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Mapa seizmického ohrožení odpovídá připravované mapě seizmických oblastí podle 
požadavků evropské normy Eurokód 8. Hodnoty referenčního špičkového zrychle-
ní byly určeny pro jednotlivé okresy a pro podmínku vyloučení havárie stavebních 
objektů odpovídající pravděpodobnosti jeho překročení po dobu 50 let.

the map of seismic hazard corresponds to the map prepared according to the european 
standard eurocode 8. the reference peak accelerations determined for individual adminis-
trative districts were evaluated for seismic actions of no-collapse construction requirements 
related to the probability of exceedance in 50 years.

seiZmické ohrožení
SEiSMic Hazard
Vladimír Schenk, zdeňka Schenková
1 : 2 000 000

referenční špičkové zrychlení
Reference peak acceleration

6

makroseizmická intenzita (°msk)
Macroseismic intensity (°MSK)

1

rADonoVÝ inDeX GeoLoGického PoDLoží
rAdon index of GeoloGicAl bedrock

ivan Barnet, Jana Karenová
1 : 1 000 000
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seiZmicitA
SEiSMicity
Jan zedník, zuzana Skácelová
1 : 2 000 000 epicentrum zemětřesení

Earthquake epicentre

8 9

seiZmické ZAtížení stAVeb
SEiSMic load of BuildingS 

Vladimír Schenk, zdeňka Schenková
1 : 2 000 000

seiZmické obLAsti
SEiSMic zonES 

Vladimír Schenk, zdeňka Schenková
1 : 2 000 000

10 11

datum
Date

Magnitudo (MS)
Magnitude (MS)

intenzita i0 (MSK)
Intensity I0 (MSK)

oblast
Region

31. 1. 1883 – 6–7° Náchodsko

10. 1. 1901 5,0 7° Náchodsko

20.–25. 2. 1903 3,7–4,3 6° západní Čechy

5.–8. 3. 1903 4,0–4,4 5–6° západní Čechy

21. 10. 1908 4,3 6° západní Čechy

3.–4. 11. 1908 3,7–5,0 6–7° západní Čechy

12. 4. 1931 4,2 6° Opavsko

24. 7. 1935 4,2 5–6° Jeseníky

24. 4. 1957 – 5° Náchodsko

21. 11. 1979 3,7 5° Náchodsko

21. 12. 1985 4,6 (ML) 6° západní Čechy

10. 9. 1986 3,8 (ML) 5° Jeseníky

2

siLná Zemětřesení
Strong EartHquaKES
zuzana Skácelová

Vyjádřena jsou nejsilnější zemětřese-
ní, jejich intenzita (i0 MSK větší než 5) 
a magnituda (MS – magnitudo z povr-
chových vln a Ml– magnitudo richte-
rovo větší než 3,5). intenzitu otřesů nad 
hodnotu 5 pociťuje většina lidí i mimo 
budovu. nestabilní předměty se kácejí, 
tekutiny se rozlévají, okna a dveře se 
otvírají.

expressed are the major eartquakes, their 
intensities (i0

 MsK > 5) and magnitudes (MS 
– magnitude from surface waves and ML 
– Richter scale magnitude > 3.5). Most peo-
ple feel the intensity of seisms > 5 even out-
doors. unstable objects fall down, liquids 
spread, windows and doors get open.

efektivní špičkové  
zrychlení ag (g)
Effective peak acceleration ag (g)

Zdroj / Source: Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i., Praha.

Poznámka: ČSN EN 1998-1 (73 0036), Eurokód 8.  
Note: CSN EN 1998-1 (73 0036), Eurocode 8.

ePicentrA Zemětřesení 
EartHquaKE EPicEntrES

Vladimír Schenk
1 : 3 000 000

intenzita (°msk-64)
Intensity (°MSK-64)

mAXimáLní PoZoroVAné intenZity  
Zemětřesení V síDLech

MaxiMuM EartHquaKE intEnSitiES 
oBSErVEd in SEttlEMEntS

Vladimír Schenk, zdeňka Schenková 
1 : 2 000 000

4

rychLostní řeZ PoDéL seiZmického refrAkčního ProfiLu ceL09
VElocity ModEl along tHE SEiSMic rEfraction ProfilE cEl09
lubomil Pospíšil, Pavla Hrubcová

5

interPretoVAnÝ refLeXní seiZmickÝ ProfiL 68A/83
intErPrEtEd rEflEction SEiSMic ProfilE 68a/83
lubomil Pospíšil, Pavla Hrubcová

Průběh moho Diskontinuity
tHE MoHo Boundary
lubomil Pospíšil, Pavla Hrubcová
1 : 2 000 000

Mohorovičićovo rozhraní (dále MoHo) náleží k jednomu z nejvýznamnějších struk-
turních rozhraní litosféry. Je předmětem zkoumání už více než 50 let. Jeho průběh 
a charakter, včetně poznání rychlostních poměrů a jejich změn, byl zjišťován na 
seizmických refrakčních a reflexních profilech realizovaných v rámci celé Evropy.  
V České republice jsou prvním významným zdrojem informací o průběhu MoHo dis-
kontinuity měření HSS (hlubinné seizmické sondování) shrnutá v pracích B. Beránka a 
a. zátopka (1981), projekty ČESloKorP (ibrmajer et al., 1994), cElEBration a alPS 
(Hrubcová et al., 2005, 2008; Brückl et al., 2007), SudEty (grad et al., 2008) a další. 
Průběh MoHo diskontinuity se průběžně zpřesňuje. 

crust-mantle boundary, the Moho, is one of the most important structural interfaces in the 
lithosphere. it has been a target of the earth scientists for more than fifty years. the Moho 
depth determination and its character together with the identification of the velocity struc-
ture and its changes were investigated by a number of seismic refraction and reflection 
profiles realized on the territory of the whole europe. in the czech Republic, the important 
contribution on the Moho depth determination came from the results of dss (deep seis-
mic sounding) interpretations summarized by b. beránek and a. zátopek (1981), later from 
the project ČesLoKoRp (ibrmajer et al., 1994), ceLebRation and aLps (hrubcová et al., 2005, 
2008; brückl et al., 2007), sudetY (Grad et al., 2008) and others. the Moho depth determina-
tion is continuously improved. 

7

situAce seiZmickÝch ProfiLů
Situation of tHE SEiSMic ProfilES
lubomil Pospíšil, Pavla Hrubcová
1 : 2 000 000

seizmický profil
Seismic profile

Zdroj / Source: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha; Česká geologická služba, Praha.

Zdroj / Source: Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i., Praha.

hloubka moho diskontinuity
The depth of MOHO boundary

Poznámka: ČSN EN 1998-1 (73 0036), Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení. Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby. 
Note: CSN EN 1988-1 (73 0036), Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings.

Zdroj / Source: Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i., Praha. Zdroj / Source: Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i., Praha.

Poznámka: ČSN EN 1998-1 (73 0036), Eurokód 8.  
Note: CSN EN 1998-1 (73 0036), Eurocode 8.

Zdroj / Source: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha; Česká geologická služba, Praha.

Zdroj / Source: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha.

Zdroj / Source: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha.

Zdroj / Source: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha. Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.

Převažující hodnota radonového indexu 
geologického podloží
Prevailing radon index of geological bedrock

Zdroj / Source: Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i., Praha.

Zdroj / Source: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha.

intenzita (°msk-64)
Intensity (°MSK-64)

rychlost P vln (Vp)
P-wave velocity (Vp)
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Velkoplošná poddolování  
podle stáří (> 4 km2)
Large undermined areas  
(> 4 km2) according to age 

Maloplošná poddolování  
podle stáří (≤ 4 km2) 
Small undermined areas (≤ 4 km2)
according to age

Významné těžební revíry  
s udáním suroviny
Important mining regions  
with the information about  
the raw material

PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ A VÝZNAMNÉ  
TĚŽEBNÍ REVÍRY
undermined AreAs And importAnt  
mining regions
Petr Rambousek, Vít Štrupl,  
Josef Godány, Pavel Lhotský
1 : 1 000 000

13

Těžební aktivita
Mining activity

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha; Česká geologická služba – Geofond, Praha.

TĚŽEBNÍ ANTROPOGENNÍ TVARY RELIÉFU
mining Anthropogenic lAndforms
Petr Rambousek, Vít Štrupl, Josef Godány, Pavel Lhotský
1 : 1 000 000

14

Antropogenní tvary vzniklé
Anthropogenic landforms created by

15

Vodní eroze je způsobena destrukční činností deš-
tě a povrchového odtoku a následným transportem 
půdních částic. Intenzita vodní eroze je závislá na 
charakteru srážek a povrchového odtoku, půdních 
poměrech, morfologii území, vegetačních poměrech 
a způsobu hospodaření na pozemcích. Vodní eroze je 
kvantifikována pomocí dlouhodobého průměrného 
smyvu půdy (G), který je počítán podle Univerzální 
rovnice ztráty půdy (USLE).

Water erosion results from the destructive activity of rain 
and surface runoff and due to the subsequent transport 
of soil particles. Water erosion intensity depends on the 
character of precipitation and surface runoff, soil condi-
tions, area morphology, vegetation and soil management 
methods. Water erosion is quantified by means of long- 
-term average soil loss (G), which is calculated according 
to universal soil Loss equation (usLe).

Zdroj / Source: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Praha.

Kategorie dlouhodobého průměrného 
smyvu půdy (t.ha-1.rok-1)
Categories of long-term average  
soil loss (t.ha-1.year-1)

Podíl výměry zemědělské půdy podle kategorií 
dlouhodobého průměrného smyvu půdy  

v České republice (%)
Share of agricultural soil areas according to categories of 

long-term average soil loss in the Czech Republic (%) 

16

Stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy 
větrnou erozí vychází z pedologické databáze bonito-
vaných půdněekologických jednotek. Byly využity úda-
je o klimatických regionech a údaje o hlavních půdních 
jednotkách, tedy faktory, které přímo ovlivňují větrnou 
erozi. Klimatický region je charakterizován sumou den-
ních teplot nad 10 °C, průměrnou vláhovou jistotou za 
vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých 
vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a 
ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní jednotka je urče-
na zejména genetickým půdním typem, půdotvorným 
substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydro-
morfismu.

the determination of potential wind erosion threat to agri-
cultural soil dwells on the pedological database of evaluat-
ed soil-ecological units. data were used of climatic regions 
as well as data about the main soil units – factors which 
directly affect the wind erosion. the climatic region is char-
acterized by the sum of daily temperatures above 10 °c, av-
erage moisture security for the growing season, probability 
of the occurrence of dry growing seasons, average annual 
temperatures and by total annual precipitation amounts. 
the main soil unit is determined namely by the genetic soil 
type, soil-forming substrate, texture, skeleton content and 
by the degree of hydromorphism.

Zdroj / Source: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Praha.

Podíl výměry zemědělské půdy podle kategorií 
ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí  

v České republice (%) 
Share of agricultural soil areas according to categories 

of wind erosion threat to agricultural soil  
in the Czech Republic (%) 

Kategorie ohroženosti půd  
větrnou erozí
Categories of wind erosion threat to soils

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha; Česká geologická služba – Geofond, Praha.

POTENcIÁLNÍ OhROŽENOsT ZEMĚDĚLsKÉ 
PůDY VODNÍ EROZÍ PODLE DLOUhODOBÉhO 
PRůMĚRNÉhO sMYVU PůDY
potentiAl wAter erosion threAt to  
AgriculturAl soil According to  
long-term AverAge soil loss
1 : 1 000 000

POTENcIÁLNÍ OhROŽENOsT ZEMĚDĚLsKÉ 
PůDY VĚTRNOU EROZÍ
potentiAl wind erosion threAt  
to AgriculturAl soil
1 : 1 000 000

Přípustná hranice smyvu půdy
10 t.ha-1.rok-1 pro hluboké půdy (hloubka půdy > 60 cm) 
4 t.ha-1.rok-1 pro středně hluboké půdy (60–30 cm) 
1 t.ha-1.rok-1 pro mělké půdy (< 30 cm), doporučeno zatravnit

Tolerable limit of soil loss
10 t.ha-1.year-1 for deep soils (soil depth > 60 cm) 
4 t.ha-1.year-1 for medium deep soils (60–30 cm) 
1 t.ha-1.year-1 for shallow soils (< 30 cm), recommended for grassing
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SESUV VACULOV-SEDLO
VACULOV-SEDLO LANDSLIDE
Ivo Baroň

19

Výskyt sesuvů v geologických jednotkách
Occurrence of landslides in geological units

17

SESUVY
LANDSLIDES
Dana Čápová, Oldřich Krejčí, 
Zuzana Krejčí, Jan Sedláček
1 : 1 000 000

Sesuvné jevy se na území České republi-
ky vyskytují  především v několika geo-
logických jednotkách. V Českém masivu 
jsou to sedimenty permokarbonu, české 
křídové pánve, neogénu podél řeky Ohře 
a v neogenních vulkanitech Českého stře-
dohoří. Nejvíce postiženou oblastí zde je 
údolí řeky Labe. V sedimentech flyšové-
ho pásma Západních Karpat se sesuvné 
jevy vyskytují také velmi často. Zájem o 
jejich nové studium byl v poslední době 
vyvolán extrémními dešti v červenci roku 
1997. V tomto období došlo k aktivaci 
mnoha set sesuvů se značnými materiál-
ními škodami.

Landslides occur in the Czech Republic in 
se veral geological units. In the Bohemian 
Massif they are recorded in the sediments 
of Permian-Carboniferous, Bohemian Creta-
ceous Basin, Neogene along the Ohře River 
and in the Neogene volcanites of České 
středohoří Mts where the Labe River basin 
is most affected. Landslides occur very fre-
quently also in the sediments of the Flysch 
zone of Western Carpathians. Renewed in-
terest in their study was recently evoked by 
extreme rains in July 1997 when hundreds 
of landslides were activated and consider-
able damage to property was recorded.

Geomorfologická mapa prezentuje základní sesuvné jevy a jejich prostorové 
uspořádání v rámci hluboké svahové deformace Vaculov-Sedlo (flyšové pásmo 
Vnějších Západních Karpat, Vsetínske vrchy). Tento typ geomorfologické mapy 
slouží jako podklad pro následný komplexní interdisciplinární výzkum hlubo-
kých svahových deformací. 

The geomorphological map presents basic slope-failure features and their distribution 
within the deep-seated slope failure Vaculov-Sedlo (Flysch Belt of the Outer Western 
Carpathians, Vsetínské vrchy Hills). Such a kind of the geomorphological map serves as 
a basis for subsequent interdisciplinary case studies of slope-failure pheno mena.

Část svahové deformace v oblasti Sedla od jihozápadu
A part of the Sedlo landslide from south-west 

LAVINOVÉ DRÁHY
AVALANCHE CORRIDORS
Václav Treml

18

Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha; Česká geologická služba – Geofond, Praha.

Zdroj / Source: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Zdroj / Source: Česká geologická služba, Praha.

Foto / Photo: Ivo Baroň 

Králický Sněžník Krkonoše

Hrubý Jeseník – Šerák, Červená hora

Hrubý Jeseník – Vysoká hole

20

Zdroj / Source: Česká geologická služba – Geofond, Praha; Geofyzika, a. s., Brno.

ZVÝŠENÉ RIZIKO GEOFYZIKÁLNÍCH 
A GEODYNAMICKÝCH JEVŮ
INCREASED RISK OF GEOPHYSICAL AND 
GEODYNAMICAL PHENOMENA
Lubomil Pospíšil
1 : 1 000 000

Geofyzikální jevy
Geophysical phenomena

Geodynamické jevy
Geodynamical phenomena

Tektonická rozhraní vychází z geologické 
mapy (Malkovský, Maheľ, 1984), která byla 
doplněna o nejvýznamnější neotektonická a 
seizmotektonická rozhraní v Českém masivu. 
Mapa poskytuje základní informace pro stu-
dium a poznání geodynamických podmínek 
a poměrů na zemském povrchu. Z časového 
hlediska jsou zdůrazněny zlomy aktivní v sáv-
ském až recentním období.

Tectonic boundaries are based on the earlier tec-
tonic map published by Malkovský, Maheľ (1984), 
which was added the most important neotectonic 
and seismotectonic boundaries in the Bohemian 
Massif. The map provides the basic input informa-
tion for studying and understanding geodynamical 
conditions of earth surface. As to chronology, the 
map points out faults active from the Savian period 
up to these days.

Frekvence lavin
Frequency of avalanches

Přírodní rizika
Natural threats

Mapa demonstruje diferenciaci území z hledis-
ka možného výskytu vybraných ohrožujících 
jevů vázaných na jednotlivé přírodní složky 
krajiny. V mapě jsou vyznačeny areály, kde se 
příslušný škodlivý jev může po splnění nezbyt-
ných přírodních nebo člověkem odstartova-
ných podmínek vyskytnout.

The map shows the territorial differentiation of the 
Czech Republic from the viewpoint of a possible 
occurrence of damaging phenomena related to 
individual natural components of the landscape. 
Sites are highlighted in the map in which the par-
ticular harmful phenomenon may occur after the 
necessary natural or by man triggered conditions 
are met.

PŘÍRODNÍ OMEZENÍ A RIZIKA
NATURAL LIMITS AND THREATS
Jaromír Kolejka
1 : 1 000 000

21

Zdroj / Source: Mapy z Atlasu krajiny České republiky.
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SRÁŽKY ≥ 30 mm ZA HODINU
PRECIPITATION ≥ 30 mm PER HOUR
1 : 2 000 000

EPIZODY SUCHA (1961–2000)
SPELLS OF DROUGHT (1961–2000)

 1 : 2 000 000

Počet epizod sucha
Number of drought spells

TROPICKÉ DNY (1961–2000)
TROPICAL DAYS (1961–2000)
1 : 2 000 000

Průměrný roční počet dní
Annual average number of days

PŘÍZEMNÍ MRÁZ (1961–2000)
GROUND FROST (1961–2000)
1 : 2 000 000

METEOROLOGICKÉ SUCHO
METEOROLOGICAL DROUGHT
1 : 2 000 000

EROZE V POVODÍ MALÝCH VODNÍCH TOKŮ PŘI RŮZNÝCH PRŮTOCÍCH (1881–2003)
EROSION IN THE CATCHMENT AREAS OF SMALL WATERCOURSES AT DIFFERENT DISCHARGES (1881–2003)

Vodní eroze / Water erosion

PRŮTOK Q100
DISCHARGE Q100

Josef Kotrnec, Jan Pokorný
1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Zemědělská vodohospodářská správa, Brno.

Průměrný roční počet dní
Annual average number of days

Průměrný roční počet dní
Annual average number of days

DNY S MLHOU (1981–2000)
DAYS WITH FOG (1981–2000)
1 : 2 000 000

Průměrný roční počet dní
Annual average number of days

Průměrný sezonní (květen–září) 
počet dní (1961–2000)
Seasonal (May–September) average 
number of days (1961–2000)

MRAZOVÉ DNY (1961–2000)
FROST DAYS (1961–2000)
1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.

DNY S KROUPAMI (1981–2000)
DAYS WITH HAIL (1981–2000)
1 : 2 000 000

Průměrný roční počet dní
Annual average number of days

Index meteorologicky 
možného sucha (1961–2000)
Index of meteorologically 
possible drought (1961–2000)

PRŮTOK Q50
DISCHARGE Q50

Josef Kotrnec, Jan Pokorný
1 : 2 000 000

PRŮTOK Q10
DISCHARGE Q10

Josef Kotrnec, Jan Pokorný
1 : 2 000 000

PRŮTOK Q2
DISCHARGE Q2

Josef Kotrnec, Jan Pokorný
1 : 2 000 000

PRŮTOK Q1
DISCHARGE Q1

Josef Kotrnec, Jan Pokorný
1 : 2 000 000

PRŮTOK Q5
DISCHARGE Q5

Josef Kotrnec, Jan Pokorný
1 : 2 000 000

PRŮTOK Q20
DISCHARGE Q20

Josef Kotrnec, Jan Pokorný
1 : 2 000 000

MAXIMÁLNÍ PRŮTOK
MAXIMUM DISCHARGE

Josef Kotrnec, Jan Pokorný
1 : 2 000 000
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KLIMATICKÁ RIZIKA
CLIMATE HAZARDS
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Mrazový den je den, v jehož průběhu 
minimální teplota vzduchu, zjištěná 
měřením v meteorologické budce ve 
výšce 2 m nad zemí, klesne pod 0 °C.

Frost day is a day during which minimum 
air temperature measured in the instru-
ment shelter at 2 m above ground falls 
below 0 °C.

Přízemní mráz se vyskytne tehdy, když 
minimální teplota vzduchu, zjištěná 
měřením ve výšce 5 cm nad povrchem 
země, klesne pod 0 °C.

Ground frost occurs when minimum air 
temperature measured at 5 cm above the 
ground surface falls below 0 °C.

Tropický den je den, v jehož průběhu ma-
ximální teplota vzduchu, zjištěná měře-
ním v meteorologické budce ve výšce 2 m 
nad zemí, vystoupí na 30 °C a výše.

Tropical day is a day during which maxi-
mum air temperature measured in the 
instrument shelter at 2 m above ground 
increases to ≥ 30 °C.

Den s mlhou je den, v jehož průběhu 
dojde v důsledku kondenzace vodní 
páry ke snížení vodorovné dohlednos-
ti při zemi alespoň v jednom směru na 
vzdálenost kratší než 1 km.

Day with fog is a day during which hori-
zontal visibility at least in one direction is 
reduced to a distance shorter than 1 km 
due to water vapour condensation.

Za epizodu sucha se ve vegetačním půl-
roce (1. duben – 30. září) považuje sou-
vislé období s hodnotami Palmerova Z-
-indexu menšími než -1,0; přičemž index 
nabyl alespoň v jednom měsíci hodnot 
menších než -2,0.

Drought-episode in the growing season 
(1 April – 30 September) is considered a 
continual period with Palmer Z-index va-
lues lower than -1.0 with the index falling 
below -2.0 in at least one month.

Index meteorologicky možného sucha je 
založen na integraci potenciálních deficitů 
vláhy ve vrstvě půdy 0–20 cm za vegetač-
ní období (1. duben – 30. září). Tyto defici-
ty jsou určeny bilancí srážek a potenciální 
evapotranspirace podle Penmana. 

Index of meteorologically possible drought 
is based on the integration of potential 
water deficits in soil layer 0–20 cm for the 
growing season (1 April – 30 September). 
These deficits are determined by the bal-
ance of precipitation and potential evapo-
transpiration according to Penman. 

Poznámka: N-letý průtok je označení pro průtok (Q) ve vodních tocích vyskytující se s pravděpodobností jednou za N roků (QN).
Note: N-year flood discharge is discharge (Q) occurring in watercourses at a probability of once within N years (QN).
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ÚHRN SRÁŽEK PŘI POVODŇOVÝCH SITUACÍCH
 VE DNECH 4.–8. 7. 1997

TOTAL PRECIPITATION AMOUNT DURING
FLOOD SITUATIONS FROM 4–8 JULY 1997

1 : 2 000 000
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ÚHRN SRÁŽEK PŘI POVODŇOVÝCH
 SITUACÍCH VE DNECH 6.–14. 8. 2002

TOTAL PRECIPITATION AMOUNT DURING FLOOD
 SITUATIONS FROM 6–14 AUGUST 2002

1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.
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DOBA OPAKOVÁNÍ KULMINAČNÍHO 
PRŮTOKU (2002)

RETURN PERIOD OF CULMINATION 
DISCHARGE (2002)

1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.
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DOBA OPAKOVÁNÍ KULMINAČNÍHO
 PRŮTOKU (1997)

RETURN PERIOD OF CULMINATION
 DISCHARGE (1997)

1 : 2 000 000

Doba opakování (N) kulminačního 
průtoku (v letech)
Return period (N) of culmination discharge (in years)

Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.

VLIV POVODNĚ NA VÝVOJ VEGETACE A ŘÍČNÍHO KORYTA ŘEKY BEČVY
EFFECT OF FLOOD ON THE DEVELOPMENT OF VEGETATION AND THE BEČVA RIVER CHANNEL
Jan Lacina, Yvona Lacinová

Extrémně vysoké srážky v červenci 1997 s centrem v Morav-
skoslezských Beskydech a Hrubém Jeseníku vyvolaly v nivách 
moravských řek katastrofální povodně. Extrémní povodňové 
průtoky na mnoha místech zcela změnily v minulosti výrazně 
upravená říční koryta a obnovily řadu zaniklých biotopů, které 
se dále dynamicky vyvíjejí. Názorným příkladem je řeka Bečva 
u Oseku nad Bečvou. Po dobu deseti let (1998–2007) zde byly 
na výzkumném profilu sledovány další změny říčního koryta a 
metodou každoročně opakovaných fytocenologických snímků 
sukcese vegetace. V průběhu povodně se zde technicky uprave-
né koryto rozšířilo ze 30 m na více než 100 m, po obou březích 
ohraničené strmými nátržovými břehy. Povodňové koryto se 
přitom rozšířilo směrem do levobřeží, kde byly povodní strženy 
dospělé břehové porosty topolů (Populus x canadensis), zatím-
co na pravém břehu zůstaly zachovány věkově a druhově pes-
tré porosty domácích lužních dřevin.
Během deseti let se vegetační kryt přirozeně vyvíjel v úzké 
závislosti na vlhkosti a zrnitosti substrátu a dalších fluviálních 
procesech. Nejdříve se dřeviny, byliny i trávy uchytily na vlhkých 
překryvech písků kolem laguny. Povodeň obnovila a vytvořila 
biotopy nejen pro návrat zaniklých rostlinných společenstev, 
ale i pro některé ptáky. V nátržových březích si vytvořily hnízd-
ní kolonie břehule říční (Riparia riparia), častěji zde zahnízdil 
ledňáček říční (Alcedo atthis) a na štěrkových lavicích kulík 
říční (Charadrius dubius) a pisík obecný (Actitis hypoleucos). Je 
nesporné, že velká povodeň, z humánního pohledu katastrofic-
ká a tragická, patří k těm přírodním disturbančním činitelům, 
které výrazně zvyšují biodiverzitu druhovou i společenstev.

Extremely high precipitation in July 1997 centred in the Morav-
skoslezské Beskydy Mts and in the Hrubý Jeseník Mts induced di-
sastrous floods in the floodplains of Moravian rivers. In many loca-
lities, extreme flood discharges entirely altered river channels that 
had been regulated in the past, thus restoring a number of extinct 
biotopes that are now dynamically developing. Example may be 
the Bečva River near Osek nad Bečvou where consequent river 
channel changes were studied on a research profile and vegeta-
tion succession monitored by the method of annually repeated 
phytosociological relevés for a period of ten years (1998–2007). 
During the flood, the technically regulated channel widened from 
30 m to more than 100 m, flanked on both sides by steep scoured 
banks. At this, the flood channel expanded to the left bank where 
adult riparian stands of poplars (Populus x canadensis) were torn 
while the variegated stands of autochthonous floodplain tree 
species diversified in age on the right bank remained saved.
In the concerned ten years, the vegetation cover naturally 
emerged in close dependence on substrate moisture and texture 
as well as on other fluvial processes. Trees, herbs and grasses took 
roots first on the moist sandy overlays along the lagoon. The flood 
restored and created biotopes not only for the return of extinct 
plant communities but also for some avian species. The colonies 
of bank swallow (Riparia riparia) nest in the scoured banks, more 
frequently nesting in this locality is the common kingfisher (Al-
cedo atthis). Gravel bars became nesting places of the little ringed 
plover (Charadrius dubius) and the common sandpiper (Actitis 
hypoleucos). The great flood, which was disastrous and tragical 
in respect of human aspects, is undoubtedly one of natural dis-
turbances markedly increasing the biological diversity of species 
and communities.
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ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ ŘEKY MORAVY (VÝŘEZ)
INUNDATION AREAS OF THE MORAVA RIVER BASIN (CUT-OUT)

39

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ ŘEK LABE A VLTAVY (VÝŘEZ)
INUNDATION AREAS OF THE LABE AND VLTAVA RIVER BASINS (CUT-OUT)

VÝSKYT N-LETÝCH PRŮTOKŮ A EROZE (1997)
OCCURRENCE OF N-YEAR DISCHARGES 

AND EROSION (1997)
Josef Kotrnec, Jan Pokorný

1 : 2 000 000

VÝSKYT N-LETÝCH PRŮTOKŮ A EROZE (2002)
OCCURRENCE OF N-YEAR DISCHARGES

AND EROSION (2002)
Josef Kotrnec, Jan Pokorný

1 : 2 000 000

Doba opakování (N) kulminačního 
průtoku (v letech)
Return period (N) of culmination discharge (in years)

Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.

Letecký měřický snímek řeky Bečvy u Oseku nad Bečvou (srpen, 1997) / Aerial survey photograph of the Bečva River near village Osek nad Bečvou (August, 1997)
Zdroj / Source: Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Dobruška.

Štěrkové lavice řeky Bečvy bez vegetace (srpen, 1997)
Gravel bars of the Bečva River without vegetation (August, 1997)
Foto / Photo: Martin Čižmárik

Štěrková lavice (obnažená v roce 1997) byla přemístěna níže po toku; pravobřežní část štěrkové 
lavice měla dynamickou sukcesi zastoupenou již dřevinnou vegetací (červen, 2007)
The left-bank gravel bar (denudated in 1997) was redeposited farther down the stream; the right-bank part 
of gravel bar showed a dynamic succession with woody vegetation (June, 2007)
Foto / Photo: Martin Čižmárik

Zdroj / Source: Zemědělská vodohospodářská správa, Brno.

Povodňové škody na 100 ha 
katastrálního území 
postižených obcí (tis. Kč)
Flood damages per 100 ha cadastral 
area of affected municipalities 
(thous. CZK)

POVODŇOVÉ ŠKODY (2002)
FLOOD DAMAGES (2002)

1 : 2 000 000

Zdroj / Source: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.

VÝSKYT MAXIMÁLNÍCH ROČNÍCH PRŮTOKŮ (1931–1980)
OCCURRENCE OF MAXIMUM ANNUAL DISCHARGES (1931–1980)

Hubert Kříž
1 : 3 000 000

Nejčastější výskyt maximálních průtoků podle měsíců
The most frequent occurrence of maximum discharges according to months
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Zdroj / Source: Český hydrometeorologický ústav, Praha.
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