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Tisícileté dějiny Prahy potvrzují, že Tisícileté dějiny Prahy potvrzují, že 
povodně a extrémní jevy nepřicháze-povodně a extrémní jevy nepřicháze-
jí pravidelně. Proto odborníci hovoří jí pravidelně. Proto odborníci hovoří 
o obdobích „o obdobích „povodňového klidu povodňového klidu 
a neklidua neklidu“. Z období „klidu“ jsme “. Z období „klidu“ jsme 
přešli do období, kdy je povodní více přešli do období, kdy je povodní více 
v letech 1997 a 2002. Období nekli-v letech 1997 a 2002. Období nekli-
du přicházejí náhle a bez varování, du přicházejí náhle a bez varování, 
ve všech historických obdobích lidé ve všech historických obdobích lidé 
reagovali stejně. Povodně se obje-reagovali stejně. Povodně se obje-
vují i ve výtvarných a dramatických vují i ve výtvarných a dramatických 
dílech, románech a básních. Jeden dílech, románech a básních. Jeden 
příklad za všechny, strašlivá povo-příklad za všechny, strašlivá povo-
deň v Praze roku 1598 inspirovala deň v Praze roku 1598 inspirovala 
anglickou básnířku Vestonii k zachy-anglickou básnířku Vestonii k zachy-
cení okamžité atmosféry povodně: cení okamžité atmosféry povodně: 

Rozzlobené nebe přivedlo oblaka Rozzlobené nebe přivedlo oblaka 
těžká deštěm. těžká deštěm. 

Vltava se vzdouvá a přelévá břehy.Vltava se vzdouvá a přelévá břehy.
Voda zaplavuje pláň a unáší vše Voda zaplavuje pláň a unáší vše 

sebou: plody polní,sebou: plody polní,
dřevo i nářadí, muže i ženy.dřevo i nářadí, muže i ženy.

V ulicích města se plaví čluny, V ulicích města se plaví čluny, 
ryby pronikají do kostelů.ryby pronikají do kostelů.

Bože, Ty Kdož zkrotíš příšery mořské Bože, Ty Kdož zkrotíš příšery mořské 
i zlost živlů,i zlost živlů,

nech tuto pohromu přejít.nech tuto pohromu přejít.

Jako zajímavost uveďme, že Alžběta Jako zajímavost uveďme, že Alžběta 
Johana Vestonie (1581–1612), byla Johana Vestonie (1581–1612), byla 
dcerou slavného magistra Kellyho.dcerou slavného magistra Kellyho.

Zimní povodeň v r. 1845 přinesla Zimní povodeň v r. 1845 přinesla 
i situace úsměvné. Ač se to nezdá, i situace úsměvné. Ač se to nezdá, 
jednu z nich dokládá dobový akva-jednu z nich dokládá dobový akva-
rel. Scéna se odehrála v dnešní ulici rel. Scéna se odehrála v dnešní ulici 
Karoliny Světlé. Ve svých vzpomín-Karoliny Světlé. Ve svých vzpomín-
kách ji též popsal J. V. Frič. Vrcholně kách ji též popsal J. V. Frič. Vrcholně 
humornou situací bylo pro něj, teh-humornou situací bylo pro něj, teh-
dy mladého studenta, chování Jana dy mladého studenta, chování Jana 
Jungmanna, tehdy gymnaziálního Jungmanna, tehdy gymnaziálního 
profesora a pokladníka Národního profesora a pokladníka Národního 
muzea, který vykloněn z okna (poz-muzea, který vykloněn z okna (poz-
dější Slovanské kavárny) servilně dější Slovanské kavárny) servilně 
zdravil kolem plujícího Arcivévodu zdravil kolem plujícího Arcivévodu 
Stěpána hlásnou troubou vyrobenou Stěpána hlásnou troubou vyrobenou 
z kartonu. Akvarel zachycuje situaci z kartonu. Akvarel zachycuje situaci 
o několik minut později, kdy si roztr-o několik minut později, kdy si roztr-
žitý pokladník vzpomněl co chvíli na žitý pokladník vzpomněl co chvíli na 
jinou součást důležitého proviantu jinou součást důležitého proviantu 
a poutal tak na sebe pozornost obě-a poutal tak na sebe pozornost obě-
tavého místodržitele. tavého místodržitele. 
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HISTORIE POVODNÍ NA ÚZEMÍ 
ČECH, MORAVY A SLEZSKA

První věrohodná 
zmínka o povodni 

První věrohodná zmínka 
o povodni byla zprostředko-
vaná kronikářem Kosmou 
(1045?–1125). Kosmas byl 
zřejmě osobním svědkem 
události. Podle něj voda vy-
stoupila do výšky více než 
5 m (po převodu z pražských 
loktů) nad podlahu tehdejší-
ho dřevěného mostu. 

Došlo k protržení prvního pražského kamen-
ného (Juditina) mostu

V únoru po tuhé a sněžné zimě, prudkém oteplení 
a následné povodni byl protržen prvý pražský most, 
zvaný Juditin. 

1432 

Katastrofální povodeň 
Příčinou povodně byly silné, několikadenní deště. 
V Praze byl protržen Karlův most a zatopeno Staroměst-
ské náměstí, a to až nad radnici. K podobné situaci již 
nikdy od té doby nedošlo. 

1501

1598 

Povodně na jaře, v létě i na podzim 
Rok 1598 přinesl v Čechách a na Moravě opakované po-
vodně po celý rok. Přitom dvě epizody byly katastrofální 
(v březnu a srpnu). Voda vystoupila jen o něco méně než 
v roce 1501. V Praze vystoupila voda asi 120 cm nad 
hlavu Bradáče a zatopené bylo staré Město až po dneš-
ní Husovu ulici. 

1890 

Stoletá povodeň
Příčinné srážky této povodně 
měly podobné rozložení jako 
v r. 2002. Do roku 2002 to 
byla asi nejvíce připomínaná 
pražská povodeň. Není divu, 
protrhla Karlův most, a to 
přesto, že vodní stav byl asi  
o 50 cm nižší než za povodní 
v letech 1784 a 1845.

2002 

Povodeň v srpnu 2002
Povodeň překonala v Praze 
všechny předchozí případy 
od roku 1432, díky novým 
mobilním bariérám nepro-
nikla však voda na Staro-
městské náměstí. 

1904 

Nejvýznamnější suché 
období 20. století

Nad hladinu vystoupily všech-
ny tzv. „hladové kameny“, 
v Kadani, Děčíně, Dolním Žle-
bu, Tachlovicích a Pirně.

1997 
Katastrofální povodně na Moravě 

Povodně na Moravě proměnily pohled veřejnosti i poli-
tické sféry na tento přírodní fenomén. Po 90leté odml-
ce přišly extrémní události znovu s ničivou silou.
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Katastrofální příval 
v Karlových Varech

Rok 1582 přinesl několik 
povodňových epizod. Ta nej-
známnější je spojena se 
zpustošením Karlových Varů. 
Příležitostný tisk o této le-
gendární povodni se stal do-
bovým „bestsellerem“. Záro-
veň grafi ka k této povodni, je 
asi nejstarší obrazový doklad 
o povodni v Čechách.

1616
1655 

Velká zimní povodeň
Příčiny a rozsah této velké středoevropské povodně 
připomínají roky 1784 a 1845. V Praze se ledové kry 
dostaly do blízkosti Staroměstského náměstí. Výška 
Labe je vyznačena dodnes na zámecké skále v Děčíně.

1714 
Katastrofální povodeň na Sázavě

V červenci obrovská povodeň na Sázavě, zahynulo 200 
lidí, výška vody byla vyznačena plastikou Bradáče v Ha-
vlíčkově Brodě

1784

HISTORY OF FLOODS IN THE CZECH REPUBLIC

Nejstarší věrohodný záznam o suchu 
na Hladovém kameni v Děčíně

Legendární zimní povodeň
Prudká obleva provázená vydatným deštěm dala do 
pohybu katastrofální povodeň. Karlův most tentokrát 
odolal i ledovým krám o tloušťce přes 1 metr, do vody 
spadlo ale několik soch a strážnice s vojáky (jak ostat-
ně ukazuje rytina).

Povodeň s největším regionálním rozsahem 
extrémních letních povodní v oblasti povodí 

Labe, Dunaje a Odry vůbec
Jako katastrofální je hodnocena kromě Prahy, také ve 
Vratislavi a Vídni. Zachycena byla tehdy povodí Labe, 
Dunaje i Odry. Německý nápis na nábřeží ve Znojmě: 
„1501, so hoch die Thay…“ (1501 tak vysoko Dyje… 
vystoupila?) vyznačoval výšku rozvodněné Dyje.


