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I.

Úvod

Problematika sucha je v posledních deseti letech, pokud se jedná o frekvenci odborných článků na toto téma,
zastoupena mnohdy víc než tématika povodní. Příčina je jasná, jde o zvýšený výskyt extrémů, který
zaznamenáváme poslední dobou. Extrémní přívalové povodně, stejně jako rozsáhlé regionální povodně,
neobyčejně silné tajfuny, sezóny tornád, ale i období sucha se střídají s obdobími, kdy jakoby se nic zvláštního
nedělo. Objektivní hodnocení intenzity takových jevů má většinou lokální úhel pohledu. Pokud ovšem
hodnotíme události skutečně rozsáhlé, lze překvapivě často říci, že jev se neopakoval ve stejné intenzitě
alespoň 100 či 200 let. Platí to o povodních v letech 1997, 2002, 2010 a 2013, vždy v podstatné části území.
Hodnocení sucha je mnohem obtížnější, přesto je zřejmé, že v našem středoevropském prostoru frekvence
extrémů včetně sucha vzrostla. Jedním z možných vysvětlení jsou první dopady klimatické změny, jenže většina
důležitých změn mívá více příčin.
Chceme-li uskutečnit nějaká opatření, musíme se jistě dívat dopředu. Do minulosti se ale nedíváme ze stejného
důvodu jako do pověstného zpětného zrcátka. Nehrozí totiž, že nás někdo bude předjíždět. Zpětné zrcátko je
špatná metafora. Výhodou pohledu do minulosti je paradoxně „lepší dohlednost“ při srovnání s budoucností.
Všechny scénáře získané v minulosti mají proti všem navrženým scénářům jasnou výhodu, určitě jsou reálné.
Pokud chceme uskutečnit opatření proti suchu, je potřeba poznat sucho i jaké problémy s ním byly spojené
v minulosti. Do jak vzdálené budoucnosti má smysl jít je jistě věcí diskuze.
Grantový úkol umožnil pokračovat v dalším studiu sucha. Cílem bylo poskytnout extrémní scénáře, pokud jde o
průběh hladin vody ve vodoměrných stanicích.

II.

Metoda

Postup odpovídal metodám užívaným v historické hydrologii. Hlavním cílem byla syntéza dat získaných
v předinstrumentálním, raně instrumentálním a instrumentálním období hydrologie. Bylo nutné nejprve
vytipovat nejvýznamnější suchá období, která můžeme považovat za extrémní události (Elleder, 2008). Při
hodnocení sucha byl užit troj, resp. čtyřstupňový systém:
1. stupeň: mírné, nebo sucho bez určení,
2. stupeň: identifikují zprávy o nedostatku vody,
3. stupeň: odstávka mlýnů na menších tocích nebo odstávka plavby,
4. stupeň: mimořádný extrém.
Pro exaktnější rozlišení bylo možné navázat na interpretaci značek nízkých vod na hladových kamenech
(Elleder, 2009), které sahají až do r. 1616. Dále bylo možné využít zpracování význačných raně instrumentálních
hydrologických řad, které byly pro tento účel zpracovány již dříve. Jde o nejdelší řady Magdeburk (od r. 1727),
Paříž (od r. 1734).

Analýza rizika such a jeho vývoje
V odborné literatuře byla užita schematizace dávající do vztahu tři faktory ovlivňující riziko. Geometrická
reprezentace myšlenky má tvar rovnoramenného trojúhelníka, jehož plocha vyjadřuje riziko. Jeho strany jsou
úměrné Ohrožení, Zranitelnosti a Expozici (Barredo et al., 2005; Langhammer, 2004). Pokud libovolná ze složek
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je nulová, riziko zaniká. Všechny tři složky jsou v čase proměnlivé a v průběhu dějin nabývaly různých podob.
Výkyvy prvé složky Ohrožení v tomto případě vyjadřují výkyvy počasí, případně dnes vliv klimatické změny,
v jednotlivých případech průběh teplot, deficit srážek atd. Expozicí může být např. závislost společnosti na
vodních zdrojích, která podléhá podstatným změnám (do začátku 19. století představoval dostatečný vodní stav
a průtok rozhodující energetický faktor a významnou podmínku pro dopravu všeho druhu). Zranitelnost je
definována jako náchylnost ke vzniku škody. Je zjevné, že zranitelnost se může zmírnit např. zvýšením
adaptability, tedy přizpůsobivosti společnosti vůči změnám. To souvisí i s problematikou fenoménu převzatého
z oblasti medicíny jakým je imunita, tedy odolnost či otužilost (stejně tak jednotlivce jako společnosti či
systému). Tou můžeme chápat mimo jiné i jistou zkušenost s problémem (tedy suchem, povodní) a schopnost
snášet dočasně omezení, či ho překonávat. Jen zdánlivým paradoxem je stav, kdy vysokou ochranou, tedy
odstraněním sebemenších extrémů se tato imunita snižuje a úměrně roste zranitelnost při nastalé extrémní
situaci. Současná společnost dokáže vytvářet větší rezervy a tím čelit riziku. Na druhou stranu při selhání
ochranných mechanismů může být společnost či jednotlivec zranitelnější než kdykoliv dříve.

Zpracování vývoje vodočetných a hydrometrických měření
Aby bylo vůbec možné navrhnout, která data je vhodné vypsat, bylo potřeba porozumět historickým důvodům
vzniku staniční sítě a rozložení hydrometrických měření. Musíme upozornit, že o této kapitole vývoje
hydrologické služby u nás je známo relativně málo. Resp. je zde značný archivní materiál prozatím málo využitý.
Vznik vodočtů (od r. 1902 i limnigrafů) a počet hydrometrických měření byl limitován mnoha faktory, kterým
bylo nutné porozumět. Kromě finančních limitů tu byly i dopravní možnosti (dobové vedení železnice). Bylo
nutné doplnit z ročenek hydrografické služby jak jednotlivé stanice vznikaly (zdaleka ne vždy zde platila kriteria
významnosti toku). Dalším kritériem jsou možnosti vyhodnocení průtoků, u některých toků nejsou totiž
k dispozici v odpovídající době hydrometrická měření. Pro řešení úkolu bylo v ideálním případě potřeba
provést:
1/ soupis vodočtů a jejich vývoj
2/ přehled hydrometrických měření a vyčíslených průtoků
3/ přehled nejstarších dostupných měrných křivek
4/ přehled příčných profilů

Výpis vodních stavů z raportů
Byla dána přednost hlavním tokům (Vltava, Otava, Jizera, Sázava, Berounka). Byly vypisovány všechny vodní
stavy z raportů hydrografické služby od nejstarších záznamů pro tu kterou stanici. Vzhledem k časové ekonomii
byla pořízena i mimořádná hlášení a záznamy o povodních.

Výpis a rekonstrukce denních záznamů v Praze 1825–1890
Ukázalo se také, že je možné doplnit zatím ztracenou řadu pražských měření počínaje rokem 1825. Zdrojem
byly oficiální pražské noviny Prager Zeitung. Jedná se unikátní soubor, který v 60. letech částečně rekonstruoval
doc. Jan Novotný (Novotný, 1963). Bohužel tato ztracená řada existovala jen torzovitě, k dispozici jsou
rekonstruované průměrné měsíční průtoky a maximální průtoky a stavy, nikoliv denní měření. Pro analýzu
suchých období je to nezastupitelný zdroj přinejmenším ze dvou důvodů. Měření v Děčíně, Ústí nad Labem,
Mělníce a Litoměřicích začínají až po r. 1851. Denní záznamy v Českých Budějovicích až r. 1859. Druhým
důvodem jsou změny (prohlubování koryta v zájmu plavby) koryta Labe. Pražský měrný profil Vltavy nad
Staroměstským jezem, jakkoliv je poněkud problematický, nebyl do té míry zasažen výraznějšími změnami.
Shodou okolností hydrometrické práce např. r. 1904 zachytily nejnižší vodní stavy a průtoky ve Vltavě ještě
před asanací (1910).
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Výpis denních vodních stavů představuje značný objem náročné archivní práce. Deník Prager Zeitung je uložen
v archivu novin a časopisů Národní galerie (přístupný jednou týdně). Řada dat musela být doplněna později i
z dalších deníků v Archivu Náprstkova muzea, v Národní knihovně z dalších deníků (Národní Listy, Bohemia,
Posel z Prahy, aj.).
Další fází je převedení souborů do tabulkového editoru, kontrola a opravy chybných dat (v novinách se vyskytla
např. záměna palců a stop, aj.). Bylo vhodné provést konfrontaci s jinými soubory, např. stanicí Magdeburg,
s časovými řadami srážek a teplot, případně s textem v novinách. Kromě výpisu samotných vodních stavů (šlo o
jeden až tři údaje denně, v době povodně větší počet), byly archivovány i popisy související s hydrologickými a
meteorologickými událostmi.

Zpracování suchých období
Byla zvažována možnost atlasu suchých období, kde by byla zpracována všechny vytipovaná suchá období
počínaje r. 1500 podrobně. Určitým přípravným krokem bylo zpracování nejvýznamnějších suchých období (I=23), která se časově kryjí s obdobím denních měření na Labi v Magdeburku (od r. 1727). Kritériem délky období
nebyl jen výskyt nízkých vodních stavů. Suchá období byla vybrána tak, aby bylo možné porozumět celkovému
kontextu, tedy nejméně rok před výskytem sucha. Dále byly popsány všechny hydrometeorologické události
(povodně, zmínky o sněhových zásobách a samozřejmě o dopadech sucha). Přitom byly vždy použity průběhy
vodních stavů (Magdeburg, Drážďany, Praha a Děčín).

Pořízení nejstarších hydrologických řad
Předinstrumentální období 1500–1825
1/ vytipovat suchá období
2/ na základě dostupných dat provést interpretaci suchých období
3/ vývoj rizika sucha
4/ četnost opakování suchých období a jejich délka

Instrumentální období 1825–1940
1/ přehled dostupných dat
2/ rekonstrukce řady denních vodních stavů v Praze
V historických, dejme tom předindustriálních obdobích, měla zavedená představa trojúhelníku rizika OhroženíExpozice-Zranitelnost poněkud jinou podobu.
Objektivnější popis důležitých suchých období (např. 1904 a 1911) komplikuje chybějící vyčíslení průtoků. Aby
bylo možné postupovat rozumně dál, je nutné rozvrhnout data, která jsou k dispozici a která je potřebné
pořídit. To znamená provést pro období po r. 1875 alespoň v povodí Labe v ideálním případě:
1/ soupis vodočtů a jejich vývoj
2/ přehled hydrometrických měření a vyčíslených průtoků
3/ přehled nejstarších dostupných měrných křivek
4/ přehled příčných profilů
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Vyčíslení minimálních průtoků
1904
V našem případě byl zatím řešen případ sucha r. 1904. Největší množství informací obsahují ročenky
Hydrografické služby, které, pokud jde o obsah, dosáhly svého vrcholu právě v letech 1892 až kolem 1920.
Pokud v ideálním případě existuje dobově autentická měrná křivka (jedná se jen o hlavní profily jako Praha,
Děčín atd.) je situace jednoduchá. Většinou je převod vodních stavů na průtoky spojen s úkolem rekonstruovat
měrné křivky průtoků. Minimální vodní stavy v roce 1904 byly většinou nejnižší zachycené vodní stavy pro
období 1875 až 1904. V řadě případů byly patrně minimální průtoky v tomto roce absolutními minimy až do
současnosti.
Proto je nutné pro získání nejmenších průtoků provést extrapolaci měrné křivky směrem dolů pod nejnižší
měření. Kontrolně je vhodné dát do souvislosti výsledná minima i s hodnotami na přítocích, případně naopak
na hlavním toku a ostatních přítocích. Např. pro přítoky Vltavy bylo možné využít vyhodnocená měření vždy
nad a pod příslušným přítokem a poněkud omezit možné nepřesnosti. Je přitom vhodné využít nejcennější
měření provedená v období absolutního minima, tj. kolem 18. srpna.
V řadě případů bylo nutné rezignovat na hydrometrická měření prostě proto, že nebyla v r. 1904 provedena. To
je (jak zatím vypadá) případ podstatné části povodí Berounky, Otavy a Sázavy. Minimální průtoky v závěrových
profilech těchto řek však lze alespoň odhadovat ze současně změřených minim např. v Kamýku n. V., Davli a
Praze Modřanech.
Pokud jde o příčné profily vodočtů z r. 1904, jsou jistě obtížně dostupné. Část z nich byla publikována
v ročenkách, shodou okolností např. profily z Železného Brodu a Mladé Boleslavi se dochovaly ve studii Richter
(1910).

1746, 1790, 1834–1836
V předchozích studiích věnovaných suchu byla pozornost soustředěna na datový potenciál, tedy dostupná
měření vodních stavů, dostupná hydrometrická měření a měrné křivky. Jako pilotní texty byla zpracována
extrémní sucha r. 1746, 1790, 1834–1836 a zejména 1904, jako základ k budoucímu zpracování extrémních
such V Čechách.
Výsledky ukazují, mimo jiné srovnáním paralelních přístrojových měření a kronikářských záznamů ,jejich dobrou
shodu a tedy spolehlivost. Musíme poznamenat, že po zkušenostech s kronikářskými záznamy (i o obdobích
sucha) se na ně musíme dívat sice kriticky, ale s důvěrou v zapisovatele. Nedůvěřovat jim a priori by bylo
stejnou chybou jako je přijímat zcela bez kontroly.

1825–1866 Praha
V letošní etapě jsme se rozhodli po zvážení potřebné práce na jedné a možného zisku na druhé straně,
rekonstruovat ztracenou pražskou řadu 1825 až 1890. Potvrdil se totiž předpoklad, že vodní stavy byly od
samého počátku skutečně publikované v novinách. Vypsat vodní stavy den po dni z novin představuje
zdlouhavou práci. Možnost podrobně analyzovat suchá období z let 1825, 1832, 1834–36, 1842, 1856, 1863,
1874 se bez této práce neobejde. Záznam v profilu Staroměstské mlýny byl prováděn souvisle od r. 1825 až do
r. 1960, tedy celkem 135 let. Raporty se zachovaly jen od r. 1890, tedy pro posledních 70 let. Naším úkolem
bylo zrekonstruovat denní záznamy přinejmenším pro období 1825 až 1866, kdy začíná měření v Karlíně (tedy
41 let). Abychom navázali na měření publikovaná v ročenkách hydrografické služby, bylo třeba vypsat data do r.
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1876. V ročenkách jsou ovšem publikovány patrně průměrné denní stavy, a proto za úplně cílový rok můžeme
považovat rok 1890.

III. Výsledky
Vývoj rizika sucha
Vznik sucha jako rizikového prvku souvisí nejen s průběhem počasí, ale i se zranitelností obyvatel a jejich
počtem. V první etapě řešení úkolu bylo poukázáno na skutečnost, že v principu byl situace před 5 stoletími
stejná jako dnes. Snižování zranitelnosti společnosti souviselo i tehdy např. s diversifikací energetických zdrojů,
tedy využitím jiné síly, např. síly větru namísto deficitních vodních zdrojů.
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Obr. 1. Chronologie záznamů o suchu ve škále (–1: mírné, –2: významné, –3: velmi významné,
–4: katastrofální).

V minulosti docházelo k budování řady drobných nádrží, jenže nevíme, do jaké míry ovlivnil průběh počasí
přímo vznik velkých rybničních soustav. Nejstarší vznikaly ve 13. a 14. století (1366: Velký dokeský rybníkMáchovo jezero a Břehyně). Velký Ozřanský, později Mladotický rybník (zaniklý) na Střele založili cisterciáci ve
14. století. V 15. století vznikl Sánský kanál mezi Cidlinou a Mrlinou napájející dnes většinou zrušené velké
rybníky (Blato). Další vznikaly např. po husitských válkách jako projekty pánů z Kunštátu (1481, rybník Dářko u
Žďáru a Peklo u Polné), projekty Pernštejnů (1490–1560 např. bývalý rybník Opatovický, Čeperka), Rožmberků
(po r. 1500, 1514: Opatovický, 1512: Horusický, 1590: Rožmberk, aj). Určitý vliv mohlo mít suché období v první
polovině 16. století s vrcholem r. 1540, ale dokázat to zatím nelze.
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Opačný trend, tedy rušení rybníků, vrcholil v období 1770–1850, kdy se shodou okolností vyskytla extrémní
sucha v letech 1790, 1811, 1834–1836 a 1842. Tady se zjevně střetly dva trendy (nárůst četnosti sucha
a současně zranitelnosti), které ve výsledku musely vést k těžkým dopadům sucha (Obr. 1).
Úbytek kapacity vodní energie, který se projevoval odstávkami všech vodou poháněných objektů, byl částečně
kompenzován využitím větrné energie a výstavbou (obnovou) větrných mlýnů. Usuzovat můžeme jen ze zlomku
zachovaných objektů, jejichž rok výstavby spadá do suchých let 1834–1836 (Obr. 2).

Obr. 2

Četnost vzniku větrných mlýnů (červeně) a desetiletý klouzavý průměr jejich četnosti ukazují na

výstavbu mlýnů počínaje suchým rokem (např. 1834, 1842, 1848, 1858), zdroj: internet.povětroň,
internet.větrné mlýny.

Obrat, resp. zastavení tohoto trendu a obnova rybníků nastaly po r. 1860. Přispěly k tomu tehdy moderní
představy o pozitivním vlivu lesů a rybníků na srážky a protipovodňovou ochranu. Vznik přehradních nádrží
zejména po r. 1897 souvisel především s protipovodňovou ochranou, teprve později s energetikou a nakonec s
vodárenstvím.
Bývalé velké rybniční soustavy v povodí Cidliny, Mrliny a na Opatovickém a Sánském kanále, dnes existují jen
z malé části nebo vůbec.

6

Obr. 3

Rekonstrukce původní rozlohy rybniční sítě na Poděbradsku a Nymbursku podle podle 1. vojenského

mapování zakreslená do současného mapového podkladu (Zabaged). Provedla Ing. Jolana Šírová (ČHMÚ Praha).

Obr. 4

Mapa Čech plaského cisterciáka Jana Jiřího Vogta (1669–1730), „Noua totius regni Bohemiae tabula“,

z r. 1712 s vyobrazením dnes většinou zaniklé soustavy hradeckých rybníků včetně asi největšího českého
rybníka Čeperky. Vlevo je vidět další gigantický rybník Blato nad Poděbrady.

Do jaké míry je původní morfologická situace, tedy rybniční hráze a nezastavěné výtopy jednotlivých rybníků,
neporušená? Pokusili jsme se tuto otázku zodpovědět zakreslením původní situace rybníků z poloviny
18. století do současného terénu v prostředí GIS. Je to jen náznaková odpověď, určitě by byla vhodná mnohem
hlubší analýza. Dna rybníků jsou zatím většinou nezastavěná, na bývalém ostrově Bobnického rybníka vznikla na
konci 18. století vesnice Kovansko (Obr. 3). V případě Hradecka je situace v oblasti bývalého rybníka Čeperky
změněná podstatněji, např. současnou trasou železnice apod. (Obr. 4)
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V případě budoucích možných dopadů klimatické změny se taková situace může ukázat jako vhodná strategická
rezerva. Obnova rybníků může v tom případě být vhodnějším způsobem obhospodařování než zemědělská
produkce. Ochrana stávajícího stavu tedy může být vhodnou rezervou pro případné dopady klimatické změny.
Nemělo by zde docházet k zbytečným či podstatným změnám, např. k dramatickým developerským projektům.

Pražská systematická vodoměrná řada 1825–1890
Nejstarší záznamy minimálních vodních stavů lze u nás odvozovat z řady minimálních vodních stavů
vyznačených na tzv. Hladovém kamenu v Děčíně (a podobných objektech). Interpretaci a syntézu takových
vodních stavů ukazuje Obr. 5. Velmi objektivním záznamem je řada Magdeburk (1727–1880) v majetku ČHMÚ.

Obr. 5

Syntéza epigrafických záznamů na Hladovém kameni (černé body) a instrumentální řady v Děčíně

(minimální roční vodní stavy vyznačeny černou čárou a prázdnými body). Zpracováno v Elleder (2009).

Nejvýraznějším vkladem řešení grantového úkolu je rekonstrukce ztracené řady denních vodních stavů
v Praze. Výpisu každodenních vodních stavů zejména z deníku Prager Zeitung, doplněného deníky Bohemia,
Národní Listy a Posel z Prahy trval bezmála dva roky. Práce na její opravě nejsou proto zcela ukončeny. Řada je
k dispozici pro období 1825–1849, 1851 (do 5. listopadu) a 1855–1890. Jinými slovy vypadly r. 1850, 1852,
1

1853 a 1854. V těchto letech (po r. 1848) chyběla rubrika věnovaná vodním stavům Vltavy . Chybějící představu
můžeme doplnit z ročenek Klementina (měsíční minima), kde byla publikována měsíční minima, maxima a
průměry vodních stavů. Kromě toho máme i denní záznamy labských stanic od Mělníka po Děčín a dále po
Magdeburk. Od r. 1845 jsou k dispozici i měření stanic Šítkovské mlýny (1845–1875) a Nové Mlýny (opět se
dochovaly jen měsíční průměrné hodnoty). Jak ale zcela uspokojivě doplnit každodenní měření vodních stavů

1

Snad to souvisí se stavem Českého království po březnu r. 1848 a cenzurou v éře vlády ministerského předsedy

Bacha). Namísto uvedené rubriky byla prezentována rubrika význačných návštěv Prahy. Je to paradoxní,
protože po r. 1851 bylo pozorování vodních stavů podporováno.
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ve čtyřech chybějících letech v Praze zatím určit nelze. Další zpracování řady a zejména její plánovaná publikace
je věcí dalších let. Rekonstrukce této řady znamená významný vklad pro poznání hydrologického režimu v ČR.

Rok 1904
Rok 1904 je z hlediska sucha v povodí Vltavy považován za nejvýznamnější případ 20. století. Tuto skutečnost
potvrzuje srovnání s minimálními vodními stavy a nejmenšími průtoky (Tab. 1) v období významného sucha r.
1947 (Ročenka, 1947; Elleder, 2013) a totéž platí pro další významné suché období v r. 1911.
Věrohodné porovnání, i pokud jde průtoky, umožňují i četná hydrometrická měření (Ročenka, 1904; Elleder,
2013) provedená v srpnu (zejména 18. srpna) 1904. Právě z nich lze odvodit nejnižší část měrné křivky v Praze
Modřanech a Staroměstských mlýnech.

Tab. 1 Minima z období kolem 18. 8. 1904 v porovnání s absolutními minimy z r. 1947
Tok

Stanice

1904
QminVIII
3

–1

[m .s ]

1947

Suma
3

Datum

–1

Qmin
3

[m .s ]

Poznámka
Datum

–1

[m .s ]

Jizera

Tuřice

5,2

(18.8)

5,6

(21.9.)

Labe

Brandýs

15,5

(19.8.)

10,4

(22.9.)

Vltava

České Budějovice

2*

4,25

(21.9.)

Lužnice

Bechyně

1,2

2,3

(1.9.)

Otava

Písek

1,8*

3,09

(21.9)

Sázava

Poříčí n. S.

2,5

1,4

(1.9.)

7,5

(18.8.)

Vltava

Davle

7,5

13,7

(2.9)

(Zbraslav)

Berounka

Beroun

4,5

12
(18.8)

3,3

(3.9.)

(Dobřichovice)

Vltava

Modřany

12,0

(18.8.)

17,7

(3.9.)

Labe

Mělník

35,0

(17.8.)

33,4

(22.8.)

Ohře

Louny

3,9

(19.8.)

0,6

(24.9.)

Ploučnice

Benešov n. P.

(18.8.)

3,5

(31.5.)

Labe

Děčín

40,1

(22.8.)

9,9

4,0–6,0
39**

(Roudnice)

* hrubý odhad vyplývající z bilance
** podle Novotného (1963)
V rámci druhého roku řešení grantu byla pozornost věnována zejména tomuto roku. Hydrometrickým měřením
lze důvěřovat a bylo možné udělat si představu o příspěvcích jednotlivých přítoků Vltavy a Labe. Při konstrukci
scénářů pro období před r. 1904 to má značný význam. Získané procentní příspěvky na základě průtoků r. 1904
(Tab. 1) lze využít i před r. 1904 a 1875.
3 –1

Kromě toho průtok menší než 40 m .s protékal Prahou po dobu více než tří měsíců července, srpna a září.
3 –1

Poloviční nebo menší průtok kolem 20 m .s tekl Prahou od 18. července do začátku září, tedy asi 45 dní. Při
3 –1

3

požadavku průtoku Prahou Q= 40 m .s by to znamenalo nutnou dotaci přibližně 70 až 80 mil. m vody (dnes
3 –1

z Vltavské kaskády). Ve skutečnosti je to víc, protože průtoky klesaly na 12 m .s a možná i méně. Je ale tento
scénář nejkritičtější?
Rok 1904 začal zimními povodněmi, byl charakterizován kromě sucha i četnými přívalovými povodněmi. Období
nízkých vodních stavů začalo v r. 1904 poměrně pozdě až v průběhu června. Příčinou sucha nebyl nedostatek
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sněhových zásob, ty byly vcelku normální na horách i v nížinách. Příčinou byl vývoj teplot, prudký nástup letních
teplot od dubna (Obr. 6) a deficit srážek (Ročenka 1904).

Obr. 6

Sucho v hydrologickém roce 1904. Průtoky v Praze a Děčíně. Syntéza epigrafických záznamů na

Hladovém kameni a instrumentální řady v Děčíně.

Z hydrologické ročenky 1904 vyplývá, že ve sledovaných profilech byl r. 1904 nejvýznamnějším případem sucha
i zpětně, od začátku existence Hydrografické komise, tedy od r. 1875. To znamená, že jako kritický scénář je
vhodnější při srovnání i se suchy r. 1892 a 1893.
Na tomto místě je nutné zmínit extrémní sucho r. 1874, které bylo zároveň jedním z podstatných důvodů
založení Hydrografické komise. Její zakladatel prof. A. Harlacher si uvědomoval nutnost posuzování problému
sucha na základě dlouhodobých systematických řad a dlouhodobých hydrometrických měření již v r. 1875
(Elleder, 2012).
Porovnání sucha r. 1904 se staršími případy extrémních such (1834–1836, 1842) ztěžují úpravy koryta Labe
provedené v 90. letech 19. století v zájmu plavby. Nejlepší možností bylo tedy získat vodní stavy ztracené
pražské řady. Tímto způsobem by bylo možné vytvořit si uplatněním měrné křivky nízkých průtoků z r. 1904 na
starší období i jiné, starší scénáře.

Roční scénáře sucha
První roky (1825–1826) měřené řady jsou spojeny shodou okolností s významným suchem, kdy v červenci 1825
vodní stavy klesly na úroveň pod 20 cm (Obr. 7). Období velmi nízkých vodních stavů trvalo ale krátce, ačkoliv
oba dva roky byly celkově málo vodné.
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Obr. 7

Srovnání sucha r. 1904 se suchy 1826 a 1827 na počátku měřené řady

Obr. 8

Srovnání sucha r. 1904 se suchy 1834–1836 a 1842.

Porovnání absolutních denních minim r. 1904 s extrémními suchy z r. 1834, 1835, 1836, 1842 (Obr. 8) ukazuje,
3 –1

že v srpnu r. 1904 zaklesla hladina na srovnatelnou úroveň asi 20 až –30 cm, což odpovídá méně než 12 m .s .
Jenže trvání období nízkých vodních stavů byla zejména r. 1842 a 1834 mnohem delší. Vodní stavy mezi 10 až
11

3 –1

3 –1

20 cm odpovídají přibližně 40 m .s . Souvislé období s průtoky pod 20 m .s by trvalo v r. 1842 přinejmenším 3
měsíce, tedy dvojnásobek než r. 1904. V případě r. 1835 by to byly 3,5 měsíce.
Pověstné sucho r. 1874 (Obr. 9) nevychází tak katastrofálně jako sucho 1904. Nejhorším případem je
3 –1

ale sucho r. 1868, kdy vodní stavy a průtoky zůstaly pod kritickou hodnotou 20 m .s opět tři měsíce do konce
3 –1

října, přitom i poté průtoky překročily hranici 50 m .s až někdy v prosinci.

Obr. 9

Srovnání sucha r. 1904 se suchy 1863, 1868 a 1874.

Sezónní scénáře
3 –1

Nejčastější období letních nízkých stavů, s vodními stavy pod –15 cm (kolem 12 m .s ) můžeme pozorovat
většinou v červenci, srpnu a začátkem září (příkladem je právě rok 1904). Naprostá většina průběhů vodních
stavů ukazuje září jako bod obratu. I když se nadále udržují nízké vodní stavy, dochází alespoň k mírnému
zlepšení. K tomu došlo v podstatě za největších such 1834–1836, 1842 a 1863. Výjimkou byl zmíněný rok 1868
(Obr. 9), kdy obrat nastal až začátkem října.
Zcela jiný vývoj představuje rok 1866, kdy začal významný pokles až v září toho roku (Obr. 10). Nejnižší vodní
stavy kolem –20 cm byly dosaženy začátkem října. Takový vývoje je zcela ojedinělý, jeho platnost můžeme
potvrdit pro celé povodí Labe až po Magdeburk, i zde vrcholí období nízkých vodních stavů v měsících září a
říjen. Situaci dobře vysvětlují srážkové úhrny v Praze (celkem 0,2 mm !), a to od poslední dekády září do začátku
listopadu 1866.
Nízké vodní stavy v zimě a na jaře mohou být následkem absence jarního tání, velmi nízké vodní stavy souvisí
s předchozím nepříznivým vývojem. Prudký pokles hladin je ale téměř vždy spojen se silnými mrazy. To je
případ roku 1858, kdy celodenní silné mrazy trvaly od 22. ledna do začátku března. Nedostatek vody trval i
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v létě. Začátkem srpna byl ale nedostatek vody vystřídán velkoplošnými regionálními dešti a povodněmi, které
měly v oblasti Krkonoš a Krušných hor katastrofální ráz.

Obr. 10 Srovnání sucha r. 1904 se suchy 1858 a 1866 na počátku měřené řady.

Jak ukazuje mnoho příkladů za období 190 let systematických měření, katastrofální sucha a povodně se
vyskytují velmi často po sobě. Nejmarkantnější příklad skýtají jistě povodně 2002 a sucho r. 2003. Podobně
suché období 1892/1893 následovalo po povodňovém období 1890/1891. Součástí suchých období 60. let
19. století byly stoleté povodně v únoru 1862, katastrofální sucho následovalo r. 1863. Podobnou dvojici vytváří
i roky 1824 a 1825, 1830 a 1831. Nebudeme zatím spekulovat o převažujícím rázu, který je dán např. kladnou
fází severoatlantické oscilace NAO. Každopádně lze na řadě případů doložit rychlý přechod z jednoho extrému
do druhého. Je zřetelné, že je potřeba předložit delší scénář.

Šestileté scénáře
Jako obecně nejlépe známé je období 1834–1836, jehož dopady byly katastrofální (Elleder, 2010). Jeho počátky
sahají přinejmenším k roku 1831. Období, uzavřené mezi dobře známou tuhou zimu 1829/1830, následnou
povodeň v únoru 1830 o vodnější období 1837–1838, představuje zatím nejzajímavější extrém a možný
scénář pro budoucí zátěžové testování např. Vltavské kaskády.
Začátek nepříznivého období můžeme položit do r. 1830, tedy již čtyři roky před katastrofální suché období
1834–1836. Velmi tuhá zima 1829/1830 s rekordními mrazy vyústila ve velkou povodeň na konci února. Od r.
1831 vodní stavy dosahovaly jen velmi nízkých hodnot, v maximech jen kolem 100 cm, často byly stavy
záporné. Koncem r. 1831 navíc na naše území pronikla z východu (původně z Indie) epidemie cholery (např.
Houdek, 2011). Její šíření přímo souviselo s kvalitou a kvantitou (nedostatkem) vody. Nebezpečné průjmové
onemocnění, jehož původcem je bakterie Vibrio cholerae, se šíří především vodou znečištěnou fekáliemi. Nízké
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vodní stavy a nedostatek vody již v letech 1831 a 1832 musel přispět k jejímu šíření (Obr. 11). Poznamenejme,
že roky s výskytem cholery nejen u nás, ale např. v Anglii, poměrně dobře souhlasí s identifikovanými suchými
obdobími a roky (1832, 1834, 1842, 1858, 1866, atd. (Cholera and the Thames).

Obr. 11 Srovnání sucha r. 1904 se suchy 1863–1868 na počátku měřené řady.

Roky 1831 a 1832 byly přípravou na katastrofální scénář let 1834 až 1836. Rok 1833 byl příznivější, nicméně
vláhová bilance se zřejmě nezlepšila. Porovnáním se suchem 1904 je vidět jak dlouhá byla období nízkých stavů.
V letech 1834–1836 přetrvávaly vodní stavy se záporným znaménkem někdy i přes zimu. Při jarním tání dosáhla
hladina v r. 1835 nejvýše 100 cm. Vodní stavy poklesly pod normál obecně již koncem května. Přibližně od
10. července do 20. října kolísaly vodní stavy mezi –10 až –30 cm. Pokud bychom přenesly podmínky roku 1904
3

–1

do r. 1834 až 1836 a 1842, pak se průtok Vltavy pohyboval tři měsíce mezi 10 až 20 m .s . Teoreticky bychom
3

–1

mohli uvažovat o hlavním přítoku do oblasti dnešní Vltavské kaskády na úrovni 5 až 7 m .s po stejnou dobu.
Shodou okolností přesně o 30 let později lze nalézt opět šestileté období, které sdružuje další sérii velmi
suchých let (a jednotlivá sucha 1863, 1866). Za zmínku tu ale stojí i výskyt katastrofální stoleté povodně 2.
února 1862, po níž v poměrně krátké době hladiny výrazně poklesly až na 30 cm. Na počátku května 1862 (dva
měsíce nato) dosáhla hladina Vltavy poprvé záporných stavů. Odchylky vynesené jen ve vodních stavech
ukazují, že období jsou srovnatelná (Obr. 12).
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Obr. 12 Srovnání suchých období 1831–1836 a 1861–1866. Šedě je vyznačena jejich vzájemná odchylka.

Sumace trvání dnů s nízkými vodními stavy (Obr. 13) pro obě období ukazuje, že 60. léta 19. století byla v Praze
dokonce horším scénářem. Počet dnů s velmi nízkými průtoky se pohybuje někde kolem 700, to je víc než 100
dní ročně. Navíc by bylo možné uvedené období rozšířit o další suchý rok 1868 (osmiletý scénář). Uvedené
výsledky nabízejí pravděpodobně dva nejhorší scénáře, které byly na dolní Vltavě zaznamenány od r. 1825 do
současnosti, tedy za 190 let.

Obr. 13 Srovnání suchých období 1831–1836 a 1861–1866 co do počtu dní s nízkými vodními stavy.
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Závěr
Studie ukázala, že má smysl zabývat se z hlediska výskytu extrémních hydrologických událostí i do budoucna
velmi precizně obdobím 19. století. Pro hydrologické modelování zátěžového scénáře lze do budoucna
doporučit zejména období 1831–1836 a období 1861–1866. Jako jednoletý extrémní scénář pak např. roky
1835, 1842, 1868 a 1904.
Výzkum hydrologického sucha je dlouhodobou záležitostí. Do budoucna lze dále doporučit vyčíslení řady 1825–
1890 jako řady denních průtoků a publikaci této řady a zároveň publikaci atlasu suchých období jako databáze
pro budoucí numerické modelování.
Musíme vzít v úvahu, že v období posledních tisíce let došlo k značným změnám klimatu, které ovlivnily vývoj
společnosti někdy nečekaným a dodnes zjevně ne zcela poznaným způsobem. Budovaly se, rušily a znovu
obnovovaly soustavy vodních nádrží. Proto lze vzít v úvahu i určité rezervy, které naše území poskytuje. Při
hledání opatření jak čelit suchu nemusí jít zdaleka vždy o extenzivní budování nákladných staveb a opatření, ale
jak ukazuje příklad starých rybničních soustav o určitý potenciál, který je vhodné poznat a popsat.
Po sérii povodní v povodí Odry, Moravy a Vltavy se začalo diskutovat o možnosti úpravy manipulačních řádů
např. Vltavské kaskády. Věříme, že materiálem k takové diskusi může být i řada denních vodních stavů 1825–
1890 v Praze nově rekonstruovaná alespoň z velké části.
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