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1 Postup m��ení a vyhodnocení 
 
Vyhodnocení povodn� na vybraných tocích a úsecích tok�, které nejsou sledovány pozorovací sítí 
vodom�rných stanic �HMÚ, bylo provedeno pracovníky Výzkumného ústavu vodohospodá�ského 
T.G.M. V roce 2003 bylo v návaznosti na pr�zkumy a práce provedené v roce 2002 dokon�eno 
geodetické zam��ení profil�, byly vypo�ítány kulmina�ní pr�toky a zhodnoceny jejich velikosti 
v porovnání se srážkami. V n�kterých p�ípadech byly pro vyhodnocení využity výsledky ú�elových 
pozorování VÚV T.G.M  i pozorování �HMÚ. 
Volba profil� a �í�ních úsek� sm��ovala k t�mto cíl�m: 
-  p�isp�t k zvýšení spolehlivosti stanovení pr�tok�   Otavy v Písku  a Berounky v Beroun�  
- vy�íslit pr�toky z malých, extrémn� postižených povodí, kde vodom�rné stanice nebyly nebo byly 

zcela zni�eny 
- objasnit velikost p�ítok� z povodí mezi vodom�rnými stanicemi (zejména v povodí Berounky) 
- poskytnout podklady pro zp�esn�ní návrhových veli�in na malých povodích. 
Pro vyhodnocení kulmina�ních pr�tok� byl proveden 
- pr�zkum v povodí a vyzna�ení maximální hladiny 
- geodetické zam��ení p�í�ných a podélných profil� v toku nebo objekt� (mosty) 
- hydraulické výpo�ty kulmina�ních pr�tok� 
- porovnání výsledk� z n�kolika profil� na stejném toku  
- konstrukce hydrogramu, pokud jsou k dispozici vodom�rná pozorování ze stanic mimo standardní sí� 
�HMÚ 

- porovnání pom�r� specifických kulmina�ních pr�tok� a  srážek na povodí, p�ípadn�  s využitím 
výsledk� radarových pozorování. 
 

Pozornost byla v�nována oblastem s extrémními nam��enými srážkovými úhrny a tok�m z nich 
vytékajícím, zejména severovýchodní �ásti Krušných hor (povodí Oh�e a Bíliny), Novohradským horám 
(povodí Malše), povodí horní Vltavy, dále povodí Klabavy a T�emošné. Na toku Pole�nice (levostranný 
p�ítok Vltavy v �eském Krumlov�), kde prob�hly v lét� roku 2002 t�i významné povodn� krátce po sob�, 
byl proveden pr�zkum a vyhodnocení všech t�í vln.  
Kulmina�ní pr�tok byl vypo�ten a vyhodnocen v 57 profilech. P�ehled výsledk� m��ení je uveden 
v Tabulce 1, p�íklad vyhodnocení pro jeden profil uvádíme v P�íloze 1, dokumentace k v�tšin� 
zam��ených profil� je k dispozici na p�iloženém CD ve form� soubor� textového editoru Word. 
V Tabulce 1 je uvedeno �íslo souboru, v kterém jsou výsledky pro daný profil na CD uloženy. 
Rozmíst�ní profil� je v mapce na Obr.1. 



 

 2 Shrnutí výsledk� vyhodnocení  
 

Povodí Berounky 
Pr�toky, vyhodnocené na p�ítocích Berounky -  Úslav�,  T�emošné, Klabav�, Zbirožském potoce i na 
vlastní Berounce potvrdily významný nár�st pr�toku v trati Berounky od ústí Úslavy až do Berouna. 
Zam��ení maximálních hladin povodn� 2002 v n�kolika profilech na Berounce a jejich srovnání 
s hladinami katastrofální povodn� z roku 1872 (hladina v Srbsku byla v roce 2002 jen o 55 cm níže) spolu 
s výpo�ty pr�toku p�isp�ly ke zvýšení spolehlivosti stanovení pr�tok�  dolní Berounky.  
 
Krušné hory  
Vyhodnocování kulmina�ních pr�tok� na nepozorovaných tocích bylo zahájeno bezprost�edn� po 
srpnové povodni v povodí Dubské Byst�ice a na malých tocích v Krušných horách. Na podstatné �ásti 
h�ebene Krušných hor p�esáhly srážky úhrn 200 mm, ve stanici Cínovec byla dosažena hodnota 
jednodenního úhrnu dne  12.8. 313   mm, což je druhý nejv�tší zaznamenaný jednodenní úhrn v �R za 
celou dobu, co se srážky pozorují. Srážka prob�hla ve dvou dnech, takže celkový úhrn p�í�inné srážky je 
v oblasti Cínovce cca 400 mm. Srážkové pole bylo rozloženo na náv�trné n�mecké stran�, sm�rem do 
�ech od h�ebene hor se srážky prudce snižovaly, takže rozvodn�ny byly zejména horní toky 
levostranných p�ítok� Oh�e a Bíliny.  
Z pr�zkumu vyplynulo, že pouze na Dubské Byst�ici prob�hla povode� s mimo�ádnými d�sledky, 
v ostatních posuzovaných tocích nebyly patrné žádné úkazy, které by sv�d�ily o výjime�nosti odtokové 
situace. Celkem bylo na Dubské Byst�ici za a jejích p�ítocích zam��eno a vyhodnoceno 7 profil�, 
kulmina�ní pr�toky byly vyhodnoceny pro potoky Bou�livec, Zálužanský, Rybný, Telnický, Slatina, 
Petrovický, Hutná. 
Pr�toky, vyhodnocené na Dubské Byst�ici (nap�íklad p�i vtoku do obce Dubí  z povodí 11,5 km2 pr�tok 
30 m3.s-1), mírn� p�esahují úrove� pr�tok� se stoletou dobou opakování. Ni�ivý ú�inek povodn� na 
upravený tok byst�iny spo�íval zejména v tom, že povode� m�la dlouhé trvání, dané dlouhou dobou dešt� 
a zcela extrémní odtokovou výšku p�ibližn� 300 mm, což je 2,5 násobek výšky, udávané v této oblasti 
jako hodnoty se stoletou dobou opakování.  Každé narušení upraveného �e�išt� se vlivem dlouhého trvání 
velkých pr�tok� mohlo významn� rozvinout, také pohyb splavenin (i extrémn� velkých kamen�) byl 
v celkovém množství extrémní. Obec Dubí byla z podstatné �ásti uchrán�na ni�ivého ú�inku hrubých 
splavenin tím, že zna�ná �ást jich byla zachycena ve t�ech p�ehrážkách, které jsou na toku mezi 
Cínovcem a Dubím. Všechny t�i byly zcela zapln�ny hrubými sedimenty. Nejhorší následky nastaly 
v dolní �ásti Dubí, kde vlivem ucpání mostk� podstatná �ást vody byla usm�rn�na mimo �e�išt� a po 
pr�toku obcí se vrátila do vlastního koryta až po n�kolika kilometrech.  
Na ostatních uvedených tocích v Krušných horách prob�hly povodn� st�ední velikosti, p�i zna�ném úhrnu 
srážek to lze vysv�tlit tím, že povodí nebyla nasycena p�edcházejícími srážkami, naopak byla v režimu 
minimálních pr�tok�. 
Na Obr. 2 až 4 jsou hydrogramy pr�toku z období povodn� z n�kolika malých vodních tok� z Krušných 
hor. 
Na pr�zkumech a výpo�tech pr�tok� v povodí Dubské Byst�ice se podílel Ing. Aleš Havlík, CSc.  Zpráva 
„Vyhodnocení kulmina�ních pr�tok� na Dubské Byst�ici v pr�b�hu povod�ové situace v srpnu 2002“ je  
na p�iloženém CD. 
 
Novohradské hory 
Srážkom�rné stanice v Novohradských horách nam��ily za období 6. – 15. 8. 2002 jedny z nejvyšších 
hodnot v �eské republice (Pohorská Ves - 451 mm). V pr�m�ru dosahoval v povodí Malše, která 
Novohradské hory odvod�uje, srážkový úhrn za p�í�inné období zhruba 375 mm. Pr�toky byly 
vyhodnoceny v 8 profilech na Malši a n�kolika jejích pravostranných p�ítocích. Specifický odtok nap�. 
z povodí Poho�ského potoka dosáhl hodnoty p�ibližn� 1,3  m3.s-1.km-2. 
 
Povodí Otavy 



Otava byla vyhodnocována ve dvou profilech, Písek - Zátaví a Katovická hora. Oba profily byly 
vyhodnocovány ustáleným nerovnom�rným proud�ním metodou po úsecích, výsledky byly p�ísp�vkem 
k výslednému stanovení pr�tok� dolní Otavy. 
 

Povodí Pole�nice 
Na Pole�nici, která má plochu povodí 198,09 km2 a na jejím nejv�tší p�ítoku Chvalšínském potoce, který 
má plochu povodí 97,6 km2, se vyskytly v pr�b�hu 26 dn� t�i extrémní povodn�. První se vyskytla 7. 
srpna, druhá 12. srpna a t�etí 1. zá�í.  

Povode� 7. srpna 2002 
První povod�ová situace v roce 2002 se na �eskokrumlovsku vyskytla 7. srpna. Zp�sobily ji 
dlouhotrvající vydatné dešt�. Déš�, který zasáhl celé povodí, za�al 6. srpna 2002 asi kolem 18:00 h. Podle 
dokumentu OkÚ �. Krumlov „Zpráva o povodni v okrese �eský Krumlov srpen – zá�í 2002“ byl na 
Pole�nici ve 13:00 h, kdy v limnigrafické stanici byl stav 190 cm  (po naší oprav�, zpráva udává 90 cm) a 
pr�tok �inil asi 48 m3s-1. Lze odvodit, že v dob� kulminace �inil pr�tok kolem 130 m3s-1.  

O Chvalšínském potoce víme, že ve Chvalšinách dosáhla hladina úrovn� b�ehových hran, což odpovídá 
pr�toku kolem 25 m3/s a dále, že se p�elil obtokový kanál ekologické nádrže na potoce Borová ve 
Chvalšinách. Kanál má kapacitu 10 m3s-1, jak jsme zjistili p�i vyhodnocování povodn� z 19. srpna 2001, a 
pr�tok musel p�ekra�ovat tuto hodnotu. Odhadujeme, že pod soutokem s Hejdlovským potokem protékalo 
Borovou 20 - 25 m3s-1 . To je zárove� hodnota odpovídající p�ítoku z potoka Borová do Chvalšínského 
potoka. �ili pod soutokem s Borovou protékalo Chvalšínským potokem 45 - 50 m3s-1. P�ítoky dalších 
potok� dosáhl kulmina�ní pr�tok v profilu ústí odhadem asi 60 – 70 m3s-1. 

 

Povode� 12. srpna. 2002 

Ze zm��ených hodnot profil� toku a most� jsme vypo�etli kulmina�ní pr�toky v n�kolika profilech 
Pole�nice a jejích p�ítok�. Tak jsme zjistili, že v obci Kájov �inil kulmina�ní pr�tok Pole�nice 12. srpna 
kolem 110 m3s-1. Pod obcí Kájov se vlévá do Pole�nice Chvalšínský potok. Tím podle našich m��ení 
p�itékalo 90 m3s-1 a pod soutokem Pole�nicí protékalo v dob� kulminace kolem 200 m3s-1.  

Pole�nice nad ústím Chvalšínského potoka má plochu povodí 84,75 km2 a specifický maximální odtok 
�inil 1,30 m3s-1km-2. Chvalšínský potok má plochu povodí 97,62 km2 a specifický maximální odtok �inil 
0,93 m3s-1km-2. Rozdílnost hodnot je dána p�edevším rozdílnou velikostí srážek. V povodí Pole�nice byly 
srážky vydatn�jší. Ve stanici Slavkov, která je na rozvodnici povodí Pole�nice a Strážného potoka, se 
udává úhrn srážek 11. srpna 157,4 mm, což je úhrn o více než 100 mm v�tší než nap�. ve stanici �. 
Krumlov. I v porovnání s ostatními stanicemi je úhrn ve stanici Slavkov výrazn� vyšší než v ostatních. 
Pro Chvalšínský potok je rozhodující stanice �ervený Dv�r, která je od obce Chvalšiny vzdálena 2 km. 
V té �inil úhrn srážek 11.srpna 74,1 mm.   

Pole�nice pod ústím Chvalšínského potoka má plochu povodí 182,37 km2 a po ústí se její plocha povodí 
zv�tšuje o 15,7 km2. Z tohoto díl�ího povodí, v kterém je hlavním tokem Hu�nice p�itékalo v dob� 
kulminace povodn� asi  13 m3s-1. M�žeme tak tvrdit, že v dob� mezi 7. a 8. h 12. srpna 2002, kdy 
Pole�nice v �. Krumlov� kulminovala, �inil pr�tok 210 – 220 m3s-1. To je ve vztahu k dnes uvád�né 
stoleté vod� 110 m3s-1 pr�tok dvojnásobný a p�esahuje tisíciletou vodu.  
 

Povode� 1. zá�í 2002 

Povode� 1. zá�í vznikla ze srážek v trvání 5 – 6 h. V dob� od 4:00 h do 5:00 h m�la srážka nejv�tší 
intenzitu a byla doprovázena bou�kou. Ve stanici �eské Bud�jovice napršelo podle ombrografického 
záznamu od 3:00 h do 4:00 h 31 mm. 

Podle videozáznamu pr�b�hu povodn�, po�ízeného Obecním ú�adem Kájov, kulminovaly potoky pod 
Kájovem kolem 10:00 h. Zpráva o povodni M�stského ú�adu �. Krumlov uvádí stavy vody v profilu 
poškozené limnigrafické stanice za povodn� 7. srpna. Podle tohoto údaje dosáhla Pole�nice maximální 
hladiny ve 12:05 a to 240 cm. Tento stav trval ješt� ve 12:15 h. Ve 13:30 byl stav 220 cm. 



Z dostupných údaj� o srážkách lze odvodit, že Chvalšínským potokem p�i jeho kulminaci p�itékalo 80 – 
85 m3s-1 a Pole�nice v profilu limnigrafické stanice dosáhla pr�toku 115 - 135 m3s-1. 

Souhrn 

Kulmina�ní pr�toky t�í extrémních povodní odvozené ze zm��ených hodnot p�ináší p�ehled v Tabulce 2. 

 

Tabulka 2. Kulmina�ní pr�toky – Pole�nice a Chvalšinský potok 

Pr�tok v m3s-1 Datum 
Pole�nice n. Chval. p. Chvalšínský p. ústí Pole�nice ústí 

7. srpna 2002 55 – 65 60 – 70 120 - 140 
12. srpna 2002 110 – 120 90 210 - 220 
1. zá�í 2002 40 – 50 80 – 85 115 - 135 

 

Z pohledu dosavadního údaje o velikosti stoleté vody v ústí Pole�nice 110 m3s-1, to jsou �ísla, která 
ukazují, že bude vhodné se zamyslet nad stávajícím p�ístupem k návrhovým pr�tok�m na menších 
povodích.  
 
 
Povodí K�emžského potoka 
V povodí K�emžského potoka, které má plochu 127 km2, se stejn� jako na Pole�nici vyskytly v pr�b�hu 
26 dn� t�i extrémní povodn� (7.8., 12.8. a 1.9.). Kulmina�ní pr�toky byly vypo�teny ve 3 profilech. 
Hodnoty kulmina�ních pr�tok� za jednotlivých povod�ových situací udává tabulka 3. V horní a st�ední 
�ásti potoka se nejv�tší pr�toky vyskytly 12. srpna. Ve všech t�ech profilech byla v ten den p�ekro�ena 
dnes uvád�ná hodnota stoleté vody (Brloh Q100 = 45 m3/s, K�emže 68 m3/s, Holubov 81 m3/s). V dolní 
�ásti potoka (pod K�emží) se nejv�tší pr�tok vyskytl 1. zá�í, kdy v profilu Holubov – most �inil 
kulmina�ní pr�tok 120 m3/s. Ve zbývajících profilech, p�edevším pak v profilu Brloh, byly pr�toky 
výrazn� menší. Tato situace byla zp�sobena p�ívalovou srážkou, která m�la jádro v prostoru  vymezeném 
horou Kle� a obcemi K�emže a Holubov. Ve stanici K�emže byla zaznamenán úhrn srážek 96,6 mm. 
 

Tabulka 3. Kulmina�ní pr�toky na K�emžském potoce  

Pr�tok v m3/s Datum 
Brloh K�emže Holubov 

7. srpna 2002 39 45 45 
12. srpna 2002 58 90 95 
1. zá�í 2002 17 70 120 

 
 
 



 

3 Záv�r 
 
Povode� v srpnu 2002 byla zp�sobena regionálním dešt�m o trvání až 3 dny, postihla zejména v�tší toky. 
I na malých povodích, v kterých vypadly srážky mimo�ádné velikosti, prob�hly extrémní povodn�. 
Velikost specifického kulmina�ního pr�toku vztažená k ploše povodí nikde nep�ekro�ila dosud známá 
maxima, viz obr. 5.  N�kolikanásobný výskyt extrémní povodn� na povodí  Pole�nice a K�emžského 
potoka b�hem 1 m�síce  a také objem odtoku povodn� na Dubské Byst�ici pat�í mezi jevy, jejichž výskyt 
nikdo nep�edpokládal. Získané poznatky tak posunuly hranice jev�, se kterými je t�eba po�ítat p�i 
stanovení návrhových hydrologických veli�in. 
 



Tabulka 1. P�ehled vyhodnocení pr�tok� srpnové povodn� 2002 v nepozorovaných profilech  

�íslo 
profilu Tok Profil 

Úhrn 
srážek   
6.-15.8. 
[mm] 

Kulmina�ní 
pr�tok 
[m3.s-1] 

Plocha 
povodí 
[km2] 

 Specifický 
odtok  

[m3.s-1.km-2] 

Povodí Berounky      
0 Berounka Srbsko - lávka 166 2300 8577 0,3 
0 Berounka Srbsko - býv. lom 166 2300 8578 0,3 
1 Klabava Dob�ív 248 175 118 1,5 
2 Klabava Hrádek - Kocanda 246 140 169 0,8 
3 Klabava nádrž Klabava 230 238 331 0,7 
4 Klabava Nová Hu�, stanice �HMÚ 227 295 359 0,8 
5 Klabava pod Chrástem, most 227 300 366 0,8 
6 Klabava Chrást, u továrny Elis 227 323 367 0,9 
7 Holoubkovský p. Borek, most pod Boreckým rybníkem 214 77 79 1,0 
8 Ejpovický p. ústí do Klabavy 210 11 7,4 1,5 

27 T�emošná T�emošná, kamenný most 158 59 191 0,3 
28 T�emošná B�ízský mlýn 160 56 207 0,3 
29 T�emošná Hromnice - Žichlice, most 160 62 216 0,3 
30 T�emošná T�emošnice, nad truhlá�stvím 160 54 227 0,2 
31 T�emošná pod Chotinnou 161 60 241 0,2 
32 T�emošná Kacé�ov, most 161 63 244 0,3 
33 Úslava Ždírec, most 217 220 374 0,6 
34 Bradava Spálené Po�í�í, most 242 107 80 1,3 
48 Zbirožský p. Podmokelský mlýn 163 60 149 0,4 
49 Zbirožský p. Mlýn Slapnice 163 80 155 0,5 

Povodí Oh�e, Bíliny a Gottleuby      
10 Bou�livec pod Lahoští 227 11,6 33,9 0,3 
11 Hutná nad Málkovem 202 2,8 10,1 0,3 
12 Petrovický potok Petrovice 228 4 2,9 1,4 
13 p�eložka Zalužanského p. pod nádrží Kate�ina 88 3,7 56,8 0,1 
14 Slatina Krásný Les, nad Mordovou roklí 273 4,5 3,2 1,4 
15 Byst�ice mostek u zatá�ky pod Cínovcem 347 5,7 1,35 4,2 
15 Byst�ice neupravené koryto pod mostkem 347 11,5 4,08 2,8 
15 Liš�í potok stupe� nad ústím do Byst�ice 347 5,5 1,97 2,8 
15 Byst�ice stupe� pod ústím Liš�ího p. do Byst�ice 347 17,5 6,53 2,7 
15 Byst�ice p�írodní koryto nad p�ehrážkou 347 22 6,58 3,3 
15 Byst�ice p�ehrážka 347 25 7,09 3,5 
15 Byst�ice dlážd�né koryto pod p�ehrážkou 347 33 8,59 3,8 
16 Telnický potok p�ehrážka nad Telnicí 237 3,9 6,6 0,6 
17 Rybný potok stupe� pod Krásným lesem 285 20 10,4 1,9 

Povodí Malše      
18 �erná pod Benešovem 405 77 64 1,2 
19 Poho�ský p. pod Leopoldovem 404 52 21 2,5 
20 Poho�ský p. Pohorská Ves, most 404 98 32 3,1 
21 Poho�ský p. Mezi�í�í, nad pilou 404 66 48 1,4 
22 Svinenský p. Žumberk, BP rybníka 347 27 27 1,0 
23 Stropnice Dolní Stropnice, propustek nad obcí  386 12 14 0,9 
24 Malše Dolní Dvo�išt� 335 245 116 2,1 

Povodí Otavy      
35 Otava Katovická hora 247 340 1133 0,3 
36 Otava Písek - Zátaví 252 1450 2903 0,5 

Povodí Pole�nice      
37 Pole�nice Ho�ice 302 28 29,3 1,0 
38 �ertice soutok s Pole�nicí 324 31 8,4 3,7 
39 Kališt� soutok s Pole�nicí 343 20 5,3 3,8 
40 Pole�nice Novosedly 315 100 72,5 1,4 
41 Pole�nice Kájov 315 110 82,7 1,3 
42 Chvalšinský p. Obec Chvalšiny 288 35 47,9 0,7 
43 Chvalšinský p. K�enovský Dv�r 269 87 95 0,9 
44 Chvalšinský p. soutok s Pole�nicí 269 90 97,6 0,9 

Povodí Vltavy      
0 K�emžský potok Brloh, hlásný profil 285 58 41,1 1,4 
0 K�emžský potok Kremže, most 285 90 84,7 1,1 

47 K�emžský potok Holubov, most 285 120 107 1,1 
25 K�emžský potok T�ísovský Hamr 285 160 126 1,3 
26 Smutná Modlíkov, most 263 65 53 1,2 
9 Kocába Kansas, nad Št�chovicemi 149 80 307 0,3 

 



Obr.1 Rozmíst�ní zam��ených profil� 
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Obr. 2 Hydrogram pr�toku - Bou�livec, profil Lahoš�, srpen 2002
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Obnr.3   Hydrogram pr�toku - Jílovský potok nad Libouchcem, srpen 2002
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Obr.4  Hydrogram pr�toku - Hutná nad št�rkovou p�epážkou Málkov, srpen 2002
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Obr. 5  Specifické kulmina�ní pr�toky k plochám povodí 


