Èeská republika: Povodnì a ochrana pøed nimi
“Žádná z dešových kapek nepøipustí, že zpùsobila povodeò.”

Pøívalové povodnì
Pøívalové povodnì (anglicky nazývané flash floods), jak již nasvìdèuje jejich pojmenování, jsou charakteristické
svým velmi rychlým vývojem. V èasovém období desítek minut až nìkolika hodin dochází zejména na malých
vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci vìtšinou dochází k podobnì rychlému
poklesu. Vzestupu hladin v tocích pøedchází èasto plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi.
Nebezpeèí pøívalových povodní spoèívá pøedevším v jejich rychlém a èasto neèekaném nástupu, ale také ve
velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu jako jsou èásti stromù a vìtví, ale i
èásti poboøených domù, mostù aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými úèinky proudící
vody.
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V okamžiku, kdy zaène hladina prudce stoupat, zbývají vìtšinou
nejvýše minuty na rychlou evakuaci lidí pøed nebezpeèným
živlem, než voda zaène zaplavovat obydlí, nebo než odøízne
únikové cesty. Rychle proudící voda i pøi malé hloubce podráží
lidem nohy a strhává jedoucí automobily do proudu, v nìmž není
možné plavat a který vás už nepustí zpìt na bøeh.
Pøívalové povodnì nastávají bezprostøednì po vypadnutí pøíèinné
srážky a jejich velmi rychlý vývoj neumožòuje jejich efektivní
pøedpovídání. Proto pøicházejí náhle a bez ohlášení.
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Nejèastìjší pøíèinou vzniku pøívalových povodní jsou
intenzivní pøívalové srážky spojené s výskytem silných
bouøek v letním období. Vznik bouøek a intenzivních srážek
je spjat s konvekcí, tedy s výstupem teplejšího vzduchu do
vyšších vrstev atmosféry. Pøi tom dochází k jeho
ochlazování a tím i ke kondenzaci vodní páry, kterou
obsahuje. Tak vznikají vodní kapky, èi ledové krystalky,
které my vidíme jako oblaka.

Extrémní srážkové úhrny vìtšinou nevznikají v jediné
bouøce, ale pøi liniovém seskupení bouøek (train effect) a
jejich následnému opakovanému postupu pøes totéž
území. Tento efekt se projevil na Novojièínsku v èervnu
2009 i na Rychnovsku v èervenci 1998 (na obrázku
vpravo).
Extrémní srážky mohou na našem území vypadnout
kdekoliv. Pøi vzniku katastrofálních pøívalových povodní
však nepøíznivì pùsobí i další faktory.
Jde pøedevším o charakteristiky reliéfu a krajiny. Èím vìtší je sklonitost území, tím rychleji voda stéká ze svahù do
koryt malých tokù, v niž rychle stoupá a získává svou kinetickou energii. Velkou roli samozøejmì hraje retenèní
schopnost krajiny. Zatímco v lese je velký objem vody zachycen v korunách stromù, v hrabance i v malých
prohlubních mezi koøeny, na loukách a orné pùdì je objem zadržené vody v terénních depresích a v pùdních pàech
mnohem menší, na zpevnìném asfaltovém povrchu pak témìø zanedbatelný.
Velmi významným faktorem je také aktuální nasycení povodí vodou, které vyjadøuje nakolik je retenèní schopnost
krajiny již zaplnìna vodou z døíve spadlých srážek.
Èeský hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha-Komoøany

http://www.chmi.cz
http://hydro.chmi.cz

Èeská republika: Povodnì a ochrana pøed nimi
“Gutta cavat lapidem (Kapající voda prodìraví kámen)”
Ovidius

Pøívalové povodnì v èervnu a èervenci 2009
Pøívalové povodnì v èervnu a èervenci postihly nìkolik lokalit v ÈR.
Kamenice a Bystrá
1. a 4. 7.
Vidnávka, Bìlá aj.
26. 6.

Blanice a Volyòka 27.6.

Luha a Jièínka 24.6.
Husí potok 2.7.

Oslava 2.7.
Jièínka – Nový Jièín
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Èas

Nejintenzivnìjší srážky postihly Novojièínsko 24. 6. 2009. Šlo o bouøky na
linii konvergence, které opakovanì pøecházely pøes toto území. Následkem
byla pøívalová povodeò na Luze a Jíèínce, ale také velká eroze pùdy.
Povodnì postihly také jižní Èechy, Dìèínsko a severní svahy Jeseníkù a
Rychlebských hor. Celkové škody byly vyèíslena na cca 8,5 mld.Kè.
Použity podklady z projektu Vyhodnocení povodní na území ÈR v èervnu
a èervenci 2009
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