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Řeka protékající městem je fenomén pro městskou populaci životadárný i zhoubný, nejinak je tomu i v Praze. Následky vltavských po-
vodní v jejím historickém jádru jsou skryty v četných stratigrafiích odkrývaných archeologickými postupy. Setkávají se v nich s vrstvami 
násypů využívaných k navýšení dobové povrchové úrovně jako ochranného faktoru před ničivými velkými vodami. Povodně byly jednou 
z nejvýraznějších příčin vyvolávajících změny pražského středověkého terénního reliéfu, jehož výzkum byl autorovým životním tématem. 
Snaha ztotožnit vybrané archeologické situace s konkrétní živelnou událostí vedla k potřebě výškové charakteristiky jednotlivých písemně 
zaznamenaných povodní a revize dosud používaných údajů.

OBSERVATION OF RIVER VLTAVA wATER LEVELS IN PRAGUE

Any river flowing through a town is a vitalising, as well as destructive phenomenon, for the town’s population and Prague is no exception. 
The evidence of flooding impact on the Prague historic centre is captured in numerous stratigraphy revealed by archaeological methods, 
mostly as layers raising the surface level as protection against the destructive high water. Flooding was one of the most significant reasons 
for the transformation of the Prague medieval ground relief. The attempt to identify such episodes with the archaeological context led to 
the need for the determination of the level of the floods known from the written evidence, and a revision of the data used so far.
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Souvislost mezi historickými povodněmi a vývojem antropogenního nadloží lze kriticky posuzo-
vat jen za předpokladu, že výšky vodních stavů a vývoj nadloží můžeme porovnávat vzhledem 
ke stejné srovnávací rovině. Možnost tuto souvislost zjišťovat porovnáváním nadmořských 
výšek povodňových maxim s kótou archeologicky datovaných úrovní terénu máme např. na 
samém okraji  nivy na levém, nárazovém břehu Vltavy v ohybu jejího maninského meandru. 
Zatímco v  historickém nadloží lze jednotlivé úrovně objektivně identifikovat a přesně změ-
řit probíhajícím výzkumem a soustavně zahušťovanou sítí archeologických dokumentačních 
bodů v okolí, nadmořskou výšku hladiny většiny historických povodní lze už jen odvodit. K její 
rekonstrukci můžeme dospět buď prostřednictvím dochovaných značek povodní či dobových 
přepočtů, nebo na základě změřených výšek vodních stavů odečítaných od nulového bodu 
nejbližšího vodočtu.1 

Pro část pražského Starého Města a protilehlou severní část Malé Strany jsou využitelné údaje 
povodňových maxim odečítané buď od figury „Bradáče“ v pilíři Juditina mostu (kap. 1), nebo 
na vodočtu u Staroměstských mlýnů (kap. 2) či pod Karlovým mostem u křižovníků (kap. 3). 
Výpovědní hodnota výstupu vycházejícího z dosavadních soupisů význačných povodní (dLouHý 
1899; novotný 1959; kotyZa/Cvrk/Pažourek 1995) je zatížena nesrovnalostmi, které jsou důsled-
kem posunu nulového bodu vodočtu a následným nejednotným odečítáním výšky vodních stavů 
nad normálem (kap. 5). 

1. Vodočetná stanice „Bradáč“
Jako prvý pražský vodočet ke sledování výšky vodních stavů za povodní sloužila kamenná plas-
tika hlavy tzv. Bradáče, osazená na pravém břehu těsně pod Karlovým mostem. Když v době 
vlády Jiřího z Poděbrad vystoupila hladina vody až k vousům „Bradáče“, docházelo k zátopě 
Starého Města, a jestliže dosahovala až k ústům „Bradáče“, muselo obyvatelstvo opouštět pří-
bytky v ohrožených domech (Staré letopisy české). Před vznikem současné podoby Křižovnic-
kého náměstí v r. 1848 se figura „Bradáče“ nacházela v poprsní zdi krajního oblouku Juditina 
mostu, kde ji v r. 1827 kresebně zachytil w. F.  welleba (obr. 1).

1 Příspěvek vznikl jako odborná expertiza pro potřeby zpracování záchranného archeologického výzkumu na parcele 
Kolovratského paláce čp. 154/III, realizovaného NPÚ ÚOP v hl. m. Praze pod čísly 3/03, 3/04 a 3/05. Měla být drobným 
výtahem z autorem zamýšlené obsáhlé publikace o hydrologickém režimu Vltavy, nárazových povodních, antropogenní 
činnosti v  jádru Prahy a o jejich vzájemného působení a následných změnách. K realizaci monografie se již autorovi 
nedostalo času, a tak se tato expertiza stala jediným publikovaným zlomkem bohatého souboru informací a souvislostí, 
který zanikl spolu s autorovým odchodem. 




