
Nìkolik dní trvající intenzivní letní srážky, èasto 
zesílené v horských oblastech postupnì nasytí pùdu, 
která již dále není schopna zadržovat vodu a vznikají 
povodnì. Ty mohou postihovat velké plochy. 
Nebezpeèné je, pokud již pøed vlastní povodní bylo 
vlhké období a pùda tedy byla nasycena vodou již pøed 
zaèátkem pøíèinných srážek. Tento typ povodní 
postihuje malé øeky a potoky, ale i velké øeky, které 
zaplavují rozsáhlé oblasti øíèních niv až po nìkolik dní. 
Velké letní povodnì známe z historie nedávné, z let 
1997 a 2002, i dávné, napøíklad povodeò 1897 na Labi, 
1903 na Odøe a na Vltavì v letech 1890, ale i 1432 a 
1118.

Povodnì z táníPovodnì z tání

Velké povodnì zpùsobené táním snìhu vznikají v 
zimním a jarním období, od prosince do dubna. 
Nebezpeènými faktory jejich vzniku jsou velké 
množství snìhu, zejména v nižších a støedních 
nadmoøských výškách, zima bez výskytu dílèích tání, 
promrzlá pùda pod snìhovou pokrývkou, rychlé 
oteplení s celodenní teplotou vzduchu nad bodem 
mrazu, a pøedevším deš�ové srážky v prùbìhu oblevy.
Velké historické povodnì tohoto typu se u nás vyskytly 
napø. v letech 1784, 1845, 1940, v posledním období v 
roce 2000 na Jizeøe a 2006 na vìtšinì našeho území.

Letní povodnìLetní povodnì

Ledové povodnì jsou spojeny s oteplením po období 
mrazù, kdy se vytvoøil ledový pokryv vodních tokù. Pøi 
jarní oblevì dochází k rozlámání ledu a jeho pohybu v 
toku, nazývaném chod ledu, nebo døenice. Na místech 
s mìlkým dnem, v místech zúžení koryta nebo v 
místech pøekážek v toku se unášené kry hromadí a 
vytváøí ledové bariéry. Za nimi se potom voda vzdouvá 
a zaplavuje údolí. Podobná riziková místa na tocích 
jsou vìtšinou známa a pøi riziku vzniku ledových 
povodní kontrolována, pøedpovìdìt zda v dané situaci 
dojde k vytvoøení ledových bariér však není možné.

Letní pøívalové povodnìLetní pøívalové povodnì
Pøívalové povodnì vznikají následkem krátkodobých 
a velmi intenzivních pøívalových srážek, kdy bìhem 1 
až 6 hodin mùže vypadnout více než 100 mm srážek. 
Pøívalové srážky se vyskytují v letních bouøkách 
vzniklých na studených frontách. Rychlý pøísun srážek 
nestaèí pùda vsakovat a voda rychle po povrchu 
odtéká a èasto odnáší pùdní materiál a zpùsobuje 
erozi. I když zasažená plocha vìtšinou není velká, 
voda proudí velmi rychle, má velkou nièivou sílu a 
zpùsobuje velké škody. Velké pøívalové povodnì 
postihly napøíklad roku 1872 povodí dolní Berounky, 
1998 Rychnovsko, 2006 povodí horní Dyje a v roce 
2009 Novojièínsko, Dìèínsko, jih Èech a Jesenicko.

Ledové povodnìLedové povodnì
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“Nic není mìkèí a ohebnìjší než voda. Pøesto ji nic neodolá.”
Lao Tsu



Velký tok 
U velké øeky  nebezpeèí pøedstavuje hlavnì jarní tání a 
letní povodnì z dlouhotrvajících deš�ù. Vzestup vody je 
vìtšinou dlouhodobý, což umožòuje evakuaci osob i 
èásti majetku. Záplava však mùže postihnout rosáhlé 
území daleko od vodního toku a pøetrvat po nìkolik dní 
až týdnù.

Kde bydlíte - jaké povodnì vám hrozí?Kde bydlíte - jaké povodnì vám hrozí?

Svah
Pøi letních pøívalových povodních a 
intenzivních bouøkách mùže dojít k odtoku 
vody po povrchu. Voda tak mùže zaplavit i 
budovy mimo vodní toky, ležící na delších 
svazích. Voda s sebou unáší i pùdu a 
pùsobí tak škody erozí. Hrozí hlavnì 
škody na majetku v suterénních a 
sklepních prostorách.

Malý tok
Potoky a øíèky se nejèastìji rozvodní pøi 
letních pøívalech, kdy voda rychle stoupá a 
škodí svou prudkou silou. K rozvodnìní 
mùže dojít i pøi jarním tání, kdy voda mùže 
stoupat také velmi rychle. Vìtšinou není 
èas pro evakuaci majetku a je tøeba velmi 
rychlá evakuace obyvatel, nebo� hrozí 
nebezpeèí ztrát na životech.
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“Èím hlubší vody jsou, tím pomaleji plynou”
Korejské pøísloví


