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in Czech Republic from lst to 8th July 2012. Frontal boundary
detaching cold air mass over western Europe and hot air mass over central and eastern Europe lead to 8 day period with
severe thunderstorms. They were accompanied by torrential rainfalls and flashfloods, windgusts and hailstorms. Levels of
flood stages were reached at some river reaches. Warning information was issued to warn the public, fire rescue services and

Thunderstorms and accompanying phenomena

some other authorities.
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1. METEOROLOGICKÉ vYHoDNoCENÍ
charakteristika povětrnostní situace
na ízemíČeskérepubliky vyskytlo asi t;iden trvajici bou kové období' kte1.1 Stručná

Začátkem července 2Ol2 se

ové aktivity

intenzivní srážkovou a bou kovou činnost. V prriběhu obdobi docházelo na zmíněném rozhraní k vyvoji silné konvek-

;r,Ti}].!h

tlakov; ch niŽí' spojen ch s vyraznou bou ko-

ré bylo zprisobeno déletrvajícísynoptickou situací, kdy

l.2Yyvoj povětrnostní situace od poslední dekády
se nad st ední Evropou udržovalo vyrazné frontálni rozčervna do 8. července 2012
hrání. Pr měrované p ízemnítlakové pole spolu s prriV poslední dekádě června docházelo nad st ední Evropou
měrem geopotenciální vyšky tlakové hladiny 500 hPa k q měnám teplych a chladnějších vzduchovych hmot.
za období od 2' ]. do 8. 1.2012 je zobrazeno na obr. 1. od čtvrtka 28. 6. se nad západní Evropu, zejména nad
P estoŽe prťrměrování tlakového pole vede nutně k jeho shla- Britskymi ostrovy, udržovala oblast nízkéhotlaku vzduchu

zováni, obrázek celkem věrně dokumentuje, že v uvedeném zprisobující deštivějšía chladné počasínad většinoll západobdobí p evládalo nad st ední Evropou nevyrazné tlakové ní Evropy (vtztéžobr. l), po jejíŽ p ední straně k nám začal
pole, ve kterém se nacházelo frontálni rozhrani mezi chlad- proudit teplejšívzduch, kter byl dále proh ívántntenzivním
nou vzduchovou hmotou nad západní Evropou a velmi teplou
vzduchovou hmotou, která p evláďala nad Evropou vychodní a částečněi st ední. Uvedené frontální rozhrani je ještě
lépe patrné na obr. 2. V kombinaci s poměrně labilní vzduchovou hmotou toto rozhraní zprisobilo nad st ední Evropou

slunečním záÍenim. JiŽ v pátek 29. 6. se nejvyššídenní teplota v Českérepublice pohybovala kolem 30 'C. Mezitím se
od západu p iblížilastudená fronta, oddělující velmi tepl
vzduch nad st ední a vychodní Evropou, od chladného nad
západni Evropou. Zminéná studená fronta během neděle 1. 7.

obr ] Pr měr p íz'emníhotlakového pole (černéizolinie) spolu s pr měrem geopotenciální v šlq tlakové hladiny 500 hPa (barevné pole)
za období od2.7. do B.7.2012.

obr 2 Pr měr
8.7. 2012.

Fig. l. Average of surface pressure field (black lines) and average of
geopotential height 500 hPa (colour shading) for the period 2nd to 8th

Fig. 2. Average of geopotential height (black lines) and temperature
(colour shading) at pressure field 850 hPafor the period 2nd to 8th July

Julv 2012.
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geopotencirilní v šky (černéizolinie)

a

teplo-

ty (barevné pole) v tlakové hladině 850 hPa za období od 2. 7. do

2012.

r39

obr. 3 FrontcÍlníanalyzlt 1li'ízemníhotlakového 1lole nad Evropou z 3.
2012 14 SELC.

7.

l2 l9 SELČ 1fultnbinttt'e
- proclukt VIS+IR).

ohr' 4 Družicovl':níntek: MSG:'a ttne.].7.20
viditelnéh.o a inJračerveného spektra

Fig' 3' FronÍctl an.alysi's oÍ 'surÍace Pressure.fieltl over Europe J'ront 3rd
July 2012 11CEST.

Fig.4. MSC satelLiÍe image 'from 3rd JuLy 20l2 19 CEST (c:ombintttiott
vis'ibLe ancl inJrctrecl channel - prtlducÍ VIS+lR).

postoupila až na Moravu, p ičemžzp sobila dešťovésrážky
a četnébou ky, v nichž Se ale nebezpečnésráŽky většinou
nevyskytly; nejVíce srážek, 50 mm, Spadlo za uvedeny den
na Jesenicku.
Následujícího dne, tj. v ponděli 2.7., postupovala tlakovániže p es Polsko k severovychodu azminěné frontální rozhraní zťrstávalo nad st ední Evropou témě bez pohybu a zpťrsobilo odpoledne a večer vydatné srážky nad severozápadni
polovinou Čech, většinou do 40mm.
V tery 3. 7. se uvedená zvlnéná studená fronta udržovala nad Moravou, a nad Čechami se zejména v odpoledních a večerníchhodinách vyskytovaly četnébou ky, v nichž
spadlo na Klatovsku do st edečního rána až kolem 90 milimetrrj srážek. Dalšísilné srážky, většinou do 80mm, Se vyskytly
v orlickych horách a jejich okolí. Povětrnostní situaci z tohoto dne ukazuje obr. 3., q voj bou kovych oblakri z uvedeného dne je zdokumentován na obr. 4. a snímek jedné z bou ek
z tohoto dne pak na obr. 5.
Ve st edu 4.7.,kdy byla mělká brázda nižšíhotlaku vzdu-

chu vyst ídána nep ílišvyraznym vyběžkem vyššíhotlaku
od Severu, došlo k určitému zeslabení sráŽkové a bou kové
činnosti; vydatnějšísrážky, kolem 50mm, se vyskytly pouZe na Náchodsku.

Ve čtvrtek 5' ]. a v pátek 6. 7. se nad Českou republi-

kou opět prohloubila mělká brázda niŽšíhotlaku vzdu-

chu' což mělo za následek zintenzivnění bou kové činnosti.
Nejvíce srážek od čtvrtečníhodo pátečníhorána bylo naměeno na Liberecku, kolem 80 mm, a dále na T ebo sku, kolem
60 mm, nicméně radar indikuje i pravděpodobné vyššíhodnoty. od pátečníhodo sobotního rána byly maximální namě ené hrny o něco nižší,kolem 60 mm, p ičemžoproti p edchozím dnrjm bou ky zasáhly více Moravu.

V

sobotu

J. J. se začala brázda nižšíhotlaku vypl

o_

Yat, CoŽ částečněutlumi]o srážkovou a bou kovou činnost.
Vydatnější sráŽky, kolem 60 mm, byly namě eny na Teplicku
a v okolí Kralického SněŽníku.
P estože v neděli 8. 7. se nad našímzemimještě projevila mělká tlaková nížepostupující p es Rakousko k vychodu,
nebyly jiŽ namě eny nebezpečně
vysoké sráŽky, pohybovaly se vět-

šinou do 40mm. V té době začal
naše zemi pronikat chl adněj ší
vzduch od západu a období vyrazné bou kové činnosti končilo'
nad

1.3 Vyhodnocení srážek

od2. do 8. července 2012

Z

operattvních ridajri automa-

trzovanych stanic byly vytvo eny mapy celkového množství srážek od 2.1'2012 08 SELČ do 8. 7.

201208 SELČ. Na obr. 6 jemnoŽství sráŽek spočtenéze sráŽkoměrn;ich daj , na obr. 7 je za stejné

období množstvísrážek spočtené

jako kombinace srážkoměrnych
daj a mě ení meteorologickymi radary. Číselnéridaje na obou

obr. 5 Bou ka nad Točnou na jižnímokraji Prahy ze dne 3. 7. 201 2. Foto: J. Soukupová.

Fig.

5'
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Thunderstorm over Tbčnd in the southern outskirts of Prague 3rd July 2012.

mapách jsou rihrny sráŽeknamě ené ve srážkoměrech.Z map vypl1 -

vá. Že na uzemí Českérepubliky
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Thb. ] Kulminclční pr tol<y ve vybranych stanicích na tocích v jižních Čechach ve dnech od 3. 7. do 6. 7. 2012.
Tab.

l. Peak discharges

at selected stations on the rivers in southern Bohemiafrom 3rd to 6th July 2012.

Stanice

Reka

Stod llq

K

ReišÍein

Vodní stav [cm]

Datum a čas SELČ

Prritok [.3.s"]

3

<2

2

4.1.2012-2:50

2-5

J

- 2310
4.1.2012-810

2-5

2

4.1 .2012 - 0:40

Otava

r6l

r00 0

Sušice

Otava

r91

t53 0

Kolinec

osÍružna

84

11.1

Katovice

Otava

211

r58 0

Blanice

120

8s

Blaniclq Mlyn

Blanice

50

t62

Podedvory

Blanice

6

193

Písek

Otava

264

t54 0

Tab. 2

P ehled vydan

Čas vydáni

2.1.2012

3.1

ll

.2012

6.1 .2012

8.1.2012

4

1

.2012

-

<2

<l

l3:.50

6.1.2012-23:00

l-z

- 1:00
- 15:20

<l

1

.1 .2012

4.1.2012

>l

Císlo PVI

18

054

2012t41

2012148

July 2012.

1l

14

il01

lt

09

2012t49

20t2t50

2012t51

Platnost

Jev

Kra.ie
A, S, P (KT), J, E, H, L,

Velmi silné hou kv

2.1

Velmi silné bou ky

3.1.12:00-3.1.23:00

B,Z,M,T

Silné bou kv

2.1

P (s vyjimkou KT), U

Velmi silné bou ky

3. 7. l2:00

Silné bou kv

3.1.12:00 -3.1.22:00

Povod ová bdělost

4.1.2012

3.1 .2012

ch PVI v období od 2. 7. do B. 7. 2012.

Tab. 2. Summary of warnings issued.from 2nd to Bth

Datum vydání

SPA

4.1.2012-200

6s,3

BLanicky Mlyn

N-letosl

a<

r82

emelnti

5:00

5:00

-

3. 7. 8:00

3. 7. 8:00

- 4.1 .6:00

A. S. P C. E, H. L. J. B, Z. M.

-

4. 7. 8:00

P

. 12:00

-

6.1 .22:00

CZ

Silné bou kv

6. 7. l4:00

-

6.1 .23:00

A,S,K,P,L,U

5 1

T

KU

3. 7. l5:00

Silné bou kv

J

C,E,H,J,B,Z,M,T
A,S,C,E,H,L,J,M

Silné bou kv

6. 7. 16:00

-1.1.22:00

Velmi silné bou ky

8. 7. 15:00

-8.1.22:00

Silné bou kv

8. 7. 14:00

-

8.

7. l8:00

K,IU,

Silné bou kv

8. 7. l5:00

-

9. 7. 00:00

B,Z,T

Povod ová bdělost

8. 7. 15:00

-

8. 7. 20:00

P (KT), L (CL, LB), U (DC)

S

Vysvětlivky _Kraje:A_Hlavníměsto Praha,
St edočesky, C_Jihočesk1, K-Karlovarsk , P-Plze sk1' U_Usteck1, L_Libereck1, H_Královéhradeck1,
E _ Pardubicky, j _ Vysočina, B _ Jihomoravsky,Z _ Zlínsky, M _ olomouck , T _ Moravskoslezsk1í; CZ _ Ceská republika _ Města: KT _ Klatovy; CL _ Ceská Lípa;
LB _ Liberec; DC _ Děčín

byly ve staničnísíti namě eny rihrny srážek od několika milimetrri na Moravě a ve Slezsku až po 14] mm na Šluknovsku.
Podle meteorologick1 ch radar jsou však na Klatovsku, kde
automatické srážkoměry namě ily do 100mm, pravděpodobné rihrny p es 150 milimetrťr na míStech, kde srážkoměry neJSou.

Množstvíspadlych srážek i jejich ítzemni rozložení se
v jednotliv1 ch dnech lišilo. Nejvydatnější srážky Se Vyskytovaly ve dnech 2. ]. v severozápadní polovině Čech, 3. 7.
na jihozápadě Čech a ve Vychodních Čechách, 5. 7. lokálně
v jižních a Severních Čechách. Dne 6. 7. bou ky s vydatnymi
srážkami zasáhly rŮzné části republiky. V dalšíchdvou dnech
Se Vydatnější srážky už objevovaly jen ojediněle a nep esáhly 60 mrnJ24 hodin. Je t eba zdtraznlt, že podle vypočtti
z mě ení meteorologickych radiolokátor na některych místech spadlo i více srážek než podle mě ení ze srážkoměru.
Vzhledem k tomu, že většina sráŽek byla spojena s bou kami'
namě ené (vypočtené) srážky ve Skutečnosti spadly za období
od 10 minut do několika málo hodin (maximálně 3 hodiny).
1.4

V

skyt dalšíchnebezpečn ch jevri spojen ch
s bou kovou činnostíod2. do 8. července 2012

Kromě 1tŽ zmínén;ichsrážek, bou ky V tomto období p inesly i další nebezpečnédoprovodné jevy, jako jsou náraZy větru nebo kroupy. Na obr. 8 jsou znázorněny zásahy
Hasičskéhozahraného Sboru (HZS)' uskutečněnéna zákla-
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dě volání na tís ovou linku 112' spojené většinou s čerpánim
Vody a čištěnímucpanych koryt íčeka kanál nebo uklízením komunikací po popadanych stromech a Větvích a pomocí
V postiŽenych oblastech. NaměÍenénárazy Větru dosahovaly
během celého období až2J rr s, nejvíce, 28 m/s, bylo namě eno 2. J . na Svatouchu a 31 m/s téhoŽ dne v Kucha ovicích.
Kroupy jsou vyrazně lokální meteorologick1 jev, ktery
z
1e idka zaznamenany na jednotliv; ch stanicích. Proto pro
identifikaci vyskytu krup se používa1íi informace Z meteorologickych radiolokátorri (odrazivost) nebo i ze sdělovacích
prost edk . Ze všech těchto zdrojri vypl vá i poměrná četnost
vyskytu krup ve zmíněném období v ruznych částech republiky, a to až do prriměru krup 7cm. Dne 8. 7' po 15 h SELČ
Zasáhlo Strakonice a okolí vyrazné bou kové jádro s odrazivostí p es 60 dBZ. odtud byly hlášeny kroupy o priméru 2 až
7 cm, které zprisobily značnéškody. Mimoto došlo k lokálním
zatopením a jednotliv; m polomťrm v delšímpásu.

2. HYDROLOGICKÉVYHODNoCENÍ

Srážky, které spadly v obdobiod2.7. do 8. 1.20l2na zemí Českérepubliky' vyvolaly lokálně i hydrologickou odezvu.
Stupně povod ové aktivity (dále SPA) byly dosaženy po silnych sráŽkách v noci z e3.] .na4.J .najihu Čech ave dnech 5. 7.
a ]. ]. na severu Čech. Na ostatním (lzemi republiky došlo
k lokálním vzestupťlm hladin íčeka potokri' ovšem bez dosa-

ženíSPA.
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Vysoká tntenzita
srážek zprisobila, že vzestup vodních stav byl extrémně rychl1 .
V Sušici se nap íklad prťrtok otavy
ze hlavního toku'

zvedl za 3 hodiny

a
k

o

100 m3.s-l

během tÍi hodin došlo také
p ekročnívšech t í povod o-

vych stup . Až po soutok otavy
s ostružnou Se na vzestupu hladiny otavy vyrazně podílel i p ítok z menších tokri a íčekmezipovodí, na st edním a dolním
seku bylo uŽ stoupání vodních

stav

zpťrsobeno hlavně postupem

povod ové vlny korytem toku'
Transformace V korytě otavy vlnu
zplošťovala,a proto tvar vrcholu vlny ve vodoměrn ch profilech
Katovice a Písek už není tak ostr;. Prutoková kulminace na dolní otavě má vlivem této transforobr 6 Celkové množstvísrážek od 2.

7. 2012, 08

SELČ do 8. 7. 20]2, 08 SELČ vypočtené z udajti ope-

rativně dtlstupnych stanic.

Fig. 6. Precipitation totals JTom 2nd July 2012 08 CEST to 8th July 2012 0B CEST computed from operatively available stations.

mace dokonce menšíhodnotu neŽ
ve st ední části.

Pozorované maximální prťl-

toky K emelné Ve Stodrilkách
a otavy V SušicíchSe vysky-

tují s

pravděpodobností jed-

nol Za 2 aŽ 5 let. V těchto profilech byl také mírně p ekročen
3. SPA. Na otavě v Rejštejně
a na ostruŽné v Kolinci nejvyšší
hladiny dosáhly 2. SPA a na dolní
otavě pouze 1. SPA. V následující tab. 1 jsou prezentované některé hydrologické charakteristiky
na tocích na jihu Čech pro zmíněné období.

2.2Povodně na seYeru Čech

Na severu Čech nejintenzivnějšíodtokovou odezvu zpťrsobily srážky spadlé 5.7. al.1.2012

do jtž poměrně nasyceného povodí
LuŽické Nisy a Kamenice. Prritoky
v povodí Smědé se na počátku čer-

Vence pohybovaly pod prriměrem

pro měsíc červenec a vodnosti

byly mezi 210 a 33Odenními prri-

obr

7 Celkové množstvísrážek od 2. 7. 2012 0s SELČ do 8. 7. 2012 0B SELČ vypočtené z mě ení meteorologiclc ch radioloktitor kombinovan. ch s udaji operativně dostupn;ch stanic.

Fig.

toky. Po silnych bou kách v noci 2.
7. došlo k vzestuprim hladin a vodnosti byly 3.'7. na rirovni 10denních prritokri.

Povod ovou epizodu na toku
Smědé zprisobila p ivalová sráŽka ze dne 5. ]. 2012, která spadla na st ední a dolní část povodí
v časovémrozmezi od 20 do 22 SELČ. Nejvyššírihrn byl
namě en na stanici Bed ichov-Nová Louka, a to JJ,8mm.
odhady na základě meteorologického radaru lkázaly, že
v centru srážkového pole mohl 3hodinoq rihrn p esáhnout
100mm' Následkem konvektivních srážek došlo v profilu

Precipitation totals from 2nd JuIy 2012 08 CEST to Bth July 2012 08 CEST computed from radar
measurement combined to operatively available statrcns.
7.

2.1 Povodně v jižníchČechách
Na počátku července byly prritoky na horní otavě podprriměrné, dosahovaly 30 až 607o dlouhodobého měsíčního pr měru. Vodnosti se pohybovaly mezi I80 a 270denní vodou, což Znamená, že nasycenost povodí byla obvyklá
pro toto ročníobdobí. Povode Vyvolaná silnymi srážkami
'
3 . 1 . 2012, zasáhla nejvyraznéji povodí horní otavy. Na st edním a dolním riseku otavy se povod ové stavy tykaly pou-
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P edlánce na ece Smědé k rychlému vzestupu hladiny, vod-

ní stav se od 2l SELČ do prilnoci zv šil ze 45cm na 252cm
a p ekročil 3. SPA. Řeka kulminovala 6.1.2OI2 ve 2 SELČ
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Druhá vlna bou ek zasáhla povodí Mandavy v odpoledních hodinách a zprisobila opětovny krátkodoby vzestup hladiny
nad 3. SPA. V povodí Kamenice

nejintenzivněji reagovala íčka
Ch ibská Kamenice, 1ejížhladi-

na stoupla ve Všemilech během t í
hodin o 100cm a v kulminaci zde
byl dosažen prťrtok s dobou opa-

kování p ekračujícíhranici 5 let.
Samotná Kamenice p ekročila
v H ensku 2. SPA (obr. 11) a kulminovala na rirovni p ekračující

jednoletou vodu.

V pr běhu tétopovod ové epizody byl zasažen profil P edlánce
na toku Smědé, pro ktery je počí-

obr

B Hlášení o z.ásctz.ích Hasičskéhoz'tÍchranného sboru ze dne

2.7.2012 od 2]:12 SELC do 22:12

SELC.
Fig. 8. Report.f|om rescue operations

o,f

Fire Rescue Brigctde .from 2nd JuLy 2012 2l : I2 CEST to

22:

l2

CEST.

tána hydrologická p edpověď
pomocí modelu Aqualog. Model
však nebyl schopen, vzhledem
k nemožnosti p esně predikovat
konvekčnísrážky meteorologic-

kymi modely, p edpovědět odtokovou odezvu toku s dostatečn m p edstihem.

na rirovni prťltoku s dobou opakování 5 let (obr. 9). Velmi
rychle však došlo také k poklesu, V ranních hodinách již nebyl
p ekročen Žádny SPA. Kromě Smědé bylo srážkami zasaženo
také povodi LuŽické Nisy, Kamenice a Mandavy, zde došlo
pouze k dosažení1. SPA na několika měrnych prof,rlech' Toky
kulminovaly p evážně na rovni jednoleté vody.
V sobotu 1 .] .2012 zasáhly povodí Mandavy a Kamenice
dvě vlny siln1 ch srážek. Úhrny nebyly tak velké jako 5. 7.,

3. ČrxxosrPŘEDPovĚoxÍcH
PRACoVIŠŤČHlrÚ a vyHoDNoCENÍ
VYDANÝCH VÝSTRAH

ZvIádn i povo dně a nezby tnych funkc í p edpovědní s užuy ČHvtÚ ve zmíněném období si nevyžádalo zvláštníoperativní opat ení, s v17jimkou zavedení mimo ádné nočníslužby na pobočce v Česk1 ch Budějovicích dne 4. ] . aprodloužení pracovní doby hydrologického pracoviště v Praze ve dnech
5. a 6. ] . 2012 v pozdějších odpoledních hodinách.
1

odhady na základě meteorologického radaru lkázaly, že
v centru srážkového pole se mohl t íhodinov rihrn pohybovat kolem 50mm, v kombinaci s nasycenym povodím
však vyvolaly opět rychlou odtokovou odezvu. Na Mandavě
ve Varnsdorfu byl p ekročen 3. SPA (obr. 1 0), eka zde stoupla od 2:00 do 4:10 sELČ z 33 cm na l42cm a kulminovala

3.1

na'ítrovni prritoku p esahuj ícídvouletou vodu.

pr

časovr v voj

běhu

pr tok

P edpovědní vystražné
informace (dále PvI)

vydané v rámci Systému
integrované vystražné
služby (dále sIvS)

v povodí smědé

180

V období od 2' do 8.

1.

2012 byIo v rámci SIVS vydáno
5 PVI. Tyto informace jsou vydávány s p edstihem zpravid|a 6 aŽ

140

36 hodin p ed v skytem nebezpečn ch jevri. Všechny s v jimkou jedné obsahovaly p edpověď
několika jev současně. Jejich p e-

120

to0

tBo

hled je uveden v tab. 2. Nejsou zde
po]Jze uvedeny PVI na vysoké teploty, protože tento nebezpečny jev

d

60

neni z hlediska tohoto hodnocení

podstatny.

t

i

Z pétt vydanych PVI byly
vyhodnoceny jako rispěšné
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obr. 9 Casovy vyvoj

č.r

pr

tokti v povodí Smědé od 2. 7. do 10. 7. 2012.

Fig. 9. Time course ofdischarges at Smědá catchment from 2nd to ])th July 2012.
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z vystrah nebyla hodnocena jako
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nerispěšná' Uspěšné byIy PVI
2012141, 2012149 a 2012150.
V; skyt nebezpečnych jevťr Se
plošně, intenzitou
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s PVI bez

i

časově shovyraznějších
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obr 10 Casovy v
t0.7.2012.

voj

pr

"1

toku na Mandavě ve Varnsdorfu od

Fig. 10. Time course of discharge
2nd ro l)th July 201 2.

2.7. do

oc]

2. 7. cto

10.

7.2012.
ctn

Mandava river at Varnsdorf from

rozdílťl. Částečněspěšné PVI 2012l48 a2O12l5I podchytily časovy vyskyt i intenzitu bou ek, avšak p edpokládaly v1 skyt nebezpečnych jev na Většíploše 'zemí ČR, než
byla následná realita.

3.2Informace o vyskytu nebezpečnych jevťr

(dále IVNJ) vydané v rámci SIVS
Za sledované období bylo vydáno celkem 30 IVNJ.

Jejich vydání informuje o aktuálním nebo bezprost edním
vyskytu nebezpečného jevu a popisuje jeho p edpokládan1 dalšív1ivoj v nejbližšíchhodinách. V p ípadě bou kovych jevri je p edpověď zaměÍena zejména na trvání a směr

postupu silnych bou ek a intenzitu doprovodnych nebezpečn ch jevri (intenzitu p ívalovych srážek, v1yskyt krup,
nárazy větru). V p ípadě povod ov1 ch jevri se p edpověď
soust edí na p ekročení3. SPA na vodních tocích V postiŽenych povodích, očekávanou dobu trváni prritokri nad hranicí 3. SPA, postup povod ové vlny a rychlost opětovného poklesu hladin.
Všechny vydané IVNJ bylo možno povaŽovat za rispěšné. V někter1 ch p ípadech byly srážkovéhrny n1žši, nežbyl
privodní p edpoklad' nebo vydatné sráŽky spadly mimo srážkoměrné stanice, proto lze srážkovérihrny odhadovat pouze
z raďarovych sumací. P esto IVNJ splnily sv j ričel, indikovaly v17skyt nebezpečn] ch jevri a poskytly informaci o jejich
aktuálním stavu a dalším v voji jak záchrannym složkám
(p edevším Hasičskémuzáchrannému sboru' obcím s rozšíenou prisobností), tak i širokéve ejnosti na webovych strán-

kach ČHvIÚ.

4. zÁvĚn

Mimo ádné bou kové období na začátkll července 2012
bylo zptisobeno p ibližně tyden trvajíci synoptickou situací, kdy se nad st ední Evropou udržovalo vyrazné frontálni rozhrání mezi chladnou vzduchovou hmotou nad západni
Evropou a velmi teplou vzduchovou hmotou, která p evládala
nad v chodní a částečně i st ední Evropou. Ve vlhkém instabilním vzduchu se na zemí Českérepubliky denně vytvá ely intenzivní bou ky, ojediněle doprovázené p ívalovymi sráŽkami, kroupami anárazy větru. V někter ch částech republiky

t44

obr. 11 Časovy vyvo'j pr toku na Kamenici ve H ensku

Fig. l l. Time course ofdischarge on Kamenice river aÍ H ensko.from
2nd ttt l)rh July 2012.

p ívalovésráŽky zprisobily vzestupy hladin ek s dosaŽenim
aŽ 3. SPA. ojediněle se vyskytovaly kroupy o velikosti až
tenisovych míčka silné nárazy větru kácely či lámaly stromy a zprisobovaly komplikace nejen v silničnía Železnični
dopravě, ale p sobily škody i v zemědělství, energetice a dalšíchodvětvích. Pojišťovny vyčíslujíškody, bou ky zprisobily i lokální povodně a bohužel mají na svědomí i jeden lidsk1 život.
Systém integrované vystražnéslužby splnil svou funkci.
Pomocí p edpovědních vystražnych informací bylo varováno
p ed rizikem siln; ch bou ek s nebezpečnymi doprovodnymi
jevy i p ed možnymi vzestupy hladin ek. Následně p i vlastní
bou kové činnosti byly vydávány informace o aktuální situa_
ci a p edpokládaném v voji v nejbližšíchhodinách. Během
hodnoceného 7denního bou kového období byly všechny vystrahy vydány a distribuovány včas, k tomu pomohla
t vzájemná spolupráce a komunikace mezi centrálním p edpovědním pracovištěm v Praze-Komo anech a regionálními
pracovišti na pobočkach ČHvtÚ. Vydané vystrahy potvrdily akceschopnost p edpovědní a varovné služby i v nočních
hodinách.

Tyto povodně opět potvrdily' že pÍt povětrnostních situacích' kdy hrozí v] skyt siln1ich bou ek, je časově a prostorově
p esná p edpověď prritoku v delšímčasovémp edstihu p ed
samotnym vyskytem srážek stále mimo moŽnosti hydrologickych p edpovědních pracovišť. Moderní nástroje pro operativní sledování hydrometeorologické situace nám alespo
umož ují reagovat bezprost edně po vyskytu siln1ich bou ek
avyužítčas p esunu bou ky nebo doběhu vody do koryt tokri
pro varování do oblastí, kdeještě Žádné škody nevznikly' Pro

další práci hydrologické p edpovědní služby bude učelnérozvíjet a do operativní praxe více začIenit variantní hydrologické p edpovědi, které umoŽ ují lépe kvantifikovat rlz1ko vzniku povodně.
Zdroj dat a informací: ČHvtÚ, www.chmi.cz,http:llhydro.chmi.czlhpps.

Lektor (Reviewer): RNDr Petr Novdk, Ph.D.
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