ze Středozemí. Na Moravě se minimální 

úhrny srážek vyskytují v její střední a jižní části. 

Maximální roční úhrny se nacházejí na návětrné straně Jizerských hor. 

Nejdeštivějším místem je údolí Bílého potoka (U Studánky, 900 m n. m.) s ročním 

průměrem 1705 mm. Na Moravě jsou maximální roční úhrny srážek v horské oblasti 
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Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd (stanice Lysá hora (1323 m n. m.) s ročním 

průměrem 1532 mm. 

Obr. 2: Průměrný roční úhrn srážek na území ČR v letech 1961-1990. Zdroj: ČHMÚ 

 

2.2 Metody hodnocení extremity srážek 

Pro hodnocení extremity počasí, neexistuje jednotný souhrnný způsob definování a 

kvantifikace zkoumaných událostí. Extrémní události jsou z pravidla snadno 

rozpoznatelné, avšak jen velmi těžko definovatelné (Stephenson, 2008). Je to hlavně 

z důvodu velké variability v intenzitě událostí, v jejím rozdílném prostorovém rozsahu, 

době výskytu a také míře dopadů jak na majetek, tak na lidské zdraví. Beniston (2004) 

shrnul tři základní způsoby identifikace počasí jako extrémní (vzácnost, intenzita, 

závažnost).  

- Vzácné události  

nastávají s poměrně malou frekvencí, ale pokud nastanou, většinou 

způsobují značné škody.  

- Intenzivní události  
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mají velkou odchylku od normálu ať už vysokými, nebo nízkými 

hodnotami. Není pravidlem, že intenzivní události musejí být vzácné. 

Například pokud spadne za určité období málo srážek, hodnota srážky 

může být vzdálená od průměrné srážky, ale tento jev může nastávat 

poměrně často. 

- Závažné (ničivé)  

události způsobují velké ztráty a škody (na lidském zdraví, kvalitě 

životního prostředí nebo na majetku). Závažnost může být měřena jako 

riziko, což je očekávaná dlouhodobá ztráta. Pravděpodobnost události 

ovlivňuje výši rizika zranitelnosti populace v oblasti, která může být 

zasažena 

Pokud zahrneme v úvahu vliv inflace, hustotu zalidnění, koncentraci majetku 

atd. můžeme zkoumat trendy v dané oblasti (Smith, 2011). Jak uvádí Stephenson 

(2008), ničivost nezahrnuje pouze riziko, ale bere v úvahu i expozici a náchylnost území 

na daný meteorologický jev a proto nelze objektivně hodnotit extenzitu počasí (srážky, 

povětrností situaci atd.). 

Müller a Kakos (2004) uvádějí, že dnes nejvíce používaný přístup k hodnocení 

extremity počasí je založen na kvantifikaci intenzity proměnné na jednotlivých místech 

a na porovnání vůči fixním prahům, v případě srážek se nejčastěji udává jako fixní 

(mezní) bod hodnota 50 mm naměřená v intervalu 24 hodin. Událost za extrémní 

označíme v případě, že naměřené srážky tuto hodnotu překročí. Míra fixních prahů se 

udává i na jiných hladinách. Například Štekl a kol. (2001) určili mezní práh na hodnotě 

150 mm. 

 Další možností jak hodnotit extremitu srážek, je její charakterizování na základě 

tzv. N – leté srážky. N - letost dané srážky znamená, že srážka je průměrně překročena 

jednou za N – let. Může se stát, že srážka se vyskytla na daném místě v kratším 

intervalu, než udává N – letost. Odhad ovlivňuje celá řada faktorů jako je homogenita, 

kvalita, stacionarita a délka použitých řad, období pozorování nebo metoda odhadu 

(Reiss, 2007). 
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 Z uvedených N - letostí (dob opakování) je počítán i index WEI navržený 

Mullerem a Kašparem, kterým je hodnocena extremita metorologických prvků (vítr, 

srážky atd.). Popis této metody, která je použita v této práci na zhodnocení událostí 

v letech 1890 až 1903 (viz. kap. 4.2.1) 

2.3 Extrémy srážek v ČR  

Extrémní srážky jsou velmi důležitým ukazatelem srážkových poměrů ČR. Jejich 

studování nám dává přehled o historických i novodobých událostech. V dnešní době 

rozlišujeme řadu časových měřítek srážkových extrémů (roční, měsíční, denní, 

hodinové, 40 min).  

Nejmenší roční úhrn srážek byl naměřen ve Velkém Přítočnu (okres Kladno) 

v roce 1933 a v roce 1959 na stanici Skryje - Písky (okres Rakovník) s 247 mm. Nejvyšší 

roční úhrn byl oficiálně naměřen v roce 1926 v Kořenově – Jizerce v Jizerských horách a 

to 2202 mm. Z dat meteorologické stanice na Lysé hoře však pravděpodobné roční 

maximum 2 254,7 mm zde bylo naměřeno v roce 1913. Na stejné stanici byl naměřen 

maximální měsíční úhrn 811,5 mm v roce 1997. 

Maximální denní úhrn 345,1 mm byl naměřen na stanici Bedřichov - Nová Louka 

(780 m n. m.) ležící v Jizerských horách 29. července roku 1897 (Brázdil, 2002). 

Minimální denní srážky se neurčují z důvodu velké četnosti absolutní nuly naměřených 

srážek. Na tab. 1 lze vidět rozložení denních maximálních úhrnů po jednotlivých 

měsících roku. Nejvyšších denních úhrnů srážek bylo dosaženo v období od května do 

září. Většina denních maxim v jednotlivých měsících byla naměřena před rokem 1950. 
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Tab. 1: Nejvyšší denní úhrny srážek v jednotlivých měsících roku v ČR měřeny v 7 hodin SMSČ za 
předcházejících 24 hodin a hodnota je zapisována k předešlému dni. Zdroj: ČHMÚ 

Měsíc 
Maximální denní úhrn 

srážek (mm) 
Datum Místo 

1 102,3  2. 1. 1922  Zvonková (Český Krumlov) 

2 112,4  3. 2. 1909  Špindlerův Mlýn, Bedřichov 

3 93,9  5. 3. 1970  Deštné v Orlických horách, Luisino údolí 

4 115,3  16. 4. 1916  Komorní Lhotka (Frýdek-Místek) 

5 215,3  31. 5. 1940  Staré Hamry (Frýdek-Místek) 

6 196,5  1. 6. 1921  Červenohorské sedlo (Jeseník) 

7 345,0  29. 7. 1897  Nová Louka (Liberec) 

8 226,8  12. 8. 2002  Český Jiřetín, VD Fláje (Most) 

9 182,9  7. 9. 1996  Staré Hamry, VD Šance (Frýdek-Místek) 

10 128,0  28. 10. 1956  Bedřichov (Jablonec nad Nisou) 

11 159,3  1. 11. 1924  Zvonková (Český Krumlov) 

12 107,4  1. 12. 1935  Březník (Klatovy) 

 

 Štekl a kol. (2001) sledovali v období 1879 – 2000 dny s denním úhrnem 

dosahujícím minimálně 150 mm. V letech 1880 – 1959 se vyskytlo v průměru 4 až 6 

dnů za dekádu s tímto úhrnem, 1910 – 1919 to bylo 11 dnů. Od 60. let 20. století je 

patrný výrazný nárůst variability. V 70. a 80. letech se vyskytlo 8 dnů, v 60. letech jen 

dva dny a v 80. letech pouze 1 den. Procentuální zastoupení měsíců s úhrnem srážek ≥ 

150 mm, ≥ 200 mm a ≥ 250 mm v období 1879 až 2000 je znázorněn na tab. 2. Srážky 

splňující tato kritéria se nevyskytly v lednu až dubnu. Naopak nejextrémnějším 

měsícem je červenec, kterému stoupá procentuální zastoupení až na 100 % při 

srážkách ≥ 250 mm 

Tab. 2 : Relativní četnost výskytu (v procentech) denních úhrnů srážek podle zvolených mezních hodnot 
v jednotlivých měsících roku na území ČR: n v prvním řádku značí počet případů v období 1879-2000. 
Zdroj:BRAZDIL, ŠTEKL 2001 

 

 

Char. n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

≥ 150 
mm 67 - - - - 13,4 11,9 38,8 28,4 6 - 1,5 - 

≥ 200 
mm 18 - - - - 16,7 5,5 55,6 16,7 5,5 - - - 

≥ 250 
mm 2 - - - - -   100 - - - - - 
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2.4 Příčiny vzniku silných srážek 

Vznik srážek podmiňuje řada faktorů. Obecně se jejich vznik váže na existenci 

výstupných pohybů. Řezáčova et at. (2007) určila čtyři obecné příčiny vzniku silných 

srážek:  

- Termická konvekce  

V důsledku horizontálních teplotních nehomogenit, která jsou zpravidla 

způsobena nerovnoměrným radiačním ohříváním zemského povrchu. 

Rozvoji srážek významně napomáhá astabilní teplotní zvrstvení 

(Meteorologický slovník výkladový a terminologický 2016). 

- Orografické návětrné efekty  

Srážky vyvolané, nebo zesílené orografickou překážkou, mají často 

charakter trvalých srážek, ovlivněných výstupními proudy při 

překonávání překážek (Meteorologický slovník výkladový a 

terminologický 2016). 

- V oblastech cyklón a brázd nízkého tlaku vzduchu  

Srážky jsou vyvolané následkem dynamicky podmíněných výstupných 

pohybů vzduchu v nižších hladinách proudění (konvergence prouděním) 

(Meteorologický slovník výkladový a terminologický 2016). 

 -  Výkluzními pohyby vzduchu v oblasti atmosférických front 

2.4.1 Radiační faktory 

Maximum tepelné bilance v ročním chodu má za následek v letním období nejlabilnější 

zvrstvení atmosféry. Jak uvádí Štekl a kol. (2001) v důsledku toho nastává 

charakteristický denní chod s vhodnými podmínkami pro konvektivní srážky. Konvekce 

bývá nejčastěji důvodem vzniku srážek v atmosférických frontách. Konvekce má ovšem 

vliv i na trvalé srážky.  Letní tepelná bilance ovlivňuje také vlastnosti vzduchových hmot 

(teplota, obsah vodní páry) 
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2.4.2 Dynamické faktory 

Synoptickými procesy a jejím vztahem k extrémním srážkám se věnovala řada autorů 

(Brádka 1961, Brázdil a Štekl 1986, Křivancová a Vavruška 1997). Jednotliví autoři 

používali různá časová a prostorová kritéria pro porovnání.  Obecně se pro zjištění 

vztahu mezi synoptickými podmínkami a srážkami používá dynamická klimatologie, kde 

se pracuje s typizací povětrnostních podmínek. Pro střední Evropu vznikla řada typizací 

ve 20. letech dvacátého století, jako návaznost na katalog povětrnostních typů podle 

Hesse a Brezowského (1952). 

 V této oblasti se jako stěžejní ukazuje práce Brádka (1961). Jedná se o typizace 

synoptických procesů podle směru a cyklonality ,při určitém trvání synoptické situace. 

Je odvozená od Hesse a Brezovského, ovšem některé typy jsou vynechány, sloučeny, 

nebo rozděleny. Jednotlivé situace jsou rozděleny pomocí určování rysů tlakových 

útvarů, frontálních zón a frontálních systémů, přičemž je veden důraz na výškové 

proudění. Nevýhodou je neuvažování intenzity tlakového gradientu, okamžité polohy 

atmosférických front a vertikální struktury v okolí frontálních pásem, protože tyto 

parametry se významně podílejí na vzniku srážek. Jak uvádí Štekl (1973), srážky trvají 

v průměru kolem 4 dnů. Důsledkem toho je typizace synoptických podmínek s důrazem 

na srážky velmi obtížná. Největší problém nastává u nestacionárních typů, kde dochází 

k rychlému střídání hřebenů a brázd s frontami různého charakteru a intenzity. Práce 

obsahuje 28 typických povětrnostních situací pro střední Evropu.  K vypadávání silných 

trvalých srážek dochází především při situacích typ NEc, Ec, B, C, Bv, Cv, Sec a WC 

(Křivánková, Vavruška, 1997).  

Wehry (1968) se věnuje synoptickým podmínkám výskytu silných srážek ve 

střední Evropě. Za silné srážky považoval ty, které dosáhly alespoň hranice 50 mm na 

ploše 50 x 50 km. Zpracoval 292 případů v letech 1950-1961 na území ČR, Polska, 

Německa a Slovenska. Při sledování jednotlivých událostí zkoumal synoptickou situaci 

od třetího dne před samotným vznikem srážek. Synoptické situace rozdělil do pěti tříd. 

A) cyklony s drahou Vb (24% všech případů)  

B) srážky způsobené orografií (17%) 
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C) zpomalující fronty (30%), ¨ 

D) bouřky při východním proudění letní studené fronty (16%), ¨ 

E) výškové cyklóny (11%). 

Jak ukazuje tab. 3, extrémní srážky se vyskytují v typech EC1, NEC, B1, C2 a C1. 

Tyto typy zastupují 87 % všech zkoumaných případů. Přívalové srážky se podílí z jedné 

čtvrtiny na těchto srážkách. Tyto události zastupují řadu typů typizace, přičemž nejvíce 

zastoupený je typ NWC (29 % případů) a  EC1 s B1 (12%) (Štekl a kol., 2001). 

Tab. 3: Relativní četnost výskytu (v procentech) jednotlivých typických situací s extrémním denním 
úhrnem srážek ≥ 150 mm na území ČR v období 1879-2000 pro trvalé srážky (TS), přívalové srážky (PS) a 
přechodného typu (PS-TS), BP značí bezgradientové pole. Zdroj: Štekl a kol. (2001) 

TYP EC1 NEC1 B1 B1
2 

B2 B3 B4 C1 C2 

TS 36,9 10,9 13 2,2 - - 2,2 6,5 19,5 

PS 11,7 - 11,7 - - 5,9 5,9 - 5,9 

PS - TS - - 50 - 25 - - - 25 

 

 

 

 

 Na obr. 3 a obr. 4 lze pozorovat průměrné tlakové pole pro dny s extrémními 

srážkami a tlakové pole bez ohledu na jejich výskyt. Kvůli přítomnosti těchto srážek je 

zahrnuto období květen až září. Při extrémních srážkách je tlak vzduchu, v přepočtu na 

hladinu moře, v ČR o 5 až 7 hPa nižší a horizontální tlakový gradient mezi západem a 

východem téměř desetinásobný. Azorská anticyklóna je posunuta severněji a zároveň 

zesílena (Štekl a kol., 2001)  

TYP NWC1 NWC2 NWC3 NC NCZ WB WC NA2 NA3 BP 

TS 2,2 - - - 2,2 - 2,2 - 2,2 - 

PS 17,6 5,9 5,9 5,9 - 5,9 5,9 5,9 - 5,9 

PS - TS - - - - - - - - - - 
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Obr. 3 a obr. 4: Vlevo (obr. 3) průměrné tlakové pole na hladině moře pro dny s výskytem denního 
srážkového úhrnu ≥ 150 mm v ČR. Vpravo (obr. 4) průměrné tlakové pole na hladině moře pro měsíce 
květen až září v období 1989-2000. Zdroj: Štekl a kol. (2001) 

 Závislost hodnoty vorticity na jednotlivé typy situací vyjadřuje tab. 4. 

Znázorněny jsou hodnoty lapsiánu, kdy při záporné hodnotě je vorticita anticyklonální. 

Nejvyšších hodnot dosahují situace C2 a C1, což jsou centrální cyklony a tudíž výsledky 

potvrzují vliv vorticity na výskyt extrémních srážek (Štekl a kol., 2001). 

Tab. 4 :Průměrné hodnoty lapsiánu (LAPL), zonální složky tlakového gradientu (ZSTG) mezi Krakovem a 
Chebem v hPa a meridionální složky pseudogeostrofické rychlosti větru (MSPGV) v m.s

-1
 pro jednotlivé 

synoptické typy ve dnech s extrémním úhrnem srážek ≥ 10 mm na území ČR. Zdroj Štekl a kol. (2001) 

TYP EC1 NEC1 B1 B1
2 

B2 B3 B4 C1 C2 

LAPL 1 0,8 0,8 0,4 0,3 -0,8 0,3 1,8 2,1 

ZSTG 1,6 1,5 1,1 1 -0,2 -1 0 0,7 1,4 

MSPGV 11,6 10,8 7,4 7 -1 --7 0 4,7 9,5 

 

 

 

 Ke vzniku srážek také významně přispívá vertikální střih větru (Řezáčová, 2010). 

Uplatňuje se především při situacích B1 a C2, kdy způsobuje vznik zafrontálních srážek 

(Štekl a kol., 2001). Hanslian (2002) analyzoval vliv vertikálního střihu větru a vznik 

silných trvalých srážek v Praze - Ruzyni a zjistil vliv až na 30 – 40 % případů (hlavně při 

synoptických situacích B – podle typizace ČHMÚ). 

TYP NWC1 NWC2 NWC3 NC NCZ WB WC NA2 NA3 BP 

LAPL 0,2 0 0,4 0 0,8 0 -0,2 0,3 0,2 0 

ZSTG -0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0 0 0,6 0,6 0 

MSPGV -1,4 1 2 3 4 0 -0,5 4 4 1 
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  Proudění, které je ovlivněno orografií, může mít vliv na množství vypadaných 

srážek. Šálek (1998) poukázal na zesílení srážek na území ČR s následnými vysokými 

srážkovými úhrny v roce 1997. Vliv orografie na vznik a intenzitu srážek zpracoval 

House (1993). Existuje několik mechanizmů, podle kterých se mohou vyvinout 

orografické srážky z vrstevnaté i konvektivní oblačnosti. 

- Zesílení srážek přirozenou infekcí 

jedná se o tzv. ,, seeder-feeder´´. Srážky jsou zesíleny kvůli orograficky 

podmíněné oblačnosti blízko zemského povrchu (Šálek, 2007). Srážky se 

tvoří ve výše položené oblačné vrstvě a propadávají shora, do níže 

položeného orografického oblaku. (Řezáčová et al., 2007). 

- Kondenzace při nuceném výstupu 

Návětrné horské svahy nutí proudící vzduchové hmoty k výstupu a 

k adiabatickému ochlazování. Pokud vzduchová hmota dosáhne stavu 

nasycení, dojde k vytváření oblačnosti a eventuálnímu vypadávání 

srážek. Srážková oblačnost může vzniknout při orografickém ovlivnění 

proudění, ale častěji je spojena s přechodem frontální oblačnosti přes 

horský hřeben, kdy dochází k zesílení srážek (Řezáčová et al., 2007) 

- Orograficky vyvolaná srážková konvekce 

Důležitým faktorem je podmíněná instabilita vzduchové hmoty proudící 

přes horskou překážku (Řezáčová et al., 2007).  

a) vznik konvekce při vynuceném výstupu a proti směru proudění 

Jestliže je vzduch proudící do překážky dostatečně vlhký a instabilní, 

může vyvolat vynucenou konvekci. Méně známý je scénář, kdy 

konvekce vzniká před horskou překážkou proti směru proudění. 

V tomto případě musí být vrstva vzduchu mezi zemským povrchem a 

proudnicí blízká stavu nasycení vodní párou a je současně stabilní, 
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má ale blízko ke stavu podmíněného instabilního zvrstvení (Řezáčová 

et at., 2007). 

b) vznik konvekce vlivem vyvýšeného zdroje tepla 

Lokání přehřátí vytváří vyvýšený zdroj tepla, který vyvolává cirkulaci 

s konvergencí u vrcholu překážky (Řezáčová at al. 2007). 

c) vznik zesílení konvekce na závětrné straně 

Vlivem horské překážky může docházet ke vzniku konvekce vlivem 

konvergence proudění, nebo ke zvýšení termicky podmíněné 

konvekce (Řezáčová et at. 2007). 

 

 

2.4.2.1 Synoptické procesy vedoucí k extrémním trvalým srážkám 

Synoptické procesy, které mohou mít za příčinu vydatné trvalé srážky, s 

následnou typizací pro území ČR, shrnuli Brázdil a Štekl (1986). Vytvořili 15 základních 

typů, které následně analyzovali. Situace, kdy denní úhrny srážek nejčastěji mohou 

dosáhnout 150 mm, vyjadřují typy B1, C2, EC1 a NEC1.  

- B1  - brázda nad střední Evropou (obr. 5) 

V oblasti Janovského zálivu se nachází výrazně asymetrická uzavřená 

tlaková níže ležící na přední straně výrazné brázdy nízkého tlaku 

vzduchu. Řídicí tlaková výše se nachází nad západní Francií, britskými 

ostrovy a Severní mořem. V důsledku toho vzniká výrazný teplotní 

gradient a s tím spojené zvlněné studené fronty a pro srážky příznivé 

frontální vlny. Srážky nejvíce postihují jihovýchodní a východní část 

území ČR. Typickým jevem jsou zde zafrontální střih větru (Brázdil, Štekl, 

1986). 
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Obr. 5: B1 – brázda nad střední Evropou. V levé části je silně vyznačeno převládající tlakové pole při zemi 
(hPa) s průměrnou polohou front, slabě je vyznačeno převládající pole na hladině 500 hPa. V pravé části 
je vyznačeno převládající pole geopotencionálních výšek a teploty vzduchu (°C) na hladině 850 hPa. 
Symboly T, S označují centra teplého a studeného vzduchu. Zdroj: Štekl a kol. (2001) 

- C2 – centrální cyklóna (obr. 6) 

Nad jižním Polskem se při zemi nachází hluboká cyklóna. Při hladině 500 

hPa leží její střed nad severním Polskem. V důsledku toho se nad 

územím ČR vyskytují vertikální střihy větru. Tlakové výše se vyskytují nad 

Běloruskem, Moskvou a Finskem. Touto polohou blokují tlakovou níži, 

která buď stacionarizuje, nebo způsobí její retrográdní pohyb. 

Mimořádně vydatné srážky se vyskytují v oblasti Hrubého Jeseníku, 

Moravskoslezských Beskyd a v oblasti jižního Polska (Brázdil, Štekl, 

1986). 
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Obr. 6: C2 – centrální cyklona. V levé části je silně vyznačeno převládající tlakové pole při zemi (hPa) 
s průměrnou polohou front, slabě je vyznačeno převládající pole na hladině 500 hPa. V pravé části je 
vyznačeno převládající pole geopotencionálních výšek a teploty vzduchu (°C) na hladině 850 hPa. 
Symboly T, S označují centra teplého a studeného vzduchu. Zdroj: Štekl a kol. (2001) 

- EC1 – východní cyklóna (obr. 7) 

Řídicí cyklóna (teplotně asymetrická) se při zemi nachází nad západní 

Ukrajinou (průměrně 1005 hPa). Ve výškách má střed nad východním 

Rakouskem nebo západním Maďarskem. Celé území ČR se nachází ve 

studeném vzduchu. Výrazný teplotní gradient může být příčinnou 

vydatných srážek hlavně v návětrné oblasti Šumavy (Brázdil, Štekl, 1986) 

 

Obr. 7: EC1 – východní cyklona. V levé části je silně vyznačeno převládající tlakové pole při zemi (hPa) 
s průměrnou polohou front, slabě je vyznačeno převládající pole na hladině 500 hPa. V pravé části je 
vyznačeno převládající pole geopotencionálních výšek a teploty vzduchu (°C) na hladině 850 hPa. 
Symboly T, S označují centra teplého a studeného vzduchu. Zdroj: Štekl a kol. (2001)  
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- NEC1 – severovýchodní cyklóna (obr. 8) 

Střed teplotně asymetrické řídicí cyklóny se nachází při zemi nad 

Běloruskem (1005 hPa). Ve výškách nad jižním Polskem (Brázdil, Štekl, 

1986) 

 

Obr. 8: NEC1 – severovýchodní cyklóna. V levé části je silně vyznačeno převládající tlakové pole při zemi 
(hPa) s průměrnou polohou front, slabě je vyznačeno převládající pole na hladině 500 hPa. V pravé části 
je vyznačeno převládající pole geopotencionálních výšek a teploty vzduchu (°C) na hladině 850 hPa. 
Symboly T, S označují centra teplého a studeného vzduchu. Zdroj: Štekl a kol. (2001) 
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3 VYBRANÉ SRÁŽKOVÉ PŘÍPADY V OBDOBÍ 1890 – 

1903 

V období 1890 až 1903 bylo vybráno šest případů, které byly vybrány na základě 

zdokumentovaných povodní. Jedná se o 1. – 4. září roku 1890, 30. 4. – 4. května 1896, 

27. – 31. července 1897, 7. – 14. září 1899, 14. – 20. června 1902 a 6. – 11. července 

roku 1903. 

3.1 Srážkový případ z roku 1890 

Tato událost, která se odehrála v září roku 1890, vyvolala velkou pozornost a 

potřebu provádět četnější pozorování a analýzu velkých vod v terénu (Vosyka, 1891). 

Příčinou byla kombinace velkého nasycení povodí s velmi vydatnými trvalými srážkami 

na začátku září. Předcházející léto bylo podle srážkové řady Čech z let  1876-2003 páté 

nejdeštivější s pátým nejdeštivějším srpnem. Již 9. srpna byl v Praze překročen 

dvouletý kulminační průtok. Několik dní před vlastními příčinnými srážkami došlo 

k navýšení nasycenosti povodí díky přívalovým dešťům z 25. srpna (Kakos, 1983).  

Na začátku září ovlivňoval střední Evropu značný horizontální gradient mezi 

mohutnou tlakovou výší (1030 hPa), která se vyskytovala nad západní Evropou a 

oblastí nízkého tlaku vzduchu nad Balkánským poloostrovem. Současně postupovala 

výšková cyklóna od Pádské nížiny k severovýchodu. Tu dokládají údaje z alpských stanic 

(Kakos, Kulasová, 1990). Rozhodující příčinné srážky, které způsobily i zvednutí vodních 

hladin a následné povodně, byly 1. - 3. září.  Silné srážky vypadávaly v týlové oblasti 

středomořské cyklóny, kdy 2. a 3. září (obr. 9) byl horizontální tlakový gradient nad 

jižními Čechami přibližně 2 hPa na 100 km (Müller, 2007). 
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Obr. 9: Synoptická sytuace nad Evropou a severním Atlantikem z 1. až 3. září 1890 ve 12 UTC. Zobrazen je 
tlak na hladině moře (bílé kontury). Zdroj: www.wetterzentrale.de 

  Jednotlivé jednodenní srážky nebyly nijak extrémní, na žádné stanici nebyl 

naměřen denní úhrn přesahující 100 mm. Nejvyšší srážkový úhrn byl naměřen 2. září 

na stanici Kopce (590 m n. m.) 97,6 mm. Důležitým aspektem této extrémní situace 

bylo dlouhé trvání srážek a zasažená oblast, která zahrnovala silně nasycené povodí 

řeky Vltavy.  V jižní části povodí, na návětří hor, byly srážky nejsilnější díky vlivu 

proudění ze severních směrů. Srovnatelné srážky byly pouze v severní části Rakouska a 

Bavorska (Augustin, 1891). 

 Jelikož se vodní stavy v tomto roce měřily již na 52 stanicích, jsou dobré 

informace o průběhu povodně.  Zvýšené průtoky, které se objevovaly po celý srpen, 

vyvrcholily zářijovou povodní (Augustin, 1891). První se rozvodnila oblast horní Vltavy a 

povodí Malše (jelikož zde příčinné srážky nastaly 1. září). Vliv Lužnice byl poměrně 

zanedbatelný, jelikož její kulminační vlna přitekla do Vltavy až 6. září, tedy v době, kdy 

hladina na Vltavě již klesala. Otava kulminovala 4. září. Příčinné srážky Berounky nebyly 

tak vysoké, avšak kvůli rychlému postupu povodňové vlny Berounka nejvíce ovlivnila 
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povodeň na Vltavě v Praze. V Praze kulminovala Vltava v noci ze 4. na 5. září. Následný 

pokles hladiny byl zpomalen přítokem vody ze Sázavy (Brázdil et al., 2005),  

V Praze byl v noci ze 4. na 5. září naměřen Q100 při průtoku 3980 m3/s. V pořadí 

kulminačních průtoku je jedná o třetí největší povodeň na Vltavě v Praze v historii 

(Brázdil at al., 2005). Přítoky z horní Vltavy a ze Sázavy se projevily až následující den 

po kulminaci Vltavy v Praze a tudíž došlo k velmi pomalému opadávání povodňové 

vlny. Důsledkem toho byl v září roku 1890 průměrný říčný průtok v Praze na Vltavě 

801,5 m/s, což činí přibližně osminásobek zářijového průměru (Kakos, Kulasová, 1990). 

Scheybal (1990) popsal povodeň v Praze, která napáchala značné škody. Způsobila 

zřícení Karlova mostu, důvodem bylo zatarasení toku dřívím a odpadem, který tok 

připlavil. Následně se zvýšila průtočná rychlost a v důsledku toho došlo k podemletí 

mostních pilířů. 

Na východě a severovýchodě Čech spadlo podstatně méně srážek a proto byla 

povodeň na Labi mírná. Největší vliv na zvýšení hladiny Labe měl přítok vody z Vltavy. 

Labe neovlivnila voda z Ohře, jelikož v jejím povodí byly srážky malé a zvýšení hladiny 

bylo ze všech větších českých řek nejmenší. 
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3.2 Srážkový případ z roku 1896 

Na začátku května roku 1896 zasáhly jižní Čechy povodně. Od 2. května se nad jižní 

Evropou vyskytovala tlaková níže, současně nad Britskými ostrovy byla poměrně 

mohutná tlaková výše, rozšiřující se nad Skandinávii (obr. 10). V jižních Čechách byl 

značný tlakový gradient mezi oběma útvary 3. května, kdy také byly nejintenzivnější 

srážky z celé události. 

 

Obr. 10: Synoptická situace nad Evropou a severním Atlantikem z 2. až 4. května 1896 ve 12 UTC. 
Zobrazen je tlak na hladině moře (bílé kontury). Zdroj: www.wetterzentrale.de 

Nejvíce byla postižena oblast v povodí řeky Otavy. Koncem dubna bylo její 

povodí z velké části již bez sněhové pokrývky. Stanice Vimperk naměřila za měsíc 

duben jen 5 dní se sněhovou pokrývkou. Nasycenost povodí byla z hlediska ukazatele 

předcházejících srážek (API) nízká. Jistou roli mohl hrát sníh, který v předcházejícím 

období roztál a tím mohl zvýšit nasycenost povodí. Příčinné srážky vypadávaly v období 

2. až 4. května. Nejvyšších úhrnů bylo dosaženo v okrese Písek. Málo intenzivní, ale 
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dlouhotrvající srážky ovlivnily tvar povodňové vlny na řece Otavě. Měla pozvolný 

nástup a poměrně velký objem (obr. 11). Stanice Písek naměřila kulminační průtok 5. 

května 560 m3/s, což odpovídá Q20. Následující den byl naměřen Q20 také v Praze na 

Vltavě při průtoku 2 470 m3/s (ČHMÚ). 

 

Obr. 11: Průběh povodňové vlny mezi 1. až 10. květnem 1896 v Písku na řece Otavě. Zdroj. 

ČHMÚ 
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3.3 Srážkový případ z roku 1897 

Na konci července roku 1897 se na území Čech vyskytla velmi ničivá povodeň. 

Tato událost postihla nejničivěji oblast Krkonoš a Jizerských hor a lze jí považovat za 

katastrofální, jelikož způsobila značné škody na majetku a desítky obětí na lidských 

životech. Podle Bartoše (1997) se v této oblasti jednalo o největší historicky doloženou 

povodeň. Povodeň byla vyvolána několikadenními vytrvalými srážkami s vrcholem 29. 

července 1897. V tento den byl naměřen doposud nejvyšší denní srážkový úhrn na 

území České republiky na stanici Nová Louka v Jizerských horách 345,1mm (780 m n. 

m.). Jedná se o jednu z nejznámějších událostí, která je zmiňována v řadě publikací.  

Na konci července 1897 v Čechách panovala severozápadní cyklonální situace. 

Na obr. 12 je znázorněna synoptická situace 28. a 29. července kdy se první den nad 

střední Evropou vytvořila rozsáhlá oblast nižšího tlaku vzduchu se třemi jádry 

v oblastech severní části Jaderského moře, jižním Polskem a Maďarskem. O den 

později 29. července se tyto tři jádra spojila na Slovensku severně od Vysokých Tater 

(1006 hPa). Zároveň se retrográdně přemisťoval střed cyklony k západu až jihozápadu 

přes východní Moravu do Čech. Důsledkem toho nastalo zesílení horizontálního 

tlakového gradientu nad územím Čech při poměrně silném severozápadním až 

severním proudění. Nad západem ČR byl atmosférický tlak 1020 hPa a nad Jizerskými 

horami 1015 hPa. Tato situace je velmi ojedinělá. (Kakos, Štekl, 1998). 
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Obr. 12: Synoptická situace nad Evropou a severním Atlantikem z 28. až 30. září 1897ve 12 UTC. 
Zobrazen je tlak na hladině moře (bílé kontury). Zdroj: www.wetterzentrale.de 

Extremitu těchto srážek dokládá šest stanic, kde byl naměřený denní úhrn 

srážek nad 150 mm. Například na stanici Jizerka (980 m n. m.) bylo naměřeno 300 mm, 

stanice Reisenhaim (812 m n. m.), v Krkonoších, naměřila 266,2 mm a Sněžka (1602 m 

n. m.) 239 mm. Na dalších 21 stanicích byly naměřeny denní úhrny přes 100 mm, byly 

to stanice z oblasti Krušných hor a Hrubého Jeseníku (Štekl a kol., 2001). 

Velký vliv na sílu a prostorové rozložení této povodně měl značný rozdíl 

v nasycenosti povodí (Müller, Kakos, 2003). Velký rozdíl v povodí lze pozorovat již 27. 

července, kdy například v povodí Vltavy byla nasycenost povodí nízká, v oblasti 

severních Čech naopak vysoká. Celkově byla nasycenost jižní a střední části Čech silně 

podnormální. Tento stav platil až do 29. července. 

 Průběh povodně shrnul Brázdil et. al (2005). Postihla nejničivěji severní Čechy. 

Podle Českého hydrometeorologického ústavu se na stanici Labská na Labi (29. 

července) a na Úpě v Horním Maršově (30. července) vyskytla tisíciletá povodeň. 

Stoletý průtok byl naměřen na Labi na stanici Království, na Úpě v České Skalici, na 
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Kamenici v Josefově Dole a na Mumlavě na stanici Janov – Harrachov. Vysokých 

padesátiletých průtoků dosáhly také stanice na Jizeře. Slabší povodně byly v povodí 

Vltavy. Hlavním důvodem bylo jeho malé nasycení. V Praze dosáhl kulminační průtok 

hodnoty Q10 a trval 24 hodin. Kulminace probíhaly ve dnech 31. července – 1. srpna po 

téměř celém toku (Müller, 2007).  
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3.4 Srážkový případ z roku 1899 

V první polovině září (7. až 13.) roku 1899 postihly povodně v ČR především 

oblast povodí řeky Otavy. Na začátku září se severoatlantická tlaková výše rozšířila na 

sever a tak byl do Evropy přinášen vlhký vzduch od severozápadu. Současně se nad 

Balkánem sloučily dvě tlakové níže, což vyvolalo mimořádně hlubokou tlakovou níži, 

rozprostírající se od severní Afriky po Pobaltí a od západních Alp až k Černému moři 

(Blöschl et at., 2013). V Evropě byl díky tomu velmi silný teplotní gradient, který nejvíce 

působil na severním okraji Alp a to ve dnech 12. a 13. září (obr. 13). 

 

Obr. 13: Synoptická situace nad Evropou a severním Atlantikem z 12. až 13. září 1899 ve 12 UTC. 
Zobrazen je tlak na hladině moře (bílé kontury). Zdroj: www.wetterzentrale.de 

 V nejvíce zasažené oblasti povodí Otavy byl začátek září srážkově podprůměrný. 

Od 7. září sytily povodí srážky, které však nebyly dostatečně vydatné, aby způsobily 

výraznější vzestupy hladin. Příčinné srážky vypadávaly od 12. do 14. září. Byly 

orograficky silně zesíleny. Nejvyšší denní úhrny naměřily stanice v centrální části 
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Moravy (stanice Modrava 12. září naměřila 96 mm). Z tvaru povodňové vlny ve městě 

Písek (obr. 14) lze předpokládat vysoké úhrny srážek, které následně vyvolaly velmi 

rychlou odtokovou odezvu se strmou vzestupnou i sestupnou větev povodňové vlny na 

řece Otavě. 

 

Obr.14 : Průběh povodňové vlny mezi  12. až 18. zářím 1896 v Písku na řece Otavě. Zdroj. ČHMÚ 
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3.5 Srážkový případ z roku 1902 

Území Čech postihly v červnu roku 1902 povodně. Tato méně známá událost 

postihla poměrně malou oblast dnešní ČR, kdy nejvíce bylo zasaženo Ostravsko. 

Například na řece Ostravici se jedná o největší povodeň 20. století. Pozornost této 

situaci není věnována jednak z důvodu zmíněného malého plošného rozsahu, ale také z 

důvodu výše srážek, které na žádné stanici nepřekročily 150 mm pro jednodenní 

srážkový úhrn. Nejvyšší denní úhrn byl naměřen na Lysé hoře 19. června 1902 a činil 

145,1 mm (o den dříve 18. června 91,5 mm) (Munzar, Ondráček, 2004). 

Synoptická situace 18. a 19. června je znázorněna na obr. 15. Území ČR se 

nacházelo mezi rozsáhlou a mělkou cyklonou nad Černým mořem a přední stranou 

anticyklony se středem mezi Islandem a Skandinávií (1 025 hPa). 

 

Obr. 15: Synoptická situace nad Evropou a severním Atlantikem z 18. až 19. června 1902 ve 12 UTC. 
Zobrazen je tlak na hladině moře (bílé kontury). Zdroj: www.wetterzentrale.de 

 Při povodni v červnu 1902 byly velké rozdíly mezi jednotlivými řekami na 

Ostravsku. Největší povodeň postihla řeku Ostravici, kde povodňová vlna měla 3 

vrcholy. První kulminace nastala 15. června, druhá 20. června a třetí 25. června. 

Největší povodeň byla v druhé vlně. Méně postižené byly řeky Odra a Opava. Na Odře 

ve Svinově byl naměřený průtok až ve druhé desítce nejvyšších historických 

naměřených průtoků a na Opavě v Děhylově až v třetí desítce (Munzar, Ondráček, 

2004). 



37 
 

 Na řece Ostravici byl průtok tak vysoký, že pod soutokem s Odrou byl 

v Bohumíně na Odře čtvrtý historicky nejvyšší kulminační průtok (tab. 5). Na Ostravici 

v Ostravě byl naměřen 20. června dokonce největší historický kulminační průtok, který 

nebyl překonán ani v červenci 1997. V úvahu však musíme vzít výstavbu vodních nádrží 

ve 20. století, které v roce 1997 kulminační průtoky snížily (Hladný et al. 1998). 

Tab. 5: Nejvyšší naměřené průtoky na Ostravsku při případu z roku 1902 

Vodní tok Stanice 
Kulminace 

Datum Průtok (m3 . s-1) 

Odra Svinov 20.6.1902 290 

Opava Děhylov 21.6.1902 188 

Ostravice Ostrava 20.6.1902 980 

Odra Bohumín 20.6.1902 1 220 
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3.6 Srážkový případ z roku 1903 

V první polovině července roku 1903 postihla povodí Odry nebývale velká 

povodeň. Svou ničivostí a sílou byla považována až do července roku 1997 za nejhorší 

novodobou velkou vodu v této oblasti (Řehánek, 2002). Byla způsobena 

dlouhotrvajícími a lokálními přívalovými srážkami. Zasažena byla především oblast 

Slezska a v menší míře také horní tok řeky Moravy. 

Synoptickou situaci mezi 8. a 10. červencem 1903 (obr. 16) popsali Štekl a kol. (2001). 

První den příčinných srážek se nacházela rozsáhlá a mělká cyklona nad západní 

Ukrajinou, Balkánem a Tureckem. Území ČR bylo ovlivněno její severní částí se středem 

nad jihovýchodním Polskem s hodnotou 1 010 hPa. Cirkulaci ve střední Evropě 

ovlivňovala také přední strana anticyklony se středem nad britskými ostrovy 

Následující den (10. července) zůstala poloha cyklony z předcházejícího dne téměř 

neměnná s hodnotou 1 010 hPa. Od západu se zvětšoval vliv anticyklony, což mělo za 

následek zvětšení tlakového gradientu nad územím ČR a vypadávání srážek ve 

studeném vzduchu. Anticyklona se v dalších dnech začala postupně rozpadat a od 

východu se do střední Evropy nasunula oblast nízkého tlaku vzduchu, se středem nad 

severní Skandinávií (Štekl a kol., 2001). 

Extremitu této události umocnil fakt, že srážky na některých místech trvaly až 

sedm dní (od 4. července). Ke konci tohoto období však ještě zesílily. Nevyšší úhrny 

srážek 9. července byly v oblasti podhůří Rychlebských hor, kde v tento den bylo 

naměřeno na stanici Nová Červená Voda (310 m n. m.) 240,2 mm srážek. Následující 

den, 10. července, se těžiště srážek přesunulo do Moravskoslezských Beskyd (Šamaj, 

1983, 1985). V červenci byla nasycenost povodí Odry značná (6. července), jednalo se 

hlavně o jihozápadní část. Toto bylo způsobeno velmi deštivým červnem. V období od 

11 do 16. června spadlo v průměru 60 mm srážek. Začátkem července nasycenost 

povodí stále rostla. Na Lysé hoře byla nasycenost k 9. červenci API 30 = 183 mm 

(Brázdil et al., 2005). 
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Obr. 16: Synoptická situace nad Evropou a severním Atlantikem z 8. až 10. července 1903 ve 12 UTC. 
Zobrazen je tlak na hladině moře (bílé kontury). Zdroj: www.wetterzentrale.de 

V oblasti Hrubého Jeseníku, kde se nacházely nejsilnější srážky 9. července, byl 

na 4 stanicích naměřen denní úhrn srážek 200 a více mm: stanice Rejvíz (757 m n. m.) 

naměřila 221 mm, Šumný potok (559 m n. m.) 217,7 mm, Radhošť (1130 m n. m.) 214 

mm a Jeseník (625 m n. m.) 200mm. Další den (10. července) se razantně snížil denní 

úhrn srážek v Hrubém Jeseníku, jelikož se jejich těžiště přesunulo do 

Moravskoslezských Beskyd. V této oblasti však úhrny nepřesáhly 200 mm. Nejvíce 

naměřila stanice Lysá hora (1317 m n.m.) 192 mm (Štekl a kol., 2001). 

Povodeň začala na Jesenicku, kde se rozvodnily řeky Bělá, Staříč a Vidnávka. 

Následovaly řeky Opava a Opavice. Dne 11. července řeka Opava kulminovala při 

průtoku 360 m3/s v Opavě což odpovídá Q100. Nejhorší povodňová situace byla na 

Odře, kde v Bohumíně v době kulminace protékalo 1500 m3/s (Brosch, 2005). V povodí 

Moravy byla povodeň mnohem slabší.  Zejména na Jesenicku byly záplavy velmi ničivé.  
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4 DATA A METODIKA 

V této kapitole jsou popsány zdroje zpracovávaných dat a jejich způsob zpracování 

v následných kapitolách 

4.1 Použitá data  

V první řadě byly vybrány srážkové případy, na kterých bylo pracováno. Výběr probíhal 

na základě předpokládaných silných srážek z důvodu zaznamenané povodňové situace 

v České republice. Potencionální zájmové události musely proběhnout v období května 

až září, aby se jednalo o tzv. letní povodně. Z těchto důvodů byly vybrány události ze 

září 1890, května 1896, července 1897, září 1899, června 1902 a července 1903. 

Pro vyhodnocení extremity srážkových případů 1896, 1897, 1899, 1902 a 1903 

byla použita data z ročenky Jahrbuch des K. k. hydrographischen Central-Bureaus,. 

Z dat měřených na historických stanicích byly použity pouze srážkové jednodenní 

úhrny v uvažovaném období. Zahrnuty byly pouze stanice, na kterých byly úhrny 

měřeny po celé období v uvažovaném roce. Data pro událost v roce 1890 byla 

poskytnuta Českým hydrometeorologickým ústavem a část školitelem. V jednotlivých 

sledovaných letech byla rozdílná staniční síť, a tudíž byl získán rozdílný počet stanic, na 

kterých byly měřeny denní úhrny (tab. 6). 

Tab 6: Počet stanic ve staniční síti pro jednotlivé zkoumané události 

Roky 1890 1896 1897 1899 1902 1903 

Výchozí počet stanic 242 429 437 388 390 398 

Počet spojených 
stanic 111 255 280 231 241 235 

 

Z hlediska porovnání výsledku s již zpracovanou řadou 1961 až 2010 byl důležitý 

výběr uvažované staniční sítě. Školitelem byla poskytnuta neveřejná data dob 

opakování naměřených srážek (N - letostí) dnešní staniční sítě zpracovaná Ústavem 

fyziky atmosféry AV ČR a Českým hydrometeorologickým ústavem.  Staniční síť, ze 

které byla poskytnuta data pro výpočet indexu WEI v letech 1961 až 2010 se v průběhu 
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tohoto období měnila. Problém byl vyřešen stanovením určitých kritérií pro porovnání 

stanic mezi jednotlivými roky (rozdíl nadmořských výšek, vzdálenost mezi stanicemi) 

(viz. kap. 4.2). 

 

4.2 Zpracování dat 

Jelikož se staniční síť ve zpracovávaných letech liší od novodobé staniční sítě, bylo 

potřeba upravit historickou síť, aby se výsledky daly porovnávat s již zpracovanými 

výsledky z let 1961-2010. Tento problém byl vyřešen přiřazením historických stanic 

k novodobým pomocí zvoleného kritéria vzdálenosti a rozdílu nadmořských výšek. Jako 

nejvýhodnější kombinaci byla stanovena vzdálenost maximálně 5 km a výškový rozdíl 

do 200 m. Hlavním důvodem pro zvolení těchto kritérií bylo co nejpřesněji spojit 

stanice, na kterých by se mohly v daný den vyskytnout nejvíce podobné srážky. Tento 

postup byl opakován pro každý zkoumaný případ a jeho jednotlivé časové úseky 

(jednodenní až pětidenní). 

Pro přiřazování stanic byl použit program ArcGIS Deskop od firmy ESRI tvořící 

sadu produktů pro vytváření, správu, analýzu a vizualizaci geodat. Do programu 

ArcMap byla nahrána získaná data, poté byla nahraná vrstva převedena do formátu 

shapefile. Stejným procesem jsem zpracoval poskytnutou novodobou staniční síť. 

Následně jsem použil nástoj Near. Tento nástroj vyhledává nejbližší body podle 

zvolených kriterií, v našem případě vzdálenost 5 km. Nevýhodou je přiřazení více 

historických stanic splňujících stanovená kritéria k jedné novodobé. Z těchto důvodů 

bylo nutné tyto „zdvojené“ stanice odstranit. Při tomto kroku byla vybrána historická 

stanice s nejmenší vzdáleností od novodobé. Následně byly pomocí rozdílu výšek mezi 

přiřazenými stanicemi vyfiltrovány takové, které nesplňují požadavek maximálního 

rozdílu nadmořských výšek 200 m.   

Při filtraci stanic splňujících výše uvedená kritéria byl získán rozdílný počet 

vyhovujících stanic v jednotlivých případech. Nejméně stanic vyhovovalo v roce 1890, 

kdy jejich počet dosáhl pouze 111. Rozložení těchto stanic pokrývá celé území ČR a 
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proto byl jejich počet uznán za dostačující. U případů z let 1896, 1897, 1899 a 1903 byl 

z důvodu obsáhlejších dat nalezených v ročence počet stanic vyšší (tab. 6). 

4.2.1 Weather extremity index 

Následně byly jednotlivé situace hodnoceny podle indexu WEI. Weather 

extremity index (WEI) je univerzální index pro hodnocení extremity meteorologických a 

klimatických událostí navržený Müllerem a Kašparem (2014). Výhodou této metody je 

zahrnutí jak prostorového, tak časového měřítka. Hodnocení pomocí doby opakování 

je pravděpodobně nejpřesnější nástroj pro kvantifikaci vzácnosti naměřených dat 

v jednotlivých oblastech. 

Ramos et al. (2005) uvedli, že závažnost meteorologických jevů se liší 

v závislosti na prostorovém a časovém měřítku a tudíž je velmi obtížné zhodnocení 

extrémní události. Metoda WEI interpoluje bodové doby opakování do pravidelné sítě 

uzlových bodů. 

 Jelikož je distribuce GEV exponenciální, před samotnou interpolací je potřeba 

doby opakování naměřených srážek upravit pomocí logaritmu (provedeno pomocí 

programu MS Excel). Výsledné logaritmy byly poté vykresleny do pravidelné gridové 

sítě o velikosti jednoto pixelu 5 x 5 km v programu Surfer (funkce Data). Následně 

pomocí funkce Blank byla gridová vrstva oříznuta hranicí ČR. Vykreslené pixely 

uzlových bodů byly poté exportovány do nespecifikovaného formátu DAT a následně 

zpracovány v MS Excel. 

Meteorologické jevy mají většinou vliv jen na část území. Události zasahují 

různé oblasti s různou intenzitou, tudíž je velmi obtížné hodnocení v rámci jednotného 

prostoru.  Pro určení zasazené plochy jsou v dalším kroku seřazeny pixely uzlových 

bodů rastru sestupně podle hodnoty doby opakování a je vypočten jejich geometrický 

průměr podle vztahu. 

Gta      
 
   

  

kde Nti je doba opakování v jednotlivém pixelu, i je časové okno, t a n počet použitých 

pixelů, které tvoří plochu a. Dalším krokem bylo vypočítání hodnoty Eta podle vzorce: 
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Eta= log (Gta) * R = 
          

 
   

 
 

  

  
 

Tento postup byl opakován pro všechna časová okna v daném roce a poté byly vybrány 

vždy jednodenní až pětidenní maxima Eta a následně byly porovnány. Výsledná nejvyšší 

hodnota Eta byla určena jako WEI (weather extremity index). Při uřčení WEI musí Eta 

kontinuálně stoupat s navyšováním doby uvažovaného období (jednodenní, 

dvoudenní, třídenní, čtyřdenní, pětidenní). 

4.2.2 Vizualizace dob opakování srážkových úhrnů 

Pracováno bylo s poskytnutými dobami opakování naměřených srážek pro jednotlivé 

stanice. Nejprve byly hodnoty dob opakování z důvodu jejich exponenciálního 

charakteru upraveny pomocí logaritmu. Poté byly jejich logaritmy interpolovány do  

gridové sítě o velikosti jednoho pixelu 5 x 5 km v programu Surfer (funkce Data), v této 

síti zpětně přepočítány na doby opakování a následně v tomto programu zpracovány 

do mapové podoby. 

4.2.3 Vizualizace srážkových úhrnů 

Jednodenní až pětidenní srážkové úhrny naměřené ve zkoumaných letech byly 

zpracovány v programu Surfer. Naměřené srážkové úhrny byly převedeny do gridové 

sítě o rozměru jednoho pixelu 5 x 5 km. Následně byla vyznačena plocha ČR pomocí 

funkce Blank. Grafická škála byla přizpůsobena maximálním srážkám v nejdelším 

časovém okně. 

4.2.4 Porovnání výsledků s hodnotou WEI případů v období 1961 – 2010 

Pro porovnání výsledků s již vypočítaných hodnot WEI za období 1961 až 2010 bylo 

potřeba upravit staniční síť vybraných nejextrémnějších případů z let 1961 až 2010 na 

počet a rozložení stanic odpovídající případům řešených v této práci. Jako vzor byla 

vybrána situace z roku 1896 s 255 stanicemi (viz kap. 5.1). Poté byl poveden výpočet 

WEI a původní a výsledné hodnoty byly porovnány. 
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5 EXTREMITA VYBRANÝCH HISTORICKÝCH 

UDÁLOSTÍ 

Extrémní historické události byly vybrány z období 1890 – 1903. Jejich hodnocení 

proběhlo pomocí výpočtu hodnoty WEI, zhodnocení naměřených srážek a výše a 

prostorového rozložení jejich dob opakování srážek. 

5.1 Srážkový případ z roku 1890 

Na začátku září roku 1890 postihly území dnešní ČR poměrně silné srážky. Obr. 17 nám 

ukazuje hodnoty Eta pro jednotlivé jednodenní až čtyřdenní časové úseky. Patrný je 

trend navyšování hodnot Eta při navyšování uvažovaného časového okna. Nejvyšších 

hodnot Eta a tím pádem i WEI bylo dosaženo v období 1. září až 4. září 1890. 

 Jednotlivé denní hodnoty Eta jsou poměrně vysoké. Jejich hodnoty přesahují 

výši 30, s výjimkou 4. září kdy již srážky doznívaly a Eta pro tento den má hodnotu jen 

4,9. Z důvodu vysokých hodnot jednodenních Eta má však 4. září vliv na zvýšení 

třídenního maxima na čtyřdenní o 10. Brázdil a kol. (2005) však udává, že příčinné 

srážky vypadávaly v období 1. až 3. září a srážky z následujícího dne (4. září) zřejmě 

povodně neovlivnily. 
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Obr. 17: Hodnoty Eta pro jednotlivá jednodenní (1d) až čtyřdenní (4d) časová okna v období 1. – 4. září 

1890 

5.1.1 Denní srážkové úhrny 

Jednodenní srážkové úhrny jsou znázorněny na obr. 18. Příčinné srážky, tohoto 

případu, začaly 1. září.  Tento den bylo jejich těžiště velmi výrazně posunuto směrem 

k jižním Čechám. Nejvyšších úhrnů dosáhly v Novohradských horách a 

Českobudějovicku (stanice České Budějovice naměřila 72.8 mm). V severních Čechách 

a na Moravě bylo srážek výrazně méně. Úhrny zde zpravidla nepřesahovaly 10 mm.  

 Nejintenzivnější srážky ze sledovaného období byly 2. září. Úhrny pod 10 mm 

byly naměřeny jen výjimečně na Olomoucku, Zlínsku, Chebsku a Děčínsku. Naopak 

silné srážky přes 60 mm se rozšířily směrem k Javořické vrchovině, kde stanice Dačice 

(464 m n. m.) zaznamenala hodnotu 81 mm. Zajímavá je stanice České Budějovice, kde 

dva dny po sobě přesáhl úhrn 70 mm. Celkově byly srážky silnější na jihu v povodí řeky 

Vltavy. Tento den byla naměřena nejvyšší jednodenní hodnota Eta 66,2, která zasáhla 

oblast o velikosti 22 875 km2. Doby opakování srážkových úhrnů 2. září jsou 

znázorněny na obr. 19. Oblasti s největší dobou opakování jsou stejně jako srážky 

koncentrované do jižní části Čech. Nejvyšší hodnota 51 se objevila na stanici Dačice.  
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Obr. 18: Denní úhrny srážek (mm) na území ČR v období 1. – 4. září 1890 

 

Obr. 19: Doby opakování naměřených srážek na území ČR dne 2. září 1890 

 Následující den (3. září) již srážky slábly. Nejsilnější nebyly již na jihu Čech nýbrž 

v okolí města Litvínov a v Peci pod Sněžkou kde bylo naměřeno 72,6 mm. Na již výše 

zmíněné stanici České Budějovice byl naměřen úhrn 51 mm, což vzhledem 

k předchozím srážkám je hodnota vysoká. Poslední sledovaný den 4. září již byly srážky 

velmi nízké s podobným prostorovým rozložením jako 1. září. 



47 
 

5.1.2 Vícedenní srážkové úhrny 

Dvoudenní maximum Eta bylo zjištěno pro období 1. až 2. září. Hodnota Eta dosáhla 

108,6 při zasažené oblasti o velikosti 25 400 km2. Při porovnání jednodenního a 

dvoudenního maxima je zřetelný velmi malý nárůst zasažené plochy oproti téměř 

dvojnásobnému nárůstu Eta. Dvoudenní srážkové úhrny jsou znázorněny na obr. 20, 

kde maxima jsou v Jižních Čechách. Vysoké srážky byly oproti jejich dobám opakování 

(obr. 21) v oblasti Šumavy. Z toho důvodu lze usuzovat, že extrémní srážky byly 

naměřeny hlavně v podhorských a nížinných oblastech, kde oproti horským stanicím 

mohou být i nižší úhrny extrémní. Maximální hodnoty dob opakování naměřily stanice 

v okolí Českých Budějovic (na stanici České Budějovice dosáhla hodnota 155 let). 

 

Obr. 20: Naměřené dvoudenní až čtyřdenní srážky na území ČR mezi 1. a 4. zářím roku 1890 
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Obr. 21: Doby opakování naměřených dvoudenních až čtyřdenních srážek na území ČR v období 1. až 4. 

září 1890 

 Nejvyšší třídenní hodnota Eta 139 byla zjištěna pro období 1. až 3. září.  

Zasažená plocha se oproti dvoudennímu maximu zvětšila o téměř 11 500 km2 na 

36 875 km2. Celkové třídenní srážkové úhrny (obr. 20) korespondují s rozložením dob 

opakování. Výjimkou jsou pouze některé horské oblasti, kde srážky nedosáhly takových 

hodnot, aby se výrazně projevily na jejich dobách opakování. Na obr. 21 jsou doby 

opakování třídenních úhrnů v tomto období. Nejvyšších hodnot je dosaženo opět na 

Českobudějovicku, kde stanice České Budějovice naměřila velmi vysokou dobu 

opakování 960 let. Celkově se přes hodnotu 100 let dostalo 7 stanic.  

 Nejvyšší Eta ze všech měřených období vykazuje čtyřdenní srážkový úhrn z 1. až 

4. září 1890. Tato hodnota je zároveň i hodnotou WEI celého srážkového případu ze 

září roku 1890. Výše WEI je 149 při zasažené oblasti 39 350 km2. Jedná se o velmi 

vysokou hodnotu, která potvrzuje závažnost následné povodně na řece Vltavě. 

Srážkové úhrny za toto období jsou vidět na obr. 20. Jejich intenzita a rozložení 
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potvrzuje závažnost události především pro povodí řeky Vltavy. Na Českobudějovicku 

čtyřdenní úhrny přesáhly 200 mm, což vzhledem k nadmořské výšce okolo 400 m n. m. 

jsou úhrny extrémní. Na obr. 21 jsou znázorněny doby opakování naměřených 

srážkových úhrnů. Nejvyšších hodnot opět dosáhla stanice České Budějovice, kde 

přesáhla hodnotu 1000 let. Zasažena byla hlavně oblast Čech a v menší míře i severní 

část Slezska.  

 

5.2 Srážkový případ z roku 1896 

Na přelomu dubna a května postihly jižní část Čech silné srážky.  Na obr. 22 jsou 

znázorněny hodnoty Eta pro všechny uvažované časové úseky v rozmezí 30. dubna až 4. 

května. Rozšiřování časového období z jednodenního až na pětidenní je doprovázeno 

nárůstem hodnoty Eta. Nejvyšší hodnoty je tedy dosaženo pro pětidenní srážkový úhrn 

30. dubna až 4. května. 

 Oproti případu ze září 1890 (viz. kap. 6.1) jsou denní hodnoty Eta výrazně nižší. 

To zapříčiňuje také pomalejší nárůst hodnoty mezi jednotlivými časovými úseky 

(jednodení, dvoudenní atd.). Zřetelný vliv na vývoj Eta mají úhrny z 1. května. Hodnota 

Eta (1,5) pro tento den zapříčiňuje malý nárůst mezi třídenním a čtyřdenním maximem 

(z hodnoty 51 na 56). 
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Obr. 22:  Hodnoty Eta pro jednotlivá jednodenní (1d) až pětidenní (5d) časová okna v období 30.4. – 4. 5. 
1896.  

5.2.1 Denní srážkové úhrny 

Úhrny srážek pro jednotlivé dny jsou znázorněny na obr. 23. První den je 

charakteristický silnými srážkami v pásu vedoucím od Orlických hor přes Středočeskou 

pahorkatinu k povodí řeky Lužnice. Nejvyšší srážky přes 40 mm byly naměřeny na 

Benešovsku v oblasti soutoku řek Sázavy a Vltavy. Nejvyšší úhrn byl naměřen blízko 

obce Neveklov 53,5 mm. Další den 1. května byl na srážky chudší. Na většině území ČR 

byl denní úhrn pod 10 mm. Nejdeštivějším místem bylo okolí stanice Ostružná – 

Ramzová v Hrubém Jeseníku s naměřenými 45,5 mm. V okresu České Budějovice byly 

nejsilnější srážky 2. května (povodí řeky Vltavy a Malše).  

Nejvyšších denních úhrnů bylo dosaženo 3. května, kdy byly opět zasaženy 

hlavně Jižní Čechy. Srážky nejvíce ovlivnily povodí Otavy, horní Vltavy, Malše, Lužnice a 

Sázavy. Pro tento den byla vypočtena maximální jednodenní hodnota Eta = 11,1. Tato 

hodnota není nikterak vysoká, avšak zasažena byla oblast o rozloze pouze 6 575 km2. 

Na obr. 24 je vidět, že doby opakování srážek pro 3. květen jsou velmi malé. Maximum 

je dosaženo na stanici Mladějovice, kde hodnota dosáhla jen 4 let. Z tohoto je patrné, 

že hlavním nebezpečím této události byla kumulace srážek v delším časovém období 

na malém území. 
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Obr. 23: Denní úhrny srážek (mm) na území ČR v období 30.4. – 4. 5. 1896. 

 

 

Obr. 24: Doby opakování naměřených srážek dne 3. května 1896 na území ČR 
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5.2.2 Vícedenní srážkové úhrny 

Nejvyšší dvoudenní úhrny byly naměřeny 3. – 4. května, kdy jejich maximum bylo 

jihozápadně od Českých Budějovic. Těžiště srážek bylo výrazně posunuto směrem 

k jihozápadu. V tomto období je také nejvyšší dvoudenní hodnota Eta, která činí 28. 

Oproti jednodenní je to více než dvojnásobný nárůst. Velikost zasaženého území je 

15 475 km2, což představuje více než dvojnásobnou hodnotu. Dvoudenní úhrn srážek 

je vyznačen na obr. 25. Nejsilnější srážky zasáhly jižní Čechy. Na obr. 26 jsou vyznačeny 

doby opakování srážek. Dvoudenní maxima jsou ve stejné oblasti jako 3. května. Jejich 

hodnoty se mírně zvýšily, avšak tyto hodnoty nejsou nijak extrémní.  

¨ 

Obr.25: Naměřené dvoudenní až pětidenní srážky na území ČR mezi 30 dubnem a 4. květnem 
roku 1896 
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Obr. 26: Doby opakování naměřených dvoudenních  až pětidenních srážek na území ČR v období 30. 

dubna až 4. května 

 Maximální třídenní hodnota Eta nastala 2. až 4. května. Při zasažené ploše 

17 000 km2 měla Eta výši 51,3. V těchto dnech pokračuje trend z předešlého 

dvoudenního maxima, kdy díky srážkám spadlým ve velmi podobné oblasti dochází 

k nárůstu jejich dob opakování. Zřetelný je velký gradient srážek naměřených ve 

zmíněném období mezi jižními a severními Čechami s Moravou (obr. 25). Doby 

opakování naměřených srážek pro dané období jsou znázorněny na obr. 26.  

Nejmenší nárůst Eta při navýšení uvažovaného časového okna nastal při 

čtyřdenním maximu 1. až 4. května. Hodnota stoupla oproti třetidennímu maximu 

z 51,3 na 56,2. Hlavním důvodem jsou srážky z 1. května, které byly z celé zkoumané 

časové řady nejnižší. Eta se přesto zvýšila v důsledku vysokých srážek v Hrubém 

Jeseníku. Na obr. 25 lze vidět, jak se srážky projevily do celkového úhrnu za uvažované 

4 dny. Doby opakování stejně jako Eta stouply poměrně málo (obr. 26). Nejvyšších 

hodnot bylo dosaženo v Českých Budějovicích a to 31 let. 

Hodnota WEI pro případ ze začátku května 1897 je pro pětidenní časové okno 

ve dnech 30. dubna až 4. května. Začátek tohoto období 30. dubna převýšil poměrně 
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výrazně čtyřdenní maximum Eta. Pro celou tuto srážkovou událost je maximální Eta a 

tudíž i hodnota WEI 78,1. Zasažená plocha má velikost 25 125 km2. Do celkového úhrnu 

30. dubna až 4. května se výrazně projevily srážky z prvního dne. Na obr. 25 lze vidět 

navýšení oproti čtyřdennímu úhrnu v pásu nejsilnějších srážek 30. dubna. Co se týká 

plochy, není nárůst dob opakování oproti nárůstu hodnoty zasažených oblastí (obr. 26) 

příliš velký. Tato pětidenní událost způsobila zvýšení hladin řek na tocích v jižní části 

Čech. Například na Otavě v Písku byl naměřen dvacetiletý průtok. V důsledku lokalizace 

srážek do povodí horní Vltavy a v té době absence regulace průtoku (vodní nádrže) byl 

i naměřený dvacetiletý průtok i na Vltavě v Praze 

 

5.3 Srážkový případ z roku 1897 

Událost z konce července 1897 je z hlediska srážek jedna z nejextrémnějších v historii. 

Na obr. 27 jsou znázorněny hodnoty Eta pro jednotlivá jednodenní, dvoudenní, 

třídenní, čtyřdenní a pětidenní časová okna. Nejvyšší hodnoty Eta pro jednotlivá časová 

období mají vzestupnou tendenci. Důsledkem toho je, že tato událost je pětidenní, kdy 

maximum Eta a tudíž hodnota WEI je 27. - 31. července.  

 Při této události byla vypočtena velmi vysoká hodnota Eta 29. července. Jedná 

se o dominantní den, při kterém byl naměřen historicky nejvyšší denní úhrn srážek v ČR 

(viz. kap. 2.3). Brázdil a kol (2005) uvedli, že povodeň při této události zasáhla 

nejničivěji severní Čechy. Pomocí výpočtu WEI byla zjištěna plocha zasažená srážkami 

74 300 km2, což představuje téměř celou rozlohu ČR.  Z uvedených dvou informací 

vyplývá, že při této situaci musely hrát velkou rolu i jiné faktory než srážky (například 

nasycenost povodí). 
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Obr. 27 :  Hodnoty Eta pro jednotlivá jednodenní (1d) až pětidenní (5d) časová okna v období 27. – 31. 7. 

1897.  

5.3.1 Denní srážkové úhrny 

Denní úhrny srážek, v období od 27. až 31. července, jsou znázorněny na obr. 28. 

V prvních čtyřech dnech je patrný trend přesouvání srážek směrem k západu. První den 

27. července byly nejintenzivnější srážky v oblasti Žďárských vrchů, Pardubického kraje 

a jižního pohraničí ČR. O den později, 28. července se v důsledku návětrného efektu 

objevují silné srážky v Jizerských horách a Krkonoších. Vzhledem k severozápadnímu 

proudění, je díky své expozici, zasaženo také návětří Moravskoslezských Beskyd a 

Hrubého Jeseníku. 
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Obr. 28: Denní úhrny srážek (mm) na území ČR v období 27. – 31. 7. 1897. 

Neintenzivnější srážky byly naměřeny 29. července. Tento den byla vypočtena 

hodnota Eta  = 116,4, která je i maximální denní hodnotou pro tento srážkový případ. 

Zasáhla plochu 48 850 km2, což představuje velkou část Čech. Hlavním důvodem jsou 

nižší srážky na Moravě, kde kromě zmíněné návětrné strany Hrubého Jeseníku, 

nepřesáhly 60 mm. V Čechách byly nejvíce postiženy oblasti Krkonoš, Jizerských hor a 

povodí Vltavy (Brdy, Středočeská pahorkatina a Českomoravská vrchovina). Na obr. 29 

jsou znázorněny doby opakování naměřených srážek. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo 

na stanicích Nová Louka a Pec pod Sněžkou, kde dosáhly na hodnoty přes 1000 let. 

Naopak v Polabí je znatelný závětrný efekt s velmi nízkými hodnotami dob opakování. 

Poměrně nízké doby opakování vzhledem k vysokým srážkám jsou v Hrubém Jeseníku. 
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V této oblasti je to dáno především vysokými průměrnými dlouhodobými srážkami, a 

tudíž jsou zde doby opakování nižší. 

Další den (30. července) se srážky přesunuly k západu. Nejvyšších úhrnů bylo 

dosaženo v povodí řeky Ohře a v severozápadní části Šumavy. Východní polovina Čech 

a Morava byly na srážky zřetelně chudší. Denní úhrn se zde pohyboval okolo 15 mm. 

Poslední den této srážkové epizody (31. července) nastalo snížení intenzity srážek 

téměř na celém území ČR. Výjimkou byly Jižní Čechy, kde i tento den dosáhly 

naměřené hodnoty ojediněle přes 60 mm. 

 

Obr. 29: Doby opakování naměřených srážek na území ČR dne 30. července 1897 

5.3.2 Vícedenní srážkové úhrny 

Na obr. 30 je vidět dvoudenní maximum Eta 29 – 30. července. Hodnota pro toto 

období činí 146,7. Oproti jednodennímu maximu ze dne 29. července se zvětšila 

zasažená plocha na 56 275 km2. Hlavním důvodem je přesouvání extrémních srážek 

směrem k západu, kdy byla zasažena oblast horního toku Otavy, Berounky a Ohře.  

Doby opakování srážek pro toto období jsou znázorněny na obr. 31. Nejvyšší hodnota 

doby opakování byla zaznamenána na stanici Pec pod Sněžkou, kde přesáhla 1000 let. 

V oblasti Jizerských hor a Krkonoš, kromě zmíněné stanice Pec pod Sněžkou, však doba 

opakování klesla. Hlavním důvodem zvýšení Eta byl velký nárůst na stanicích v oblasti 
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zmíněných horních toků řek. Na stanici Velečín, byla doba opakování spadlých srážek 

29. července 8 let a 29 – 30. července již 89 let.  

 

Obr. 30: Naměřené dvoudenní až pětidenní srážky na území ČR mezi 27. a 30. červencem roku 1897 

 

Obr. 31: Doby opakování naměřených dvoudenních až pětienních srážek na území ČR v období 27. až 30. 

červencem roku 1897 
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Nejvyšší třídenní hodnota Eta = 168,5 byla dosažena v období 28. – 30. července. 

Zasažená plocha se oproti dvoudennímu maximu výrazně zvětšila na 75 200 km2. 

Hlavním důvodem bylo přidání srážek z 28. července, kdy jejich těžiště bylo výrazně 

posunuto k východu (obr. 30). Při třídenním srážkovém úhrnu jsou patrné srážkové 

stíny Jizerských hor, Krkonoš, Hrubého Jeseníku, jihovýchodních Krušných hor a 

Slavkovského lesa. Tento den byly nejvyšší hodnoty doby opakování na stanicích 

ležících na Moravě (stanice Hluk u Uherského Brodu měla hodnotu 7 let, což je 

maximum dne 28. července). Na obr. 31 lze vidět, že třídenní maxima dosahovaly opět 

stanice na návětrné straně Jizerských hor a Krkonoš. Velmi patrné je také rozšíření 

zasažené oblasti z Čech na velkou část Moravy. Oblasti s nejnižší dobou opakování 

srážek jsou oblasti středního toku řeky Labe a severovýchodní Morava. 

Čtyřdenní maximum Eta = 196,0 nastalo v období 27 – 30. července. Zasažená 

oblast se oproti třídennímu maximu 28 – 30. července zvýšila jen minimálně na 75 575 

km2. Nejintenzivnější srážky 27. července byly v Pardubickém kraji a 

Moravskoslezských Beskydech. Na obr. 30 je vyznačen čtyřdenní srážkový úhrn pro 

toto časové období, kdy je vidět jejich plošný charakter. Oproti období 28. – 30. 

července narostl celkový průměr především v oblasti střední a jižní Moravy.  Největší 

nárůsty dob opakování byly v okolí Žďárských vrchů (obr. 31), například stanice 

Heřmanův Městec zaznamenala nárůst oproti třídenní hodnotě 21 let na 152 let. 

Celkově došlo k navýšení ve východních Čechách a na Moravě. Naopak vinou velmi 

slabých srážek na západu poklesly hodnoty doby opakování na horním toku řeky Ohře 

a Berounky. Nejvyšší hodnoty jsou opět dosaženy v Jizerských horách a Krkonoších. 

Doby opakování srážek přes 100 byly naměřeny také na stanicích v Žďárských vrších a 

v Bílých Karpatech. 

Nejvyššího Eta ze všech měřených období mají pětidenní srážkové úhrny z 27 až 

31. července. Tato hodnota je i současně WEI celé události z července 1897. WEI 

dosahuje hodnoty 218,1 při zasažené oblasti 74 300 km2. Tato extrémně vysoká 

hodnota spolu s rozlohou oblasti, na kterou působí, značí výjimečnost této události. 

Nejvyšší nárůst dob opakování, oproti čtyřdennímu maximu je v oblasti horního toku 
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Lužnice, pásu severozápadně od Českých Budějovic (Písecko, Strakonicko) a na 

Brněnsku (obr. 30). Důvodem je koncentrace srážek z 31. července do těchto oblastí. 

Stanice Suchdol nad Lužnicí zaznamenala nárůst doby opakování, oproti čtyřdennímu 

maximu z 36 let na 562 let. Druhou stanicí s nejvyšší hodnotou po stanici Pec pod 

Sněžkou, je stanice Paseky v okresu Písek, kde hodnota doby opakování dosáhla 749 let 

(čtyřdenní hodnota z 27 – 30. července 47 let). Celkový srážkový úhrn z tohoto období 

ukazuje, že na většině území ČR spadlo přes 100 mm srážek (obr. 29). Jediné oblasti, 

kde byl celkový úhrn nižší, jsou již zmíněné srážkové stíny některých hor (výjimkou je 

také okolí řeky Moravy, kde se však celkový úhrn dostal těsně pod hranici 100 mm).  

 

5.4 Srážkový případ z roku 1899 

V Čechách poměrně málo známá srážková událost proběhla v období 7. až 13. září. 

Zasažena byla nejvíce oblast Šumavy (nejvíce Německá část spadající do povodí 

Dunaje.) Na obr. 32 jsou znázorněny hodnoty Eta pro jednodenní až pětidenní časové 

období mezi 7. a 13. zářím. Stagnace nastává mezi třídenním maximem 11. – 13. září a 

čtyřdenním 10. až 13. zářím, kde zůstává stejná. Jelikož hodnota WEI je nejvyšší 

hodnota Eta, která však musí při nárůstu časového okna vzrůst, jedná se o třídenní 

případ. 
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Obr.  32:  Hodnoty Eta pro jednotlivá jednodenní (1d) až pětidenní (5d) časová okna v období 7. –13. 9. 

1899 

5.4.1 Denní srážkové úhrny 

Na obr. 33 jsou znázorněny denní srážkové úhrny pro jednotlivé dny v uvažovaném 

období. Případ je charakteristický, pro velmi malé srážky v prvních čtyřech dnech, kdy 

maximální úhrny dosáhli pouze 30 mm a to na velmi malém a prostorově 

nekoncentrovaném území. Pátý den (11. září) byl patrný nárůst srážek v oblastech 

Jizerských hor, Krkonoš, Rychlebských hor, Hrubém Jeseníku a pásu mezi Orlickými 

horami a Javořickou vrchovinou.  

Nejintenzivnější srážky byly naměřeny 11. září. V tento den byla vypočítána také 

nejvyšší jednodenní hodnota Eta = 48,8. Zasažená oblast měla rozlohu 25 525 km2. Ze 

srážkové mapy jsou patrné nejvyšší úhrny v Jizerských horách (stanice Nová Louka 

naměřila 147 mm). Druhou nejvíce zasaženou oblastí byla Šumava, kde maximum bylo 

naměřeno v obci Zdíkov u Vimperka s hodnotou 82 mm. Na obr. 34 jsou vyznačeny 

doby opakování srážek z 12. září. Vysoké hodnoty se nacházejí na místech nejvyšších 

srážkových úhrnů. Zajímavou hodnotu 33 dosáhla obec Pohořelice v okrese Brno – 

venkov, ležící v nadmořské výšce pouze 180 m n. m.  
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Obr. 33 Denní úhrny srážek (mm) na území ČR v období 7. – 13. 9. 1899 

 

Obr. 34: Doby opakování naměřených srážek na území ČR dne 11. září 1899 
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 Následující den (13. září) doznívaly srážky v jihozápadních Čechách a ve 

Frýdlatském výběžku. Nejvyšší úhrn 70 mm naměřila stanice Kvilda. Na Moravě byly 

srážky minimální, stejně jako ve východních Čechách a Polabí.  

5.4.2 Vícedenní srážkové úhrny  

Nejvyšší Eta pro dvoudenní úhrny bylo dosaženo 12. až 13. září. Hodnota činila 67,4 při 

zasažené oblasti 24 650 km2. Oproti jednodennímu maximu došlo k mírnému snížení 

velikosti plochy. Jak lze vidět na obr. 35 dvoudenní srážkový úhrn narostl nejvíce 

v jihozápadní části Čech, naopak v severovýchodních Čechách a na Moravě se vinou 

slabých srážek 13. září, dvoudenní úhrn oproti jednodennímu téměř nezměnil. Obr. 36 

ukazuje doby opakování srážkových úhrnů v daném období. Znatelné je navýšení jejich 

hodnot v oblasti Brd a na Šumavě. Naopak v Jizerských horách došlo k mírnému 

poklesu.  

 

Obr. 35: Naměřené dvoudenní a třídenní srážky na území ČR mezi 11. a 13. zářím roku 1899 

 

Obr. 36: Doby opakování naměřených dvoudenních a třídenních  srážek na území ČR v období 11. až 13. 

září 1890 
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Třídenní maximální Eta byla naměřena 11. až 13. září. Pro toto období je její 

hodnota 80,6 na ploše 39 300 km2. Jelikož v následujícím maximálním čtyřdenním 

období se Eta snížila na 79,4, je třídenní maximum zároveň i hodnotou WEI pro událost 

ze září 1899. Celkové srážky v tomto období jsou znázorněny na obr. 35. Na žádné 

stanici nebyl překročen třídenní srážkový úhrn 300 mm. Z jejich prostorového rozložení 

lze pozorovat, že jejich těžiště leželo v jihozápadní části ČR. Nejvíce zasáhly Šumavu a 

oblost mezi Brdy a Českomoravskou vrchovinou. Na obr. 36 jsou znázorněny doby 

opakování z období 11. až 13. září. Jejich prostorové rozložení je velmi podobné jako 

z maximálního dvoudenního Eta. Navýšení je patrné v Orlických a Rychlebských horách. 

Prostorovému nárůstu došlo také v oblasti Brd, kde je zřetelný nárůst směrem 

k Českomoravské vrchovině. 

 

5.5 Srážkový případ z roku 1902 

V období 14. až 20. června postily povodně hlavně východní část ČR. Pro tuto událost 

jsou na obr. 37 znázorněny hodnoty Eta pro jednotlivá jednodenní až pětidenní časová 

období. Z výsledků na je jasné, že se jedná o dvě oddělitelně události, kdy první událost 

je jednodenní ze dne 14. června. Tento den je naměřená hodnota Eta současně 

hodnotou WEI. Druhou událostí je období s nejvyšším třídenním Eta ze 17. až 19. června 

(Eta = WEI). 
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Obr.  37: Hodnoty Eta pro jednotlivá jednodenní (1d) až pětidenní (5d) časová okna v období 14.–21. 6. 

1902 

5.5.1 Denní srážkové úhrny 

Nejvyšší srážky, z hlediska prostorového měřítka, byly naměřeny 14. června (obr. 38). 

Zasáhly velkou část Moravy, východní Čechy, Krkonoše a Jizerské hory. Nejvyšší úhrn 

srážek 75,8 mm byl naměřen v blízkosti obce Hukvalky v okrese Frýdek – Místek. Další 

den (15. června) byl, co se týče denních úhrnu, nejslabší z celého sledovaného období. 

Významnější srážky byly pouze na Frýdeckomístecku.  Ve dnech 16. a 17. června byly 

méně intenzivní srážky, rozmístěné po celém území ČR. Do oblasti návětrné strany 

Moravskoslezských Beskyd (povodí řeky Ostravice) se začaly koncentrovat 18. června. 

V této oblasti byl na dvou stanicích naměřen úhrn přes 50 mm, konkrétné na stanici 

Lysá hora 91,5 mm a v blízkosti obce Morávka 56, mm.   

Nejintenzivnější srážky byly zaznamenány 19. června. Zasažena byla opět oblast 

Moravskoslezských Beskyd. Stanice Lysá hora naměřila 145 mm. Na obr. 39 jsou 

znázorněny doby opakování pro den 19. června. Hodnoty vyšší než 5 se objevují pouze 

v Moravskoslezských Beskydech a v povodí řeky Vláry. V blízkosti obce Brumov – 

Bylnice byla dosažena maximální doba opakování srážek 65 let. Pro tento den (19. září) 
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byla naměřena hodnota Eta = 21,3. Zasažena byla pouze velmi malá oblast s rozlohou 

3 675 km2. 

 

Obr. 38: Denní úhrny srážek (mm) na území ČR v období 14. – 20. 6. 1902. 

 

Obr. 39: Doby opakování naměřených srážek na území ČR dne 19. června 1902 
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5.5.2 Vícedenní srážkové úhrny 

Maximální dvoudenní Eta = 22,3 bylo dosaženo 18. až 19. června. Oproti jednodennímu 

maximu se mírně navýšila zasažená plocha na 4 325 km2. Rozložení a koncentrace 

dvoudenních úhrnů srážek je vyznačena na obr. 40. Prostorově byly výrazně 

lokalizované na severní Moravě, a v povodí řeky Opavy. Nejvyšších hodnot bylo 

dosaženo v Moravskoslezských Beskydech, kde na stanici Lysá hora překročily 150 mm. 

Naopak východní polovina ČR byla na srážky poměrně chudá. V západních Čechách se 

na žádné ze stanic nedostal dvoudenní úhrn přes 10 mm. Doby opakování znázorněné 

na obr. 41 zůstaly prostorově téměř stejně rozmístěné, jen se mírně navýšila jejich výše  

 

Obr. 40: Naměřené dvoudenní a třídenní srážky na území ČR mezi 17. a  19. červnem roku 1902 

 

Obr. 41: Doby opakování naměřených dvoudenních a třídenních srážek na území ČR v období 17. až 19. 

června 1902 

 Maximální třídenní Eta bylo vypočítáno pro období 17. až 19. září. Jeho výše se, 

oproti dvoudennímu maximu, zvýšila z 22,3 na 25,3. Zasažená oblast narostla 

dvojnásobně na 8 625 km2. Jelikož následující čtyřdenní období již Eta téměř nevzrostlo, 
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je hodnotou WEI = 25,3 z třídenního maxima. Třídenní srážkový úhrn pro toto období 

je znázorněn na obr. 40. Vysoké hodnoty srážkových úhrnů jsou dosažené v téměř 

totožných oblastech jako vysoké doby opakování. Nejvyšší úhrny mají, již několikrát 

zmíněné, Moravskoslezské Beskydy (Lysá hora 246 mm). Na obr. 41 jsou znázorněny 

doby opakování srážek v tomto období. Navýšení jejich hodnot nastalo na 

Českobudějovicku, jelikož 17. června zde byly srážky silnější i než v nejvíce zasažené 

oblasti Moravskoslezských Beskyd.  

 

5.6 Srážkový případ z roku 1903 

V první polovině července roku 1903 postihly severozápadní část ČR silné srážky. 

Z hlediska vodních stavů a škod v této oblasti se jednalo, až do roku 1997, o nejničivější 

případ. Na obr. 42 jsou vyznačeny hodnoty Eta pro různě dlouhé časové úseky v období 

6. – 11. července. S rostoucím časovým oknem roste tato hodnota až do pětidenního 

období 7. – 11. července, kdy bylo dosaženo maximální hodnoty Eta ( hodnota WEI). 

 Dominantními dny vzhledem k hodnotě Eta byly 9. a 10. červenec. V obou dnech 

přesahují hodnotu 30. Šámal et al. (1895) označil za příčinné srážky povodně v povodí 

Odry 9. a 10. července, což potvrzují výsledky této práce. První tři dny, zkoumaného 

období byla hodnota Eta poměrně nízká. V důsledku vysokých hodnot z 9. a 10. 

července třídenní až pětidenní hodnota Eta stoupla i při zohlednění dnů s nízkou 

hodnotou (6., 7., 8., a 11. července).  
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Obr.  42:  Hodnoty Eta pro jednotlivá jednodenní (1d) až pětidenní (5d) časová okna v období 9. – 11. 7. 

1903 

5.6.1 Denní srážkové úhrny 

Z hlediska jednotlivých denních úhrnů srážek, (obr. 43) je patrné, že nejvyšších 

koncentrací bylo dosaženo v severozápadní části ČR. První den (6. července) byly srážky 

nejslabší z celého období. Vysoké úhrny se objevily jen v několika oblastech. Nejvyšších 

úhrnů bylo dosaženo na Zlínsku, Mělnicku a ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku, 

kde se pohybovaly nad 30 mm. Následující den se již srážky výrazně posunuly na 

východ. Z důvodu orografického zesílení srážek návětrným efektem bylo dosaženo 

maxim v Moravskoslezských Beskydech. Absolutní maximum naměřila 7. července 

stanice Lysá hora (58 mm). Mírné snížení intenzity nastalo 8. července. Zasažená oblast 

zůstala oproti předchozímu dnu velmi podobná. K největšímu navýšení srážek došlo na 

Olomoucku (stanice Olomouc naměřila 7. července 4 mm a následující den již 40 mm).  

Maximálních denních úhrnů bylo dosaženo 9. července, kdy byl na stanici Nová 

Červená Voda naměřen historicky největší denní úhrn 240,2 mm na území Moravy a 

Slezska. Výjimečnost této hodnoty dokládá fakt, že nadmořská výška stanice je pouze 

310 m n. m.. Celkově bylo dosaženo nejvyšších úhrnů v Hrubém Jeseníku a 

Rychlebských horách. Vlivem závětrného efektu je patný pokles jižně od Hrubého 

Jeseníku. Vysokých hodnot bylo dosaženo také v Jizerských a Novohradských horách. 
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Naměřená hodnota Eta pro tento den dosáhla 37,6 při zasažené oblasti 18 825 km2. 

Obr. 44 vyznačuje doby opakování srážek pro 9. července. Výrazných hodnot je 

dosaženo hlavně na návětrné straně Rychlebsých hor a Hrubého Jeseníku, kde přesáhly 

hodnotu 100 let. 

 

Obr. 43: Denní úhrny srážek (mm) na území ČR v období 6. – 11. 7. 1903 

 

Obr. 44 :Doby opakování naměřených srážek na území ČR dne 9.  července 1903 
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Velmi vysoké srážkové úhrny byly také 10. července. Jejich těžiště se přesunula 

k jihozápadu do Moravskoslezských Beskyd, avšak vysokých hodnot bylo stále 

dosahováno v oblastech s maximálními úhrny z 9. července. Nejvyšší hodnoty byly 

naměřeny na Lysé hoře v Moravskoslezských Beskydech (192 mm) a v obci Ostravice 

(427 m n. m.) ležící v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Poslední den sledovaného 

období (11. července) nastalo ustávání srážek, a proto úhrny již nepřekročili 60 mm. 

5.6.2 Vícedenní srážkové úhrny 

Na obr. 45 jsou vyznačeny úhrny srážek pro dvoudenní maximální Eta v období 

9. – 10. července. Hodnota pro zasaženou oblast 8 850 km2 činí 52,2. Doby opakování 

pro naměřené srážky jsou znázorněny na obr. 46. Nejvyšších dob opakování je 

dosaženo na návětrné straně Rychlebských hor, kde přesahují 120 let. 

V Moravskoslezských Beskydech nepřesahují výši 50 let i přes vysoké dvoudenní úhrny 

srážek v tomto období. Nejdeštivější oblastí je pás vedoucí od Rychlebských hor po 

Moravskoslezské Beskydy. 

 

 

Obr. 45: Naměřené dvoudenní až pětidenní srážky na území ČR mezi 7. a 11. červencem roku 1903 
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Obr. 46: Doby opakování naměřených dvoudenních až pětidenních srážek na území ČR v období 7. až 

11.července 1903 

 Třídenní maximum Eta v období 8. – 10. července je svojí výší 54,9 velmi 

podobné třídennímu. Mírné navýšení (o 2,7) je dáno především přidáním srážek z 8. 

července, kdy je patrné zasažení oblasti Olomoucka. Do celkového čtyřdenního úhrnu 

se nejvíce projevily zmíněné srážky na Olomoucku, kde dosáhly 72 mm, což je více než 

dvojnásobek maximálních dvoudenních úhrnů v této oblasti (obr. 45). Doby opakování 

se v nejvíce zasažených oblastech snížily, když na žádném místě nedosáhly hodnoty 75 

let.  

 Nárůst dob opakování (obr. 46) ze třídenního na čtyřdenní maximum Eta 69,6, 

byl způsoben především silnými srážkami 7. července v povodí Opavy. Zasaženo bylo 

podobně velké území 14 000 km2. Rozložení srážkového úhrnu v tomto období bylo 

velmi podobné třídennímu (obr. 45). Navýšení došlo hlavně v  povodí Opavy a Vláry.  

Nejvyššího Eta ze všech uvažovaných časových oken tohoto případu mělo 

pětidenní období 7. až 11. července 1903. Hodnota Eta 78,1 je zároveň WEI celého 

případu. Velikost zasažené plochy 15 375 km2 ukazuje na poměrně lokální charakter 

srážek. Pětidenní srážkový úhrn je znázorněn na obr. 45. Lze vidět dominance východní 
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části Moravy a především na srážky výrazně chudší západní Čechy. Oblasti s nejvyšší 

dobou opakování srážek zůstaly stejné jako v předchozím, čtyřdenním období (obr. 46). 

Nejvyšší hodnoty se pohybovali pouze okolo 100 let.  
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6 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ S HODNOTAMI WEI 

V LETECH 1961-2010 

Hodnoty WEI z vybraných případů v letech 1890 až 1903 a jejich plošný rozsah jsou 

znázorněny v tab. 7. Dominantním případem byl konec července roku 1897, který 

dosahuje jednak nebývale extrémních hodnot WEI, tak i velkého plošného rozsahu, 

který se blíží celé rozloze ČR. Naopak plošně nejmenší událostí byl červen 1902. 

Tab. 7: Výsledné hodnoty WEI pro zkoumané období 1890 – 1903 na území ČR 

Datum 
Dny 

trvání WEI 
Plocha 
103 km2 

27.7.1897 5 218,1 74,3 

1.9.1890 4 149 39,35 

11.9.1899 3 80,6 39,3 

30.4.1896 5 78,1 25,12 

7.7.1903 5 78,1 15,38 

17.6.1902 3 25,3 8,63 

 

V období 1961 – 2010 byly zkoumány významné srážkové události z hlediska 

výpočtu indexu WEI. Nejextrémnějším případem byl začátek července 1997 s hodnotou 

WEI 177,1 a zasaženým územím o rozloze 37 900 km2. Mezi deseti nejextrémnějšími 

případy nebyl žádný před rokem 1980, což naznačovalo jejich přibývání s časem. Na 

tab. 8 lze vidět aktualizovanou tabulku rozšířenou o případy v letech 1890, 1896, 1897, 

1899, 1902 a 1903. Pětidenní událost z 27. až 31. 7 1897 se zařadila na historicky první 

místo mezi nejextrémnějšími událostmi. Její hodnota vysoce převyšuje doposud 

nejvyšší známou hodnotu z roku 1997. Extrémnost této situace dokládá nebývale velká 

zasažená plocha, kdy druhá v pořadí je událost ze srpna 2002 s rozlohou o 19 900 km2 

menší. Na pátém místě je září 1890 s hodnotou WEI 149 a zasaženou plochou 39 350 

km2. Další zpracovávané případy se nedostaly do prvních patnácti nejextrémnějších. Na 

sedmnáctém až devatenáctém místě jsou postupně září 1899, duben-květen 1896 a 

červenec 1903. Poslední zkoumaná událost z června 1902 se nevešla do třiceti 

nejextrémnějších případů z hlediska hodnoty WEI. Pro přesnost však muší být zmíněn 
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fakt, že hodnoty WEI byly především u historických případů vypočítány z řidší staniční 

sítě. 

Tab. 8: Souhrnné pořadí hodnot WEI pro události v období 1890 – 1903 a 1961 - 2010 

Pořadí Datum Dny trvání WEI Plocha  103 km2 

1 27.7.1897 5 218,1 74,3 

2 4.7.1997 4 178,3 38,2 

3 17.7.1981 4 177,3 44,9 

4 11.8.2002 3 174,3 55,1 

5 1.9.1890 4 149 39,35 

6 1.8.1983 5 148,3 39,5 

7 3.8.2006 5 122,9 38,6 

8 5.9.2007 2 115,8 35,6 

9 31.7.1977 3 113,5 44,1 

10 6.8.1985 4 109,2 35,6 

11 6.8.2002 2 104,3 20,7 

12 17.6.1979 1 102,5 24,7 

13 21.9.1979 4 97 37,9 

14 25.9.2010 3 91,5 31,3 

15 7.8.1978 2 87,1 25,5 

16 6.8.2010 2 81,7 17,2 

17 11.9.1899 3 80,6 39,3 

18 30.4.1896 5 78,1 25,12 

19 7.7.1903 5 78,1 15,38 

20 8.8.1964 3 77,9 18,3 

21 20.7.2001 1 73,7 22,9 

22 27.5.1986 4 71,5 26,3 

23 26.5.2006 2 70,1 18,4 

24 29.6.2006 1 67,7 15,3 

25 31.7.1991 3 67,1 30,9 

26 17.7.1997 5 66,4 45,7 

27 7.5.1978 1 64 19,2 

28 17.5.1985 5 61 10,5 

29 23.6.1992 1 57,1 10,9 

30 8.6.1968 3 56,8 15,6 

31 17.5.1985 5 57,1 9,9 

32 22.6.2009 5 56,5 14,8 

33 8.6.1968 3 56,2 16,1 

34 23.6.1992 1 53,5 10,5 

35 28.12.1986 5 50,6 19,2 

  17.6.1902 3 25,3 8,63 
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 Zmíněný problém je řešen v tab 9 a 10, kde u událostí z července 1981, 

července 1997 a srpna 2002 byl spočítán index WEI odpovídající staniční síti historické. 

V tab. 10 je znázorněna změna v pěti nejextrémnějších případech po přepočtu 

zmíněných roků na staniční síť, pro kterou byly počítány historické případy 1890 až 

1903. Pouze rok 1981 má i po přepočítání stejnou hodnotu WEI. Největší pokles nastal 

u případu z července 1997, kdy hodnota WEI klesla ze 178,3 na 171,5.  

Tab. 9 a 10: Na levé straně (tab. 9) je pořadí pěti nejextrémnějších událostí podle hodnoty WEI (bez 
přepočtu), V pravé části je tab. 10 s již přepočítanými hodnotami WEI z let 1961-2010 na staniční síť 
použitou v roce 1897 (WEI*) 

pořadí datum dny WEI 
Plocha 
103 km2  

pořadí datum dny WEI 
Plocha  
103 km2 

1 27.7.1897 5 218,1 74,3 
 

1 27.7.1897 5 218,1 74,31 

2 4.7.1997 4 178,3 38,2 
 

2 17.7.1981 4 177,1 44,48 

3 17.7.1981 4 177,3 44,9 
 

3 4.7.1997 4 171,5 37,13 

4 11.8.2002 3 174,3 55,1 
 

4 11.8.2002 3 169,8 51,95 

5 1.9.1890 4 149 39,35 
 

5 1.9.1890 4 149 39,35 

 

 Hlavním důvodem, proč se v tomto případě WEI mění a zmenšuje, je 

problematika staniční sítě. Extrémní události jsou zpravidla lokalizované na menší 

ploše, a proto řidší staniční síť nemusí vždy pokrýt extrémnost takovéhoto případu. 

Příkladem je rok 1997, kdy nejvíce postižená území, co se týká srážek, byly Morava, 

Slezsko a východní Čechy. Na konci devatenáctého století byly ve srážkoměrných 

ročenkách publikovány denní úhrny z relativně malého počtu stanic v těchto oblastech. 

Naopak v roce 1997 již byla staniční síť hustší, proto byly při silných srážkách v této 

oblasti podchyceny přesněji. Tento rozdíl pravděpodobně způsobil snížení WEI při jeho 

přepočítání.  
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7 DISKUSE 

Tato práce se zabývá zhodnocením historických srážkových událostí na území dnešní 

České republiky v letech 1890 – 1903 a vyjádřením jejich charakteristik a extremity. 

Prvním krokem byl výběr vhodných situací ve vybraném období. Události byly zvoleny 

po poradě s vedoucím práce, na základě dostupných informací o povodních ve 

sledovaném období. Vybrány byly pouze povodně letního typu, které byly 

zaznamenány v rozmezí května až září. K hodnocení událostí byl použit index WEI 

aplikovaný na naměřené denní úhrny srážek. Výsledky jsou porovnány se zpracovanou 

řadou extrémních srážkových událostí v letech 1961 až 2010. Tato kapitola diskutuje 

vhodnost použitých dat a jejich přesnost. Zmíněné jsou také nejistoty ohledně velikosti 

a zpracování staniční sítě. Poslední část je věnována porovnání výsledku s obdobím 

1961 – 2010. 

 Štekl a kol. (2001) se věnovali hodnocení extremity na základě určení mezní 

bodu denního úhrnu 150 mm. Z výsledků této práce však vyplývá, že takto zvolená 

kvantifikace srážkových případů nemusí určit všechny extrémní (nebezpečné). Při 

události ze září roku 1890 nebyly na žádné stanici překročeny denní úhrny 100 mm, 

avšak při výpočtu WEI bylo zjištěno, že se jednalo o pátou nejextrémnější událost (v 

období 1890-1903 a 1961-2010) 

výběr událostí probíhal pouze na základě informací o vyskytnutých povodních. 

Vysoké srážky ne vždy způsobují povodně, proto je možné, že ve zkoumaném období 

byly srážky, které mohly být extrémnější než některé zkoumané případy. Zajímavé by 

bylo hodnocení extremity při získání veškerých srážkových dat z daného období. 

Zajímavé by bylo zhodnocení extremit veškerých srážkových dat získaných za dané 

období a jejich vliv na povodňové události. Stejným způsobem by bylo dobré 

přezkoumat období 1961 – 2010. 

 U získaných dat z ročenek (Jahrbuch des K. k. hydrographischen Central-

Bureaus) bylo potřeba počítat s určitou nejistotou naměřených dat. Některé stanice 

měly pravděpodobně nesprávně zapsané údaje o denních srážkách, když se 
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předcházely nebo naopak zpozdily oproti skutečnosti. Takových stanic se však vyskytlo 

velmi málo a proto pokud byl posun evidentní, byl napraven. U nejistých případů byla 

stanice raději vynechána. Některé stanice neuváděly jednotlivé denní srážkové úhrny, 

ale pouze vícedenní úhrn za určité období. Takové stanice byly vynechány.  

 Staniční síť, ze které byla získávána data o denních srážkových úhrnech, byla 

v jednotlivých letech odlišná. Celkově byla v tomto období k dispozici data z menšího 

počtu stanic než dnes. Jelikož při výpočtu WEI je potřeba použít dobu opakování 

srážkových úhrnů, které byly zpracovány pro novodobou staniční síť, bylo zapotřebí 

převedení získaných dat z jednotlivých případů na staniční síť použitou při výpočtu WEI 

v letech 1961 – 2010. Ve zkoumaných případech měl však jen malý počet stanic 

stejnou polohu jako novodobé. Proto bylo potřeba zvolit kritéria pro přiřazení 

k nejbližší stanici. Byla zvolena vzdálenost maximálně 5 km a rozdíl nadmořské výšky 

stanic maximálně 200 m. Při hledání ideálního kritéria byla vyzkoušena řada variant. 

Například vzdálenost 10 km a rozdíl nadmořské výšky 100 m. Po přezkoumání výsledků 

však nastal problém především v horských oblastech. Dlouhodobě nejdeštivější místo 

je ČR údolí Bílého potoka (Tolasz a kol. 2007). Historická stanice, která byla v této 

oblasti ve všech zkoumaných rocích, měla rozdíl nadmořské výšky oproti nejbližší 

novodobé stanici Hejnice 104 m, a proto byla přiřazena ke stanici Josefův důl 

(vzdálenost 8 km a rozdíl výšek 95 m). Stanice Hejnice leží na návětrné straně 

Jizerských hor, zatímco Josefův důl za jejich hřebenem. Z toho vyplývá určitá nejistota 

při přiřazování stanic na základě zadaných kritérií. Z důvodu nižšího počtu vyhovujících 

stanic byly zvětšeny rozměry pixelu pro vykreslení z 2 x 2 km na 5 x 5 km. Rozměry 

pixelu se nijak neprojevily do výsledné hodnoty WEI.   

 Porovnávání výsledných hodnot WEI za dané období s obdobím 1961 – 2010 

přineslo otázku, zda rozdílný počet stanic a tudíž i vstupních dat, ovlivní výsledky a 

následné porovnání s novějšími případy. Bylo vybráno 5 událostí s nejvyšší hodnotou 

WEI (září 1890, červenec 1897, červenec 1981, červenec 1997 a srpen 2002). U událostí 

z let 1981, 1997 a 2002 bylo zapotřebí upravit staniční síť tak, aby odpovídala 
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případům ze zkoumaného období. Výsledné hodnoty ukazují, že případ z července 

1897 zůstává nejextrémnější.  

 Výsledky získané z porovnání zkoumaných případů s obdobím 1961 – 2010 

dokazují, že index WEI je vhodný pro zhodnocení extremity historických případů. 

Výslednou hodnotu WEI velmi málo ovlivňuje počet stanic, ze kterých je počítán. Při 

přepočtu novodobých událostí na historickou staniční sít byla hodnota WEI zmenšena 

ve všech případech umístěných mezi pěti nejextrémnějšími. V roce 1997 došlo po 

přepočtu ke snížení o 3, 81 %, v roce 2002 o 2,6 % a v roce 1981 o 0,11 %. Z těchto 

příkladů se dá konstatovat, že při snížení počtu stanic hodnota WEI nepatrně klesne. 

Pravděpodobně by nejextrémnější událost z července 1897 měla vyšší hodnotu WEI, 

kdyby byla staniční sít početnější. Nejvyššího nárůstu by pak zřejmě dosáhl případ ze 

září 1890, kde se vycházelo pouze z dat 111 stanic. 
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8 ZÁVĚR 

Tato práce pojednává o hodnocení extrémních srážek na území České republiky 

v období od roku 1890 po rok 1903. Jedná se o události, které způsobily ničivé povodně 

letního typu. Věnuje se výpočtu hodnoty extremity  WEI (weather extremity index) po 

vybrané srážkové případy. Zhodnocení probíhá také pomocí vizualizace naměřených 

srážkových úhrnů a jejich doby opakování. Dále jsou pak zjištěné výsledky porovnány 

s již zpracovaným zhodnocením pomocí indexu WEI pro období 1961 až 2010.  

 Z výsledků vyplývá, že nejextrémnějším zkoumaným případem byla událost 

z července 1897. Její hodnota WEI dosáhla na nejvyšší historicky zjištěnou úroveň 

(v pořadí druhá událost z července 1997 má hodnotu 180,6). Zkoumané události měly 

poměrně dlouhou dobu trvání, kdy ve všech případech dosáhly minimálně doby trvání 

3 dny.  

 Při porovnání celkově pěti nejextrémnějších případů byl přepočítán index WEI 

pro tři nejextrémnější případy v letech 1961 až 2010. Výsledky ukazují, že v posledním 

desetiletí 19. století se v České republice vyskytly minimálně dvě situace, kdy 

naměřené srážky byly velmi extrémní. V roce 1897 pak dokonce došlo k absolutnímu 

maximu (z hlediska hodnoty WEI). V tomto případě stojí za zmínku také zasažení téměř 

celého území České republiky.  

 Na závěr si je důležité přiznat, že výsledky mohly ovlivnit jak data, která byly 

získaná z ročenky Jahrbuch des K. k. hydrographischen Central-Bureaus, tak počet a 

rozložení dostupných stanic. Výsledné rozdíly jsou však poměrně malé a tudíž pro 

celkový náhled jsou i tyto výsledky dostačující. Do budoucna by bylo dobré doplnit 

časovou řadu o události z období 1904 až 1960. V takovém případky by již bylo možné 

vyvodit eventuální trend v těchto extrémních událostech a případně i přesněji zjistit 

jakým směrem se ubýrá jejich trend (zvyšování intenzity, snižování intenzity, zvětšování 

plošného rozsahu, snižování plošného rozsahu atd.) 
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