NABÍDKA PUBLIKACE ČHMÚ
Jan Daňhelka – Petr Janál – Petr Šercl

MOŽNOSTI PREDIKCE PŘÍVALOVÝCH POVODNÍ
V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY
Edice Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu
Praha: ČHMÚ 2015, 50 stran, Cena 135 Kč
ISBN 978-80-87577-27-1, ISSN 0232-0401
Příspěvky v tomto sborníku se zabývají možností predikce jednoho z nejrizikovějších přírodních
jevů, kterým je přívalová povodeň, často nesprávně nazývaná jako blesková povodeň. Přívalová
povodeň vzniká následkem vypadnutí lokálních velmi intenzivních srážek jako doprovodného jevu
silných bouřek. Při jejich výskytu dochází ke vzniku a koncentraci povrchového odtoku během velmi
krátké doby, a to i v území, kde po většinu roku povrchový odtok není patrný, např. v suchých údolích
či v místech pod svažitým terénem.
Z výsledků meteorologických modelů nelze vzhledem k jejich prostorovému rozlišení
a dynamice vývoje bouřek přesně určit lokalitu, kde se přívalové srážky mohou vyskytnout
a kde mohou způsobit přívalovou povodeň. Predikce tohoto jevu se tak musí opírat o sledování
postupu již vytvořených bouřek pomocí meteorologického radaru, který dokáže oblasti
s vypadáváním potenciálně rizikových srážek detekovat. Stanovení rizika výskytu přívalové povodně
je tak časově velmi omezené a pohybuje se řádově maximálně v desítkách minut.

Obr 4.3 Příklad výstupu ukazatele nasycení (6. 8. 2010 8:00 SELČ).
Fig. 4.3. Example of the saturation index output (6 August 2010, 8:00 a.m. CEST).
Obr. 29 Výběr povodí pro operativní testování systému pro predikci přívalových povodní využívajících fuzzy model.

v [15]. Zmíněný postup odhadu q100 je založen na aplikaci tzv. indexu extremity, což je hodnota integrující relevantní fyzicko-geograﬁcké charakteristiky, které mají zásadní vliv na formování odtoku z přívalových srážek.
Index extremity IE100 je odvozen pomocí vztahu:
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Fig. 29. Selection of the catchment area for the operational testing of the ﬂash ﬂood prediction system using the fuzzy model.

(4.13)

je hmotnost efektivního deště [kg.m−2],
je veličina představující střední rychlost stékání vody v povodí [m.s−1].

Určení veličiny M vychází z odvození výšky efektivního deště R1001d dle 1denní 100leté maximální srážky P1001d metodou CN a převedení daného objemu na hmotnost (číselně M = R1001d), přičemž byly použity hodnoty CNII.
Pro určení veličiny V byl použit vzorec:
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Lu je maximální délka toku od závěrového proﬁlu k rozvodnici [m],
TC je doba koncentrace [h], určená dle vzorce:
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je retence povodí [mm] při dané hodnotě CN:

je průměrný sklon povodí v procentech.
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Obr. 30 Výběr povodí pro operativní testování systému pro predikci přívalových povodní využívajících model HYDROG.
Fig. 30. Selection of the catchment area for the operational testing of the ﬂash ﬂood prediction system using the HYDROG
model.
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