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Abstrakt 

 
 

Cílem předkládané práce bylo poukázat na význam proxy-dat. V konkrétním případě na jejich 

význam pro hydrologii a vodní hospodářství. Historická hydrologie, jejímž předmětem proxy-data 

jsou, nabízí škálu postupů vedoucích k extrapolaci poznatků o hydrologických jevech do poměrně 

vzdálené minulosti.   

Práce obsahuje rešerši na dané téma, zaměřenou zejména na způsoby a historii záznamů 

hydrometeorologických jevů, vznik historické hydrologie, její metodologii a možnosti. Vlastní práce 

je zaměřena na využití především již vyzkoušených metod. Přináší však i nové metodologické přístupy 

jako jsou rekonstrukce kulminačních průtoků, rekonstrukce hydrogramů historických povodní, aj. 

Hlavním cílem bylo odvození řady odhadnutých kulminačních průtoků v Praze pro období  

1118–2002. Prakticky to znamenalo navázat na dřívější výsledky publikované ve formě chronologií 

interpretovaných a prověřených dokumentárních zdrojů. Tyto zdroje byly doplněny o opravené 

klementinské záznamy vodních stavů. Byly využity nově zaměřené epigrafické doklady a na základě 

popisů starších povodní byla provedena analýza záplav historického terénu Prahy.  

S pomocí nových postupů a zdrojů bylo možné provést rekonstrukci průběhů povodní např. 

v letech 1582, 1784, 1830, 1876. Veškerá data dotýkající se historické hydrologie byla soustředěna do 

autorem rozvíjené původní databáze KROLMUS. 

Převod informací z dokumentárních zdrojů a raně instrumentálních záznamů na průtoky byl 

proveden za předpokladu převážné neměnnosti stavu urbanizovaného prostředí Starého Města v Praze, 

a to v období od výstavby Karlova mostu po konec 19. století. Kulminační stavy se vztahují 

k nejstarším profilům „ U K řížovníků“ a „Staroměstské mlýny“. 

Délka řady umožnila z dlouhodobého hlediska sledovat kolísání zavedených sezonálních typů 

povodní. Jako významná byla prokázána frekvence výskytů u extrémních povodní v závislosti na  

179-letém cyklu pohybu Slunce vůči středu sluneční soustavy (SIM). Ukázalo se, že alespoň 

v průběhu  posledních šesti period cyklu (kryjí se s devíti stoletími, které řada reprezentuje) dochází ke 

kumulaci povodní v prvních 70 letech a jejich úbytku na konci cyklu. Tím se vytváří opakovaně 

nebezpečná situace průběžného slábnutí frekvence extrémních povodní vystřídaná později jejím 

skokovým nárůstem. Důsledky tohoto efektu jsme zažili patrně naposledy v r. 2002.  
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Abstract 

 

The thesis aims to point to the importance of the proxydata, in particular their significance for 

hydrology and water management. The historical hydrology, the subject of which the proxydata are, 

offers the whole range of techniques for extrapolation of the knowledge on hydrological phenomena 

into the relatively distant past. 

The thesis includes the review of the scientific literature targeted in particular to the processes 

and history of the records of  hydrometeorological phenomena, the origin of the historical hydrology, 

its methodology and potentialities. The author´s own work focuses on the application of the techniques 

already in use and apart from that it presents the very new methodological approaches. This includes 

the reconstruction of the culmination discharges using the combination of several techniques, the 

reconstruction of the hydrograms of the historical floods, etc. The main goal has been to reconstruct 

the time series of estimated peak discharges in Prague for the period of 1118–2002. This meant to 

reassume the former results published in the form of the chronologies of interpreted and verified 

documentary sources. These were completed by the corrected Klementinum records of the water 

levels. Recently localized epigraphic sources have been utilized and the analysis of the flooding of the 

historical terrain of Prague based on the description of earlier floods has been prepared. Using the new 

techniques and new sources enabled the reconstruction of the floods in 1582, 1784, 1830, 1876. All 

data linked to the historical hydrology have been gathered in a unique database KROLMUS, created 

and developed by the author. 

The transfer of information from document sources and early instrumental records into 

discharges has been done under assumption of relative stability of the urban environment of the Old 

Town of Prague, in the period between the construction of the Charles´ Bridge and the end of the 19th 

century. The culmination levels are related to the oldest profiles “ U Křížovníků” and “Staroměstské 

mlýny”. 

The time series length facilitated to study the fluctuation of the seasonal types of floods. The 

results indicate that the frequency of occurrence of extreme floods in relation to 179-year cycle of the 

SIM is significant. During the last six periods of the cycle (covering 900 years) at the minimum, we 

can observe the accumulation of the floods within the first 70 years and the decrease of their number at 

the end of the cycle. Thus a dangerous situation characterized by decreasing of the frequency of the 

extreme floods replaced later by the abrupt rise in frequency and extremity of the floods arises 

repeatedly. The results of this effect we experienced in 2002 for the last time. 
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MOTTO: 
 

Dějiny jsou to, co se událo a to co se stále znovu děje. 
 

(Thomas Mann) 
 
 
 

Historie je věda o tom, co se nikdy nestane dvakrát. 
  

(Paul Valéry) 
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1 Úvod 

V roce 1972 vypracovala skupina vědců sdružená v tzv. Římském klubu materiál 

s výmluvným názvem „Meze růstu“ (Limits to grow), jako propočet budoucí koexistence přírody a 

současné civilizace.  Hlavní myšlenkou byla nerovnováha mezi přírodním systémem a vzrůstajícími 

požadavky rychle rostoucí populace.   Od konce 80. let začala být aktuálnější jiná složka tohoto rizika, 

a to počínající dopad popsaného rozvoje na klimatický systém, zatím ovšem jako pouhá hypotéza. V 

současnosti je již tzv. klimatická změna většinou považována za hrozící fenomén, který nelze 

ignorovat.  Postoje k této otázce mají však ve svých krajních polohách absolutního přijetí či odmítnutí 

rozměr až fundamentální víry. V prvém případě lze někdy zaslechnout ozvěnu eschatologií, jimž jen 

zdánlivě moderní člověk odvykl. Naopak v absolutním odmítání jde patrně o strach z ohrožení 

rozličných filosofických či myšlenkových konstrukcí, či jen ekonomických nebo politických zájmů 

každodenního rázu. Jisté je, že diskuse o klimatické změně ovládla značnou část myšlenkového 

kolbiště. V současné době se snaží počítat s jejími přímými, či vzdálenějšími dopady téměř každý 

obor.  Samotná podstata diskuse nemohla minout logicky ani oblast hydrologie.  Ta je mimo jiné 

vedena např. k problému nárůstu extrémních jevů, který klimatický systém planety produkuje 

v posledních desetiletích. Předmětem hydrologie jsou především dvě přírodní krajnosti - sucho a 

povodně.  Je poměrně nesnadné zcela exaktně doložit absolutní celosvětový nárůst zátěže, které oba 

extrémy přinášejí, tím méně nezvratně doložit jejich dominantní příčiny. Při podrobnějším pohledu 

komplikuje objektivní hodnocení celá řada dalších extrémů, pokud jde o povodně např. zvýšená 

frekvence přívalových povodní, či výskyt extrémních ledových jevů, atd. Proto se často odborníci 

uchylují k přehledům ekonomického rázu, které dokladují světové zajišťovny.  

 Pokud považujeme nárůst škod a patrně i extremity za fakt, je přes všechny obtíže nutné ptát 

se proč nastal.  Stále zůstává otázkou, do jaké míry se jedná o důsledek antropogenní činnosti a do 

jaké míry přirozené cykličnosti, kterou se klimatický systém vyznačuje. Pevnější půdu pro objasnění 

otázek souvisejících s přirozeným kolísáním klimatu může poskytnout analýza co nejdelších časových 

řad.  Disponibilní období systematických meteorologických i hydrologických záznamů trvá od svých 

počátků nanejvýš 300, ale většinou jen 100 až 150 let a těžko může poskytnout potřebné podklady.  Je 

tedy jen logické, že v posledních asi 20 letech nastal další, paralelní rozvoj historické hydrologie a 

klimatologie, tedy oborů, které přinášejí metodologii umožňující získat a využít data, byť jen 

přibližná, z předinstrumentálního období a tím prodloužit měřené řady v některých případech o stovky 

let. 

Předložená práce se soustřeďuje na problematiku tvorby datové základny z předinstrumentálního a 

raně instrumentálního období, jakož i na zpracování a využití těchto specifických dat v diskusi o 

klimatické změně i v praktických úkolech.  
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Obecný cíl práce lze vidět v hlubším poznání a rozšíření potenciálu datové základny a v návrhu 

hledání použitelných metodik.  Rešerše ke zkoumané problematice začíná historickým exkursem, 

kterému se vzhledem k tématu nelze zcela vyhnout  

 

2 Rešerše na téma paleohydrolgie a historické hydro logie  
 

2.1 Stručný p řehled vývoje  

2.1.1 Předinstrumentální a raně instrumentální období 
 

Stanovit hranici mezi obdobím systematických měření (instrumentální) a obdobím, které mu 

přecházelo (předinstrumentální) lze obtížně anebo jen přibližně. Takové hodnocení musí být vždy 

relativní, závisí zjevně na požadované přesnosti, typu a četnosti záznamů. Přehled o vývoji oboru, či 

směrů a snah, které vedly k vědecké hydrologii, byl zpracován u nás např. Novotným (1963a), Dubem 

(1974), v nedávné době Brázdilem et al. (2005) a nejnověji pro území jižní Moravy také Krškou a 

Vlasákem (2008). Z hlediska celosvětového předložil v úvodu své rozsáhlé učebnice hydrologie 

pozoruhodné, i když diskutabilní členění, již Chow (1964). Rozlišuje v něm následující vývojové fáze: 

 

• období spekulativní (do r. 1400), 

• období pozorování (1401–1600), 

• období měření (1601–1700), 

• období experimentální (1701–1800), 

• období modernizace (1801–1900), 

• období empirické (1901–930), 

• racionální období (1931–1950), 

• období teoretické (od roku 1951). 

 

Jiný pohled, navíc s širokým časovým záběrem, počínaje nejstarším kulturami Asýrie, Egypta 

a Číny, podal v přehledu historie hydrologie Biswas (1970).  

Při uvažování o vývoji hydrologie je možné přijmout řadu hledisek. Pro účely této práce bylo 

zvoleno hledisko pokročilosti zaznamenávání hydrometeorologických veličin. Tak jako téměř ve 

všech oborech lidského snažení, není možné ani v tomto případě doložit celkový plynulý vzestupný 

trend pokud jde o pokrok v daném oboru. Období vzestupu se střídala s obdobími stagnace a 

hlubokého úpadku, případně úplného přerušení tradice.      

V tomto ohledu lze vidět naprostou výjimečnost egyptské hydrografické tradice, která 

předstihla (podle dostupných dokladů) zbytek světa o několik tisíc let. Zaznamenávání vodních stavů 
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zde započalo, jak lze doložit, již před pěti tisíciletími (kap. 2.2.4). Mnohem pozdější rozvoj zájmu o 

srážko-odtokový proces, resp. měření jeho významných složek, přináší v Koreji a Číně až 14. století. 

Na evropské půdě, v Německu a Francii, spadá počátek systematické hydrografie až do 18. století.   

2.1.2 Palaehydrologie nebo historická hydrologie? 
 

Snaha porozumět světu a tedy i hydrometeorologickým jevům provází člověka od počátku 

civilizace a vedle myšlenky nějakým způsobem zaznamenat již proběhlé extrémy, nutně následovala i 

myšlenka porovnat je s jevy dřívějšími.    

Zájem o historické extrémní jevy a povodně zvlášť lze v minulosti doložit u archeologů, 

historiků, meteorologů, klimatologů, hydrologů nebo dokonce osob s jiným profesním zaměřením. 

Saského dvorského úředníka Ch. G. Pötzsche (1732–1805), autora monografie zaměřené úzce na 

povodně (Pötzch, 1785; Kynčil, 1982), označuje Hicks (1978) za geologa či mineraloga. Podrobněji se 

jeho zaměřením zabývá i Fügner (1987). Pro nás může být zajímavé, že byl mimo jiné členem 

Královské české společnosti nauk stejně jako tehdejší ředitel klementinské observatoře A. Strnad 

(1746–1799) o němž se zmiňuje podrobněji např. Haubelt (2004). Pötzschova později velmi zhusta 

užívaná chronologie povodní (od r. 590 do r. 1784 a později až do r. 1800) patří dodnes 

k nejrozsáhlejším. Mezi historiky můžeme jmenovat Francouze M. Championa (1824–1878), autora 

soupisu povodní ve Francii v období let 565–1864  (Champion, 1864), též kap. 2.3.1.  První práci 

soustředěnou převážně na povodně u nás (Krolmus, 1845) přinesl jeden ze zakladatelů české 

archeologie páter Václav Krolmus (1790 – 1861) o jehož činnosti informoval např.  

(Sklenář, 1995). Z meteorologů je příkladem F. Augustin (1846–1908), autor soupisu suchých období 

(Augustin, 1894), jeho životu a dílu se věnoval např. Ledvinka (2008). Z našich historiků se uceleněji 

věnoval pražským povodním v třídílné stati uveřejněné na pokračování v České Včele (1845/ č. 27, 

28,29, resp. Tomek,1845a,b) znalec pražského místopisu V. V. Tomek (1818 – 1905). Myšlenkou 

praktického využití historických údajů se začal zabývat středoškolský učitel fyziky a matematiky 

W. Katzerowsky (1835–1901), (Katzerowsky, 1886; Kotyza, 2001). O 10 let později, u nás zřejmě 

poprvé mezi hydrology, přinesl soupis historických povodní za účelem rozpoznání cykličnosti jejich 

výskytu, jeden z významných vodohospodářů konce 19. století královský inženýr J. Dlouhý (Dlouhý, 

1899). Praktičtí projektanti mostů, přehrad, tehdy prováděných úprav toků neměli na přelomu 19. a 20. 

století často jinou možnost, než vzít v potaz značky historických povodní, nebo svědectví pamětníků. 

Konkrétně můžeme poukázat na dva význačné projektanty a stavitele přehrad W. Plenknera a H. 

Franze, kterým vděčíme za soupisy povodňových značek v Čechách(Franz,1889), resp. v Praze (kap. 

2.2.3.5).   

 O vzniku nových oborů, které se zabývají důsledně povodněmi předcházejícími období 

systematických záznamů, můžeme hovořit až o 100 let později. Za zakladatelskou osobnost bývá 
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považován  Victor R. Baker (University of Arizona), a to obvykle s odvolávkou  na jeho článek 

v Journal of Hydrology, Baker (1987).   

Hlavním předmětem zájmu je podle Bakera rekonstrukce maxim současných, historických, 

anebo velmi časově vzdálených povodní. V úzkém slova smyslu je však palaeohydrologií chápáno za 

tím účelem užívaných mělkovodních sedimentů či podobných metod založených na tzv. přírodních 

archivech (kap. 2.2.1). Benito(2003) podává evropský a Baker (2006) celkový přehled o 

paleohydrologii v posledních desetiletích. Benito a Thordycraft (2005) uvádějí, že termín Palaeofloods 

hydrology je tradovaný a váže se spíš k metodologii, v principu jsou totiž tyto metody užívány i pro 

současné povodně.  Pro využití tzv. dokumentárních zdrojů (kronik, dobových tisků aj.) se vžilo 

označení historická hydrologie. Vzhledem k souvislosti s historickou klimatologií je nutné zmínit 

vývoj tohoto oboru, který podává Glaser (2001). Vývoj historické klimatologie uvádí naposledy 

Brázdil et al. (2006b). Paleohydrologie i historická hydrologie, dva obory s různými východisky, jsou 

od sebe oddělené, ale jejich výsledky jsou často kombinovány (kap. 2.3.6). 

 Shrnující informaci o výsledcích obou oborů a také možnosti kombinovat jejich výsledky 

podává Baker (2003). Zároveň uvádí hlavní směry, které jsou ve vztahu k povodním využívány: 

1. Využití přírodních archivů 

2. Problematika získávání dokumentárních zdrojů 

3. Rekonstrukce jednotlivých případů 

4. Statistická analýza získaných řad 

5. Vztahy mezi frekvencí extrémů a klimatickou variabilitou 

6. Problematika praktických aplikací při ochraně před povodněmi  

      Je zřejmé, že prvé dvě oblasti se dotýkají získávání dat, následující jejich zpracování a poslední 

praktickými aplikacemi.   

 

2.2 Definice a členění proxy-dat  

 

Termín proxy-data se objevuje nejčastěji jako souhrnné označení dat získávaných s cílem 

prodloužit měřené řady, např. teplot, srážek apod.    

Samo slovo „proxy“ má v angličtině několik obecných významů (plnomocník, zástupce, 

zastupování). Má též význam právnický (prokurátor, tedy právní zástupce), nebo ve statistice či 

matematice se užívá k označení veličiny, která má vysokou korelaci s jinou zájmovou veličinou.  

Původ slova je ovšem nutné hledat v latině, přitom latinské slovo „proximita“ označuje blízkost, výraz 

„aproximita“ přibližnost. Proto snad lze hovořit v případě proxy-dat jako o datech zastupujících data 

přímá, získaná přímým měřením. Typické pro proxy-data není tedy jen skutečnost, že např. v případě 

přírodních archivů sledujeme jeden jev (např. vzdálenosti letokruhů), abychom vysvětlili jev jiný 

(např. vlhkost). Stejné je to při získávání přímých dat (při měření teploty měříme např. výšku 
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rtuťového sloupce, která má vysokou korelaci s teplotou). V této práci jsou proxy-data chápána jako 

zpětně dosažitelné záznamy.    

2.2.1 Typologie dat a proxy-data  
 

V 70. letech 20. století zavedl Lamb (Pfister et al., 1999) pojem historických dat (historical 

evidence). Tento termín se užíval mnohoznačně a někdy i zavádějícím způsobem. Rozlišuje proto 

především přírodní (natural) a tzv. „lidské“ (man made) archivy dat, dělené do dalších kategorií  

 (tab. 1).  

 

Tab. 1. Rozdělení dat na přírodní a lidské archivy, volně podle Pfister et al. (1999). 

Informace /archivy Přírodní archivy Lidské archivy 

Přímá pozorování 

a měření 

 

 

 
D

ok
um

en
tá

rn
í z

dr
oj

e 
Pozorované 

Záznamy počasí a 

jeho extrémů 

Měřené 

Tlak, teplota, srážky, vodní 

stavy (systematické) 

Nepřímé odkazy 

Procesy ovlivněné 

počasím 

Organické 

Letokruhy  

Fosilní pyly 

Fosilní dřevo aj. 

Neorganické 

Ledovcová 

jádra 

Sedimenty 

Morény aj. 

Organické 

Fenofáze 

Vinobraní aj. 

Neorganické 

Vodní stavy 

Tloušťka ledu aj. 

Kulturní: Obrazové epigrafické 

Materiál: Archeolologické pozůstatky 

 

Měřená data, někdy též přímá data (direct data) se odlišují od dat nepřímých (indirect data), 

jednoznačný předěl mezi nimi je však někdy obtížně definovatelný, podobně jako předěl mezi 

instrumentálním a předinstrumentálním obdobím. Přímá data jsou data změřená (např. přímo změřený 

vodní stav, apod.). U nepřímých dat se na na průběh dané veličiny usuzuje podle nepřímých ukazatelů 

(začátek sklizně obilí, datum vinobraní, analýza letokruhů, atd.).  Přitom z dat přírodního původu se 

vydělují skupiny: ledovcová (analýza ledovcových jader), geologická-mořská (analýza mořských 

sedimentů, obsah izotopů kyslíku, organických zbytků rostlin a živočichů), geologická-suchozemská 

(vodní, ledovcová a větrná eroze, analýza půdních typů, analýza krápníků, geotermální vrty) a 

biologická (letokruhy, pyly, fosilní zbytky rostlin, korály, organické zbytky v jezerních sedimentech).  

 Pfister et al. (1999) ztotožňují proxy-data s nepřímými daty, tedy jak se záznamy tzv. 

přírodních archivů (natural archives), tak s jistým segmentem tzv. dokumentárních zdrojů 

(documentary sources), tab. 1. Dokumentární zdroje (tedy v zásadě záznamy vytvořené člověkem) 

rozlišují na dokumentární proxy-data a na záznamy deskriptivní povahy, tedy pozorování či měření 

(např. také vodních stavů).   
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Toto dělení je sestaveno převážně z pohledu historické klimatologie, z hlediska hydrologie 

nemůžeme např. epigrafické zdroje, tj. povodňové značky, řadit mezi nepřímé odkazy. Záznamy 

vodních stavů,  ať už vztažené k pevnému bodu buď v čase (např. k jiné povodni),  či prostoru 

(k jezovému normálu, nule vodočtu, podlaze budovy či přímo vyznačené v terénu) musí pro 

historickou hydrologii být spíš přímými odkazy.    

2.2.2 Archeologické zdroje 

Využití archeologických dokladů patří prozatím k nedostatečně využitým možnostem 

dokladování historických povodní.  Ve vzácných případech lze získat nepřímé doklady o jejich výšce 

jako vrstvu sedimentů v archeologických sondách, nepostradatelná jsou metadata o vývoji 

historického terénu, stáří zájmových objektů aj. Pokud jde o první motiv, jsou příkladem doklady o 

rozsahu sídlišť v údolních nivách či o jejich eventuálním zániku. Opravil (1983) uvádí vývoj názorů 

na osídlení údolní nivy na Moravě včetně rozsáhlé literatury a vyzdvihuje v tomto ohledu již 

novátorské úvahy Poulíka (1950). 

Doklady o překryvu kulturních vrstev z hradištního období v povodí dolní Moravy 

povodňovými hlínami mohou být dokladem nestacionarity povodňového režimu, v tomto případě 

moravských řek v prvém tisíciletí n. l. Následovaly mladší studie o rozšíření mohylové kultury v nivě 

řek v Čechách, Bouzek (2005) v mladší době bronzové a v době kultury popelnicových polí (1300 př. 

n. l.). Rozšíření sídlišť kultury s lineární keramikou ve východních Čechách a jejich expozicí, 

horizontální i vertikální vzdálenost od blízkého toku zpracovala Končelová (2005).   Možností využití 

sběru keramiky jako indikátoru osídlení v polabské nivě studovala Dreslerová (1998, 2005), která sice 

poukázala na jeho výskyt v druhotně zavezených meandrech, zároveň však upozornila na problémy a 

vyjádřila skepsi k možnému užití jako dokladu o povodních.   

Na našem území lze doložit celou řadu obcí, ale také měst, zaniklých v souvislosti 

s povodněmi. Z období středověku sem patří přeložení Děčína, zánik obce Mury u Ohře po r. 1342 

(Kotyza, Smetana, 1992). Zatím jen opatrně můžeme poukázat (podle ústního sdělení archeologa 

Muzea v Mladé Boleslavi J. Waldhausera) na přeložení Starých Benátek (patrně z důvodu povodně) a 

vznik Nových Benátek nad Jizerou (kolem roku 1330).  Velmi známé je však přeložení obcí Starých 

Ouholic, Zálezlic a Semilkovic po povodni v roce 1784 (kap. 2.2.3.3).   

Přímo zužitkovanou možností jsou informace o vývoji někdejšího reliéfu zejména 

v urbanizovaném prostředí. Pro území Prahy předložil rekonstrukci vývoje georeliéfu  anebo přímo 

možné odhady výšky povodní (Hrdlička, 2000, 2001, 2005). V poslední době se objevily velmi 

zajímavé zprávy o fázích existence brandýského mostu založené na dendrochronologickém rozboru  

dřevěných pozůstatků jeho opěrného systému, který byl zřejmě obnovován koncem 14. století, pak 

kolem r. 1560 až 1570, kolem r. 1780 a kolem r. 1840, což rozhodně není v rozporu s dostupnou 

chronologií velkých vod na Labi v tomto úseku (Elleder, 2005f). 
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 Obecně je spolupráce s archeology nutná minimálně u všech historických sídel, tam kde jsou 

podrobněji zachyceny výšky povodní vztažené k starším budovám, nebo k částem reliéfu. Kromě toho 

má archeologie dlouhodobější zkušenosti s proxy-daty, a to téměř od doby svého vzniku. 

2.2.3 Dokumentární zdroje 

V našich podmínkách jsou dokumentární zdroje (dále DZ) zatím nejefektivnějším 

způsobem získávání dat o historických velkých vodách (dále VV) v předinstrumentálním období. 

Brázdil et al. (2006b) uvádějí, že lze užít přímých resp. deskriptivních DZ (popisujících zejména 

parametry povodně) i nepřímých zdrojů dotýkajících se zejména dopadů povodně. Typologie 

těchto zdrojů i jejich přehled popsali vyčerpávajícím způsobem Brázdil et al. (2005, 2006b), 

přitom jsou uvedeny zejména typy, které spadají v tab. 1. mezi přímá pozorování či měření: 

• Prameny narativní povahy 

•  Denní záznamy počasí 

•  Osobní korespondence 

•  Speciální tisky 

• Matriční záznamy  

• Úřední hospodářské záznamy 

• Noviny 

• Kramářské a trhové písně 

• Vědecké práce a sdělení 

• Epigrafické prameny  

 

 

Je pravděpodobné, že tento seznam se bude dále rozšiřovat.  Pozornost je dále věnována jen 

vybraným kategoriím, tj. novinám, obrazové dokumentaci a epigrafickým záznamům, tedy těm, 

kde je možné již publikované poznatky rozšířit či doplnit o nové, praktické zkušenosti. 

2.2.3.1 Noviny 

Novinové zprávy jsou málo využitým a přitom velmi užitečným zdrojem. Přitom existovaly 

např. týdenně vydávané noviny již v 16. století. Podrobně o rané formě kombinovaných psaných a 

tištěných novin, určených pro významné aristokratické a bankovní domy, referuje Richterová (2004).   

Za zmínku stojí, že pro nás podstatné zprávy z tehdejší rudolfínské Prahy, lze nalézt zřejmě pouze 

v zahraničních novinách. Zprávy o povodních z tohoto zdroje (které tyto noviny mají údajně též 

obsahovat) najdeme proto v knihovnách mimo naše území. 

Mnohem snadněji můžeme využívat noviny jako zdroj již v 18. století.  Počínaje r. 1720 jsou 

dostupné Pražské poštovské noviny. Poměrně podrobné zprávy o povodních v prosinci v řadě míst 

Evropy (včetně Olomouce) 1740 obsahuje list Wienerisches Diarium. O povodních v Praze např. r. 

1784 jsou podrobné zprávy v listu Wiener Zeitung. Krameriovy Vlastenecké Noviny podrobně referují 

o bezmála stejně významné povodni v r. 1799 (obr. 1), přičemž za pozornost stojí, že některá fakta se 

ve stejném znění objevují i v kronice rychtáře Vaváka, Skopec (1918) a přejímá je i Pötzsch (1784). 

Další povodeň v Praze zmiňuje tento list až k březnu 1814.  
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Obr. 1.  Krameriovy  C. k. Vlastenecké Noviny (VN, 1799 č.9). Vlevo: titulní strana. Vpravo:  text popisujícího povodeň z února téhož 
roku. 

 

Hlavní výhodou novinových zpráv se postupně stala jejich rychlost, a to zejména od 40. let 19. 

století. Vlivem vynálezu  telegrafu (1832) a jeho používání (první užití r. 1844 - k tomu Urlich et al. 

1997 ) narůstá od 50. let 19. století značně i aktuálnost a počet zveřejněných zpráv o 

hydrometeorologických jevech. Některé z nich překryly dobově významnější politické, nebo 

společenské události (přesuny vojsk za napoleonských válek, nebo císařská návštěva souběžně 

s velkou povodní v červnu 1824). Zatímco o významné povodni v zimě roku 1830 je v Pražských 

Novinách jen několik vět, najdeme o 25 let později o srovnatelné povodni v červenci 1858 nebo v 

únoru 1862 již řadu stran. Mimopražské zprávy často nepocházely od pražských redaktorů, ale od 

místních dopisovatelů, kteří čerpali z osobní zkušenosti (míra věrohodnosti může být proto značná).  

Novinové zprávy představují významný zdroj informací, které dodávají věcným datům další, 

často významný vysvětlující rozměr. Přitom nejsme již dnes odkázáni pouze na namáhavou archivní 

práci,  české noviny dnes najdeme např. i na internetových stránkách Národní knihovny (Internet. 

Kramerius-NKP) a Městské knihovny Praha(Internet. Kramerius-MLP), nebo Národní knihovny ve 

Vídni (Internet.ANNO). 

2.2.3.2 Obrazová dokumentace 

Bez kvalitního obrazového či fotografického materiálu není dokumentace povodně úplná. 

Obrazový materiál může být nejen cenným dokladem o povodni, ale také o proměně místních 

podmínek (zástavby, mostů, jezů, údolní nivy aj.), tedy zdrojem tzv. metadat.   

Na nejstarším známém obrazovém materiálu dokumentujícím povodňové události je často 

zjevná řemeslná i výtvarná retardace za úrovní soudobové kvalitní i špičkové produkce. Úroveň 

zpracování povodňové tématiky plyne také z její vazby na kramářské písně, kalendáře, votivní 

tématiku, nebo ilustrační doprovod kronikářských děl. Jednalo se často o tvorbu v podstatné míře 

neškolených, nebo pouze řemeslně zdatných autorů.  
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To je typické např. pro zobrazení povodně z r. 1562 v Zürichu na obalu publikace 

Thordycraft et al., 2003, tragické květnové povodně roku 1613 v Duryňsku (obr. 2) nebo v červnu 

1701 tamtéž (Deutsch, Pörtge, 2003). Naopak detailní představu podává grafika dokumentující 

rozvodnění Pegnitz (přítok Mohanu) v Norimberku za rozsáhlé povodně v únoru 1682 (Glaser, 

2001).  

Grafický záznam z erfurtské kroniky dosvědčuje jednoduchým způsobem míru rozvodnění 

Gery a jinak nepravděpodobný jev přetékání městských hradeb, zde v červnu 1585 (Deutsch, 

Deutsch, Pörtge 2003). Zobrazení povodně v Rouanu v Bretani r. 1734 je již konkrétní, dosah 

vody určuje výšku povodně i  její zjevnou extremitu (obr. 2).  

 

Obr 2. Různá kvalita obrazové dokumentace. A: Přetékání hradeb v Erfurtu za povodně r. 1585, B: velmi schematická dokumentace 
katastrofální povodně r. 1613 v Duryňsku, obě reprodukce Deutsch, Pörtge  (2003); C: Francie-Bretaň, Rouan, (Rue du Plâtre), přesná 
dokumentace povodně z r. 1734 (Internet.Bertran). Podle životních dat autora (Brookshaw R., 1736–1804)  se však nejedná o autentické 
svědectví.  

 

 Příkladem nejstaršího materiálu a rozdílné úrovně u nás, je dvojice grafik téměř stejného 

stáří dokumentujících dvě povodně z 16. století. Dřevořez mající vztah k  extrémní povodni 

v Karlových Varech v květnu 1582 (Munzar, Kysučan, 2000) typově odpovídá dokumentaci 

v Erfurtu r. 1613. Naproti tomu mědiryt, který uvádějí např. Brázdil et al. (2005) zobrazující 

převržení prámu v průběhu patrně málo významné povodně roku 1581 (též kap. 4.1.3, obr. 42) a 

pohřeb obětí vyniká dokumentární hodnotou na úrovni fotografie.  

Podstatná část staršího obrazového materiálu měla spíše ilustrační charakter. Autor 

grafického zpracování neměl někdy osobní zkušenost s povodňovým případem, někdy ani znalosti 

o vlastním místě. Proto podává např. série grafických listů (ze sbírek Muzea hl. m. Prahy) 

zobrazujících povodeň 1784 v Norimberku, Heidelberku, Vídni a v Praze značně zkreslenou 

představu i o vlastním místě (Státníková, 2001). Místopisná nesprávnost se poněkud zmenší po 

stranovém obrácení grafiky (obr. 3).Grafika jakoby byla předlohou k přehnané kronikářské 

zprávě, kterou podává o povodni polabský kronikář J. Vavák: „…. až zároveň s mostem, ano až na 

most  takové věci házela a posledně i voda přes zábradlí u obou konců mostu šla ...“ (Skopec, 1910).  

Naproti tomu naprosto výtvarně dokonalá, navíc přesná je dokumentace opravy Karlova mostu 

v létě r. 1784 (např. Munzar et al., 2005). Podklady týkající se průběhu  samotné povodně 

(alespoň v Praze) jsou však spíše podprůměrné (Státníková, 2000). Obrazové dokumentaci se 

v ČR věnovali autoři Munzar, Kysučan (2000), Státníková (2001) a Brázdil et al. (2005). 
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Obr. 3. Povodeň v Praze 28. února 1784, ze série vedut J. Winklera (Vídeň, Praha, Kolín n. R. a Würzburg). Vlevo: podle 
původní verze, Státníková (2000). Vpravo: po stranovém obrácení grafiky. Převrácená verze je přes četné chyby mnohem bližší 
pražské realitě a odpovídá zřejmě i původní nezvěstné verzi (v původní verzi se dochovaly grafiky z Vídně, Kolína n. r. a Würzburgu 
s francouzským popisem).  

 

Fotografie bývá považována za objektivní médium, neplatí to však rozhodně absolutně. 

Prvá fotodokumentace přichází v úvahu po roce 1839, kdy byla představena na pařížském salonu 

daguerrotypie. V Evropě byla touto novou technikou dokumentována povodeň Loiry v Nantes 

v zimě roku 1843 (obr. 4). Klasická fotografie se začíná používat až počínaje rokem 1850.  

 

Obr. 4. Povodeň v Nantes (Loire) r. 1843, daguerrotyp. Vystaveno v Paříži, Musée d'Orsay, 2003, v řadě „La Loire Infériure, 
Vues de Nantes et de ses Environs“, autor neznámý, vydavatelství, Jules Forest, Nantes (Internet.Isaac). 
 
 

Další fotografické doklady povodně pocházejí z jižní Francie a dokladují povodeň z r. 

1856. U nás jsou zatím nejstarší dochované snímky (nejstarší pohled na Karlův most ne ovšem za 

povodně pochází z r. 1856) spojené s květnovou povodní  r. 1872 (obr. 5). Přitom např. fotografie 

berounského náměstí není plně autentická (ústní sdělení pracovníků Muzea v Berouně). Byla 

složena z autentického snímku náměstí po povodni a inscenovaných scén záchrany obyvatel na 

vorech. Tím jsou vysvětleny rozpaky a pochybnosti nad možnostmi pořízení tohoto snímku v 

době kulminace povodně pravděpodobně kolem 23. hodiny.  
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Technologie reprodukce fotografie tiskem se objevily již v r. 1856. Přesto souběžný tisk a 

sazba textu byla komplikovaná a u nás přibližně do r. 1890 znemožňovala časopiseckou 

reprodukci snímků. Fotografie tedy sloužila pouze jako předloha pro rytce a proto se mnoho 

fotografií zachovalo jen v tomto časopiseckém přepisu (Scheufler, 1986). Platí to např. o grafické 

dokumentaci katastrofální povodně na Žernovníku v Železném Brodě v červnu r. 1871 podle 

fotografií (obr.6).  

 

 

 

 

Obr. 5. Dodatečně inscenovaná fotomontáž podle povodně v Berouně 25. května 1872. Vlevo: vodní hladina a prámy 
se  zachraňovanými byly fotografovány odděleně po povodni (dole). Snímek (nahoře) je část autentického původního záběru po 
povodni. Na domech je dobře patrná stopa povodně zasahující celé prvé poschodí. Vpravo: oba snímky byly spojeny a výsledný 
snímek  je  vlastně rekonstrukcí celé velmi dramatické události, která probíhala pozdě večer a v noci (Archiv Muzea Českého krasu 
v Berouně, Internet.Scheufler a Archiv ČHMÚ). 

 

 

 

V některých případech se zachovala fotografická předloha i xylografie či oceloryt, 

příkladem je snímek strženého železničního mostu přes Berounku u Mokropes po květnové 

povodni 1872 (obr. 7). Množství dochovaného fotografického materiálu vzrůstá podstatně až 

koncem 19. Století. Důvodem jsou rostoucí možnosti časopisecké reprodukce fotografií, jejíž 

technický princip a původní metoda (rotační hlubotisk, Karel Klíč) pocházely z Čech (Scheufler, 

1986).  
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Obr. 6. Rok 1871, přívalová povodeň na potoku Žernovníku v Železném Brodě. Xylografii provedl A. Gareis podle zaslaných 
snímků, ty zhotovil místní malíř a fotograf F. Maischeider (Světozor 1871 č. 27). 

  

Takto jsou patrně poprvé dostupné zejména snímky povodně ze září 1890 zejména v 

časopisu Světozor.  Snímky některých povodní byly vydávány i jako pohlednice, příkladem je 

pohlednice katastrofální květnové povodně na Doubravě ve Žlebech v květnu 1908 (Elleder et al., 

2008). 

 

Obr. 7. Berounka v Mokropsech po povodni 25.května1872. Vlevo: Povodní poškozený viadukt, fotografie (Internet.Scheufler). 
Vpravo: detail xylografie zhotovené podle téže fotografie. Xylografická reprodukce mohla být v některých případech detailnější než 
vzorová fotografie (Archiv ČHMÚ, Dvořák, 2002). 
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 Nezastupitelnost dobré obrazové dokumentace vyplývá i z možnosti podat srozumitelně 

několik informací najednou, z její přesvědčivosti, podávající obvykle jasný důkaz extrémní 

události. Příkladem je okamžik těsně před zahlcením mostních oblouků za červencové povodně r. 

1954 v Písku, nebo překvapivý směr příchodu povodně za přívalové květnové povodně 

v Litomyšli r. 1984 (obr. 8).    

 

 

Obr. 8. Dokumentace kritických jevů. Vlevo: Otava v Písku, okamžik před zahlcením mostu za povodně r. 1954  
(foto: Frölich J., 2000). Vpravo: Litomyšl, přívalová povodeň z okolních polí a drobných vodotečí, 1984, květen (SOkA Svitavy). 

 

 

 

2.2.3.3 Mapové podklady 

 
Význam historických a zejména poříčních map tkví přinejmenším v dokladování 

někdejšího stavu, tedy např. trasy a šířky toku nebo míry jeho ohrázování. Neocenitelné jsou však 

mapové podklady, které umožňují co nejvěrohodnější rekonstrukci příčných profilů, případně 

spádových poměrů.  

    Vzácná jsou mapová díla vzniklá přímo za účelem dokladování povodňových událostí.  

U nás můžeme poukázat např. na dvě rukopisné mapy z r. 1789 provedené Hergetem, Traxalem a 

Schmiedem poukazující na změny, ke kterým došlo v okolí Veltrus po povodních 1784 a 1785 

(Pokorný, 1995).   

Příbuzným typem jsou mapy zaměřené na rozsah rozlivů. Nejstarším příkladem je patrně 

plán  Paříže zaměřený na katastrofální povodeň v květnu 1658, jehož autorem byl Pierre Petit 

(obr. 9). 
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Obr. 9. Mapy rozlivů Seiny v Paříži. Vlevo: až dodnes nejvýznamnější povodeň v Paříži z r.1658. Vpravo rozlivy r.1740,  
Bibliothèque de l’Institut de France. (Internet.Institut France). 

 

 

 

 

Další podobný plán se záplavami vznikl po prosincové povodni 1740 sestavený dle 

záznamů Philippa Buache člena Académie des science (plány byly vystaveny v Paříži na výstavě 

11. dubna až  7. července 2002 shodou okolností těsně před katastrofálními povodněmi ve střední 

Evropě).  

Třetí katastrofální rozvodnění Seiny dokumentuje plán „Plan Boreux de la crue 1910“ 

(Internet.Institut France). Obvyklá jsou porovnání rozsahu různých záplav, jako např. v případě 

řeky Meusy (Maas) ve francouzském Verdunu, a to v případě povodní z let 1740, 1814 a 1844. 

Rozlivy Tibery za katastrofální povodně v r.1870 vymezuje plán Říma „Pianta topografica di 

Roma“ z r. 1870 (Lagunes, 2004). Plán severoitalské Verony dokumentuje rozsah rozlivů Adige 

z roku 1888 (Milani, 1997).  

Jednou z nejstarších map tohoto typu ve Střední Evropě je zakreslení rozsahu povodně na 

řece Pegnitz v Norimberku v roce 1784. V sousedním saském úseku Labe existuje mapa rozlivů za 

povodně r. 1845 v Drážďanech a mapa rozlivů saského úseku Labe při povodni 1890. Proces 

digitalizace a využití těchto mapových podkladů popisuje Schumacher (2005).  

V České republice je známo zatím pouze několik verzí mapového zpracování zaplavených 

území Prahy z roku 1845 (obr. 10). Podobně byla zpracována i mapa rozlivů za velké vody z roků 

1872 (Erben, 1873) a 1890 (obr. 10), a to opět pro Prahu a také České Budějovice „Karte des 

Überschwemmungsbereiches am 3. September im Stadtbezirke Budweis“ (Kozák et al., 2007). 

V rámci Historického  atlasu  českých měst byl na základě dobových dokumentů zpracován  

rozsah katastrofální povodně na Chrudimce v letech 1880 a 1883 (Šulc, 2003).   
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Obr. 10. Plány Prahy se zakreslením rozlivů. Vlevo: plán  Prahy se zakreslením rozlivů z r. 1845.  
Vpravo: rozsah rozlivů z r.1890 (Muzeum hl. m.Prahy). 

 

 

Historické poříční mapy mohou být jediným zdrojem pro hydraulický výpočet na základě 

podélného sklonu a příčného profilu, atd.  Využitelnosti historického mapového materiálu se 

věnovala Šámalová (2003) v rešerši zpracované pro Ministerstvo zemědělství (většina map zde 

uvedených je uložena v mapové sbírce Národního archivu). 

 

 

Nejstarší případ zakreslení hloubek vody v pravidelném kroku byl zjištěn v německé části 

povodí Labe v mapách z  r. 1724 (Büchele et al., 2002), obr. 11.  Mapa Tibery v provedení 

inženýrů Chiesi a Gamabriniho z r. 1744 provedaná na objednávku papeže Benedikta XIV je 

ukázkou dobově nadstandardního díla svého druhu. Obsahuje plán Tibery, podrobný podélný 

profil a řadu příčných profilů s vyznačením hloubek, profily mostů se zakreslením výšek povodně 

 

Obr. 11. Nejstarší poříční mapa v německém úseku Labe „General Carte von dem Elbe-Strohm“z r. 1724 se zakreslením příčných 
profilů. Detail mapy profil Schnackenburg. Vyznačení hloubek vody v příčném profilu v pruských stopách (tj. 1 stopa= 31,385 cm, 
měřítko po přepočtu cca 1: 6250), Büchele (et al., 2002). 
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z r. 1742 Lagunes (2004).  Plán je proveden v římských dlaních (1 dlaň, tj. romane palma = 7,4 

cm).  

 Nejstarší využitelné říční mapování Vltavy mezi Č. Budějovicemi a Prahou z roku 1776 

neobsahuje ještě zakreslené hloubky vody (obr. 12).  Prvým příkladem je až k r. 1794 plán Otavy 

mezi Modravou a ústím do Vltavy (obr. 13). Některé kartografické práce jsou však nezvěstné, 

týká se to např. map Vltavy z roku 1821 již s uvedenými příčnými profily, podrobněji (Scheiner, 

Franz, 1891; Šámalová, 2003). Nejstarší dostupné a velmi kvalitní mapování Vltavy a Labe 

s vyznačením hloubek pochází až z let 1848 až 1851 (obr. 13). 

 

 

Obr. 12. Poříční mapa Vltavy mezi Prahou, Starým Městem a Českými Budějovicemi z. r.1776 (M. Eberl, měřítko neuvedeno). 
Starý soutok Vltavy a Berounky (dnes rameno „Krňák“). Mmapa provedena ve fortifikačních sázích, tj 1 sáh=195 cm (Mapová 
sbírka Státního Archivu, Chodovec, inv. č. 168 sign CI4/39). 

 

 

 Středně velké toky, dříve zemské toky (Orlice, Cidlina, Jizera, Lužnice, Otava, Sázava, 

Berounka, Ohře, atd.) nemají až na výjimky (zmíněná mapa Otavy) tak význačné mapové 

doklady.  Obvyklým zdrojem je pak 1. vojenské (Josefské) mapování ze 60. let 18. století nebo 

mnohem kvalitnější Císařský otisk Stabilního katastru z let 1835–1845, který obsahuje alespoň 

přesné geodetické zaměření půdorysu, ne však údaje, z nichž je možné získat příčný profil a 

podélný sklon.  Unikátním podkladem je plán středního Labe z r. 1881, zachráněný pro Archiv 

Povodí Labe, s. p., s vymezením rozlivů, hloubek a povodňových značek (obr. 14).  

Nejstarší mapa, z níž lze odvodit jak příčné profily tak přibližně další topografické údaje 

pro Prahu je z roku 1889 (PPVP, 1889). Tato mapa s uvedeným výškopisem před asanací, plánem  

„poasanačního“ rozvrhu ulic, zakreslením čáry velké vody z r. 1845 a hloubek vody je cenným 

podkladem zachycující situaci v Praze těsně před povodní r. 1890. 
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Obr. 13. Nejstarší české poříční mapy se zakreslenými příčnými profily. Vlevo: Písek, „Plán Otavy“ z r. 1796, (měřil:A.Whiel), 
detail (hloubky vyznačeny pravděpodobně ve vídeňských stopách, měřítko neudáno). Plán obsahuje i zakreslení některých objektů, 
jezů a propustí (Mapová sbírka Státního Archivu, Chodovec, Inv. č. 472 a, b, sign. B III. 5). Vpravo: „Poříční mapa Vltavy a Labe 
z Prahy do Hřenska“ (měřili a kreslili: Duras, Tuček, Hosák, Wach a Linienstreit) z r. 1843–8. V detailu je  okolí Karlova mostu, 
hloubky udány ve vídeňských stopách, měřítko v  sázích (Mapová sbírka Státního Archivu, Chodovec, inv. č. 559, sign. DX.2). 

 

Ostatní dobové podklady patří již do kategorie technické dokumentace, která vznikala např. 

v souvislosti s následnými pracemi na opravách Karlova mostu a koryta Vltavy.  

 

 

 

Obr. 14. Detail „Plánu středního Labe“ z r. 1881. Úsek Labe v Nymburku se zaústěním Mrliny (vzdálenosti v metrické 
soustavě, příčné profily s vyznačením hloubek). Plán obsahuje vyznačení rozlivu z r. 1881, navíc je vyznačena řada již 
neexistujících povodňových značek (Archiv podniku Povodí Labe, Hradec Králové, Prameny.SMZSL). 
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2.2.3.4 Technická dokumentace 

Dokumentace vodohospodářských staveb (mlýnů, rybníků, přehrad), ale i staveb primárně 

„nevodohospodářských“ (např. mostů), může být důležitým zdrojem přímých dat (maximální výšky 

povodní) nebo metadat, tedy např. výšek jezových normálů, ale i dat doplňujících stávající, případně 

zaniklou situaci.  

Výjimečným dokladem je podélný profil tzv. Rudolfovy štoly dokončené  r. 1593 mezi zdrží 

bývalého Novomlýnského jezu a bývalou Královskou oborou, tedy dnešní Stromovkou (podélný profil 

zakreslil dvorský koncipista Phendler, popis je ve španělštině, použity byly hornické jednotky estados 

da mina). Velmi podrobná je dokumentace pražského bastionového opevnění, kde jsou velmi přesně 

zakresleny příčné profily mostu před Poříčskou branou a jednoho z přiléhajících ramen Vltavy 

(Mendlová et al., 1998).  

Důležitým příkladem je plán pevnosti Terezín kótovaný od srovnávací roviny 40 stop 

(fortifikační stopa =32,47 cm) nad úrovní tehdy nejvýznačnější povodně r. 1771. Z technické 

dokumentace vyplývá, že hlavní ulice leží 4 stopy (120 cm) nad touto úrovní (Chour, 2004).        

Velmi cenné technické podklady obsahuje především Archiv ČHMÚ (nezatříděné fondy). 

Ukázkou je profil původního dřevěného mostu v Nymburce, obr. 15. Dalšími důležitými zdroji jsou 

Archiv Povodí Labe, Archiv Technické správy komunikací hl. města Prahy (TSK Praha), Archiv 

Národního technického muzea (NTM), Archiv Pražského hradu (APH) a bohužel dnes nedostupný 

archiv bývalého Útvaru hlavního architekta (ÚHA hl. m. Prahy). Jako příklad můžeme uvést 

batygrafický popis dna v okolí Karlova mostu při jeho opravě po povodni, nebo vzácný geologický 

profil z r. 1890 (obr. 16). 

 

 

 

Obr. 15. Ukázky technické dokumentace. Vlevo: příčný profil původním dřevěným mostem v Nymburce s vyznačením povodňové 
značky z r. 1891. Vpravo: Plán Vltavy s příčnými profily byl vypracován pro„Vrchní stavební správu komise pro splavňování řek Vltavy 
a Labe v Čechách“ (Archiv ČHMÚ, nezatříděné fondy). 
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Obr. 16. Dokumentace dna Vltavy. Vlevo: batygrafický plán dna Vltavy z r. 1900. Vpravo: geologický profil dna pod 
Karlovým mostem z r. 1890 (Archiv TSK Praha). 
 
 

 

Je nutné poznamenat, že podstatná část dokumentace (např. z archivu NTM) byla poškozena 

povodní v r. 2002 a zčásti zničena. Zatím je vzhledem ke konzervaci či rekonstrukci nedostupná.    

 

2.2.3.5 Epigrafické doklady 

 
Značky velkých vod 

Jako povodňovou značku (dále PZ) chápeme vyznačenou maximální úroveň povodňové 

hladiny určité historické povodně na budově či jiném objektu. Nejstarší doklady o epigraficky 

vyznačených výškách (Biswas, 1970) odpovídají období před cca 4000 až 5000 lety (obr. 17). Přitom 

nejstarší vyznačené výšky povodní nacházíme v Evropě až v období vrcholného středověku v Itálii - 

Řím, Florencie (obr. 18) a později Německu (v povodích Mohanu, Neckaru, Mosely a Rýna).  

Počet takto vyznačených povodní vzrůstá až v 16. století, 

kdy lze najít doklady o výškách maximálních hladin 

významných středoevropských povodní v letech 1501, 

1561, 1573, 1595, atd. (obr. 19).  Podrobněji o značkách 

v Evropě i domácích podmínkách pojednávají publikace 

(Brázdil et al., 2005; Elleder, 2005d, Munzar et al., 2006, 

Fügner, 2007b, Elleder a Dragoun, 2009;). 

 

 
Obr. 17. 5000 let staré značky velkých vod, Egypt, 
Kumma (fotografie: Oriental Institute of Chicago, 
Internet.Reshafim). 
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Obr. 18. Nejstarší evropské značky povodní. Vlevo: nejstarší kompletně dochovaná povodňová značka (i když mírně výškově posunutá) 
je v Římě na Via dell Arco dei Banchi v pokračování “Andělského mostu “  poukazuje  na výšku Tiberu v listopadu 1277. Starší značka z r. 
1230 bývala však na zrušeném kostele Santa Maria in Traspontina (foto V. Elleder, archiv autora).Vpravo: výška Arna z  r. 1333  ve 
Florencii na Via San Remigio, (Internet. Arno). 

 

Zhotovování povodňových značek bývalo zřejmě spontánní, převažovala soukromá či lokální 

iniciativa, úřední výzvy k vyznačování povodní zaznamenal však např. v pruském království 

Kitiratschky (1911).  

 

Obr. 19 Některé roky s kumulací povodní v ČR a Evropě na povodňových značkách. A: r. 1501, Dyje ve Znojmě, (nábřeží před budovou 
podniku Povodí Moravy (Archiv Jihomoravské muzeum ve Znojmě, foto J. Šmerda), B: 1595, Labe v Děčíně (foto autor), C: 1598, Tibera v 
Římě, Ospedale San Sisto (foto autor), D:1651, Rýn Koblenz (foto J. Štrupl), E:  1655, Labe v Děčíně (foto autor), F: 1682, Saale (archiv 
M.Deutsche), G: 1784, Berounka v Karlštejně, čp. 65, H: Budňany (foto autor), H: 1845 Sázava ve  Zruči nad Sázavou, mlýn Buda (foto 
autor). 
 

 

Obdobou povodňových značek pro velmi nízké stavy jsou tzv. „hladové kameny“ 

s vyznačením nízkých stavů letopočtem, ryskou a někdy i iniciály autora. Tato dříve rozšířená forma 

záznamu nízkých vodních stavů zůstává u nás v podvědomí již jen nejznámější ukázkou v Děčíně. 

Děčínský kámen však nebyl zdaleka ojedinělý, podobné byly nebo jsou v Dolním Žlebu, v Lovosicích, 

Kadani, v německém úseku Labe v Königsteinu, Pirně, Drážďanech, Magdeburku, Elleder (2009). Na 
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středním Labi v  Kolíně nad Labem uvádí ostrůvek označovaný jako hladový kámen v suchém roce 

1905 Kronus (2001). Na Divoké Orlici u Potštejna býval do r. 1866 „víceúčelový“ tzv. „Kunšův 

kámen“ (Lašek, 1893), tzv. „Laufenstein“ zmiňuje Pfister (2006) na soutoku Rýna a Aare v městě 

Laufenburg. Hladové kameny, spojené s poněkud odlišnou tradicí (ukládání lahví červeného vína do 

otvoru v  kameni) navázanou také na suché roky, najdeme v povodí Mosely (obr. 20). V létě roku 

1928 vystoupil místní hladový kámen v řečišti Moravy v Kroměříži (Národní Politika, 1928, č. 218). 

Potenciál epigrafických zdrojů u nás musíme považovat za jen částečně poznaný, minimálně využitý a 

značně ohrožený (Elleder a Dragoun, 2009). 

 

  

Obr. 20. Tradice „hladových kamenů“ (Hungersteine) má jinou podobu v povodí Labe, jinou v povodí Mosely.  
Vlevo: v obci Pünderich, (Internet. Puenderich). Vpravo: Labe v Děčíně, boční pohled na „Hladový kámen“s mladšími 
značkami nízkých stavů r. 1911 a r. 1930. Snímek z r. 1963, Archiv fotografii ČHMÚ. 
 

2.2.4 Raně instrumentální měření 
 

Vztah k povodním ve starém Egyptě se odlišoval od zažitého, většinou negativního vnímání, 

na který jsme zvyklí. Dokladem o tom je podoba boha nilských povodní (vedle důležitějšího boha 

vlastního Nilu) z vatikánských muzeí (I Musei Vaticani). Byl zjevně vnímán kladně očemž svědčí jeho  

podoba s dary úrody na rukou (obr. 21). Je pravděpodobné, že vznik i trvání Egypta, jeho závislost na 

pravidelných záplavách a starobylá tradice jejich zaznamenávání, tvořily logicky provázaný celek.  

Doklady o záznamu hladin nacházíme velmi záhy již v letech 3500– 3000 

př. n. l. (vystaveny v muzeu v Palermu). Egyptské nilometry (arabsky 

miqyas) nesloužily jen pro hodnocení a předpověď nilských záplav, měly i 

význam varovný, protipovodňový (např. Biswas, 1970).  Problematikou 

nilometrů se zabýval přední německý egyptolog Borchardt (1863–1938) 

v publikaci (Borchardt, 1906). V historii Egypta je známo několik objektů, 

z nichž nejstarší je doložen v souvislosti s kataraktem v Semmě. 

Dokonalejší systém představuje nilometr v Káhiře, několikrát přestavěný a 

v podstatě do dnešní podoby upravený v 9. století. Autorem této podoby je 

astronom turkmenského původu Abu'l 'Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn 

 
Obr. 21. Dvě zobrazení boha 
nilských povodní (Vatikánská 
muzea, foto autor). 
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Kathir al-Farghani v známým pod jménem Alfaraganus. Jeho systém byl publikována v Evropě 

nejprve v Itálii a to až r. 1493. 

Voda byla přiváděna šachtami ve třech úrovních ke stupnici o 18 úrovních (loket po cca 50 

cm). Úroveň 18 loktů odpovídala povodni, nižší stupně vyjadřovaly hospodářské dopady. Přitom např. 

stupeň 16 znamenal „hojnost“, 15 „bezpečí“, 14 „štěstí“, 13 „dostatek“, ale až stupeň 12 byl počátkem 

neúrody a tedy hladu (Internet.Waterhistory).  

 

 
 

Obr. 22. Egyptské nilometry.Vlevo: starší, egyptská forma nilometru v Elefenatině. Vpravo: „moderní“ arabský v Káhiře (Internet. 
Waterhistory). 

 
 

Tab. 2. Přehled některých egyptských kilometrů podle (Biswas, 1970). 
Období Kilometr  
3500 až 3000 př. n. l. ??? 
1879 až 1780 př. n. l. Semma, Núbie 
950 až 650 př. n. l Chrám v Karnaku (Luxor) 
???? Kóm Ombó 
Římské období Asuán (ostrov Elefentina) 
622 až 1926 Káhira (Rhoda) 

 

 

Záznamy nilometrů z arabského období jsou využívány v poslední době k dlouhodobým 

analýzám souvislostí nilských povodní a klimatických oscilací, např. ve vztahu k ENSO (Hasan, 

2007). Využívány jsou zejména homogenní části řady, tj. v období z let 622–1441. 

 O záznamech srážkových úhrnů referuje Biswas (1970). Jde pouze o záznamy s ohledem na 

zemědělskou část roku v Palestině, a to jen cca od r. 200 př. n. l. do roku 200 n. l.  
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Patrně zcela nezávislá byla tradice záznamů 

meteorologických i hydrologických veličin v oblasti 

jihovýchodní Asie. Záznamy srážek, rychlosti větru a 

vodních hladin byly významné zejména s ohledem na 

očekávanou úrodu, ale i sezónní výskyt tajfunů a povodní.  

Prvé srážkoměry (thien chhih tsĥe yü) a sněhoměry (chu 

chhi yen hsüeh) lze doložit v Číně přinejmenším počínaje 

rokem 1247.  

V Koreji se užívaly vodočty (supyo), obr. 23 a 

srážkoměry (chukwookee) v období dynastie Choson od r. 

1441, navíc i anemometry (punggi), data jsou však 

k dispozici až od r. 1770. Vodočty byly na řece  

Cheonggye-Cheon (protékající hlavním městem Jižní 

Koreje Soulem). Jednalo se o kamenné sloupy ve škále se 

základní jednotkou  chok (1 chok=20 cm) a vyznačením 

stavu sucha, normálu a povodňových stavů.  

V  Evropě chybí analogie k pravidelným záznamům 

vodních stavů v Egyptě i v jihovýchodní Asii. Po dlouhou 

dobu nejsou kupodivu doloženy ani povodňové značky. 

Ačkoliv antický Řím znal egyptské nilometry, musíme se i 

pro období antiky spokojit se  záznamy kronikářského rázu. 

Zpracováním povodní pro území Říma se věnoval Aldrete (2007), který uvádí nález zbytku 

pravděpodobného mostního antického vodočtu. Také Calenda et al. (2005, 2009) uvádějí podobný 

přehled povodní Tibery od antiky (od r. 414 př. n. l) do současnosti. Zatím jsou k dispozici výšky 

hladin na základě PZ dostupné až od 13. století.  

Byzantské záznamy o extrémních projevech počasí z období 300–1500 n. l., a také o 

povodních shromáždil, roztřídil a analyzoval Telelis (2005). Žádné doklady o systematických 

záznamech nemáme ani pro období středověku a raného novověku, vždy se jedná o záznamy 

kronikářské.  

Konec 15. a začátek 16. století vedl v Evropě po vojenských úspěších Osmanské říše a 

známých historických peripetiích nepřímo k zámořským plavbám, tedy k dalšímu kroku ke 

„globalizaci“ světa. I bez nich by však zřejmě dějinné kyvadlo vychýlilo pozornost člověka k zájmu o 

pozemský svět, tedy o umění a vědy humanitní, přírodní a technické. Právě dobový zájem o 

astrometeorologii, tedy hledání souvislosti mezi počasím a postavením hvězd či planet, motivoval k 

prvním systematickým záznamům počasí (Pfister et al., 1999). Přesvědčení o vlivu planet na počasí 

spojené dnes s  astronomem Ptolemaiem (90–168) bylo pravděpodobně přeneseno z antické do 

středověké Evropy arabským prostřednictvím. Prvé systematické záznamy se objevily již dříve pro 

 

Obr. 23. Korejský vodočet, tzv. suppyo 
v Soulu. Byly užívané od r. 1441 na řece 
Cheonggye-Cheon, (Internet.Seoul). 
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kratší časové úseky v Anglii (13. století) a ve Švýcarsku (14. století). Významně tento trend sílí na 

konci 15. století a souvisí např. s  universitou v Krakově. Polsko na tomto poli předstihlo Čechy, kde 

došlo vzhledem k  husitským válkám k jistému zpoždění. 

Dobový rozvoj zkoumání přírody vedl (mimo jiné) již začátkem 17. století ke konstrukci 

prvých měřících přístrojů (Academia del cimento). Z tohoto pohledu nepříznivý následný historický 

vývoj (protireformace, válečný střet a i proces s Galileem) vedl ke zpoždění konstrukce prvých 

teploměrů a tlakoměrů (Galileo, Torriceli, Medici, aj.) a počátku systematických meteorologických 

měření. Nejstarší měřené řady teplot začínají až v druhé polovině 17.století (Camuffo, Jones, 2002).  

Ve střední Angliizačíná rekonstruavná řada měsíčních průměrných teplot  rokem 1659, Manley 

(1974).  

 

Obr. 24. Přehled nejstarších měření na Labi (od r. 1727), Rýnu (od r. 1770) a na Odře (od r. 1778), Berghaus (1850). 

 

Proč měly v Evropě při technické jednoduchosti systematické záznamy vodních hladin i 

srážek zpoždění za záznamy teplot a tlaku je skutečnost, která stojí za zmínku. Je pravděpodobné, že 

zčásti mohla souviset tradice systematických záznamů s praktickými zájmy např. lodní dopravy 

(bezpečné naložení), ale z části mohla být motivována již i přírodovědnými ohledy. V roce 1674 

publikoval francouzský přírodovědec Perrault svou teorii „O původu pramenů“. Do té doby můžeme 

klást i počátek vědecké hydrologie. Brázdil et al. (2006b) uvádějí nejstarší systematické záznamy 

v Zürichu počínaje rokem 1709. K r. 1719 uvádí geolog, paleontolog a editor Journal de physique 

Jean-Claude Delamétherie (1743–1817) vodočet či záznam povodně v Paříži (Delamétherie, 1800). 

Podle něj byl zřízen v Paříži vodočet na mostě Pont della Tournelle (původní most již neexistuje, je 

nahrazen novostavbou). Prvé záznamy jsou k dispozici až od roku 1732 (Internet.Rumsay). 
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Zatím nejstarší spojitou hydrologickou řadou v Evropě (od r. 1727) jsou záznamy vodních 

stavů v Magdeburku. Každodenní měření začal podle Hoffmanna (1850) tzv. „Fähramt“, doslova 

převozní úřad, který zodpovídal za vodní stavby, tj. např. výstavbu jezů, hrází (např. po povodni r. 

1655). Podnětem k pozorování byl podle něj velmi nízký stav r. 1728 (měření však začalo již 

v průběhu r. 1727) a profilem byl městský most tzv. „Strombrücke“. Jiný zdroj, 

Elbeströmbauvervaltung (1898) uvádí ale profil „Rathsmühle“. 

 Tyto záznamy jsou ovšem zcela výjimečné, většina z nejstarších systematických řad má 

počátek o dalších 50 let později. Přehled výběru nejstarších měřených řad uvádí tab. 3. 

 

Tab. 3. Nejstarší systematická měření v Evropě vyjma území ČR.  

Rok  Tok- město, profil, zdroj , poznámka  
1709 Limmat- Zürich,?, (Brázdil et al., 2006b), 
1719 Seina-Paříž, Pont della Tournelle (Delametherie, 1800), 1732,* 
1727 Labe - Magdeburk (1.), Rathsmühle  (Elbestrombauvervaltung , 1898), obr. 24,  
1751 Labe - Barby, ? (Keller a De Haar,1979), 
1766 Rýn - Düsseldorf,? (Keller, De Haar,1979),  
1770 Rýn - Emmerich,? (Berghaus,1850), 
1775 Labe - Drážďany, Most (Pötzsch,1784), (Svoboda, 1990), *1801, 
1778 Odra-Kustrin/Krosno,?, (Berghaus,1850)  
1781 Rýn-Kolín n. R.,?, (Berghaus,1850), (Internet.Unesco-data) 
1782 Tibera- Řím, Porto Rippeta, (Calenda et al, 2005), chybí období 1793-1801,viz obr. 25 
1784 Dunaj-Vídeň, **Wiener Kanal, Reichsbrücke, (Wiener Zeitung, 1784) 
1807 Vaenern, Goeta-Vaenersborg,?, (Pekárová et al., 2003) a (Internet.Unesco-data) 
1807 Pád-Ferrara, náměstí a Pontelagoscuro,?, (Biblioteka Italiana, 1839; Pelleri, 1908), *** 
1811 Labe- Sandau,?, (Elbestrombauvervaltung, 1898)   
1813 Visla-Krakov,?, (Pociask-Karteczka,1994)   
1816 Labe-Magdeburk, (2.), Strombrücke, (Elbestrombauvervaltung, 1898)   
1816 Labe- Míšeň,?,( Elbestrombauvervaltung, 1898) 
1816 Unstrut- Freyburg,?, (Internet. Rimax-Hochwasser) 
1817 Unstrut, Wendelstein, Nebra, ? (Internet.Rimax) 
1818 Locmanskaja Kamjanka-Dněpr,?, (Pekárová et al., 2003) 
1822 Warta Poznaň, most Chwaliszewski, (Internet.Walkowiak), vodočet již r. 1812 
1823  Mohan-Würzburg, Alte Kranen, (Internet.Würzburg-Hochwasser),  **** 
1829 Unstrut- Artern, (Internet.Rimax) 
Pozn.  

Rok počátku systematických záznamů, 
* počátek systematického záznamu  
** systematický záznam doložen v r. 1784, po přerušení znovu ve 20. a 30. letech 19. století 
***vodo čet v Pontelgoscuro odpovídá povodňovému vodočtu na náměstí ve Feraře (škála ve ferarských stopách  
1 piede fererese =40,3854 cm 
****pravidelná měření nařídilo bavorské ministerstvo financí 19. května 1821,  zřízeny vodočty na všech splavných řekách cca 65 vodočtů, 
*****Mann(1905) uvádí  r. 1813 11 stanic v povodí Odry (např. dále Vratislav, Frakfurt n.O.),  4 stanice v povodí Visly (např. Varšava) a 
jednu v povodí Nogatu 

 

Z tab. 3 je zřejmé, že systematické záznamy na významných evropských řekách začínají až 

koncem 18. století, resp. mezi léty 1770 a 1830 (Dunaj, Rýn, Odra, Něva, Tibera, Visla, atd.). 

Záznamy nejsou ovšem bez vady, měření byla přerušována. Jako příklad uveďme Vídeň, kde záznamy 

uveřejňované ve Wiener Zeitung denně od  ledna 1784 končí na dlouhou dobu již téhož roku. Podobné 

nejasnosti provází přerušenou (r. 1808 až 1817) magdeburskou řadu. Počátek systematických 

drážďanských záznamů se uváděl obvykle počínaje r. 1806. Starší část drážďanských měření (1801–
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1828) v opisu byla však nalezena v Archivu hl. m. Prahy (Svoboda, 1990). Uvedená problematika 

poskytuje proto do budoucna mnohé náměty k dalšímu badatelskému úsilí.  

 Z hlediska porovnání stojí za zmínku i nejstarší systematická měření výšky hladiny moře 

(Birr, 2003). 

 

  

Obr. 25. Nejstarší vodočty  na Tibeře. Vlevo: vodočet v římském přístavu Porto Rippeta s vyznačením výšek význačných povodní 
počínaje r. 1495. Vpravo: vodočet na starém příjezdním mostě do Říma Ponte Milvio (foto autor). 

 

 

Obr. 26. Jeden z nejznámějších francouzských historických vodočtů v Orleansu na pilíři Pont-Georges. Souběžně se škálou v metrické 
soustavě jsou vyznačeny výšky povodní v letech 1825, 1835, 1846, 1856, 1866 a 1872 (foto: M. Lefrere, Internet. Pagesperso). 
 



33 
 

  Jak zapadá vývoj systematických záznamů vodních stavů na území ČR do světového a 

evropského kontextu? Systematickým měřením vodních stavů můžeme rozumět každodenní měření 

(alespoň jednou denně). Vývojově této fázi obvykle předcházel systematický záznam pouze 

povodňových hladin, tedy vodních stavů nad určitou prahovou hodnotou. Do jisté míry můžeme 

záznamy vztažené k známé plastice Bradáče (Elleder, 2003) řadit právě do této skupiny.  

Za nejstarší systematická úřední měření v Praze byla považována vždy měření prováděná u 

Staroměstských mlýnů od r. 1825. Hlubší studium problematiky však prokázalo, že situace je poněkud 

složitější. Systematické záznamy povodňových hladin prováděla observatoř v pražském Klementinu 

již mnohem dříve. Současník Pötzsche, ředitel Klementinské observatoře a bývalý jezuita Strnad, 

zaznamenal do svých poznámek první povodňovou hladinu v roce 1775. Úmysl založit regulérní 

stanici dokládá až poznámka z roku 1781 (Hlaváč, 1977), kterou diskutovali např.Brázdil et al.(2005); 

Elleder(2007a, b). První záznam pochází z roku následujícího (1782). Na možnost, že také 

Klementinum konalo vlastní pozorování vodních stavů upozornil již Munzar (2000) v rozboru tuhé 

zimy r.1829/1830 a následné povodně publikací systematických záznamů vodních stavů ze zimy 1830.  

Velký počet záznamů vodních stavů zprostředkovala edice klementinských poznámek 

(Hlaváč, 1977). V souborné publikaci o historických povodních (Brázdil et al., 2005) nebyly ve větší 

míře tyto poznámky využity pro četnější rozporné údaje o vodních stavech. Jejich řešení bylo prozatím 

odloženo.  

 

Obr. 27. Staroměstské mlýny (SM) kolem roku 1830 na detailu Langweilova modelu Prahy. Měření se od počátku provádělo v místě 
nejbližším koruně jezu, patrně však mimo oblast  proudění vody. Podle pozdějších snímků a obrazové dokumentace z let 1905 a 1930 
(Brázdil et al, 2005) byl vodočet v místě náběhu rozšířeného prostranství lávky. Železná tyč, kterou se měření v počátku prováděla, se 
kladla souběžně s jednou ze zaberaněných pilot (Muzeum hl. m. Prahy, foto: Kubiček, 1961). 
 

Proto bylo využití klementinských měření předmětem výzkumu i v rámci této práce. Novotný 

(1963b) v publikaci věnované pražské a děčínské řadě prohlásil nejstarší pražská měření (od r. 1825) 

za ztracená. Přes četné komplikace sestavil a souhrnně publikoval nejstarší systematickou měřenou 

řadu kulminačních vodních stavů v ČR, kterou s pomocí dalších údajů a s pomocí značek povodní 

prodloužil až do r. 1712. Uvedl několik podstatných skutečností vysvětlujících vznik a způsob 
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provádění měření vodních stavů v profilu Staroměstských mlýnů (SM), nicméně některé problémy se 

nepodařilo dořešit. Podle něj zavedla měření městská správa v r. 1825.  

Hladina se odměřovala železnou tyčí dělenou v palcích (údajně od r. 1860 ve vídeňské míře, VM) od 

podkladní desky uložené v úrovni koruny jezu (obr. 27). Nulový bod odpovídá dnes po přepočtu 

185,412 m n.m., Bpv) a byl totožný s normálem SM. Měření konal personál městské vodárenské 

kanceláře. Novotný (1963b) vycházel patrně z Augustinových poznámek či podkladů, jejich osud je 

však nejasný. Každopádně se dochovaly kromě kulminačních stavů i průměrné měsíční stavy 

přepočítané na měsíční průtoky.    

  Další pozoruhodnou skutečností je existence velmi starého vodočtu pod děčínským zámkem, 

souběžně se známějšími záznamy úrovní velkých vod. Podle typu písma a užitých jednotek lze jeho 

stáří odhadnout na konec 18. století. V pořadí třetí vodočet existoval v Litoměřicích, a to zřejmě 

počínaje rokem 1824. Měření zavedl pravděpodobně meteorolog a kartograf, žitenický farář  

F. J. J. Kreybich (1759–1833), který byl v úzkém odborném styku se Strnadem, Kotyza (2006). 

Alespoň částečné objasnění všech těchto pozorovatelských tradic a využití dat bylo předmětem dalšího 

výzkumu.  

Doklady o existenci dalších vodočtů lze nalézt většinou až od poloviny 19. století (tab. 4). 

V řadě případů svědčí o existenci účelových vodočtů příležitostné povodňové zprávy v denním tisku, 

např. z let 1846 (Hradec Králové, Kostelec nad Labem, Lobkovice), Elleder (2006a).  Doklady o 

alespoň příležitostných záznamech prováděných většinou vůči „obyčejné hladině“, tj. často oproti 

normálům místních jezů, uvádějí Pražské noviny (PN/1858, č. 182) v Českém Krumlově a v Turnově. 

Podobně v (PN/1858, č. 185) jsou uvedeny kulminační stavy v Hradci Králové a dokonce v Pasekách 

n. Jizerou. Tyto vodočty však nesloužily pravděpodobně pravidelným, ale jen příležitostným měřením. 

Dobový tzv. „Světový slovník“ uvádí, že: „… Normál-vodoměr, vodočet, cejch -nad jezem nebo 

břehem zaražená tyč s vyznačenými stupni k měření výšky vodní“ (Rank, 1891). Je pravděpodobné, že 

vodočty tohoto druhu byly větší samozřejmostí, než si dnes uvědomujeme. Pravidelně, ale jen po 

přechodné období byly publikovány v deníku Bohemia vodní stavy  na Labi v Kolíně a Vltavě v 

Českých Budějovicích od roku 1868.  

Pravidelná měření jsou k dispozici jen pro nejdůležitější toky (Labe a Vltava) u stanic Mělník, 

Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín od roku 1851 a ve stanici České Budějovice od r. 1859 (tab. 4). 

Tato skutečnost souvisela pravděpodobně s požadavky plavby. Vlastní promyšlená síť pozorovacích 

stanic na někdejších „zemských„ řekách (Otava, Berounka, Lužnice, Sázava, atd.) vznikala až v režii 

Hydrografické komise pro Království české (založené v r. 1875).  

Problematika raně instrumentálních měření, resp. objasnění jejich počátků a zejména 

znovuzískání dříve ztracených dat, byla mimo jiné předmětem této práce.  
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Tab. 4. Přehled vodočetných profilů v ranně instrumentální éře na území ČR.  

Rok Tok-Místo N1 N2 
1781 Vltava-Praha, Klementinum, zřejmě profil KK, (Hlaváč, 1977) 1  
1784*  Labe-Děčín, zámecká skála, (Kotyza,2006) 2  
1825 Vltava-Praha, Staroměstské mlýny, (Novotný,1963b) 3 1 
1824 Labe-Litoměřice, (Archiv ČHMÚ) 4 1 
1851 Labe-Mělník, Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín, (Archiv ČHMÚ) 8 5 
1859 Vltava-České Budějovice, (Archiv ČHMÚ) 9 6 
1867 Vltava- Praha Karlín, (Archiv ČHMÚ) 10 7 
1868** Labe- Kolín n. L. (Bohemia, 1868) 11 8 
Pozn.:  

* pravděpodobně r. 1784, nebo na konci 18. století 
** záznamy uveřejňovány r. 1868 v denním tisku denně 
KK  profil Křížovnického kláštera 
Archiv ČHMÚ raporty z vodočetných stanic jsou uloženy v Archivu ČHMÚ   
N1 počet prokazatelně existujících vodočtů,  
N2 počet vodočtů minimálně jednou denně zaznamenávaných vodní stav   

 

2.3  Využití  proxy-dat 

 
Proxy-data z kategorie tzv. přírodních zdrojů využívá historická hydrologie většinou 

zprostředkovaně, přes příbuzné obory, např. přes historickou klimatologii nebo paleohydrologii. 

Typickým příkladem je dendrochronologie (tree rings chronology), která slouží např. určování stáří 

dřevěných stavebních konstrukcí, případně stromů pohřbených v povodňových náplavech, jindy 

k určování suchých let. K detekci morfologických změn (rozšiřování, zahlubování a překládání koryta) 

v povodí je využívána dendrochronologie v kombinaci s analýzou tzv. růstových jizev (např. Treml, 

2007).   

Mělkovodní sedimenty pro určení dosahu povodní se užívají zejména v aridních oblastech, 

jedná se přitom o metodiku typickou pro paleohydrologie. Její globální rozšíření a styčná pásma 

s historickou hydrologií shrnují Gregory a Benito (2003), kteří se však vyjadřují k možnostem užití 

mělkovodních sedimentů v humidních oblastech skepticky. Přesto existují i jiné možnosti. Za nadějné 

lze v naší oblasti označit metody založené např. na dohledávání povodňových stop v jeskynních 

oblastech. 

Problematika historických povodní a paleohydrologie je styčnou sférou několika oborů kromě 

hydrologie a geologie i klimatologie a archeologie. Zobecňující pohled na současnou paleohydrologii 

přinesli Benito a Thorndycraft (2005), kteří jako základní zdroje dat o povodňových maximech 

uvádějí: 

a) indikátory výšky časově vzdálených povodní, (v originále PSI, tedy palaeostage indicators)  

b) dokumentární zdroje  

c) instrumentální měření. 

 

Podobně Brázdil et al. (2006b) shrnují současný stav historické hydrologie, ať už se jedná o 

studium morfologických změn v údolní nivě, frekvenci povodní, zjišťování maximálních průtoků a 

jejich meteorologických příčin při historických povodňových epizodách, anebo dopadů povodní. 
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Předkládají také syntézu všech zmíněných složek v přehledném diagramu, který zjednodušeně 

ilustruje základní vlastnosti dat získaných přístupy  paleohydrologie (tj. postupný vzestup 

zaznamenaných úrovní, který je dán sedimentací v  daném profilu (progressive self-censoring) a 

historickou hydrologií (převážný pokles prahové hodnoty, nad kterou byly povodně většinou 

zaznamenány). 

Obě skupiny spadají do kategorie tzv. censurovaných dat (censored data), která Maidment (1993) 

definuje obecněji jako data, o nichž je známo, že leží v určitém intervalu. V případě povodňových 

kulminací je vhodný přístup hodnocení maxim nad zvolenou mezí, čili přístup POT (peak over 

treshold series). Příkladem syntézy je doplněná řada v Praze vycházející z publikace Brázdil et al. 

(2006b), kde jsou spojena censurovaná data s instrumentálními měřeními (příležitostnými a 

systematickými). 

Metodiky užívané ke zpracování získaných dat lze rozdělit do několika oblastí, která mohou být 

zpracována z hlediska převážně historického, hydrologického, meteorologického, klimatologického, 

geologického, morfologického a případně jiného:  

 

1. Rekonstrukce jednotlivého případu povodně, sucha, či jiného hydrologického extrému 

(příčiny, reakce, hydraulický výpočet maxima a hydrogramu, dopady, sociální aspekty, 

výstražná služba). 

2. Morfologické změny.  

3. Klasifikace případů ve zvolené číselné škále. 

4. Analýza frekvence a sezonality extrémních jevů a případné jejích kolísání. 

5. Statistické zpracování dat (testy stacionarity, homogenity, analýza frekvence, shlukování 

extrémů, distribuční rozdělení, určení pravděpodobné maximální povodně (probable 

maximum flood, též PMF), trendová analýza, dlouhodobé statistické předpovědi). 

6. Souvislosti s frekvencí povodní v jiných zeměpisných oblastech (telekonekce), nebo s 

průběhem jiných jevů (např. klimatických oscilací NAO, ENSO, hodnotami magnetického 

pole, teplotou, charakteristikami Gleissbergova cyklu či periodami slunečního pohybu, atd.).    

7. Studium dopadů hydrologických extrémů. 

8. Historie preventivních opatření, výstražné služby, atd.  

 

Historická hydrologie se zaměřuje, kromě informací o vlastních extrémech, ve značné míře i na 

oblast  metadat, jejichž kvalita většinou podmiňuje praktickou použitelnost dat o velkých vodách.  

Dotýká se především dokladů o objektech, které jsou v DZ dokladem výšky historických povodní. 

Podrobnější rozbor je podmíněn i znalostí trasy či geometrických rozměrů řečiště, vývoje údolní nivy, 

atd. Zdrojem metadat jsou všechny zmíněné typy dokumentárních zdrojů, od kronikářských přes 

podrobněji zmíněné noviny, obrazovou a fotografickou dokumentaci až po mapové podklady a 

projektovou dokumentaci (kap. 2.2.3). 
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2.3.1 Databáze 

Užití databáze pro archivaci a zpracování dokumentárních zdrojů v historické klimatologii, či 

hydrologii je logickým pokračováním kartičkových katalogů. Nejznámější z nich sestavil berlínský 

meteorolog C. Weikinn (1888 – 1966)1. Dnes je rozsáhlým, celoevropským projektem vícejazyčná 

databáze EUROCLIMHIST (Internet.Euroclimhist) vzniklá a rozšiřovaná při Univerzitě v Bernu. Je 

součástí projektu PALVAREX (Paleoclimate Variability and Extreme Events). Protože se jednalo o 

široce založenou mezinárodní spolupráci, má tato databáze mnoho společného s jinými národními 

databázemi, či katalogy. Příkladem je historická klimatologická databáze CLIMDAT  Militzera 

z Lipské university (Internet.Climdat) pro období 1500–1800. Souvislost najdeme s další německou 

rozsáhlou databází HISKLID (Historische Klimadatenbank) prof. Glasera (Ruprecht-Karl Univerisität 

Heidelberg), Internet.Hisklid. Na historické povodně je specializovaná databáze Deutsche HHOWAD 

vzniklá původně při  Univerzitě v Erfurtu. Tento v češtině poněkud problematický název vychází ze 

slov (Historische- Hochwasser-Deutsch). Databázi Chronology of British Hydrological Events 

historických povodní užívá Universita v Dundee ve Velké Británii (Internet.Dundee). Je otevřená pro 

veřejnost, návštěvník může rozšířit databázi o nové informace. Francouzská hydrologická asociace 

(Association internationale des sciences hydrologiques) řeší podobný problém zpřístupněním velkého 

přehledu historických povodní historika M. Championa (kap. 2.1.2). Internetové stránky provozuje 

Ecole des Mines de Paris, Le Centre d‘Informatique Géologique  (Internet.Cig). V ČR vytvářel před 

10 až 15 lety „Historickou klimatologickou databázi“(HKD) Jiří Svoboda (Svoboda,1990). 

V rozpracovaném stavu ji poskytl ČHMÚ Praha. Autor disertační práce provozuje od r. 2000 vlastní 

databázi KROLMUS (kap. 4).  

 
 

2.3.2 Doklady o morfologickém vývoji v údolní nivě a v říčním korytě 

 
Problematika byla z hlediska metod proxy-dat zmíněna již v kap. 2.2.2. Pro historicky relativně 

nedávné období se problematikou změny koryta Dunaje v Bratislavě a jeho důsledků zabýval Pišút 

(1993, 1995).  Změny koryta Vltavy u Veltrus po povodni r. 1784 na základě map Hergeta a jeho žáků 

prezentoval Pokorný (1995), pro dolní Ohři se tématem zabývali Munzar a Pařez (1997).  

Vývoji říčního koryta, jeho trasy, příčného profilu, ohrázování a důsledků tohoto vývoje je 

věnována řada studií zejména v Německu (např. Büchele et al., 2002), pro konfrontaci starých a 

nových mapových podkladů s cílem studia změn trasy toky prezentovali Leys a Werrity (1999) 

specializovaný software. 

                                                           
1 Curt Weikinn navštěvoval po maturitě přednášky University v Berlíně u Gustava Hellmanna a odvolával se 
v předmluvě na výzvu Meteorologické konference z r. 1905 k sběru pramenů dotýkajících se projevů počasí. Po 
Druhé světové válce ho podporoval (zřejmě jeho bývalý kolega z banky) Hans Ertel pozdější dlouholetý ředitel 
Hydrografického ústavu (Börngen, M., 2003).  
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Významná historická města v našich podmínkách vznikla většinou v blízkosti vodního toku 

Optimální vzdálenost a parametry vodního zdroje byly limitujícími faktory rozvoje města (z hlediska 

energetického a bezpečnostního, jako zdroj pitné vody, atd.). Je pravděpodobné, že se v raném 

středověku vzhledem k rostoucím energetickým nárokům dostávala města (jako nový druh lidských 

sídlišť v našich podmínkách) do užšího kontaktu s řekou než dříve.  

Příkladem je město Bezděz založené kolem r. 1280 Přemyslem Otakarem II na strategicky 

výhodném místě, ale zjevně bez dostatečného zdroje vodní energie, což limitovalo jeho rozvoj. Tato 

nevýhoda vedla k úpadku, městská práva byla proto přenesena do vzdálenější Bělé pod Bezdězem 

někdy mezi lety 1304 až 1337 (Zuman, 1937). Opačným příkladem je původní poloha Děčína na 

soutoku Labe a Ploučnice založeného kolem r. 1270 (tedy v době, kdy se vyskytla jedna 

z nejvýznamnějších povodní na Vltavě a pravděpodobně i na Labi). Kotyza et al. (1995) uvádějí 

přesazení Děčína do dnešní, bezpečnější polohy pravděpodobně po následující sérii katastrofálních 

povodní mezi lety 1342 až 1371. Tyto dvě krajnosti svědčící o podcenění otázky hydrologických 

podmínek, mohou být svědectvím úrovně historické paměti vyhasínající postupně mezi 

dvěma obdobími kumulace hydrologických extrémů. 

Pokud jde o vývoj zaplavovaného reliéfu v údolní nivě v Praze, přebírají se obvykle závěry 

archeologických výzkumů, které interpretoval, pokud jde o vývoj pražského terénu v údolní nivě, 

zejména Hrdlička (2000, 2001). Období po roce 1989 přineslo, vzhledem k horečné činnosti v centru 

Prahy, množství nových archeologických dat (interpretovaných sond). Ukazuje se, že původní sídelní 

lokalitou (slovanské období) byly Dejvice, později Malá Strana a ještě později Staré Město (Starec, 

archeolog Muzea hlavního města Prahy, ústní sdělení).  Lokalita Staroměstského náměstí byla 

křižovatkou cest s rozptýlenou zástavbou a jeho vznik jako náměstí spadá do období až po r. 1250.  

Současný, předpokládatelný vznik prvých mlýnů a jezů (Malý, 1966), vedl ke značným změnám 

v údolní nivě (změna dosahu vody za povodní) a k následujícímu navyšování terénu. 

Hrdlička (2005) shrnuje nově vývoj pražské situace v průvodní zprávě k mapě 

archeologických dokumentačních bodů. Argumentuje o stabilizaci historického terénu Starého města 

navýšením při přestavbě románského na gotické město začátkem 14. století. Zmiňována situace byla 

pravděpodobně vyvolána protipovodňovými opatřeními po povodni v letech 1272 a 1273 a náznaky 

stabilizace terénu na úrovni dnešní (resp. „předasanační“) vidí autor již začátkem 14. století, což 

dokládá situací v oblasti kostela sv. Jiljí v Jilské ulici a jinde (obr. 28).  
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Obr 28. Jihozápadní část Starého Města, řez terasovým systémem (Hrdlička, 2005). Autor poukazuje na vliv geofaktorů, zde terasových 
stupně VII,a,b,c jako limitujících faktorů osídlení. V řezu jsou vyznačeny archeologické sondy, ze kterých interpretace vychází. 

 

 

 

Úrovně extrémních povodní začaly ohrožovat střední terasu VIIb, která jinak zřejmě nebyla již 

hydrologicky aktivní. Přesto byla zcela nepochybně zaplavena za srpnové povodně r. 1432.  Stavby 

pražských jezů ovlivnily i vznik či dotváření pražských ostrovů (Semotanová, 1995). Ty vznikaly i 

zanikaly také působením povodní (např. základ někdejšího Jerusalémského ostrova sousedícího 

s ostrovem Štvanice vytvořila povodeň r. 1432, ostrůvek pod Karlovým mostem vznikl při povodni r. 

1666 a zanikl za povodně r. 1785).  

Pokud se jedná o výškové poměry, jejich stabilizaci napomohlo patrně ustálení počtu 

pražských jezů. Instituci Přísežných mlynářů (vznik r. 1344) podléhala mimo jiné i kontrola cejchů, či 

normálů pražských jezů. Jejich zpětnou kontinuitu prokázal někdejší rektor pražského Vysokého učení 

technického  prof. Vosyka, a to až do poloviny 18. století (Vosyka,1893). Zároveň vyslovil tvrzení, že 

s ní lze kalkulovat i do vzdálenější minulosti. Uvádí, že ostatní normály byly odvozovány od 

Staroměstského normálu (nejstarší existující byl normál mlýnů Šerlinských z r. 1727, dále normál 

Šítkovský z r. 1759, atd).  

Podstatnou změnu přinesla v Praze budovaná nábřeží, jejichž počátek spadá do r. 1844. 

Podrobněji o dopadech této změny a o navyšování terénu souvisejícího s pražskou asanací pojednávají 

Soukup (1905), Soukup a Kohout(1908) a Malý (1999). 

Dalším momentem byl také devastační vliv povodní, který měnil říční koryto dočasně po 

povodních, kdy např. v roce 1432 a 1784 byla načas Praha téměř úplně zbavena jezů (až do jejich 

dobudování). Dále povodně vedly ke koncentraci průtoků vlivem bariér pod oblouky v pravé části 

Karlova mostu a patrně ke vzniku značných výmolů (např. léta 1582, 1824, 1872, 1890).  
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2.3.3 Nejstarší historické měrné křivky a hydrometrická měření  
 

Do jaké míry je možné odhadovat průtoky při znalosti maximálních vodních stavů pro 

předinstrumentální období? Barriendos et al.(2003) dokládají detailní hydraulickou studií na 

jihofrancouzské řece Ardèche pro odhad kulminačních průtoků u velkých historických povodní chybu 

50 až 80 %. Pro porovnání např. garantovaná přesnost pro IV, tedy nejnižší třídu hydrologických 

údajů je dle normy ČSN 751400 30% až 50 %. Problematika změny příčného profilu (ať již 

antropogenní či přirozená) má zásadní význam zejména u nízkých stavů, tedy při analýze suchých 

období.  

V centru pozornosti je především vývoj koryta v Děčíně (s nejstaršími epigrafickými záznamy 

nízkých i vysokých stavů) a v Praze (s nejúplnější řadou historických maxim).  Pokud jde o nejstarší 

podklady (kap. 2.2.3.3 až 4), přitom Fügner (1990) uvádí nejstarší hydrometrování s pomocí 

Woltmanova křídla již v r. 1820 na saském úseku Labe. Ředitel klementinské observatoře David se 

pokusil vyčíslit kulminační průtok za povodně r. 1824 v Praze, vyčíslení průtoků dalších povodní 

(povodní v letech 1845 a 1872) provedl patrně až Harlacher (Soukup aKohout 1908). 

V Děčíně docházelo podle Novotného (1963b) v letech 1850 až 1950 k průběžnému 

zvětšování průtočné kapacity profilu, což se projevilo změnou měrné křivky průtoků, resp. jejím 

„umělým posunem“ ve smyslu zvětšování průtoků. K dokladování toho využil prvotní Harlacherovy 

měrné křivky, ale také křivky dodatečně konstruované pro období 1851 až 1880.  Prvou měrnou 

křivku publikoval Harlacher pro nedaleké Hřensko (Harlacher, 1872,1874), což souvisí se snahou 

charakterizovat celkový odtok z povodí Labe (obr. 29). 

 

 

Obr. 29. Hydrometrické práce r. 1871 na Labi v Hřensku, situace, příčný profil, podélný profil, rozdělení rychlostí a schéma 
hydrometrování z prámu (Harlacher, 1871). 
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  Přehled hydrometrických měření a nejnižší zjištěné vodní stavy uvádí Harlacher v r. 1880. 

První měrná křivka průtoků pro profil vodočtu v Děčíně a další zprávy o provedených 

hydrometrických pracích se objevují v následujícím desetiletí (Harlacher, 1880,1883). Další křivka 

byla zveřejněna až v souvislosti s publikací vysvětlující provoz předpovědní služby (Richter a Němec 

1892), metodiky výpočtu předpovědi průtoků (Richter, 1893) a v první publikaci shrnující 

hydrologické podmínky celého povodí Labe (Elbeströmbauvervaltung, 1898). 

Ve stati o úpravách labského říčního koryta uvádí Cvrk (1994) stanovení plavební hloubky 

v roce 1873 a to na základě nejnižšího známého vodního stavu z roku 1842. 

V Praze jsou známy tedy nejstarší platné měrné křivky publikované Richtrem (1893) a 

Novotným (1963b). Křivku k profilu Staroměstské mlýny převzal Novotný (1963b) patrně pro celé 

období sledování od r. 1825. Profilu v Karlíně věnoval zvláštní pozornost, neboť docházelo 

k průběžné ztrátě průtočné kapacity v tomto úseku již na konci 19. století, na což upozornil také 

Vosyka (1893). Situace se zhoršila zejména úpravou koryta v r. 1926 (Novotný, 1963b). Projevilo se 

to patrně podstatným zvýšením maximálních hladin za povodně v Karlíně v r. 2002.  

2.3.4 Klasifikační přístupy 

Klasifikační systémy jsou rozvinuty spíše pro účely klimatologických databází. Z ryze 

hydrologických systémů prezentovali častěji citovaný trojstupňový systém např. Brázdil et al. (2006b), 

tab. 5.  

 
Tab. 5. Klasifikační systém historických povodní podle Sturm  et al.(2001), Brázdil et al. (2006b). 
 

 Typ Potenciální škody Trvání 
1. Malá regionální povodeň Malé škody, pole louky, odplavené dřevo Krátké trvání 
2. Nadprůměrná, nadregionální 

povodeň  
Škody v blízkosti řeky, (hráze, jezy, mlýny, 
mosty, lávky) 

Průměrné trvání, vyskytují se 
již oběti na životech 

3. Nadprůměrná, nadregionální s 
katastrofálními důsledky 

Škody s vážným důsledky poškození 
obytných domů atd. 

Delší trvání, rozsáhlé ztráty na 
životech, morfologické změny 

 
 

V italské praxi se objevil šestistupňový systém pro statistické zpracování historických povodní 

Pádu (Mazzarella, Rapetti, 2004). V britské praxi doporučují Baylis a Reed (2001) používání 

zaškrtávacích tabulek (tick box), kde jsou vyplněny časové a prostorové údaje (povodí, poloha, 

přítoky), dále možnost „ohraničení“ (zeshora, zezdola) povodňových průtoků. Konečně byla navržena 

třístupňová škála podle možnosti, jak je vodní stav či průtok určitelný a třístupňový systém podle míry 

věrohodnosti údajů.  

 

2.3.5 Rekonstrukce jednotlivých případů  

Zcela ojedinělým příkladem je podrobná rekonstrukce rozsáhlých povodní v létě r. 1813 (na 

území dnešního ČR jen okrajově), kterou přinesl Mann (1905). Literaturu týkající se studia 

jednotlivých povodňových extrémů pro ČR uvádějí aktuálně v největším rozsahu Brázdil et al. (2005).  
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Omezíme li se na období raně instrumentální či předinstrumentální a na zájmové území povodí Labe 

můžeme jmenovat rekonstrukce srpnové povodně v r. 1432 (Brázdil et al., 2006a), červnové v r. 1582 

(Elleder, Kotyza, 2007) a srpnové v r. 1598 (Munzar, 1998). Největší pozornost byla zatím věnována 

povodni v r. 1784 (Elleder a Munzar, 2004; Elleder, 2010a). Přitom v širších, evropských 

souvislostech se případu věnovali (Munzar et al., 2005; Brázdil et al., 2010). Srovnáním případů 

povodní z let 1784, 1785, 1799, 1830, 1845 provedl Elleder (2005b).  Munzar (2000) se zabýval 

rozborem velké vody v únoru 1830 po neobyčejně tuhé zimě 1829/1830, a to v středoevropských 

souvislostech. Kakos a Kulasová (1995) rekonstruovali březnovou povodeň z r. 1845. Téměř 

zapomenutou, i když extrémní labskou povodeň z přelomu ledna a února 1846 rekonstruoval Elleder 

(2006a).  Extrémnímu případu povodně z přívalových dešťů v květnu 1872 se věnovali Müller a 

Kakos (2004) a hydrologický pohled doplnili Žák a Elleder(2007) . Na zářijovou povodeň z r. 1890 se 

zaměřil Kakos (1990) a na extrémní, zejména labskou povodeň z přelomu července a srpna roku 1897, 

Munzar et al. (2008). 

Rekonstrukce spočívají někdy ve větší míře na hydraulických přístupech. Například Herget a 

Agatz (2003) odhadli takto maximální průtok palaeopovodně v údolí Chuja-Altaj. Příkladem jsou u 

nás hydraulické výpočty průtokových maxim květnové povodně roku 1872 v různých profilech 

Litavky (Kašpárek, 1984) a později také Střely, Berounky a Blšanky (Křivková, 2001). Naproti tomu 

rekonstrukce povodní, které prováděli Müller a Kakos (2004), jsou zaměřeny zejména k příčinným 

synoptickým situacím. Příkladem mezioborové spolupráce je rekonstrukce extrémní povodně na 

Neckaru z října 1824, kterou provedli Bürger et al. (2006). 

Výsledkem rekonstrukcí byl přehled dokumentárních zdrojů, rekonstrukce synoptické situace 

a srážkového pole, simulace odtoku ze srážek nebo rekonstrukce kulminačních stavů a průtoků podle 

epigrafických zdrojů. Podobnou skladbu má i rekonstrukce bleskové povodně v roce 1908 na 

Doubravě (Elleder et al., 2008). Příkladem časově nejvzdálenějšího případu včetně odhadu jejího 

kulminačního průtoku v povodí Mohanu je rekonstrukce velké vody z léta 1342 (Tetzlaff et al., 2002). 

Původním metodologickým příspěvkem jsou rekonstrukce hydrogramů na základě dokumentárních 

zdrojů, Elleder (2006a) a povodně v únoru 1784, Elleder (2010a).  

Analýzy význačných povodní předinstrumentálního (1118, 1342, 1432, 1501, 1598, 1655, 

1675, 1784, 1799) i instrumentálního období (1845, 1862, 1872, 1890, 1897, 1903, 1938, 1997, 2002) 

přinášejí Brázdil et al. (2005). Jiný přístup s přehledy i lokálních povodní na Moravě přinesli Kozák et 

al. (2007). Přesto lze konstatovat, že chybí rozbory některých význačných povodní úplně (např. 1736, 

1771, 1824) nebo se nabízí značný prostor pro doplnění již provedených rozborů (např. 1655).     
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2.3.6 Přehledy povodní, rekonstrukce řad maxim vodních stavů nebo průtoků 
 

Úkol prodloužit měřené řady (v tomto případě vodních stavů) byl řešen v minulosti 

mnohokrát. V  Evropě lze dokumentovat řady prodloužené kombinací různých způsobů (na základě 

raně instrumentálních měření, interpretovaných z DZ nebo paleoindikátorů, též kap. 2.3). Některé 

z nich (pro řeky Isére, Drac, Tagus, Tiber, Llobregat, Guadiana, Tajo, Sequero, Júcar) uvádějí 

v publikaci Thorndycraft et al. (2003). V jiných případech je značným pokrokem chronologický 

přehled neinterpretovaných DZ týkajících se velkých vod (kap. 2.1.2), který u nás poprvé sestavil 

Krolmus (1845). Podobný přehled DZ zpracovali pro povodí Ohře a Bíliny až Kynčil a Lůžek (1979). 

O něco později byl zpracován výtažek z Pötzche (1784) pro českou část povodí Labe, Kynčil (1982). 

Krátce na to navázal Kynčil (1983) zpracováním podkrušnohorských toků a až o deset let později 

povodní na Ploučnici (Kynčil, 1993). K 150. výročí povodně r. 1845 zpracovali celkový přehled 

povodní na dolním Labi a Vltavě Kotyza et al. (1995). Brázdil et al. (2005) předložili již 

interpretovanou chronologii povodňových epizod v Praze mezi lety 1118 až 2002 (pouze s odkazy na 

DZ) a podrobněji se zaměřili na vybrané případy (kap. 2.3.5). Přitom odhady kulminačních stavů byly 

provedeny pro vybrané případy, tam kde to umožňovala přesnější identifikace, např. podle 

epigrafických zdrojů.  Podobné povodňové chronologie jako pro Vltavu jsou vytvořeny i pro dolní 

Labe, Moravu a Odru.  Brázdil et al. (2007) zpracovali podobně horní Moravu, Bečvu, Opavu, Svratku 

a Dyji. Povodí středního Labe a jeho přítoků zpracoval Elleder (2005f), hlavní přítoky Vltavy (Otava, 

Berounka, Lužnice, aj.) doplnil Elleder (2008b) ve formě přehledů DZ a jejich převod do třístupňové 

škály dle extremity (kap. 2.3.4). 

O převedení údajů z DZ na kulminační stavy, např. i podle dosahu vody k vybraným budovám 

např. Clam-Gallasův palác, se u nás poprvé pokusil Dlouhý (1899). Novotný (1963) předložil 

rekonstruovanou řadu měsíčních průměrných průtoků, minim a maxim vodních stavů převedených na 

průtoky pro stanice Praha Staroměstské mlýny (1825–1954) a Děčín (1851–1954), též kap. 2.2.4.  

Nezabýval se ovšem dalšími stejně dlouhými měřenými řadami v Mělníce, Litoměřicích a Ústí nad 

Labem. Svoboda (1990) se pokusil o doplnění pražské řady kulminačních stavů pro období 1500 až 

1829 na základě regresního vztahu odvozeného pro období 1875–1888 mezi Drážďanami a Prahou. 

Pražská řada kulminací, resp. její část, odpovídající období po začátku výstavby Vltavské kaskády 

(1954) byla přepočítána Kašpárkem a Buškem (1997). Výsledkem byl první pokus o konstrukci 

hypotetických průtokových maxim bez vlivu Vltavské kaskády. Řada Novotného (1963b) pro Prahu se 

stala součástí databáze ČHMÚ. V publikaci Brázdil et al. (2005) je prezentována její část před 

výstavbou Vltavské kaskády „očištěná“ podle zde definovaných zásad (jen úsek počínaje r. 1851 podle 

srovnání s řadou děčínskou). Poslední úpravou pražské řady kulminací byl jejich přepočet modelem 

AQUALOG simulací dvou odlišných situací. Pražská řada kulminací, resp. její část, odpovídající 

období po začátku výstavby Vltavské kaskády (1954) byla přepočítána Kašpárkem a Buškem (1997). 

Výsledkem byl první pokus o konstrukci hypotetických průtokových maxim bez vlivu Vltavské 
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kaskády.Vznikly dvě paralelní varianty řady (počínaje r. 1890), jedna za předpokladu existence 

Vltavské kaskády a druhá, tzv. „odovlivněná“, s předpokladem opačným (Kašpárek et al., 2005).       

 Celkovou syntézu údajů pro dolní Vltavu v Praze odhadnutých podle DZ s měřenými údaji 

mezi r. 1500 až 2000 podali Brázdil et al. (2006).   Pro počítačové zpracování prezentovali  Mudelsee 

et al. (2003) soubory kulminačních stavů, případně jen klasifikovaných (kap. 2.3.4) velkých vod pro 

Labe (Drážďany) a Odru (Kustrin).   

2.3.7 Přehledy suchých období  
 

Možnosti identifikace suchých období se liší od identifikace povodní, kterým byla věnována 

větší pozornost, a proto vývoj v jejich dokladování je pokročilejší. Obtíže spojené se suchem vyplývají 

již z jeho nejasné definice, která je podle různých oborů rozdílná (sucho meteorologické, 

hydrologické, zemědělské a socio-ekonomické). Pokud jde o sucho úzce hydrologické, většinou chybí 

v DZ přesné určení výšky minimálních vodních stavů. Navíc citlivost údajů tohoto typu vůči změnám 

podmínek, zejména řečiště, je vyšší než u povodní. Zmínky o suchých obdobích v DZ jsou poměrně 

časté, někdy častější než zmínky o povodích. 

Problematice sucha se věnoval Krolmus (1845) a odbornou práci s přehledem DZ i jejich 

interpretaci předložil Augustin (1894).  

Ze současných  odborných prací zabývajících se problematikou malých průtoků (z posledního 

období) a sucha obecně můžeme využít výsledků rozsáhlých studií, a to jak v kontextu v ČR, tak i ve 

středoevropském prostoru. Podrobné zpracování projevů kolísání klimatu obsahují práce v řadě 

„History of Weather and Climate in the Czech Lands“ (Brázdil, Kotyza, 1995, 1999, 2000). K 

identifikaci suchých období můžeme využít i výsledků rekonstrukce teplot a srážkových úhrnů pro 

historická období, tak jak je přináší v publikaci „Klimageschichte Mitteleuropas“ Glaser (2001), 

zejména pro podrobněji zpracované období 1500–2000. Identifikaci vybraných suchých let s pomocí 

proxy-dat prezentovali Munzar et al. (2004) Munzar (2004). Přitom byly podrobněji komentovány 

zejména suché roky 1540, 1590, 1616, 1790 a 1842. Z poslední doby můžeme rovněž jmenovat práci 

Brázdila et al. (2007) přinášející přehled hydro-meteorologických extrémů na Moravě a ve Slezsku. 

Studie obsahuje přehled k problematice sucha (kategorizaci, indexy sucha), vedle toho však 

identifikaci význačných suchých let, konkrétně roky 1540, 1561, 1585, 1590, 1599, 1603, 1616, 1623, 

1637 a 1638, 1681, 1686 a1637, 1718 a 1719, 1726, 1746, 1779, 1790 a 1794. Pro období 

instrumentální (z pohledu meteorologických dat) uvádějí autoři přehled (od r. 1804) s pomocí indexu 

SPI (Standardised Precipitation Index) agregovaný pro 1, 3, 12, 24, 36 a 48 měsíců. 

Z mimoevropských studií jmenujeme práci Jiang et al (2006), kteří se zabývali vztahem mezi 

výskytem sucha i povodní v povodí Yangtse a hodnotami oscilací ENSO.  

Metody dendrochronologie, rozvíjené u nás především pro identifikaci suchých období (resp. 

deficitních srážkových období), použili u nás Brázdil et al. (1997) a Brázdil et al. (2002), v druhém 
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případě pro měsíce březen až červenec v období 1376–1996. Přitom bylo kontrolně užito srovnávací 

instrumentální období 1897–1996.  V předinstrumentálním období byly význačné hodnoty dendro-

indexů porovnány se záznamy z dokumentárních zdrojů.  

V poslední době využili kombinaci dat z „přírodních archivů“s dokumentárními zdroji Zhang 

et al. (2008), to pro analýzu frekvence such i povodní v deltě řeky Yangtse.  

 

2.3.8 Statistické zpracování 

Kapitola je věnovaná dostupným metodám zpracování  nesystematických řad, které jsou  

zatím značně omezené, ať už jde o jejich testování z hlediska homogenity, případně konstrukci čar 

překročení a opakování, frekvenční analýzu atd. 

2.3.8.1 Přístup POT a analýza homogenity a stacionarity 

Při frekvenční analýze povodní se užívá přístup výběru ročních maxim, tzv. AMF (Annual 

Maximum Flood) nebo výběru nad zvolenou mezí, tzv. přístupu POT (Peaks Over Treshold). Pro 

zpracování nesystematických řad je vhodný právě druhý přístup. Přitom např. volba prahové hodnoty 

a problematika kritérií k výběru hodnot minimální časové odlehlosti extrémů není jednoduchá. 

Pravidla pro výběr a testování takovýchto řad předložili Lang et al. (1999). Doporučují k tomu za 

předpokladu platnosti Poissonova rozdělení užití rozdělení GP (Generalized Pareto). Pro testování 

stacionarity doporučují Barriendos et al. (2003) tzv. „Poissonův test„ (též Kundzewicz a Robson, 

2000) navrhli při jeho aplikaci pro řady z  Francie (řeky Ardèche, Drac, Isère ) a Španělska (řeky Ter, 

Llobregat, Segre) postupným zvyšováním prahu dospět k uspokojivé míře stacionarity. Navrhli snížit 

počet historických povodní z počtu 20 případů na cca 3 až 4 (za 100 let). Glaser et al. (2003) při 

testech řad středoevropských řek (dolní Rýn, Pegnitz) zjistili nehomogenity a rozdělili proto období 

1300–1995 na tři periody s předěly v letech 1500 a 1700.  

2.3.8.2 Analýzy frekvence a sezonality 
 

Pro statistické zpracování hydrologických dat s historickými daty prezentovali Ouarda et al. 

(2003) systém FRESH (Frequency Estimation in Hydrology). Analýzy frekvencí povodní (s pomocí 

klouzavé 30-leté pravděpodobnosti výskytu) v období 1500–1800 jsou demonstrovány 

např.  Glaserem (2001) a to pro Rýn, Odru, Labe a Weseru. Pro povodí středního Labe je doložena 

nejvyšší frekvence povodní na konci 16. století, v povodí Dunaje kolem roku 1650, o něco později u 

Wesery a  Rýna na konci 17. století. Podobně (dekádové četnosti povodní) je zpracována frekvence 

povodní v publikaci Brázdila et al. (2005), a to pro Vltavu, Labe a Ohři. Je zde poukázáno na vysokou 

frekvenci povodní v druhé polovině 16. století. Zajímavý je poukaz na podobnou kumulaci povodní i u 

řek v Andalusii. Agasse (2003) srovnává frekvenci povodní od r. 1600 pro šest toků v Normandii.    
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Rozbor sezonality  povodní v Anglii provedli Black a Werritty (1997). Použili přitom 

směrových charakteristik MD (Mean Day), tj. přístupu převzatého původně z biologických aplikací.  

Pro Skotsko užili stejný přístup (označený jako „ XY“). Přitom využili řazení frekvencí povodní po 

měsících (označeno jako metoda RF) a konstruovali čáry kumulativní četnosti pro různé vstupní 

prahy. Stejnou metodu užili Chalušová et al. (2007) pro regionalizaci povodňového zatížení v ČR, 

vedle tohoto postupu aplikovali i metodu polárních grafů a čar kumulativní četnosti. 

2.3.8.3 Detekce trendů 
 

Mudelsee et al. (2003) využili u rozšířené řady (kap. 2.3.2) pro Odru a Labe trendovou 

analýzu k zamítnutí předpokladu, že i po povodních v letech 1997 a 2002 má frekvence povodní 

stoupající trend. Analýzu trendů průtokových řad omezených ovšem na roční průměry různých 

světových řek předložili také Pekárová et al. (2003).   

 

2.3.8.4 Zpracování čar překročení na základě historických dat 

 
Kašpárek (1984) upozornil (na příkladu Litavky) na vliv zahrnutí významného historického 

povodňového průtoku (z r. 1872) při zpracování čáry opakování průtoků. Kynčil (1983) poukazuje 

srovnáním ve své době aktuální čáry opakování ČHMÚ velkých vod pro Jílovský potok a křivky 

konstruované na základě využitých historických případů obdobně na nezanedbatelný význam zahrnutí 

historických údajů. Následující vývoj a katastrofální povodeň v červnu 1987 potvrdila oprávněnost 

této úvahy (obr. 30). 

Metodika konstrukce čar překročení prošla v souvislosti se zpracovaným katastrem velkých 

vod (1931–1980) v  80. letech výraznými metodickými změnami. Ty se dotkly především metody 

odhadů momentových charakteristik (metoda MIKRO) a výběru teoretických čar překročení. Inovace 

se týkaly i metody interpolace a extrapolace charakteristik mezi stanicemi se systematickým měřením, 

a to tak, aby se výsledné režimové charakteristiky v mezilehlých (anebo odlehlých) profilech měnily 

plynule podle logických zásad. Metodický vývoj, jehož aktuální podoba je vyjádřena v přístupu, který 

formulovali Boháč a Řehánek (2008), nešel zatím cestou využití historických údajů, čímž se liší od 

praxe ve Velké Británii, kde ji doporučují Bayliss a Reed (2003). 

Pokud jde o teoretický základ můžeme za důležitý považovat článek Hirsche a Stedingera (1987). Tito 

autoři uvádějí v přehledu vývoj vzorců pro stanovení empirických čar překročení zohledňujících 

historické údaje a předkládají návrh vlastního řešení. Přitom srovnávají jednotlivé metody, např. 

vzorce Bensona (1950) a diskutují přístupy jiných autorů. Důležitou roli při rozhodování o využití 

historických povodní hraje mez či práh, na jejichž základě byly povodně zaznamenávány (perception 

treshold), kap. 2.3.8.1.   
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V současné době existuje několik přístupů, které 

umožnily rozšířit datovou základnu o kulminační průtoky 

založené na proxy-datech. Metodicky jde většinou o 

aplikaci výše zmíněných vzorců, pokud jde o empirickou 

čáru překročení. Pokud jde o teoretické rozdělení užívá se 

častěji  metoda L-momentů,metoda  maximální 

věrohodnosti a v menší míře i Bayesovský přístup, tedy 

přístup oproštěný od odhadu parametrů. Všechny uvedené 

trendy lze ilustrovat na pracích z posledního desetiletí, které 

vznikly ve Francii, Velké Británii, Španělsku a Itálii.     

Příkladem konstrukce empirické čáry sestavené 

z  historických i systematických údajů a s užitím rozdílných 

vzorců pro řady nad a pod stanovenou mezí je studie pro 

řeku Tay ve Skotsku. Vstupem byly ůdaje z let 1210 –2005.  

Výsledkem je empirická čára překročení aplikací teoretického rozdělení GP s parametry odhadnutými 

metodou L-momentů a zpracováním pro období 1814–1954, Macdonald et al., 2006. Výsledek byl 

porovnán s anglickou , tzv. „pooling“ metodikou. Navazující článek Werritty et al. (2006) přináší 

důkaz možnosti kombinace údajů získaných metodami paleohydrologie (mělkovodní sedimenty ze 

starých ramen řeky) a interpretací DZ.  

Podobná metodika byla užita i pro konstrukci empirické čáry překročení Tibery v Římě 

z období od r. 1442 do současnosti (Calenda et al., 2005, 2009). Pro konstrukci empirické čáry 

překročení byl užit Weibullův vzorec (Maidment, 1993) a vzorce které doporučují  Hirsch a Stedinger 

(1987). Další postup pokračoval aproximací rozdělení LN (Normal), G (Gumbel), GEV(Generalized 

Extreme Value) a TCEV (Two Components Extreme Value). Pro jihofrancouzskou řeku Ardèche (od r. 

1644 do současnosti) byly použity metody založené na rozdělení GEV a odhad metodou maximální 

věrohodnosti pro různé varianty a délky řady (Naulet et al., 2005). Porovnání výsledků užitím odhadu  

tzv. EMA (Expected Moments Algorithm) a doporučené metody B17H (Historical Weighting 

Procedure) pro 36 profilů z USA, Číny a Argentiny předložili England et al. (2003). Parent a Bernier 

(2003) využili pro zpracování historických povodní na Garroně za období 1770–1977 bayesovský 

neparametrický přístup, aby prokázali konkrétní vliv rozšíření řad o historická data. 

2.3.8.5 Pravděpodobná maximální povodeň 
 

Pojem pravděpodobné maximální povodně PMF (Probable Maximum Flood) má fyzikální 

základ založený na místních geografických a klimatických podmínkách. Číselná hodnota tohoto údaje 

by měla představovat horní možnou mez intervalu přírodního extrému a zároveň horní mez intervalu, 

v němž se pohybuje návrh důležitých vodohospodářských staveb.  Stanovení PMF je zcela logicky 

založeno nejčastěji na dvou základních strategiích, jak shrnují dosavadní praxi Francés a Botero 

 

Obr. 30.  Srovnání čáry překročení se 
zohledněním historických dat a čáry standardní pro 
systematické hodnoty, Kynčil(1983). 
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(2003).  Prvá vychází ze stanovení pravděpodobné maximální srážky PMP (Probable Maximum 

Precipitation) a využití hydrometeorologického modelování, druhý přístup je stochastický vychází z 

aplikace vhodného teoretického rozdělení. Základní dělení při stanovení PMP je však podle Řezáčové 

et al. (2005) trojí, a to:  

1) stochastický,  

2) přenos reálné extrémní situace do zájmového místa (doporučuje k tomu manuál WMO), 

3) přístup založený na maximalizaci fyzikálních parametrů srážkového procesu.  

Přístup založený na hydrometeorologickém modelování, není však příliš typickou aplikací při využití 

historických údajů o povodních. Logická úvaha vede spíš k využití statistického zpracování a k 

odhadu na základě vysokých pravděpodobností opakování. Tento přístup prezentovali již zmiňovaní 

Francés a Botero (2003) pro několik typů rozdělení s využitím historických povodní. 

2.3.9 Časoprostorové souvislosti hydrologických extrémů a telekonekce 
 

Je zjevné, že rozklad každého problému na složky je dobrou možností jak se dobrat k jeho 

pochopení. Na druhou stranu hledaná realita je vždy obecnější a je nutné proplout mezi dvěma 

nebezpečnými krajnostmi, ulpěním na detailu a totální bezbřehostí. Problematika hydrologických 

extrémů je mezioborovým problémem, proto Hladný (1997) zavedl pojem tzv. „hydrosynoptického 

kontinua“.  Přitom hydrosynoptikou chápe vztah příčinných cirkulačních faktorů k časoprostorovému 

rozdělení příčinných srážek a odtokové situace v daném fyzicko-geografickém prostředí. Čekal (2006) 

shrnuje vývoj i současné poznatky a přináší analýzu příčinných meteorologických a srážkových situací 

pro povodí Ohře.  

 Do jaké míry je možné získat přibližnou představu o příčinných synoptických situacích v 

v předinstrumentálním období? Synoptické reanalýzy přízemních tlakových polí jsou prováděny např. 

u DWD (Deutschland Wetterdienst) a k dispozici jsou zatím počínaje rokem 1880. V  rámci projektu 

EMULATE existují reanalýzy rovněž od r. 1850 (Jacobeit et al., 2006).  S úsilím o rekonstrukci 

měsíčních průměrných tlakových polí se setkáváme od devadesátých let 20. století, většinou se však 

jedná o měsíční či sezónní tlaková pole, jejichž výběr byl vázán na extrémy různého typu. Jacobeit et 

al. (1999) prezentovali tlaková pole za období 1500–1600 pro nejchladnější a nejteplejší léta, resp. 

zimy. Glaser (2001) rozšířil toto období na 1500–1700. Sturm et al. (2001) dále studovali již přímo 

vazbu mezi synoptickými situacemi a povodněmi v posledních 500 letech, Mudelsee et al. (2004) 

ověřovali pro stejné období roli trajektorie Vb na povodně ve střední Evropě. Pfister et al. (2006) 

prezentují sezónní SLP (počínaje r. 1585) při analýze období zimních suchých období v povodí 

horního Rýna. Velmi selektivně jsou k disposici i další reanalýzy. Příkladem je reanalýza situace 

předcházející povodni v únoru 1784 (Kington, 1988).  Další vznikly v souvislosti s rekonstrukcemi 

povodňových událostí na Neckaru v roce 1824 (Bürger et al., 2006) a povodně Berounky v květnu 

1872 (Müller, Kakos, 2004).   
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Obr 31. Rok 1872 byl příklademobdobí s mimořádnou četností povodní v celé Evropě. A: povodně v lednu v Anglii (Internet.Windsor), 
26.dubna silnou erupci Vesuvu, B: květnové přívalové povodně v Čechách (Internet. Scheufler), C: říjnové povodně v severní Itálii, 
(Internet.Verbano), katastrofální listopadové bouřlivé příboje v Šlesvicku-Holštýnsku a listopadové povodně v severní Francii. 
 D: silně rozvodněná Loira, olejomalba, A. Sysley, Port-Marly, přívoz Ile de la Loge za povodně 1872 (New Carlsberg Glyptotek, Kodaň, 
Dánsko). 
 
 

Poslední jmenovaný rok byl příkladem četnější frekvence povodňových extrémů v různých 

částech Evropy. Dokládá nepřímo množství obrazového (obr. 31) a epigrafického materiálu.  Za 

zmínku stojí počátek silné erupce Vesuvu (26. duben) o měsíc předcházející (25. květen) již zmíněnou 

extrémní povodeň v povodí Berounky, Blšanky a Metuje (lokální přívalové srážky a povodně se 

opakovaly v Novém Městě n. Metují třikrát za sebou). Význačná povodeň byla však i v povodí Pádu, a 

to krátce po jmenovaném případu (28. květen), jak uvádějí Govi a Maraga(1995).  

Jiným příkladem jsou krátké prodlevy mezi výskytem povodní ve střední Evropě a následně v 

jižní Francii. Na 16 - denní odstup mezi Vltavou a Ardèche v r. 1890 poukazuje obr. 32 (4. září a 20. 

září). Za zmínku stojí, že podobný časový odstup po katastrofální povodni v Praze byl zaznamenán i v 

r. 2002 (14. srpna a 6. září). 

 

  

Obr 32. Září r. 1890, letní povodně ve střední Evropě a jižní Francii. Vlevo: následky katastrofální povodně Vltavy v Praze 4.9. 
(Internert.Scheufler). Vpravo: 16 dní poté ( 20-22. 9.), mělo podobně katastrofální následky i rozvodnění jihofrancouzské Ardèche 
(Internet. Meteo-Paris). S podobným časovým odstupem následovaly extrémní povodně v obou povodích i v srpnu r. 2002. 
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2.3.10 Magnetické pole Země a jeho vliv na klimatický systém 
 

Zdrojem magnetického pole (MP) je pohyb elektrických vodivých hmot ve vnějším jádře 

Země. MP Země je dipólové a její magnetický pól (GMP) leží na severní polokouli v Kanadě (79°N a 

104° W), přičemž vlastnosti MP Země se mění v důsledku tzv. slunečního větru.   

Možná vazba mezi průběhem počasí, resp. např. indexem severoatlantické oscilace (NAO - 

North Atlantic Oscillation) a některým z lineárních indexů intenzity magnetického pole Země (aa, 

Ap), případně  poměrným indexem téže  intenzity (Kp) byla a je přitažlivým tématem. Ačkoliv 

fyzikální podstata této vazby není objasněná, byla prokázána alespoň statisticky a to pro zimní období 

a pro severní hemisféru.  

Vazbu mezi povrchovou teplotou a indexem NAO doložili např. Bucha a Bucha Jr. (1998). 

Vazba mezi indexem NAO a chováním klimatu severní hemisféry (NH) prokázali např. Hurell et al. 

(2000) a Jones et. al.(2003). Vazbu mezi slunečním větrem a intenzitou MP na jedné a NAO na druhé 

straně odkryli (počínaje rokem 1973) Boberg a Lunstedt (2002).  

Kolektiv autorů z DMI (Danish Meteorological Institute) korelovali roční a sezónní průměry 

NAO, lineárního indexu Ap a GPH (hodnota geopoteciálu) navzájem v období mezi roky 1932 a 2000. 

Podařilo se jim prokázat významnou vazbu mezi Ap a NAO, ovšem až od roku 1970, a to zejména pro 

zimní sezónu, Thejll et al. (2003).   

Bucha (2005) analyzoval vztahy mezi linárním  indexem aa, přízemní teplotou a NAO v 

období mezi lety 1950 a 2003 pro měsíce prosinec až březen. Poukázal také na těsnější vztahy mezi 

indexem NAO a linerním indexem magnetického pole  aa počínaje rokem 1970. Přitom doložil, že 

těsnost tohoto vztahu vzrůstá s rostoucí geomagnetickou aktivitou (GMA), která je právě v posledním 

období vyšší. Pokusil se objasnit i mechanismus, kterým geomagnetická aktivita ovlivňuje polohu 

tlakových útvarů, tj. např. posun islandské tlakové níže k východu při vysoké GMA. Ta podle mění 

podle něj teplotu spodní termosféry a ovlivňuje koncentraci ozonu ve stratosféře, dále podporuje 

sesedání vzduchu podél kontinuálních výší na Sibiři a sev. Americe, což zvyšuje teplotu, tlak a 

posiluje tryskové proudění a západní větry. To vede k nadnormálním teplotám v západní Evropě a 

podnormálním v USA. 

2.3.11 Souvislost s cyklicitou sluneční aktivity a pohybu slunce   

 
Historií sledování slunečních skvrn předložil Vaquero (2007). Podle něj první pozorování 

slunečních skvrn pouhým okem byla prováděna již v Číně. Uvádí též, že v Čechách je první 

pozorování spojeno s rokem 1139. Dokonce první přístrojové pozorování provedené Johanem 

Keplerem (Camera obscura) k r. 1607 bylo provedeno v Praze nebo v Benátkách nad Jizerou. 

Pozorování Galieovo spadá až do r. 1612 (Vaquero, 2007). Pruský dvorní rada S. H. Schwabe  
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(1789–1875) z nám nepříliš vzdálené Desavy (Dessau) zaznamenal roku 1842 desetileté periody 

výskytu slunečních skvrn. R. Wolf (1816–1893) upravil periodu na 11 let a rekonstruoval 

charakteristiky sluneční aktivity (SA) zpětně do r. 1730. Přitom příčina periodicity sluneční aktivity 

zůstala nevysvětlená. Dodnes zůstávají jen teorie o její dominantní příčině. Jsou to teorie slapové, 

působení planet Jupiteru, Země, Venuše (s periodou 22 let), teorie změn momentu hybnosti vnějších 

planet a vychylování barycentra.  

Problematikou periodicity výskytu povodní se u nás zabýval již Katzerowski (1886). Z našich 

vodohospodářů vzal na vědomí možnost spojitosti mezi cyklicitou výskytu slunečních skvrn a 

frekvencí např. Ing. J. Dlouhý (Dlouhý, 1899). Na dlouhé řadě historických povodní (od r. 1118) 

demonstroval však jen spojitosti s 19-letým cyklem, který však se sluneční aktivitou nesouvisí. 

Využitelností periodicity sluneční aktivity pro vodní hospodářství se zabýval o 65 let později na 

příkladu stoleté labské řady také Bratránek (1964,1965). Souvislost kolísání průtokových řad a 

sluneční aktivity studoval Brázdil (1986). Problematikou přímých odezev tzv. Wolf – Gleisbergova 

cyklu sluneční aktivity na klimatický systém se zabývali v poslední době např. Yousef a Hasan (2000). 

Přitom studovali souvislost s periodicitou „Nilské řady“ v Káhiře, v období let 622–1467 (kap. 2.2.4), 

v poslední době se k problematice vrátil Hasan (2007). Pro období 1675–1715, tedy pozdní MM (Late 

Maunder Minimimum), poukazují Luterbacher et al. (2001) na možnou souvislost mezi tehdejší 

změnou klimatických podmínek a vnějšími faktory tedy např. vulkanickou činností (v letech 1673, 

1693, 1694) a kolísáním sluneční aktivity.  

Jednou z možných příčin kolísání sluneční aktivity může být SIM (Solar Inertial Motion), tedy 

pohyb Slunce vztažený k barycentru Sluneční soustavy (obr. 33). Analýzami tohoto pohybu z hlediska 

momentových či rychlostních, případně tvarových charakteristik trajektorie Slunce se zabývala řada 

autorů. Fairbridge a Shirley (1987) upozornili na základě srovnání časových průběhů délky průvodiče 

této trajektorie na opodstatněnost periody o délce 179 let. Zároveň naznačili souvislost s obdobími 

minim sluneční aktivity.  

 

Obr. 33. SIM a doklady o jeho dopadech. Vlevo: schéma SIM, čili pohybu slunce vůči barycentru Sluneční soustavy. 
Vpravo: vliv pravidelnější 50-leté části 179-leté periody SIM na některé geofyzikální jevy, zde především vulkanické 
povahy, podle Charvátové (2000b). 
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Vazbou mezi minimy sluneční činnosti a výchylkami slunečního pohybu SIM, geofyzikálními 

jevy jako zemětřesení či vulkanismus a makro-synoptickými jevy (index NAO, ENSO) a vybrannými 

extrémními projevy počasí (např. sucha či povodně) se zabýval např. Landscheidt (2000). Souvislost 

mezi SIM a obdobími minim sluneční aktivity popsala podrobně Charvátová (2000a). Autorka se dále 

zabývala rozborem trajektorieSIM a vymezila v rámci 179-leté periody období 130 vícmeméně 

„chaotické“ a 50-leté pravidelnější fáze přibližně trojlístkového tvaru. Tato období se podle autorky 

liší  např. pokud jde o frekvenci extrémních jevů ať už geofyzikální či meteorologické podstaty, ale 

má souvisí i skolísáním 11-leté peridy sluneční aktivity. Charvátová (2000b) dále dokazovala 

souvislost SIM s obdobími minim sluneční aktivity, ale např. projevy zemského vulkanismu. Doložila 

také souvislost mezi hodnotou geomagnetického pole (aa) a obdobími SIM, alespoň pro období od r. 

1844 (Charvátová, Střeštík 2007). Myšlenka dotýkající se možného dopadu SIM na frekvenci 

extrémních povodní se zrodila během konzultací s autorkou. „Prvým přiblížením“ v tomto směru byly 

studie, která se zabývaly jen vybrannými extrémními případy povodní (Elleder, 2005c, 2005e). Byl 

přitom potvrzen předběžný předpoklad, že vždy v období posledních 50 let se v průběhu 179-letého 

cyklu SIM extrémní povodně na Vltavě v Praze téměř nevyskytly. Otázkou však zůstalo, jak vypadá 

frekvence povodní u jiného výběru, resp. u nižšího prahu pro výběr zkoumané řady typu POT.  

 

2.4 Cíl diserta ční práce  

 
Obecným cílem práce je prokázat využitelnost dat a informací dotýkajících se 

hydrometeorologických jevů z předinstrumentálního a raně instrumentálního období ve vodním 

hospodářství a hydrologii.  
 

Autor si vytknul následující konkrétní cíle:  
 

1. Objasnit některé problematické momenty dotýkající se historických záznamu hladin na území 

ČR se zaměřením na analýzu vodních hladin v Praze ve spojitosti s pozorováním na 

observatoři v Klementinu. 

2. Rozšířit datovou základnu historické hydrologie o nevyužité typy dokumentárních zdrojů, 

nevyužitá, nebo prozatím nedostupná data z raně instrumentálního období a uvážit metodické 

postupy pro jejich využití. 

3. Rozšířit a eventuálně opravit řadu systematických záznamů vodních stavů v Praze o hodnoty 

extrémů, tedy povodňových vodních stavů a kulminačních průtoků. 

4. Pro nejdůležitější případy této řady, které reprezentují povodně s hodnotou kulminací větších 

než je 50-letý průtok doplnit, pokud to je možné, průběh vodních stavů (tj. hydrogram 

povodně).    

5. Provést konstrukci čáry překročení, rozbor sezonality povodní na základě rekonstruované řady 

a rozbor kumulace extrémů v rámci periody SIM.  
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3 Metodika a postup prací 
 

3.1 Využití dokumentárních dat 

 

Primární informace o povodňové epizodě, suchu, nebo jiném extrému či události mohou mít 

podobu slovního popisu, obrazovou, případně číselnou (měřená data).  Všechny typy zachycují určitý 

rozměr popsané události. Měřená data jsou sice objektivní, jejich přímočarost a zjednodušení 

popisovaného jevu jsou jejich výhodou, ale mohou být i nevýhodou. Sémantický význam, který nese 

slovní popis zachycený kronikářem nebo obrazová informace, bývají většinou méně přesné. Jejich 

sdělení bývá však vícerozměrné a je také do jednotlivých složek rozložitelné. Jako příklad uvedeme 

poznámku z pamětí rychtáře Dlaska: „…před vánoci na sv. Tomáše [1740] hrozný vítr velké škody 

působil. Od něhož se také ten sníh rozpustil a vodu způsobil, že ji nikdo nepamatoval“ (Kutnar, 1941). 

Text obsahuje zprávu o větru (jistě)v síle vichřice, jejím datu 20. prosince, oteplení a tání sněhu, 

povodni zřetelně vysoké extremity a vzájemné kauzální provázanosti skutečností. Kronikář Dlask 

z Pojizeří si byl navíc popsané kauzality (vítr je významným faktorem tání) vědom ač informaci 

převzal z rodinné tradice. Je tedy při těchto znalostech pravděpodobné, že povodeň mohla být 

očekávána. Uvedené skutečnosti nelze stručněji i s pomocí měřených dat vyjádřit. Záznam pochází 

z let 1790 až 1800 a týká se katastrofální vichřice před Vánocemi r. 1740 a následné, neméně extrémní 

povodně u nás zejména v Krkonoších, ale i v západní Evropě. Příkladem je např. rozvodnění Seiny 

v Paříži (obr. 9).  

Rozklad zpráv do jednotlivých významových složek (příčiny, škody, extremita, dosah vody 

atd.) je výhodný, je však docela obtížné zachovávat propojení s původním zdrojovým textem. Tuto 

podmínku je možné splnit dobře za pomocí relační databáze. Z užitečných hydrologických dat je 

možné v DZ zachytit: vodní stav, teplotu vody, výšku sněhu, úhrn srážek, ledové jevy (druh a tloušťka 

ledu, výška ledového vzdutí) a vítr (směr, rychlost).  

Jednoduché součtové principy, které platí pro výpočet průtoku v soutokovém uzlu říční sítě, 

můžeme užít i u údajů o povodních z předinstrumentálního období. Z těchto důvodů je budována 

relační databáze těchto údajů využívající vazby časové, místní, hydrologické, orografické a svým 

způsobem i historické. 

Při zpracování historických povodní je nutností zpracování místopisu, tj. podkladů o 

vývoji zájmových míst či objektů. Obr. 34 umožňuje identifikaci škod (stržené hradby a domy 

k nim přistavěné) srovnáním vedut z let 1727 a 1789. 
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Obr. 34. Možnost identifikace škod srovnáním dobových vedut na příkladu Šterneberka. Nahoře: město v r. 1727. Dole: po 
povodni z května r. 1789. Srovnání poukazuje na stržení podstatné části městských hradeb a k nim přiléhajících domů patrně 
v důsledku povodně z přívalových dešťů, zdroj: (Internet. Šternberk). 

 

 

3.1.1 Typologie zpráv  

Při využití dokumentárních zdrojů je obvykle zpracováván různorodý materiál, vyznačující se 

různou mírou vypovídací schopnosti bývá zatížený někdy opakovaným přenášením informace. 

S požadavkem autenticity DZ a odmítnutím dřívějších kompilací dotýkajících se historie klimatu 

založených na sekundárních zdrojích přišel německý průkopník moderního vyžití DZ C. Weikinn 

(Börngen, 2003). Hodnota kronikářské zprávy (P), resp. dokumentárního zdroje (DZ) je dána:  

 

• autenticitou zdroje (A= P, S, či X, kde P označuje zdroj primární, S sekundární, X zdroj 

podezřelý či pochybný),  

• vypovídací hodnotou, resp. konkrétností (V=0,1,2,3, tab. 6), 

• přesností záznamu (Pr, přitom může jít o různé formy kvantitativních či kvalitativních 

záznamů). 

Celkově můžeme hodnotit každý DZ označením velké A s indexy V, Pr. 

 

Tab. 6. Stupně výpovědi zdrojového textu o daném jevu. 

V Popis  
0 Vyloučeno, zpráva jev vylučuje (např. povodeň nebyla) 
1 Indicie, je možné i jiné vysvětlení (např. destrukce mostu není nutně následkem povodně) 
2 Potvrzený jev, např. bezpečně došlo k povodni 
3 Úplný popis, jev je popsaný kvantitativně  
Pozn. V = index doložitelnosti jevu týká se vypovídací hodnoty 
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Můžeme uvést několik praktických ukázek z DZ, které ilustrují různé kombinace:  

P0. „Toho roku Jizera byla sticha, až se led sám rozpustil, však předce se mnoho lidu nešťastně 

potopilo“. K povodni v březnu r. 1845, Jizera, Paměti sedláka Dlaska (Kutnar, 1941) 

P1. „ most pražský pobořil se tu, kdež boží muky byly; a předtím den vezli kámen osmi koňmi a potom se 

to stalo té noci…Také vše tehdáž vytopilo dvě vsi u Mělníka veliké zastřešení (ledová bariéra), takže 

řeka nemohla téci mezi břehy i vylila se.“ , Staré Letopisy České (SLČ), Kotyza et al.(1995). 

K poškození mostu nemuselo dojít nutně následkem povodně. 

S3. „Vltava v Praze se rozvodnila teprve až 25. června tak značně, že voda sahala až k oltáři kostela 

sv. Jiljí“, k povodni v červnu 1675 (Pötzsch, 1784). Zde jako příklad přejatého zdroje, v tomto případě 

z kroniky týnského faráře J. F. Hammerschmieda (1652–1735), ale relativně přesně je určena výška 

hladiny. 

Pokud je povodeň doložena (V=3), je otázkou, do jaké míry je popis přesný. Ačkoliv se zdají 

popisy dnes zpětně často vágní, nebo dokonce vzbuzují úsměv, je potřeba přistoupit k popisu se 

snahou pochopit podstatu sdělení. Kronikář ve většině případů zaznamenával výšku vody způsobem, 

který byl dobově naprosto srozumitelný. 

Maximální výšky vody, které jsou doloženy v dokumentárních zdrojích, měly často vazbu 

k existujícímu  pevnému bodu v prostoru (často např. k normálu jezu, nebo všeobecně známému 

místu). Někdy byl takový bod vytvořen. Typickým příkladem je povodňová značka nebo pamětní 

kámen. Jindy byla výška vody vztažena „k pevnému bodu v čase“ bylo-li to možné (obvykle k minulé 

významné povodni). Míra přesnosti (index Pr) popisu kulminačního stavu kolísá zejména v závislosti 

podle několika pomocných kategorií zavedených pro víceméně kvantitavní záznam hladiny.  

 

Kvantitavní záznamy 

Typické je určení výškou nad pevným bodem (Pr=N). Může jít o velmi přesné určení, jak již 

bylo uvedeno v souvislosti s povodní 1675, nebo zdánlivě vágní popisy vyžadující podrobnější znalost 

historického místopisu: 

r. 1566:“ Z mostu lehnouc dosahovali“ (tj.cca 1 m pod podlahu mostu), 

r. 1569: „ Z mostu ve stoje se umývali“ (tj. cca 1 m nad podlahou),  

r. 1595: „Z přikrytýho mostu konví mohli nabírati“ (tj. rozptyl -1 až +1 m), 

Litoměřice, Pamětní kniha (Kotyza et al., 1995). 

Právě i tento typ má v podstatě kvantitativní podstatu, kterou můžeme pochopit. Vyhodnocením a 

srovnáním s jinými údaji docházíme většinou k potvrzení reálného základu těchto zpráv. 

Další možnost je určení povodňovou značkou (Pr=PZ), což je jen přesnější obdoba 

předchozího typu. Častým typem je relativní údaj (Pr=R), kdy je aktuální výška vztažením k jiné, 

předchozí povodni. Příklad z tisku: „Povodeň nesmírně rychle se zedmula, tak že na předměstí v 

domech břehů nejbližších ve chvilince dosahovala až na stropy; dosáhlať ještě o dva střevíce vejš  než 
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roku 1784, ano i ještě čtvrt lokte vejš než povodeň r. 1740, kterážto to největší v tomto městě, co jich 

dosaváde pamatovalo“ (Pražské Noviny, březen 1830). Část zprávy o katastrofálním průběhu zimní 

povodně r. 1830 v  dané době téměř jistě vycházela z povodňových značek (dnes již neexistujících, 

nejstarší značka v místě je až k roku 1848).  Velmi typický, avšak většinou méně přesný, je popis za 

pomocí dosahu vody, k význačným místům (Pr=D), tj. podlaze v budově, či oltáři, tabernáklu v 

kostele, zábradlí mostu, klenbě brány, části ulice nebo náměstí či konkrétnímu měšťanskému domu. 

„Ta voda potopila ryneček u Matky boží na  Lúži málem všechen, takže se vozili i na loďce“, je 

dokladem výšky vody r. 1481 v Praze, (Kotyza et al., 1995). Uvedený text je příkladem relativně 

konkrétního záznamu umožňujícího doložit výšku často s přesností na desítky centimetrů. Častější 

jsou však povšechné popisy hraničící již s kvalitativním popisem. Přesto i zde lze provést typizaci 

podle zaplavení luk či polí, dále nejnižších budov (mlýny, pily, špitály, chudší části sídel) a objektů 

(mosty, jezy) a budov v centru obcí (radnice, kostely). Určitým vodítkem jsou paušální zprávy o 

dosahu k částem domů, kdy můžeme opatrně usuzovat na N-leté průtoky. Jde-li např. o zaplavení 

domů „ po prahy“ (Q5-10), „ po okna“ (Q20-50) a případně „po střechy a výše“ ( Q100). 

 

Kvalitativní záznamy 

 U víceméně kvalitativních popisů je často zřetelná korelace s popisem kvantitavním, nebo je 

zřetelný v kontextu. Typické jsou zmínky o dopadech a škodách (Pr=Š), a to zastavením převozů a 

plavby, zastavení provozu mlýnů, zprávy o zemědělských dopdech (odplavení sena, podkalení, 

zanesení polí, vznik rýh), zprávy dotýkající se obydlí (poškození, případně destrukce), svědectvím o 

extrémní povodni bývají poškození mostů, protržení rybníků a ztráty na životech. Tyto zprávy je 

možné vyhodnotit většinou se znalostí konkrétní situace. 

 Složitější situace je u případů, které se blíží kategorii (V=2), tedy konstatování, že povodeň 

byla. Extremita je vyjádřena jen přívlastky např:„kromobyčejná“, „hrozná“, „ strašná“, „ veliká“, 

podobně v latinském výrazivu: „maxima inundacio“, či německy „schreckliche Überschwemmung“ 

jejichž význam vylučuje běžné povodně do úrovně Q10. Jde tedy o případy, které patří spíše mezi data 

omezená, censorovaná (censored data), zde např. Qk>Q10 , pravděpodobně ale Qk>Q50.  Případy, které 

jsou označeny jako (V=2), tedy „bez přívlastku“ lze většinou hodnotit jako Qk>Q2 –Q5, tj. lidově 

přinejmenším jako břehovou vodu. Ovšem z perspektivy užívání brodů, přívozů, apod., je tato hranice 

nižší, a to již pod  Qk>Q1/2. 

 

Časové či subjektivně statistické hodnocení 

Jde většinou o určení časové odlehlosti od poslední větší povodně (Pr=S). Tento parametr má 

skutečně určitou korelaci s pravděpodobnou dobou opakování povodně. I  když bývají obě veličiny 

nešťastným způsobem ztotožňovány, je většinou tato informace věrohodná a je vhodné ji pečlivě 

archivovat. Konstatování, že povodeň nebyla 40, 50 či 100 let v sobě často skrývá jen relativní odkaz 
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ke konkrétní povodni.  Absence této srovnávací povodně vede k vyjádření, že událost nemá 

pamětníka. Opět lze těžko připustit u všech těchto případů jiný odhad než Qk>Q20. 

 

Problematické záznamy a užitečné podrobnosti 

 U sekundárních (A=S) zdrojů a výjimečně i u primárních (A=P) dochází někdy k jevu, který 

lze nazvat jako „zacyklení zprávy“. Jev vyplývá ze situace, kdy u regionálních autorů lze často těžko 

odlišit, zda prezentují zprávu o povodni vztaženou k místu či regionu zpracování, nebo jde jen o 

průmět zprávy z jiné oblasti. Dejme tomu, že místní autor  (např. v 19. st.) zpracovávající přehled 

povodní například pro Otavu v Písku uvedl, jen na základě zprávy o významné povodni na Vltavě 

v Praze, formulaci: „ že povodeň byla i toho roku“, a to na základě logické úvahy o vzájemné možné 

(ne však nutné kausalitě). Samozřejmě, že pražská povodeň není postačující podmínkou pro 

rozvodnění Otavy, ale z možnosti se může stát příjímaná realita. Takto vzniklá, či odvozená povodeň, 

nyní zacyklená zpráva (Praha->Písek->Praha), může být při zpracování povodní (např. po stu letech) v 

Praze využita jako doklad o současném rozvodnění Otavy i Vltavy. Tím dochází k zmíněnému 

zacyklení, které je bohužel vcelku časté. Proto mohou mít značnou cenu podrobnosti z daného místa, 

které jsou dokladem původní autenticity, jakkoliv nemusí být využitelné pro vlastní odhad extremity 

povodně. 

 

Kvalitativní a kvantitavní data   

Interpretované data na základě DZ nelze zcela jednoduše rozdělit na kvantitavní a kvalitavní. 

Některé záznamy škod nutně svědčí o určitém dosahu vody a tedy její minimální výšce. Totéž platí o 

škodách ze znemožnění plavby, převážení, mletí, odplavení dřeva aj. Odhad průtoků se může 

odehrávat separátně v několika rovinách na základě kvalitativních dat (škody nebo jiná určení), na 

základě různých typů kvantitavních dat nezávisle a výsledky mohou být porovnány. Teoreticky by 

měly  výsledky kvalitavní analýzy dávat menší odhady průtoků než odhady kvantitavní.    

3.1.2 Klasifikace extremity povodní 
 

Extremitu předinstrumentálních povodní zavádějí např. Sturm et al. (2001) a Brázdil et al. 

(2006b) ve škále 1–3 (běžná, mimořádná a katastrofální) povodeň. Zde je zavedena škála 1–4 

následovně (tab.7).  

Tab. 7. Užitá škála pro klasifikaci velkých vod. 

Yf  Popis Extrem
Yf= 1:  nižší povodeň (došlo k vybřežení a dochází k mírným škodám zejména na loukách a polích) >  Q10 
Yf=2:   odpovídá významné povodni, kdy již dochází ke škodám na budovách  > Q50 
Yf=3:   dochází k velkým škodám na budovách, stržení mostů aj.  Q50, až 
Yf=4:  vyhrazen zcela mimořádné povodni na úrovni vymykající se srovnání >Q100 
Pozn. Yf= extremita povodně 
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Pro další odlišení významnějších a méně významných případů byly v této škále použity půlstupně. 

Takže např. pro povodně na úrovni  Q2-10 je přiřazen půlstupeň (Yf=1/2). 

3.1.3  Klasifikace sezonality 

 K hodnocení sezonality byly zavedeny kategorie na základě zkušeností se zpracováním 

povodňových případů. V tab. 9 je jejich přehled s vymezením času výskytu, popisu a typických 

zástupců vybraných z řady extrémních povodní.   

  Podnětem byl častý výskyt povodní letního typu v povodí Vltavy v srpnu a počátkem září, 

případně na konci února (kolem 28. února). Podobně početný byl i výskyt povodní po tuhých 

dlouhých a sněžných zimách (například v r.1845 a 1940 a naposledy v r. 2006).  

Za pozornost stojí i frekvence velkých povodní v Krkonoších kolem 31. července. Bylo by 

však nebezpečné dělat zobecňující závěry, nicméně tyto skutečnosti byly motivem pro zavedení 

právě jednoduchého sytému (tab. 8), aby se zjednodušila diskuse na téma povodňové sezonality a 

jejich výkyvů. 

Tab. 8. Navržená typizace sezonality povodní. 

Typ Období Popis typu Typické příklady 
WDE 15.12-10.1. Období “vánočních“ oblev 1740 
WJF 10.1- 9.2. Obleva na přelomu leden/ únor  1342, 1846, 1862 
WF2 10.2. -9. 3. Období kolem „ sv. Matěje“ 1784, 1799, 1830 
WM2 10.3-5.4. Konec velmi dlouhých zim 1845, 2006 
WAP 6.4 -25.4. Přechodné období 1785 
SMA  26.4. - 9. 6. Období „časného“ léta 1872, 1908 
SJU 10.6. -10.7. „Medardovské“ povodně 1582, 1804, 1824 
SJL 10. 7. - 5.8. „Post medardovské“ období 1858, 1897, 1888, 1978 
Sas 5.8. - 20.9. Pozdní léto 1501, 1890, 2002 
SL 10.9. -10.11. Přechod léto-podzim 1899  
SWNO 11.11-14.12. Přechod: letní, ale i zimní 1890 (Otava, Teplá) 
 

3.1.4  Klasifikace příčinných faktorů povodní 

Pro identifikaci příčinných faktorů a průvodních jevů byla zavedena symbolika (tab. 9), 

využitá jako průvodní zestručněný převod z DZ.  

 

Tab. 9. Doplňková identifikace předběžných a doprovodných faktorů povodní. 

Zkratka  popis Zkratka  popis 
 Wrs Tuhá zima Wis()  Silný vítr (Beaufortova stupnice 1–12)   
 S Sníh  Bw Bariéry (+ w) dřevo, (+i) led 
 Sn Čerstvý sníh I() Silný led (tloušťka cm) 
Sm Tání sněhu Ir Chod ledu 
Rh() Vydatný déšť (počet dnů)   
Ts Bouřka   
FF Přívalová povodeň   
API Vysoká nasycenost   
AF Povodni předcházela tzv. „předpovodeň“   
D Sucho   
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3.2 Metody zpracování dat o historických povodních 

 
Záznamy o výšce minulého maximálního vodního stavu lze získat několika způsoby (též kap. 

2.3). Přitom všechny způsoby jsou jen variantami téhož postupu, jen s různou přesností, hustotou a 

komfortem záznamu. V principu jde vždy o opakovaný záznam v dané škále (vodočet, dodatečné 

odměření, aj.) vztažené k základně (normálu jezu, nule vodočtu, podlaze v kostele, vozovce mostu, 

klenbě brány) a přepočtené nakonec na nadmořskou výšku. Profily s opakovanými záznamy velkých 

vod (případně i nízkých vodních stavů) můžeme proto označit společným termínem „profil 

opakovaných záznamů“  (dále POZ). POZ tedy může být profilem s povodňovými značkami (PZ), 

s výskytem mělkovodních sedimentů (PSI), dokladováním s pomocí DZ, vodočtem, nebo profilem 

jinak zjištěných vodních stavů (např. okamžitých povodňových stop, poškození dřevin, „ mokrých 

stop“, výskytu „splávy“ a jiných indikátorů výšky současných povodní (termín může platit i pro profil 

pouze s jedním záznamem, neboť máme naději, že se v budoucnu ve stejném bodě záznam zopakuje). 

Je nutné si uvědomit, že POZ nemusí již nutně fyzicky existovat, aby byl využitelný. Může být 

zaznamenán v podélném profilu, projektové dokumentaci a DZ. Pokud jsou v něm zaevidovány 

alespoň dvě povodně, poskytuje relativní informaci s nadějí, že potřebná data mohou být získána 

v budoucnosti. 

Typickými příklady jsou např. kostel sv. Jiljí v Praze, kostel Panny Marie na Louži, plastika 

Bradáče, profil „Křížovnický klášter“ a z mimopražských fara a kostel v Českých Kopistech, zaniklý 

klášter sv. Anny v Hradci Králové, náměstí v Českých Budějovicích, most v Brandýse nad Labem, 

zámecká skála v Děčíně, kostel v Boritz, náměstí v Míšni a stovky jiných.  

 
 

3.2.1 Konstrukce pomocných měrných křivek 
 

Pokud je POZ shodný s vodočtem, nebo je možné údaje z profilu vodočtu přepočítat (např. 

podle poměru ploch povodí nebo podle katastru velkých vod ČHMÚ), případně přibližně převzít, je 

pak možné konstruovat měrnou křivku průtoků v POZ (dále MK-POZ). Na obr. 35 je příklad MK-

POZ v profilu s PZ v Křešicích u Litoměřic (průtoky byly přiřazeny podle nejbližší stanice Mělník).  

Hydrologická příručka (Maidment, 1993) doporučuje zaznamenávat i maximální hladiny 

dosažené při ledových dřenicích. V souladu s publikací (Beltaos a Prowse, 2001) byla vykreslena na 

základě PZ (za významných ledových dřenic v letech 1805 a 1821) také přibližná křivka rovnováhy 

(equilibrium curve), tedy křivka umožňující porovnávat „vzduté“ vodní stavy a stavy  „s volnou 

hladinou“ (open water curve), tedy s běžnou měrnou křivkou průtoků. Rozdíl mezi odpovídajícími si 

vodními stavy je označován výrazem „backwater“, tedy vzdutí. Profil Křešice leží nad soutokem Ohře a 

Labe, kdy byly podobné komplikace ledovými bariérami častější. V roce 1821 nastal tento stav při 

průtoku cca 3000 m3. s-1, při průtoku mezi 3500 až 4000 m3. s-1 (odhad podle průtoků v Praze, Děčíně a 

Drážďanech) došlo zřejmě k uvolnění bariér, je tudíž označen jako sanitární MK-POZ (obr. 35).  



60 
 

 

 

1845

1890

1920

2002

1784

1862

1821

1940
1900

1876

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

Q [m 3 .s -1 ]

H
 [m

]..
.. 

 

Historické Systematické

Sanitární průtok

křivka rovnováhy 
měrná křivka  

 

Obr. 35. Příklad profilu s opakovanými záznamy (POZ) na dolním Labi. Vlevo: bývalý hostinec v Křešicích s PZ (foto autor).  
Vpravo: konstrukce orientační měrné křivky (MK-POZ) doplněním odpovídajících průtoků podle stanice Mělník (zde pro systematické 
záznamy počínaje r. 1851). Poznámka: letopočet 1874 vyznačený na zdi odpovídá ve skutečnosti r. 1784. Křivka rovnováhy odpovídá vzdutí 
vody v době ledových bariér. 

 

 

Tímto způsobem lze interpolací odhadovat průtoky historických povodní za předpokladu shody 

nynější a někdejší průtočné kapacity koryta alespoň při vysokých vodních stavech a zanedbání 

transformačního účinku, případně příspěvku z mezipovodí.  

 
 
 

3.2.2 Doplnění vodních stavů podle historické batygrafie 
 

V některých případech lze doplnit neznámý vodní stav z náhradní informace o míře zaplavení 

okolního území.  Situaci lze řešit také, i když došlo k podstatným změnám zaplaveného terénu 

(navážky, asanace). Je možné vytvořit pro profil vodočtu vztah mezi vodními stavy a odpovídajícím 

zaplaveným územím. Je vhodné využít zpráv v dobovém tisku, které často obsahují chronologii 

zaplavování jednotlivých ulic a náměstí a ne jenom vymezení definitivního dosahu záplav. Stačí, když 

v místě a v kalibračním období existovaly pravidelné záznamy hladin. Získaný vztah je použitelný pro 

období s přibližně shodnými podmínkami (v Praze přibližně období 1500 až 1900). Pro kalibrování 

uvedeného vztahu v Praze byly užity povodně 1824, 1830, 1845, 1860, 1862, 1872, 1876 a 1890. 

Takto získanou „batygrafii“ zaplavovaného území lze použít v obráceném sledu při povodních 

v předinstrumentálním období pro přibližný odhad dosažených vodních stavů. Postup byl použit 

poprvé při rekonstrukci povodně 1784 (Elleder, Munzar, 2004) a metodicky popsán podrobně 

v publikaci Elledera (2010a).  
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3.2.3 Postup rekonstrukce vodního stavu či průtoku 
 

 

Při rekonstrukci povodňového stavu či průtoku povodně, která jednoznačně nastala, bývá 

několik možností podle toho, kdy je hledaný vodní stav popsán v DZ kvantitativně (obr. 36: A) či 

kvalitativně (obr. 36: B), případně oběma způsoby (AB). Může nastat případ, kdy povodeň není 

popsána vůbec (obr. 36: C), ale přesto zjevně nastala, a to podle dokladů v DZ např. v jiných 

profilech. 

Odhad kulminačního stavu (Hk) může být proveden s pomocí některého typu proxydat, DZ, či 

nevyužitých instrumentálních měření (IZ), případně na základě regresního vztahu viz (obr. 36, C1) 

z využitelného analogu. Převod na kulminační průtok Qk (obr. 36, A1) je možné provést s pomocí 

měrné křivky (obr. 36, A2). Pokud jsou k dispozici pouze kvalitativní data, je možné provést odhad na 

základě škod zatříděním do jedné z kategorií (obr. 36, B1)a ty jako prvý odhad převést přes přiřazené 

N-letosti na průtoky Qk (obr. 36, B2). Pokud je Hk dokladován z více zdrojů, či několika způsoby 

např. podle PZ, dosahu vody (Pr=D) nebo škod a dopadů (Pr=Š) je vhodné výsledky srovnávat.      

Testování takto získaného Qk může být provedeno na základě dalších logických podmínek, 

např. přibližné podmínky součtu příspěvků z n přítoků nad zkoumaným profilem (pokud tyto 

příspěvky známe):   Qk= Q1+Q2+…… Qn (při zanedbání transformačního účinku).  

 
 

Obr. 36. Schématický postup odvození a kotroly kulminačního stavu a průtoku 

 

Zdrojová informace (DZ, PZ,…) 

Hk 

(B1):Klasifikace 1-3,4  (A1): PZ, D  

(A):Přesně určitelný (B): Přibližně určitelný 

(C1):Regresní vztah 
(A2): Historická MKP (B2): Odhad Q přes N-letosti 

(4): Ověření 
Qk 

(6): Kontrola 
metadat,  
změna DZ, PZ 
aj. 

(5): Qk pracovně 
přijato 

(3): Qk 

(C) Neznámý 
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Při zpracování vodních stavů, či rekonstrukci povodňových případů jsou užitečné znalosti o 

dalších příčinných jevech, ale také o průběhu některých rizikových prvků. Jde např. o výšku sněhové 

pokrývky nebo ledové jevy.  

 Narůstání ledu, jeho tloušťce, odchodu ledu, době trvání ledové pokryvu, výšce vody za dřenice 

byla v Klementinu věnována pozornost od r. 1775, Fritsch (1850). Aby bylo možné odhadovat 

tloušťku ledu jen na základě průběhu teplot, byl navržen jednoduchý empirický vztah. Pro narůstání 

tloušťky ledu platí podle Matouška (1998) teoretický vztah:   

 

τ
ρ

d

de
Iqq L

LLvlls ⋅=−         (1) 

 

kde:  

qls  hustota tepelného toku procházející ledovou pokrývkou, 

qvl  hustota tepelného toku výměny tepla mezi vodou a ledovou pokrývkou,  

ρL hustota ledu, 

ΙL  skupenské teplo tuhnutí vody,  

 deL/dτ přírůstek tloušťky ledové vrstvy za časový interval τ. 

 

Tento vztah byl zjednodušen do empirického výrazu:  

 

∑⋅= 0tkeL          (2) 

t0 záporná denní průměrná teplota[ºC], 

k pomocný koeficient, 

eL tloušťka ledu. 

 

Pro narůstání v závislosti na průměrných denních teplotách vzduchu byl navržen jednoduchý 

empirický vzorec analogický uvedenému vzorci (2):  

 

 ∑
=

⋅=
Ni

k
i ekTdel

,1

21.         (3)  

 

Tdi  průměrná denní teplota [ºC] v i-tém dnu trvání záporných teplot, 

N  je počet dní nepřerušeného období se zápornou teplotou,  

k1, k2 pomocné koeficienty (pro profil SM k1=-0,28, k2=-0,006). 

Vzorec (3) byl užit pro interpolaci mezi hodnotami tloušťky ledové pokrývky, které observatoř v  

Klementinu zaznamenala mezi lety 1781 až 1850.  
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3.2.4 Rekonstrukce hydrogramu 
 

Chybějící hydrogram  je možné v některých případech, kdy DZ informují o chronologickém 

průběhu povodně (alespoň torzovitě) ve variantách rekonstruovat. Podstatné operace lze shrnout do 

čtyř kroků: 

• co nejpřesnější určení doby kulminace a kulminačního stavu, 

• určení doby trvání povodňových průtoků, 

• popis vzestupné větve (rychlost stoupání, zaplavování specifikovaných míst),  

• popis intenzity sestupné větve. 

 

Přitom je vhodné vyjádřit graficky průběh odtoku (i pokud jsou zprávy poměrně vágní) alespoň 

hydrogramem s měřítkem času, když je to jen trochu možné i měřítkem vodního stavu.  

Postup se skládá z několika kroků: 

 

• zhotovení přehledu dostupných DZ, zejména dobových novinových zpráv,  

• sestavení časového sledu podstatných zpráv z DZ ve zkoumaném profilu (vodního stavu, 

tendence, zaplavování území, aj.) 

• využití postupů rekonstrukce vodního stavu, případně průtoku (kap. 3.1.2), 

• srovnání s jinými, např. instrumentálně dokumentovanými hydrogramy. 

 

Jako příklad můžeme uvést rekonstrukci hydrogramu povodně r. 1582 (tab. 10 a obr. 37) podrobněji 

Elleder, Kotyza (2007). 

 

Obr. 37.  Příklad rekonstrukce historické povodně z června r. 1582 (Elleder, Kotyza, 2007). Průběhy 1582-A, 1582- B  představují dvě 
varianty rekonstrukce porovnané s průběhy povodní zaznamenaných v instrumentálním období, tj. s průběhy povodní v letech 1872, 1876 a 
1890. Vzestupná větev navrženého rekonstruovaného hydrogramu odpovídá prudkému nástupu povodně v roce 1872, pozvolná poklesová 
větev připomíná spíše rok 1890. 
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Tab. 10. Chronologický výpis průběhu vodních stavů v červnu r. 1582 podle Elleder, Kotyza (2007).   

Datum Dokumentární zdroj, Kotyza (2007)     Stav [cm] Tendence 
So 2.6.  <50  Vzestup 
Ne 3.6. „. Anno 1582, na den svatého Ducha [3. června]  připadla jest 

veliká voda … jest za několik tisíc dříví pobrala ...“ 
> 200 * Kolísavá, 

přechodný 
pokles? 

Ne 3.6.16:00 h. „…  od nešporů [16.00 hod.] až do pondělka [4. června]…do 
hodiny desáté na celém orloji [6.00 hod.] přibylo ještě vejšeji té 
vody o půl čtvrta lokte (3,5 lokte= cca 210 cm)“ 

cca 350 ** Vzestup 
Po 4.6.6:00 h +210 cm /14 h 

Po 4.6.   
 

„…Bradáči až do půl čela voda šla“ 380 Kulminace 

Út 5.6. „… tak ten celý den stála i v outerý [5. června]“ cca 350 **  Setrvalý stav 5.6 
St 6.6. „… potom v středu [6. června] počalo jí ubývati, ubylo jí dobře o 

jeden loket (59 cm)“ 
320  -59 cm  

Čt 7.6. „… do čtvrtku [7. června] upadlo jí za dva lokty (118cm), nebo již 
vyhlídaly hřídele vodné od mlýnských kol“ 

260  -118 cm 

Pá 8.6.  a další dny „… a taková trvala jest za dlouhý čas, což by ta dříví až do gruntu 
země nad 16 jizbami zavezla“ 

200 až 260   
 

Pozvolný pokles 

 
Pozn.: interepretece údajů z tabulky je v v obr. 37  
Podtržený text označuje důležité časové a výškové údaje v DZ. 
* stav H >200 cm byl počátkem povodňových stavů v Praze i počátkem možnosti odplavit dřevo ze skladů podél Vltavy. 
 ** odhad. 

 

 
 
 

3.2.5 Konstrukce čáry překročení pro řadu rozšířenou o historické případy 

 
Metody umožňující rozšíření řady (Augmentation Series) našly uplatnění ve Velké Británii, 

kde je doporučováno při nedostatku systematických pozorování, jako alternativa k výpočtu 

charakteristik z více profilů (tzv. Pooling Analysis). Metodiku zpracování historických dat, resp. 

spojení systematických a nesystematických údajů a jejich analýzu, uvádějí Bayliss a Reed (2001) 

v metodické příručce, kterou vydal „Centre for Ecology & Hydrology“ ve Wallingfordu.  Metoda 

konstrukce empirické čáry překročení je vhodná pro řady s hodnotami nad zvoleným prahem (tj. POT 

series, censored data, viz kap. 2.3.8.1)   

Výpočet vychází z Cunnanova vzorce (Cunnane, 1978) pro pravděpodobnost překročení i-té 

položky setříděné řady z počtu n členů:    

 

an

i
pi 21−+

−= α
         (4) 

 

kde α konstanta podle Cunnana (1978), praxe ve Velké Británii užívá α=0,44. 

Pro případy, kdy počet let n není roven počtu povodní k, jsou odvozeny dva typy rovnic (5,6): 

Prvý typ platí pro hodnoty nad zvoleným prahem x0.   Je odvozen jako součin pravděpodobnosti P1 ( 

hodnota x je větší než xi ) a P2 (hodnota bude mezi k případy v n letech většími než práh x0):  
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Druhý typ platí pro hodnoty pod zvoleným prahem x0: 

α
α
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kn

n

k
pi , i=k+1, k+s-1      (6) 

kde:  

n  celkový počet let systematické a historické řady (n=s+h), 

h  (historical) je počet let v historické řadě, 

s  (systematic) je počet let v systematické řadě,  

e  (extraordinary) je počet povodní systematické řady, 

e  ́ počet ročních maxim systematické řady (za s let),  

k  celkový počet extrémních povodní nad zvolenou mezí (k=e+ e´). 

Oba dva vzorce v jiné syntaxi uvádí také Maidment (1992), který doporučuje ve shodě s britskou praxí 

užití  rozdělení GP vhodné pro rozdělení hodnot překračující zvolený práh (ζ ), s tvarovým 

koeficientem  κ a koeficientem měřítka  α (nejedná se o Cunnanův α ze vzorců 5, 6), 

pravděpodobnost překročení je definována:   

 

κ

α
ζκ /1]

)(
.1[1)(

−−−= x
xFx         (7) 

 
 
 
 
 
 

3.2.6 Analýzy frekvence a sezonality povodní 

  
Pro analýzu sezonality podle postupu, který publikovali Black a Werritty (1997), nebyl užit 

mean-day polární graf vhodný spíše pro regionální analýzu velkého počtu stanic. Byla užita metoda 

čar kumulativních četností povodní pro celou řadu bez prahové hodnoty a hodnot nad zvolenou mezí 

(výběr POT nad Q10). Tyto čáry byly aplikovány pro všech 11 typů zavedených v kap. 3.1.3. 

 Čáry klouzavých 31-letých průměrných četností byly užity jen pro odlišení zimních a letních 

povodní. Pro zvýraznění kolísání mezi zimními a letními povodněmi byla zavedena rozdílová 

klouzavá četnost Fs=FZ-FL, kde Fz je klouzavá četnost všech zimních a FL všech letních případů. 

Výsledná čára vyjadřuje převahu letních případů. Pokud se dostává čára do záporných hodnot 

převažují zimní povodně.  
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3.3 Postup práce  

 
Dostupná data pocházející z DZ mají jinou kvalitu, jiné nevýhody, ale také jiné výhody než 

běžná data. Jejich získávání i zpracování bylo podmíněno využitím poznatků z jiných oborů 

(archeologie, historické klimatologie, historické metrologie, pomocných historických věd), ale také 

modifikací starých nebo vytvářením nových metodických postupů.  

Postup při zpracování dat byl rozdělen do čtyř aktivit: 

1. Metody sběru dat (dokumentární zdroje). 

2. Archivace v databázi. 

2. Metody převodu dat, jejich ověřování, řešení nejasných případů a kontroly. 

3. Metody využití dat a jejich interpretace. 

Obecně byla cílem získávání těch typů proxydat, která pocházejí zejména z dokumentárních 

zdrojů dotýkajících se v úzkém slova smyslu hydrologických a v širším hydrometeorologických jevů.  

V první řadě jde o doklady ve vztahu k odtokovým extrémům. Možnosti (jak se ukázalo) jsou však 

širší. I pro  předinstrumentální období lze získat data např. o ledových jevech, výšce sněhu, aj.  Sběr 

potřebných dat představuje kombinaci práce v archivech, excerpce literárních zdrojů, spolupráce 

s regionálními odbornými institucemi a terénní práce. Jako vhodný nástroj se ukázal internet, zejména 

webové stránky obcí a měst. Při archivaci, třídění, kontrole a zpracování dat byla nepostradatelná 

databáze. 

3.3.1 Archivní práce 

V rámci archivního průzkumu byla věnována pozornost zejména DZ týkajícím se: 

1. některých vybraných povodňových událostí (povodně 1582, 1714, 1784, 1845, 1862, atd.), 

2. vybraného povodí dolní Vltavy,     

3. metadat (historické poříční mapy, historická projektová dokumentace, aj.), 

4. raně instrumentálních měření (související s observatoří Klementinum), 

5. využití novinových zpráv z 18. a 19. století. 

 

Jako vhodný postup při dohledávání potřebných dat i metadat se ukázalo opět využití 

internetu, konzultace s odbornými pracovníky regionálních muzeí a archivů a následná návštěva 

s prohlídkou vytipovaných materiálů. V některých případech byly pro daný region tématické práce 

týkající se povodní získány již zpracovávané. 

K zajištění podkladů k vývoji trasy a příčného profilu Vltavy v Praze byly využity následující 

sbírky:  Mapová sbírka Univerzity Karlovy, Mapová sbírka Historického ústavu AVČR a zejména 

Národního archivu (poříční mapy Otavy, Vltavy a Labe, kap. 2.2.3.3).  Jako velmi bohatá se ukázala 

sbírka technické dokumentace a plánů TSK Praha (doklady o příčných profilech z let 1890 až 1910, 

geologické profily z roku 1830), aj. Zatím velmi málo DZ poskytly archiv Národního technického 
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muzea, archiv Pražského hradu (APH), Archiv bývalého Útvaru hlavního architekta (ÚHA hl. m. 

Prahy). Musíme však poznamenat, že část fondů týkajících se Vltavy, které by mohly posloužit studiu 

povodní v Praze, byla poškozena poslední povodní v roce 2002 a je zatím nedostupná.  Z Archivu hl. 

m. Prahy byla řada těchto materiálu převedena do Národního archivu. 

Národního technického muzea (NTM), Archiv Pražského hradu (APH) a bohužel dnes 

nedostupný archiv bývalého Útvaru hlavního architekta (ÚHA hl. m. Prahy)  

Pro období před rokem 1880 jsou málo využitelné archivy některých vodohospodářských 

organizací (Hydroprojekt, Povodí Vltavy s.p. i povodněmi redukovaný Archiv a knihovna VÚV TGM 

a knihovna Archeologického ústavu AVČR).  Některé podstatné materiály byly nalezeny v archivu 

ČHMÚ v Brozanech mezi nezatříděnými materiály. Z vodohospodářských organizací vyniká Archiv 

Povodí Labe v Hradci Králové, kde bohatost materiálu a možnosti spolupráce jsou vysoce 

nadstandardní.     

  

3.3.2 Terénní práce 

Účelem bylo prověření důležitých profilů doložených v DZ s významnými body (POZ) in situ. 

Bylo provedeno jejich prvotní nebo kontrolní geodetické zaměření a fotodokumentace. Dalším 

motivem byla i možnost dohledání dalších profilů přímo v terénu. V našich podmínkách je efektivnější 

prvotní excerpce DZ nebo spolupráce s regionálními odbornými institucemi (regionální Muzea, 

okresní archivy-SOkA, státní podniky povodí, místní vlastivědné spolky). Nálezy dříve neznámého 

povodňového značení přímo v terénu byly spíše výjimečné. Systematičtější průzkum byl proveden v 

povodí Sázavy, resp. byl prověřen jeho páteřní tok, později tok Labe od Poděbrad po Litoměřice a 

Vltava pod Vltavskou kaskádou a zejména v Praze. Výjimečným způsobem průzkumu bylo letecké 

snímkování soutoku Labe a Jizery v  roce 2006, cca dva měsíce před zimní povodní. Šlo o situaci, kdy 

povodňová voda zachycená v uměle odstaveném korytě Jizery (již počátkem 18. století), zvýraznila 

původní situaci deltovitého soutoku, který se částečně uplatňuje za významných povodní.       

 

3.4 Rekonstrukce pražské řady 

3.4.1 Přiřazení výšek povodní podle dosahu vody anebo dopadů a škod 
 

Na základě prací popsaných v kap. 3.3.1 byly získány příčné profily korytem Vltavy platné 

pro období let 1848 až 1855, 1889, 1895 a 1900. Nepodařilo se však najít starší podklady odrážející 

stav od r. 1810. Srovnání jednotlivých profilů komplikovala též skutečnost, že příčné řezy nebyly 

vedeny shodnými místy, a to zejména u podkladů z r. 1850 a r. 1889. 

Vzhledem ke zmíněným specifikům (kap. 2.3.2 a 2.3.3) profilu Staroměstské mlýny a u 

Křížovníků vycházel autor z předpokladu víceméně stabilního profilu a přibližně shodného podélného 

sklonu hladiny za povodní.  
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Přiřazení vodního stavu povodní před r. 1300 (kap. 2.3.2 a 2.3.3) je zatíženo značnou 

nejistotou a paradoxně je věrohodnější odhad průtoku nebo extremity.  Pro pozdější období 1300 až 

1450 můžeme s mnohem menší pravděpodobnou chybou odhadovat dolní hranici vodního stavu podle 

dosahu vody k jednotlivým srovnávacím bodům. Jsou to většinou kostely rozložené podél rozhraní 

teras VIIb a VIIc (obr. 28), což odpovídá v profilu Staroměstských mlýnů dosažení úrovně cca 450 

cm, nebo objekty nižší rozložené na terase  VIIc.  Za tímto účelem byl zpracován rozsáhlý místopis 

objektů (kostely, domy, sklady dřeva, aj.) a míst (náměstí, ulic), které jsou v DZ jmenovány (dosah 

vody, zaplavení, škody) v souvislosti s povodněmi. Místopis je součástí databáze KROLMUS a 

částečně je prezentován v kap. 4.1.4.        

V případech (jako např. r. 1342, kdy přes obsáhlý zápis o okolnostech povodně chybí 

jakékoliv zprávy o zaplavení Starého Města) je náhradním způsobem odhad provedený podle dopadů a 

škod (nemožnost provozu mlýnů, zastavení plavby, odplavení zásob dřeva z Podskalí, škody na 

mlýnech). Kategorizací dopadů se zabýval např. pro Traun, Rohr(2006). S tím souvisí i různé  

předpisy a povodňové instrukce o nichž referoval proPrahu Munzar (2001) a např. pro  Grenoble 

Coeur(2006). Pro konkrétní prostředí Starého Města byla analogie získána jejich porovnáním pro 

 období, kdy byly již vodní stavy zaznamenávány přesněji (tj. 19. století), přitom však ještě nedošlo k 

podstatným změnám podmínek. Odhadem extremity povodně „podle dopadů“ se zabýval např. pro 

řeku Traun, Rohr(2006). Důležité a využitelné jsou také povodňové instrukce o nichž referoval pro 

Prahu Munzar (2001) a např. pro Grenoble Coeur(2006). 

 

3.4.2 Využití značek povodní 
 

Byla provedena rešerše nejen technické, ale i regionální a místopisné literatury. Do databáze 

KROLMUS byly převedeny výšky velkých vod ze všech dostupných  podélných profilů Vltavy (a 

dalších řek) a místopisu PZ, které zpracoval Marhold (1966a). Výšky povodní byly zaměřeny a 

porovnány s později získanými podklady v nejstarším výškopisném plánu Prahy (PPVP, 1889) a v 

jeho příloze se značkami povodní. Z těchto podkladů byly zjištěny další profily s historickými 

značkami, sestaveny podélné profily hladin v Praze povodní 1784, 1830, 1845, 1862 a 1890 a 

pomocné měrné křivky průtoků MKP- POZ v profilu Podskalský přívoz, Botanická zahrada na 

Smíchově, Most Legií a Klášter Křížovníků. U posledního bylo provedeno kontrolní zaměření PZ v r. 

2003. 

Přínosné pro rekonstrukci pražské řady byly také údaje z výše situovaných profilů na horní 

Vltavě, Otavě, Berounce, Sázavě (bylo provedeno přeměření ve všech význačných profilech PZ), ale i 

z profilů na Labi po Brandýs nad Labem a profilů na dolním Labi (přeměření ve všech význačných 

profilech PZ). Mezi těmito říčními úseky byla obzvláštní pozornost věnována dolní Berounce, kde se 

dochovalo několik důležitých profilů. Z nich nejvýznamnější (dříve zaměřený) je profil “K řížův 
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mlýn“, podrobněji Elleder, Dragoun (2009). Zásadní význam mělo i přeměření význačných profilů na 

Labi od Mělníka po Děčín, kde byl postup podobný jako v Praze.  

Velmi podrobně (fotograficky, geodeticky) byl zpracován profil „Zámecká skála v Děčíně“, 

přičemž výsledky jeho zaměření jsou uvedeny v publikaci (Brázdil et al., 2005). Byly zaměřeny 

všechny význačné (i neoznačené body) a podařilo se přečíst některé (často obtížně čitelné) PZ a určit 

škálu starého vodočtu (její nulu a základní jednotku pražský loket, tj. 59 cm). Relikty některých 

přetesaných značek určil paleografickým O. Kotyza pro publikaci Brázdil et al.(2005) a k tématice se 

ještě vrátil Kotyza (2006). V současnosti navázal na tuto tématiku archeolog Starec (Muzeum hl. m. 

Prahy) s fotogrammetrickým dokumentováním objektu. 

 Výšky PZ na území Saska (Pirna, Drážďany, Míšeň aj.) byly převzaty z aktuálního přehledu 

(Fügner, 2007b).  

3.4.3  Řada záznamů vztažených k plastice Bradáče 
 

V roce 2003 a 2004 bylo provedeno geodetické zaměření plastiky firmou Dragoun a autorem. 

Zaměřeny byly jednotlivé její důležité části, ke kterým byly obvykle vztahovány výšky povodní. 

Současně bylo nalezeno a výškově zaměřeno místo původního umístění (na oblouku Juditina mostu 

přes současný mlýnský kanál pod Staroměstskými mlýny), dozděné po vyjmutí plastiky (1847) zjevně 

druhotným materiálem (toto místo je dnes částečně zakryto nově osazenou kopií Bradáče zavěšenou 

zde od prosince 2005). Cílem bylo porovnat stávající a někdejší výšku a potvrdit nebo vyvrátit 

pochybnosti o správné současné úrovni plastiky (resp. údajném neznámém výškovém osazení 

původním), dále převést údaje vztažené k plastice na vodní stavy v profilu nejbližšího vodočtu u 

Křížovníků. Bylo možné očekávat, že výška byla v podstatě správná, jak na základě dokumentů o 

jejím přenosu konstatoval Svoboda (1997). 

 Zároveň byla provedena fotodokumentace plastiky z bezprostřední blízkosti s cílem 

rozpoznání možných dalších detailů, které by pomohly určit stáří nebo původní účel plastiky.  

3.4.4 Raně instrumentální měření v Klementinu  
 

Existence klementinských záznamů vodních stavů byla zjištěna (Elleder, Munzar, 2004) 

analýzou poznámek k meteorologickým záznamům (Hlaváč, 1977). Problémy se ukázaly při excerpci 

zdrojových textů hydrologického charakteru (týkajících se vodních stavů, teploty vody, ledových jevů, 

sněhových zásob, aj.) a při převádění do databáze KROLMUS. Vyskytly se četné protimluvy, 

příkladem je následující text osvětlující výšku vody r. 803: „“ hladina… stoupla až na 4 české lokte…. 

Vzedmutí vody bylo správně 1 stopa 4 palce a 4 čárky čili 10 stop“. V této podobě nedává text smysl 

(4 české lokty=236 cm, 1´ 4,4´´= ca 41 cm a 10´= 310 cm).  

Proto byly alespoň zjevně sporné texty revidovány podle přesnějšího rukopisného překladu 

Seydel (1956). Ten je uložen v Archivu ČHMÚ v Brozanech (pokrývá bohužel jen období až po roce 
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1810). Z těchto důvodů byly využity originální deníky Strnadovy a zejména Davidovy z fondu 

klementinské hvězdárny uložené dnes v Archivu AVČR. Poznámky byly korigovány také podle jejich 

soupisu (pro roky 1800-1839), který publikoval Fritsch (1850). Důvodem byla také naděje, že budou 

nalezeny systematické pozorovací raporty s denními pozorováními. Bylo potřeba projít podstatnou 

část uvedeného fondu, i když cca z 90 % obsahoval z pohledu zaměření práce údaje nevyužitelné, 

nalezené údaje měly značný význam pro opravu nepřesného překladu.  

 Aby bylo možné zjistit podstatné (dříve  zcela neznámé) detaily o vodočtu v Klementinu 

(polohu, nulu vodočtu) byly prohlédnuty tiskem vydávané Klementinské ročenky (počínaje r.1840) 

uložené v knihovně ČHMÚ. Z nich byl proveden výpis měsíčních maxim a minim vodních stavů. 

Byla provedena konfrontace údajů denních záznamů vodních stavů zachycených v poznámkách ke 

klementinským měřením z období 1827–1830 a magistrátního měření Novotný (1963b), řady 

systematických denních drážďanských měření vodních stavů (1801-1827), kterou pořídili podle 

Svobody (1990) úředníci pražského magistrátu, a případně i zpráv z tisku směřující k odstranění 

chybných časových i výškových údajů.    

  

3.4.5  Magistrátní měření v letech 1825 až 1960 
 

Byl učiněn pokus o náhradu nezvěstných, jak uvedl Novotný (1963b), denních záznamů 

prováděných u Staroměstských mlýnů od r. 1825. Jediným způsobem, kromě již uvedených zdrojů, 

byla rešerše denního tisku, kde byly denní stavy zveřejňovány (Prager Zeitung, Bohemia, Národní 

Listy, Posel z Prahy, aj.). Vzhledem k časové náročnosti byl tento způsob využit jen částečně 

k dokladování významných povodní, nebo významných málovodných období. Byla řešena otázka 

vztahu mezi klementinskými a magistrátními měřeními a byla také provedena konfrontace s dalšími 

řadami (ze starších klementinská, drážďanská a litoměřická, po roce 1851 s polabskými řadami a od r. 

1859 s řadou budějovickou.).   

3.4.6   Další řady 
 
 Byla provedena digitalizace nejstarších řad, a to od počátku pozorování r. 1851 do počátku 

vydávání tištěných ročenek r. 1875, pro stanice Mělník, Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín, resp.v 

rozmezí  let 1859 až 1875 pro České Budějovice. V rámci grantu VaV 650/6/03, DÚ 02 (Elleder, 

2005f) bylo provedeno rozšíření řady povodňových maxim v Děčíně (na základě značek na Děčínské 

skále) a řady v Ústí nad Labem na základě syntézy zpráv z DZ a PZ. Kromě toho byl proveden přehled 

významných povodní na Labi mezi Hradcem Králové a Mělníkem od r. 1445 (Elleder, 2005f). 

Digitalizována byla řada pozorování v Magdeburku (1727–1809) a (1816–1880) a upravena převodem 

na metrickou soustavu také drážďanská řada denních záznamů (1800–1827). 
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3.4.7 Doplnění dat dle regresních rovnic 
 

Byly využity především ranně instrumentální řady měřených vodních stavů popsané 

v předchozí kapitole 3.4.6., případně 3.4.2. Významné jsou především regresní vztahy pražské řady a 

záznamů v Berouně, Děčíně a Drážďanech, které obsahovaly např. výšky VV, které v pražské řadě 

zcela chybí (roky 1655, 1658, 1682….). Doplnění dat do pražské řady bylo provedeno částečně 

odborným odhadem na základě regresního vztahu s širokým pásmem spolehlivosti. Přiřazení je 

zdůvodněno slovním vysvětlením podle toho, jaké další vysvětlující informace poskytují DZ.  

  

3.5 Architektura databáze Krolmus  

 
Pro databázi zaměřenou na archivaci dokumentárních zdrojů zaměřených tematicky především 

na povodně bylo zvoleno jméno  KROLMUS (první tematický soupis povodňových událostí, ale i 

málovodných období, prezentoval po povodni 1845 právě Krolmus). Samotná možnost rychlého 

vyhledáváni událostí podle různých kritérií (datumu, místa, povodí, sledovaného jevu) je velkým 

kvalitativním skokem. Relační databáze obsahuje třídící hlediska, popsaná v kapitole 3. 4., a využívá 

zčásti i metodiku popsanou v kap. 3.6 a 3.7, zejména rychlou konstrukci klouzavých četností pro 

vybrané jevy a odvození empirických i teoretických čar překročení. 

Jednotlivé události jsou (pro povodí Labe) propojeny přes místopisnou tabulku a hydrologické 

pořadí s modelem říční sítě vypracovaným v ČHMÚ a s tabulkou režimových dat odvozených pro 

období 1931–1981. Prostřednictvím hydrologického katastru jsou dostupné údaje o N-letých 

průtocích, ploše povodí, délce úseku toku a nadmořské výšce a lze např. při odhadnutých extremitách 

udělat i prvotní řádový odhad průtoku.  

  Databáze obsahuje i celkový přehled povodňových značek pořízených z technické 

dokumentace, DZ a z terénních zaměření a umožňuje jejich náhled v příslušném úseku toku. Základem 

jsou vzájemně provázené tabulky, z nichž nejdůležitější jsou následující: 

      1. Tabulka událostí (id, zdrojový text, místo, čas). 

2. Tabulka zdrojových titulů (id, titul literatury, typ, rok vydání, autor, atd.).   

3. Tabulka geografická (místo, hydrologické pořadí, geografické údaje). 

4. Tabulka místopisná (objekt, popisné údaje). 

5. Tabulky upravených dat (objekt, čas, hodnota, text). 

6. Tabulka obrazová. 

7. Tabulka povodňových značek. 

8. Tabulka ranně instrumentálních řad. 

9. Tabulka zdrojových archiválií.    

Na tyto tabulky navazují jednak doplňující tabulky, které rozvádějí některé témata do větších 

podrobností, dále tabulky zprostředkující vazby mezi základními přehledy. Základní tabulky jsou 
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provázány navíc s hydrologickými údaji ČHMÚ, tj. měřenými daty, režimovými údaji eventuálně 

s nutnými metadaty. Takto lze navázat instrumentální a předinstrumentální data, ale i doplňovat, tam 

kde jsou k dispozici oba druhy dat. 

Datbáze KROLMUS obsahuje řadu dalších údajů, jako jsou informace popisující např. citovanou 

odbornou literaturu, tabulku historických dat k jednotlivým osobnostem historie hydrologie aj. 

Součástí jsou samozřejmě údaje z životopisného přehledu jmenovce (Krolmus, 1845) a aktuálně cca 

dalších 1250 zdrojových titulů. Přibližně 7300 zdrojových textů týkajících se cca 9000 primárních 

událostí (každý zdrojový text může reprezentovat více událostí). Databáze eviduje tyto jevy v cca 2300 

místech v ČR, zčásti však také zejména v sousedních zemích, tj. Německu, Polsku, Rakousku, 

Slovensku a jinde v zahraničí.  Její naplňování zdrojovými texty je průběžné a trvá od roku 2000, tj. 

nyní 10 let.  Nejdůležitější tabulky jsou následující:  

 

Tabulka událostí 

Evidováno je několik typů událostí, přitom největší pozornost je věnována povodním, podle 

data jde o cca 1600 případů, dále s ohledem na místo výskytu cca 3000 případů. Kromě toho jsou 

registrovány i jevy související, jako tuhé zimy, sněhové kalamity, bouřka, liják, vichřice a krupobití. 

V databázi jsou však od začátku sledovány i jiné okolnosti související se suchem, jako např. požáry, 

horka aj. Praktické se ukázaly záznamy o výstavbě jednotlivých mostů, úpravách toků, aj.    

 

Tabulka zdrojových titulů 

Účelem je evidence datového zdroje a přesná návaznost na kterýkoliv věcný údaj z databáze, 

obsahuje tedy běžné knihovnické údaje. Problémem je velká různorodost zdrojů: časopisecké a 

novinové články včetně webových verzí, knihy, kroniky, odborné publikace. Řada z těchto zdrojů má 

různou míru věrohodnosti, často se jedná o sekundární, někdy vícenásobně přejaté zdrojové texty. 

Databáze umožňuje tyto skutečnosti vyjádřit.  

 

Tabulka místopisná 

 Obsahuje zejména místopisné údaje důležitých bodů (POZ), tzn. historické, rozměrové, 

geodetické údaje s vazbou na hydrologické pořadí, geografické údaje, výškopis PZ. 

  

Tabulka geografická 

Zahrnuje geografické souřadnice, nadmořskou výšku, slovní popis místa, hydrologické  

pořadí, aj.  

 Databázová aplikace KROLMUS je nadále rozvíjená i po stránce metodické, tak aby 

metodické přístupy popsané v této kapitole mohly být využívány přímo, bez návaznosti na jiný 

software.  
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4 Výsledky 
 
4.1 Rekonstrukce řady maximálních vodních stav ů a průtoků Vltavy v Praze 

 
Rekonstrukce řady kulminačních průtoků na Vltavě v Praze byla sestavena z následujících  

dílčích zdrojů:  

1. Kronikářské záznamy o dosahu vody a relativní záznamy (od roku 1118). 

2. Záznamy vztažené k plastice Bradáče (1481–1736). 

3. Povodňové značky (1675–2002). 

4. Klementinské záznamy (1782–1830). 

5. Magistrátní záznamy (1825–1960). 

6. Přibližné hodnoty doplněné na základě vztahů s jinými profily. 

7. Vyhodnocení dopadů a škod jednotlivých povodní. 

 

4.1.1 Zaplavovaní centrálního náměstí jako kritérium extremity povodně 
 

Významným dělítkem pražských povodní je dosah vody vůči Staroměstskému náměstí. Pod 

jeho nižší částí (v linii Jilská, Karlova, Malé Náměstí, kostel sv. Mikuláše, Dlouhá) probíhá nižší 

terasa VIIb, jeho vyšší okraj (Týnský chrám, Michalská) lemuje nejvyšší již (jak se předpokládá) 

nezaplavovaná terasa VIIa. Otázka vhodného založení centrální části nového sídla, tedy náměstí 

z hlediska dosahu velkých vod (kap. 2.3.2), může naznačovat mnohé o úrovni dobového povědomí 

v této otázce. Na příkladu několika měst v Čechách a na Moravě ve srovnání s Prahou je poukázáno do 

jaké míry byla tato prostranství chráněna před velkými vodami. 

 Z údajů shromážděných v databází KROLMUS jsou využity informace tohoto typu 

k dokladování nejvíc ohrožených náměstí v podmínkách ČR (tab. 11). Z tohoto pohledu je zřejmé, že 

mezi historickými městy je nutné jmenovat zejména České Budějovice a Beroun, jejichž náměstí byla 

v průměru zaplavená jednou za 40 let. Mezi dalšími je to především náměstí v Litomyšli, dále 

Rakovníku a Zruči nad Sázavou. U některých měst jsou doloženy povodně, při nichž byla podstatná 

část intravilánu zaplavena, ale náměstí nikoliv. Příkladem je Havlíčkův Brod (r. 1714), Český 

Krumlov (r. 1598, 1740, 1784, 1830 a 1848) a Tachov (r. 1871). U řady historických měst založených 

na vysokých ostrožnách, je tato otázka vůbec bezpředmětná (Mladá Boleslav, Tábor, Mělník a řada 

dalších). 

K zaplavení Staroměstského náměstí v Praze při velkých povodních na úrovni Q100 (např. 

1655, 1784, 1845) buď nedocházelo anebo se dotýkaly jen jeho okraje. Záplava je jednoznačně 

doložena jen při červencové povodni r. 1432 a nebýt ochrany Starého Města mobilními 

protipovodňovými stěnami, tak i v r. 2002. V průměru tedy k této události by mělo docházet více než 
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jednou za 200 až 500 let. Z tohoto pohledu je Staroměstské náměstí založeno bezpečněji než u řady 

jiných historických sídel.      

 

Tab. 11.  Přehled vybraných náměstí a přehled jejich celkového zaplavení 
 

Město Roky, kdy bylo náměstí významněji zatopeno N 
České Budějovice, Kovář (2002) 1567, 1655, 1656, 1670, 1692, 1784, 1888, 1890, 2002  9 
Beroun, Elleder (2004) 1655, 1675, 1784, 1824, 1830, 1845, 1872, 2002 8 
Litomyšl, Sobotka (1998) 1310?, 1463, 1561, 15818?, 1781, 18307?, 1845, 1984  5- 6 
Rakovník, Štembera (1839) 1537, 1698, 1872 3 
Zruč nad Sázavou, Elleder (2008a) 1714, 1845, 1891 3 
Liberec, Elleder (2006a)  1846, 1858,1897 3 
Ledeč nad Sázavou, Elleder 2008a) 1714, 1891 2 
Jimramov, Brázdil, Valášek (2003) 1714, 1848 2 
Praha-Staré Město, Tomek (1865) 1 1432, (2002) 1 
Velké Meziříčí,  Štindl (2004) 1706 1 
Kostelec n. L., Elleder (2006a) 1846  
Pozn.: ? pochybnost  N počet případů 
 

4.1.2 Změny příčného profilu v oblasti Karlova mostu 
 
Relativní stabilita profilu mezi staroměstským a bývalým novomlýnským jezem je 

zdůvodňována v kap. 2.3.2. K dokladování změny koryta Vltavy v oblasti Karlova mostu, profilu „u 

Křížovníků“ (KK)  a  „Staroměstských mlýnů“ (SM) byly využity příčné profily z let  1848–1851, 

1889, 1890–1895 a 1900. Porovnáním jen přibližně odpovídajících si míst (obr. 38),  je zjevné, že 

profil u Karlova mostu a Křížovníků měl v roce 1850 menší kapacitu než dnes, tato kapacita byla 

ovšem kompenzována zčásti v zatápěné oblasti Starého Města. Protože profily z let 1848–1851 

pocházejí z poříční mapy, můžeme vyslovit domněnku, že byly zhotoveny spíše pro plavební účely a 

tedy  dokumentaci mělkých míst.  

 

Obr. 38. Srovnání dostupných příčných řezů. Příčný řez profilem KK v letech 1850 (Poříční mapa Vltavy 1843–8) a 1890 (Archiv TSK Praha). 
Srovnání s profilem podél Karlova mostu v r. 2002 (DHI-Hydroinform Praha). 

                                                           
1 Tomek (1865):“ duom paní Anny Oremusové rečený u Kristofora vedlé kostela sv Michala položený purkmistr 
a konšelé spatřivše, že povodni velikú téméř vešken předek z gruntu chce se obořiti a padnúti i nechtiece té 
ohyzdé v méstě našem dopustiti přikázali jsou a přinutkali svrchu psanú paní Annu aby beze všeho prodlévanie 
jej dělala a opravovala…“.  Zpráva dokumentuje zničení domu na nároží s Melantrichovou ul. , tab. 12.  
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4.1.3 Záznamy o zaplavení jednotlivých terasových stupňů 
 

Ve frekvenci zaplavování jednotlivých srovnávacích míst v Praze v období od r. 1300 nebyl 

zjištěn žádný rozdíl. Potvrzuje se tím předpoklad, že „hydrologicky živé“ (obr. 28) jsou terasy VIIc 

(přibližně Q10 až Q50), VIIb (> Q100). K částečnému zaplavení terasy VIIc došlo podle dostupných 

záznamů (od r. 1118) ve velkém počtu případů. Z větší části až po okraj vyšší podterasy VIIb byla 

zatopena podle DZ v letech 1272–1273, třikrát až čtyřikrát v letech 1359–1373, jednou v roce 1432 

v zimě a potom v roce 1501, v letech 1655, 1675, 1784 a 1799 (Elleder, 2007a).  K jednoznačnému 

zaplavení terasy VIIb došlo pouze za letní povodně v roce 1432. Svědčí o tom zprávy o zaplavení 

téměř až po vyšší podterasu VIIa, a to zaplavením dnešního Haštalského náměstí, Malého náměstí 

(kde proudila voda) a zejména Staroměstského náměstí až po dům u Oremusů (dnes na rohu 

s Melantrichovou ulicí). Dosah k tomuto místu stejně jako popis vody prudce proudící Malým 

náměstím vypovídají dostatečně o extremitě červencové povodně 1432. Odpovídající výšky přesahují 

úroveň r. 2002. Sekundární DZ (Pötzsch, 1784) uvádí pro tuto povodeň výšku 3 loktů (cca 180 cm) 

vody v kostele sv. Jiljí. V roce 1675 za povodně udává tentýž zdroj pouze vodu dosahující k oltáři, 

čemuž odpovídá o cca 150 až 180 nižší stav. Protože v  roce 1675 odpovídala hladina dle PZ úrovni 

487 cm (kap. 4.1.6), můžeme připočtením rozdílu dostat pro VV 1432 stav Hk=cca 640 až 670 cm. 

Pötzsch (1784) uvádí, že vychází v případě r. 1432 z kroniky Zachariase Theobalda2, (Theobald,1609) 

a v druhém z kroniky Hammerschmiedovy (což je primární zdroj, její autor mohl být očitým svědkem 

VV 1675), též kap. 3.1.1, a proto je zdroj vcelku věrohodný. Výška rysky z r. 2002 v profilu „Kláštera 

Křížovníků“  je na úrovni 635 cm, což je o 5 až 35 cm níže než odvozený stav z r. 1432. Z těchto a 

jiných důvodů byl přiřazen povodni r. 1432 kulminační průtok Qk=6000 m3.s-1, a to při uvážení mírně 

nižšího reliéfu.  

Pokud jde o povodeň v září r. 1118 je možné se opřít pouze o zjištěné archeologické nálezy 

z poslední doby (archeolog Starec, ústní sdělení) týkající se předmostí někdejšího dřevěného mostu, 

nálezů časově odpovídajících povodňových sedimentů na Malém náměstí, případně nejvýše položené 

značky na zámecké skále v Děčíně. Z těchto důvodů byl přiřazen stejný průtok jako v případě r. 1432.  

Jednotlivé objekty jsou vyznačeny (v obr. 41, tab. 12), a to i ty dnes již neexistující (obr. 39). 

Dosah vody k některým objektům (případně částem ulic) při povodních již se systematickým 

pozorováním (v letech 1824, 1830, 1845, 1862, 1872, 1876, 1890) umožnil sestavení orientačního 

plánu záplavy (obr. 40) Starého Města (pro předasanační situaci), který byl využit při doplnění 

                                                           
2 ZachariášTheobald (l584 - l627) protestantský teolog a historik původem ze Slavkova. Jeho historie husitských 
válek (der Hussitenkrieg) vyšla poprvé ve Wittenberku r. 1609 a není tedy dobovým pramenem, nicméně je 
mnohem bližší povodni r. 1432 než Pötzsch (1784). Popis povodně r. 1432 je obdobný jako u jiných autorů, 
přidává však zmíněnou konkrétní zprávu o výšce zaplavení kostela sv. Jiljí: „ in der Kirche St.Egidii hat es drey 
Ellen hoch gestanden“ a také konkrétnější popis poškození Kamenného mostu než SLČ: “most se protrhl na 
tré“. Byly posle něj strženy tři oblouky na straně Starého Města a dva oblouky na Malé Straně, přitom po 
opadnutí vody nezbyla po stržených pilířích údajně viditelná stopa.  
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představy o výšce či míře zaplavení území před r. 1784. Odhady kulminačních průtoků na základě 

dosahu vody jsou v tab. 13. 

 
Tab. 12. Přehled míst vymezujících v DZ dosah povodní.   
 
Zkrat. Objekt Lokalizace Popis 
Dob U Dobřenských Betlémská, čp. 267/I.* X, dříve U Volatých-sladovna, 
PaL Papouškovy lázně Karoliny Světlé, čp. 329/I.** X, bývalé lázně, dnes tzv. Bellevue, S1  
Kuch Rest. U Kuchyňků Karoliny Světlé, čp.323/I.** E?, zájezdní hostinec „U Kuchyňků“  
Slk Slovanská kavárna Karoliny Světlé, čp. 208/I. ** E, r. 1836 přistavěný trakt Pachtovského paláce, obr.39 
ZD Zbraslavský dům Karoliny Světlé, čp.287/I. ** X, na místě dnešní Strojní průmyslovky,S2  
Toč Lázeň Točenice  Nábřeží Smetanovo   X, středověká lázeň u Staroměstských mlýnů 
An Anenský klášter Anenské náměstí E, v 19. století též redakce a tiskárna čas. Bohemia 
On Kostel sv. Ondřeje Karoliny Světlé čp. 287/I. X, zrušen 1785, zbořen 1880, S3 
ČOr Rest. U Orla Valentinská čp. 960 /I.  X, Valentinská/Kaprova 
V Sv. Valentin Valentinská X, nároží ulice Kaprovy a Valentinské  
AK Andělská kolej Kaprova, čp.16/I.  X, pobočka University na ohybu terasy VIIb, K1 
Ag Šebestiána Agricoly Kaprova č.25/I. X, nárožní dům Meislova/ Kaprova, K2  
ML Panny Marie n. L. Mariánská náměstí X, zanikl za „josefinských reforem“,  
BK Bílý koníček Karlova ul. E, dům poničen r. 1432, Ruth (1903) 
CC Clam-Gallasův palác Husova ul. E, několikrát zmiňován dosah, poprvé r. 1784 
3KaL U tří kalichů Husova ul. č.243/I. E, roh Řetězová/ Liliová, U černého beránka, H1 
Ji Kostel sv. Jiljí Husova ul.  E, poprvé zmíněn v souvislosti s VV r. 1272 
ZS U zeleného stromu Husova, č.p. 451-20   E, nárožní dům Karlovy a Betlémské, H2   
Tech Budova Techniky Husova, č.p. 240/I. E, areál Polytechniky mezi Husovou a Liliovou 
3Mo U tří moždířů Dlouhá č.p. 74/I.  X, nároží Kozí/ Dlouhé v asanaci zbořeno  
Du Sv. Duch Dušní ul. E, rozmezí Židovského a Starého Města 
Var Jakuba Varvažovského Dušní č. 906 nebo 908/I.  X, dům U tří mušketýrů, resp. U Kavků, Du1 
ZŽ U Zelené Žáby U radnice č.p. 13/I.  E, r. 1784 voda šla Platnéřskou až před dům,  
Mi Kostel Sv. Mikuláše SZ Staroměstského.nám. Ep, na hraně terasy VIIa a VIIb 
Or U Oremusů Staroměstská n. čp. 461/I. E, u Černého vola, r. 1432 podemlet 
ZO U zlaté ovce Husova ul. č.p. 23/I.  E, roh Husovy a Karlovy ul.  
MS U modré štiky,obr.39 Karlova. č.p. 180/I. Ep, bývalý pivovar, zbořen r. 1903, dosah r. 1824 
Li Sv. Linhart Linhartská X, zrušený kostel v rohu Linhartské a Mal. N. 
RAJ U Anděla Malé náměstí 144/ I E, dům „v Ráji„ Ericson, dnes kult. středisko., M1 
ZK U Zlaté koruny Malé. n.čp. 457/I.  E, Schneblingova lékárna 
Or Dům u Oremusů Staroměstské n. čp 461/I. E, také U Kryštofa, vlastnil Jiří Oremus 
Fk Františkánský klášter U Milosrdných  E 
Ak Anežský klášter  E,  
Ha Sv. Haštal Haštalské n. E, kostel na terase VIIb 
Bu Bubeníčkův sklad Podskalská X 
SD Dvůr saských vévodů Mostecká, 55/III. Ep, přiléhá k Malostranské mostecké věži 
BD Biskupský dvůr Dražického n., 47/III.? Ep,ve dvoře na rohu s Mosteckou ul. 
KV Královská vápenice Klárov čp. 149/III. X, místo v depresi pod Zámeckými schody 
Zkr Zlatý Kříž Loděcká, čp.1181/II. Ep, dům vyhořel r. 1689, r. 1803 přestavěn, L1 
Pozn. 
Místopisné údaje většinou vycházejí z publikace  Ruth(1903). Údaje o povodních v publikacích Havránek(1939), Kotyza et al. (1995) a 
Elleder (2005a).   
*Betlémská (dříve Zlatá), **Karoliny Světlé (dřív Poštovská). 
Vysvětlivky k objektům: X  neexistuje, E existuje, Ep existuje ale přestavěno. 
S1 Někdejší Papouškova lázeň uvádí se podle Tomáše Papouška k r. 1508 (ve 14. století působil lazebník Pešek). 
S2 Původně majetek Zbraslavského kláštera, zbořen 1888. 
S2 Císařský rychtář Š. A z Horšova, koupil dům r. 1567. 
S3 Kostel patřil Zbraslavskému klášteru od r. 1310, r. 1336 vyhořel.  
H1 Dům U tří kalichů, mincovna, c.k. Komorní výplatní úřad, též filiálka Rakouské Privátní Národní banky. 
H2 Stály zde původně tři domy, v jednom z nich bývala roku 1460 Loudova, či tzv. Apoštolská kolej, kterou založil pro studenty teologie 
Matyáš Louda z Chlumčan. R. 1432 dům podemlet vodou za povodně a opuštěn. Louda všechny domy skoupil a vystavěl místo nich jediný 
dům.  R. 1432 třetí z nárožních domů byl podemlet povodní. 
Du1 Dům U tří mušketýrů čp. 906 v 2. pol. 16. st. se stal majetkem Jakuba Srnce z Varvažova, druhou možností je č. 908-16 U Kavků.  
Od r. 1548 patřil témuž dům na rohu Dušní a Vězeňské. 
M1 Ve 14. st.,lékárna Angela z Florencie, znamení Anděla zdůvodňuje název Ráj (též Eden). R. 1474 majitelem Jan Legát, též Bohuslav 
Legát z Ráje staroměstský konšel. 
 L1 V 15. století majitelem Jan Linhart, pekař a purkmistr Nového Města, v roce 1682 dosahovala voda až k domu. 

Tab. 13. Odhady kulminačních průtoků podle dosahu rozlivů k různým objektům v Praze.  
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 Rok Datum  VIIc   VIIc/  VIIb  VIIb   Qkd  
1118 9   Mal 6000 
1272  19.3.   Ji, Mi  4000 
1273 25.8. Fr Ji, Mi  4000 
1359 9.9.  Mi  4000 
1367 3  Mi  4000 
1370 23.8.  Mi  4000 
1373 20.3.  Li  4000 
1374 20.2.  Li  4000 
1387 28.9. ML   3000 
1432  31.3.  Mi  4000 
1432  31.7. BK Mi, Ji Ha, Or, Mal, ZS 6000 
1481  18.6. ML, Du, An    3000 
1501 27.8. Dlo,ML Mi  4000 
1537 2.6. Dlo   3000 
1544 31.8. KV   2000? 
1569 16.6. Du,Var   3000 
1582 15.7. Du, Ak, Toč   3000 
1598  13.3. ZO, ML   3500 
1598 17.8. Ag, 3Kal   4000 
1629 1.10. Va, Li (dvůr)   3500 
1675 23.6.  Ji  4000 
1682 26.1.  Zkr  4000 
1736 19.7. ML (kašna)   3000 
1784 28.2. ZŽ, CG, 3Kal, 3Mo RAJ  4000 
1799 23.2. CG   3000 
1824 26.6. CG, ML, MŠ,Tech   3500 
1845 31.3. Tech Ji  4000 
1876  ZD, Dob   3500 
Pozn.  
DZ k povodním a dosahům vody v publikacích Havránek(1939), Kotyza et al. (1995) a Elleder (2005a). 
Qkd  odhad průtoku dle dosahu vody [m3.s-1], data do r. 1582 přepočítána do Řehořského kalendáře 
VIIc  dosah vody na podterasu VIIc, nejnižší objekty jsou v Karoliny Světlé, nejvýše např. palác Clam-Gallas.  
VIIb/VIIc znamená dosah k objektům na hraně obou teras.  
VIIb , zaplavení Staroměstského n., Malého n. a Haštalského n. 
Dlo Dlouhá ulice, Mal  Malé náměstí. 
Ostatní zkratky jsou převzaté z tab. 12 označují dosah k jednotlivým objektům.  
  

 
 
 
 
 

 

 

 
Obr. 39.Význačné profily POZ.Vlevo: původní podoba domu Zlaté Štiky v Karlově ul. před asanací. Až sem dosahala podle klementinských poznámek 
voda za červnové povodně r.1824. Na budově Klementina (budova naproti) je dnes PZ-1890 (těsně nad chodníkem), Bečková (2005). Vpravo: bývalá 
Slovanská kavárna v ul. Karoliny Světlé za povodně r.1890, (Muzeum hl. m. Prahy). 
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Příklad podrobného záznamu paralelních zpráv o vodním stavu a dosahu vody k jednotlivým 

objektům v r. 1876 uvádí tab. 14. 

 

Tab. 14. Průběh zaplavování Starého Města na příkladu zpráv z DZ z r. 1876.  
 
H[cm] Zaplavené objekty či ulice 
220 cm VIIC  počátek zaplavování   
257 cm Betlémská ul. (v délce 15 m), Karoliny Světlé až po rest. U Kuchyňků (Kuch)  
270 cm Zaplaveno nábřeží po Jánské náměstí [mezi Pařížskou a náměstím Curieových] 
281 cm Anenské náměstí 1/3 zaplavena  
291 cm Podskalská až po Bubeníčkův sklad (Bu) zaplavena v hloubce 21 cm  
310 cm Podskalská ulice [dnes zvýšena] zaplavena v hloubce 63 cm 
320 cm  Kaprova a Platnéřská ulice zaplaveny přibližně po Valentinskou, cca po sv. Valentina (V) 
371 cm Karoliny Světlé zaplavena až po Zbraslavský dům (ZD), Betlémská po Dům Dobřenského(Dob), 

Anenské náměstí zcela zaplaveno, Anenská v hloubce cca 63 cm, Karlova a Platnéřská ulice 
v nejhlubších místech až 140 cm 

 
Pozn.: Údaje pochází z deníků Bohemia a Národní Listy z února a března r. 1876 H[cm] je vodní stav na vodočtu SM, Zkratky v závorkách 
tab. 12 

 
Uvedeného postupu bylo využito zejména pro odhad výšek povodní v období 1350–1481 a 

v ojedinělých případech později. Takto byl odhadnut např. kulminační stav z r. 1629, částečně i 1655. 

Poměrně neurčitý popis o zaplavení většího počtu ulic v průběhu květnové povodně 1651 umožnil 

uvažovat o stavu cca 350 cm a průtoku cca 3000 m3.s-1
.  Popis povodně  r.1682 (29.1.) obsahuje  

konkrétnější zmínku jen o dosahu vody k lokalitě Zlatý Kříž, která byla s obtížemi rekognoskovaná 

v Loděcké ul.  

 
 
Obr. 40. Výsledný batygrafický plán Starého Města. Vrstevnice se vztahují k vodním stavům vodočtu v profilu SM. Podkladem je 
Hergetův plán Prahy, 1794. 
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Obr. 41. Vyznačení některých význačných bodů (POZ) do plánu Starého Města v kontextu s terasami VIIc, VIIb a VIIa. Zelenou barvou 
jsou objekty poblíž hrany terasy VIIc. Žlutě jou vyznačeny objekty, při jejichž zaplavení dochází k význačnějšímu zaplavení terasy VIIc, 
červená barva označuje nejvýše položené objekty poblíž hrany terasy VIIb a nebo v jejím rámci.  

 

4.1.4 Identifikace podle dopadů 
 

Odhad vodních stavů a průtoků podle zaznamenaných dopadů a škod (od zastavení převozů, 

odplavení dřeva, zastavení mlýnů, až po poškození Karlova mostu) je proveden podle navržené škály 

(tab. 15). Ta vychází z vyhodnocení zpráv pozdějšího období (19. století), kdy existovaly přesné 

záznamy vodních stavů často souběžně publikované v tisku se vzniklými škodami a dopady povodní. 

Např. 26.2. r.1871 píše deník Bohemia o zprovoznění přívozu při aktuálním stavu 27 palců (tj. 72 cm), 

a to po povodňové epizodě. 

 

 

   

 

Obr. 42. Odhady průtoku podle dopadů. Převržený prám 27.března na Šítkovském jezu r.1581 detail veduty i grafický popis 
poukazují jen na zvýšené průtoky komplikující obecně plavbu, nikoliv na „vybřežení“ (dnes se uzavírá lodní doprava v pásmu 450 až 
650 m3.s-1). K neštěstí mohlo pravděpodobně dojít při průtoku v pásmu mezi 500 až 1000 m. s-1 (Knihovna Královské kanonie 
premonstrátů, Praha-Strahov, Dobřenského kodex, sign. DRI 21, opus 317). 
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Tab. 15.  Návrh přiřazení vodních stavů (SM, KK) průtoků v Praze dle popisu škod a dopadů v DZ. 
 
Popis omezení, dopadů a škod  H [cm] Q[m3.s-1] 
Varování výstřely z děl, „ 2. povodňový stupeň“  cca 130 *  **  900  
Zastaveno převážení cca 140 až150 *** 1000-1200 
Zaplavena pole a louky kolem Prahy > 150  1200 
Varovné výstřely „3. povodňový stupeň„ cca 180, ** 1400 
Vybřežení v Praze > 200  >1500 
Voda začíná odnášet dřevo ze skladů v Podskalí >220  >2000 
Voda odnáší větší množství dřeva,  >250  >2100 
Zastaven provoz mlýnů zcela, škody na pobřežních domech  cca 300 až 350 2400 až 3000 
Velké množství dřeva odneseno, bariéry nad Karlovým mostem  >350 až 400 3000 až 3200 
Pravděpodobné těžké škody na mlýnech     >400  >3200 
Nebezpečí protržení Karlova mostu, jezů, četné oběti atd. >450  >4000  
Pozn.: 
* povodňové stupně byly nastaveny v 19. století téměř stejně jako v současné době SPA (po přepočtu na průtoky).  
Prvý stupeň byl vyhlašován při rychlejším vzestupu, nebo nebezpečí dřenice,  
druhý při cca 900 m3.s-1 

 třetí při cca 1400 m3.s-1.  
(1. SPA dnes při 450 m3.s-1, 2. SPA při 1000 m3.s-1  a 3. SPA při 1500 m3.s-1) 
**Naše Listy (1869) z 2. února, Posel z Prahy (1879) z 31. prosince 
*** Národní Politika (1899) z 26. května a Národní Politika (1906) z 19. března.   

 

 

 

 

Při stoupání hladiny byl však převoz zastavován až při 140 cm. Tragickou nehodu v r. 1581, kdy došlo 

k stržení převozního prámu a později převržení  na Šítkovském jezu, dokumentuje obr. 42. Při 

předpokladu platnosti podobných zásad i v 16. století nemohl průtok překročit 1000 m3.s-1, což však 

není v rozporu s vyzněním DZ i grafiky. Zvláštní kapitolou jsou škody na pražských ostrovech, 

např. zprávy o škodách na Střeleckém ostrově v materiálech dotýkajících se historie „Pražských 

ostrostřelců“ (Internet.Ostrostřelci). Zde byl zachycen jinak ojedinělý doklad o povodni r. 1698: 

„Roku 1698 byl ostrov opět postižen povodní a trojím ledem“. Problematika dopadů povodní na 

pražské mlýny byla částečně řešena a navržený kritický stav zdůvodněn (Elleder, 2005f,  2010b).  

 Výrazným rizikovým prvkem byla skladiště dřeva (zejména v Podskalí), ohrožená postupně 

od stavu cca 200 cm. S tím souvisí zprostředkovaně i ohrožení pražského mostu. K  prolomení 

výrazně nižšího mostu Juditina došlo  za zimních povodní (1272, 1342). Karlův most se však prolomil 

jen v případě letních povodní (1432, 1890), kdy vodní stav přesáhl 5 m (v r. 1501 byl však ohrožen, 

ale neprolomil se). Rizikovým prvkem byly masivní bariéry tvořené odplaveným dřevem, původem 

často z Podskalí. Tím patrně mohlo dojít jak k extrémnímu dynamickému namáhání, tak k vytvoření 

enormního tlaku na posunutí pilířů mostu.  I když se bariéry vyskytla, ale stav byl  nižší (např. v r. 

1582, 1824, 1872) most vydržel. Podobně i při enormních ledochodech (kolem Hk=5 m) došlo jen 

k poškození pilířů (r. 1784) případně ledolamů (r. 1799), Kynčil (1982). Přehled odhadnutých Qk, 

podle DZ obsažených a citovaných v chronologii Brázdil et al. (2005), uvádí tab. 16. 
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Tab. 16. Přehled navržených kulminačních stavů a průtoků podle škod a dopadů. 
 
 Rok  datum Popis Zem Dř Mlýny  Bud Most Os R Hkš Qkš 
1118 Září Poškozen most        Š   4000 
1126 22.2. Š. „na mnohých věcech“       > 250 2100 
1141 15.4. Š. „na věcech okolních“       > 300 2400 
1250 >15.7. Š. neuvedeny L,P      > 250 2100 
1257 8.8. Š. na loukách, osení  L,P     ! > 300 2400 
1264 12. Š. na obilí a domech    Š   > 250 2100 
1270 Podzim „Velké rozvodnění“       > 200 1500 
1272 19.3.  Juditin most se zřítil     X  > 400 3500 
1273 25.8. Odp. mlýny 

kaplekaptemmostem 
  X Š   > 420 3500 

1281 >1.4. Š. na mlýnech   Š, X    > 300 2400 
1315 2.8. Š. na polích a zahradách L,P,Z      > 250 2100 
1316 Léto Š. na polích, venkov  L,P      > 250 2100 
1321 >4.7. Š na budovách a polích    !    250 2100 
1322 ? Š na osení  L,P       250 2100 
1327 Červenec Š na osení L,P       250 2100 
1342 9.2. Š stržena 2/3 Jud. mostu   Po!  ! X !  450 4000 
1359 9.9. Provizorní ml. zničen     Š,X**   400 3200 
1367 3 Š na Nov. i St. Městě  Po!  S, Š,X Š,X** !  400 3200 
1370 23. 8. Š neuvedeny P   S    350 3000 
1374 20.2. Š ve vnitřním městě   Š, X Š, X   > 400 3200 
1392 13. 12. Š na mlýnech a 

sklepeních 
  Š, X S   > 300 2400 

1432 30.7. Protržen most, jezy,….   X! X! X! ! >> 450 4000 
1445 5.7. Zřejmě bariéry u mostu     Ba  > 350 3000 
1481 17.6 Odpl. dřevo  Š     > 250 2100 
1496 6. 2. Poškozen most     X   ? ? 
1501 25. 8. Ohr. mosty, budovy  Š! Š Š, X Š 1  450 4000 
1504 9.3 Škody na ledolamech     Š, Le    2000 
1515 >3. 7. Zapl. hřídele mlýnů   Nm     300 2400 
1521 <5.6. Š. na jezu   Nm, J     300 2400 
1523 14. 8. Š. na lukách L       150 1200 
1523 22. 11. Odpl. mnoho dřeva  Š!!!      250 2100 
1528 26.6 Zapl. přístupové cesty 

(Špitálsko?), odplaveno 
 Š, B   Ba?   250 2100 

1537 2. 6. Od. „tisíce kop“ dřeva  Š!      350 3000 
1540 2.1. Š. obecně        200 1500 
1544 31.8. Š.  na „král. vápenici“    Š!    300 2400 
1554 1 Š. obecně       > 200 1500 
1560 15.12. Š. obecně,sklepy       > 200 1500 
1563 9. 6. Š. na mlýnech   Š Š    300 2400 
1568 23.6. Š velké    Š?    300 2400 
1569 1. 7. Odp. dřevo, 

zaplŠpitálsko 
 Š!  Š!  1  300 2400 

1570 10.2. Náhradní mletí   Nm     350 3000 
1581 2.8*. Nehoda, 150 utopených      150  150 1000 
1582 12.5. Odpl. dřevo  Š, Po      250 2100 
1582 15.6. Odpl. dřevo  Š, Po X, Š  Ba !  300 2400 
1583 28.3. Š. na Zbraslavi        150 1200 
1587 8.6. Odpl. dřevo *  Š  Š    250 2100 
1598 17.3 Mlýny zapl.do 1/2 

zatopeny 
  Š, Nm Š!!!   > 350 3000 

1598 25.8. Š neudány P, L! Š  Š    300 2400 
1618 5.2. Š. obecně 5.2.        1500 
1629 10.10. Š značné na, dříví   Š,Po Nm     300 2400 
1651 11.5. Odpl. stovky vorů ?? 

škody na zásobách soli 
 Š!V  Š, S  !  350 3000 

1651 12 Odpl. vory?? 
(Špitálsko?), odplaveno 

 Š!V  Š, S  !  350 3000 
1655 17.2. X Šítk. vodárna    Š    400 3200 
1668 <21.3. Š. obecně        250 2100 
1675 23.6. Š, obecně P, L,   Š!  !  350 3200 
1675 3.7. Š, domy, oběti, sklady    Š  !  350 3000 
1682 26.1. Škody na Poříčí    S!    350 3200 
1698 23.7. 18 utonulých Ost.     18  300 2400 
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Tab. 16 pokračování. Přehled navržených kulminačních stavů a průtoků podle škod a dopadů. 
 
Rok  datum Popis Zem Dř Mlýny  Bud Most Os R Hkš Qkš 
1734 21.6. Velké škody? P, L Š!      300 2400 
1736 19.7. Š. , stržené rybníky P, L: Š Po!    !  300 2400 
1745 15.5. Š na dřevu v Podskalí  Š Po!      220 2000 
1746 >23.4. Š v Podskalí.  Š Po!      220 2000 
1750 17.6. Odp. dřevo z Podskalí  Š Po!    1  250 2100 
1750 12.6. Š. na osení 

 
P,L *      150 1200 

1755 <7.7. Š. neudány  Š Po    !  250 2100 
1757 31.5. Š. mosty nad Prahou  Š3  S (Š)   150 2100 
1775 5.2. Š. obecně      !  220 2000 
1784 28.2 Š. na mostě, jezech    Nm, Š Š !  578 4500 
1785 14.4. Š nebyly        180 1400 
1786 17.8. Š zemědělské, zapl. cesty P, L        180 1400 
1799 22.2. Š. na ledolamech 

Katastrofické důsledky 
  Š  Š, Le   350 3200 

1804 15.6. Š, oběti 13 os.      13  ? 3000 
1824 26.6. Odpl. množ. dřeva 

z Podsk. 
 Š Po!  Š    350 3200 

1845 31.3. Š. budovy, most, mlýny   Š!  Š, Le   572 4500 
1872 25.5. Š. odpl. dřeva, bariéry  Š Po!  Š Ba    3300 
1890 4.9 Odpl. vory, dřevo, 

bariéry 
 Š!V  Š, S X! !  504 4000 

Pozn.  
Data do r. 1582 přepočtena do Řehořského kalendáře. Mostem je míněn starý dřevěný most (do 12. st.), později Juditin (do r. 1342),  Karlův, 
případně provizorní (cca do r.1400). DZ jsou převzaty z Kotyza et al. (1995), Brázdil et al. (2005) 
Popis zkrácený popis podle  DZ (I zaplavení, Zapl. Zaplavení, Odpl. odplavení, Ohr. Ohrožení) 
Zem zemědělské škody (L louky, P pole, Z zahrady). 
Dř problematika odplavených zásob dřeva, (Po explicitně zmíněno Podskalí , V=odplaveny vory). 
Mlýny škody na mlýnech (Nm nemožnost mletí). 
Bud škody na budovách ( S zatopeny sklepy). 
Most (Le ledolamy, Ba bariéry) 
Os škody na ostrovech, O oběti na životech (d doloženo), R vyznačení relace. 
Hkš odhad vodního stavu Hk[cm] v profilech SM a KK podle identifikovaných škoda škod a dopadů. 
Qkš odhad kulminačního průtoku Qk [m3.s-1]. 
Š škody., ! záznam je významný (četné škody na životech, nebo jiné škody). 
X zničení (mostů, mlýnů, či jiných objektů), 
*1587 odnesené dřevo před Prahou. 
** provizorní most zničen, nový poškozen. 
Tučně ve sloupcích HK a Qk (KK) jsou vyznačeny změřené údaje z období ranně instrumentálního.  

 

4.1.5 Záznamy vztažené k plastice Bradáče 
 
Většina podstatných skutečností dotýkajících se stáří, účelu plastiky osazené dnes v nábřežní 

zdi vedle Karlova mostu soustředil autor v článcích (Elleder, 2003, 2007a) a společně v publikaci 

(Brázdil et al., 2005).  

Můžeme připomenout, že výšky byly vztahovány k různým částem plastiky (brada, ústa, nos, 

oči, čelo, výška nad hlavou), obr. 43, a to opakovaně v letech 1481–1615 a zachovány v různých 

dobových kronikách a osobních memoárech. Tyto výšky byly zaměřeny (kap. 3.4.3) a publikovány po 

převedení na vodní stavy  Brázdilem et al. (2005), jejich přehled uvádí tab. 17. Některé z podstatných 

skutečností, které byly zjištěny, jsou dále uvedeny.  

• Původní umístění (1481-1847) plastiky bylo prakticky totožné s výškou dnešní. Bylo to 

prokázáno zaměřením aktuálního a dodnes zjevného původního umístění na zachovaném poli Juditina 

                                                           
3 Schröter a Seyfart (1764) uvádějí po silné bouřce a přívalovém dešti 29.5. 1757 v Praze odplavení pontonových 
mostů, množství dřeva, vybřežení Vltavy na cca „100 kroků“ [snad tedy kolem 50 až 70m]. Došlo přitom k 
zatopení sklepů a zničení meliva. 
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mostu (v roce 2005 zde byla osazena kopie plastiky). Dalším argumentem je výšková souvislost mezi 

blízkou značkou povodně  PZ-1736 a kronikářsky doloženým dosahem vůči plastice (do nosu), obr. 

43, 44. Nové osazení je totiž asi o 7–15 cm níže než původně. Tím odpadá hlavní námitka, kterou 

vyjádřil Novotný (1963b) ohledně užitečnosti či bezcennosti takto zaznamenaných údajů. 

 

Obr. 43. Situace původního a současného umístění plastiky Bradáče na Juditině mostě a nábřežní zdi zakreslená do situačního plánku 
z archivu Křížovnického kláštera. Zaměření plastiky v r. 2004 provedla firma Dragoun společně s autorem práce. Výšky v cm na vodočtu 
v profilu KK. 
 

• Za vyřešenou můžeme považovat i otázku nejstarší zmínky o plastice. Problém vyplývá z 

textu SLČ: „1481 v pátek před Svatým Duchem (8.6.) byla veliká voda u Prahy.  Nebo první  ta toliko 

té hlavě vytesané u špitálu staroměstského, kde jsú křížovníci, až do nosu: ale tato přikryla všecku 

téměř hlavu, než nechala místa suchého svrchu hlavy co byla pleš. Ta voda potopila ryneček u Matky 

boží na  Lúži málem všechen, takže se vozili i na loďce, a sahala až k domu u věže svatomikulášké“. 

Zmínka o jakési předchozí povodni bývala vztahována k r. 1432, případně 1445, jak uvádí např. 

Krolmus (1845) a pochybnosti měl i Kotyza et al.(1995). Řešení vyplývá z porovnání s jiným textem, 

který uvádí Daniel Adam z Veleslavína: „V  pátek před Božím Vstoupením (25.5.), byla u Prahy voda 

veliká. Potom hned v pátek před sv. Duchem (8.6.) ještě větší, takže na krchově sv. Kříže na loděch se 

vozili“.  Srovnáním obou zpráv s velkou pravděpodobností vyplývá, že prozatím nejstarší zpráva o  

plastice Bradáče a zároveň přesnější výšce vody v Praze se vztahuje k 25. květnu 1481 a 8. červnu 

1481 (Juliánský kalendář).  

• Pokud se jedná o účel plastiky, autor se domnívá, že její druhotné užití mohlo souviset s 

výškou hřídelů okolních mlýnů, tj. dosažení výšky plastiky znamenalo mimo jiné i nemožnost jejich  

provozu (Elleder, 2010b). Nejhojnější výskyt záznamů o plastice (vždy ve vztahu k povodním) byl 

mezi lety 1481–1615,  jen jeden v souvislosti s povodní v roce 1736. Udání výšky (stále více spíše 
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jako zajímavost) k jednotlivým částem plastiky, najdeme i za povodní v letech 1824, 1845 a naposledy 

v r. 1862 (tedy v již nové poloze na nábřeží). 

• Optimální podmínky pro vznik tradice odměřování povodňových hladin vznikla zřetelně až 

výstavbou nového Kamenného mostu. Ten poskytl „měrnému profilu“ jistou ochranu a vhodný odstup 

od pozorovaného místa. Jako hypotézu lze přijmout možnost, že plastika byla do pozůstalého oblouku 

Juditina mostu osazena až při stavebních pracích a úpravách okolí nového mostu, tedy někdy 

v průběhu výstavby po roce 1357. Novostavba mostu byla opakovaně poškozena při extrémních 

povodních v letech 1359–1370. Konečně v roce 1432 byl nový most protržen v průběhu letní povodně, 

stavební práce nutně pokračovaly. Skutečný počátek tradice záznamu hladin a vsazení plastiky mohl 

spadat dokonce až do období po roce 1432. Tato dost střízlivá hypotéza ovšem nesouhlasí s obecně 

přijímaným tvrzením, že Bradáč byl původní součástí Juditina mostu před rokem 1342. 

 

Tab. 17. Přehled všech doložených zpráv ve vztahu k plastice Bradáče. 

Rok Datum  Hk Popis  Qk 
1481 Květen 355 Po nos, (DAzV, SLČ?). 2700 
1481 8.6. 395 Po pleš, (SLČ, DAzV). 3000 
1501 15.1. 515 2 lokty nad hlavu (cca 120 cm), (Hájek).  4000 
1515 21.5. 335 K vousům, (DAzV).  2600 
1529  200-250 Není‚ (LMNMP). 1500 
1531 1.5. 370 Po oči, (LMNMP).  2800 
1537 2.6. 375 Zatopené oči, (LMNMP).  2900 
1564 14.7. <335? Po Bradáče (Tomek, 1845b*, Hilbert a Chytil, 1903). 2600 
1566 15.2. 345 Po ústa (Dlouhý,1899). 2700 
1567 10.9. ? < 335 Téměř po Bradáče (Tomek,1901). 2500 
1568 23.6. 380 Po obočí, (Beckovský).  3000 
1569 30.6. 375 Zatopené oči, (Bydžovský).  2900 
1570 10.2. 350 Po ústa (DAzV). 2700 
1582 12.5. 370 Po oči (Beckovský)  2800 
1582 15.6. 385 Do půl čela (Kronika Turnerů). 3000 
1587 8.6. 375 Po oči (Kronika Turnerů). 2900 
1598 12.3. 485 1 ½ lokte nad hl., (PMMP).  3700 
1598 17.8. 485 1 ½ lokte nad hl. (Mikšovic). 3800 
1615 18.3. >405 Nad hlavu (PMMP).  3100 
1736 19.6. 365 Pod nos Bradáče (Felíř). 3000 
1845 31.3.  **Po vousy (Krolmus,1845).  X 
1862 2.2. 300 **Po ústa, 1.2. dop. (PN Pražské Noviny, 1862). X 
1862 2.2. 530  **1 sáh (180 cm) nad ústa. (PN Pražské Noviny, X 
Pozn. data do r. 1582 přepočtena do Řehořského kalendáře: 
Hk [cm] vodní stav přepočtený k nule „vodočtu u Křížovníků“  (KK). 
Qk [m3.s-1] odhadnutý průtok podle MKP, kterou uvedl Richter (1893). 
Beckovský „Poselkyně starých příběhův českých“ od Jan Františka Beckovského (1658–1725) (Rezek,1879). 
Bydžovský záznamy mistra Karlovy university Marka Bydžovského z Florentina (1540 –1611) (Kolár ,1987). 
DAzV Daniel Adam z Veleslavína (1546-1599), Kalendář Historický 
Felíř paměti pražského měšťana Františka Felíře z let 1723 až 1756 ( Kotyza, 2010) 
Hammerschmidt „Prodromus Gloriae Pragenae“, kronika Jana Floriana Hammerschmidta (1652–1735). 
Hájek „ Kronika česká“ Václava Hájka z Libočan (konec 15. stol. – 1553) 
Krolmus Krolmus (1845),  
Kronika Turner ů  záznamy pražské měšťanské rodiny Turnerů Kotyza (2007).  
LMNMP „Letopisy měšťana Nového Města“ průběžně psané v letech 1528 až 1539 a zpětně do r. 1492 (Zilynskij, 1984), 
SLČ Staré letopisy české, 
Mikšovic, retrospektivní zápisy z let 1490 až 1631 lounského měšťana Pavla Mikšů či Mikšovice ( 1570?- 1632). 
PMMP  Paměti obyvatel Menšího města pražského (Svobodová, 1990).  
V textu užité DZ jsou většinou dobové zdroje (kromě VV 1564,1566, 1567, resp.1568, 1582V) publikovány souborně v  Kotyza et al.(1995).  
*Tomek (1845b) uvádí, že povodeň nastala těsně před smrtí Ferdinanda I. (25.7.1564) jako „ jako její budoucí znamení“, v  rozporu s tím 
udává však rok povodně 1565 (zjevně mylně).  
** Pozn. nejedná se o kulminační stav, výška k Bradáči byla uvedena jako historická zajímavost  
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Nejstarší, dobově autentickou zprávu o povodni k bezejmenné hlavě zazděné do Juditina 

mostu podávají SLČ (1481, 1501). Název „Bradáč“ použil poprvé v záznamech, které si vedl počínaje 

r. 1528, neznámý měšťan Nového Města. Ve svých dodatečně pořízených záznamech se zmiňuje i o 

povodni v r. 1501, ale výšku uvádí poprvé r. 1531, současně se známým  pojmenováním počínaje až  

r. 1537. 

Jím pořízený přehled vymezuje dvě období relativního povodňového klidu. První začíná po 

katastrofální povodni r. 1501 a končí povodní r. 1531. Podle záznamů ze Saska k povodni v květnu r. 

1531 (Pötzsch, 1784) nebyla zde srovnatelná povodeň 30 let. Voda zaplavila Pirnu a v Míšni 

dosahovala až k Františkánskému klášteru (kde se také nachází značka povodně z r. 1501). V tomto 

období můžeme dokladovat naopak vysokou frekvenci zpráv o suchu. Podobně po povodni r. 1537 

nastává druhé období bez význačných povodní, s výskytem opačného extrému, katastrofálního sucha  

r. 1540.  

Fotodokumentace ukázala jako nejpoškozenější levou líc obličeje plastiky a nos, tedy části 

vystavené opotřebení (osa plastiky je proti původnímu osazení v chráněné poloze mlýnského náhonu 

od r. 1848 kolmo ke směru proudu navíc v hlavním korytě). Tato skutečnost potvrzuje možnost, že  

plastika se dostala do přímého kontaktu s materiálem neseným za povodní (ledové kry a veškerý  

materiál unášený za  letních povodní) teprve  v letech 1862, 1872,  1876, 1890, 1940 a 2002, kdy 

vodní stav překročil cca 350 cm a její silné opotřebení považované za účinek opotřebení v minulých  

staletích, je tedy poměrně nové. Navíc podle svědectví z povodně r. 2002 voda v mlýnském náhonu 

jen slabě proudila, případně zde byl zaznamenán slabý protiproud. To svědčí o téměř ideálních 

podmínkách pro záznam hladin.  

4.1.6 Povodňové značky 
 

Na základě evidence dostupných zdrojů (map, podélných profilů, přehledů, aj.) a terénního průzkumu 

byly zjištěny následující skutečnosti dotýkající se PZ: 

• Stav kritického ohrožení PZ in situ. Např. v povodí Sázavy byl prokázán (Elleder, 2006b, 

2008a) úbytek cca 70 % fondu proti stavu  z r. 1933 (poznatek platí přibližně  pro celou ČR). 

• Nejstarší autentické dochované a značky u nás pocházejí  ze 16. století. S výjimkou jen ve 

zbytku dochované značky z r. 1118  i  falsa z r. 1432  a původního reliktu na děčínské zámecké skále 

byla zjištěna jako  nejstarší existující PZ-1501 ve Znojmě. Následuje značka dokumentující výšku 

přívalové povodně r. 1570 v Broumově. V povodí Labe je nejstarší PZ-1595, velmi vzácné jsou však 

jakékoliv PZ až do konce 18. století, víceméně však až do r. 1845. 

• Mnohé PZ se podařilo zjistit jen v literatuře (např. k povodním r. 1432, 1655, 1784 na mlýně 

v Litoměřicích,  k r. 1508 nebo 1519 v tzv. „shořalém mlýně „ v Turnově, r. 1595 nebo r. 1598 na 

špitále či domě u Ráchlíků v Nymburku, r. 1757 na mlýně u Stádlce, r. 1789 na Tázlerovském domě v 

Mladé Boleslavi, atd.), detailněji Elleder, Dragoun (2009). Některá značení musíme jen předpokládat 

podle zpráv v DZ. Příkladem za mnoho dalších jsou PZ v Českém Krumlově (k povodním z let 1740, 
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1784 a 1830) nebo v Chrudimi (r. 1804 a 1883). Další značení se podařilo doložit ještě v nedávné době 

svědecky např. 1871 (Tachov). Důkazy o existenci PZ přinesly historické veduty (např. L. Kohla 

z r.1792) např. pohled na Staroměstské mlýny s PZ-1784 (Elleder, 2010b). Obsáhlý fond PZ pro 

ČR, zčásti i pro sousední země je archivovaný v databázi KROLMUS.  

• Pro účely této práce má klíčovou pozici Praha a zejména oblast kolem Karlova mostu. 

Mostecké mlýny, resp. Staroměstské mlýny (SM) sloužily pro odvozování normálů pražských jezů a 

důkazy o dnes již zaniklém povodňovém značení najdeme v uvedených dobových DZ:  „Na den 

svatého Jana Křtitele (24.6.) povodeň veliká… Té povodně vysokost se spatřuje při mlejních 

staropražských blíž mostu i také při jiných blíž řeky Vltavy ležících“ (Kotyza et al., 1995). Podobně 

k r. 1736: „…že až pod nos Bradáče pod mostem pražském [sic!] jest vystoupila a až k Matce Boží  na 

lo[u]ži ke kašně tam stojící dosahovala, a onou vod[o]u 1712 jest o jeden malý prst jest [sic!] 

převejšila. Které[žto] vody poznamenané jsou na zdi mlejnské blíž mostu pražského“ (Kotyza, 2010). 

Původně byly vyznačeny na SM přinejmenším výšky povodní z r. 1675, 1736, 1785, 1845, dnes zde 

najdeme pouze výšku z r. 1890 a 2002.  

• Nejvýznamnějším pražským profilem se značkami je zeď uzavírající areál Křížovnického 

kláštera proti Vltavě. Jejich výšky patrně poprvé publikoval Schaller (1785): „ Im Jahre 1675 den 23. 

Juni stieg der Moldau Strom über seine gewöhnliche Höhe, wie uns solches eine fleißige Hand auf der 

nächst an die   Kreuzherren mit rothem Stern stossenden Mauer verzeichnet hinterließ, 8Ellen.  1712 

den 24. Apr. und 1736 19. Jul. 6 Ell., 1740 den 21. Dec 4½ Ell., 1750 den 15 Juny 4 ½  Ell. Den 12. 

July nämlichen Jahrs 5 Ell. 1770. den 4. Apr. 5 Ell., 1771 den 17. März 6 ½  Ell. Endlich folgte jene 

überaus große Üeberschwemmung im J.1784, den 28. Febr.,….und stieg endllich 9 Ellen über seine 

gewöhnlich Höhe, (V r. 1675 23.6. vystoupila Vltava přes svou obyčejnou výšku, jak nám na zdi 

nejblíže přiléhající kláštera  Křížovníků s červenou hvězdou pilná ruka zanechala zapsané, [a to] 8 

loktů.[v letech] 1712, 24. dubna a 1736, 19. července 6 loket, 1740, 21. prosince 4 ½ lokte, 1750, 15. 

června 4 ½ lokte. Dne 12. července téhož roku 5 loket. Dne 4. března 1770 5 loket, 1771 17. března  

6 ½ loket. Konečně následuje ona více než velká povodeň r. 1784, 28. února [vynechán text popisující 

povodeň r. 1784]… a stoupla konečně 9 loket přes obyčejnou výšku)“, překlad autor. Přehled těchto 

klíčových údajů, včetně dopadů pozdějších úprav tohoto místa, pozdějších částečně zmatečných 

interpretací obsahuje tab. 18. 

Zaměření z r. 2003 bylo konfrontováno nejen se 100 let starým zaměřením (PPVP, 1889), ale i 

s údaji Schallerovými, které byly jím přečteny a později tradovány (např. Krolmus, 1845). Údaje byly 

přečteny patrně ve škále vodočtu, který zde s největší pravděpodobností existoval a to se 

zaokrouhlením na lokty případně půllokty směrem dolů. Posun takto čtených výšek povodní vede k 

jejich mírnému podhodnocení. Tato skutečnost částečně vysvětluje rozdíly oproti oběma geodetickým 

zaměřením z r. 1889 a r. 2004 (tab. 18, obr. 44). K chybám zjevně vedly i další skutečnosti. Je však 

zřejmé, že problematičtější jsou zejména úrovňově nižší značky, kde došlo k výraznému posunu výšky 

(r. 1750), případně úplnému zmizení PZ (r. 1740, 1770), případně zkomolení vročení (r. 1712). 
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Kameník, který značky při přestavbě kláštera r. 1912 provedl nově podle starého vzoru, udělal také 

chybu při přepisu značky z r. 1784. 

Příklad historického čtení vodočtu s přesností na 30 cm (1/2 loktu) a odečítáním nejbližší 

překročené úrovně, ukazuje, že takto čtené údaje mohou být systematicky podhodnoceny.        

 

Tab. 18. Přehled všech značek, které byly a zatím ještě jsou na zdi Křižovnického kláštera.  

Rok Datum Text Hk[l]  Hk[cm] 1889 2003 Q 
1675** 23.6. „23. JUNY 1675“  8**  472 485 487 3800 
1712* 24.4. „24. Apr. 1717“ 6 354 354 368 3000 
1736 19.7. „19.JULY 1736“ 6 354 365 369 3000 
1740 21.12. ? 4,5 266 X X 2000 
1750 17.6. „17.JUNY? 1750“ 4,5 266 321 347 2000 
1750** 12.7. ? 5**  295 X X 2200 
1770** 4.4. ? 5**  295 X X 2200 
1771** 17.3. „17. MÄRZ“   6,5** 384 415 405 3200 
1784 28.2 „14.(S.) 23.FEBR“,*** 9 531 575 578 4500 
1845 31.3. „A.d.? 1845 MÄRZ“  X X 576 572 4500 
1890 4.9. „5. září 1890“ X X X 504 4000 
2002 14.8. neoznačená ryska X X X 635 5150 
Pozn. : 
Text doslovný přepis textu PZ i s chybami vyznačen kurzivou (např. špatně provedený záznam 1712). 
Hk[l] údaj o kulminaci v loktech (ČM) vychází ze Schallera (1785), případně Krolmuse (1845).  
Hk[cm] převod Hk[l]  na cm. 
1899 zaměření PZ z r. 1889, uvedeno např. v plánu Prahy PPVP(1889). 
2003 zaměření z r. 2003 autor a fi. Keller. 
Qk odhad kulminačního průtoku [m3.s-1], podle MKP uvedené Richterem (1893). 
? nejistý údaj, X chybí, tučně jsou vyznačeny průtoky z databanky ČHMÚ. 
* r. 1712 (19.7.1712) uvádí naposledy Schaller(1785). Později byla značka zřejmě chybně čtena a publikována Krolmusem (1845). Chybné 
čtení bylo fixováno při restauraci v r. 1912 jako 1717. Správné čtení je téměř jistě 1712 jak vyplývá ze záznamů kronikáře Felíře, Kotyza 
(2010). Podle něj byla povodeň v r. 1712 pouze „o malý prst“ (1,9 cm) nižší než r. 1736, což přibližně souhlasí se zaměřením PZ 1712 z r. 
1889. Navíc v r.1717 není doložena významnější povodeň. Dobový způsob provedení čísla „2“ ve formě „Z“ může vést (a zde nepochybně 
vedl) k chybnému čtení PZ. K povodni 1712 jsou četnější doklady a její PZ se dochovala i na „zámecké skále“ v Děčíně.  
** Krolmus (1845) neuvádí“  
*** správně 28.2.1784. 
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Obr. 44. Dokumentace postupného posunu čtení značek na předpokládaném vodočtu v profilu křížovnického kláštera (KK). Vodočet (v 
pražských loktech) užil již Schaller (1785). Podtržené značky již neexistují. Později došlo k posunu některých údajů PZ vlivem přestaveb, 
poškození značek, nebo jejich  chybné interpretace. 
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Tab. 19. Přehled dalších významnějších profilů PZ v Praze mezi Vyšehradem a Novým Městem.  

Rok Datum Podolí  Podskal Botanická Legií Říční Trautmans 
1784 28.2 193,440 X 191.81 191,41 191,345 X 
1824* X 191,715 X 190.84 X X X 
1830 28.2. X X 190,17 X X X 
1845 31.3.. 193,040 191,78 191,65 190,95 191,204 190,040 
1862 2.2. 192,330 X 190,48 190,32 190,575 189,52 
1864 X 189,900 X X X X X 
1872 25.5. 190,785 189.55 X 189,126? 189,440 X 
1876 X 190,945 189.92 X 188,91 189,660 X 
1886 X 190,150 X X  X X 
1888 X 189,580 X X X X X 
1890 4.9. X X X X X X 
 
Pozn.:  nadmořské výšky PZ jsou uvedeny v m n.m. Bpv. 
Podolí:s největší pravděpodobností převoznický domek  přiléhající těsně k Vyšehradské skále.  
Poskal: Podskalská č. 383, objekt převozu. 
Botanická: Bývalá jezuitská či botanická zahrada na Smíchově, značky se nacházely zřejmě na zahradním pavilonu, objekt zahrady stržen 
z důvodu výstavby Jiráskova mostu. 
Legií: Nábřeží u mostu Legií, v pozměněné podobě existují značky v objektu plavební komory v konci Mostu Legií 
Říční: Stržený dům v Říční ulici čp. 444 
Trautmans: Trautmansdorfský palác na Mariánském náměstí, na objektu vydržela jen PZ 1890 
Tučně jsou vyznačeny výšky povodní 1824 a 1862 z důvodu snadného porovnání  

 

Soudě podle soupisu pražských PZ nalezeného v Archivu v Brozanech si existence značek u 

Křížovnického kláštera pravděpodobně vědom naposledy Novotný (1963b). PZ již neuvádí ani 

Marhold (1966), ačkoliv vycházel z informací Novotného. Bylo to hypoteticky z důvodu, že v objektu 

Křížovnického kláštera sídlila Federální kriminální ústředna a průzkum i jinak obtížně dostupného 

místa byl pravděpodobně zcela znemožněn. Příznivým obratem byla až restituce do rukou Křížovníků, 

kteří naopak přispěli k zviditelnění PZ. V plánu Prahy (PPVP, 1889) a u Plenknera (1889) jsou 

uvedeny další profily, které většinou aktuálně neexistují. Přesto jejich význam je stále značný a proto 

jsou jejich výšky uvedeny v tab. 19.  

Na území hl. m. Prahy se dochovaly jednotlivé značky, PZ-1890 a PZ-2002, z míst 

opakovaného záznamu (POZ) jsou významné ještě následující dva dochované: dům U obrázku  

p. Marie (PZ:1784, 1845, 1890 a 2002) na Kampě a palác Clam-Gallas (PZ:1828, 1845, 1890). 

Z profilů uvedených v tab. 19 existuje jen jeden. Většina z nich byla při asanaci nebo budování nábřeží 

odstraněna bez náhrady. Častá námitka, že je dostatečné, pokud je profil zaměřen, neobstojí. Všechny 

zde uvedené profily (kromě Mostu Legií) a zaměřené výšky nejsou odborné veřejnosti známy, 

nalezeny byly téměř jen náhodou.  

Na základě těchto dokladů lze doporučit systémový přístup k PZ, tj. terénní a archivní 

průzkum, evidenci a zejména ochranu, podobně jak jsou chráněny značky nivelační.  
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4.1.7 Doplnění nebo ověření kulminačních stavů a průtoků od r. 1530 do r. 1736 
 

S pomocí regresního vztahu mezi výškami PZ v POZ „U K řížovníků“  v Praze a dalšími 

profily na Labi ( PZ  „Děčínská skála“, „ Most Gustava Adolfa“ a  „Stará pevnost“ v Drážďanech 

mohly být, odhadnuty vodní stavy např. i problematického pobělohorského období, a to VV 1651, 

1658, 1682 až 1698. Byly využity i odlehlé profily POZ, a to zejména „ K řížův mlýn“ v Berouně a 

„Schwarzenberská vodárna“ v Hluboké n. Vltavou (PZ-1736). Orientační odhady průtoků bylo možné 

provést podle zpráv o zaplavení náměstí v Českých Budějovicích (Kovář, 2002, Brázdil et al., 2005, 

Elleder, Kotyza, 2007). K doplnění orientačních kulminačních průtoků z Otavy v Písku posloužil 

přehled v Elleder (2008b). Podobně byl využit přehled DZ, který uvádí Elleder (2005f) pro horní Labe 

(všechny DZ a jejich interpretace jsou obsahem databáze KROLMUS). 

Rekonstrukce kulminačních průtoků v některých případech potvrzují odhady podle škod a 

dopadů přímo v Praze. Protože Drážďany trpěly ledovými dřenicemi a zvýšenými vodními stavy více 

než Praha, lze jen s opatrností přijímat údaj k r. 1658, ale ostatní údaje se vcelku shodují nebo spolu 

vcelku korespondují. Regresní vztah mezi vodními stavy v profilu „U Křížovníků“ a „ Augustbrücke“ 

je znázorněn na obr. 45. Odhady byly provedeny v tab. 20 za předpokladu,  že pražská kulminace byla 

přibližně stejná jako součet z odhadnutých kulminací z přítoků.  V řadě případů, kde chybí data 

z dalších přítoků, je výsledná kulminace spíše dolní mezí odhadu.   

 

Obr. 45. Odhad kulminačních vodních stavů a průtoků s pomocí vztahu Drážďany - Praha. V obrázku je vyznačena měrná křivka 
průtoků v profilu SM z r.1892 a KK  pro odhady  průtoků v Praze. Je vidět poměrně široké pásmo, které je dáno mimo jiné vlivem 
ledových dřenic, silných transformací průtoku, nebo významných příspěvku průtoku ze středního Labe. 
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Tab. 20. Doplnění a kontrola kulminačních průtoků v Praze podle dalších profilů v Písku, Berouně, 
Českých Budějovicích, Děčíně a Drážďanech v letech 1531–1761. 
 
Rok Datum HL Ota Berounka ČB Praha Děčín Dr-pev Dr-most 

1531 11.5. X X X >800 X X 2900 X X X X X X 
1534 ? X X X >800 X X >800 X X X X X X 
1570 10.2. X X X >800 X X 2700 X X X X X X 
1593 24.7. X X X X >600 X >600 X X X X X X 
1595 19.3. >1500 X X X X X <2000 722 3700 X X X X 
1596 25.2. X X X X >500

X 
X >500 X X X X X X 

1598 13.3. 1500 X X 2700 X 485 3500 X X X X X X 
1598 24.8. X >500 X X >600 485 3800 X X X X X X 
1629 1.10. X X X X X 350 3200  X X X X 453 3000 
1651 2.12. X X X X X 350 3200 X X X X 453 3000 
1634 jaro X X X >800+ X X >1000 X X X X X X 
1655  14.2. 1500 X 450 2500 >600 X 4500 864 4600 X X 597 5000 
1656 >12.6. X X X X >600 X 1000 X X X  X X X 
1656 >1.7. X X X X >700 X 1000 X X X  X X X 
1658 <28.2 X X X X X X 3000, Dř? X X 482 3500,Dř X X 
1670 15.3. X X 443 2400 X X 2400 X X 351 2200 X X 
1674 8.-25.6.? X X X X X  X X X X 372 2400 X X 
1675 23.6. 1500 X 469 2600 X 487 3600 X X 444 3000 510 3700 
1682 26.1. X X X X X  350 3000 700 3600 458 3000 458 3000 
1688 <15.6** X X X X X  X X X X 317 1800 X X 
1689 <28.3. 1000 X X X X  X 2000 X X 333 2100 X X 
1694 <11.2. X X X X X  1000 2000 X X 323 2000 X X 
1698 23.7. X X X X X  360 3000   482  3500 486 X 
1703 3.-5.8. 1500 X X X X  X X X X 305 1800 X X 
1709 25.3. X X X X >600 X X X X 392 2500 X X 
1712 22.4. X X X X X 368 3000 659 3300 454 3000 486 3400 
1714 31.7. X X X X X X >1000,S X X X X X X 
1736 19.7. 1500 X X X >600 369 >3000 X X 425 2800 X X 
1747 14.12 X X X X X 369 >3000 X X X 3000 444 X 
1748 6.4. X X X X X   X X X X 474 3300 
1761 >25.2 2000 X X X X  <1500 X X X X 473 3300 
 
Pozn. : data do r. 1582 přepočtena do Řehořského kalendáře: 
HL  odhad Qk na horním Labi podle DZ, Elleder(2005f). 
Οta odhad Qk [m3.s-1], odhady na základě Frölich (2000). 
Berounka odhad H [cm] a Q [m3.s-1] podle PZ, Elleder , Dragoun(2009). Další DZ publikoval Vávra (1899). Dokládá v letech: 1531,1534 
(stržení mlýnů ),1570, 1634,1742,1745 (stržení či poškození mostu v Berouně), pro zjednodušení je přiřazen průtok Qk>800 m3.s-1  ( Q10 ). 
ČB České Budějovice odhady Q [m3.s-1] interpretací DZ v Kovář (2002) a Brázdil et al.(2005).  
Praha odhad H [cm] a Q [m3.s-1] bilancí průtoků z vyšších profilů, nebo regresí z profilů nižších. 
Děčín odhad H [cm] a Q [m3.s-1] podle PZ na zámecké skále v Děčíně, Elleder(2005f), Brázdil et al.(2005). 
Dr-pevnost odhad H [cm] a Q [m3.s-1] podle PZ na vstupním portálu staré pevnosti v Drážďanech (údaje zaslány r. 2007, D. Fügnerem) 
Dr-most odhad H[cm] a Q [m3.s-1] podle PZ a DZ, které uvádí Pötzch (1784).  
* přepočet vodního stavu na Dr-most byl proveden podle VV1658, podle nepublikovaných údajů zaslaných D. Fügnerem 
** datum podle PZ v Drážďanech pevnosti, Brázdil et al.(2005) ani Fügner(2007) neuvádějí 
*** m ůže jít o důsledek dřenice, údaj je velmi nejistý 
+ Vávra (1899) k povodním: 1634na jaře stržen most v Berouně  
S důsledek katastrofální povodně na horní Sázavě, Elleder, (2008a), Dř dřenice 
 
 
 

Problematické jsou odhady průtoků r. 1658, kde zatím chybí doklad o pražské povodni a na saské 

straně převažují v DZ zprávy o důsledcích ledových dřenic (Fügner, 2007). Podobným problémem 

jsou VV z r. 1703 (dokladovaná na Labi jako velmi významná) a zimní případ r. 1709. V obou 

případech zaznamenaných v drážďanské pevnosti chybí jakékoliv doklady z Prahy.    
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4.1.8 Relativní odkazy na výšky povodní 
 
Záznamy pražského měšťana Felíře (Brázdil et al., 2005, Kotyza, 2010) jsou zatím jedinou 

přesnější alternativou pro  odhad kulminačních stavů a průtoků  v Praze v období 1712–1751, 

souhrnně  tab. 21. Mohly být využity poměrně více spolehlivá (VV-1736) anebo alespoň 

zprostředkovaná určení, tj. výškové relace k předcházejícím povodním. Lze usuzovat, že výšky z této 

doby jsou vázány na profil Staroměstských mlýnů, právě tato relace (VV-1736)  koresponduje 

s rozdílem výšek PZ-1736 a PZ-1712 (kap. 4.1.6) v profilu KK. Byla již zmíněná i jako potvrzující 

skutečnost k výšce plastiky Bradáče (kap. 4.1.4).   

 

Tab. 21. Relace mezi výškami VV v letech 1712–1755. 

R Rok datum Relace Hkr [cm] Hkn [cm] 
1 1736 19.7. =Hk1712 (24.4.)+1 palec 365 365  
2 1740 22.12. =Hk1734 (21.6.)+1 loket 265 325  
3 1741 13.1. =HK1734 (21.6.) 265 265  
4 1747  >Hk1734 (21.6.) >265 270  
5 1750 17.6. =Hk1734(21.6.), tj. 265 265  
6 1750 12.7. >HK1740 (bez data) 295 295  
7 1752 13.8. =HK1734 (21.6.) 321 265  
8 1755 < 7.7. =HK1750 (12.7.) 295 295  
 
Pozn.  R číslo relace, Hkr odhad kulminačního stavu [cm] dle relace, Hkn  navrhnutý kulminační  
stav[cm] zohledněním i jiných aspektů, V tomto případě jsou užity lokty výhradně ČM, původní české  
či pražské míry (=59 cm) 

 

Felíř pozdější výšky VV (z let 1740, 1741, 1747, 17506, 1752) vztahoval opakovaně k výšce 

červnové VV v r. 1734. Lze tedy předpokládat, že proto existovala i PZ-1734. Její výška zřejmě lépe 

vyhovovala jako pevný bod pro vyjádření maxim menších povodní, které nedosahovaly pásma kolem 

350 cm. Sporné jsou relace č. 2 a č. 3. Vyplývá z nich, že výšky VV 174012 a 17506 se lišily, naproti 

tomu PZ-174012  a PZ-17506 byly podle Schallera (1785) ve stejné výšce (265 cm). V tomto případě 

byl upřednostněn pro odhad výšky VV-174012 princip dobové autenticity, tj. záznam Felířův. Z něj 

plyne, že Hk174012 byla o 59 cm vyšší než Hk 1734, Hk 17506, atd. 

4.1.9 Využití klementinských záznamů 
 

Záznamy hydrologického charakteru jsou součástí klementinských poznámek 

k meteorologickým pozorováním od r. 1775, jejich kvalita, přesnost a také místo záznamu se však 

měnily. Je předloženo vysvětlení některých problémů, které odolávaly dlouholetým snahám o 

vyřešení. Výsledné kulminační vodní stavy a průtoky se někdy odlišují od těch, které publikoval 

Novotný (1963b).  

V tab. 22 jsou shrnuta některá důležitá zjištění o klementinských záznamech vodních stavů. 
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Tab. 22. Vývoj záznamů hydrologických dat v Klementinu.   

Období S Publ. Vdč. Měřeno Míra  
1775-1780 NS P   H, LJ [ČM: loket, stopa, palce] 
1781-1819 NS P Vdč  KK? H, LJ [ČM: loket, stopa, palce, VM*] 
1820-1825 NS P Vdč  KK? H, LJ  [VM:sáhy, stopy, palce] 
1825-1839 S P Vdč SM ** H, LJ [VM:sáhy, stopy, palce] 
1840-1872 S Roč Vdč SM ** H, LJ, A, TV [VM:sáhy, stopy, palce, st. Reumir],  
1873-1920 S Roč Vdč SM ** H, LJ, A, TV [cm, st. C] 

 
Legenda: ČM= Česká (Pražská míra), VM (Vídeňská míra), KK=Křížovnický klášter, SM=Staroměstské mlýny, 
H=vodní stav, LJ=ledové jevy, A=Sníh, TV=Teplota vody, Vdč=Vodočet, S=systematický záznam, NS=Nesystematický záznam  
*: Jiné údaje, např. o tloušťce ledu jsou udávány ve VM již např. 1819 
**: nula byla 12 palců pod normálem SM, vztažená k nejnižšímu stavu z r. 1836 
***: od r. 1840 prováděl měření zveřejňovaná v ročenkách (Klementinum,1840) Karl Fritsch 
****: v p řípadě výpadku byl užit profil cihelny (snad Hergetova cihelna?) 

  

Obr. 46. Zídka v profilu KK proti Vltavě. Pohled na svislou škálu s popisy, která je s největší pravděpodobností vodočtem (V), též 
(obr. 44). Značky povodní (PZ) jsou popisky vpravo na zdi. Detail pohledu na Vltavu z r. 1793, (F. a Fr. Hegerové, ryl Kaspar Pluth, 
originál Muzeum hl. m. Prahy). 

 

• V počátečním období se jednalo o záznamy relativních pohybů hladin, či kvalitativní záznamy 

VV (dosahem k význačným bodům např. blíže neurčené plastice lva nebo typu: „nebylo 

pamatováno“), dále ledových jevů. Nebyl zjevně k dispozici vodočet a záznamy byly nesystematické. 

• První zamýšlený vodočet (r. 1781) měl umožňovat čtení dalekohledem přímo z astronomické 

věže.  Měl mít formu po stopách odstupňovaných kůlů, původní záměr se však zřejmě nerealizoval.  

Vyhovovalo by mu místo na levém břehu Vltavy pod mostem, ideálně objekt právě dostavěné cihelny, 

kterou téhož roku zřídil Herget.  

• Úmysl se však realizoval, zřejmě v jiné podobě, ale téhož roku. Důkazem je první souvislejší 

Strnadův záznam hladin při povodni 23. až 26. března 1781.  

• K realizaci došlo zřejmě na zídce mezi pivovarem a generalátem Kláštera u Křížovníků 

s červenou hvězdou (obr. 46). Potvrzují to nepřímo publikované kulminační stavy (Hk) historických 
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povodní z let 1675 až 1784 (Schaller, 1785) s využitím stupnice v českých loktech (59 cm) a stopách 

(29 cm), kap. 4.1.6.  

 
• Vodočet byl pravděpodobně využíván v letech 1781 až 1820. Nasvědčují tomu jednotky, 

pražské, nebo též české lokty a stopy (ČM) a většinou nižší přesnost údajů (odpovídá nejvýš 

čtvrtloktům, tj. necelým 15 cm). 

• K přesnému měření mohla být využívána zjevně i jiná, předpokládejme přenosná měřítka 

odstupňovaná buď v ČM či v nově platné vídeňské míře (již od r. 1764), tj. zejména sáhy, stopy, palce 

(dále VM). Problematiku souběžného používání obou měrných systémů diskutuje též Brázdil et al. 

(2005). Nejstarší příklady přesnějších záznamů reprezentují Hk-1781 a Hk-1783, některé záznamy 

relativních vzestupů či poklesů, později až záznamy VV1803, ledového vzdutí 19. února 1804 nebo z 

VV z června téhož roku. Popis kulminace z 28. ledna 1809 je např. explicitně založen na ČM, ale 

rozdíl mezi VV 1809 a VV 1784 je naopak určen v jednotkách VM.  

• Od roku 1820 najdeme přesnější záznamy pouze ve VM (výsledek odpovídá řádově dnešní, 

přesnosti, tj. centimetrům). 

• V případě významných povodní se obvykle objevují porovnání s dřívějšími případy (r. 1804 

s VV 1786, r. 1809 s VV 1784, r. 1810 s VV 1809, r. 1824 s VV 1784, 1830 s VV 1824 a 1784, atd.) 

jejichž výška nebyla v některých případech v poznámkách uvedena.  

• Ojediněle jsou publikovány hodinové či denní průběhy vodních stavů. Příkladem jsou 

záznamy VV 1782 (23.2. – 29.3.), VV 1804, VV 1830. Součástí jsou různě podrobné informace o 

prvém zámrzu, vývoji síly ledu, porušení celiny, bariérách a odchodu ledu.  

• Podrobný záznam povodní 1824 a 1830 i s částečným záznamem průběhu vodních stavů, 

rozsahem rozlivů obsahuje složka výpisků Davida k hydrometeorologickým jevům v letech 1824 až 

1830.  

• U Staroměstských mlýnů byl od r. 1825 pravidelně měřen vodní stav, i klementinské záznamy 

alespoň od 40. let 19. století jsou vztaženy také k tomuto profilu. Otázkou však byl vzájemný vztah 

obou měření. 

• Systematický záznam je bezpečně doložen od roku 1827, a to dochovanými pozorovacími 

deníky z let 1827 až 1830, kde jsou denní vodní stavy uvedeny vždy na konci sešitů.  

• Počínaje r. 1839 (Kreil, 1841) byly publikovány v ročenkách měsíční maxima, minima a 

střední hodnoty a zpočátku i teploty Vltavy. Kreil (1842, 1844) uvádí profil vodočtu Staroměstské 

mlýny (v orig. die Brückenmühle ) a jako pozorovatele svého zástupce Fritsche.  

• Měřilo se dvakrát denně. První termín byl ve 4 h 30 min až 6 h 30 min, druhý cca v 21 h 30 

min. Důležitý je zde způsob počítání hodin vztažený vůči poledni, proto je nutné připočítat 12 h. 

Potom 4 h=16 h a 21 hod=9 hodin dopoledne následujícího dne. Prvé měření bylo tedy v  16 až 18 h 

odpoledne a druhé v 9 h ráno.  
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• Nula vodočtu, jak uvádí Kreil (1842), se lišila od záznamů, jejichž výsledky zveřejňoval 

pravidelně Prager Zeitung. Tato měření byla vztažena k jezovému normálu (v orig. Pegel der 

Wehrnormale). V případě záznamů uváděných v ročenkách (od r. 1839) byl zvolen jako nulový vodní 

stav ze srpna ( 16. a 21.) 1836, tj. nejnižší úroveň hladiny zaznamenaná od r. 1825. Klementinské 

vodní stavy publikované v ročenkách jsou proto o 12 palců VM, (tj. 31 cm) vyšší než magistrátní 

zveřejňované např. v novinách (je ovšem nutné vzít v úvahu, že tato nula platí jen pro vodní stavy po 

r. 1836).  

Velkým problémem byla část zjevně sporných údajů o vodních stavech, které podává Hlaváč 

(1977). Porovnáním se starším překladem Seydla (1956) a originálními poznámkami z klementinských 

deníků (Archiv AV) vyplynulo řešení některých problémů:  

• Chyby v některých překladech z němčiny či latiny spočívaly někdy v záměně výšky 

relativního („vzestup o“) a absolutního („vzestup na“) nebo vzestupu spočívajícího v záměně jednotek 

(stopy místo sáhů, palce místo stop, atd.). Tyto chyby byly zjištěny u VV 1803, VV 1809, VV 1810, 

VV 1824). Lze pro příklad uvést dva příklady opravených textů: 

• K VV 1809 (Hlaváč, 1977) „výška vody překročila 5 ½ lokte nad normál. R. 1784 28. února bylo 

7 ½ stopy, tedy více než 1809“. Zjevně nízký údaj VV 1784 vysvětluje jiný překlad (Seydel, 1956) 

latinského textu: „27. Januarii noctu et 28 Januarii  interdiu aquae altitudo superabat 5 ½ ulnis 

bohemicis altitudinem mediam. Altitudo aquae 1784 die 28. Februarii 7 ½ pedis Viennensis maior 

erat quam haec 1809 (V noci 27. ledna a 28. ledna za dne převyšovala výška vody o 5 ½ českého lokte 

průměr. Výška vody r. 1784 dne 28. února byla větší o 7 ½ stopy vídeňské než [roku] 1809“). Z toho 

plyne, že jestliže r. 1784 byla výška 536 cm, pak v r. 1809 bylo maximum 312 cm. 

• K VV 1824: „1784 28.2. stála voda u mlýnů a mostu 2 stopy 5 palců 6 ¾ čárek, v r. 1824 26. 

června stála voda o 3 palce 4 čárky níže, byla tedy o 2 stopy 1 palec 7 ¾ vysoko nad normálem“.  

Srovnáním s originálem i Seydelovým překladem je zjevné, že došlo k posunu jednotek o jeden řád, tj. 

správně v roce 1784 byla hladina 2 sáhy, 5 stop a 6 ¾ palce (17 stop 6 ¾  palce) nad normální 

hladinou, v roce 1824 o 3 stopy 11 palců níže, byla tedy 2 sáhy, 1 stopu a 7 ¾ palce (13 stop 7 ¾ 

palce). Ilustrací vysokého vodního stavu je obr.47. 

• Chyby byly zjištěny i u překladu Seydelova (1956): u VV 1820 je uvedeno, že voda vystoupila 

jako r. 1806, tedy o 1 ½ l. ČM (88 cm) níž proti r. 1784 (což neodpovídá). 

Přehled kulminací odvozených kombinací zdrojů Hlaváč (1977), Seydel (1956), originálů 

klementinských poznámek, Fritsch (1850) a raportů z let 1827–1830 při splnění Hk>1m, je v tab. 23.  
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Tab. 23. Přehled kulminací zaznamenaných v klementinských poznámkách 1775-1830 

Rok datum h. Míra  Hk= kulminace, poznámka Hk [cm] Qk[m3.s-1] 
1775 31.1. X  ?, po plastiku lva  ? X 
1775 5.2. X  ?, VV na horním Labi ? X 
1782 23.2. ČM?  5 loktů, ledy odplavaly 297 2300 
1783 8.1. ČM?  5‘ 155  800 
1784 28.2. VM!  2° 5‘ 6,75‘‘, * (SM) 535, SM 4400 
1786 17.8. VM!  11‘ 9‘‘ ** ze vztahu k VV 1804  336 2500 
1796 .12   Hk<Hk 1815  <267 <2100 
1799 22.2. ČM!  7 loktů, 2° 3‘ 9,75‘‘ ***  490 3900 
1803 19.2 VM?  4 lokte, 5‘ 10‘‘, Fr  175 1200 
1803 3.3.   Hk 1803 19.2. - 1/2 lokte 140 1000 
1803 17.7.   3. st. +1 ½ loktů, cca 270 cm? ** 270 ? 
1804  15.6.19. VM?  V 19 h: 2°=12‘   354 2700 
1805 26.2. ČM!  4 ¼ až 4 ½ lokte., (8‘6‘‘, Fr) 251-267 2100 
1806 10.2.   Nic! (8‘, Fr) 253 2000 
1807 14.2. ČM!  4 lokte 238 1800 
1807 28.2.6.   4 lokte (téměř) 238 1800 
1809 28.1. ČM!  5½lokte,Hk 1784-7,5‘VM,(11‘,Fr) 320 2460 
1810 27.2  5 ¼ lokte (9‘5‘‘, Fr) 310 2550 
1810 3.3. ČM!  2 a ¾ lokte  312 2400 
1814 23.3. ČM!  9‘,(ddto, Fr) 261 1600 
1815 9.8. ČM!  4 ½ lokte, Hk1815>Hk1785 267 2050 
1820 20.1. ČM!  3 ½ lokte 208 1600 
1821 9.3. VM  1° 1’a 0,5‘‘ (7‘ 8‘‘, Fr) 230 1800 
1823 12.1. VM  Vzdutí ledem 182 X, Dř 
1824 26.6. VM  2°1‘ 7 ¾ ‘‘, viz obr. 47 *431 3860 
1827 2.3. VM Nic!, (10‘ 6‘‘, 1.3., Fr), 10‘, Rap (2.3.)  330 2730 
1828 16.1. VM  8‘5‘‘ (dtto Fr.) 266 2130 
1828 12.6. VM  216 1670 
1829 23.3.9. VM  3‘3‘‘  103 600 
1829 19.4.1. VM  7‘10‘‘  248 1970 
1829 10.5. VM  9‘  285 2300 
1830 28.2.18. VM  2° 6-7‘‘ Hk=Hk1824-12 až 13‘‘  *410 3500 
 
Poznámka:  
Jednotky:  X° Y‘ Z‘ : X sáhů Y stop Z palců, VM = Vídeňská míra, ČM=Česká míra 
Udaje do r .1821 se vztahují (kromě r. 1784) k profilu Křížovnického kláštera (KK) jinak k profilu Staroměstské mlýny (SM) 
Hk převod kulminačního stavu v Praze (KK, SM) do metrické míry [cm],  
Qk=odhad průtoku [m3.s-1] podle historické MK-1892  
Dr  Drážďany vodní stavy podle Pötzche (1784), případně záznamů 1800-1827, Svoboda (1990)  
Dř dřenice prokázána 
Fr Fritsch (1850) podle přehledu dřenic a zimních povodní 1800- 1847:  „Tafel 98, Eisdecke der Moldau“  
Rap Roční raporty uveřejněné na konci meteorologických záznamů 1827-1830        
SM údaj je vztažen k profilu staroměstské mlýny již před r. 1821 
* zpětně odvozený údaj vůči VV červnu 1824 v originálu „Poznámek“ a proto se vztahuje k SM (v r. 1784 jen  nepřesně 9 loktů),  
** nejasný údaj  
*** údaj je vztažen zřejmě k profilu KK a je poněkud pochybný, přesnější výšku publikovaly Krameriovy Vlastenecké Noviny (VN, 17999 
č.9), též obr. 1. Voda měla dosáhnout výšky o 1 stopu a 9 palců nižší než r. 1784 (patrně ale v profilu KK, proto je nutné počítat s výškou 
z trab.18) i relace vůči výšce povodně (Hk1799=Hk1675 + 1 palec přibližně souhlasí)  
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S pomocí klementinských záznamů je možné rekonstruovat zčásti i průběh vodních stavů, nebo 

zámrzu hladiny a odchodu ledů. Dále jsou uvedeny některé příklady: 

Nejstarší záznam vodního stavu souvisí s VV 1782. Lze přibližně dokumentovat postupně 

vzrůstající tloušťku ledu až do mocnosti cca 30 cm, obr. 48. Vzhledem k vyšším teplotám jeho 

tloušťka nemohla dále narůstat, nicméně odchod ledu byl zaznamenán až 23.3 (!), kdy došlo 

k vzestupu hladin až na úroveň kulminačního stavu při téměř 300 cm, odkdy je zachycena poklesová 

větev hydrogramu. 

 

Obr. 48. Povodeň a ledochod únoru či březnu r. 1782. Průběh průměrných denních teplot (T), prvých zaznamenaných vodních stavů (H) 
v Klementinu, tloušťky ledu (TL) podle odvozeného empirického vzorce (kap. 3.2.3), (H2) poukazuje k možnosti chyb v „Poznámkách“, tj. 
posunu ledochodu o jeden měsíc vpřed. Za předpokladu této varianty je lépe synchronizováno oteplení a odchod ledů.  

 

Obr. 47. Povodeň v červnu r. 1824. Od června r. 1675 do září 1890 nejvýznačnější letní povodeň v Praze. Obraz dokumentuje vysoký 
stav podle klementinských záznamů Hk=453 cm jen o 50 cm nižší než povodeň r. 1890. ( A. Sacchetti, Muzeum Hl.m. Prahy, převzato ze  
Státníková, 2001) 
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Tab. 24. Tabulka jednotlivých fází rekonstruovaného hydrogramu povodně z února 1784. 

Datum č. Čas D Popis dH H  
26.2. 0  K Uvolnění dnového ledu  30-40 
27.2. 1 6 h  P Nízký stav, odchod ledu  10-20 

 2 11– 18 h K Dřenice, vzestup 1 loket + 60 ca 80-120 
 3  21h K pokles 6’ -15 65-105 
 4 23 h S,

P 
Začátek prudkého stoupání 30 cm/h 30/h ca 110 

 5 24h P Vybřežení 30/h >200 
28.2. 6 14 h  P Domy na nábřeží zaplavena 30/h >250 

 7 15 h P SM a Annenská ul atopena 30/h >350 
 8 16 h P  Husova ul. Zaplavena 30/h >400, ca 

500  9 5-8 h W Dosažena úroveň mimo historickou paměť  >415, 
 10 6 h P Strážnice z mostu se zřítila  ca 550 
 11 10 h P Zastavil se vzestup  540 
 12 cca 12 h W Maximum  575 
 13 11 – 14 h* Pe Stagnace  540-575 
 14 12 h P Pokles 3 ´´ -7,5/3h 540-575 
 15 12.30 h P Pokles 6´´ -15 540-575 
 16 13.30 h S Zastaven vzestup  540-575 
 17 14 –16.00 h 

h.p.m. 
Pe Pokles  540-575 

 18 17 h P Pokles 6´´  540-568 
29.2. 19 6 h P Pokles 3 lokty -180 ca 380 

 20 ca 6 h Pe Stav odpovídá 27.2. odpoledne  ca 150 
 21 12 h P Porušen pilíř mostu  ca 300 

1.3. 22 - K Pokles  5´ -150 ca 220 
3.3. 23 - K Stálý pokles pokles  

 
Pozn.: X° Y‘ Z‘ : X sáhů Y stop Z palců. 
* některé zprávy z různých DZ se časově překrývají a nebylo možné je řadit zcela přesně chronologicky, 
D datum, č. identifikace úseku hydrogramu, DZ informace rekonstruvaná podle následujících DZ, 
K klementinské poznámky, Hlaváč (1977), Pe Pelcl, Pán(1931), W Wiener Zeitung, S Schaller (1785), P Pötzsch(1784), 
dH [cm] přírůstek vodního stavu v daném intervalu, 
H [cm], odhad vodního stavu podle DZ.  
 

 

Obr. 49. Rekonstruovaný hydrogram povodně 1784 k profilu KK. Vyznačen průběh průměrné denní teploty (T), vodních stavů (H). Je 
vyznačen příčný profil územím CS1 (Od ul. Karoliny Světlé do ul. Karlovy), CS2 (z Karlovy ul. na Malé n.) a dvě varianty průběhu 
hydrogramu Pe Pelcl, Pán (1931), radikálnější pokles, P Pötzsch(1784) ztotožněná s výslednou rekonstrukcí.  
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Kombinací údajů z klementinských poznámek a dalších záznamů byla podle zaplaveného 

území (kap. 3.2.2) s pomocí batygrafického plánu (kap. 4.1.3) Starého Města provedena rekonstrukce 

hydrogramu extrémní povodně r. 1784, podrobně Elleder (2010a). Celková syntéza je znázorněna na 

obr. 49. Vrcholová a sestupná část hydrogramu má dvě verze podle interpretace různých DZ (tab. 24).  

 Uvedený postup je prvním příkladem uplatnění vyvinuté metodiky pro rekonstrukci 

hydrogramu povodně. Jak vyplývá i z tab. 24, vychází rekonstrukce jen částečně z klementinských 

záznamů. Na vzestupné větvi je poslední záznam 27. února v 21 h při cca 120 cm. Na poklesová větvi 

hydrogramu začíná záznam až 1. března ve 22 h při vodním stavu 220 cm. Vysvětlení je nutné vidět i 

v tom, že dosud nejvyšší stav zaznamenaný v klementinských poznámkách byl Hk=297 cm, dne 23. 

března 1782. Odečítání vyšších stavů, nebo přístupnost profilu při takové situaci nemusela být 

dořešena. Tato skutečnost svědčí také o tom, že měření se již v tomto roce zřejmě konala s pomocí 

nějaké škály či vodočtu na zdi Křížovnického kláštera. Uvažovaná metoda odečtu vodních stavů 

dalekohledem z observatoře by totiž nebyla závislá na přístupnosti profilu, její problematičnost by 

spočívala pouze v závislosti na dobré viditelnosti. Měrný profil byl od rána 28. února při stavu přes 

400 cm nutně již zcela znepřístupněn. Podle předloženého batygrafického schematu (obr. 40) Starého 

Města bylo Klementinum při tomto stavu odděleno od Křížovnického kláštera vodou a to 

přinejmenším do rána 29. února. Odečet byl teoreticky možný z koruny zdi (obr. 46). 

Jeden z klementinských záznamů vývoje ledových jevů mohl být konfrontován s nejstarší 

dochovanou (znovu objevenou) částí pražské řady, obr. 50. Povodeň v roce 1828 byla poslední ze 

série velkých rozvodnění Berounky v letech 1819, 1827 a 1828, které se významně projevily i v Praze. 

Na dolním toku Labe byly hladiny ovlivněny bariérami a kulminační stav v Dráždanech nebylo možné 

z toho důvodu porovnávat s pražským.  

 

 

Obr. 50. Povodeň v březnu 1827. Průběh průměrné denní teploty (T), zaznamenaných vodních stavů (H) v Klementinu a předpokládané 
tloušťky ledu (TL ). 
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Kombinací záznamů, které byly nalezeny ve složce tzv. „Davidových výpisků“ týkajících se 

hydrometeorologických jevů v letech 1824–1830 a systematických záznamů vodních stavů 

z klementinských deníků, mohla být provedena rekonstrukce části hydrogramu povodně v r. 1830, 

poslední velké povodně před rokem 1845, obr. 

 

Obr. 51. Povodeň z přelomu února a března 1830. Srovnání rekonstrukce hydrogramu z klementinských denních záznamů poznámek, 

Fritsch (1850) a nalezeného systematického záznamu z let 1827 až 1830. 

 

Problematika klementinských záznamů byla částečně rozřešena, nicméně její souvislost 

s magistrátními záznamy, které byly prováděny ve stejném profilu, zůstává otevřená. Je 

pravděpodobné, že existují další (zatím nezvěstné) klementinské záznamy vodních stavů, což 

naznačují některé pozdější zmínky minulých povodní. Napovídají tomu známé kulminační stavy 

zaznamenané v poznámkách ke klementinským pozorováním vždy s odstupem, někdy i 20 let.  

 

4.1.10 Řada vodních stavů z let 1825 až 1956 rekonstruovaná J. Novotným 
 

V rámci řešení bylo ohledně magistrátních záznamů zjištěno následující: 
 

• Vodní stavy byly denně publikovány v denním tisku, takže pro dobu významných povodní 

byly získány podrobnější průběhy některých případů. Mohly být rekonstruovány, nebo 

doplněny hydrogramy pro povodně v letech 1846, 1858, 1862, 1876.  
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Obr. 52. Vztah mezi tradovaným záznamem povodně z r. 1845 a dobovými zdroji. Časově i výškově posunutou interpretaci 
zveřejnil Novotný (1963b). Původní úřední záznam vychází z dobového tisku a přinesl jej souborně (Krolmus,1845). 

 

• Průběh povodně 1845 Novotný (1963b) převzal zřejmě z klementinské ročenky (Kreil, 1846). 

Lze se důvodně domnívat, že došlo k chybnému užití měrných jednotek. Pro vodní stavy 

v publikovaném průběhu VV 1845 (Novotný, 1963b) je příznačné užívání palců v ČM a ne 

správně VM. Navíc je srovnáním s tehdejšími tiskovými zprávami zřejmý i časový posun o 12 

hodin dozadu. Vznikl snad neznalostí specifického způsobu záznamu měřených prvků (ve 

vztahu k poledni) obvyklých v Klementinu (kap. 4.1.7). Situace je prezentována na obr. 52 s 

uvedením rozdílu mezi záznamy publikanými v soudobém tisku či Krolmusem (1845). 

• O existenci pevného vodočtu nepřímo hovoří až podrobná zpráva o VV v únoru 1876 (Posel 

z Prahy, 1876, 43). Lať tehdy podle tohoto zdroje končila na úrovni 120 palců, resp. 10 stop, 

proto na této (odpovídající 316 cm) úrovni končí i hodinový záznam hydrogramu (obr. 53) a je 

zaznamenána až kulminace. Při opadu vody (snad i z důvodu většího bezpečí) byly již vodní 

stavy zaznamenávány tužkou přímo na zeď mlýnů. Tato skutečnost vysvětluje nedostatek 

měření nad zmíněnou úrovní, který byl konstatován shodně i čtyři roky před touto povodní ve 

zprávě o povodni z května 1872 (Erben, 1873). Návrh zřízení zapisovacího vodočtu v profilu 

Staroměstských mlýnů a kritiku nepřístupnosti téhož vodočtu za povodně předkládá ještě r. 

1890, krátce po povodni také Kaftan v Národních Listech (Národní Listy, 1890, 252).      
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Obr. 53. Rekonstrukce hydrogramu povodně z února 1876 ve vztahu k terénu (černá linie se stupnicí ve stopách) a tehdejšímu 
vodočtu. v profilu Staroměstských mlýnů (SM) a výšce plošiny Novotného lávky(vodorovná linka). Škála je v stopách (S) a 
palcích (P) ve tvaru S‘(P‘‘), a to ve VM. Obrázek ilustruje zřetelný úbytek záznamů na vzestupné větvi hydrogramu nad úrovní 
10 stop, kde vodočet končil. 

 

 

 

 

• Hodnoty vodních stavů, které Novotný (1963b) uvádí do r. 1840, se často podstatným 

způsobem liší od hodnot prezentovaných v poznámkách ke klementinským měřením. Je 

zjevné, že byly použity jako podklad různé zdroje.  

• Nejstarší údaje jsou založeny na PZ (zjevně u Křížovníků). Ty autor převzal zřejmě ze soupisu 

PZ (Franz, 1891). V období 1801–1825, tedy před započetím systematických měření, uvádí 

Novotný (1963b) jen VV 1809, VV 1817 a VV 1824. Lze se domnívat, že čerpal zřejmě z 

přepisu klementinských poznámek (1800–1840), které souhrnně uvádí Fritsch (1850) a 

přehledu zde uvedených ledových dřenic (letní případy neuvádí).  

• Pozdější údaje v „magistrátní řadě“ byly konfrontovány s údaji v klementinských ročenkách 

(počínaje r. 1840)  a nebyly zjištěny odchylky v dataci.  Novější údaje byly konfrontovány s 

děčínskou řadou (počínaje r. 1851) a publikovány Brázdilem et al. (2005), a proto byly 

převzaty.  
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4.2 Výsledná řada 
 
Řada pražských maximálních průtoků je syntézou jednotlivých segmentů popsaných 

v předchozích kapitolách. Skládá z údajů zaznamenávaných ve dvou navzájem blízkých profilech. 

Kulminační stavy z období 1118–1821 jsou vztaženy k profilu KK, údaje z let 1821–1953 k profilu 

SM. Oba profily jsou vzdálené cca 100 až 150 m, profil SM je v nadjezí, profil KK naopak pod jezem 

a dělí je proto i výškový rozdíl (cca 50 cm). Měrná křivka průtoků (MKP) profilu SM byla 

publikována již Richterem (1893). Měrná křivka pro profil Křížovnického kláštera (KK) byla 

odvozena jen pro vyšší stavy nad 90 cm. Ke kulminačním průtokům v profilu SM, které uvádí 

Novotný (1963b) byly vyhledány z denních hlášení (Archiv ČHMÚ) časově odpovídající vodní stavy 

v profilu KK. Původní i odvezenou MKP znázorňuje obr. 54. Obě MKP mají  mezi vodním stavy 90 

až 650 cm přibližně přímkový tvar. Poslední tři údaje vycházejí z výšek PZ profilu KK (1845, 1890 a 

2002). 

 

 

Obr. 54. Měrné křivky průtoků (MKP) v profilech KK a SM a jejich srovnání. Jsou zobrazeny výšky PZ (1890, 1874, 845, 2002)  

a odpovídající Qk v profilu KK. Lineární rovnice interpolující body MKP-KK platí jen pro vyšší stavy nad 90 cm. 

 

 Rozdíly mezi odpovídajícími si stavy mohou být nejvýše cca 20 až 40 cm, a to v pásmu 

vyšších vodních stavů. Pro méně přesné údaje odvozené podle dosahu vody je vcelku tento rozdíl 

zanedbatelný. Na významu může nabývat u vodních stavů určovaných přesněji, tj. za dnešních 

podmínek. Vztah mezi oběma profily je znázorněn na obr. 55. 
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Obr. 55. Vztah mezi kulminačními stavy v profilech KK a SM v období 1889 až 1900. 

 

Výsledná řada obsahuje 181 odhadů kulminačních průtoků v letech 1118 až 1830 

prezentovaných v tab. 25. Ta je rozdělena do několika částí a obsahuje kromě údajů o kulminačních 

stavech a průtocích v Praze i odpovídající datum a vodní stav v Drážďanech. Uvádí í souborné 

hodnocení „dokladovatelnosti“ povodně indexem Id. Písmenem A jsou označeny povodně věrohodně 

doložené v Praze i Drážďanech (případně i v jiných místech), jako B jsou povodně doložené jen 

v Praze, a to jen s pomocí  sekundárních zdrojů, označení C dokumentuje povodně doložené 

v Drážďanech, které lze v Praze pouze předpokládat. U každé hodnoty kulminačního stavu (Hk) je 

zřejmé, jak byl získán vodní stav anebo přímo způsob odhadu průtoku. K tomu určený „Genetický 

kód“ označený v tabulce jako G může nabývat několika hodnot (B, D, F, K, Od, S, Š). Nejstarší 

kulminační stavy (Hk) jsou odvozeny podle popsaného dosahu vody (D), úrovní vztažených k plastice 

Bradáče (B), rozsahu škod (Š), záznamů kronikáře Felíře (F), záznamů v Klementinu (K), odborných 

odhadů (Od), doplňků na základě regrese (R) a přibližných součtů z profilů nad Prahou (S). Poslední 

značka (S) má  navíc index, který nabývá hodnot podle měst, či toků,  kde mohl být Qk předběžně 

odhadnut. Jsou to České Budějovice (SČB) a Beroun (SBe), případně Sázava (SSA) a Otava (SOt). 

Novější hodnoty souhlasí s přehledem, který uvádějí Brázdil et al. (2005).  

Z rozdílů v datacích kulminací v Praze (Hk-P) a související kulminace v Drážďanech (Hk-D) 

lze usuzovat na postupovou dobu kulminačního průtoku v tomto úseku. Údaj však slouží zejména jako 

doklad věrohodnosti prezentované pražské kulminace. Důležitým indikátorem je při tom variabilita 

poměru střetávajících se průtoků na soutoku Vltavy a středního Labe. V dlouhodobém průměru platí, 

že na Vltavě je při ústí hodnota Q100= 4000 m3.s-1 , zatímco na středním Labi (Brandýs n. L.) 

Q100=1500 m3.s-1. Podstatnou změnou v pravděpodobnosti střetu obou vrcholů byly úpravy trasy Labe. 

Tím se výrazně změnila doběhová doba labských povodní mezi Pardubicemi a Brandýsem n. L. ze tří 

až čtyř dnů na pouhý jeden den.  
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Tab. 25/I. Přehled výsledných hodnot odvozené pražské řady 1118–1327, tab. je rozdělena na 8 částí.   
 
Id  Rok Z Dp G-J G HkP Q Ev EL Dd Hk-D S Parametry 
A 1118 1 9  D X 6000 4 X X X SAS ? 
B 1122 1 Zima  Od X >500 ½  X X W ? 
B 1126 1 22.2. +6 Š X >2000 1 X X X WF2 Wrs, Sn 
B 1141 1 15.4. +6 Š X >2500 1 X X X WAP X 
B 1250 1 15.7. +7 Š X >2000 1 X X X SJL Rd, Rh 
B 1257 1 8.8. +7 Š X >1500 ½ X X X SAS X 
A 1264 1 ?7.12. +7 Š X >2000 1 X 12.12. X WNO X 
B 1270 1 Podz. +7 Od X >2000 1 X X X SL Rh(!) 
B 1272 1 19.3. +7 D, Š X 3500 2 X X X WF2 Wrs, Sn 
B 1273 1 25.8. +7 D,Š X 3500 2 X X X SAS X 
B 1281 1 >1.4.  +7 Š X >2500 1 X X X WM2 Wrs, Sn, t(20) 
B 1315 1 2.8. +8 Š X >2000 1 3 * X  SJL D, X 
B 1316 1 Léto +8 Š X >1000

X 
½ X * ! S Rh(!) 

B 1321 1 4.7. +8 Š X >2000 ½ X X X SJU X 
B 1322 K ? +8 Š X >2000 ½ X X X X X 
B 1327 1 6 +8 Š X >2000 ½ X X X X SJU 

Pozn.: (16 případů VV)- vysvětlivku jsou na konci složené tabulky. 
Období 1118 až 1342 je spojeno zatím s největší mírou nejistoty ohledně odhadnutých průtoků vzhledem k změnám v oblasti Starého Města. 
Fügner (2007) shrnuje saské zdroje a dokládá srpnovou povodeň r. 1275 v Míšni, není jasné zda nejde o návaznou informaci k vltavské 
povodni r. 1273 (s chybnou datací), nebo jinou povodeň. Popisy VV 1315 a 1316 zmiňují všeobecné povodně s konkrétnější lokalizací jen 
povodí Labe (1315) a zřejmě Dunaje, Visly, ale i Labe v Míšni. Popis však těžko umožňuje konkrétnější odhad pro Prahu. VV 1321,1322 a 
1327 na Berounce podle Zbraslavské kroniky, Kotyza (1995), doklady o významné povodni zde je vždy jen pro Berounku.  
 

 
Tab. 25/II. Přehled výsledných hodnot odvozené pražské řady 1342–1464. 
 
Id  Rok Z Dp G-J G HkP Q Ev EL Dd Hk-D S Parametry 
  B 1342 1 8.2. +8 D,Š >420 >3500 2 X X X WJF Wrs,Sn 
B 1359 1 11.9. +8 D Š >420 >3500 2 X X X SAS Rh 
B 1364 1 4.2. +8 Od X >1000

500 
½ X X X WJF X 

B 1367 1 3 +8 D, Š >440 >3500 2 X X X WF2 X 
B 1370 1 23.8. +8 D, Š >420 ? >3500 2 X X X SAS API, Rh(14) 
B 1373 1 21.3. +8 D >420 >3500 2 X X X WM2 X 
B 1374 1 20.2. +8 D >420 >3500 2 X X X WF2 X 
B 1387 1 28.9. +8 D >300 >2000 1 X X X SLS t(5) 
B 1392 1 13.12. +8 Š >300 >2500 1 X X X WDE X 
B 1405 1 2.7. +8 Od X >500 ½ X X X SJU X 
B 1432 1 13.3.  +9 D >420 >3500 2 X X X WM2 Wrs,Sn 
A 1432 1 30. 7. +9 D >650 6000 4 X 31.7. X SJL D,Rh(2,5),Bw 
B 1432 1 15.12. +9 R >420 3500 2 X X X WDE X 
B 1434 1 31.6 +9 SB > >2000 1? X X X SJU X 
B 1445 1 3.-5.7. +9 Š,R <390 2800 1 X X X SJU Rh(3) 
B 1463 K 4.7. +9 Od X >2000 1 1 X X SJU Rh(!) 
C 1464 1  12.3 +9 Š X ? ? X X X WM2 X 

 
Pozn.: (18 případů VV). V období 1321 až 1445 je nejvíce odhadů spojeno s různě vymezeným dosahem vody do Starého Města, obdobím 
vysoké frekvence povodní v letech 1359 až 1374 a kumulace několika mimořádných extrémů v letech 1432 až 1434. U posledního případu 
doloženého pouze na zprávě o VV na Berounce (Podle rytíře Bartoška, Kotyza, 1995) vystoupila Berounka o 180 cm výš než r.1432 v srpnu. 
Poslední dvě povodně v létě 1445 a 1463 jsou dokladem vymezení „shora“. Jak je v DZ uvedeno nemohl být Hk r. 1445 vyšší než druhá 
kulminace povodně  r.1481, (kap. 4.1.5.). Zároveň vzhledem k tvorbě bariér musíme předpokládat Hk alespoň 350 cm, tj. Qk>2700 m3. s-1. 
Povodeň v červnu 1463 prokazatelně zasáhla těžce přítoky Labe (Loučnou a Chrudimku), Kotyza et al. (1995), Sobotka (1998) a Šulc 
(2010).Hájkovo svědectví pro Prahu by bylo možné již pro tento rok přijmout jako spolehlivé. Pak o její kulminaci platí totéž co u r. 1445.       
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Tab. 25/III . Přehled výsledných hodnot odvozené pražské řady 1481–1582. 
 
Id  Rok Z Dp G-J G HkP Q Ev EL Dd Hk-D S Parametry 
B 1481 1 2.6. +9 B 355 2700 1 X X X SMA X 
A 1481 1 17.6 +9 B 395 3000 1 X 20.6*. !M F SJU AF(15),? 
A 1501 1 25.8. +10 B,D >516 >4000 3 X 27.8. 566 F SAS D,Rh(8),Bw 
B 1504 1 9.3. +10 Š ? 2000 1 X X X WF2 Wrs, S, I(66) 

AB 1515 1 >3.7 +10 D, Š >300 >2400 1 X 7.7. >510F SJU-JL Rh(2) 
AB 1515 1 31.7. +10 B >335 >2600 1 X X X SJL AF(20), Rd 
C 1515 1 3.9. +10 Od ? 1500 ½ 3 X X SAS AF(33),Rh 
B 1521 1 <5.6. +10 Š >300 >2400

???? 
1 X X X SMA X 

B 1523 1 14.7. +10 Š >150 >1200
???? 

½ X X X SJL We 
B 1523 K 22.11. +10 Š >250 >2100 1 X X X WNO I, Ba!!! 
B 1528 1 26.6. +10 Š >250 >2100

???? 
1 X X X SJU X 

A 1531 1 11.5. +10 B 370 2800 1 X 13.5. 453F SMA X 
B 1533 1 <4.7. +10 ? X X ½ X  X  ? ? 
A 1537 1 2.6.  +10 B 350 3000 1 X >2.6.F !, ZF SMA Rh(3) 
B 1540 1 2.1. +10 Š >200 >1500 ½ X X X WDE Th 
B 1544 1 31.8. +10 D,Š >200 2400 ½ X X X SAS X 
B 1554 1 1 +10 Š >200 >1500 ½ X X X WDE X 
B 1560 1 15.12. +10 Š >200 >1500 ½ X X X WDE X 
B 1563 1 9.6. +10 Š 300 >2400 1 X 

 
X X SMA X 

AB 1564 1 14.7. +10 B <335? <2600 1 X ?14.2. !F SJL X 
B 1565 1 4.5. +10 ? ? >500 ½  

 
X X X SMA  

A 1566 1 >15.2. +10 B 345 2700 1 3 19.2.? 538F WF2 X 
B 1567 1 10.9.? +10 B,D, <335 <2600 1 X X X SAS X 
B 1568 1 23.6. +10 B,Š 380 3000 1 X X X SJU X 
B 1569 1 1.7.  +10 B,Š 375 2900 1 X X X SJU API, We, Rh(!) 
C 1569 1 16.7.  +10 SCB ? 1000 ½ X 7 !F WF2 X 
A 1570 1 10.2. +10 B,Š 350 2700 1 3 16.2. !!!, F WF2 t(!) 
B 1575 1 - +10 B 335 2600 1 X X X X X 
B 1581 1 9.3. +10 Š 150 1000 ½ X X X WF2 X 
B 1582 1 12.5. +10 B,Š 370 2800 1 X X X SMA Rh 
A 1582 1 13.6. +10 B,Š 385 3000 1 X 14.6. 

Bor 
!,P SJU AF,Wis, Rh,t(5) 

 
Pozn.: (celkem 32 případů VV, období 1481 až 1629 má nejvyšší frekvenci ranně instrumentálních záznamů dle plastiky Bradáče (B), ale 
relativně vysokou frekvenci záznamů vůbec. Případ z r.1496, kdy se prolomil most byl vyřazen, je pochybné že šlo o povodeň. Případ z r. 
1564 uvádí Tomek (Česká Včela 1845,29) s četnými detaily, stejným datem ale k r.1565!. Byly vynechány VV1504,1505. Podle DZ, které 
jsou k dispozici, byly významnější případy evidovány podle B., větší počet případů je dokladován jen často blíže neurčenými škodami. V r. 
1582 došlo ke změně kalendáře připočtením 10 dnů, proto od tohoto data není už uváděn sloupec J-G. 
 
Tab. 25/IV. Přehled výsledných hodnot odvozené pražské řady 1587–1598. 
 
Id  Rok  Dp G HkP Q E E Dd Hk-D S Parametry 
B 1587 1 8.6. B 375 2900 1 X X X SMA X 
C 1588 1 22.7. SCB X >500 ½ X X X SJL X 
C 1591 1 15.1. SCB X >500 ½ X X X WJF X 
C 1592 1 26.7. SCB X >500 ½ X X X SJL X 
C 1592 1 24.8. SCB X >500 ½ X X X SAS X 
C 1592 1 23.9. SCB X >500 ½ X X X SL X 
C 1593 1 14.7. SCB X >500 ½ X X X SJL R(3) 
C 1593 1 6.9. SCB X >500 ½ X X X SAS X 
A 1595 1 29.3. SCB X <2000 3 3 X ! WM2 Wrs, I!!! 
A 1598 1 17.3. B,D,Š ŠR 485 3700 2 X 17.3. 510,F WM2 Wrs,S, I(105),Wis 

 
Pozn. (celkem 10 případů VV). Problematický je údaj z r. 1595, kdy došlo k extrémní povodni na středním Labia výrazné ještě v Děčíně. 
V Praze však chybí zpráva a jakémkoliv rozvodnění. Značný počet zprávy z Českých Budějovic byl interpretován zatím jen jako mírná 
povodeň, chybí žádné další poklady.  
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Tab. 25/V. Přehled výsledných hodnot odvozené pražské řady 1598–1745. 
 
Id  Rok  Dp G HkP Q E E Dd Hk-D S Parametry 
A 1598 1 18.8. B,D 485 >3800 3? 3 23.8.? X SAS API, Rh(2),Wis 
C 1599 1 18.4. ? Od X >500 ½ 

 
X X X WAP Rh(!) 

B 1601 1 11.1. Od X >500 ½ 
 

X X X WJF Ir 
B 1601 1 11.11. Od X >500 ½ 

 
X X X WNO X 

B 1604 1 5.12 Š 150 >1500 ½ 
 

X X X WDE X 
B 1613 1 14.6. Š X >1500 ½ 

 
X X X SJU I 

B 1615 1 18.3. B 405 3100 1 X X X WM2 Ir 
B 1617 1 8.6. Od X >500 ½ 

 
X X X SMA X 

B 1617 1 7/8 Od X >500 ½ 
 

X X X SJL We,, R(14) 
B 1618 1 5.2. Š 150 >1500 ½ 

? 
X X X WJF Sm 

B 1624 1 31.7. Od X >500 ½ X X X SJL X 
B 1625 1 19.4. Od X >500 ½ X X X WAP Rh(7)  
A 1629 1 10.10. D,Š >350 3500 1 X 12.10. 453,F SL Rh 
B 1634 V

a 
J SB X >1000 ½ X X X ?WJF X 

B 1646 1 27.8. Od X >500 ½ X X X SAS X 
B 1647 1 24.8. Od X >500 ½ 

 
X X X SAS X 

B 1648 1 >10.8. Od X >500 ½ 
 

X X X SAS X 
B 1651 1 >18.1. R, >200 >1500 ½ X X X WJF X 
C 1651 1 11.5. Š, D >350 >3000 1 X ?23.1. X SMA Rh 
B 1651 1 2.12 Š >350 >3000 1 X X X WNO X 
A 1655 1 15.2. R,Š,D >420 >4000 3 3 17.2.* 538 WF2 Ws,S, Wis 
C 1655 1 >11.7. SCB X >1000 ½ X X X SJL X 
C 1656 1 >12.6. SCB X >1000 ½ X X X ?SJU X 
C 1656 K

o 
>1.7. SCB X >1000 ½ X X X ?SJU X 

C 1658 <2
7.

<27.2. R X X X X 27.2. !Dř,F WF2 Wrs,S(!!!),I! Ib(!!!) 
C 1663 1 >10.6. SCB X X X X X X SJU X 
 1668 1 <21.3. SCB >250 >2000 1 X X X WM2 X 

B 1670 1 15.3. SB X >2200 1 X ? ! WM2 X 
C 1674 ZD >17.3. R X >1000 ½  X X ?WF2 Wrs, Ir 
A 1675 1 23.6. PZ, D 485 3800 2 X 25.6.* 408 SJU API,Rh 
B 1675 1 3.7 D, Od X 3000 1 X X X SJU API,AF,Ts, Rh 
A 1682 1 26.1. D,Š, >250 >3500 2 X 28.1.* 453 WJF S,I 
C 1688 ZD X R X X X- X X X ? X 
C 1698 1 23.7.? R, I X 2800 1 X 20.7. *? 453 ? SJL Rh(!) 
C 1703 ZD ? 2.8. R X X X 3 X X SJL Rh 
C 1709 ZD ? R X 2500 1 X 25.3. 392  ? WJF X 
A 1712 1 24.4. PZ 368 3000 1 X 27.2. 505 WAP Rh(14) 
C 1714 1 31.7. SSA >250 >1000 ½ X X X SJL FF 
C 1726 1 ? SCB X X X X X X WJF X 
A 1734 1 21.6. F X 2600 1 X X X SJU X 
C 1735 V

á 
21.1. SB X >500 ½ X X X WJF X 

A 1736 1 19.7. PZ, F 369 3000 2 X X X SJL R(!) 
A 1740 1 16.3. R,Od X >1500 ½ X 17.3. ! WM2 Wrs, I, Ir, Ib 
B 1740 1 22.12. PZ,F 325 2500 1 3 X X WDE Wis, Rh 
B 1741 1 13.1. F 265 2000 1 X X X WJF X 
B 1741 1 4.2. F X 2000 1 X X X WJF X 
B 1742 V

á 
28.2. SB X >500 ½ X X X WF2 X 

B 1745 1 15.5. Š, SB >250 >2100 1 X X X ?SMA Rh(!) 
 
Pozn.: (49 případů VV). Pražské povodně jsou doplněny několika ojedinělými zmínkami o rozvodnění Berounky v letech 1634 , 1670, 1735, 
1742 , 1745, tyto události jsou spojeny většinou s poškozením, či zničením mostu v Berouně, pouze r. 1735 se týká utonutí převozníka , 
Vá=Vávra(1899). Jeden z největších problémů představuje povodeň r. 1651resp. její výskyt v lednu, květnu a prosinci. Podle Glaserovy 
(2001) interpretace průběhu počasí  je tato představa přípustná. Zpráva o dosahu vody v okolí Drážďan v lednu svědčí o průtoku na úrovni r. 
1531, tj. cca 3200. m3.s-1. „Zaplavení mnohých ul. v Praze“  za  květnové povodně je dosti mlhavé vymezení, nicméně těžko lze připustit 
průtok nižší než 2800 až 3000 m3.s-1. Vynechány jsou pro pochybnosti některé povodně doložené v Sasku (r.1654 15.2., r.1729 a 
významnější r.1731 2.1., která dosáhla Hk= 460 cm v Pirně). 
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Tab. 25/VI. Přehled výsledných hodnot odvozené pražské řady 1746–1770. 
 
Id Rok Z Dp G HkP Q E El Dd Hk-D S Parametry 
B 1746 1 >23.4. Š X 2100 1 X X X WAP X 
A 1747 1 2.4. F 270 2000 1 X X X WM2 Rh(!) 
B 1747 1 14.12. F 265 2000 1 X X X WDE X 
B 1748 1 6.4. R >250 2000 1 X 9.4. 474 WAP S(!) 
B 1748 1 12 Od X >500 ½ X X X WDE Rh(!) 
A 1750 1 17.6. PZxF 265 2000 1 X X X SJL Rh (3) 
A 1750 1 12.7. PZ,F 295 2200 1 X X X SJL Rh(3) 
B 1752 1 23.2. Od X >500 ½ X X X WF2 X 
A 1752 1 13.8. F 265 2000 1 X X X SAS X 
B 1753 1 18.12. Od X >500 ½ X X X WDE Rh(3), S(!)  
B 1754 1 14.2. Od X >500 ½ X X X WJF Ir 
A 1755 1 <7.7. F,Š 295 <2200 1 X X X SJU Rh(!) 
B 1756 1 14.1. Od X >500 ½ X X X WJF X 
B 1757 1 31.5. Š >200 >2100 ½ X X X SMA X 
B 1760 1 25.1. Od X >500 ½ X X X WJF X 
C 1761 1 <25.2. R X >1500 ½ X 25.2. 479 WF2 Rh 
C 1769 1 21.12 SB X >2000 1 X X X WDE X 
A 1770 1 4.4. PZ 295 2500 1 X X X WAP S 

 
Pozn. (18 případů VV). Velkým problémem je povodeň v únoru 1761, kde chybí doklad k Vltavě, na Labi a jeho přítocích (např. Chrudimka, 
Doubrava, Cidlina) vedla situace k mimořádné povodni. V tomto případě byl zřejmě příspěvek Labe podstatnější než Vltavy. 
 
Tab. 25/VII . Přehled výsledných hodnot odvozené pražské řady 1771–1820. 
 
Id  Rok Z Dp G HkP Qk E El Dd Hk-D S Parametry 
A 1771 1 17.3. PZ X 3200 1 X   WM2 S(!)n, Sm  
B 1775 1 31.1. Od X >1000 ½ X 3.2. 197 WJF X 
A 1775 1 5.2. Od, Dř! X 2000 1 X 7.2. 430ř WJF Sm, R, Ib 
C 1777 E <25.2, Od, Dř! X >500 ½ X 25.2. 280 WJF Ir, Ib 
A 1782 K 23.3. K 297 2500 1 X X X WM2 X 
A 1784 1 28.2. K 575 4400 3 3 1.3. 617 WF2 Wrs,S(60),I(60),Wis(6), 
A 1785 1 17.4. P 345 2600 1 3 22.4. 548 WAP Wrs, S(>100) 
A 1786 1 17.8. K  336 2500 1 X X X SAS X 
A 1796 1 <24.1 K  267 2100 1 X X X WDE X 
A 1799 1 22.2. K  490 3900 2 X 25.2. 524 WF2 I,Wrs,S(60), Rh 
A 1803 K 19.2. K  175 1400 ½ X 21.2.. 125 WF2 X 
A 1803 K 3.3. K  140 1100 ½ 3 3.3. 276 WF2 X 
A 1804 1 15.6. K  354 2700 2 X 19.6. 114 SJU X 
A 1805 K 26.2. K  267 2100 1 X 2.3. 437 WF2 X 
A 1806 K 10.2. K 253 2000 1 X 14.2. 194 WF2 X 
A 1807 1 14.2. K  238 1830 ½ X 15.2. 323 WF2 X 
A 1807 K 28.2. K 230 1800 ½ X 2.3. 332 WF2 X 
A 1809 1 28.1. K  327 2450 1 X 30.1. 407 WJF Ir 
A 1810 K 27.2. K 310 2550 1 X 6.3. 363 WF2 X 
A 1812 1 22.2. K >10 >500 ½ X 27.2. 113 WF2 X 
A 1810 1 3.3. K  312 2400 1 X 4.3. 359 WF2 Ir 
A 1814 K 23.3. K  261 2050 1 X 27.3. 429 WM2 Ir 
A 1815 1 9.8. K  267 2060 1 X 14.8. 335 SAS X 
A 1817 1 7.3. N 276 2100 1 X 7.3. 240 WF2 X 
A 1819 1 24.12 K >10 400 ½ X 27.12 180 WDE X 
A 1820 1 20.1. K  208 1600 1 X 22.1. 382 WJF X 
A 1820 1 30.3.? Od X >1000 1 X 1.4. 320 WM2 X 

 
Pozn. (celkem 28 případů VV). Povodeň v r. 1784 má dva rozdílné údaje o vodním stavu, u KK (zaměření PZ 575 cm)  a údaj, který byl 
uveden v klem. poznámkách (535 cm) patrně u SM.  U VV 1799 byla dána přednost autentickému záznamu z Krameriových novin před 
zatím sporným údajem z Hlaváče(1977). Povodni r. 1803 předcházela zřejmě dřenice, která dosáhla o něco vyšší stav čtyři lokty (236 cm) 
oproti následné povodni   uvedenou kulminací 175 cm. V r. 1785 byl přiřazen stav podle Pötzchova údaje, Kynčil (1982), že hladina byl o 1 
sáh 2 stopy a 8 palců (193 cm) nižší než  r. 1784     
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Tab. 25/VIII . Přehled výsledných hodnot odvozené pražské řady 1821–1830. 
 
Id  Rok Z Dp G HkP Qk E El Dd Hk-D S Parametry 
A 1821 1 9.3. K  230 1800 ½ X 13.3. 427 WF2 X 
B 1823 K 12.1. K  182 X, Dř X X X Dř WJF X 
A 1824 K 26.6. K  453 3760 2 X 28.6.  443 SJU Rh 
A 1827 K 2.3. K  330 2730 1 X 4.3. 434 WF2 X 
A 1828 K 16.1. K  266 2100 1 X 17.1. X  WJF X 
A 1828 K 12.6. K  216 1670 ½ X X X SJU X 
B 1829 K 23.3. K  103 600 ½ X X X WM2 X 
B 1829 K 19.4. K  248 1970 ½ X X X WAP X 
B 1829 K 10.5. K  285 2300 1 X X X WAP X 
A 1830 K 28.2. K  421 3550 2 X 1.3. 514 WF2 Wrs, S(!) 

Pozn. (Celkem 10 případů VV). 
Legenda 
Id Index dokladovatelnosti (A věrohodné doloženo v Praze i Drážďanech, B pouze v Praze, C lze v Praze předpokládat).   
(v poznámce Dř  dřenice) 
G-J počet dnů připočtených k juliánskému datu. 
 
Z zdroj k pražské kulminaci: 1 uvádí Brázdil et al. (2005), E Elleder (2008a), Fu  Fugner (2007a), K Kotyza et al.,(1995), Ko Kovář (2002), 
P Pötzsch (1784), Vá Vávra(1899), Zd odvozeno z PZ na staré pevnosti v Drážďanech. 
HKp kulminační stav v Praze, Qk odhad kulminačního průtoku v Praze [m3.s-1]  
Hk-D  totéž Drážďany 
Dp, Dd pražské, resp. drážďanské datum kulminace (přepočtené na gregoriánský kalendář). 
 
G genetický kód, kulminace v Praze odvozena podle: 
D dosahu vody k některému POZ (kap.4.1.3), 
B podle Bradáče (kap. 4.1.5),  
Š podle škod a dopadů (kap. 4.1.4), 
PZ podle povodňových značek (kap. 4.1.6.),  
F záznamů měšťana Felíře (kap. 4.1.8), 
R doplněno podle regresních vztahů kulminace v Praze (kap. 4.1.7), 
S součtem, kde B Beroun, ČB České Budějovice, Ot Otava , SA Sázava,  
Od odborný odhad.  
El  extremita na horním Labi podle Yf, dle Elleder (2005f),  
Ev totéž pro Vltavu 
  
S=zavedená typizace sezonality povodně (kap.3.1.4):  
 
WDE 15.12-10.1. 
WJF 10. 1- přelom ½ 
WF2 10. 2. -9. 3. 
WM2 10.3-5.4. 
WAP 6.4 -25.4. 
SMA 26. 4. - 9. 6. 
SJU 10. 6. -10.7. 
SJL 10. 7. - 5.8. 
SAS 5. 8. - 20. 9. 
SL 10. 9. -10.11. 
WNO 11.11-14.12. 
  
Parametry příčiny a komplikace:  
Rh vydatný déšť (počet dnů), API vysoká nasycenost, AF předběžná povodeň, t(dny) trvání povodně 
Ts bouřka, Rd přívalový déšť , FF přívalová povodeň, We vlhké počasí 
D předcházející sucho, Wis() silný vítr, (Beufortova stupnice 1-12), 
Ft(trvání), Wr s tuhá zima, S sníh, Sn nový sníh Sm tání sněhu, I (tloušťka v cm), silný led TL> 20 cm,  
B bariéry, w dřevo, Ir  chod ledu, Ib  ledové bariéry. 
 
Další zkratky: x rozpor, ? pochybnost, ?? značná pochybnost, ! povodeň prokázána, !!! jev neměl pamětníka 
Jednotky: VM   Vídeňská míra, ČM  Česká míra 
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Významný nesoulad mezi Hk-P a Hk-D bývá dán zejména vlivem ledové dřenice 

v Drážďanech, významnou transformací vltavské povodně (obzvláště krátkého trvání a malého 

objemu při vysoké a strmé kulminaci) nebo mimořádně silným průtokovým příspěvkem středního 

Labe.  Index extremity Yf (kap. 3.1.3) je přiřazen konkrétně podle aktuálně platných N-letostí 

překročením mezí pro Qk:  

 

 stupeň 1 (Q10): Qk> 2130 m3.s-1, 

 stupeň 2 (Q50): Qk>3440 m3.s-1, 

 stupeň 3 (Q100): Qk>4020 m3.s-1, 

 stupeň 4: (Q200)Qk>5000 m3.s-1. 

 

Pravděpodobnost střetu labské a vltavské kulminace snižovala postupová doba Labe, která do 

regulace ve 20. století představovala mezi Pardubicemi a Brandýsem n. L. tři až čtyři dny. 

 Některé vysoké Hk-D, nemající odpovídající protějšek v Hk-P, lze vysvětlit významnou 

převážně labskou povodní s významnou dřenicí v Drážďanech. Příkladem je zejména povodeň v zimě 

r. 1595, z novodobých např. r. 1805 nebo 1821. Poslední dvě byly spojené s bariérami, těžkým 

ledochodem již na Litoměřicku i v Drážďanech. Příkladem transformace Hk-P jsou povodně z r. 1784 

a zejména 1872, které zaznamenaly snížení především na soutoku Labe a Vltavy.  

Důležitým faktorem je proto objem povodně, jehož znalost může v regresním vztahu 

vysvětlovat některé nesoulady mezi povodňovými režimy v profilech Prahy a Drážďan. 

 
 
 
 
 

4.2.1 Poznámky k dataci 
 
Diference mezi původním Juliánským kalendářem (zavedl Julius Ceasar) a „skutečným 

datem“ vzrůstala od zavedení tohoto kalendáře každých cca 128 let o 1 den až do r. 1582, resp. u nás 

do r. 1584. Protože výsledná diference byla 10 dní, je potřeba k datům před rokem 1584 přičítat 10 

dnů, resp. 10 - x, kde x je přibližně počet století před tímto datem. Prakticky je nutné připočítat 

k dataci 6 dní (12. století) až 10 dní (16. století). 

 Změnu kalendáře zavedl papež Řehoř XIII bulou „Inter gravissimas“ r. 1582. Měla nastat 

vypuštěním 10 dnů počínaje svátkem sv. Františka (4. 10.). Tuto změnu téhož roku v listopadu u nás 

vyhlásil arcibiskup Medek. Vzhledem k odporu většinou nekatolických patricijů i sněmu byla 

zavedena až císařským mandátem z r. 1583. V Čechách podle něj následoval v roce 1584 

bezprostředně  po 6. lednu 17. leden (bylo vypuštěno 10 dní). Ve Slezsku vstoupila tato změna 
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v platnost až o 6 dní později a na Moravě až 13. října, tedy více než dva roky po jejím přijetí např. 

v Itálii, Polsku aj., podrobněji o tom také Vondruška (1991), Bláhová (2001).  

Změna nebyla často akceptována v protestantských zemích (až kolem r. 1700), např. 

v protestantském Sasku se setkáváme s datací povodňových extrémů ještě o 100 let později 

v Juliánské formě. Svědčí o tom problematická datace kulminací v letech 1655, 1675 a 1682 

v Drážďanech (zjevně nedošlo k přepisu, protože data jsou spojena s dobovými značkami povodní), 

které předcházejí o 7 až 8 dní data pražská. Po připočítání 10 až 11 dní dostáváme mezi oběma 

kulminacemi správný vztah. Problém je nyní uspokojivě vyřešen. Nebyl si ho zjevně vědom např. 

Pötzsch (1784), když uvádí:“Vltava se rozvodnila teprve 25.6“ k roku 1675 a k r. 1682: „Vltava měla 

nejvyšší vodní stav 26. ledna tedy o 7 dní později (proti Sasku)“, ani autor překladu Kynčil (1982). Ten 

např. u povodně r. 1629 uvedl komentář, že povodeň v Praze byla o 7 dní později.  

 

 

 

 

 

4.2.2 Objemy povodní  
 

Zpracování vybraných hydrogramů (převod ze stavů na průtoky pro profil SM) 

nejvýznamnějších povodní z let 1784–2002 (obr. 57) a převod na součtové čáry umožňuje přibližné 

porovnání proteklých objemů profily SM a KK v Praze a poukazuje i na délku trvání jednotlivých 

případů. 

Je patrný rozdíl mezi značnými proteklými objemy povodní 2002 a 1890 (cca 1600 až 2000 mil. 

m3) a poměrně malými objemy 1872 (cca 200 mil m3) a povodní z let 1784 a 1862 (cca  600 mil m3). 

K nejvýznamnější transformaci povodňové vlny a v jejím důsledku i ke snížení kulminačního 

průtoku došlo vždy na soutoku Vltavy s Labem.  Z tohoto pohledu vyniká relativně objemná VV 1845, 

která měla navíc značný příspěvek z Labe a představuje ve výsledku na dolním Labi dosud 

nepřekonaný extrém.  

Průběh maximálních hladin soustředěných v databázi KROLMUS poukazuje na střídání 

hladiny povodní 1845 a 2002 pokud jde o maximální výšku. Za pozornost stojí také průběh 

diskutované povodně 1784 na úroveň 1862 a dokonce pod úroveň VV 1890. Její výška významněji 

poklesla oproti Praze (kde bylo dosaženo Hk-1784 Hk-1845). Průběh hladin mohly ovlivnit i lokální 

podmínky jako např. protržení hrází, průběh hladin poukazuje mimo jiné k nutné opatrnosti při 

interpretaci získaných výšek VV, obr. 59.    
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Obr. 57. Vybrané hydrogramy významných povodní v Praze řazené soustředně podle doby kulminace. 

 

Obr. 58. Součtové čáry proteklých objemů vybraných povodní v letech 1784, 1845, 1862, 1872, 1890 a 2002. 
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Obr. 59. Výšky velkých vod v letech 1784, 1845,1862,1890 a 2002 mezi Mělníkem a Hřenskem podle PZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Čára překročení  řady pražských maximálních průtoků 
 

Byla zpracována část odvozené řady odpovídající ranně instrumentálnímu období, jehož 

počátek můžeme, ač s jistou nadsázkou, v Praze zasadit do roku 1481. Pro konstrukci empirické čáry 

překročení byly využity vzorce „Stedinger – Hirsch“, kap. 2.3.8.4  Počátek systematické řady byl rok 

1825 (X0=1825). Při zpracování byla testována prahová hodnota pro kulminační průtoky (výběr POT 

hodnot) mezi Q0=1000 až 2500 m3.s-1.  

Jako nejvhodnější varianta, která nevybočuje z rozmezí pravděpodobností (P= 0 až 1) se jeví 

Q0 = 1900 m3.s-1 . Potom k = 215 (celkový počet případů), s = 115 (počet v rámci systematické řady),  

h = 100 (část nesystematická), e = 14 (počet POT hodnot v systematické řadě). 
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Obr. 60.  Empirická čára překročení pro vybrané období 1500-2002 s prahovou hodnotou 1900 m3.s-1. Je použito teoretické rozdělení GP. 
Obrázek umožňuje srovnání odvozených hodnot pravděpodobnosti opakování s  platnými N-letostmi. 

 

Empirická čára překročení byla proložena teoretickým rozdělením „Generalized Pareto“ (GP) 

a to při použití odhadu  s pomocí L-momentů (Cv = 0,37, β =  1, šikmost = 0.060, st. odchylka = 0,68). 

Výsledná varianta rozdělení GP dává ve shodě s empirickým rozdělením nižší pravděpodobnosti 

opakování než v současnosti platné hodnoty, odvozené na základě řady 1825–2002. Hodnota Q100 je 

podle GP na základě řady 1481 – 2002 větší a namísto cca 4000 m3.s-1 vychází cca 4500 m3.s-1. 

Extremita VV 2002 odpovídá úrovni 200 až 300letého opakování (obr. 60). Příčinu lze vidět kromě 

rozdílu v metodice v následujících okolnostech: 
 

• Opravy hodnot některých Hk a Qk v řadě Novotného (1963b), a to např. pro povodně 1824 a 

1830. 

• Připojení velmi významného šedesátiletí 1770–1830, kde se vyskytují povodně na úrovni Q50, 

tj. cca 3500 m3.s-1 (1771, 1784, 1799, 1824, 1830). Jedna přesahuje úroveň Q100 (1784) a jedna 

je na její úrovni (1799). K nim přistupují další významné případy v letech 1804, 1827. 

V následujících „extrémních“ 60 letech se vyskytují VV na úrovni Q50 a výše v letech 1845, 

1862, 1872, 1876 a 1890 ve srovnatelném počtu. 

 

Na tyto výsledky musíme pohlížet v kontextu výsledků odvozených na základě systematické 

řady, naznačují však směr,  kterým by mohly být N-letosti korigovány.   
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4.2.4 Kumulace povodní do krátkých období   
 

V devět století dlouhé řadě povodňových extrémů jsou nápadné nejen extrémní kulminační 

stavy (resp. průtoky), objemy povodní, trvání povodní apod., ale také nakupení těchto extrémů do 

poměrně krátkých období (desetiletí, pětiletí, či jednotlivých let, případně období roku), ke kterému 

ojediněle dochází.  

Méně očekávatelná, nicméně velmi podstatná, jsou tato nakupení v letním období. Takové 

opakované povodně postihly povodí dolní Vltavy zejména v 16. století (tab. 26). Nejvýznamnější 

epizoda tohoto druhu je zaznamenána v květnu až červnu 1582, podrobněji zpracována Ellederem a 

Kotyzou (2007). Z uvedeného přehledu je zřejmé, že většinou měly kulminační stavy, či průtoky 

jednotlivých epizod, tak jak šly za sebou, vzrůstající tendenci. Tento vcelku očekávatelný scénář je 

doložen u významnějších případů 1481, 1515, 1582 a 1750. Menší předběžná povodeň, s předstihem 

cca 30 dní předcházela i stoleté povodni v roce 1890. Do tohoto schématu zapadá i velká voda v roce 

2002 s předběžnou povodní  v desetidenním předstihu. Uvedené schéma nelze ale uplatnit na všechny 

letní extrémní povodně, vybočuje povodeň na přelomu červenec/srpen v roce 1432 i srpnová povodeň 

roku 1501. Oba případy jsou spojené s významným předchozím suchým obdobím. 

 

Tab 26. Letní opakované vrcholy povodní ve vybraném období let 1480 až 1750 

Rok Květen Červen Červenec Srpen Září 
1481  1/ 2700, 5.6., 2/ (+13) 3000, 18.6.   
1515  1/ 2000, 30.6.  2/ 2600, 30.7. (+30)  3/ (?) 3.9. (+34) 

*  1533   po 3.7. (13krát VV) 
povodeˇmn) 

  
1569  1/ 2900, 30.6.  2/ Q?, 16.7. (+16)   
1582 1/ 2700, 12.5. 2/ 3000, 12., (+31)    
1592   1/ >500, 26.7. 2/ >500 (+?), 

24.8.(+30) 
3/ >500, 
23.9.(+30) 1593  1/  >500, 14.7. 2/ >500, 6.9.   

1617  1/ >500, 8.6.  2/ >500, 1.8. (+23) 
(+53) 

 
1750  1/ 2000, 17.6. 2/ 2200, 12.7. (+30)    

 

Pozn. údaje jsou uvedeny v sledu: pořadové číslo/ Qk [m3.s-1], datum, (počet dnů od předchozí kulminace pokud byla),  

*povodeň na Labi prokázána. 

  

Zimní opakované povodně jsou běžnější. Osamocená zimní „sněhová“ povodeň bývá spíš 

výjimkou. Typickým příkladem je série zimních povodní v zimě 1819/1820, na kterou upozorňuje 

Krolmus (1845). Prvá,“vánoční“  fáze povodně byla způsobena táním velkého množství sněhu (cca 60 

cm), druhá, lednová fáze přišla po čtyřtýdenním ochlazení (sněhová pokrývka opět cca 60 cm). Sérii 

ukončila březnová fáze (tání cca 30 cm sněhu) 4. Nebezpečné vzhledem předběžné tvorbě ledových 

bariér jsou krátké méně významné povodně před hlavní povodní. Typickým příkladem je stoletá 

povodeň v únoru 1799. Následné povodně po významné povodni nastaly v roce 1784 a to ještě více 

                                                           
4  Václav Krolmus (1790-1861) uvádí pouze všeobecný popis výšek sněhu zcela bez dalších podrobností. Pokud 
vycházel z vlastní zkušenosti, může se tento údaj vztahovat k Mšenu, kam byl v r. 1819 z trestu přeložen z Lysé 
nad Labem. Na místní faře působil až do r. 1823, Sojka(1862). Zmiňované výšky sněhu mohou tedy 
reprezentovat oblast Dokeské pahorkatiny s nadmořskými výškami mezi 300 až 500 m n. m. 
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než měsíc po hlavní povodni. Opakované epizody zimních povodní se vyskytly např. i v zimních 

obdobích 1740/1741, 1753/1754, 1770/1771, 1783/1784, 1826/1827, 1829/1830 atd. 

Příkladem let s významnou povodňovou aktivitou je rok 1432 s třemi povodněmi dosahujícími 

extremity Q50 (dvakrát) a větší než Q100 (jednou) a rok 1598 s dvěma případy kategorie Q50 až Q100. Na 

Moravě zmiňuje Brázdil et al., 2005 ještě další případ, ke kterému došlo patrně na přelomu října a 

listopadu 5. Kumulace takto významných povodní s vysokou extremitou na značně velké ploše povodí 

Vltavy v jednom roce se později již nevyskytla. Výjimečnost roku 1598 dokresluje i extrémní 

povodeň, ke které došlo ještě 24. prosince téhož roku v Římě. Ta reprezentuje prokazatelně 

nejvýznamnější případ od r. 1322, případně od r.1180, Aldrete (2007) . 

4.2.5 Historická paměť a frekvence povodní 
 
Délka předložené řady poskytla příležitost k porovnání teoreticky odvozených 

pravděpodobností opakování povodní s prodlevami mezi odpovídajícími povodněmi (období mezi 

povodní a případem, který je stejný nebo významnější). Právě tato druhá veličina hraje rozhodující roli 

z hlediska fenoménů připravenosti, zranitelnosti, dopadů a následného subjektivního hodnocení  

povodně 

 
Tab. 27 Přehled dobových hodnocení povodní na základě vztahu k předchozímu srovnatelnému 
případu  
 
Rok Dat hodnocení    Poznámka z DZ 
1118 9. !!!   Naprosto mimo historickou, je uvedeno: „nepamatováno od potopy světa“ , K. 
1432 1.4. >40L_  Doslova od r. 1392, patrně od povodní 1367 až 1374. K. 
1432 31.7. !!!!   Naprosto mimo historickou paměť, opět : „nepamatováno od potopy světa“ . K. 
1481  od r.1432  Nejvýznamnější od protržení Karlova mostu, tj. od r. 1432. K. 
1504  !!!Z   Zřejmě nejvýznamnější zimní povodeň po dlouhou dobu. K. 
1582 12.6. !!!   Nejvýznamnější případ od r. 1501. K. 
1598 17.3. >100L  Nejvýznamnější od r. 1501, tudíž překonala VV 1582. K. 
1598 25.8. !!!   Překonala jarní povodeň téhož roku. 
1675 15.6. !!!   Nejvýznamnější případ od r. 1598. K. 
1777 5.2. !!!   Nebyla pamatována, Hlaváč (1977) 
1784 28.2. !!!   Mimo paměť, též od r. 1501 nebo 1675 není pamatováno. Elleder, Munzar(2004) 
1785  1750  Jako 1750, Kynčil  (1982) 
1824  od r.1784  Od r. 1784, např. Hlaváč( 1977)  
1830  od r.1824  Nejhorší povodeň od r. 1824 
1845  r.1784  Stejně jako 1784, např. Hlaváč( 1977) 
1890    Porovnávána s PZ1784 a 1845 u SM 
2002  Q500  Pravděpodobnost opakování v průměru jednou z 500 let  
  
Pozn.  
K  vychází z DZ, které uvádí Kotyza et al.(1995), Hlaváč (1977), Elleder, Munzar (2004) a dobového tisku z r. 1845. 
!!!  VV nebyla pamatována,  
>XL  nebyla pamatována x let, 
od r. X srovnatelná povodeň nebyla od r. X pamatována,  
r. X stejná jako v r. X. 

                                                           
5  „...Dopis č. 235, Adamovi Slavatovi  (5.11.1598): „ …povětří vlhké a nestálé, z něhož tak veliké vody pošly, 
tak, že ačkoli jsme již toho roku čtyrykráte před tím měli, avšak k tomuto nynějšímu rozvodnění ani přirovnání 
žádného jest nebylo…“ , Brandl ed. (1871). Karel Starší ze Žerotína napsal dopis na zámku Rosice u Brna. 
Zpráva se ale zjevně vztahuje k rozsáhlejšímu rozvodnění Dyje, Svratky či Moravy. Vysvětluje dále, že nemůže 
pro velkou vodu odeslat posly do Uher.  
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Obr. 61. Časové odlehlosti mezi odpovídajícími si povodněmi ve vztahu ke kulminačním průtokům pro celé období 1118—2002. 
Poněkud odlehlé hodnoty pocházejí z počátečních dvou století s menším počtem dat. Pro srovnání jsou vyneseny i platné doby opakování pro 
Vltavu v Praze. 

 

 

 

Dobové pokusy o vystižení extremity jednotlivých povodní v Praze počínaje r.1118 obsahuje 

tab. 27. Jsou zaznamenány prakticky všechny významné povodně (chybí VV: 1272, 1273, 1342, 1501, 

1655) a hodnocení není v rozporu s objektivnějšími záznamy. Překvapivě v této souvislosti působí jen 

zpráva ze zimy 1777, tedy období postupně vzrůstající frekvence povodní po delším časovém úseku 

bez Q100. 

O vývoji názoru na hodnocení extremity povodní svědčí hodnocení z r. 1118 a poslední z 

r. 2002. Obě ve svém důsledku znamenají totéž, že událost byla mimo jakékoliv srovnání. 

Odlehlosti mezi odpovídajícími povodněmi v závislosti na velikosti průtoků jsou vyneseny 

v obr. 61. Pro srovnání jsou znázorněny i aktuálně platné hodnoty pravděpodobnosti opakování. 

V pásmu povodní Q50 až Q100 je vidět, že k výskytu povodně na stejné či vyšší úrovni došlo v 

minulosti dvakrát v témže roce (1432, 1598), relativně brzy již po 20 až 40 letech, ale v některých 

případech se jednalo o 100 až 160 let.  
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4.2.6 Sezonalita povodní a její kolísání v průběhu posledních 1000 let   
 
Celkový přehled o sezonalitě pražských vltavských povodní podává obr. 62 s vynesenými průtoky 

podle pořadových dnů v roce. Tento graf jen potvrzuje typický roční běh pražských povodní se dvěma 

(zimní a letní) vrcholy obalové křivky. Obalovou křivkou je zdůrazněn stoupající trend povodňových 

vrcholů do počátku dubna (VV- 1845), následný prudký pokles a další vzestupný trend vrcholící 

v srpnu a září (VV-1118, 1432 a2002). Prudký pokles obalové křivky s minimem v listopadu  

(VV-1964)  je střídán oživením počátkem zimy v prosinci (VV-1432). Otázkou určité proměnlivosti 

tohoto schématu sezonality povodní se zabývá další shrnující text. 

 
 

 
 
Obr. 62. Odhadnuté kulminační průtoky za celé období 1118-2002. Rozložení průtokových maxim potvrzuje známé schéma o dvou vrcholech kdy 
dochází ke kumulaci extrémních povodní. Obalová křivka zvýrazňuje nejvyšší maxima pro příslušná období. 
 
 

Zavedená typizace výskytu povodní do 11 kategorií měla poukázat na ustálený převažující 

výskyt povodní v určitém období roku, případně  na jeho proměnlivost. Průběh četnosti jednotlivých 

typů v chronologických grafech potvrdil, že se nemůžeme dívat na sezonalitu povodní jako na zcela 

ustálený stav. 

Čáry kumulativní četnosti jednotlivých typů (bez prahové hodnoty), obr. 63, poukazují na 

časový vývoj jejich frekvence. Nápadný je zlom u většiny typů v 16. století (vyšší frekvence) a na 

začátku 17. století (snížení frekvence), který je ovšem zčásti ovlivněn nedostatkem DZ. Nejvíce 

nápadné jsou změny u únorového typu (WF2) a u červencových povodní (SJL). 
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 U typu WF2 se však tento zlom (obr. 64) objevuje také u výběru hodnot nad Q10 (zavedení 

POT: Qk > Q10=2130 m3.s-1).  

 
Obr. 63.  Čáry kumulativních výskytů jednotlivých typů VV zavedených pro studium sezonality v období let 1100 až 2000. Vodorovná 
šipka označuje období nižší frekvence typu WF2 od r. 1600 do poloviny 18. století. Svislá zvýšenou frekvenci SJL v druhé polovině 16. století  
 

 

 

Obr. 64. Čáry kumulativních výskytů  stejných typů při vyšším prahu POT na úrovni  Q10.  Vodorovné šipky označují postupný útlum 
letních povodní SJL od poloviny 18. století až po jeho absenci na této úrovni. Podobně se chová typ SJU od poloviny 19. století. Naopak typ 
WF2  zaznamenává mezi r. 1660–1790 po stoletém útlumu vyšší frekvenci výskytu až po počátek 20. století. 
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Za pozornost stojí také vývoj letních typů SJU a SJL, jejichž úbytek zejména pro vyšší práh nad 

Q10 je nápadný dokonce v posledních dvou až třech stoletích. Přitom právě typ SJL  byl velmi 

frekventovaný při extrémních povodních v Krkonoších v letech 1858, 1888, 1897 a 1978. V povodí 

Vltavy v Praze tento typ povodní však dosahoval maximálně právě prahové, nebo nižší hodnoty. Pro 

Vltavu je významnější v posledním období pro takto nastavený práh pozdní letní typ  SAS (např. 1890 

a 2002) a ze zimních WM2 (např. 1845, 1940, 2006). 

 

Pokud jde o celkový pohled na povodně z hlediska převahy letního či zimního typu , byl 

použit výběr POT: Qk>Q10. V obr. 65 jsou vyneseny klouzavé (pro 31 let) rozdílové sumace mezi 

počty letních a zimních povodňových případů. Graf poukazuje na převahu výskytu letního typu nad 

zimním v kladném oboru, nebo převahu zimního v záporné části. Zřetelně „letní“ vrcholy jsou v 16. a 

začátkem 18. století. Méně výrazný je vrchol na konci 19. století. Výraznější převaha zimních případů 

je patrná mezi  roky 1620 a 1850, ovšem  s již zmíněným přerušením zejména začátkem 18. století.   

 

 

Obr. 65. Čáry klouzavých 30 - letých rozdílových sumací mezi letními (S) a zimními typy (W) a to opět při vyšším prahu POT na úrovni 
X0  Q10. Četnost poukazuje na převahu letních případů (kladné hodnoty) nad zimními (záporné hodnoty)  např. v období 1450–1580, 
případně na počátku 18. století.  

  

 Pokud budeme hodnotit jen významné případy (POT: Qk> Q50), tab. 28, situace se 

zjednodušuje (obr. 66). Nejčastější variantou zimní povodně byl typ WM2 - výsledek nebezpečné 

kombinace prodloužené tuhé zimy a následného vpádu teplého vzduchu od Z až JZ s dešťovými 

význačnými srážkami. Tato varianta se vyskytla od prvé dekády března do prvé dekády dubna v 
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celkem 6 případech (tedy 29 % případů). Jsou to případy 1272, 1367, 1373, 1432, 1598 a 1845. Typ 

WF2 s oblevou v druhé až třetí dekádě února je velmi frekventovaný, nicméně v případě extrémních 

povodní se realizoval jen čtyřikrát a to v letech 1374, 1655, 1784 a 1799, což činí  cca  20 % případů. 

Je možné sem řadit i případ z roku 1342, který začal před začátkem druhé dekády, pak se zvýší podíl 

na 22 %.  

Tab. 28. Přehled četnosti extrémních povodní (>Q50). 

Typ N Období Roky 
WJF 2 přelom ½ 1342, 1862 
WF2 4 10.2.-5.3. (1342), 1374 , 1655, 1784 a 1799 
WM2 6 10.3-5.4. 1272, 1367, 1373, 1432, 1598 a 1845 
SJU 1 10.6.-10.7. 1675 
Sas 7-8 5.8.-10.9. 1118, 1273, (1432), 1370, 1501,1598,1890 a 2002 

 
Typ  zavedené typy sezonality pro povodně, N  počet případů 

 

Povodeň na přelomu ledna a února, WJF, nebo začátkem února bývá na této úrovni vysokého 

prahu relativně nejméně častým případem. Jsou doloženy jen případ z let 1342 (je na hranici období) a 

1862. V povodí středního Labe jsou k tomuto datu doloženy extrémní povodně v letech 1846, 

podrobněji Elleder (2006a) a počátkem února 1775. U letních stoletých povodní je pravděpodobné, 

často zmiňované schéma postupu tlakové níže po dráze Vb, v poslední době např. Brázdilem et al. 

(2005).  

 

 
Obr. 66. Vývoj sezonality  povodní při užití vysokého prahu X0 Q50 (tedy Qk>Q50) v období posledních 9 století. Obrázek poukazuje na 
kumulaci významných letních povodní v období MWA(1150-1300) a zimních povodní v období LIA (1550–1850). V tomto období se 
vyskytly patrně jen tři takto významné letní případy. Prvý byl v srpnu roku 1598, druhý uprostřed  tzv. Maunderova minima (1638-1715) 
v červnu roku 1682 a poslední v období tzv. Daltonova minima (1790-1830) v červnu roku 1824. 
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Tato situace byla prokazatelně příčinou povodní v letech 1890 a 2002. Obdobné příčinné 

schéma by se patrně dalo prokázat i u povodní v letech 1432, 1501 a 1598, zatím jen podle dobových 

zmínek o silných deštích a povodních v Alpském prostoru na jih od našeho území. Nejčastějším letním 

typem je typ z pozdního léta, srpna a začátku září, typ SAS, je dokladovaný v letech 1118, 1273, 1370, 

1501, 1598, 1890 a 2002, tedy v sedmi případech, tj. případ s maximální četností 33 – 38 % případů. 

Extrémní povodeň z roku 1432 se po přepočtu data dostává na hranici tohoto období.   

Z hlediska četnosti povodní je velmi významné i „medardovské období“ – SJU. Mezi extrémní 

případy (Q50-100) se však dostal jen případ z roku 1675, i když této úrovně, jak se vyhodnocením 

záznamů z Klementina ukázalo, dosáhl také kulminační průtok r. 1824. 

 

 

4.2.7 Extrémní povodně a 179-letý cyklus slunečního pohybu 
 

Rekonstruovaná řada kulminačních průtoků za období 1118 – 2002 představuje celkem šest 

cyklů 179-letého cyklu SIM. Přehled všech šesti cyklů s výčtem extrémních nebo význačných případů 

povodní se zohledněním zimního či letního typu je v tab. 29.  

 

Tab. 29. Přehled posledních šesti cyklů SIM a významných povodní v jejich rámci.   

 Cyklus Nad Q100 Q100 až Q50  Q30 až Q50 
1 1062-1240 1118   
2 1241-1418 1342 1272,1273,1359, 1367, 1370, 1374  
3 1419-1597 1432 1432III , 1432XII  , 1501 1445, 1481, 1531, 1537,1568*, 1570, 1569**  
4 1598-1776 1655 1675, 1598III , 1598VIII , 1629 1615, 1682, 1712,1736*,1771 
5 1777-1955 1784, 1845  1799, 1824, 1862, 1890 1804, 1827,1830,1872, 1876, 1900*, 1940 
6 1956-2133 2002   
 

Pozn.:  v tabulce vyznačené, chronologicky řazené povodně se nacházejí většinou v počáteční části cyklu (130 let),  
* označuje prvou povodeň v druhé (50 let) části cyklu, která se vyznačuje relativně pravidelnou trajektorií SIM, 
 ** následují ještě VV1582, 1587. 
modře jsou vyznačeny zimní, červeně  letní, černě nejisté případy, index označuje měsíc, pokud by mohlo dojít k záměně. 

 

Výskyt všech odhadnutých kulminačních průtoků v rámci 179-leté periody SIM byl znázorněn 

graficky v obr. 67. U takto vzniklé množiny bodů byla vykreslena detailnější (pracovní) obalová čára 

uzavírající přibližně jejich výskyt v závislosti na čase (179 let cyklu) a obalová čára výsledná.  

Červeně jsou vyznačeny nejvýznamnější případy VV  spadající do jednotlivých období.  

 Zobrazení poukazuje na poklesový trend mezních hodnot (výsledné obalové čáry) VV 

přibližně s nárůstem počtu let od počátku periody. Je také patrné značné kolísání v prvých 30 letech 

periody.  
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Lze konstatovat, že v závislosti na počtu let od začátku cyklu dochází k poklesu  výskytu povodní 

v pásmu přibližně nad úroveň Q30 . 

Extrémní případy z let 1432, 2202 a 1118 se vyskytly v prvých 60 letech cyklu, naproti tomu  

uprostřed období se kolem pořadového roku 40, je zjevná absence významnějších případů. Byla 

zaznamenána maximálně VV na úrovni 2000 m3.s-1. Následujícímu období 30 let od roku 60 do roku 

90 dominují povodně v letech 1845, 1501 a 1862. 

 Prakticky všechny případy jejichž kulminační průtok byl odhadnut na více 3500 m3.s-1 nastaly 

do r. 130 , resp. 140 v rámci periody. Poblíž obalové křivky v období posledních 50 let jsou jen letní 

případy z let 1568, 1582 a 1736 nebo případy zimní z let 1771 a 1940, všechny s maximy mezi 3000 

až 3500 m3.s-1. 

 

 

Obr. 67. Kulminační průtoky pražské řady 1118 – 2002 vynesené v časovém měřítku cyklů SIM. Dva trojúhelníky vyznačují 50-letou 
část periody  níž se předpokládá nižší frekvence extrémních jevů. Tenkou čarou je naznačena „detailní obalová čára“ zdůrazňující 
nejvýznamnější povodňové případy v přibližně v 5 až 10-letých úsecích. Silně je vyznačena hlavní obalová čára kulminačních průtoků 
v závislosti na pořadovém roce. Obrázek poukazuje na kumulaci většiny extrémních případů mimo poslední padesátiletí a kumulaci 
nejvýznamnějších extrémů v prvých 70 až 120 letech.cyklu.  
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Obr. 68. Klouzavé 30-leté sumace kulminačních průtoků postupně  pro Qk>1000, 2000, 3000, 4000 m3.s-1 (čáry K) a počty 
zaznamenaných případů v jednotlivých letech pro Qk>1000  (čára F). 

 

Přehled klouzavých četností povodní na různých hladinách POT (pro prahové průtoky 

Qk=1000, 2000, 3000, 4000 m3.s-1) uvádí obr. 68. Ten zřetelné ukazuje, že trend ubývání povodní 

směrem od začátku ku konci cyklu se uplatňuje přibližně od povodní na úrovni Qk = 3000 m3.s-1 (33 

případů). U středních povodní kolem 2000 m3.s-1 (v obr. 68 čára K2000) je vliv nezřetelný, naopak 

méně významné povodně jsou kumulovány do posledního 50-letého období (v obr. 68 čára K1000). 

Přestože je vidět sdružování význačných případů povodní v prvých 130 letech dosti zřetelně, 

je použit pro orientaci i graf 30-leté klouzavé četnosti výskytu případů v jednotlivých letech periody 

(žlutě). Šedý segment kruhu odpovídá fázi nepravidelného pohybu SIM (130 let), zelený segment jeho 

pravidelné fázi (50 let). Graf jednoduše vyjadřuje absenci extrémních případů ve všech periodách SIM 

v zeleném segmentu.  

 

V povodí Vltavy představovalo 130-leté období slunečního cyklu podstatně větší riziko pro 

výskyt katastrofálních povodní, než následující příznivé období 50-leté. Toto pravidlo nebude zřejmě 

platné v takto jednoduché podobě, jak poukazují stávající výsledky.  
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Obr. 69. Vybrané povodně při vysoko nastaveném prahu Qk> Q50, v rámci 179-letého cyklu (chronologicky po spirále ve směru 
hodinových ručiček) a jejich 30-letá klouzavá frekvence. Zeleně vyznačený segment kruhového grafu souvisí s posledním padesátiletím bez 
významných povodní. 
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5 Diskuse 

 

Historické hydrologie, do jejíž sféry  proxy-data  patří, měla anebo ještě má v České republice 

jisté, snad mírné zpoždění proti západoevropským zemím.  Tato situace může souviset s několika 

specifiky, které můžeme jmenovat: 

• Hydrologie se v ČR v podstatné míře vyvíjela jako hydrologie inženýrská, důležitá byla proto 

spíše aplikační hlediska. Jistá skepse k využití předinstrumentálních dat ještě přetrvává a je 

podmíněna obavou z očekávané vágnosti a nespolehlivosti předkládaných dat. 

•  Ve využití historických údajů o povodních předstihli často hydrology alespoň u nás kolegové 

z jiných oborů: meteorologie, klimatologie či archeologie a historie. 

• Využívání proxydat se zužuje spíše na využívání dokumentárních zdrojů, a to zejména 

s ohledem na zatím nízkou efektivitu využitelných metod v našich klimatických podmínkách. 

• Rozvoj využití dokumentárních zdrojů a nesystematických dat byl podmíněn také rozvojem 

výpočetní a reprodukční techniky, který byl u nás z historických důvodů do 90. let poněkud 

opožděn. 

• Impulsem k zintenzivnění výzkumu v této oblasti byl skokový nárůst extrémních povodní po 

povodňové pohromě roku 1997 a 2002, který vedl stejně jako v podobných případech 

v minulosti k zvýšenému zájmu o problematiku povodní.  

Námitky, které je možné vznášet vůči datům charakterizujícím hydrologický režim v období 

předinstrumentálních nesystematických záznamů a eventuální námitky vůči odvozené řadě 1118–

2002, se dají shrnout do několika bodů:   

• Kulminační stavy byly zaznamenány nepřesně a značky mohly být přemístěny. 

• Změna poměrů, tj. přirozených i umělých daných zásahy člověka (v daném případě intenzivně 

urbanizovaného okolí Vltavy v Praze), jejichž rozsah lze těžko popsat a tím i nižší spolehlivost 

odhadu kulminačních průtoků. 

• Jen částečná spolehlivost regresních vztahů k jiným profilům. 

• Obtížnost např. statistického zpracování nesystematických údajů.  

Tyto překážky byli nuceni překonávat i odborníci z Německa, Itálie, Francie, Španělska, 

Velké Británie a USA, kde se výsledky historická hydrologie začaly využívat dříve než u nás. 

Množství zatím málo využitého českého historického materiálu poskytlo možnost poukázat na 

užitečnost dat z ranně instrumentálního a předinstrumentálního období, a to na příkladu poměrně 

exkluzivním, tj. s pomocí záznamu pražských povodňových maxim. Zpracování tohoto úkolu bylo 

však podmíněno překonáním obtíží spojených se samotným profilem, kde se hladiny zaznamenávaly 

(profil u Křížovnického kláštera a Staroměstských mlýnů), tak jeho širším okolím. Sudhaus et al. 

(2008) nedoporučují, aby vybraný profil byl spojen s mostem či jezem (princip moderní hydrologie), 

což v této striktní podobě nebylo možné splnit.  Na druhou stranu poloha profilu u Křížovníků pod 
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Karlovým mostem a teprve na začátku zdrže Helmovského (dříve Novomlýnského) jezu je vcelku 

výhodným a navíc historicky nejvíc stabilizovaným profilem v Praze. Podmínkou porozumění 

mnohým dokumentárním zdrojům i jejich interpretaci byla nutná znalost historického místopisu Prahy, 

lokálně někdy velmi detailní.  Získané znalosti o úrovních VV a historického terénu byly 

sumarizovány do plánu zaplavování historického Starého Města. To umožnilo i rekonstrukce 

hydrogramu povodně 1784 postupem, který nebyl zatím použit a byl publikován Ellederem (2010a).      

  Aby bylo možné odvodit a někdy jen ověřit hodnotu pražské kulminace bylo nutné provést 

podobné studie (v různé míře podrobné) i u významných historických měst na přítocích Vltavy 

(Sušice, Písek, Beroun, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou aj.) a u měst nad 

soutokem Labe s Vltavou (Hradec Králové, Kolín n. L., Brandýs n. L.) a pod soutokem s Vltavou 

(Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín).   

Pro zpracování množství dokumentárních zdrojů byla využita vlastní databáze KROLMUS 

postavená na půdorysu databáze PARADOX.  Obsahuje veškerá získaná a změřená data dotýkající se 

PZ, DZ, místopisu a měrných křivek. Využitelné informace z DZ byly transformovány do podoby řad 

vodních stavů či průtoků.     

    Předložená rekonstrukce pražské řady navazuje na starší pokusy Dlouhého (1889) a 

Novotného (1963b). Některá provedená geodetické zaměření PZ a interpretace záznamů podle 

Bradáče byla již využita ve společné publikaci Brázdila et al. (2005). Rekonstruovaná řada přináší 

především pokus o interpretaci chronologie povodní, kterou publikovali Brázdil et al. (2005). 

Rozšiřuje ji např. o klementinské záznamy vodních stavů a prezentuje sled pražských povodní ve 

formě, která může být předmětem dalšího hydrologického zkoumání. Povodňové vrcholy byly 

analyzovány nezávisle podle zaznamenaných dosahů vody, zaznamenaných škod, na základě odhadu 

průtoků na přítocích a podle regresních vztahů s údaji z profilů dolního Labe. Cílem bylo získat 

soubor odhadnutých kulminačních průtoků s vyznačením příslušné nejistoty odhadu. Právě poslední 

krok, tedy převod kulminačních stavů na průtoky, byl nutný i z důvodu snadnější kontroly odhadů 

výsledků v jednotlivých soutokových uzlech (tam, kde to bylo možné), dále z hlediska možnosti 

statistické zpracování historických dat. Podobný postup zvolili i Calenda et al. (2009) při výpočtu N-

letých průtoků Tibery v Římě (období 1422–1965) a nebo Macdonald et al. (2006) při zpracování 

skotské řeky Tay v Perthu (období 1210–1951). 

V případě profilu Staroměstské mlýny a Křížovnický klášter autor přijal předpoklad přibližné 

stability měrné křivky. Tento předpoklad je založen na existenci pevných jezů, jejichž normály byly 

předmětem kontroly, dále na základě existence Karlova mostu. Uvedená situace mohla jen těžko 

připouštět větší změny. Pokud k nim došlo, musely být korigovány. Je potřeba přihlédnou i k existenci 

a provozu tzv. Rudolfovy štoly ve zdrži Novomlýnského jezu, která je v provozu od r. 1593.  

Velmi zajímavé je porovnání s dnes již 20 let starým pokusem Svobody (1990) doplnit 

pražskou řadu na základě regresního vztahu s Drážďanami. Tato myšlenka spočívá na skutečnosti, že 

drážďanská kulminace je ve značné míře výsledkem vltavské povodně. Problémem je, že toto pravidlo 
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neplatí do důsledku a jeho uplatnění může být zkresleno, např. ledovou dřenicí, a několika dalšími 

vstupy. Podle nových zjištění, např. zaměřených povodňových značek, jejichž výška v r. 1990 nebyla 

známá (všeobecně byla neznámá až donedávna) jsou zřetelné rozdíly. Jako příklad uvedeme povodeň 

r. 1675. Svoboda (1990) uvádí výšku podle regresního vztahu 320 cm a průtok 2700 m3.s-1, ale značka 

je reálně výšce 487cm a proto byl kulminační průtok odhadnut na 3800 m3.s-1. U případu r. 1682 vyšlo 

podle přístupu na základě dosahu vody k popsanému místu (Dům Zlatý kříž na Poříčí) alespoň 3000 

m3.s-1, Svoboda (1990) přiřazuje kulminační průtok 1700 m3.s-1. Podobný příklad dávají doklady o 

velkých škodách odnesením vorů a dřeva r. 1651, kdy Svoboda (1990) udává pravděpodobně velmi 

malý průtok 1640 m3.s-1. Shodné, nebo téměř shodné jsounaopak např. odhady pro povodně v letech 

1501, 1655 nebo 1736. To je důkazem, že správná myšlenka musí být u proxy-dat, pokud je to možné, 

konfrontována s jinými přístupy. 

Poněkud jiný postup zvolili Herget et al. (2010) pro Kolín nad Rýnem, kde chyběly pevné jezy 

a situace se pronikavě změnila v 19. a 20. století. Historické průtoky byly získány hydraulickým 

výpočtem ze znalosti přibližně 100 let starých příčných profilů a průměrné rychlosti „zařezávání 

koryta“. Vyloučeny byly zimní povodně z obavy před ovlivněním ledovými bariérami.  

Pražský profil pod Karlovým mostem nebyl do té míry těmito jevy alespoň u povodní od Qk= 

2500–3000 m3.s-1 ovlivněn. Ledové dřenice vznikaly v Praze za nižších stavů a nástup významné 

povodně je, jak vyplývá z historických dokladů, vždy ukončil. Jasně to potvrzuje i přehled dřenic mezi 

lety1800-1851, shromážděný klementinskou observatoří, který uvedl Fritsch (1851).  

Systematická část řady byla opravena v časovém úseku 1825–1831. Navíc na část nově 

připojených či opravených záznamů z Klementina (1800–1824) můžeme pohlížet jako na řadu se 

všemi významnými kulminačními průtoky, tj. jako na řadu bezmála systematickou. Podstatně nižší 

hustotu záznamu mají ale připojené klementinské záznamy z let 1781–1799.  

Srovnáním DZ a logických vazeb se ukázalo, že některé VV byly výsledkem přepisů anebo 

dokonce chybně přečtených PZ či chyb v DZ.  Jako příklad lze uvést PZ 1683, kterou uvádí Kotyza 

(1995). Ve skutečnosti se jedná PZ-1784 nalezenou při terénním průzkumu na mlýně v Hoříně u 

Mělníka. Podobně PZ-1717 v Praze byla přesvědčivě doložena jako špatně (již od r. 1845) čtená PZ-

1712. K tomuto konkrétnímu příkladu byly uvedeny podrobněji některé příčiny, které mohou mít 

obecnější platnost. Tyto příklady svědčí o nutnosti proxy-data paušálně neodmítat, ale vždy 

prověřovat. Svědčí to i o tom, že těmto údajům musí být věnována stálá a systematická pozornost.    

Rekonstruovanou řadu je nutné považovat za další pokus o opravu a doplnění, nikoliv 

definitivní podobu pražské řady. Potenciál k jejímu doplnění a opravě lze tušit v množství zatím 

nevyužitých DZ jak pro horní části povodí, tak pravděpodobně i v některých dosud neznámých, či 

nezvěstných zdrojů i pro samotnou Prahu. Typickým příkladem jsou jen málo dokumentované 

povodně „pobělohorského období“.  

Velmi slabě jsou dokumentovány např. i povodně ze 60. a částečně i 70. let 18. století, tedy z 

relativně nedávné doby. Jako příklad je možné jmenovat v Praze zatím nedoloženou povodeň v únoru 



 128  

1768. Přesvědčivým dokladem z horních částí povodí je těžké poškození mostu v Písku (zřícení 

mostní věže) nebo zničení mostu přes Lužnici v Táboře. Kromě toho byla právě tato povodeň jedna 

z nejvýznačnějších povodní na Dunaji ve Vídni (Beiträge zur Hydrographie Österreichs,1908).   

 Využití metodiky na zpracování čár překročení rozšířené řady zahrnující i nesystematickou 

část řady a aplikace výběru hodnot přístupem POT, naznačily možnosti při výpočtu pravděpodobností 

opakování. Využití metodiky ukázalo snížení doby opakování pro povodeň 2002 v Praze. Shodou 

okolností posun stejným směrem naznačuje pro skotskou řeku Tay (Macdonald, 2006).  

Nově doplněná a rekonstruovaná řada potvrzuje známý mechanismus sezonality se dvěma 

vrcholy, tj. kumulací význačných povodní v zimě a létě. Časová proměnlivost tohoto sezónního 

režimu s pravděpodobným důrazem na letní typ v období „Klimatického optima“ ve středověku, či 

větší frekvencí zimního typy v období tzv. „Malé doby ledové“ svědčí o citlivosti povodí Vltavy vůči 

kolísání klimatu. Ve větším detailu lze poukázat i na zvýšený výskyt povodní v červnu např. v 16. a 

17. století a naopak absenci červencových povodní (při výběru prahové hodnoty vyšší než Q10) od 

poloviny 18. století.  

 Důkazy o vlivu 179 – leté periody slunečního pohybu (SIM) ukazují na jednu z příčin, které 

mohou významně souviset i s nestacionaritou hydrologického režimu. Bylo poukázáno na souběh prvé 

fáze periody s výskytem nejvýznamnějších povodní a naopak na absenci těchto povodní na konci 

periody. Obalová křivka má podobně jako u sezonality typický chod (zde převážně poklesový trend), 

alespoň u VV s prahovou hodnotou nad Q30. Tato skutečnost vytváří potenciálně nebezpečnou 

kombinaci vedoucí k postupnému „vyhasínání historické paměti“ a k nástupu extrémních jevů ne 

postupně, ale náhle a bez přípravy na počátku každého z cyklů. K ověření platnosti mechanismu i u 

dalších extrémních hydrometeorologických jevů zejména u dalších významných povodí chybějí 

úplnější podklady. Jasně se však prokazuje význam proxydat a v našem případě zatím zejména 

dokumentárních zdrojů. Ten spočívá v možnosti mnohem většího odstupu od zkoumaných extrémních 

událostí, jejichž počet s časovou odlehlostí vzrůstá.   

Historická hydrologie může těžko soutěžit v přesnosti s naměřenými daty, může však v řadě 

případů potvrdit či vyvrátit hypotézy o zákonitostech, které hydrologický režim ovlivňují.   
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6 Závěr  
 

Cílem předkládané práce bylo upozornit na široký potenciál proxydat a tím i na místo, které by 

měly u nás postupně zaujmout ve vědecké či aplikované hydrologii. K využití těchto specifických dat 

poskytuje odborný rámec věda, která se konstituovala pod názvem paleohydrologie, pokud jde o 

geologické doklady, resp. historická hydrologie, pokud jde o využití dokumentárních zdrojů. Oba dva 

poměrně mladé obory u nás zatím hledají své pevné postavení ve vývojové linii. 

Práce obsahuje rešerši na dané téma, zaměřené na historické aspekty vývoje obou zčásti 

odděleně se vyvíjejících se oborů a zdůvodňuje prioritní zájem o oblast u nás zatím efektivnější 

historické hydrologie. Soustřeďuje se proto více na jeden z předmětů výzkumu, tj. na historii vývoje 

záznamu vodních hladin, a to i s počátky již od egyptských nilometrů. K předcházející odborné 

literatuře zabývající se dokumentárními zdroji a jejich užitím doplňuje nové poznatky zejména 

dotýkající se zdrojů epigrafických podkladů, obrazového materiálu nebo dobového tisku.   

   Jako materiál k obhajobě významu historické hydrologie posloužila rekonstrukce a doplnění 

řady pražských kulminačních průtoků, tedy příkladu z u nás nejvýznamnější tradice záznamů 

povodňových hladin. Tento záměr si vyžádal analýzu dokumentárních i historických místopisných 

zdrojů z povodí dolní Vltavy a zejména z intravilánu Prahy. Vyžádal si však i doklady z povodí Labe 

až po jeho závěrový profil v Děčíně a z území hydrologicky pro nás ještě významného, tj. 

hydrologicky navazující části v Sasku. Základní snahou bylo identifikovat a předložit co nejdelší řadu 

povodňových událostí v Praze, reprezentovanou zejména  kulminačními stavy a průtoky, resp. jejich 

odhady, doplněnými o typizaci povodní podle zavedených kategorizací. Hlavními podklady byly 

dokumentární zdroje dotýkající se přímo velkých vod v Praze, epigrafická dokumentace, zatím téměř 

nevyužité záznamy o povodních z meteorologické observatoře v Klementinu aj. Zvláštní pozornost ve 

výzkumu si vyžadovala specifická forma ranně instrumentálních záznamů ve škále využívající 

obličejové části gotické plastiky tzv. Bradáče.  

Rekonstruovaná řada obsahuje cca 300 kulminačních průtoků v letech 1118–2002 s různou 

mírou nejistoty provedeného odhadu. Přitom k objasnění některých sporných případů nebo případů 

extrémních či jinak význačných bylo třeba uplatnit zvláštní přístup. Metodologickým přínosem je 

způsob rekonstrukce hydrogramu povodně podle zpráv o zaplavení Starého Města v Praze. Tato 

aplikace využitá pro rekonstrukci povodně v r. 1784, byla zřejmě prvým počinem svého druhu, 

alespoň u nás, pokud se jedná o historickou hydrologii. Získané detailní informace umožnily kromě 

porovnávání kulminací i diskusi o dalších rozměrech povodní, jako jsou objemy povodňových vln, 

doby jejích trvání a postupové doby průtoků. Na základě koncentrovaných informací bylo možné si 

udělat představu i o dalších doprovodných rizikových jevech, tj. o tloušťce ledu, ledových dřenicích a 

o výšce sněhové pokrývky.  

Zpracování dat by bylo téměř nemyslitelné bez autorovy původní databázové aplikace 

KROLMUS, která byla rozvíjena po dobu cca 10 let, a to jak po stránce datové, tak po i stránce 
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aplikační. Databáze obsahuje v současnosti cca 8000 záznamů o hydrometeorologických jevech a 

údaje o cca 1700 profilech s povodňovými značkami nebo jinými záznamy velkých vod. Kromě 

vzájemně provázaných informací hydrologických, geografických, místopisných a historických jsou 

její součástí i některé metody, např. pro zpracování čar překročení kulminačních průtoků.   

Při zpracování kulminačních průtoků byl využit výběr hodnot nad zvoleným prahem, který 

umožňuje na rozdíl od obvyklejšího výběru ročních maxim, zpracování  i nesystematických dat.  

K analýze výsledné řady byla užita britská metodika umožňující zahrnutí neomezeného počtu 

historických kulminačních průtoků. Výsledky ukázaly pro stejné kulminační průtoky vyšší 

pravděpodobnosti překročení než současně platné návrhové veličiny.  Délka řady umožnila také 

sledovat frekvenci zavedených typů povodní podle období výskytu. U některých z nich byl potvrzen 

předpoklad jejich rozkolísanosti. Prokázaly se zřetelné výkyvy ve výskytu při vysoko nastaveném 

prahu pro výběr povodní, tedy u extrémních případů. Výrazně vzrostla frekvence zimních povodní 

zejména v období let 1600 až 1850. Proměnlivá byla i frekvence některých letních typů, např. nárůst 

červnových povodní a úbytek povodní ve vrcholném létě, např. pro druhou polovinu 16. století. 

Identifikovány byly také kumulace povodní do krátkých období za sebou a zejména u případů 

opakujících se letních povodňových případů.  

 Jako významná byla prokázána frekvence výskytů u extrémních povodní v závislosti na 179 – leté 

periodě pohybu Slunce vůči středu sluneční soustavy (SIM). Jde o fenomén zkoumaný již dříve 

v souvislostech jeho dopadu na průběh slunečního Gleisbergova cyklu, magnetického pole Země, 

povrchových teplot nebo např. indexů vulkanické činnosti. Celkem šest period SIM, které se kryjí 

s délkou předložené řady, vykazuje kumulace mohutných povodňových případů v počátečních 70 

letech cyklu. V posledním padesátiletí cyklu se tyto případy nevyskytly, nebyla dokonce překročena 

ani úroveň Q50.  Frekvence „běžných“ povodní však zde není nižší, spíše naopak. Toto pravidlo může 

vést k nebezpečnému cyklickému střídání období bez extrémních povodní a prudkému nástupu period 

s kumulací nejvýznamnějších povodňových případů. Období „povodňového klidu“ spojené 

s vyhasínáním protipovodňové paměti společnosti, může být vystřídáno nebezpečným skokovým 

nástupem „povodňového neklidu“. Na uvedenou skutečnost lze totiž nahlížet z pozice povodňové 

ochrany tak, že podstatná část tzv. instrumentálního období se kryje s popsanou fází periody bez 

extrémních povodní. To bylo naposledy vymezeno přibližně roky 1905 až 1956. Analýza předložené 

řady jasně poukazuje na to, že reálné prodlevy mezi extrémními případy byly buď velmi krátké 

(dokonce pouhé měsíce), většinou však trvaly 70 až 120 let, čímž opakovaně nastával útlum ve 

zkušenostech každé generace. Je zjevné, že nebylo možné čelit momentu překvapení jinak než 

evidencí historických případů.  

Uvedené skutečnosti svědčí o perspektivním významu  proxydat, resp. historické hydrologie 

avšak i paleohydrologie. Oba dva obory mohou podstatným způsobem právě na základě doplňkových 

dat a tedy prodloužení poznatků zejména o významných událostech v hydrosféře směrem do minulosti 
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přispět ke zvýšení povodňové ochrany. Proto se stává historická hydrologie a postupně i 

paleohydrologie nepostradatelným směrem v moderní vědecké hydrologii.  
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Seznam zkratek 

 

Místopisné zkratky 

KK  K řížovnický klášter 

SM  Staroměstské mlýny  

 

Zkratky z  historické hydrologie a paleohydrologie 

DZ  dokumentární zdroje 

Hk  kulminační stav  

MKP měrná křivka průtoku  

POZ  profil opakovaného záznamu (tj. profil PZ, kronikářských záznamů, instrumentálního měření)  

PSI  úroveň povodně dokumentovaná s pomocí mělkovodních sedimentů (palaeo stage indicators)  

PZ  (Datum) povodňová značka (Rok či datum kulminace)  

Qk kulminační průtok   

VV  (Datum) velká voda (Rok či datum kulminace 

ZNS Značka nízkého stavu 

 

Zkratky ze statistiky 

G  Gumbelovo rozdělení 

GEV typ extremálního rozdělení (generalized extreme value) 

GP  typ extremálního rozdělení, Pareto (generalized Pareto distribution) 

LN  Logartimicko-normální rozdělení  

TCEV typ extremálního rozdělení (Two components extreme Value) 
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Zkratky z meteorologie a geofyziky 

aa , Ap  linearní indexy intenzity MP (Ap zaveden 1975)  

GPH  hodnoty gravitačního pole (Geopotential High) 

ENSO Jižní oscilace (El Niño-Southern Oscillation) 

MP  magnetické pole 

NAO severoatlaintická oscilace (North Atlantic Oscilation), resp. její index  

K Wolfovo číslo vyjadřující počet slunečních skvrn (sunspot number)   

Kp poměr mezi přírůstkem horiz. složky MP a průměrnou hodnotou MP, též planetární index 

PMF pravděpodobná maximální povodeň (Probable maximum flood) 

PMP pravděpodobná maximální srážka (Probable maximum precipitation) 

SIM pohyb Slunce vůči těžišti (barycentru) Sluneční soustavy (Solar inertial motion) 

SLP Hodnota tlakového pole redukovaná na hladinu moře (sea level pressure) 

MM Maunderovo minimum r. 1645 - r. 1715 

LIA malá doba ledová (Little Ice Age)  

WMO Světová Meteorologická Organizace (World Meteorological Organisation) 

 
Zkratky historických jednotek a systémů 
 
Česká měrná soustava (ČM) byla oficielně užívaná do r. 1764 (prakticky mnohem déle), celorakouský 

systém (VM) byl zaveden r. 1764 a platil do r. 1876, kdy byl nahrazen metrickou soustavou, (zákonem  

23. července 1871 s platností od 1. ledna 1876).  

V práci jsou užity zkratky: ČM česká (pražská míra) VM vídeňská míra DM drážďanská míra. 

Na našem území (ČR) a navazujícím toku Labe přicházejí v úvahu v historické době zejména 

následující jednotky a měrné systémy:  

 
1 píď (ČM)=19,71 cm=1/3 lokte=10 prstů (ČM)   

1 prst (ČM) =1,9 cm  dlaň (ČM)=7,6 cm 1dlaň (ČM)= 4 prsty  

1 loket (ČM)=59 cm  loket (VM)=77,8 cm loket (DM)=56 

° sáh (ČM)=177 cm sáh (VM)=189,6 cm sáh (DM)=169 cm  

 ‘   stopa (ČM)=29 cm stopa (VM)=31,6 cm stopa (DM)=28 cm 

‘‘  palec (ČM)=2.5 cm palec (VM)=2.6 cm palec (DM)=2,4 cm  

 1 sáh fortifikační = 195 cm  

 

K převodu jednotek byly využitypodle doporučení Českého Metrologického Institutu (Internet. CMI) 

intrenetové zdroje (internet.converter), dále např. (internet.jednotky) a převody uvádí také Kynčil 

(1982). Při přepisu DZ je užit původní zápis staršího měrného systému: Sáhů°stop‘ palců‘‘  

 a tzv. diplomatický přepis starších textů z DZ do současné podoby, tedy např. náhrada „v“  místo 

původního „w“,  nebo „j“  místo „g“  apod.      


