
Povodně přitahovaly pozornost člověka zjevně ve všech dobách. Svědčí o tom častější 
zmínky o tomto druhu extrému již v nejstarších literárních pramenech. Frekvence 
zmiňovaných živelných katastrof v kronikách souvisí nejen s lidskou psychologií, 
a tedy atraktivitou tématu, ale i zcela racionálními důvody. Ty souvisí s historickou 
pamětí společnosti, pěstovanou, nebo zpustlou. 

Souputníky povodní na stránkách kronik, memoárů a soukromé korespondence 
alespoň u nás ve Střední Evropě jsou především požáry, sucha, vichřice a epidemie. 
Kauzální souvislosti mezi jednotlivými jmenovanými událostmi jsou více či méně 
zřejmé. Větší údiv může snad vzbudit dvojice povodeň a sucho. Ta se jeví spíše jako 
statisticky významná než kauzálně jasná. I když i zde lze příčiny pojmenovat. Stu-
dujeme-li historické povodně, můžeme kromě bohaté škály dokumentárních zdrojů 
využít informace odvozené z povodňových značek nebo zpráv o zatopení rozličných 
objektů či míst. Důkazy o historických povodních poskytují i rozličné stopy archeo-
logického či geologického charakteru. Může se jednat o nálezy určující stáří vrstvy 
na základě rozpoznání stáří předmětů přírodního, či umělého původu. Obvyklé je 
i hledání důkazů o dosahu povodní v terasovém systému nebo odstavených ramenech 
řeky metodami paleohydrologie. 

1. Metodika a datové zdroje

1.1 Zájmové území

Výběr zájmového území a zpracovávaného období může úzce souviset. V případě 
extrémních historických povodní je provázanost obzvlášť významná. Důvodem je 
omezenost „datové“ základny. Výběr území při studiu extrémních povodní v ČR se 
totiž nutně zužuje na dolní Vltavu, dolní Labe, event. Ohři, kde je k dispozici nejvíc 
literárních podkladů týkajících se povodní. V daném případě byly povodňové případy 
studovány na dolní Vltavě v Praze. 

Druhým důvodem je i význam Vltavy, která je z povodňového hlediska nejdůleži-
tějším tokem pro celé povodí Labe (nejen v ČR). Z ostatních důležitých povodích byly 
prozatím vybrány z historických materiálů jen nejvýznamnější případy, zejména pak 
ty, jejichž význam převyšuje případy z instrumentálního období hydrologie.

Historické extrémní případy povodní
v povodí Labe a Vltavy
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1.2 Zpracované období

V povodí dolní Vltavy je možno sestavit relativně věrohodné doklady o významných 
povodních přinejmenším od r. 1340, resp. od r. 1272, či dokonce od r. 1118. Určitým 
problémem, který se někdy může promítnout při popisu frekvence historických 
případů, je nerovnoměrná úroveň a četnost zaznamenávání povodňových případů. 
Četnost historických záznamů je tedy funkcí času, která má sice stoupající tendenci, 
ale neplatí to zcela obecně. V Praze jsou např. povodňové případy zaznamenávány 
častěji a přesněji v 16. století než v období pobělohorském (17. a částečně i 18. století). 
Důvody popsal např. Kotyza (2001).

Zprávy o povodních s přiřazením vodních stavů v Praze (či jejich odhadem) poprvé 
publikoval Dlouhý (1899), v současnosti Kotyza et al. (1995) a Brázdil et al. (2005). 
Podrobnější pohled na některé údaje o historických povodních a měření v Klemen-
tinu od r. 1781 jsou publikovány v závěrečné zprávě grantového úkolu VaV 650/6/03 
DÚ 02 Vliv, analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží, v kapitole 
věnované historickým povodním, Elleder (2005 D).

V našem případě považujeme za prvou skutečně věrohodně doloženou povodeň 
v září 1118. Cílový soubor reprezentuje tedy 9 století. 

1.3 Výběr podle extremity povodní

Byly vybírány povodně na úrovni Qk (kulminační stav) > Q₅₀. U starších případů (do 
r. 1481) splňují tento požadavek povodně, které v Praze přestoupily nižší terasu VIIc, 
resp. dosáhly terasy VIIb, což obvykle dokumentuje dosažení chrámů sv. Mikuláš 
a Jiljí, Hrdlička (2000). Od roku 1481 jsou to povodně se stavem vyšším než 420 cm na 
vodočtu „U Křížovníků“. Tento požadavek splňují podle nynějších poznatků případy 
uvedené v tab. 1. 

Pro účely této studie byly však vybrány pouze extrémní případy. Bylo to mimo jiné 
v zájmu homogenizace datového souboru, ale pochopitelně na úkor jeho četnosti. 
Nechá se tedy shrnout, že tento výběr byl dán třemi důvody: 

1. eliminovat nerovnoměrnosti v evidenci historických případů v různých obdo-
bích

2. eliminovat vliv dnes těžko postižitelných změn profi lu
3. ve vztahu ke kolísání klimatu je zjevně nutné se zabývat jen nejvýznamnějšími 

povodňovými jevy
Na základě tohoto kritéria bylo možné očekávat v průběhu 9 století průměrně 18 

případů na úrovni větší či shodné s Q₅₀. Pokud počítáme i případ z roku 2002, jedná 
se o 21 případů, viz tab. 1.

1.4 Metoda 

Při rekonstrukci extrémních povodňových událostí bylo možné využít metod paleo-
hydrologie, tedy metod využívajících analýzu sedimentů, výsledků poznatků arche-
ologů a písemných pramenů. V rámci této studie byly použity jen podklady získané 
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z archeologických výzkumů, literárních pramenů, povodňových značek a pravidel-
ných měření vodních stavů.

1.4.1 Paleohydrologie a archeologie
Metody založené na analýze informací archivovaných v sedimentech říčních teras, 
tedy metody palehydrologie, jsou často kombinovány s dokumentárními zdroji, Baker 
et al. (2003). Těchto metod bylo užito např. ve Španělsku při analýze historických po-
vodní řek Tagus, Ebro aj. Tyto metody nebyly v urbanizovaném prostředí Prahy užity. 
Byly však využity informace archeologické, v tomto případě zejména rekonstrukce 
středověkého terénu Prahy, Hrdlička (2000). Poznatky o vývoji terénu Starého Města 
jsou založeny na základě konzultací s PhDr. L. Hrdličkou, jejich shrnutí např. obsahuje 
publikace Hrdlička (2001). Tyto informace jsou využitelné zejména v souvislosti s po-
vodní 1432, kdy došlo k zaplavení terasy VIIb a dalšími případy povodní před rokem 
1481. Autor se přidržel zpráv o dosahu vody k budovám (kostely sv. Jiljí, sv. Mikuláše 
a sv. Linharta na Starém Městě) stojícím na hraně střední terasy VIIb, Hrdlička (2000). 
Zaplavení těchto míst je spojeno s extrémní povodní (cca nad Q₅₀). 

1.4.2 Zpracování dokumentárních zdrojů
Je obtížné krátce poukázat na všechny literární zdroje, které obsahují zmínky o ex-
trémech klimatu – zde tedy o povodních. Typologie těchto zdrojů byla publikována 
mnohokrát a naposledy souhrnně v Brázdil et al. (2005). Tato práce představuje u nás 
zároveň nejúplnější přehled věnovaný historickým povodním. Zmínky se vyskytují jak 
v kronikách, memoárech, osobní korespondenci, tak i dokumentech právní a ekono-
mické povahy, či v odborné literatuře. Je velkou výhodou, že dnes již existují poměrně 
obsáhlé soupisy i databáze těchto zdrojů, a to částečně i na internetu. 

K dispozici máme již několik zpracovaných edicí těchto zdrojů, zaměřených na 
rozličné projevy počasí a klimatu a nebo přímo na povodně. Pro oblast střední Evropy 
jsou to dnes Weikinovy kompilace, Börngen – Tetzlaff  (2000a, b), nebo publikace vy-
dávané Masarykovou univerzitou v Brně, v řadě „Dějiny klimatu v Čechách“, Brázdil 
et al. (1995, 2005). 

Je příznačné, že podnětem k vydání těchto prací v minulosti a také dnes byly častěji 
extrémní povodně nebo alespoň jejich výročí. Pro povodí Labe (tedy i naši oblast) je 
nejznámějším příkladem rozsáhlý soubor saského úředníka, ale také vědce Christiana 
Gotlieba Pötzsche (1732–1805) vydaný v roce katastrofální zimní povodně – v roce 
1784. Jeho nevýhodou je obtížná dostupnost a v menší míře pro nás i německý jazyk. 
Část textu v češtině je dostupná alespoň v edici Kynčila (1982). Výhodou a zároveň 
nevýhodou je přebírání primárních, dnes již zřejmě nedostupných zdrojů, jejichž 
stupeň věrohodnosti, či zkreslení lze těžko posoudit.

Ředitel Klementinské observatoře a bývalý jezuita Antonín Strnad (1746–1799) 
vydal soupis extrémních jevů v roce 1790 (Strnad, 1790), tedy o 6 let později po 
Pötzschovi. Z tohoto období najdeme souhrnnější a velmi krátké pojednání u člena 
řádu Piaristů historika Jaroslava Schallera (1738–1809) v jeho „Topografi i“ (Schaller, 
1785), či v osobních vzpomínkách jeho přítele historika Františka Martina Pelcla 
(1734–1801), který poukazuje mimo jiné na povodeň 1784. 
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Mimořádně zajímavým zdrojem jsou Paměti o generaci mladšího berounského 
děkana Antonína Seydla (1775–1837), který uvádí velice podrobný popis povodně 
1784 a 1824. Jeho vrstevník kněz a člen rozličných vlasteneckých a naučných spolků 
Václav Krolmus (1787–1861) přišel s česky psaným výborem pro naše území v roce 
1845, Krolmus (1845). Jak sám v úvodu píše: „Obtížen chorobou… a zvláště, když po-
věsti trousily, že ten neb onen milý pán rodák hodlá něco podobného a dokonalejšího… 
podati, dlouho jsem odstupoval od toho…“. Rozhodl však patrně bezprostřední dojem 
z katastrofální povodně, a jak autor sám říká „že se nic podobného nezhotovuje… že 
jsem od kolébky své takořka na vodách při potocích a řekách… sídlil a úřadoval, věci 
mnohé viděl a jiné slyšel, sám břehy hradil a upevňoval…“

Autor přebírá v různé míře kriticky starší kronikáře včetně kritizovaného Hájka, 
většinou však s uvedením zdroje. V případě tehdy aktuálních informací k povodni 
1845 čerpal zjevně z deníků Bohemia a nebo měl stejný zdroj. Tento list inzeroval také 
jeho novou knihu v roce 1846. 

Zajímavé jsou rozhodně i vzpomínky vyšehradského kanovníka Mikuláše Karlacha 
(1831–1911), který zmiňuje některé povodně ze svého brandýského rodiště (1761, 
1775, 1845 a 1846). Tyto zmínky uvádí v dějinách Brandýsa nad Labem historik 
J. Prášek (1908). 

Po katastrofální povodni roku 1872 na Berounsku vydali dva berounští učitelé 
soupis povodní na Berounce, Ninger, Zelinka (1873). Přitom ovšem čerpali z podrob-
ných líčení a vzpomínek již zmíněného děkana Antonína Seydla.

Po velkých povodních 1890 a 1897 podává výbor povodní pro celé území Čech 
zemský inženýr J. Dlouhý (1899). Záznamy o povodních faráře Kaněry z Počápel u Te-
rezína vyšly v roce 1900 (Kaněra, 1900) a najdeme je i v současné farní kronice v Po-
čáplech (od 1835 do současnosti), podrobněji Elleder (2005d). Mimořádně zajímavou 
publikací i v tomto směru jsou dějiny obce Plotiště nad Labem (dnes Hradec Králové) 
s edicí řady zpráv o povodních Labe i Orlice, Pišl (1938). Pouze pro Litoměřicko zpra-
coval přehled povodní Donek(1932) a pro střední Labe Trejtnar (1978). Podzimkovy 
publikace přinášejí podobné přehledy pro Vltavu (1970), pro Berounku (1976) a dolní 
Labe (1980). Přehled povodní v souvislostech výstavby Prahy zpracoval přední znalec 
historie vodního hospodářství a pedagog ČVUT F. Malý (1999). 

Dosud nejobsáhlejší přehled zdrojových textů přinesl při příležitost konference 
k 150. výročí povodně roku 1845 Kotyza et al. (1995). Po povodni v roce 2002 se 
opět téma historických povodní velmi oživilo. Objevil se přehled velkých povodní 
v Sasku, který přinesl Fügner (2002) a vznikla spíše rekonstrukci klimatu věnovaná 
kniha kolektivu autorů (Svoboda et al., 2003), obsahující ovšem i přehled historic-
kých povodní obohacený o prodloužení řady pražských kulminací do minulosti. Řada 
knih k tomuto tématu vznikla v postižených oblastech (Lužnice, Otava, horní Vltava). 
Stručnější přehled berounských povodní zpracoval i autor textu, Elleder (2004). Po-
někud rozdílný pohled a srovnání povodní (1784, 1785,1799, 1830 a 1845) obsahuje 
referát z Hydrologických dnů 2005, Elleder (2005c). Zatím nejrozsáhlejší soubor in-
formací na toto téma přinesla monografi e Brázdil et al. (2005). V ní jsou zpracovány 
chronologie povodní v povodí Vltavy, dolního Labe, Ohře, Moravy a Odry a detailněji 
největší povodňové případy (1118, 1432, 1501, 1598, 1655, 1675, 1784, 1845, 1862, 
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1890). Pravděpodobně nejúplnější přehled všech prací zabývajících se historickými 
povodněmi je právě v této práci.

1.4.3 Povodňové značky a nejstarší záznamy maximálních hladin
Je velkou výhodou, že profi l, kde se nacházejí nejstarší pražské povodňové značky 
(1675–1890) je na budově Křížovnického kláštera. Na stejné budově je osazený 
i ojedinělý vodočet užívaný nejméně od 15. století. Je to kamenná asi 70 cm vysoká 
mužská hlava s vousem zvaná Bradáč, Elleder (2003). Je umístěná tak, že dosah vody 
k její nejnižší části (vousu) znamenal zatápění pobřežních částí města. Zatopení celé 
hlavy bylo spojeno s významným zatápěním nižší části Starého Města. Podle různých 
literárních zdrojů je podle něj možno odvodit výšky cca 18 povodní (1481–1736). 

S větší opatrností můžeme tak prodlužovat řadu alespoň nejvýznamnějších po-
vodní k roku 1675, pokud využijeme záznamů o dosahu povodní vůči Bradáči, obr. 1, 
prodloužíme pražskou řadu až do roku 1481 o cca 20 případů. 

Analogická, ale obvykle obtížnější situace je i v jiných místech v Čechách. Dů-
stojným protějškem uvedených pražských zdrojů jsou evropsky významné značky 
povodní provedené do paty děčínské zámecké skály. Nejstarší autentická značka po-
chází z roku 1595, v reliktu však dokonce z roku 1432, Brázdil et al. (2005). Nejvýše 
najdeme značku z roku 1118, kterou však kdosi zhotovil (soudě dle jejího provedení) 

Obr. 1 Plastika Bradáče sloužila od roku 1481 jako originální pražský vodočet. Foto autor, 2003.
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snad někdy v 16. či 17. století pravděpodobně dle staršího vzoru či informace. Velkou 
vzácností je i starý vodočet z 18. století v těsné blízkosti těchto značek 

Bohužel dodnes neexistuje, kromě soupisů na horní a dolní Vltavě a Labi (Mar-
hold, 1966a, b, c; též v databázi KROLMUS), centrální evidence. Některé údaje lze 
najít ve starších podélných profi lech našich toků, zejména vydávaných ve 20. až 
40. letech VÚV TGM. Povodňové značení se vyskytuje i v účelových plánech např. 
Prahy, či mapových podkladech Komise pro splavnění českých řek. Podrobnější popis 
potenciálu povodňových značek uvedl Brázdil et al. (2005), soupis některých z nich 
a významnějších bodů vztahujících se k povodním uvedl Elleder (2005D), na pro-
blémy spojené povodňovými značkami upozornil v příspěvku na konferenci ESEH ve 
Florencii autor, Elleder (2005a).

1.4.4 Instrumentální období měření vodních stavů
Prvá soustavná měření vodních stavů spadají již od 20. let 18. století; jsou k dispozici 
na Labi v Magdeburku nebo Seině v Paříži. Počátek instrumentálního období klademe 
u nás někdy do 80. let 19. století, kdy existovala již hustší síť vodočtů na hlavních 
tocích a podrobná srážkoměrná síť. Prvá měření povodňových stavů jsou i u nás 
mnohem starší. Je dobře známo, že rokem 1775 začíná v Praze klementinská řada 
měřených teplot a atmosférického tlaku, rokem 1804 pak spojitá řada měření srážek. 
Pokud se však týká záznamu vodních stavů, jeho počátek byl u nás obvykle kladen 
do roku 1825, a to do Prahy (magistrátní měření), Novotný (1960). Důvodů proč 
začal pražský magistrát s tímto měřením mohlo být několik a přispěla mu jistě velká 
červnová povodeň roku 1824 (ostatně i počátek Hydrografi cké komise pro království 
České je spojen s povodní roku 1872 a suchem roku 1874). 

Ovšem v poznámkách ke klementinským pozorováním (Hlaváč, 1977) hovoří teh-
dejší ředitel observatoře Antonín Strnad (1746–1799) jasně již v roce 1781 o úmyslu 
začít s měřením vodních stavů, též Brázdil et al. (2005). Prvá poznámka o výšce 
povodně se vyskytla sice již roku 1775, ale teprve po roce 1781 se objevují výšky kul-
minačních stavů některých povodní v měrných jednotkách. Tak jako meteorologická 
měření byla součástí tehdejší mezinárodní spolupráce a výměny, nemusely být ani 
tyto pokusy izolované. V Drážďanech a Míšni totiž začal s měřením vodních stavů 
již zmíněný Ch. G. Pötzsch (1732–1805), a to roku 1774. Do jaké míry a jak dlouho 
trvala měření vodních stavů v Klementinu a do jaké míry byla závislá na magistrátním 
měření, není zatím jasné. Nepravidelné zmínky vodních stavů v klementinských po-
známkách a později pravidelně v klementinských ročenkách (od roku 1837) nejsou 
zatím zpracovány a vyhodnoceny. Jisté však je, že vodní stavy z Klementina jsou syste-
maticky o 30 cm vyšší než magistrátní měření.

Od roku 1851 začínají další měřené řady v Litoměřicích (nepravidelně od r. 1824), 
v Mělníce, Ústí nad Labem, Děčíně a Českých Budějovicích (od roku 1859) – archiv 
ČHMÚ, Elleder, Munzar (2004). V kronikářských zdrojích či dobovém tisku (např. 
deník Bohemia) lze ovšem nalézt i měření vodních stavů v jiných lokalitách. Příkladem 
jsou útržkovité záznamy o průběhu povodně roku 1846 v Lobkovicích, či v Kostelci 
n. L. (k normálu jezu), nebo pravidelné záznamy maximálních stavů povodní v Počá-
plech u Litoměřic.
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K těmto řadám přibyly zejména v 80. letech 19. století měření v závěrových pro-
fi lech Berounky, Otavy, horního Labe a Ohře. Bohužel až počínaje rokem 1876 jsou 
dostupná i měření v Praze. Příčinou je ztráta pražských raportů z období 1825–1890, 
ke které došlo pravděpodobně někdy v průběhu II. světové války. Tato skutečnost 
problematizuje význam jinak unikátní pražské řady. Z ní jsou dostupné jen kulmi-
nační stavy a průtoky, resp. měsíční průměrné průtoky 1825–1954, Novotný (1960). 
Průběhy některých důležitých povodní v Praze byly ale již dříve publikovány v tisku 
a také některých pragensiích. Kromě toho jsou k dispozici i v klementinských ročen-
kách v tabulce Niederschläge (srážky) údaje o měsíčních maximálních, minimálních 
a průměrných stavech a nepravidelně i průběhy povodňových situací v Praze (vodní 
stavy v palcích). O této skutečnosti se však donedávna nic nevědělo a je publikována 
poprvé. 

1.4.5 Databázové zdroje  
Databázová zpracování postupně nahrazující rozličné kartotéky a případně i publi-
kace. Jsou vynikajícím paralelním pomocníkem vedle tištěných knih. Jejich výhodou 
je jistě možnost rychlého třídění a výběru dat. Některé databáze lze v současnosti 
nalézt na internetu. 

1. BHS: databáze historických povodní v Anglii (Chronology of British Hydrolo-
gical Events) lze najít na stránkách: http://www.dundee.ac.uk/geography/cbhe/. 
Výhodou této databáze, kterou provozuje Universita Dundee, je otevřenost pro 
veřejnost, návštěvník tedy může doplnit databázi o nové informace. 

2. Francouzská hydrologická služba řeší podobný problém zpřístupněním Cham-
pionovy publikace „Les Inondations en France du VIe siècle au XIXe siècle“. Pří-
stup umožňuje prohledávání publikace dle jednoduchých kritérií, času, povodí, 
atd. (http://www.cig.ensmp.fr/~hydro/BIB/champion/default.htm). Stránky 
provozuje Ecole des Mines de Paris. Le Centre d‘Informatique Géologique 
(http://www.cig.ensmp.fr), kde je přístup na stránky Association internationale 
des sciences hydrologiques. 

3. Přístupná je historická klimatologická databáze CLIMDAT Stefana Militzera 
z Lipské univerzity: http://mitglied.lycos.de/mili04/index.htm pro období 
1500–1800.

4. Rozsáhlým, původně celoevropským projektem měla být vícejazyčná databáze 
EUROCLIMHIST http://www.euroclimhist.com vznikající při Univerzitě 
v Bernu pod vedením prof. Pfi stera. Tento projekt je součástí projektu PAL-
VAREX (Paleoclimate Variability and Extreme Events), který je opět součástí 
National Center for Climate Research (NCCR). 

5. HKD, Hydrologicko-klimatologická databáze Jiřího Svobody, v majetku ČHMÚ
6. HHOWAD, databáze povodní University v Erfurtu
7. KROLMUS, poznámková databáze pro přehlednou časovou, prostorovou i té-

matickou evidenci kronikářských a jiných záznamů projevů počasí na území 
ČR. Jméno souvisí s autorem povodňového dějepisu pro území Čech Václavem 
Krolmusem, Krolmus (1845).
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2. Výsledky

2.1 Přehled extrémních povodní v povodí dolní Vltavy

V následujícím textu je prezentován soubor extrémních povodní na dolní Vltavě 
v Praze.

U každého případu je (pokud to zdroje dovolují), hlavní příčina, doba kulminace, 
případně nejvážnější škody. Kulminační stavy jsou v tab. 1, zároveň s kulminačními 
stavy v Berouně, Litoměřicích, Ústí nad Labem, Děčíně a Drážďanech (pokud byly 
k dispozici).

Neznámou dřívější tradici reprezentují výšky několika středověkých povodní v Ústí 
nad Labem, které byly zaměřeny a prezentovány, jejich věrohodnost lze však zatím 
těžko hodnotit. 

V textu jsou použity citace z historických kronikářských děl – tedy dokumentární 
zdroje. Ty lze nalézt v publikacích Kotyza et al. (1995), Brázdil et al. (1995, 2005), 
Kynčil (1982), nebo databázi HKD. 

Jsou citovány výňatky z kroniky Kosmovy (1040–1125), dvorního kronikáře 
Františka Pražského (1290–1362), kanovníka Beneše Krabice z Veitmile (?–1375), 
rytíře Bartoška z Drahenice (1380?–1443), historika Hájka z Libočan (?–1553), lékaře 
Matiáše Borbonia z Borbenheimu (1566–1629), kutnohorského měšťana Mikuláše 
Dačického z Heslova (1555–1626), staroměstského měšťana Nathaniela Vodňanského 
z Uračova (1563–1621), historika a tiskaře Daniele Adama z Veleslavína (1546–1599), 
lounského měšťana Pavla Mikšovice (1570?–1632), křížovnického historika Josefa 
Františka Beckovského (1658–1725), milčického rychtáře Františka Jana Vaváka 
(1741–1816) a rychtáře Václava Hodka z Ouholic u Prahy (19. století). Kromě toho 
jsou použity ukázky ze Starých letopisů českých (SLČ), Chronicon Boehemiae Lips. 
a Chronicon Boehemucum Prag., Chronicon Treboniense a částečně z Knihy pamětní 
města Litoměřic.

2.1.1 Povodeň v září 1118
Přesvědčivě doložená katastrofální povodeň velkých regionálních rozměrů. Doklady 
o ní jsou z Podunají (Melk) i Polska. Její příčinu lze vytušit ze zmínek o deštivém jaru 
a zejména průtržích mračen v září, Brázdil et al. (1995), str. 102.

Podle kronikáře Kosmy: „V měsíci září taková povodeň, jaké tuším nebylo od potopy 
světa na zemi. Neboť řeka Vltava, náhle prudce vyrazivši ze svého řečiště, ach, kolik vsí, 
kolik v tomto podhradí domů, chalup a kostelů svým přívalem pobrala! Neboť kdežto 
jindy, ač se to málo stává, povrch vody sotva dosahoval podlahy mostu, za této povodně 
vystoupila voda přes deset loket nad most“, Fiala (1975) in Kotyza et al. (1995). Soubor 
značek v Děčíně obsahuje relikt značky této povodně, podrobně Brázdil et al. (2005), 
tab. 1.

2.1.2 Povodeň v březnu 1272 
Výrazně sněžná zima, čerstvý sníh koncem února a patrně intenzivní dešťové srážky, 
jak uvádí Pötzsch (in HKD) patří k příčinám povodně. Podle kronikářských zpráv 



59historické extrémní pípady povodní v povodí labe a vltavy

můžeme v Praze předpokládat dosah vody až k úrovni střední terasy VIIb (kostel 
sv. Jiljí) – František Pražský a Letopisy České (in Kotyza et al. 1995). Kulminace pro-
běhla patrně 12. března.

2.1.3 Povodeň v srpnu 1273 
Příčina podle Hájka (in Brázdil 1995, str. 107) byly trvající deště. Dosah povodně 
(18. srpna) v Praze je podle dostupných zdrojů až zarážejícím způsobem podobný 
jako dosah předchozí povodně, voda opět dosáhla ke kostelům sv. Jiljí a sv. Mikuláše 
(Letopisy české).

2.1.4 Povodeň v lednu a únoru 1342
Tento rok je známý díky povodním v Německu v létě, u nás však pro významnou po-
vodeň spojenou s prolomením Juditina mostu. Povodni předcházela opět tuhá zima, 
podle Pötzsche došlo v Sasku k oblevě a prasknutí ledu již 25. ledna. Bezprostřední 
příčinu povodně v Praze zmiňuje František Pražský (in Kotyza et al. 1995): „…déšť 
jakoby jarní (po 1. 2.) …nastala přívalem sněhové a dešťové vody“, jednalo se tedy 
o oblevou provázenou silným deštěm. Její rychlost dokumentuje stejný autor (in Ko-
tyza et al. 1995): „…povodeň nastala nečekaně a náhle…“ a byla doprovázena silným 
ledochodem: „…obrovskou spoustou a tloušťkou ledu…“ Konkrétnější údaj k výšce 
povodně chybí „…vody široce rozlité v městě pražském…“ Výmluvný je údaj o stržení 
všech mlýnů i jezů, Juditina mostu a zanesení malostranského jezu pískem a tím 
jeho zánik. Zatím jedině dle těchto údajů můžeme předpokládat skutečně stoletou 
povodeň. Jediná značka této povodně je na tabuli poblíž mostu přes Bílinu v Ústí nad 
Labem, nadmořské výšky novějších povodní byly ověřeny, není však jasný zdroj a vě-
rohodnost starších údajů, Elleder (2005d). 

2.1.5 Povodeň v září 1359
Příčinu povodně lze odvodit ze zmínek o vlhkém létě, Brázdil (1995), str. 115. V Praze 
voda zničila provizorní dřevěný most a způsobila škody novostavbě nového. Výšku 
vody (1. září) určuje alespoň přibližně dosah k staroměstského mikulášského chrámu, 
tedy k terase VIIb, Beneš z Wetmile (in Kotyza et al. 1995). Hájek in Kotyza et al. 
(1995) doplňuje, že voda dosáhla k prvnímu schodu tohoto chrámu. Představa o roz-
vodnění Ohře vyplývá jen ze zprávy o zničení mostu v Lounech (Kynčil-Lůžek in 
Kotyza et al. 1995).

2.1.6 Povodeň v březnu 1367 
Zima s větším množstvím sněhu alespoň v Bavorsku, Brázdil (1995), str. 116. V Praze 
voda dostoupila opět ke kostelu sv. Mikuláše a Jiljí a „zalila téměř polovinu Starého 
Města“, Beneš Krabice z Weitmile (?–1375). Hájek (oba in Kotyza et al. 1995) však 
rozlišuje dosahy této a předchozí povodně, dodává, že voda vystoupila až k druhému 
schodu chrámu sv. Mikuláše (3. března).

Oba shodně konstatují, že se v těchto místech za povodně lovily ryby. O dynamice 
povodně vypovídá opětné poškození provizorního mostu (na mnoha místech po-
škozen) i nového mostu (v jednom pilíři). 
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2.1.7 Povodeň v srpnu 1370
Kronikář Beneš z Weitmile zmiňuje deštivý rok, jako hlavní příčinu povodně. V Praze 
konstatuje značné zaplavení Starého Města. Později (15. srpna) uvádí kronikář Hájek 
(oba in Kotyza, 1995) stejný dosah jako roku 1367, tedy ke kostelu sv. Mikuláše.

2.1.8 Povodeň v březnu 1373 
Příčina není známá. Voda 13. března dosáhla ke dveřím kostela sv. Linharta na Starém 
Městě, tedy dosáhla terasy VIIb, např. Chronicon Bohemiae Lips., in Kotyza et al. 
(1995).

2.1.9 Povodeň v únoru 1374
Příčina není známá. Voda 12. února opět dosáhla terasy VIIb, svědčí o tom zpráva 
o dosahu vody ke kostelu sv. Jiljí, Chronicon Bohemiae Lips., Chronicon Boehemicum 
Prag. in Kotyza (1995) a kostela sv. Linharta, Bartošek in Kotyza et al. (1995). 

Ačkoliv zprávy o povodních v tomto období jsou přejaty z autentických zdrojů, 
existuje možnost určitého ztotožnění (záměny) některých případů. Platí to patrně 
pro případy 1273 a 1272. Podobně je možné takto uvažovat o případech 1373 a 1374. 
Přesto je zřetelné, že v posledním období (1340–1375) se vyskytlo velké množství 
významných povodňových případů.

2.1.10 Povodeň v březnu 1432
Průběh vzdáleně připomíná rok 1845: „Na den sv. Antoně (17. 1.) spadl v Čechách sníh 
velký, takže lidé nemohli do měst ani jezditi ani choditi.“ (Veleslavín in HKD). Dále jsou 
zmínky o zimě mezi 4. březnem a 23. březnem (Chronicon Treboniense in Kotyza 
et al. 1995). Tento scénář s pozdním nástupem jara opět připomíná rok 1845. Bez-
prostřední příčinou povodně bylo náhlé oteplení (po 23. březnu), podrobněji Brázdil 
(1995), str. 125–126. Následně v Praze vystoupila voda až k chrámu sv. Mikuláše. 
Současník povodně, kronikář Bartošek z Drahenic tvrdí: „taková nebyla už čtyřicet let 
a déle“ (Bartošek in Kotyza et al., 1995), což směřuje k období povodní 1340–1375. 
Postižena byla dále i labská města: Ústí nad Labem Drážďany, Míšeň a Witenberk.

2.1.11 Povodeň v červenci 1432
Pravděpodobně nejvýznamnější povodeň na Vltavě, hodnocená jako extrémní ve své 
době: „tomu chtie mudrci, že jest od potopy světa tak veliké vody nebylo“ (Staré letopisy 
české in Kotyza et al. 1995). Předcházelo ji velké sucho, které započalo již 23. dubna 
a trvalo až do 19. čerevnce. Bylo ukončeno třídenním deštěm trvajícím do 22. 7. 
Záznam je z Písku, Berouna, a povodí Lužické Nisy. Povodeň Prahu zastihla v noci 
21. července a trvala pak po celý následující den. V Praze došlo k ucpání a násled-
nému protržení Karlova mostu. Voda zaplavila střední terasu VIIb a přiblížila se do-
sahem k hornímu okraji Staroměstského náměstí. Z toho, že ve značné hloubce tekla 
Betlémským i Malým náměstím a Jilskou ulicí, lze předpokládat i přiblížení nejvyšší 
terase VIIa. Pražský most se ucpal „chalupami, senem, obilím…“ a dramatická situace 
vyvrcholila prolomením několika jeho polí: „voda zadržená pobořeným mostem strhla 
svým odtokem a pobořila všechny mlýny v Praze“ (vše SLČ). Zcela konkrétní odhad 



61historické extrémní pípady povodní v povodí labe a vltavy

stavu nelze zatím podat, je potřeba provést srovnání a ověření některých důležitých 
zpráv z pozdějších zdrojů. S největší pravděpodobností však hladina přesáhla úroveň 
650 cm, tedy i úroveň povodně v roce 2002.

Dále je po Labi záznam v Litoměřicích, Ústí nad Labem, Děčíně, Pirně, Drážďa-
nech a Míšni. Podle dalších zpráv byly povodně i v Rakousku a Maďarsku, Kotyza et 
al. (1995). 

2.1.12 Povodeň v srpnu 1501
Povodni předcházelo tak jako roku 1432 pravděpodobně sucho. Začátek srpna při-
nesl intenzivní a dlouhotrvající srážky jak v povodí horního Dunaje, tak do Čech. 
V Praze předcházel povodni osmidenní déšť: „Téhož léta při slavnosti svatého Sixta 
(6. srpna) počal déšť pršeti a pršal pořád za osm dní ustavičně, tak až z toho přišlo 
veliké rozvodnění, jednak po vší české zemi. Na den pak Panny Marie (15. srpna) tak 
velmi veliká voda k Praze přišla.“ Z většího počtu zpráv lze doložit povodeň v Českých 
Budějovicích, Písku a Třeboni. Dobově autentické je již líčení Hájkovy kroniky: „Skrze 
pak zemi mnoho se té vody do sklepuov v Starém Městě natáhlo netoliko okolo kostela 
svatého Jiljí, ale i na rynku i v Železné ulici, také jsú jí jednak za celé léto nemohli 
z sklepuov vynositi.“ Voda dosáhla tedy kostela sv. Jiljí, výšku však již známe přesněji 
(tab. 1). Karlův most ačkoliv se opět ucpal se podařilo úsilím obyvatel Židovského 
města zachránit. 

V Litoměřicích neměla povodeň pamětníka, alespoň podle Kněh pamětních sta-
rých města Litoměřice (in Kotyza et al., 1995): „…O Matku Buoží v neděli (15. srpna) 
přibývalo vody velmi mnoho a nazejtří v pondělí (16. srpna) tak jí mnoho přibylo… 
voda byla okolo všech Mlíkovid, lidé museli na kostel utéc… Želetice všecky v vodě 
byly, Kopyště voboje a byla voda až k Brňanóm, a to vše z Labe, Voherka byla malá.“ 
Povodeň na Ohři tedy zřejmě nebyla, přesto byl zničen místní most přes Labe. Další 
zprávy jsou z Ústí nad Labem, Děčína, Pirny, Drážďan, Míšně. 

Současně probíhala povodeň v povodí Dunaje, kde představuje nepřekonaný ex-
trém navíc datumově shodný s rokem 2002.

2.1.13 Povodeň v březnu 1598
Zima byla chladná a sněžná podle Litoměřické pamětní knihy (in Kotyza et al., 1995): 
„Zima byla stálá a sněhy veliké, jak od kolika let nebyly“ a bezprostřední příčinu líčí 
stejný zdroj: „vítr znamenitě prudký a teplý se strhl, dlouho trval… od kteréhož se sně-
hové žraly, voda čím dál víc rostla…“ a Labe bylo zamrzlé od 21. listopadu do 6. března. 
Doklad o této povodni z horní části povodí Vltavy, Otavy, Berounky a Lužnice zatím 
chybí. Staroměstský měšťan Nathaniel Vodňanský (in Kotyza et al., 1995) tvrdí, že: 
„nepamatuje paměť lidská ode sta let, jakých škod… sdělala“, což přesně potvrzuje ob-
jektivnější měření podle plastiky Bradáče. Kulminace v Praze byla 12. 3. Rozvodněné 
bylo patrně i horní Labe nad Mělníkem a podle Miškovicových (in Kotyza et al., 1995) 
zápisků i Ohře 12. a znovu 13. března. 

V Litoměřicích dosáhlo Labe významné povodně, podle Pamětní knihy Litoměřic: 
„…Staří lidé oznamovali, že nad tuto vodu, aby větší byla, pamětníka není“, „Led na 
Labi se trhl v sobotu po neděli Laetare (7. března), kterýž trval od Obětování Panny 
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Marie (21. listopadu)… most u Ptáku i s dlažbou voda vzala“ (Kniha pamětní Lito-
měřic in Kotyza et al., 1995). Povodeň měla zřejmě ještě jednu vlnu, ale zcela jistě 
skončila kolem 18. března, protože podle Borboniových meteorologických zápisů (in 
HKD): „19.–20. března, byly dny vytrvale sněživé a mrazivé“. 

2.1.14 Povodeň v srpnu 1598
Předběžnou příčinou byly časté deště (celý měsíc) a tedy vysoká nasycenost povodí. 
Vyplývá to například z Knihy pamětní měst Litoměřic (in Kotyza et al., 1995): „od 
sv. Jakuba (25.7.) až do sv. Bartoloměje (24.8.) dešťové prudcí bejvaly, že obilí neskli-
zené v mandelích a hrstech rostlo“. Bezprostřední příčinou byly deště přívalového 
charakteru a silný vítr „v outerý na den svatého Agapita 18. Augusti od častých dešťů, 
přívalův a od prudkých větrů“. Mikuláš Dačický z Heslova (in Kotyza et al., 1995) 
doplňuje: „hustý dešťový příval trval pořád dva dni a dvě noci“. Prameny se většinou 
shodují, že povodně přišly po památce Nanebevztoupení Panny Marie (sobota 15. 8.) 
v noci z neděle na pondělí, i když v jižních Čechách jsou zmínky o 17. srpnu. Prvým 
následkem přívalových dešťů bylo protržení některých rybníků, zejména u Kutné 
Hory a Kouřimi (Dějiny města Kolína in HKD) 15. března. Zprávy jsou z Českého 
Krumlova, Českých Budějovic, Berouna. Velmi pravděpodobně překonala úrovní 
zimní případ téhož roku (týká se Prahy). Rozvodněné bylo i Labe nad Mělníkem (není 
jasné jak), ale podporují to zprávy o významné povodni v Kladsku. Podle litoměřické 
kroniky (in Kotyza et al., 1995): „ na den sv. Timotea (22. 8.) a v neděli 14. po sv. Trojici 
(23. 8.) …a znovu 25. 8. přes celý dny a noci prudcí větrové se strhaly… v tým dni (25. 8.) 
kale po vopadání prvnější nadepsané povodně až nad břehy k stáji se rozvodnilo, kteréž 
se lidé obávali… ale na druhý den zase pomalu vopadala“.

Tato povodeň patří mezi nejhorší na Innu, Salzachu (Salzburg) a oblasti Kladska 
na Kladské Nise. Zde došlo ke gigantickému sesuvu zatopení města Bardo a Svídnice 
(www stránky měst Kamienec Zabkowicki a Swidnica).

2.1.15 Povodeň v březnu 1655
Profesor matematiky a ředitel klementinské hvězdárny Antonín Strnad tvrdí (in 
HKD): „Na sv. Martina předešlého roku (11. 11.) povstala tak veliká zima, že podobnou 
dlouho nikdo nepamatoval, která vyjma 3 až 4 dnů trvala bez přerušení až do března. 
Vysoký sníh zůstával zvláště v Hercynském lese dlouho ležet.“ Obleva a následná po-
vodeň začala podle některých zdrojů 5. podle jiných 14. února (pravděpodobnější). 
To připouští vysvětlení, že se jednalo o dvě vlny. Je možné připustit i omyl v datování. 
Zprávy jsou z Českých Budějovic, Písku, Třeboně a Berouna. Výška povodně byla 
zaznamenaná v Berouně v Křížově mlýně (tab. 1). V Praze proběhla povodeň patrně 
14. až 15. února a o výšce vodního stavu svědčí jen, že „voda led podvakráte přinesla 
na staroměstský rynk“, alespoň podle kronikáře Beckovského. Ten dodává, že způso-
bila zřícení Novoměstské vodárny a podemletí Karlova mostu. V povodí horního Labe 
byla rozvodněná Metuje, Orlice, zprávy jsou z Hradce Králové, dále Karlových Varů 
(Ohře, Teplá), Litoměřic, Ústí nad Labem a svědectvím je i pamětní nápis na mostě 
v Drážďanech „So weit das Wasser den V. Februarii gegangen, A, MDCLV“ (Fügner, 
2002). 
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2.1.16 Povodeň v červnu 1675
Léto roku 1675 bylo patrně chladné a deštivé (Glaser, 2001), což kontrastuje s velkým 
suchem (které nemělo pamětníka) v Británii (Stratton, J. M. in BHS): „Th e summer 
was exceptionally dry and the harvest consequently poor… A period of unusual heat 
lasted from June 19th to July 1st“. K meteorologickým příčinám píše žatecký Mikuláš 
Melzer (in Kotyza et al., 1995): „…22. a 23. června pršelo ve dne v noci…“ Povodeň je 
doložena v Českých Budějovicích a Berouně: „Dne 23. června pošla z dlouhotrvajících 
dešťů, ve městě Berouně stál více než třetí díl domů ve vodě až do třetího dne, přičemž 
rodičové se svými dítkami se na hůry utéci museli. Vrata u dolejší brány vypáčeny, na 
30 domů se pobořilo a městské zdi a valy k východní straně se náramně porouchaly, 
a na polích a lukách okolo obou řek vše na mizinu přišlo“ Ninger (1873). Podle tvrzení 
význačného historika J. Beckovského (1658–1725): „Na den svatého Jana Křtitele 
(24. června) povodeň veliká, jaká snad v Čechách nikdá nebyla, všeliké škody v Městech 
Pražských i v jiných českých místech, kudy ona svůj běh měla, způsobila.“ Povodeň 
byla patrně na horním Labi, Ohři, ale její kulminační stav (relativně vůči ostatním 
případům) směrem od Mělníka do Saska klesal. 

2.1.17 Povodeň v únoru 1784
Povodni předcházela velmi dlouhá, chladná a na sníh bohatá zima, jak např. dokládá 
množství zdrojů z celé Evropy. Významná povodeň proběhla souběžně od povodí 
Seiny až po naše území, Munzar et al. (2005). Uvedeme líčení kronikáře z Městce Krá-
lové (in HKD): „Roku 1784 byla veliká zima; začalo mrznout hned 1783 po sv. Mar-
tinu (11. 11.) a po vánocích tak hojnost sněhu napadlo, že na rovině víc než 1 loket 
ho leželo a mrazy takový, že jich od 50 let staří nepamatovali. Led byl na rybnících 
tlustej 2 a ¼ lokte“. Oteplení dne 23. března a posléze 26. 2. (3 až 6 °C), silné srážky, 
které v Klementinu dosáhly pro toto období rekordní hodnoty 40 mm (Kakos, 1977) 
vyvolaly rozsáhlou povodeň.

Rychlé tání sněhu dokumentuje (pro Českobrodsko) nejlépe Vavákova zpráva: „sníh 
všecek do rána v vodu obrácen, ač ho dobře na loket (= 60 cm) ztloušti bylo“, Skopec 
(1907). Za těchto podmínek došlo v reakci k prudkým vzestupům hladin na horním 
povodí Vltavy, Otavy a Berounky 27. února. Podrobnější zprávy z horní Vltavy jsou 
z Českých Budějovic, Hluboké, Strakonic, Písku, Tachova, Plzně, Křivoklátska a Be-
rouna.

V Praze došlo rozrušení ledové celiny ráno 27. kolem 8. hodiny a posléze k vcelku 
klidnému odchodu ledu „do pozdní noci“. Večer následoval přechodný pokles asi 
o 15 cm, rychlý vzestup nastal však kolem 23. hodiny. Pak nastal prudký a nečekaný 
vzestup hladin až do poledne následujícího dne. Došlo k těžkému poškození Karlova 
mostu. Na horním Labi byly prokazatelně rozvodněné jeho přítoky Cidlina a Jizera. 
Zprávy jsou z Hradce Králové, Týnce nad Labem, Nymburska a Poděbradska. Po-
drobnější zprávy jsou však z obcí na dolním Labi, z nichž především z Mělníka, Štětí, 
Roudnice a Litoměřic. Jsou doklady i o rozvodnění Ohře. Pochopitelně nechybí zprávy 
z Litoměřic, Děčína a Drážďan. Zničena byla např. obec Semilkovice na soutoku Labe 
a Vltavy. Zde všude dosáhla hladina jednoho z nejvyšších stavů. Podrobně je povodeň 
popsána v Elleder, Munzar (2004) a Munzar et al. (2005).
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2.1.18 Povodeň v únoru 1799
Povodni předcházela chladná, ale na sníh méně bohatá zima. Až do 20. února pano-
valy kruté mrazy, řeky promrzly až na dno (Katzerowsky in HKD). Kolísání mrazů 
bylo příčinou pro vznik velkých ledových bariér ještě před povodní. Průběh oblevy 
líčí podrobněji milčický rychtář Vavák, (Skopec, 1907): „19. větší mráz… celý den sníh 
padal… dne 20. ve středu začalo nadobro odlevovat… nato 22. … odpoledne pršelo 
a již vody začaly téci…“ Povodeň následovala na všech tocích povodí Labe. Povodeň, 
resp. ledová dřenice je zmíněna na Otavě v Písku a Berouně.

Již 21. února „v 10. hodin v noci vystoupila Berounka u Zbraslavy ze břehů na půl 
sáhu (= 90 cm), prolomila ledový krunýř a hnala jej přes louky ke Zbraslavi, kde při 
ústí se všechny kry zarážely, neboť led na Vltavě se ještě nehnul“ (Nyplová in Kotyza 
et al., 1995). Obyvatelstvo Prahy bylo v noci upozorněno bubnováním na stoupání 
hladiny a očekávané rozrušení ledu. „Dne 23. (patrně chyba a má být 22.) února, asi 
ve 2. hod., led na Vltavě za (nad) Prahou se dal do pohybu“ (Pötzsch in Kynčil, 1982). 
Skutečné rozrušení celiny v Praze nastalo až odpoledne v 15 hodin. Těžce byla poško-
zená oblast soutoku Sázavy a Vltavy (Hradištko). Vzhledem k mohutným ledovým 
bariérám vystoupila voda nad Štěchovicemi o 3 lokte (= 180 cm) výše než roku 1784. 

Situaci na soutoku Vltavy a Labe vystihuje zpráva pamětníka Václava Hodka: „Byla 
opět veliká povodeň s ledem, který zase náramný silný led s hřmotem dne 23. Februari 
se strhnul a voda okolo pivovaru šla a všude kry s sebou nesla. U nás k sloupu zvo-
nečkovému na čtvrt lokte vystoupila“ (Kronika Václav Hodka z Ouholic a Vepřku 
in HKD). Obzvlášť velká povodeň nastala na Ohři (také Blšance) zejména v Kadani, 
kde vystoupila voda do výšky 23 stop (690 cm) a překonala největší známou dřívější 
povodeň r. 1682 (570 cm). V Lounech byl stržen most a některé obce kolem Ohře byly 
zničeny (Písty). Rozrušení ledu u Litoměřic nastalo 23. února v poledne a kulminace 
až 24. února na úrovni o 30 cm nižší než roku 1784 (výšky 21 střevíců a 8 coulů). Další 
zprávy jsou ze saských měst, kde vlivem ledových bariér došlo místy k podstatnému 
zhoršení situace. 

2.1.19 Povodeň v březnu 1845
Zima, která jí předcházela, byla zpočátku mírná a změna nastala až v lednu. Napadl 
sníh místy až do výše jednoho sáhu (1,8 m) a tloušťka ledu v Praze dosáhla dle do-
bových měření až 60 cm (Kakos, 1995). Obleva, která nastala 26. března, způsobila 
uvolnění ledu místy již téhož dne. K rozhodujícímu vzestupu hladin po předchozí 
dřenici došlo v pátek 28. března. Doklady a povodňové značky jsou či byly v Hluboké 
nad Vltavou, Táboře, Zvíkově, Havlíčkově Brodě, Zruči, Sázavě - Černých Budách, 
Choceradech a Berouně. V Praze bylo dle Krolmuse (1845): „ráno 28. bubnováním 
a rány z děl Na Vyšehradě obyvatelům blíž Vltavy znamení dávaly, aby se na pozoru 
měli“. Následoval vzestup hladin rychlostí cca 7 cm za hodinu, takže ve 13 hodin 
dosáhla „Bradáčova vousu“ o půlnoci úrovně roku 1824, Krolmus (1845). Výrazný 
vzestup skončil večer a konečně v neděli (13 hodin) 29. března, kdy Vltava dostou-
pila dle Krolmuse (1845) výšky „17 stop a 3 palce“ (= 517 cm). Na horním Labi jsou 
zprávy o výrazné povodni ve Smidarech (povodí Cidliny), Poděbrad a z Brandýsa nad 
Labem. Kulminace Labe pod Mělníkem probíhaly až po Saskou hranici do 30. března. 
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Další vývoj povodně je dobře patrný ze zveřejněných průběhů povodní (1845–1890) 
v německém úseku Labe, Kolektiv (1891). Povodeň je dále zpracována v Kakos (1995) 
a Brázdil et al. (2005) a Elleder (2005c).

2.1.20 Povodeň v únoru 1862
Příčinnou byly dvoudenní dešťové srážky, místy zřejmě intenzivní, spojené s táním 
sněhu. Svědčí o tom i záznam z Klementina, kde byl změřen dne 1. února denní úhrn 
26 mm (Kakos, 1977). Průběh povodně v povodí horní Vltavy lze dokumentovat na 
horní Vltavě v Českých Budějovicích. Pro povodí Sázavy, Cidliny, Ohře se jednalo 
o extrémní povodeň (nejvyšší zaznamenané stavy vůbec). Do jaké míry se podílelo na 
povodni odtávání sněhu, není příliš jasné. Rozhodně je povodeň dávána do souvis-
lostí s jeho táním na Orlicku, Chebsku, a dokonce na jižní Moravě. Průběh povodně 
v Praze je prozatím známý z torza materiálu nalezeného v Archivu ČHMÚ: „Grafi cké 
znázornění stavů vodních v Praze v Karlíně při třenicích ledu v letech 1845–1909, c. k. 
hydrografi cké oddělení zemské“. Z grafi ckého zpracování (přesné údaje o stavech ne-
jsou k dispozici, kap. 2.4.4) vyplývá, že ráno 31. ledna došlo k dřenici ledu při stavu 
cca 126 cm (staroměstský vodočet) a posléze relativně rychlému vzestupu hladin až 
do 2. února na stav 492 cm odpovídající úrovni Q₁₀₀. Další průběhy hladin jsou k dis-
pozici v Českých Budějovicích, Mělníku, Litoměřicích, Ústí nad Labem a Děčíně. 

O vývoji situace v povodí horního Labe svědčí zpráva z Týnce nad Labem: „Dne 
30. ledna 1862 se za dlouhodobých vydatných dešťů rychle zdvihly ledy na Labi 
a po velké bouřce, která se tehdy přehnala nad Polabím, stoupla na řece voda, takže 
6. února vnikla zadním oknem do stupníku, odtud do šalandy a dál do mlýna, až do 
výše prvního dvora. Na to 9. února voda klesla a přišly mrazy, voda zmrzla, takže ve 
stupníku byla lednice. Čtrnáct dělníků deset dní vysekávalo led a házelo jej do Labe. 
Proto mlynář dal navézt první dvůr do úrovně druhého dvora, kde byly stáje, chlévy, 
stodola a kůlna.“ (Klempera, 2000)

Pro ilustraci zpráva z Počedlic na Lounsku převzatá ze zprávy tehdejšího starosty: 
„Jedna z největších povodní se udála dne 2. února 1862, kdy proud vody se valil přes 
obec a způsobil obrovské škody. Téměř polovina stavení byla poničena a ostatní těžce 
poškozeny. Výška vody povodňového proudu v obci byla zaznamenána na podstavci 
pískovcového kříže stojícího v západní části návse a je dodnes udržována“ (www.Poce-
dlice.cz) (tab. 2). Tuto povodeň ukončilo citelné ochlazení, jak dokumentuje i děčínský 
tisk Tetschen-Bodenbacher Anzeiger (in Kotyza et al., 1995): „po nastalém ochlazení 
8. 2. začala voda opadat.“ Jak je zmíněno v úvodní ukázce, ochlazení a zámrz způsobil 
nemalé problémy.

2.1.21 Povodeň 1890
Hodnocení povodně věnoval víc pozornosti prof. Augustin (1891) a v poslední době 
zejména Kakos (1990), Müller et al. (2003) a Brázdil et al. (2005).

Srpen 1890 byl jedním z nejdeštivějších srpnů vůbec a nasycenost povodí byla 
rekordní, Kakos (1990). Bezprostředně příčinou vytrvalého deště byl postup tlakové 
níže po dráze Vb, Štekl et al. (2001). Příčinné srážky zasáhly 1. a zejména 2. září pře-
devším horní část povodí Vltavy, Lužnice a Berounky. Kulminace na horním toku Vl-
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tavy, Lužnice nad rybniční soustavou, Otavy a Berounky proběhly 3. září. Kulminace 
povodně v Praze dosažená 4. září na úrovni Q₁₀₀ byla tvořena příspěvkem Berounky, 
Otavy i Lužnice (ovšem s menším podílem Lužnice). Zpožděná kulminace Lužnice 
4. září v Bechyni vyvolala ještě opětný vzestup střední Vltavy v Týně, ale na jejím 
dolním toku se již neprojevila. Ještě 5. září odpoledne se protrhla hráz rybníka Svět, 
rybník Rožmberk 5. a 6. přestál ohrožení, pod ním byly ještě proraženy hráze rybníků 
Potěšil a 8 dalších rybníků. Příspěvek horního Labe byl již málo významný. 

Tab.  1 Popisované povodně s jejich příčinami a průvodními jevy, Hk (cm), kulminační vodní stavy 
odpovídají hodnotám uvedeným v Brázdil et al. (2005) pro Prahu, Litoměřice, Děčín, Elleder 
(2004) pro Beroun, Elleder (2005d) pro Ústí (Děčín, Praha), Mudelse (www.uni-leipzig.de) pro 
Drážďany.

Rok Měsíc Typ Příčiny a následky Beroun Praha Litoměřice Ústí Děčín Drážďany

1118 Září SAS ? Není >600 Není Není >1 050 Není

1272 12. (19.) 3. WM2 Wis, Sn Není >420 Není 802 ? Není Není

1273 18. (25.) 8. SAS ? Není >420 Není 809 ? Není Není

1342 1. (8.) 2. WF2 Wis, Sn Není >420 Není 910 ? Není Není

1359 1. (9.) 9. SAS Rh Není >420 Není 788 ? Není Není

1367 3. (11.) 3. WM2 ? Není >440 Není 853 ? Není Není

1370 15. (23.) 8. SAS API, Rh(14) Není >420 ? Není Není Není Není

1373 13. (21.) 3. WM2 ? Není >420 Není 842 ?? Není Není

1374 12. (20.) 2. WF2 ? Není >420 Není Není Není Není

1432 23. 3. (1. 4.) WM2 Wis, Sn Není >420 Není 783 Není Není

1432 22. (31.) 7. SAS D, Rh(2,5), Bw Není >650 698 893 939 Není

1501 15.(25.) 8. SAS D, Rh(8), Bw Není 516 X 822 842 566

Změna kalendáře přechodem z 6. 1. 1584 na 17. 1. 1584.

1598 12. 3. WM2 Wrs, S, Wis 482 485 X-60 Není 880 Není

1598 15. 8. SAS API, Rh(2), Wis ? 485 X-75 Není Není Není

1655 15. 2. WF2 Ws, S, Wis 444 >420 630 830 865 538

1675 23. 6. SJu API, Rh 460 485 Není Není 682 408

1784 28. 2. WF2 Wrs, S(60), I, Wis(6), 
Rh(2), Bi

421 575 643 827 893 617

1799 22. 2. WF2 I, Wrs, S(60), Wis(6), 
Rh

329 604 697 810 524

1845 29. 3. WM2 Wrs, S(100), I, Wis(8) 336 576 727 911 1 039 577

1862 1. 2. WJF Rh(1) 241 666 843 895 524

1890 4. 9. SAS API, Rh(204), Bw 526 504 670 805 840 537

2002 14. 8. SAS AF, Rh(2) Není 635 Není 986 997 640

Vysvětlivky: Wrs = tuhá zima, S = sníh, Sn = nový sníh, Rh = vydatný déšť (počet dnů), API = vysoká nasycenost, 
AF = předběžná povodeň, D = sucho, Wis = silný vítr (Beufortova stupnice 1–12), Bw = bariéry, w = dřevo, I = silný 
led >30 cm, ? = pochybnost, ?? = značná pochybnost, X = relativní hodnota, Bi = ledové bariéry.

Pozn.: Diference mezi původním Juliánským kalendářem a skutečným datem vzrůstala 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. 10–1 den na každých 128 let zpět. Tedy v tomto případě se posouvají data 
o 6 (12. století) až 10 dní (16. století) kupředu. Přepočtená data jsou v závorce.
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Tab.  2 Extrémní povodňové případy v předinstrumentálním období.

Tok/povodí Tok Historická povodeň Místo, poznámky

Horní Labe Labe 1740 Kuks

Orlice Divoká Orlice 1775 (5. 2.) Žamberk, Nmm, Orlicko

Rokytenka 1740 (20. 12.) Kunvald, Nmm, Orlicko

Labe pod Orlicí Labe, Hradec 
Králové

1846 (27. 1.) Hradec Králové, Fm, MM,
>1845, >1926*

Loučná 1781 (18. 8.) Litomyšl, Fm, MM

Střední Labe Chrudimka 1804 (8. 6.) Pardubice, Nmm, Rosůlek (1938) 

Chrudimka 1761 (22. 2.) Chrudim, Nmm, Libellus memorabilium 

Labe 1846 (25. 1. – 5. 2.) Pardubice, Fl, MM, >1891, 1926*

Doubrava 1734 (21. 5.) Žleby, Nmm, MM, kronika Žleby 

Klejnárka 1598 (15. 8.) Kutná Hora, Kotyza (1995)

Cidlina 1784 (28. 2.) Smidary, >1845, Krolmus (1845) 

Cidlina 1734 (17. 6.) Stará Voda, kronika Stará Voda

Labe pod 
Cidlinou

Labe 1761 (24. 2.) Poděbrady, L, Nmm, Kotyza (1995)

Labe 1846 (25. 1. – 5. 2.) Poděbrady, L, MM, >1845, >1926, 
*Brandýs, L, MM, >1845, >1926*

Jizera Jizera horní 1784 (28. 2.) Semily, Turnov, >?1897, Mizera (1930)

Libuňka 1836 (29. 6.) Rovensko, Nmm, Matoušek P. (1895)

Mohelka, Zábrdka 1846 (7. 8.) Bílá Hlína, Nmm, Jermář J. (1987)

Klenice 1789 (21. 6.) Mladá Boleslav, Nmm, Strnad (1947)

Jizera střední 1858 (1. 8.) Bakov, Nmm, >?2000, Bednář (2002) 

Labe pod Jizerou Košátecký potok 1934 (28. 8.) L Střížovice, MM?, ČHMÚ 1934 

Horní Vltava Vltava 1848 (14. 7.) Český Krumlov, Fm, MM, >2002

Lužnice 1655 ?? Rožemberk, Rameš (2003)

Otava 1784 (27. 2.) Písek, Fm, MM, >2002

Sázava Sázava 1714 (31. 7.) H. Brod, L, MM, >1862, Petr F. (1931)

Šlapanka 1714 (31. 7.)

Blanice 1888 (20. 5.) Vlašim, Nmm, Kronika HZS Vlašim

Berounka Mže 1784 (27. 2.) Tachov, Fl, Kolektiv (1994)

Berounka 1675 (23. 6.) Beroun, Fm(d), <1872 

Vltava pod Ber. Vltava 1432 (21. 7.)** Praha, Fl?, MM, >2002

Labe po Vltavou Labe 1845 Mělník, Fm,<2002 

Ohře Ohře 1799 (24. 2.) Kadaň, Fl (Hk = 690 cm), Kotyza (1995)

Teplá 1582 (9. 5.)** Karlovy Vary, >?1890(11), Kotyza (1995)

Blšanka 1872 (25. 5.) Kryry, L, MM, Kryry

Ploučnice Ploučnice 1775 (5. 2.) Mimoň, Nmm, kronika Mimoně 

Ploučnice 1846 (27. 1.) Česká Lípa, Nmm, Bohemia (1846)

Odra Stěnava 1570 (14. 7.)** Broumov, Fl 

Luž. Nisa, Smědá 1432 (21. 7.)** Zhořelec, Kotyza (1995)

Vysvětlivky: Nmm = nemá pamětníka, FI = známá úroveň, Fm = povodňová značka, MM = pravděpodobně nej-
vyšší známá povodeň, d = zničeno, vp = pravděpodobně, ? = nejisté, ?? = velmi nejisté, * = Elleder (2006), ** = platí 
zde přepočet data, jak bylo uvedeno výše – tab. 1.
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2.2 Celkové zhodnocení

Soubor extrémních vltavských povodní je možné hodnotit z hlediska jejich sezonality. 
Poukazuje však i na časově podmíněnou frekvenci povodní a kumulaci jiných extrémů 
v různých stoletích, epochách, či klimatických obdobích.

Pokud se jedná o sezonalitu, z tab.1 je zřetelné, že výskyt extrémních povodňo-
vých případů je omezen v zimě na měsíce únor, březen a v létě na červen až září. 
V následujícím textu je však předloženo detailnější členění. Povodně jsou zatříděny do 
5 kategorií použitých v tab. 1 a 3. V tab. 1 jsou uvedeny i přepočty dat z Juliánského 
na Řehořský kalendář.

Pokud se jedná o zimní povodně byla nejčastější varianta zimní povodně (WM₂) 
výsledkem nebezpečné kombinace prodloužené tuhé zimy a následného vpádu tep-
lého vzduchu od Z až JZ s význačnými srážkami. Tato varianta se vyskytla od prvé 
dekády března do prvé dekády dubna v celkem 6 případech (tedy 29 % případů). Jsou 
to případy 1272, 1367, 1373, 1432, 1598 a 1845. V tabulce byl přiřazen i případ roku 
1342. Případ (WF₂) s oblevou v druhé až třetí dekádě února je velmi frekventovaný, 
nicméně v případě extrémních povodní se realizoval jen čtyřikrát v letech 1374, 1655, 
1784 a 1799, což činí cca 15 % případů. Je možné sem řadit i případ z roku 1342, který 
začal před začátkem druhé dekády, pak se zvýší podíl na 22 %. 

Tyto případy jsou vesměs spojeny s tuhými, sněžnými zimami. Tuhá zima není však 
nutnou ani postačující podmínkou extrémní povodně. Povodeň na přelomu ledna 
a února, WJF nebo začátkem února je v našem případě nejméně častým případem. 
Zde je doložen jen případ z roku 1862 (5 % případů). V povodí středního Labe jsou 
k tomuto datu doloženy extrémní povodně v letech 1846, podrobněji Elleder (2006), 
a počátkem února 1775.

V souboru se nevyskytuje jinak častý typ prosincové „Vánoční“ povodně (WD). Byl 
sice doložen v prosinci 1432, ale jen velmi nejasně a jeho extremita je nejistá. 

U letních stoletých povodní je pravděpodobné, často zmiňované schéma postupu 
tlakové níže po dráze Vb, v poslední době např. Brázdil (2005). Situace byla prokaza-
telně příčinou povodní v letech 1890 a 2002. Toto 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 jihu od našeho území. Nejčas-
tějším letním typem je typ z pozdního léta, srpna a začátku září (SAS) dokladovaný 
v letech 1118, 1273, 1370, 1501, 1598, 1890 a 2002 tedy v 7 případech, tj. případ s ma-
ximální 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.

Závěrem je nutné se zmínit i o souvislosti extrémních povodňových případů 
s výskytem sucha. Jeho defi nice je složitá a v kronikářských zdrojích mohou být jeho 
popisy zatíženy subjektivním pohledem a nebo závislé na konkrétním místě. Dosti 
významné suché období předcházelo povodni roku 1784 a po jejím odeznění v létě 
znovu následovalo. Suché období bylo mezi zimní a letní povodní v roce 1432 a před-
cházelo i povodni v roce 1890.
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Při hodnocení frekvence povodní je zřetelná především vyšší frekvence zimních 
povodní v období Malé doby ledové „LIA“ od r. 1550 do r. 1850, podrobněji Elleder 
(2005B). Nejmenší frekvence extrémních případů je ve 20. století, naopak vysoká 
frekvence 5 případů je mezi léty 1340 a 1380. Podobně mezi léty 1780 a 1870 jsou 
doloženy 4 případy. Z tohoto hlediska nejvyšší kumulací extrémů vynikají roky 1432 
a 1598, kdy nastaly 2 případy.

Tyto výsledky navazují na hodnocení frekvence povodní na Labi, které publikoval 
Glaser (2000) za pomoci 30leté klouzavá frekvence (od r. 1500) a Brázdil (2005) za 
pomocí dekádových četností při zohledněné sezonalitě (1300–1810). V těchto přípa-
dech se však jednalo o hodnocení frekvence všech věrohodně doložených povodní. 
Předloženým způsobem získaná představa o frekvenci extrémních povodní se sho-
duje s uvedenými zdroji v zdůraznění druhé poloviny 14. a 18. století jako období 
s frekvencí extrémních případů.

2.3 Ostatní povodí

Zpracování povodní podobným způsobem jako pro povodí dolní Vltavy v Praze je 
přinejmenším z časových důvodů zatím vyloučeno. Pro Ohři i povodí dolního Labe 
(Mělník, Litoměřice, Ústí n. L., Děčín, Drážďany) bude vyžadovat podobný přehled 
i přes relativní dostatek materiálu značné úsilí. V povodí středního Labe byla před-
ložena chronologie významných povodní, Elleder (2005d), zatím se jedná většinou 
o velmi hrubé odhady kulminačních stavů.

Ve snaze nějakým způsobem rozšířit dosavadní znalosti o extrémních povodních 
je předložen jejich přehled na dalších významnějších tocích (Orlice, Lužnice, Sázava, 
Berounka, Ohře) a některých dalších často i drobných tocích (Košátecký potok, Ro-
kytenka, Libuňka aj.).

V tabulce 2 jsou povodně, které lze považovat za pravděpodobně nejvýznamnější 
případy na daném toku. Je vyznačeno pokud je jisté, nebo pravděpodobné, že se jedná 
o historicky nejvyšší stav (MM). Je vyznačen i vztah (pokud je znám) k některým vy-
hodnoceným povodním z instrumentálního (po 1880), nebo ranně instrumentálního 
(po 1825) období.

V řadě případů se jedná o povodně zmiňované v předchozí kapitole (1432, 1655, 
1675, 1784, 1799, 845. K těmto případům přistupují velké povodně regionálního roz-
sahu, které však měly extrémní průběh v povodí horního Labe (1740, 1755), středního 
Labe (1761, 1846), Jizery (1858), ale také několik více méně lokálních případů, k nimž 

Tab.  3 Přehled četnosti jednotlivých typů extrémních povodní.

Typ n % období roky

WJF 1 5 přelom 1. a 2. 1862

WF2 4–5 22 10. 2. – 5. 3. (1342), 1374, 1655, 1784 a 1799

WM2 6 29 10. 3. – 5. 4. 1272, 1367, 1373, 1432, 1598 a 1845

SJU 1 5 10. 6. – 10. 7. 1675

Sas 7–8 33–38 5. 8. – 10. 9. 1118, 1273, (1432), 1370, 1501, 1598, 1890 a 2002
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lze řadit např. případy uváděné na Klenici, Libuňce, či Doubravě. Některé z těchto 
historických případů představují absolutní extrémy a převyšují dosažené stavy 
z instrumentálního období. Jedním z nejvýraznějších je povodeň v červenci 1714 
na Sázavě, kde není pochyb o její naprosté mimořádnosti a lze ji zařadit s největší 
pravděpodobností do kategorie extrémních povodní, či pravděpodobně nejvyšších 
zaznamenaných – MM (maximum maximorum). 

Časový výskyt maximálních povodní v rámci roku nese podobné rysy jako v pří-
padě vltavských povodní. Na horním a středním Labi, Chrudimce, Cidlině, Ploučnici 
a Ohři patří jmenované extrémní povodně většinou k zimnímu typu. Přitom jsou zde 
významné rozsáhlejší případy 1761, 1784, 1799 (WF₂), 1775, 1846 (WJU). Těmto pří-
padům přiřadíme i Otavu s doloženou úrovní povodně v Písku. 

Povodně z letních přívalových dešťů pak způsobily extrémní povodně na horní 
Vltavě, Sázavě, Doubravě, Libuňce, Klenici, Blšance, Stěnavě a Košáteckém potoce. 
Jedná se častěji o období „medardovské“ SJu (Chrudimka, Libuňka, Cidlina, Klenice, 
Berounka), nebo o přelom červenec, srpen SJA (Sázava, Šlapanka, Mohelka, Zábrdka, 
Jizera, Stěnava), srpen SAS (Loučná, Klejnárka, Košátecký potok). Nejmenší četnost 
mají alespoň v tomto „prozatímním“ souboru květnové případy (SMa) na Teplé, dolní 
Berounce a Blanici(vlašimské). 

Pokud se jedná o srovnání s případem povodně 2002 a jeho překonání, uveďme jen 
dva ilustrační příklady. Přes svou extrémnost např. na horní Vltavě byl kulminační 
stav ze srpna 2002 překonán lokální povodní z oblasti Blanského Lesa v roce 1848. 
Na dolním Labi naopak soutěžily kulminační stavy z roku 2002 s regionální rozsáhlou 
povodní v roce 1845 (s proměnlivými výsledky). Celkově je zatím nejvyšší známý stav 
přiřazen k roku 2002 většinou v povodí horní Berounky, Lužnice, na soutoku Labe 
a Vltavy a místy na dolním toku Labe. 

3. Diskuse

Dle autorova přesvědčení podává předložený soubor 20+1 (rok 2002) extrémních 
povodní poměrně spolehlivou informaci o historických extrémech v povodí dolní 
Vltavy. 

O jeho věrohodnosti vypovídá i fakt, že epizod > Q₅₀ je právě 20 (do roku 2002), 
proti teoreticky očekávaným 18 případům (za předpokladu Q₅₀). Zde je potřebné po-
znamenat, že kritérium je nastaveno jako > Q₅₀, počet případů by tedy měl být <18. 
Statistický údaj je tedy v celkem dobré korelaci s údajem empirickým. 

Je však samozřejmé, že v takto (jak výše uvedeno) konstruovaném souboru mohou 
být některé případy v souvislosti s novými poznatky v budoucnu vyloučeny (či na-
opak doplněny). Pochybnosti mohou být zejména v počátečních stoletích, těžko však 
v např. v 16., 18. a 19. století. V pobělohorské době lze uvažovat o zatím nedostatečně 
doložených případech povodní v letech 1615, 1629, případně 1698 jako o možných 
kandidátech. Zatím se však řadí spíše do kategorie Q₃₀ až Q₅₀, a to na základě in-
tuice i srovnání s dalšími údaji např. v Drážďanech. Podobné korekce by mohly nastat 
(opačným směrem) mezi lety 1340–1380. Za věrohodné však musíme považovat např. 
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dobově autentické údaje podané jedním 
kronikářem a to Benešem z Weitmile pro 
roky 1359, 1367 a patrně i 1370.

Poznamenejme, že v souboru se ne-
objevila z května 1872 (v povodí dolní 
Berounky extrémní povodeň) a březnová 
povodeň z roku 1940 obě na úrovni Q₅₀. 
Je samozřejmě možné, že by bylo možné 
zmírnit kritérium pod Q₅₀. Spolehli-
vost takového výběru by za současných 
znalostí byla dostatečná jen ve 20., 19., 
18. (částečně) století a pravděpodobně 
i v 16. století. Takto by se v budoucnu 
mohl sestavit relativně homogenní soubor 
za období (rámcově) 1500–2000 na 
úrovni >Q₂₀, tedy řádově 25 významných 
povodní. Tomu však zatím brání značné 
nejistoty v 17. a částečně 18. století.

V rámci shromažďování podkladů 
a historických materiálů patřilo k dů-
ležitým momentům také zjištění rela-
tivně velkých a zatím často nevyužitých 
možností, které tento typ dat i pro naše 
území skýtá. Povodňové značky, které jsou někdy přijímány s určitou nedůvěrou, patří 
právě do této kategorie. Ačkoliv lze zaznamenat někdy i jisté výhrady a nedůvěru ze 
strany odborné veřejnosti, jsou i dnes tak jako tak mnohé zásadní údaje do jisté míry 
odvozeny právě z nich. Řada z těchto užitečných údajů však byla zničena, nebo zapo-
menuta. Jako příklad uveďme údaj o výšce extrémní povodně na Středním Labi z roku 
1846. Kulminační stavy jsou vcelku bohatě dokumentovány v starší plánové dokumen-
taci, značky samotné najdeme i v terénu, obr. 2. Bohužel z paměti odborné veřejnosti 
např. i tato informace téměř úplně vymizela. Pro informace z dokumentárních zdrojů, 
paleohydrologické, archeologické i epigrafi cké záznamy platí jistě nutnost kontroly 
a ověřování informací. V tomto ohledu se však málo liší od běžných měřených dat. 

4. Závěr

V textu byl podán souhrnnější přehled dokumentárních zdrojů týkajících se extrém-
ních povodní na dolní Vltavě. Byly zdůrazněny jejich příčiny, data kulminací a prů-
vodní jevy. Získané podklady podávají hutnou informaci o sezonalitě a frekvenci 
extrémních povodní z dlouhodobého časového hlediska 9 století.

Tabulka extrémních případů ukazuje, že sezonalita vltavských povodní souvisí s ko-
lísáním klimatu. Větší počet extrémních zimních případů připadá na období „Malé 
doby ledové“ 1550–1850. Získaný soubor ukazuje, že pro vznik extrémní povodně 

Obr.  2 Značky povodní v Poděbradech za po-
vod ně v dubnu 2006. Foto autor.
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na dolní Vltavě je nejnebezpečnější období prodloužené tuhé zimy do konce února 
či března. Druhým nebezpečným obdobím je pozdní léto počínaje druhou dekádou 
srpna.

Největší kumulací extrémních povodní vynikají roky 1432 a 1598. Největší frek-
vence extrémních případů je doložena mezi léty 1340 až 1380 (5 případů) a mezi léty 
1780 a 1870 (4 případy). Naopak nejméně extrémních případů v povodí dolní Vltavy 
přinesla období 1680–1780 a 1900–2000, kdy se nevyskytly případy přesahující Q₅₀.

V ostatních částech povodí Labe jsou předloženy některé z extrémních případů. 
Tento soubor odpovídá současným možnostem a odpovídajícím aktuálním do-
stupným zdrojům. Přesto poukazuje na některé významné či extrémní případy vodo-
hospodářské veřejnosti neznámé.

Získané poznatky poukazují na skutečnost, že i z hlediska delšího časového ho-
rizontu platí pro povodně v povodí Vltavy i Labe stejné „vzorce chování“ jako dnes. 
Proměnlivá četnost různých povodňových typů a časově proměnlivá kumulace ex-
trémů svědčí o citlivosti těchto povodí vůči kolísání klimatu.
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