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Abstract 

Relationships between atmospheric circulation and long-term series of peak discharges on the Vltava river 

in Prague in 1881-2000 were studied using the Hess-Brezowsky catalogue of weather types 

(Grosswetterlagen). There are two distinct sorts of floods, the winter floods (linked to a combination of 

melting snow cover and a large-scale liquid precipitation, and occurring in winter hydrological half-year) 

and summer floods (caused by a heavy precipitation in summer hydrological half-year and April). The two 

mechanisms leading to floods correspond to distinctly different weather patterns, with positive (negative) 

temperature anomalies in three days preceding a peak-discharge in winter (summer) floods. During winter 

floods, zonal flow dominates in four days before a peak-discharge while a flow with the northern component 

is more frequent compared to the long-term mean during 5 to 10 days before the maximum flood. For 

summer floods, on the other hand, zonal flow is reduced and low / trough over central Europe, types with a 

high over Fennoscandia, with a north flow and southeast cyclonic type all occur with increased frequencies 

in four days preceding the peak-discharge. Analysis of the link between floods and the Hess-Brezowsky 

weather types supports the idea of different circulation sources of the winter and summer floods in Bohemia 

and partly reveals causes of the long-term variability of summer floods in Prague. 
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1. Úvod 

Povodně patří mezi hydrometeorologické jevy s největším dopadem na společnost. Nedávný výskyt více než 

stoletých povodní ve střední Evropě (1997, 2002) znovu oživil i otázky souvislosti povodní a 

předpokládaného zesílení hydrologického cyklu v budoucím klimatu s globálním oteplováním. Zvýšení 

četnosti a velikosti povodní je pravděpodobným scénářem klimatické změny ve střední Evropě a i z tohoto 

důvodu se věnuje studiu povodní, jejich meteorologických příčin a možností omezení společensko-

ekonomických dopadů značná pozornost. 

V Praze působila velká voda v minulosti mnoho škod; několikrát byl mj. pobořen Karlův most. Od roku 

1941 se zde přitom (až do roku 2002) vyskytla nejvýše 10letá voda, po roce 1954 nejvýše 5letá. Tuto 

absenci velkých povodní laická veřejnost mylně přisuzovala výhradně příznivým vlivům vltavské kaskády, 

k čemuž přispělo zejména velké vodní dílo Slapy, které bezprostředně po svém dobudování výrazně snížilo 

kulminační průtok povodně v červenci 1954. Vodní díla na Vltavě však v žádném případě nepředstavují 

ochranu Prahy před ničivými povodněmi (Kašpárek a Bušek, 1990). Dlouhé období „povodňového klidu“ 

ukončila až povodeň ze srpna 2002, v Praze prokazatelně největší od roku 1432 a velmi pravděpodobně 
s touto dosud historicky nejmohutnější povodní (Kotyza et al., 1995) srovnatelná. 

Tento příspěvek se zabývá meteorologickými příčinami povodní na Vltavě z dlouhodobého hlediska. 

Využívá přitom dlouhou řadu pozorování vodních stavů na Vltavě v Praze, sahající do roku 1825, a katalog 

typizací povětrnostních situací podle německé povětrnostní služby, který existuje od roku 1881. 



 

2. Data 

a. Kulminační průtoky v Praze na Vltavě 
Průtoky ve vrcholech povodňových vln dosahující alespoň hodnoty 2letého průtoku (Q2=1090 m3/s; kol., 

1996) v Praze na Vltavě byly k dispozici za období 1851-2000. Základním zdrojem údajů byl Novotný 

(1963) a Databanka kulminačních průtoků ČHMÚ; v případě nesouhlasu mezi těmito dvěma zdroji nebo 

existence podezřelých údajů byly sporné případy dohledány v archivu ČHMÚ v Brozanech. Podstatná část 

kontroly byla provedena rovněž srovnáním údajů o průtoku na Vltavě v Praze a na Labi v Děčíně, zejména 

pokud jde o čas kulminace (průměrná postupová doba povodňové vlny mezi Prahou a Děčínem je necelých 

24 hodin) a výšku kulminace (podíl Qk-Děčín / Qk-Praha se pohybuje běžně v rozmezí 1 až 2, s výjimkou 

některých letních povodní, kdy může být <1). V konečném souboru dat tak byly některé případy 

z Novotného (1963) i z Databanky ČHMÚ vypuštěny nebo opraveny (např. chybné datum), jiné přidány; 

vyřazeny byly rovněž všechny případy kulminačních průtoků, pokud byl časový interval mezi sousedními 

kulminacemi kratší než 12 dní. 

U případů po roce 1954 včetně bylo uvažováno ovlivnění průtoků vltavskou kaskádou podle Kašpárka a 

Buška (1990), po roce 1990 byl odhad proveden ve spolupráci s pracovníky dispečinku Povodí Vltavy a 

ČHMÚ. Použitá řada by proto neměla být vybudováním přehrad na Vltavě, které vedlo po roce 1954 ke 

snížení povodňových průtoků zejména u menších povodní, ovlivněna. 

Poloha vodočetné stanice v Praze se sice v průběhu let (v souvislosti s úpravami na toku, zejména 

budováním jezů) několikrát měnila, na povodňové průtoky by však tyto změny neměly mít významnější vliv. 

Vzniklou velmi dlouhou řadu kulminačních průtoků lze tedy pokládat za do značné míry homogenní. 

 

b. Cirkulační typy 

Využit byl Hess-Brezowského katalog povětrnostních situací pokrývající období 1881-2000 (Gerstengarbe 

et al., 1999). Subjektivně určené typy popisují charakter atmosférické cirkulace v západní a střední Evropě a 

dobře vystihují i poměry v Čechách. Katalog rozlišuje 29 typů, které lze sdružit do 10 tzv. hlavních typů a 3 

cirkulačních skupin (zonální, smíšená a meridionální). Katalog je pokládán za homogenní, přestože se od 40. 

let minulého století při klasifikaci přihlíží rovněž k výškovým polím. 

 

3. Výsledky 

a. Typy povodní v Praze 

Většinu povodní v Praze lze přiřadit jednoznačně do jednoho ze dvou typů, které se vyznačují výrazně 
odlišnými meteorologickými i cirkulačními charakteristikami (Kakos, 1983). Zatímco u letního typu povodní 

(L) jsou bezprostřední příčinou trvalé intenzivní srážky, zasahující rozsáhlé území obvykle po několik dní, 

k nimž jako podružný faktor přistupuje i nasycenost povodí (Kakos a Kulasová, 1990), u zimního typu (Z) 

hraje kromě dešťových srážek velkou roli tání sněhové pokrývky a s tím související rychlost větru, 

promrznutí půdy, existence ledových jevů na tocích apod. (Kakos, 1983). Pouze zcela ojediněle se 

(vzhledem k velké rozloze povodí) na Vltavě v Praze vyskytuje velká voda, jejíž hlavní příčinou jsou 

bouřkové přívalové srážky na malé části povodí; tato situace byla charakteristická pro velkou povodeň z 

roku 1872, která byla způsobena téměř výhradně přítokem z Berounky. V období od roku 1881 se podobná 

situace pravděpodobně neopakovala. 

Povodně typu L se vyskytují od dubna do října, typu Z od listopadu do března. Pro všechny povodně typu 

Z jsou charakteristické kladné odchylky teploty od dlouhodobých průměrů příslušných dní D-3 až D-1 před 



dnem s kulminací D, které činí v některých případech až +8°C (průměr za 3denní období, použita teplotní 

měření z Prahy-Klementina). Naproti tomu u povodní typu L převládají (až na 3 výjimky) ve stejném období 

výrazně záporné odchylky teploty od normálu, blížící se opět až -8°C. Teplotní charakteristika byla u 

některých povodní v březnu a dubnu kritériem pro klasifikaci povodně. Pouze několik málo povodní nebylo 

možné jednoznačně zařadit do typu L nebo Z a jsou ve shodě s Kakosem (1983) označeny jako neurčité (N); 

jedná se vesměs o případy z března nebo první poloviny dubna, pro které jsou charakteristické záporné 

odchylky teploty od normálu (březen), což však vzhledem k roční době nevylučuje významný příspěvek 

tající sněhové pokrývky, nebo teploty blízké normálu (v dubnu). Přehled četnosti jednotlivých typů povodní 

v období 1851-2000 a jejich charakteristiky uvádí tab. 1. Za pozornost stojí skutečnost, že zatímco v celém 

souboru mírně převládají povodně typu Z, u případů s vyšší n-letostí kulminačních průtoků jsou četnější 

povodně typu L. 

 

Tab. 1: Četnosti a charakteristiky jednotlivých typů povodní v Praze na Vltavě v období 1851-2000. 

Průměrná teplota a srážky jsou určeny podle Prahy-Klementina. 

typ 
povodně 

počet 
případů 

prům. teplota ve 
dnech D-3 až D-1 

- odchylka od 
normálu [°C] 

prům. úhrn srážek 
ve dnech D-3 až 

D-1 [mm] 

četnost výskytu 
mezi 20 největšími 

povodněmi 

četnost výskytu 
mezi 10 největšími 

povodněmi 

Z 48 4.4 9.7 8 3 
L 30 -3.2 36.4 9 6 
N 9 -1.1 7.6 3 1 

 
b. Souvislost povodní typu L s atmosférickou cirkulací 

Pro letní povodně bývá typický pomalý postup tlakové níže z oblasti severní Itálie převážně 
k severovýchodu. Území Čech leží v týlové části cyklóny s převládajícím prouděním studeného vzduchu ze 

SZ kvadrantu v přízemní vrstvě, ale relativně teplého a vlhkého vzduchu od jihu až východu ve vyšších 

hladinách. Tato teplotně asymetrická cyklóna s frontálním rozhraním podporuje vznik a vypadávání 

intenzivních trvalých srážek na území o velké rozloze, místy i s bouřkovými přívalovými dešti. V horských 

oblastech bývají srážky zpravidla zesilovány orografickými efekty. 

Pro posouzení vlivu atmosférické cirkulace typizované podle Hesse a Brezowského na vznik povodní byl 

vytvořen koeficient (k), který dává do podílu relativní četnost daného cirkulačního typu při povodňové 

situaci ke klimatologické četnosti typu v daném období roku (tab. 2). Hodnota tohoto koeficientu vyšší než 1 

naznačuje, že typ se při povodních vyskytuje častěji než je dlouhodobý průměr. Povodňová a 

předpovodňová situace byla rozdělena na dvě období, a to 10 až 5 dní před kulminací (kdy se předpokládá 

souvislost s cirkulací spíše u zimních povodní) a 4 až 1 den před kulminací. 

Nejvyšší hodnoty k ve dnech D-4 až D-1 jsou při letních povodních u typů SEZ (jihovýchodní cyklonální) a 

TM (níže nad střední Evropou), a dále u typů s výší nad Fennoskandií (HFA, HFZ, HNFZ), u situací se 

severní složkou proudění (NWA, NWZ, NEA, NEZ) a brázdy nad střední Evropou (TRM). Ve dnech D-10 

až D-5 je souvislost s cirkulací méně výrazná, za zmínku stojí pouze vysoká hodnota k u TM; srážky spojené 

s chladným cyklonálním počasím v těchto dnech mohou přispívat k nasycenosti povodí i zvýšení průtoků. 

Pokud jde o relativní četnosti výskytu v povodňových situacích, pokrývají typy se severní složkou proudění, 

níže nebo brázda nad střední Evropou, jihovýchodní cyklonální a výše nad Fennoskandií 68% dnů D-4 až D-

1 před kulminacemi letních povodní. Snížena oproti dlouhodobému průměru je především četnost 

anticyklonálních situací nad střední Evropou a zonálních typů. 



Uvažujeme-li pouze 10 největších letních povodní v Praze v období 1881-2000, dostáváme ve dnech D-4 až 

D-1 extrémně vysokou hodnotu k=13.6 pro jihovýchodní cyklonální typ SEZ, což do značné míry souvisí 

s malou klimatologickou četností této situace (<1.0%), a vysoké hodnoty dále především pro typy se severní 

složkou. Pestrost cirkulačních podmínek bezprostředně vedoucích k intenzivním letním srážkám a následně 
povodním je však i pro 10 největších letních povodní značná; situace uvedené u letních povodní v tab. 2 

zahrnují 73% dnů D-4 až D-1, z toho největší podíl, 45%, tvoří dny se severní složkou proudění. Za 

povšimnutí opět stojí velmi vysoká hodnota k pro níži nad střední Evropou ve dnech D-10 až D-5 před 

velkou povodní i zvýšené četnosti severních typů v tomto období, které tak mohou vytvářet vhodné 

podmínky (deštivé počasí, nízké teploty, omezený výpar, rostoucí nasycenost povodí) pro rozvíjející se 

povodňovou situaci. Nápadná je pro toto období rovněž téměř naprostá absence výrazně anticyklonálních 

cirkulačních typů nad střední Evropou. 

 

Tab. 2: Souvislost Hess-Brezowského cirkulačních typů s povodněmi. Uvedeny jsou typy, jejichž četnosti 

jsou výrazně zvýšeny proti dlouhodobému normálu (k ≥ 2.0). Z (L) označuje zimní (letní) typ povodně, D-

10, D-5, D-4 a D-1 jsou dny před kulminací. Popis koeficientu k je uveden v textu. 

typ L /  
D-10 až D-5 

L /  
D-4 až D-1 

typ Z /  
D-10 až D-5 

Z /  
D-4 až D-1 

níže nebo brázda 
nad střední 
Evropou: TM, TRM 

4.7, - 3.9, 2.0 západní: WZ, WS -, 2.1 2.5, 4.4 

typy se severní 
složkou proudění: 
NWA, NEA, NEZ 

-, 2.0, - 2.6, 2.6, 2.0 jihozápadní 
cyklonální (SWZ) 

- 2.1 

jihovýchodní 
cyklonální (SEZ) 

- 5.5 typy se severní 
složkou: NZ, NWA, 
NEA 

3.2, 3.1, 2.4 -, -, - 

výše nad 
Fennoskandií: HFA, 
HFZ, HNFZ 

-, 2.9, - 2.4, 3.3, 2.0    

 
c. Souvislost povodní typu Z s atmosférickou cirkulací 

Pro zimní povodně je souvislost s cirkulací ve dnech bezprostředně předcházejících kulminaci slabší, 

vzhledem k větší roli efektů jako je výška sněhové pokrývky, popř. i ledové jevy na řekách. Typický je 

postup několika tlakových níží s frontálními systémy ze západní části obzoru ve výrazném zonálním 

přenosu. Teplé a vlhké oceánské proudění je doprovázeno srážkami ve formě deště a silným prouděním, což 

podporuje rychlejší odtávání sněhové pokrývky. 

Vysoké hodnoty koeficientu k ve dnech D-4 až D-1 před kulminací jsou ve shodě s očekáváním typické 

zejména pro zonální situace (WZ, WS) a jihozápadní cyklonální typ (SWZ). Ve více než 85% dnů D-4 až D-

1 byla cirkulace typizována jako zonální, jihozápadní nebo severozápadní. Pokud jde o dny D-10 až D-5, 

hodnoty koeficientu vyšší než 2.0 se vyskytují prakticky pouze u typů se severní složkou (NZ, NWA, NEA), 

což poukazuje na návaznost povodňové situace na předchozí období chladného počasí, kdy sněhová 

pokrývka netaje. 

Omezíme-li se na 10 největších zimních povodní v Praze v letech 1881-2000, jsou výsledky obdobné; podíl 

samotného západního typu na cirkulaci ve dnech D-4 až D-1 před kulminací činí 80%. Vysoké hodnoty 

koeficientu k u typů se severní složkou proudění ve dnech D-10 až D-5 před maximálním průtokem, 

přesahující 4.0 pro severovýchodní typy NEA a NEZ a severní NZ, svědčí o výrazně zvýšeném zastoupení 



povětrnostních situací přinášejících chladné a přitom oblačné počasí v období bezprostředně předcházejícím 

výrazné oblevě. 
 

4. Závěr 

Vztahy mezi atmosférickou cirkulací a dlouhou řadou kulminačních průtoků pro Q2≥1090 m3/s na Vltavě 
v Praze byly studovány pomocí Hess-Brezowského klasifikace povětrnostních typů v období 1881-2000. 

Existují dva zřetelně odlišné druhy povodní, zimní povodně (související s kombinací rychlého tání sněhu a 

velkoplošných občasných srážek ve formě deště a vyskytující se výhradně v zimním hydrologickém pololetí) 

a letní povodně (způsobené intenzivními trvalými velkoplošnými srážkami v letním hydrologickém pololetí 

a dubnu). Těmto dvěma mechanismům vedoucím k povodním, které bývají doprovázeny zpravidla 

výraznějšími orograficky zesílenými srážkami, odpovídají dva zřetelně odlišné typy počasí, s kladnými 

(zápornými) odchylkami teploty od normálu ve třech dnech předcházejících kulminaci u zimních (letních) 

povodní. Během zimních povodní dominuje ve dnech D-4 až D-1 před dnem kulminace D zonální přenos, 

zatímco proudění se severní složkou je častější ve srovnání s dlouhodobým průměrem příslušných 

povětrnostních typů podle Hesse a Brezowského ve dnech D-10 až D-5 před kulminací. Během letních 

povodní je naproti tomu zonální proudění omezeno a se zvýšenou četností se ve dnech D-4 až D-1 vyskytují 

níže nebo brázda nad střední Evropou, typy s výší nad Fennoskandií, se severní složkou proudění a 

jihovýchodní cyklonální typ. Analýza souvislosti povodní a atmosférické cirkulace je ve shodě s představou 

o odlišných cirkulačních zdrojích zimních a letních povodní v Čechách a může být použita při analýze příčin 

dlouhodobých změn četnosti letních povodní v Praze. 
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