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Od této základny se odečítaly výšky vodní hladiny dělenou tyčí, jejíž stupnice byla do roku 1860 
ve vídeňských stopách (1 stopa = 31,6 cm). Hladina Vltavy zaklesávala často pod úroveň jezové 
koruny, takže čtení byla i záporná. Teprve později, neznámo kdy, se upevnil na nábřežní zdi 
dřevěný laťový vodočet s dělenou metrickou stupnicí. Nepohodlné odměřování tyčkou skončilo 
a vodní stavy se začaly odečítat a zaznamenávat pravidelně jednou až třikrát denně. Službu 
vykonával personál městského hospodářského úřadu, potom zaměstnanci městské vodárenské 
kanceláře (novotný 1959, 11).

Záznamy z  vodočetné stanice v Praze u Staroměstských mlýnů se průtokově nevyhodnocují 
s výjimkou historického období 1825–1867, kdy tato stanice byla jediná v Praze. Pozorovací sta-
nice u Staroměstských mlýnů zůstala však nepřetržitě v činnosti i po zřízení náhradního vodočtu 
v Karlíně (rok 1867) a nad Prahou v Modřanech (rok 1898). Má totiž velký význam jako orientační 
stanice pro účely varovné a návěštní služby v době povodní, kdy je třeba chránit a zabezpečit 
nízko položené městské čtvrti ohrožované záplavami (novotný 1959, 12). 

Vodočetná stanice Praha-Staroměstské mlýny je situována v  říčním km 191,956. Vodočetný 
profil uzavírá plochu povodí výměry 26.956,555 km2. Starší nivelace udává výškovou kótu nuly 
vodočtu 185,927 m n. m., kterou zaznamenává i „Plán polohy a výšek …“ z roku 1889. Ve výroč-
ních zprávách hydrografických se uvádí patrně podle novější nivelace výšková kota 185,812 m 
n. m., tedy o 11,5 cm nižší. Od 1. října 1943 je vodočetná stupnice posunuta o 1 m níže. Za 
dnešního stavu je tudíž kóta nuly 184,812 m n. m. (novotný 1959, 12). V nejnovějším soupisu 
pražských povodní je nulový bod pražského vodočtu u Staroměstských mlýnů omylem „zao-
krouhlen“ na 185,00 m n. m. (kotyZa/Cvrk/Pažourek 1995, 56 sqq.), což představuje vůči normálu 
rozdíl  –0,812 m (od 1. 10. 1943 pak +0,188 m).

3. Vodočetná stanice u křižovníků s červenou hvězdou
V letech 1887–1949 se pozorovalo v profilu přímo pod Karlovým mostem v těsné blízkosti figury 
Bradáče na vodočtu u křižovníků v  říčním km 192,092. Záznamy se uveřejňovaly i tiskem ve 
výročních zprávách. Kóta nuly se uváděla podle starší nivelace 184,940 m n. m., po roce 1931 
o 8,4 cm níže, 184,870 m n. m. Kóta nuly odpovídá úrovni nuly Helmovského jezu. Stanice byla 
myšlena jako náhrada za vodočet u Staroměstských mlýnů nad jezem, což byl omyl. Vodočet 
u křížovníků je totiž v dosahu vzdutí Helmovského jezu a průtokově nevyhovuje. Proto stanice 
zanikla (novotný 1959, 12).

4. Další pražské normály
Kromě vodoměrné stanice u Staroměstských mlýnů s nulovým bodem vodočtu 185,927 m n. m. 
(resp. 185,812) a vodočtu u křižovníků s kótou nuly 184,94 m n. m. (resp. 184,87 m n. m.) se 
v obvodu města Prahy nacházelo na Vltavě ještě několik pomocných vodočetných stanic, které 

Obr. 5. Normály pražské seřazené 
dle nadmořské výšky (zdroj: archi-
vovaný rukopis, redakci neznámý).

Normály pražské

Šítkovské mlýny kóta 187,180 m n. m.

Šerlinské mlýny kóta 186,313 m n. m.

Staroměstské mlýny kóta 185,927 m n. m.

Křižovníci kóta 184,940 m n. m.

Nové mlýny
hřeb kóta 184,984 m n. m.

plotna kóta 184,976 m n. m.

Lodní mlýny kóta 184,092 m n. m.

Helmovské mlýny
hřeb kóta 183,601 m n. m.

plotna kóta 183,589 m n. m.

Rouzovy mlýny kóta 182,414 m n. m.
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sloužily vesměs pouze k  místní orientaci o výškách vodních stavů vzhledem k  normální hla-
dině řeky. Tyto „pražské normály“ se nacházely v novoměstských a staroměstských mlýnech 
(obr.  5), přičemž tři z nich udávaly výšku starých pražských jezů (mlýny Šítkovské, Staroměstské 
a Helmovské). 

5. Věrohodnost údajů povodňových maxim vodních stavů
Výškové i polohopisné posuny vodočtu a v menší míře i rozdíly mezi starou a novější nivelací 
nulového bodu pražských normálů se staly potencionálním zdrojem nesrovnalostí, zatěžujících 
údaje povodňových maxim vodních stavů. Pokud záznamy neobyčejných stavů vody za povod-
ní postrádají odkaz na stanoviště odečtu, mění se výška vodní hladiny nad normálem (n. n.) ve 
víceznačný údaj, který komplikuje a znevěrohodňuje rekonstrukci nadmořské výšky historických 
povodní.

Obezřetnost v zacházení s údaji získanými nejednotným odečítáním výšky vodní hladiny, na níž 
upozornil již Jan novotný (1959, 12) v souvislosti s pracemi K. Fritsche, vyžadují i ostatní přehledy 
vysokých vodních stavů (dLouHý 1899, 12–14 a 28–50; kotyZa/Cvrk/Pažourek 1995, 57–59; novot-
ný 1959, příloha II), protože v každém z nich se vyskytují chyby a omyly. Kromě zjevných překlepů 
a omylů3 některé nepřesnosti evidentně dezinformují. Například výška hladiny povodně z r.  1784 
odvozená ze značky u Karlova mostu (+645 nad normálem) existující ještě v 19. století, kterou 
převzal Josef dLouHý (1899, 9) bez komentáře (šlo o povodňovou vlnu vzdutou ucpanými oblouky 
Karlova mostu? – pozn. autora), je oproti značce u křižovníků o 0,70 m vyšší a odpovídala by 
spíše hodnotám zaznamenaným v Karlíně (cf. novotný 1959, 77, příl. II). Další z překlepů posunul 

datum povodně z 15. břez-
na 1947 (cf. novotný 1959, 
79, příl. II) o jedno století 
dříve, což by znamenalo, 
že v  roce 1847 kromě zná-
mé letní povodně s vrcholo-
vým průtokem 2 470 m³/sek  
(cf.  novotný 1959, 77, příl. 
II) se Vltava rozvodnila také 
na jaře (cf.  kotyZa/Cvrk/ 
Pažourek 1995, 58 sq., po-
vodně evidované pod č. 52 
a 59). Důsledkem nepo-
zornosti při excerpci údajů 
bývá i  záměna data u po-
vodní, k  nimž došlo téhož 
kalendářního roku. Napří-
klad v  roce1865 povodeň 
s  vrcholovým průtokem 
2  370 m³/sek, která kul-
minovala 8.–9. dubna (cf. 
novotný 1959, 77, příl. II), 
je kotyZou, CvrkeM a Pažour-
keM (1995, 59, povodeň pod 
č.  57) omylem datována  
do 11. ledna, kdy naopak 
dosáhla vrcholu jiná po-
vodňová vlna o  průtoku 
1.147  m³/sek (cf. novotný 
1959, 77, příl.  II). Záměnu 
v  dataci povodně najdeme 
i u novotnéHo (1959); týká se 

povodně z 9. července 1750 o výšce 5 loktů n. n. (cf. dLouHý 1899, 44), jejíž datum se v přehle-
du kulminačních povodňových průtoků shoduje s datem povodňové vlny z 15. června (novotný 

3 Např. extrémní výška povodně z roku 1736 in novotný 1959, 77, příl. II, zpochybněná již kotyZou, CvrkeM a PažourkeM 
1995, 58, povodeň pod č. 24.

Obr. 6. Praha-Smíchov. Značky 
velkých vod na nábřežní zdi u mos-
tu Legií (převzato z PodZiMek et aL. 
1970, obr. 14).




