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Abstrakt
Bakalářská práce analyzuje teplotní a srážkové poměry středočeské obce Milčice
v období 1770–1816 na základě záznamů o počasí a příbuzných jevech v Pamětech sedláka
a rychtáře Františka Jana Vaváka (1741–1816), vydaných edičně v letech 1907–1938
a 2009. Klimatologická analýza se opírá o rozbor podrobných a shrnujících zápisů o počasí
se zřetelem na použitou terminologii (teplota vzduchu, srážky, oblačnost atd.) sdruženou
do tzv. indikátorů teplotních a srážkových poměrů, dále na proměnlivé množství záznamů
a kontextuální informace. Vlastní zpracování vychází z interpretace měsíčních
(sedmistupňová škála od –3 do 3) a sezonních (škála od – 9 do 9) teplotních a srážkových
indexů z analyzovaných Vavákových zápisů. Vedle nich je použit také složený index daný
součtem absolutních hodnot sezonních teplotních a srážkových indexů. Klimatologická
analýza je doplněna poznatky o zjištěných povětrnostních singularitách. Interpretované
měsíční a sezonní teplotní a srážkové indexy jsou z důvodu verifikace porovnány s indexy
odvozenými z přístrojových měření na stanici Praha-Klementinum v období 1775–1816
pro teplotu vzduchu a v období 1804–1816 pro srážky. Zjištěné rozdíly souvisejí
především s kvalitou a hustotou Vavákových záznamů a jejich subjektivní interpretací.
Předložená práce je příspěvkem k poznání klimatu českých zemí na přelomu
18. a 19. století na základě využití dokumentárních pramenů.

Abstract
The Bc. thesis analyses temperature and precipitation patterns of the Milčice village
(Central Bohemia) in the 1770–1816 period, based on records of weather and related
phenomena included in the memoires (Paměti) of peasant and reeve František Jan Vavák
(1771–1816), editorially issued in the years 1907–1938 and 2009. Climatological analysis
is based on the investigation of detailed and summary reports on the weather in view of
the terminology used (air temperature, precipitation, cloudiness etc.), associated into the
so-called indicators of temperature and precipitation conditions, varying numbers of
records and contextual information. Subsequent climatological interpretation of the
Vavák’s records leads to the derivation of monthly (a seven-point scale from -3 to 3) and
seasonal (scale from –9 to 9) temperature and precipitation indices. Further composite
indices (created as a sum of seasonal temperature and precipitation indices in absolute
values) are used for description of climatic patterns. The image of the climate is
complemented by involving of weather singularities. The interpreted monthly and
seasonal temperature and precipitation indices are further compared with the indices
derived from the instrumental measurements at the Prague-Klementinum station in the
1775–1816 period for air temperature and in the 1804–1816 period for precipitation.
The observed differences are related mainly to the quality and density of Vavák‘s records
and to their subjective interpretation. This work contributes to the better understanding
of the climate of the Czech Lands at the turn of the 18th and 19th centuries based on the
use of documentary sources.
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1 ÚVOD
Dokumentární prameny odhalují mnohé ze života minulých společností, počínaje každodenními
starostmi „obyčejných“ lidí a konče zprávami o velkolepých politických, vojenských a jiných
událostech. Kromě přínosu historické vědě má však celá řada těchto pramenů přínos i pro
klimatologii, a to z důvodu uchování informací o přírodě, počasí a klima nevyjímaje.
Historická klimatologie je věda zabývající se rekonstrukcí historického počasí a podnebí
jednotlivých lokalit i územních celků na základě dokumentárních pramenů. Zkoumá také
hospodářskou a společenskou odezvu na historická kolísání klimatu, na extrémy a přírodní
katastrofy a studuje také vnímání klimatu v minulosti (BRÁZDIL a kol., 2005; BRÁZDIL, KOTYZA,
2008). Z výzkumného hlediska pokrývá tato vědní disciplína prostor mezi paleoklimatologií
(zabývající se rekonstrukcí klimatu zejména na základě přírodních proxy dat v intervalu řádově
tisíců let) a klimatologií doby přístrojových měření (zkoumající proměnlivost klimatu řádově ve
stovkách let). V některých případech může docházet k částečnému překryvu mezi těmito
disciplínami. Přínosem historické klimatologie je příspěvek k poznání vývoje a stavu klimatického
systému v době, kdy převažovaly přírodní klimatotvorné faktory (sluneční a sopečná činnost,
interakce oceán – atmosféra) a lidská činnost měla na klima pouze místní nebo regionální dopad
(SOLOMON a kol., 2007). Analýzy v historické klimatologii měly příznivý vliv na odhady dopadů
lidské činnosti na klima právě tím, že umožnily lepší pochopení přírodní složky klimatické
variability (BRÁZDIL a kol., 2005).
Pro období před začátkem instrumentálního pozorování počasí zaštiťovaného jednotlivci
a meteorologickými společnostmi či institucemi musí data pro historicko-klimatologický výzkum
vycházet z člověkem-vytvořených a přírodních zdrojů (BRÁZDIL a kol., 2005). Tato data lze rozdělit
na přímá a nepřímá (proxy). Přímá data poskytují přímé informace o počasí, nepřímá data
prokazují nepřímou závislost na počasí (BRÁZDIL, KOTYZA, 2008). Dokumentárními proxy daty jsou
např. záznamy biologických jevů (např. fenologické jevy) a hydrologických jevů (např. zámrzy
vodních těles), které jsou do jisté míry pod kontrolou klimatických faktorů. Rozdíl mezi přímými
a proxy daty nicméně není pokaždé zřetelný (PFISTER a kol., 1999a).
Dokumentární zdroje v českých zemích lze rozčlenit na dvě skupiny – časná přístrojová
měření a na písemné a grafické dokumenty. První skupina zaznamenávala meteorologické prvky
(teplotu a tlak vzduchu, oblačnost, směr větru) a jevy v době před začátkem systematických
meteorologických měření (BRÁZDIL, KOTYZA, 2008). Do druhé skupiny v Evropě patří narativní
dějepisné prameny (anály, memoáry, kroniky), denní záznamy o počasí, cestovní deníky,
korespondence (osobní i úřední), kramářské a trhové písně, časná žurnalistika, letákové noviny,
záznamy ekonomické povahy, lodní deníky, epigrafické záznamy, ikonografie a archeologické
prameny (BRÁZDIL a kol., 2005; BRÁZDIL, KOTYZA, 2008). Záznamy o počasí v těchto zdrojích mohou
být vedeny sporadicky nebo kontinuálně (BRÁZDIL a kol., 2005).
Denní záznamy představují celkem pravidelná vizuální pozorování počasí a jevů s ním
spojených, která byla pořizována s denní frekvencí do osobních deníků, kalendářů nebo efemerid
(BRÁZDIL, KOTYZA, 2008). Způsob vedení tohoto druhu záznamů se během staletí měnil jen v malé
míře, což však kontrastuje s faktem, že motivace pro pozorování počasí se během staletí měnila,
a to podle profese nebo zájmů vzdělanců, kteří je vedli (BRÁZDIL, VALÁŠEK, MACKOVÁ, 2003).
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Přehled odborné literatury o denních pozorováních počasí cílí vzhledem k tématu
práce především na autory, kteří se zabývali touto problematikou ve vztahu k českým zemím
v období 16.–20. století. Dosud této problematice byla věnována velká pozornost. Např. Brázdil
a Kotyza (1996, 1999) představili celkem sedm nejstarších denních pozorování počasí z českých
zemí v 16. století v rámci edice Historie počasí a podnebí v českých zemích. Jednalo se o Jana
z Kunovic (pozoroval v letech 1533–1545), Johanna Emmericha Aichholze (říjen 1548), Jana
Petříka z Benešova (zima 1555/56), anonyma (1555–1556), Tadeáše Hájka z Hájku (1557–1558),
Jana Strialia z Pomnouše (1558–1582) a Matyáše Borbonia z Borbenheimu (1596–1599, 1622).
Tito pozorovatelé byli vesměs urození a vzdělaní občané. Tadeáši Hájkovi z Hájku se věnoval též
Munzar (1995), stejně jako Janu Strialiovi z Pomnouše (MUNZAR, 1998). Brázdil a Kotyza (1995a)
a MUNZAR (1996) zkoumali záznamy o počasí v denících moravského šlechtice Karla staršího ze
Žerotína (1588–1591 s přerušeními).
Brázdil, Valášek a Kotyza (2004) studovali meteorologické záznamy v pamětní knize
koželužského mistra Michela Stüelera z Krupky na Teplicku postihující léta 1629 až 1649. Brázdil
a Kotyza (1995b) zhodnotili denní záznamy o počasí vedené v diáři pražské univerzitní koleje
v pražském Klementinu od srpna 1649 do září 1650. Brázdil, Krušinský a Řezníčková (2008) se
zabývali záznamy o počasí v osobním deníku moravského vyššího šlechtice Jana Františka
Bruntálského z Vrbna, které si vedl od 1. ledna 1655 do 4. března 1656. Brázdil a Kotyza (2001)
studovali záznamy o počasí z různých míst Čech zachycených ve čtyřech osobních denících děkana
Bartoloměje Michala Zelenky, které si latinsky vedl v letech 1680–1682, 1691–1694 a 1698–1704.
Větší a komplexnější studie Brázdila, Černušáka a Řezníčkové (2011) analyzovala
a zhodnotila počasí a podnebí na Olomoucku v období 1693–1783 na základě diárií kláštera
Hradisko doplněných v některých letech o deníky převorství na Svatém Kopečku. Kromě
stručnějších denních záznamů pořizovaných desítkami pisatelů dokumenty obsahují také
charakteristiky hydrometeorologických extrémů a škod jimi způsobených.
Studie Brázdila, Valáška a Mackové (2003) se zabývala záznamy o počasí z let 1780–1789
v latinsky psaném osobním deníku vzdělaného faráře Karla Bernarda Heina z Hodonic u Znojma.
Brázdil, Valášek a Macková (2002) zkoumali německy psaná vizuální denní meteorologická
pozorování z Počapel faráře Tadeáše Štiky z období od 1. ledna 1788 do 30. června 1789.
Kupříkladu uvádějí, že se jednalo o cílená, velmi podrobná a systematická pozorování, což je od
pozorování K. B. Heina odlišuje. Brázdil a Valášek (2003) rekonstruovali na základě denních
i shrnujících záznamů o počasí v Brně a okolí z let 1767–1790, vedených v německy psaných
moravských análech (pamětech) Jana Nepomuka, svobodného pána z Fanálu, teplotní a srážkové
poměry formou časové řady jednoduchých měsíčních indexů.
Kvalitativní vizuální pozorování počasí se během 18. a 19. století začala v českých zemích
prolínat se systematickými meteorologickými měřeními, což podle Brázdila, Řezníčkové a Valáška
(2007) umožňuje jejich konfrontaci za účelem zlepšení kvality a věrohodnosti klimatologické
interpretace kvalitativních záznamů. Studie těchto autorů konfrontovala pražská pozorování Jana
Nádherného, vedená v němčině v povětrnostních kalendářích v letech 1805–1806, s měřeními
z Prahy-Klementina.
Ze zdrojů uvedených v předchozím odstavci vyplývá, že v 18. a 19. století někteří
pozorovatelé počasí kombinovali kvalitativně vedená pozorování s vlastními přístrojovými
měřeními. Byl to například lékař a přírodovědec František Alois Mag z Maggu v letech 1771–1775,
13

jehož telčská měření a pozorování byla předmětem studie Brázdila a kol. (2002). Příkladem rané
sítě meteorologických měření v kombinaci s vizuálními pozorováními může být mezinárodní
(evropská) wroclawská meteorologická síť, kterou založil lékař Johann Kanold a z níž byly
klimatologicky analyzovány záznamy pro roky 1717 až 1730 na východním Slovensku (BRÁZDIL
a kol., 2008). V letech 1861–1867 zkombinoval meteorologická měření a slovní popisy stavu
počasí v Brně tamní pedagog Alexander Zawadski, jehož výsledky klimatologicky komplexně
analyzovali a zhodnotili Brázdil, Řezníčková a Valášek (2013).
Ještě ve 20. století byly záznamy o počasí vedeny v dokumentárních zdrojích – např.
Brázdil a kol. (2014) studovali vsetínské meteorologické záznamy valašského písmáka Josefa
Lukotky, které zaznamenával v letech 1903–1923 do své osobní kroniky.
Uvedené studie o kvalitativních denních (a shrnujících) záznamech počasí vykazují
společně obecné metodologické rysy. Nejprve je vždy popsán život osobnosti, která počasí
pozorovala. Následně je analyzován dokumentární zdroj z různých pohledů – archivářského,
grafologického, grafického a historického. Další část podává výčet dobové meteorologické
terminologie a interpretuje ji. Těžištěm studie bývá podrobná klimatologická interpretace, která
spočívá např. v odvození vážených či jednoduchých teplotních a srážkových indexů či ve zjištění
četností vybraných klimatologických charakteristik. Součástí interpretace bývá i verifikace
záznamů, která je uskutečňována zejména pomocí jiných dobových zpráv o počasí z různých míst
v českých zemích či ze zahraničí. V některých studiích je její součástí porovnání časových řad
indexů sestavených z analyzovaných záznamů s indexy rekonstruovanými z dat pocházejících
z instrumentálních měření.
Ze zahraničních autorů se problematikou denních záznamů počasí zabýval např.
Glaser (2008), který ji zařadil do kontextu výzkumu historického klimatu střední Evropy (zejména
Německa) v posledních 1 200 letech. Výsledky studií denních záznamů o počasí z Německa,
Švýcarska, České republiky, Slovenska, Rakouska a Polska v 16. století byly publikovány
v rozsáhlejším článku Pfistera a kol. (1999b).
Podrobnosti o výsledcích výzkumů denních pozorování počasí a jejich přínosu
k historicko-klimatologickému porovnání poskytují jednotlivé uvedené studie. Zde jsou pro
shrnutí uvedeny některé obecné poznatky o pozorovatelích, které z nich vyplývají. Pozorovatelé
pocházeli z různého sociálního prostředí – jednalo se o měšťany, církevní hodnostáře, nižší i vyšší
šlechtice a úředníky atd., kteří byli poměrně vzdělaní. Své postřehy o počasí sepisovali ručně
různými typy písma, a to zejména latinsky, česky nebo německy. Ačkoliv se snažili zaznamenávat
počasí denně, z různých důvodů (např. z pracovních nebo zdravotních) byla jejich pozorování na
kratší či delší dobu přerušována. Motivace pro pozorování počasí se různila, přičemž někteří
poznámkami o počasí pouze doplňovali informace o každodenním životě, zatímco jiní je
považovali za prioritu pro vedení záznamů obecně.
Základní metodologie výzkumu v historické klimatologii je popsána podrobně v pracích
Brázdila a kol. (2005) a Brázdila a Kotyzy (2008). Tyto studie společně sdělují, že pro rekonstrukci
klimatologických charakteristik zahrnujících zejména teplotu vzduchu a srážky do podoby
nepřerušovaných časových řad z dokumentárních zdrojů je nutné nejprve získat měsíční, sezonní
či roční řady odvozených (proxy) charakteristik zvaných indexy. Měsíční indexy se řadí na
ordinální škále a mohou být buď jednoduché (–1 až 1), nebo vážené (–3 až 3). Záporné hodnoty
značí v případě teploty vzduchu chladnější ráz měsíce než je „normál“ (–3 extrémně studený,
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– 2 velmi studený, –1 studený), nula znamená „normální“ podmínky měsíce a kladné hodnoty
znamenají teplejší ráz měsíce (3 extrémně teplý, 2 velmi teplý, 1 teplý). V případě srážek záporné
hodnoty znamenají sušší (–3 extrémní atd.) a kladné hodnoty vlhčí (3 extrémní atd.) měsíce.
Sezonní a roční indexy se získají součtem příslušných měsíčních indexů, takže jednoduché sezonní
indexy nabývají hodnot od –3 do +3, jednoduché roční od –12 do +12, vážené sezonní od –9 do +9
a vážené roční od –36 do +36.
Na sestavení indexů má podle Brázdila a kol. (2005) a Brázdila a Kotyzy (2008) vliv hustota
a kvalita vstupních informací a také subjektivita výzkumníka. Brázdil a kol. (2010) uvádí, že ačkoliv
převod kvalitativních informací z dokumentárních zdrojů na indexy by měl být co nejobjektivnější,
není tomu tak vždy. Za důvody uvádí:
a) chybějící údaje;
b) pozornost pozorovatele směřovaná častěji k indikátorům hydrometeorologických extrémů,
výrazným změnám počasí a sezonám, které byly z ekonomického hlediska důležitější pro
zemědělství a jiné činnosti;
c) výběr jakékoli ordinální škály neumožňuje kvantitativně vyjádřit nejzávažnějších extrémy,
které jsou typické pro velmi vysoké odchylky;
d) jiný pohled autorů záznamů počasí na podmínky, které označovali jako „normální“, což plyne
z jejich rozdílného vnímání počasí v době, kdy žili; „normální“ podmínky tak pomocí indexů
nemohou být odpovídajícím způsobem interpretovány;
e) mylná interpretace jevů nesouvisejících s klimatem jako klimaticky podmíněných (např. jevů
plynoucí ze změn ve využívání krajiny či měnících se technik v zemědělství).
V rámci procesu kalibrace se pro kalibrační období nalézá vztah mezi proxy
charakteristikou (v případě dokumentárních dat se jedná o indexy) a charakteristikou klimatu
vhodného měřeného meteorologického prvku. Po nalezení tohoto vztahu je na řadě jeho aplikace
na tzv. verifikační období. Pro toto období jsou na základě proxy dat rekonstruovány hodnoty
klimatologické charakteristiky meteorologického prvku. Měřené a rekonstruované hodnoty jsou
pak porovnány pomocí různých statistických ukazatelů (např. korelačním koeficientem).
Posledním krokem je vlastní rekonstrukce, ke které je možné přistoupit až na základě ověření, že
kalibrační vztah řady rekonstruované charakteristiky dostatečně vyjadřuje její variabilitu
(BRÁZDIL, KOTYZA, 2008).
Narativní dějepisné prameny jsou kroniky, paměti, anály, historické kalendáře, ojedinělé
záznamy atd., které obsahují přímé informace o počasí i popisy jevů a událostí s ním spojených.
Obyčejně podávají zprávy o hydrometeorologických extrémech a anomáliích včetně jejich dopadů
na člověka (BRÁZDIL, KOTYZA, 2008).
Záznamy o počasí od Františka Jana Vaváka (jež jsou předmětem této práce) jsou
uchovány v jeho osobních memoárech (pamětech), které se řadí mezi narativní zdroje, jak je
uvedeno výše (viz také kap. 3). Záznamy o počasí v nich měly charakter shrnutí i denních záznamů
(viz kap. 4 a 5).
Záznamy o počasí od Vaváka, Antona Lehmanna a další českých pozorovatelů počasí
v období 1770–1833 kvantitativně interpretoval Pejml (1968). Zamýšlel se zároveň nad příčinami
poměrně malého počtu dokumentárních pramenů obsahujících zprávy o počasí v českých
archivech, knihovnách a museích. Písmáci 2. poloviny 18. století a první poloviny 19. století
(k nimž Vavák patří – viz kap. 3) podle něj nezaznamenávali počasí systematicky, protože je
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zajímal zejména jeho zřejmý vliv na zemědělské práce. Autor dále konstatuje, že záznamy o počasí
z této doby byly charakteristické i střídavou hustotou informací o počasí. Podle Pejmla jsou
záznamy o počasí díky stejnému místu pozorování a časovému překryvu s instrumentálními
pozorováními vhodným zdrojem pro klimatologickou analýzu. Vedle toho připomíná, že k době
Vavákova pozorování nejsou k dispozici kvalitativní zápisy o počasí z blízkého ani širšího okolí,
podle nichž by bylo možné jeho zápisy verifikovat.
Na základě v této kapitole uvedených informací lze tvrdit, že svou historickoklimatologickou povahou stojí Vavákova pozorování na hranici mezi denními záznamy o počasí
a shrnujícími informacemi typickými pro narativní prameny.
Cílem předkládané práce je rekonstruovat klima středočeské obce Milčice v období
1770–1816 na základě pozorování počasí uchovaných v osobních memoárech již zmíněného
Františka Jana Vaváka (1741–1816), jenž byl místním sedlákem a rychtářem.
Tato práce je rozdělena na šest hlavních částí. V úvodní kapitole byl uveden přehled
dosavadních poznatků o denních záznamech počasí v dokumentárních pramenech, druhá část
představí osobnost pozorovatele Františka Jana Vaváka a obci Milčice, třetí část pojedná
o dokumentárním zdroji záznamů počasí – Pamětech a jejich edicích. Čtvrtá část bude obsahovat
slovníček hydrometeorologických pojmů z Pamětí. Metodika interpretace teplotních a srážkových
poměrů a jejich výsledky budou náplní páté části. Nakonec bude uvedena diskuse výsledků formou
porovnání s daty z měření z Prahy-Klementina.
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2 OSOBNOST FRANTIŠKA JANA VAVÁKA A OBEC MILČICE
Život písmáka Františka Jana Vaváka (obr. 1) včetně informací o jeho předcích shrnula ve
své přednášce z 29. listopadu 1966 již historička Stanislava Jonášová (1904–1985) – viz Jonášová
a Kučera (2009). Matějec (2008) ve své disertační práci podrobně studoval kulturní aspekty života
písmáka. Veselý (2014) napsal o Vavákovi a zejména jeho memoárech populárně-naučně laděný
příspěvek pro pořad českého rozhlasu zvaný Toulky českou minulostí. Níže je na základě těchto
zdrojů zrekapitulován Vavákův životopis.
Rod Vaváků začal v Milčicích působit v 17. století. Roku 1676 koupil Vavákův dědeček Jiří
v obci poddanský statek (číslo popisné 3), k němuž patřila i krčma a řeznický krám. Od roku 1685
žil Jiří v Milčicích trvale. Františkův otec, obecní starší a konšel Jan Antonín, dostal od otce vlastní
statek a většinu polností. Nejprve ekonomicky prosperoval, ale po sérii neúspěchů vyvolaných
zejména přírodními katastrofami, neúrodou, vpády vojsk, požárem, ztrátami dobytka
a zadlužením při stavbě nového statku byl nucen prodat roku 1753 původní grunt po otci
a přestěhovat se do menší chalupy (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009).
František Jan Vavák (křtěný František de Paula Martin) se narodil 26. října 1741 jako
nejmladší ze čtyř synů Jana Antonína (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009). Františkova matka Barbora
(rozená Burianová) pocházela z Ústí nad Orlicí. Oba jeho rodiče zřejmě uměli číst a psát a byli věřící
křesťané. Do jisté míry intelektuální prostředí, v němž Vavák vyrůstal, tak podněcovalo jeho touhu
po vzdělání (MATĚJEC, 2008).
Ačkoliv byl František nadaný a toužil studovat, špatná ekonomická situace otce mu však
umožnila navštěvovat pouze vesnickou školu; také se více musel věnovat hospodářským pracím.
V mládí byl nucen účastnit se zásobovacích transportů (zejména dodávek obilí a píce), které vojsku
měly povinnost zajišťovat vesnice (šlo o tzv. magacíny). Díky nim se František dostal až za hranice
českého království – do Slezska a Lužice. V roce 1761 přenechal otec mladému Františkovi rodnou
chalupu, aby nemusel na vojnu. V únoru následujícího roku se František oženil s Barborou
Poupovou, také ze selské rodiny. Z jejich padesátiletého manželství vzešlo sedm synů a dvě dcery.
Ve stejném roce se Vavák stal pomocníkem tehdejšího milčického rychtáře a svého tchána Václava
Poupy. Jeho práce spočívala například v zastupování Milčic při různých příležitostech (působil jako
mluvčí) a v geodetických a kartografických pracích (vyměřování pozemků dle Raabova systému či
nakreslení mapy poděbradského panství na popud vrchnosti). Dne 4. září 1779 se nakonec sám
stal milčickým rychtářem. Ve funkci působil až do roku 1810. František zemřel 15. listopadu 1816
v rodné vsi ve věku 75 let a pohřben byl o tři dny později na hřbitově ve Skramníkách. Přežili jej
tři synové a dvě dcery (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009).
Rychtářských povinností neměl Vavák málo. Musel vyjednávat s vrchností na
poděbradském zámku i s krajským úřadem v Novém Bydžově o plnění povinností (např.
vyživovat, ubytovávat a finančně podporovat vojska). Na druhé straně musel zklidňovat situaci
u nespokojených milčických spoluobčanů. Jeho povinností byla též častá výpomoc na
poděbradském panství, což zahrnovalo kupříkladu vyměřování pozemků a vítání významných
hostů osobně nebo alespoň prostřednictvím skládání oslavných veršů nebo hudebním
komponováním. Z těchto důvodů se nemohl plně věnovat hospodaření na všech svých pozemcích,
což jej nejednou vedlo k pokusu o rezignaci, avšak bez úspěchu (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009).
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Vavákovy hospodářské zkušenosti zahrnovaly například znalost rozdílů v jakosti půdy, což
jej vedlo k rozdělení milčických polností do tří kategorií, aby věděl, co lze kde zasít. Podílel se též
na odvodňování bažin v okolí obce, znal nemoci dobytka a poskytoval sousedům rady. Uvědomoval
si, že výsledky hospodářských prací jsou závislé na počasí (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009). Shodně
s Jonášovou a Kučerou lze tvrdit, že to byl nejspíše jeho hlavní důvod pro zaznamenávání počasí.
Motivací Vaváka pro sepisování memoárů, v nichž zachytil různé události (včetně
přírodních jevů) spojených s rodnou vsí, případně poděbradským panstvím, českým královstvím
i zahraničím, byla nejspíše touha mluvit s budoucími generacemi prostřednictvím předání
autentické písemné výpovědi o tehdejší době. Snažil se proto psát živě a nadčasově a zdůrazňoval
především svou vlastní účast na událostech, které popisoval. Kromě vlastních postřehů zapisoval
také zprávy od přátel a lidí, se kterými si dopisoval nebo se setkal při různých příležitostech, jako
byly trhy, poutě, putování nebo úřady (VESELÝ, 2014). O Vavákových memoárech zvaných Paměti
pojednává následující kapitola.

Obr. 1 František Jan Vavák (1741–1816); autorem podobizny z roku 1878 je malíř František Krátký a J. Skopec
ji uveřejnil v Pamětech Františka J. Vaváka – Knize první v předmluvě na straně V (blíže viz VAVÁK, SKOPEC,
1908); vlastnoruční podpis Vaváka pochází z titulní strany Pamětí – Knihy páté (viz VAVÁK, SKOPEC, 1908)

Intelektuální úroveň Vaváka potvrzuje nejen jeho snaha o písmáctví a psaní svatební
a milostné lyriky. Zajímala ho též historie a politika (četba Hájkovy a Beckovského kroniky,
Veleslavínovy texty), příroda a lékařství (VESELÝ, 2014). Za svého života získal několik ocenění
a poct a setkal se s významnými osobnostmi. Mezi ně patřil i rakouský panovník František I.. S ním
se setkal při jeho korunovaci roku 1792 a při jiné příležitosti v roce 1805. Roku 1794 obdržel
čestné občanství Plzně za nakreslení mapy lipanského bojiště. Roku 1810 získal od c. k. vlastenecké
hospodářské společnosti v Čechách stříbrnou pamětní medaili za své „hospodářské a mravní
zásluhy“ (MATĚJEC, 2008).
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Obec Milčice, která byla Vavákovým působištěm (obr. 2), se dnes nachází ve Středočeském
kraji v okrese Nymburk. Nadmořská výška obce je 199 m. Místo dnešní obce bylo osídleno již
v pravěku. V současnosti má 308 obyvatel a rozlohu (katastrální výměru) 651 ha. První písemná
zmínka o obci se pak vztahuje k roku 1294. V roce 1591 i 1650 měly Milčice 15 usedlostí. Dne 18.
března 1633 obec vyhořela, všichni sedláci ji opustili a nahradili je noví (OBEC MILČICE, 2016).
V době Vavákova narození obec tvořilo 18 selských gruntů (statků) a dohromady 20 čísel
popisných (VESELÝ, 2014). Podle portálu mapy.cz (2016) se Vavákův statek nachází na východním
okraji návsi obce a přestavěn do současné podoby byl roku 1928 (obr. 3). Zatímco ještě na počátku
20. století žil v Milčicích potomek Vaváka (viz SKOPEC, 1907), v současnosti v obci nežije nikdo
s tímto příjmením (VESELÝ, 2014).

Obr. 2 Milčice na výřezu z 1. vojenského mapování, provedeného v letech 1764–1768 (rektifikace 1780–1783)
v měřítku 1 : 28 800, s vyznačením odhadovaného umístění Vavákova statku. Upraveno podle
oldmaps.geolab.cz (©2001–2015).

Obr. 3 Vavákův statek v podobě z roku 1928 na fotografii z roku 2007. Převzato z Wikipedie – Otevřené
encyklopedie (2016).
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3 VAVÁKOVY PAMĚTI A JEJICH EDICE
Cílem této kapitoly je přiblížit Vavákovy Paměti jako literárně-historické dílo a informovat, kdy
a kým byly souborně vydány.

3.1 O Pamětech
Literárně-historický rozbor řadí toto dílo k tzv. pololidové literatuře, která vznikala od
17. století a je přechodem mezi lidovou slovesností a oficiální (umělou) tvorbou. Paměti (jako druh
literatury) jsou zároveň tzv. písmáckou literaturou, jež je součástí zmíněné pololidové literatury.
Písmáctví tvořilo v českém prostředí přechod mezi literaturou lidově barokní a národně
obrozeneckou a Vavák patří mezi jeho nejdůležitější představitele. Písmácká literatura (paměti,
kroniky) byla především prozaická a jejím cílem bylo působit nejen beletristicky, ale i výchovně
a naučně (DOLÍHALOVÁ, 2006).
Paměti (jako druh literatury) jsou obecně příznačné rozdílem času dění (tj. doby, o níž
písmák píše, kterou přímo prožil) a času vyprávění (tj. doby, v níž píše o již prožitých událostech).
Kratší či delší prodleva mezi těmito časy pak způsobuje menší či větší rozdíl mezi objektivní
a subjektivní pravdou autorova vyprávění (DOLÍHALOVÁ, 2006). Jinými slovy, skutečnost, že autor
pamětí nezapsal událost co nejdříve, znamená zkreslení podání zprávy o ní v důsledku již
subjektivního pohledu. Vavákovy záznamy v Pamětech mají často shrnující charakter pro více dní,
což vypovídá o skutečnosti, že je pořizoval s časovým odstupem.
Písmáci nezamýšleli šíření svých záznamů mezi širší okruh čtenářů. Jejich cílem byla spíše
rodina a potomci. Zajímali se o široké spektrum dění jako jsou přírodní jevy (včetně počasí a jeho
extrémů), prosté pracovní povinnosti, ekonomická situace (např. ceny plodin), společenské,
kulturní a politické dění v různých prostorových rovinách (např. v obci či ve státě), a to zejména
s ohledem na vliv tohoto dění na život lidí (DOLÍHALOVÁ, 2006). I Vavák v Pamětech uváděl události
spojené s počasím, přírodou, polními pracemi (zejména s poukazem na závislost jejich průběhu na
počasí) a cenami různých zemědělských plodin, ale i události související s historickými,
politickými, válečnými a náboženskými tématy. Např. v šestém a sedmém díle svých memoárů
(popisující události od srpna 1810 do 15. listopadu 1816) popsal na základě různých novinových
článků např. průběh napoleonských válek a průchod různých vojenských oddílů českými zeměmi
(včetně okolí Milčic). Mimo to podal zprávy o úmrtí světských i duchovních osobností, o požárech,
kurzu tolaru vůči různým měnám, platbách daní, magacínech, průjezdech a návštěvách Prahy
šlechtici a panovníky atd. Podle Veselého (2014) však písmák neměl možnost psát pravidelně kvůli
své pracovní vytíženosti.
Rukopis Pamětí v podobě sedmi vázaných knih je uchován v knihovně Národního muzea
v Praze pod signaturou KNM I E 1, kniha 1 – 7 (MATĚJEC, 2008).

3.2 Publikování Pamětí
Podle Dolíhalové (2006) byly ukázky z rukopisu písmákových memoárů poprvé
publikovány v časopisech Lumír (1855), Českobrodské listy (1886) a Světozor (1892).
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Prvních pět jejich svazků bylo zpracováno pro výzkumné účely i laickou veřejnost
církevním historikem a knězem Jindřichem Skopcem (1873–1942) a mezi léty 1907 a 1938
vytištěno v Praze pod záštitou nakladatelství a stejnojmenného spolku zvaného Dědictví
svatojánské. Stanislava Jonášová-Hájková (1903–1985) byla editorkou šesté a sedmé části Pamětí.
Tyto dvě části pak byly společně knižně vydány Martinem Kučerou v roce 2009 v edici Prameny
k dějinám českého myšlení. Přehled všech vydaných knih uvádí tab. 1, ukázka titulní strany první
knihy (a zároveň její první části) je na obr. 4.
Tab. 1 Přehled o Vavákových memoárech vydaných Jindřichem Skopcem v letech 1907–1938 a Martinem
Kučerou v roce 2009 v Praze
Název a část

Období

Členění

Počet stran

Vydání

Úvodní text vydavatele (předmluva),
písmákův popis událostí
Úvodní text vydavatele, písmákův
popis událostí, Opravy a doplňky (celé
první knihy), Seznam vyobrazení
(celé první knihy), Rejstřík jmenný
Úvodní text vydavatele, písmákův
popis událostí
Úvodní text vydavatele, písmákův
popis událostí, Dodatky (celé druhé
knihy), Seznam vyobrazení (celé
druhé knihy)
Úvodní text vydavatele, písmákův
popis událostí, Zprávy o Dědictví
Svatojanském
Úvodní text vydavatele, písmákův
popis událostí, Zprávy o Dědictví
Svatojanském
Úvodní text vydavatele, písmákův
popis událostí
Písmákův popis událostí (krátký
text), Dodatky a opravy (celé třetí
knihy), Seznam vyobrazení (celé třetí
knihy)
Úvodní text vydavatele, písmákův
popis událostí, Seznam vyobrazení,
Přehled obsahu
Úvodní text vydavatele, písmákův
popis událostí, Dodatky a opravy,
Seznam vyobrazení

148 + 7
úvodních

1907

222 + 7
úvodních

1908

114 + 3
úvodní

1910

169 + 6
úvodních

1912

150 + 3
úvodní

1915

111 + 2
úvodní

1916

132 + 2
úvodní

1918

114

1924

210 + 3
úvodní

1936

232 + 6
úvodních

1938

484

2009

I.

1770–1780

II.

1781–1783

I.

1784–1786

II.

1787–1790

I.

1791–1794

II.

1795–1797

III.

1798–1800

IV.

1801

Kniha
čtvrtá

-

1802–1806

Kniha
pátá

-

1807 – srpen 1810

Kniha
šestá

-

srpen 1810 – duben
1814

Písmákův popis událostí, Dodatky

Kniha
sedmá

-

1814 – 15. 11. 1816

Předmluva, Písmákův popis událostí

Kniha
první

Kniha
druhá

Kniha
třetí
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Obr. 4 Ukázka titulní strany první části Knihy první, vydané J. Skopcem roku 1907

Ze studia Pamětí vyplývá, že události Vavák popisoval chronologicky. U většiny let začínal
popisem počasí na Nový rok. Záznamy vedl střídavě prozaicky a ve verších (včetně těch o počasí).
Jeho původní text byl přepsán a v pozdějších vydáních Skopce (1907 až 1938) a Jonášové
s Kučerou (2009) doplněn o vysvětlující poznámky pod čarou. Tyto poznámky obsahují např.
původní pravopis vybraných slov, překlady zeměpisných názvů do češtiny, výslovnost vybraných
slov atd. Ilustrace uvedené v knihách I–V (SKOPEC, 1907 až 1938) pocházejí z větší části od
vydavatele. Jedná se kupříkladu o podobizny tehdejších panovníků rakouského mocnářství
a jiných významných osobností, panoramatické obrázky měst, obrázky světských i církevních
staveb (hrady, zámky, kostely aj.), náměstí, vojáků, světců, pracovníků v hospodářství, trestů
v 18. století a historických událostí (např. popravy francouzského krále Ludvíka XVI.). Příkladem
konkrétní ilustrace týkající se přírodních živlů je povodeň v Praze z roku 1784 (viz obr. 5).
V části věnované dodatkům vydavatel doplňuje a zpřesňuje písmákova tvrzení. V knihách
VI a VII (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009) se v dodatcích nacházejí informace, které jsou na přední desce,
vnitřní straně přední a zadní desky, na přilepených listech a na vložených ústřižcích původního
rukopisu.
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Obr. 5 Ukázka ilustrace povodně v Praze roku 1784 v Knize druhé, části první, která byla získána podle
Skopce (1910) od tehdejšího Muzea království českého

První a druhá část třetí knihy má vložené stránky o vývoji spolku Dědictví svatojanské
v letech 1914 a 1915, který stál za vydáním knih I až V. Informace se týkají např. počtu členů
a jejich původu, podmínek členství, seznamu nově příchozích členů. Členy tohoto spolku
v uvedených letech byly rody (nejspíše šlechtické), školy, obce, bratrstva, knihovny, konventy,
spolky a členové duchovního stavu (blíže viz SKOPEC, 1915, 1916).
Šestá a sedmá kniha (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009) obsahuje přílohy. V nich se nachází
kupříkladu zpráva o Vavákově zlaté svatbě z 11. dubna 1812 publikovaná ve Vlasteneckých
novinách, Vavákova vlastenecká báseň publikovaná tamtéž, Vavákův nekrolog z Kramériových
císařských královských vlastenských novin pro veškerý národ Slovenský vydaný 30. listopadu 1816,
ale i Vavákova válečná statistiku z roku 1815, soupis říšských sněmů ve Frankfurtu nad Mohanem
v letech 753 až 1662, soupis českých biskupů (968–1301) a arcibiskupů (1343–1413, 1561–1815),
administrátorů „konšistoře dolejší“ v Praze (1421–1555), dále informace o biskupstvích
a biskupech litomyšlských, litoměřických, královéhradeckých a budějovických. Předposlední částí
knihy je dvacet stran dlouhý doslov M. Kučery o knize VI–VII a její první editorce S. Jonášové.
Jak plyne z poznatků uvedených v této kapitole, Vavákovy osobní memoáry již byly
objektem zájmu české literatury a historie, ale potenciál pro výzkum mají i v historické
klimatologii, neboť obsahují také jedinečné informace o počasí a s ním spojených jevech
a dopadech (především) v Milčicích, na jiných místech českého království a dokonce i v zahraničí
(viz další kapitoly).
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4 CHARAKTERISTIKY
POČASÍ
A
HYDROMETEOROLOGICKÝCH
UDÁLOSTÍ VE VAVÁKOVÝCH ZÁZNAMECH
Vavákovy záznamy o počasí i jiných přírodních a společenských fenoménech byly z knih I–VII již
v minulosti přepsány do historicko-klimatologické databáze Geografického ústavu na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Tato práce čerpala z této databáze pojmy
i klíčová slova, podle nichž by je mohla interpretovat. Tato kapitola přináší výčet hlavních
Vavákových meteorologických pojmů ze zmíněné databáze i jejich interpretaci.
Meteorologická terminologie, kterou Vavák používal, je zásadně ovlivněna skutečností, že
jeho záznamy o počasí popisují různě dlouhé časové úseky (blíže viz kap. 5.1.1). Nejkratším
úsekem je část dne (např. ráno, dopoledne, odpoledne, pozdní odpoledne, večer, noc, světlá část
dne), následuje celý den, týden, několik týdnů, měsíc, několik měsíců a roční období. Jen vzácně se
záznamy týkají celého roku.
Velmi často užívané byly v Pamětech pojmy související s teplotou vzduchu a vertikálními
srážkami, což vedlo k rozhodnutí blíže je klimatologicky analyzovat (kap. 5). Vavák si všímal
i dalších charakteristik počasí (horizontálních srážek, oblačnosti a větru), popisoval důsledky
srážkové činnosti či její absence (vlhko, mokro, sucho) a zaznamenával také bouřky a povodně.
Velká část těchto přímých a proxy údajů o počasí může pomoci při rekonstrukci teplotních
a srážkových poměrů Milčic.

4.1 Teplota vzduchu
4.1.1 Hlavní Vavákovy pojmy
Popis teplotních poměrů je vyjádřen následujícími Vavákovými pojmy:
Velmi chladno až extrémně chladno: hrubě chladno; časy studené, velmi studené,
zimavé; studeno veliké, velmi; studenost; větry velmi studené, zimavé; studený déšť; studený
mrak; zima bez mrazu velká, dosti hrubá, nesnesitelná, ostrá, prudká, příkrá, trpká, tuhá, tvrdá,
velká, veliká, velmi ostrá; zimy ostré, prudké; zimy ukrutnost.
Chladno: chladné dost, obzvláště; chladno; ještě jsme se nezahříli; přestudený vítr;
přituhlo; slunce teple nevzhlédlo; studenej čas; studené větry; studeně; studeněji; studenější
povětří; studeno; víc zima než teplo; zima bez mrazu tužná, držela svou školu, nepominula ještě,
opět byla; časy studené, zimavé; zimou chlouštění; zimy nepřibývalo.
Mírně: časové mírní a teplí; (po)časy dost vlažné, mírné, mírné bez zimy, příjemné, teplé
[v únoru], téměř májové, víc teplé než studené; snesitelno; drobet teplo, ač ne zcela; [leden] měl
zimu mírnou; mírná tepla; mírná tvrdost zimy; mrzlo mírně, a při tom bylo dost teplo; odleva;
nepříliš studený; odběhl s mírným teplem [listopad]; počasí mírné; [noc] s mírnými a těšitelnými
časy; teplé dni s malými mrazy; svátky velikonoční prostředně teplé; teplé, drobet mrazivé dni
i noci; teplo trochu; vlažno1; zima mírná velmi.
Teplo: čas asi třetí nebo čtvrtý tak teplý toho roku; čas přece příjemný, že se mohlo síti;
čas teplý, jako bývá měsíce máje; čas teplý; časové teplí; (po)časy: jarní, slunečné a teplé, mírné
1

Vlažno znamená mírné teplo (ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AVČR, ©2006–2015).
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a povolné, bez mrazů sněhu a déšťů, pěkné a pohodlné, pěkné a k setí velmi pohodlné, teplé a tvrdé,
od prostředku února takové byly, že lidé bez kabátu orali a ženské pohlaví napořád bosy chodily,
teplé, tvrdé, jasné a teplými větry promíchané; dnové i noci teplejší, nežli byli v září neb v říjnu;
první byl den, ježto se jarní říci mohl, že bez kabátu jsme rozsívali; přibývalo tepla; svátky jasné
a prostředně teplé; teplo: brzké a ustavičné letošní, velmi, že bez rukavic mohlo se venku pracovat,
začalo býti a sníh měknouti; teplý: byl první den celý; měsíc listopad byl větším dílem; teplý
deštíček; veskrz teplý den; začalo být tepleji.
Teplo v zimních měsících: ani hrubě mráz nebyl a v neděli teplý vítr sněhy měkčil, slunce
rozhřívalo a tvrdost zimavá troudila se; bez všech mrazů, sněhů, zimy, ale i s přidáním teplých,
jasných a suchých, tichých dnů; byl pěkný čas a mrazy přestaly; celý den pouštělo, žádný mráz
a pěkný čas; časy: až posud mírné zůstávají, mírné a povolné, bez mrazů, sněhu a dešťů byly, samé
mlhavé, deštivé pošmourné a kalné bez zimy a mrazu trvaly; mrazy žádné nebyly, sníh se slehoval,
sanice pomíjela a bylo náchylno k dešti; nemrzlo, začalo nadobro odlevovat a v ten den nebyl ani
mráz, nato odpoledne pršelo; okolo hromnic studeného nic a teplého víc času měli jsme stále;
prosinec celý byl pošmourný, tichý a teplý; slavný den vánoční, veskrz jasný, milý, veselý a krásný,
do rána Nového roku ani okna nezamrzala; vlhlo s tichou teplostí; zima nestálá byla, taky teplá
a příjemná, velmi měkká a příjemná i počasná.
Velmi teplo až extrémně teplo: časy: horké, ještě parnější, palčivé slunečné, parné,
prudké, přehorké, velmi prudké; dni parné; horka převeliká; hrubá tepla; slunce velmi prudce
a horce svítilo; velká parna: a teplé větry, hrozná, převeliká, i noční teplé tichosti, na nejvyšším
stupni uhodila, velmi veliká, zem tvrdila, že vloni ve žněch sotva takové byly; parno: dopoledne
ještě bylo; převeliké; veliké hned zrána; tak parné slunce bylo, jako ve žni bývá; velmi teplý čas.
Mráz: bez oblevení; den mrazem strašil; dílem mrzlo, dílem vlhlo; mírná, mrazivá bez
sněhu tvrdost; mrazivé počasí; mrazivé (mrazivě) studeno; mrazivo; mrazík; mrazíky; mrazové;
mrazy: bez sněhu, na sucho, dlouho trvající, drobet tužší, držely neustále při mírném sněhu, jarní,
ještě tužší, levné, mírné a stálé, ne tak silné, nebyly příliš tvrdé, největší, nepřestávaly, ostré,
prostřední, ranní, ráno tuhé, stálé, šedivé, takové nebyly jako v půl máji, tuhé, udeřily, ustavičné,
velké, velmi tuhé, velmi tvrdé (a pronikavé), vodu i bláto stvrdili, vodu v polích vysušily; mrazů:
mnoho, pět skrovných, uhodilo několik, že ledy se dělat mohly; mrazové; mráz: na půl prstu,
hodný, hynul se svou prudkostí, menší následoval, na Nový rok první, nevelký; někdy, odpoledne,
přirazil, okna zatáhl, první uhodil, na to v pondělí ještě větší; ráno tuhý, silný, i studnice zatáhl a do
chlívů vešel, vlhkosti zarážel, začal jít tvrdým během; mrzlo; přimrzlo.
Sněhová pokrývka: bělelo se všecko od sněhu; velké sněhy; den na zemi bílý; oko zem pro
sníh nezná; i na svatého Řehoře ještě sníh ležel po dvoře; skřivánkové pro sníh k zemi
nemohouc[e]; napadlo (drobet, drahně, hodně, na dva prsty2 [4 cm], na tři coule3 [7,9 cm], na tři
prsty [5,9 cm]) sněhu; sníh: zem[i] poprášil, přikryl, cesty všecky přikryl; všecko zapadal; napadl;
Podle Hofmanna (1984) 1 český prst = 1,976 cm. V závorkách u příslušných případů je uveden přepočet
podle tohoto vztahu.
3 Podle Hofmanna (1984) začala vídeňská míra v Čechách oficiálně platit dne 1. ledna 1765. Vavák v době
psaní Pamětí tuto míru již mohl používat, a proto jsou všechny jím uváděné případy považovány za
vídeňskou míru a převedeny na metrickou soustavu podle tohoto autora – lokte na metry
(1 vídeňský loket = 0,7776 m), coule na centimetry (1 vídeňský coul = 2,634 cm). V závorkách u příslušných
případů je uveden přepočet podle těchto vztahů.
2
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nepřibýval; padal, až ho zas na 4 coule [10,5 cm] lehlo; při mírném sněhu; trval; sněhu; dost, leželo
přes i loket [0,8 m] výšky, málo, mnohem více, než ho prve bylo, přibylo, napadlo jistě pod kolena
ztloušti, napadlo přec na rovinách a polích více než jeden loket [0,8 m] zvýši mimo co vítr sehnal;
sněhy měly svou vládu a již bylo zde vesměs přes 1/2 lokte [0,4 m] sněhu; sněhy nebyly veliké;
sněhy tak veliké a dlouho trvající.
Sněhové závěje: cesty ustavičně se zamítaly; cesty zavilé; závěje (záměti): místem veliké,
od větru vzdělané byly, jakéž ještě nikdy za naší paměti jsme nespatřili, veliké se nastavěly, vítr
veliké nastavěl, vítr vysoké vzdělal.
Obleva: bez sněhu tvrdost začala měknouti sluncem a větrem; měklo; dešť přišel a se
sněhem v boj vejda jej docela setřel; vody se množily, sáně v cestách vázly, vozy se bořily; mrazivá
ostrost ulevila, k večeru vlhko; mrazové musili pustiti; celý ten den vlhlo; oblevení slunečné stalo
se a sníh měknouti začal; mrazy žádné nebyly, sníh se slehoval, sanice pomíjela a bylo náchylno
k dešti; na svatou Hátu [5. února], místem chodilo se v blátu; oblevilo hned najednou; oblevovat(i)
začalo a hned pršelo; odleva mrazu se učinila; odpoledne ostrá odleva a u večer hustě jako v létě
pršelo; odlevilo; odlevovat začalo nadobro a v ten den nebyl mráz; po ranním mrazu zase vlhlo
s tichou teplostí; bylo levněji; teplý vítr mrazům v cestu vkročil a je rušiti začal; pouštělo: valem
vše a voda tekla i taky z dílu pršelo, skokem, ostře, valně, ve dne v noci, všude; pouštět: začalo, sníh
řídnul a voda se ukazovala, začalo a tak silně, že do večera již všudy voda stála; samé vlhkosti
a drobné deštíčky do sněh pršely, skrze což sněhu ubejvalo; sníh: měknouti a slábnouti počal,
pomalu měknul, pomíjel v rychlosti, se rozpustil a zase horší cesty způsobil; sešed bez všech mrazů
deštěm a teplem, sešel a svadl, sešel docela větrem, sešel dolů, sešel mírně bez prudkých povodní,
sešel valem, scházel vždy na čisto, šel dolů zde v rovinách, teplým větrem tratiti se počal, téměř
všechen se ztratil, všecken v vodu obrácen byl; začalo ulevovati a se střech ponejprv kapati; začalo
vlhnouti; zima ulevila, sníh pomalu se ztratil; žádný mráz a pěkný čas a voda od hor začínala téci;
zase vše pustilo.

4.1.2 Interpretace
Velmi až extrémně chladné počasí bylo neobvykle studené a nepříjemné (často deštivé
či větrné), které mohlo mít od jara do podzimu za následek přerušení polních prací i jiné
komplikace spojené s hospodářskými činnostmi. Pro léto jsou k dispozici zmínky o nošení rukavic,
kabátů nebo kožichů při žních, špatný růst a kvetení obilí, přerušení polních prací atd. V zimě se
popisy zaměřily především na neobvykle silný mráz. V první polovině května mělo velmi chladné
počasí souvislost s povětrnostní singularitou zvanou ledoví muži (viz kap. 5.6).
Záznamy spojené s chladnem se objevovaly na jaře a v létě, méně na podzim. Jednalo se
o pocitově nepříjemné studenější, oblačnější, deštivější a vlhčí, případně i větrnější počasí.
V červnu se mohlo jednat o tzv. medardovské počasí (viz kap. 5.6). Chladné počasí mohlo být
provázeno ranními mrazy či sněžením. Déle trvající chladno mělo negativní vliv na růst polních
plodin (například žita).
Význam pojmu mírně je relativní. Zřejmě šlo o celkově teplejší počasí různého trvání
v zimě. Někdy je zmiňováno spolu s oblevou. Takovéto zimní počasí bylo vlhké (deštivé) spojené
s táním sněhu a doprovázené jen mírnými mrazy v nočních a ranních hodinách. Na jaře mírné
počasí mohlo znamenat krátkodobé (jednodenním) oteplení nebo celkově teplejší průběh počasí
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ve vícedenním období. Pro léto není k dispozici žádná zmínka o „mírném“ počasí. Mírné počasí na
podzim bylo spojeno s prosperitou úrody i dobytka.
Pojem teplo byl používán celoročně, z čehož plyne jeho relativní význam. V zimě se jednalo
o mírné počasí ve smyslu oblevy nebo o déletrvající teplý průběh zimy (viz pojem mírně). V jiných
případech se však jednalo pouze o drobné oteplení (zmírnění mrazu). Na jaře znamenal výskyt
prvních dní, které byly v daném roce teplé (označené jako „jarní“ den). Často byly takové dny
i slunečné, což z psychologického hlediska působilo pozitivně (označování přívlastky „krásný“,
„pěkný“, „veselý“). S teplem na jaře souvisely i záznamy o kvetení ovocných stromů, dobrém růstu
obilí aj. Jindy teplo na jaře označovalo oblevu (pokud se zima protáhla). Teplo v létě bylo
charakterizováno obecně a stručně („byly teplé časy“, „teplo“, „teplý čas“ atd.), přičemž zřejmě
nebylo ani horko, ani nezvykle chladno. Podzimní teplo bylo charakterizováno např. jako počasí
vhodné pro orbu. Popisy teplého a suchého počasí na podzim souvisely se singularitou
zvanou babí léto (viz kap. 5.6).
Velmi teplo bylo horké, suché, jasné či málo oblačné počasí beze srážek nebo
s konvektivními srážkami. Toto počasí trvalo různě dlouhou dobu a bylo zmiňováno od jara do
podzimu. Téměř vždy s ním bylo spojeno sucho, které mělo negativní dopad na zdraví úrody. Na
jaře na horké počasí poukazoval např. výskyt bouřek („jako času letního“). Letní horko urychlilo
příchod žní, na podzim mohlo souviset s babím létem.
Vyjádření o parném (velmi horkém) počasí se vztahovala výhradně k letnímu půlroku
(duben až září). Týkalo se různě dlouhých časových úseků. Na jaře bylo přirovnáváno k teplům
o žních. Někdy byla uvedena jeho souvislost s výskytem sucha a bouřky či zmíněny dopady jako
rychlé uzrání až přeschnutí úrody, omdlévání lidí z vedra, vysychání potoků atd. Zmínky o horkém
počasí na podzim se objevovaly pouze v první polovině září.
Mráz lze na základě záznamů rozlišit podle trvalosti a intenzity (např. holomráz, mrazík,
celodenní mráz, silný a slabý mráz). Mrazík je podle záznamů nejspíše slabý ranní mráz v teplejším
období zimy (nelze zjistit, zda pouze přízemní). Holomrazy i mrazové dny jsou snadno
identifikovatelné. V souvislosti s holomrazy bylo často zmiňováno zlepšení sjízdnosti cest
ztvrdnutím bahna. Mrazový den byl takový den, v němž se vyskytl mráz či mrazík, což je i v souladu
s oficiálním pojetím pojmu (viz ČMES, 2015). Ledový den byl případ, kdy Vavák přímo uvedl, že
mrzlo celý den. V souvislosti s jarními mrazy byly vícekrát zmíněny škody na osení, popřípadě na
ovoci a květech stromů.
Záznamy obsahují též informace o zámrzu studní, oken a dveří obydlí, vodních toků (Labe,
Vltavy v Praze) a vodních ploch. Někdy byly uvedeny následky zámrzu vodních toků (především
zastavení činnosti mlýnů a tím přerušení produkce mouky). Chod ledu na řekách byl popsán
pouze ve dvou případech (střední tok Labe u Nymburka a dolní tok Labe u Litoměřic).
Výskyt sněhové pokrývky byl zaznamenán v období 1. listopadu až 19. května. Velmi
často byla informace o sněhové pokrývce podána spolu s informací o sněžení anebo mrazu. Někdy
naopak nebyl uveden výskyt sněhové pokrývky, avšak informace o sněžení a současném mrazu
opravňují předpokládat, že se pokrývka vytvořila. Na velký počet záznamů o sněhové pokrývce
navazovala sdělení o oblevě, což je cenné pro přesnější odhalení průběhu počasí (nejen) v zimním
období. Někdy byla poznamenána i výška sněhové pokrývky.
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Sněhové závěje byly doprovodnou informací u některých záznamů týkající se sněhové
pokrývky a sněžení. Tento jev působil komplikace v dopravě (nesjízdnost cest) a občas bylo
zmíněno, že způsobil hmotné škody (např. propadání střech) a lámání stromů.
Variabilita pojmů ukazujících na oblevu je značná, přesto poměrně snadno
interpretovatelná. Vavákovo pojetí oblevy si lze představit jako jednodenní či vícedenní událost,
při níž docházelo ke změně konzistence a ubývání sněhu v důsledku oteplení, tání ledu na vodních
útvarech, významné zmírnění či konec mrazů atd. Zvláštním případem je povětrnostní singularita
zvaná vánoční obleva (viz kap. 5.6).

4.2 Vertikální srážky
4.2.1 Hlavní Vavákovy pojmy
Popis vertikálních srážek je vyjádřen následujícími Vavákovými pojmy:
Déšť: ani jeden den bez deště neprošel; čas dešťový; časy (dílem, napolovic, smutné,
ustavičně) deštivé; časy (víc) vlhké; časy mokré; deštík; deště pršení; deštěm smočil se jen prach;
deštilo od východu; deštivé počasy; deštivo; deštíček: hojný od západu spolu s zahřměním spadl,
zavlažil, pršel nám k naší libosti, přišel místem malý, místem větší, první hojný jsme dostali téměř
po celém království českém, se nám narodil, teplej, tichý a hustý přišel, večer hojnější (než
předtím), větší; deštíčky drobné do sněh pršely; deštík: hojný s bouřkou, přede dnem zase malý
zemi skropil, který některá pole naše velmi hojně svlažil, v našem vůkolí spadl, ale jen na dva prsty
namoklo; deštíkové často přicházeli; deštíky: studené i teplé přicházely; každý den; déšť (dešť):
hojný, menší, neveliký, někde hojný, někde malý, od západu, padal z oblaků ven, pršel, přišel od
západu i od východu; s větrem na chvíle přicházel, silný, ano i příval, široce dalece zem zavlažil,
velmi se lijíce přikryl vodou celou zemi, všudy žádoucí a vděčný; deště: každodenní, krátké, ale
hojnější zde spadly, obloha spouštěla, opět polní práci zamezovaly, tak divně pramenem šly, že
sotva na půl neb na čtvrt míle šířky pršelo, ustavičné, začaly se; mračna dešťová přicházela i z nich
tu i tam jinde pršelo; když nezapršelo, tedy pošmourno bylo; krůpě[je] dešťové padaly; léto mokré;
mnoho hustých a tichých deštíků přešlo; neobyčejná silná průtrž mračen, jaké prý nebylo
pamětníka; nepršelo krom něco maličko; plíšky silné; plíště a studené deště nepřestávaly ještě;
počasy deštivé; pršelo: a vláhy dost spadlo, ani dokonale prach se nesmočil, celé dni i noci, celý ten
týden až do neděle, celý týden vesměs každý den, často a nikdy nenamoklo, hojně, hustě, chutně,
jednou neb dvakrát za den, někdy málo, někdy mnoho, každý den, ale ne jednotlivě, každý téměř
den; někde silně a přívalně, někde víc, někde míň, ale u Milčic velmi maličko, pomalu, skrze celý
ten měsíc jednak každý den, řídce i hustě, velmi často, velmi studeně; pršky stále trvaly; přeháňky
dešťové; přišly slušné vláhy; sprchlo ve vsi něco maličko a po jiných i stranách ani nekáplo; příval:
od strany východopůlnoční, převeliký, veliký; suchota hojným deštěm svlažena; těšila se naše
srdce z deštička, ač ne hojného, ale velmi potřebného; ustavičné vlhké časy; ustavičné vlhkosti
a mokro; vlažička spadla; vláhy.
Mrholení: mželo; maličké mžení.
Déšť se sněhem: deště se sněhem brázdy vodou naplnily; sníh padal i déšť pršel; studený
déšť se sněhem padal; samé větry s malými deštíky a sněhem a prudkou zimou se přeháněly; sníh
brzy sám, brzy s deštěm padal; sníh celý den padal a s ním dešťový jih; sníh, déšť a vítr v jedno
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spojeny byvše celý den panovaly; s velikou mokoslí4 a větrem pořád padal, studeně a bouřlivě se
prášil; ustavičné větry s deštěm a sněhem smíšené vály jak ve dne tak v noci.
Sněžení: sněhu přibylo; sněživý den; časté padání sněhu; napadl sníh; napadlo sněhu;
sněhy; padal [sníh]: a přitom se rozehříval, ale zemi nehrubě nezabílil, jak když se lije; na vodu a na
bláto, nakřivo též i zpříma, ne ustavičně, pomalu na měk[k]ou zem, přes den neb přes dva,
s studeným větrem, silně, skrze celý týden, téměř ustavičně a hojně až do neděle, mnohokrát, velmi
hustě až do 8 hodin na den, zas; padat(i) [sníh] začal; sněžno; počasy dílem sněžné; počasy sněživé;
sněhu padání; sněhu přibývalo; sněhy; sněživé časy; sníh: hned večír začal padat a padal celou noc,
pršel, začal valně padati, málo padal, pomalu padal, s větrem se spustil a padal, začal hned valně
padati, začal se trousit, hustě větrem hnaný jsa padal a celý den dodržel; spadl [sníh].
Sněhová vánice: prášenice: s větrem, neveselá sněhová, sněžná, silná, že nebylo ani světa
znáti, sněžné, ustavičné; sněžné plíště; sníh: celý den s větrem převelmi studeným se prášil, něco
ho s velikou prášenicí a slotou spadlo, noc s den s velikou prášenicí a slotou padal, padati začal,
s tím sněhem spolu vál převeliký vítr, celý den padal a při tom povětří velmi prudké trvalo, že na
deset sáhů viděti nic nebylo; vítr veliký se sněhem strhna se celý ten i druhý den tak prudce vál
a sníh padal, že na 20 kročejů od sebe vidět nebylo.
Kroupy: kroupy; krupobití: hrozné, mračno spustilo, ourodu zkazilo, potlouklo osení,
škodlivé spadlo, veliké přeběhlo; sypky neb kroupy.

4.2.2 Interpretace
Vavákova terminologie vztahující se ke srážkám je velmi podobná až shodná s tou, jež je
užívána v dnešní době.
Velké množství záznamů o dešti poskytuje informace o jeho intenzitě a délce trvání
(krátkodobý, několikahodinový, celodenní, vícedenní). Jedná se o silný déšť (lijáky, průtrže
mračen), slabý déšť, trvalý déšť a přeháňky. Vavák používal i poměrně neurčitý pojem deštivo.
U některých záznamů shrnujících určité období je nemožné určit přesný počet dní s deštěm.
Přeháňkový charakter deště byl doslovně zaznamenán pouze dvakrát, častěji bylo na něj
upozorněno nepřímo (např. „déšť na chvíle přicházel“). Ze záznamů lze rozlišit i výskyt
konvektivních srážek spojených s bouřkami.
Záznamy obsahují také nevelký počet případů mrholení (ačkoliv je pro ně písmákem
užíván termín mžení, nejsou doprovodné informace o současném výskytu mlhy, jak uvádí definice
– viz ČMES (2015)) a deště se sněhem.
Záznamy týkající se sněžení začínají již 29. září (28. září padal déšť se sněhem) a končí až
24. června. Velká část z nich byla spjata s informacemi o charakteru a délce trvání sněhové
pokrývky (někdy se lze o sněžení dozvědět pouze prostřednictvím záznamů o sněhové pokrývce).
Pouze výjimečně se objevovaly záznamy shrnující sněžení v celé zimě (bohužel bez bližšího
vyjádření o konkrétních dnech se sněžením), převažovaly jednodenní a vícedenní záznamy. Lze se
dozvědět i data prvního a posledního sněžení v Milčicích (blíže viz PEJML, 1968).
Sněhové vánice neboli sněžení za současně silného větru (ČMES, 2015) byly někdy
označeny jako prášenice. Celkově pokrývají období od listopadu až do 27. dubna.
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Mokosle označují déšť (ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AVČR, ©2006–2015).
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Záznamy o krupobití nezřídka poskytly podrobné informace o směru jeho postupu a o jím
způsobených škodách na majetku a úrodě v Milčicích i v blízkém a širším okolí. Výjimečně byla
uvedena také váha a tvar krup, zda vytvořily souvislou pokrývku, případně jak dlouho krupobití
trvalo.

4.3 Horizontální srážky
Vavák zaznamenal výskyt jinovatky, ledovky a rosy. Horizontálním srážkám však zdaleka
nevěnoval takovou pozornost jako vertikálním srážkám, přesto mohou být informace o nich
cenným zdrojem pro rekonstrukci srážkových poměrů.
Pojmy použité pro jinovatku jsou: jíně neb jinovatka velmi tlustě na stromy a všecko se
nachytala; mlhy tmavé byly a z nich velké jíně na všecko se chytaly; převeliké mrazy a jíně. Ačkoliv
byl použit výraz jíně, velmi pravděpodobně šlo o jinovatku, jelikož její vznik byl provázen mrazy
a vyskytla se při ní mlha. Definice jinovatky a jíní viz ČMeS (2015).

4.4 Sucho
4.4.1 Hlavní Vavákovy pojmy
Časy: suché, ustavičné slunečné, teplé a tiché; neprší; nepršelo skrz celý měsíc; obce bílé
a suché byly; obce i luka se běleji, dobytky se padnou a dojit přestávají; od toho dne přestaly deště;
dosavad nepršelo; od … žádný déšť opět nepršel; pole vysychala, málo vláhy bylo; přibývalo
suchoty; souchota vše trápí; suché dni; sucho: hubilo, hrozné, mnohem prudčejší uhodilo, mnohem
větší než u nás, ukrutné a smutné, ustavičné, veliké, bránilo setí, bránilo vzrostu, rmoutilo, velmi
znamenité panovalo, zase se zjevovalo; suchota: nad vlhkostí zvítězila, neobyčejná, nepamatovaná
a strašlivá, převeliká, jakouž ještě žádný nepamatuje, strašlivá, tvrdá panovala, veliká, záhubu
ukazovala, převeliká; zima o něco sušší než předešlá.

4.4.2 Interpretace
Sucho je obecné označení pro nedostatek vody v krajině, který je (primárně) vyvolán
nedostatkem atmosférických srážek v důsledku výskytu suchých období a ovlivňován mnoha
dalšími faktory, včetně antropogenních. Definice sucha proto není jednoznačná a různí autoři
k hodnocení jeho intenzity používají různé indexy sucha. Sucho obecně patří mezi největší
meteorologicky podmíněná přírodní ohrožení (ČMES, 2015).
Meteorologické sucho (definice viz ČMES (2015)) lze na základě Vavákových záznamů
interpretovat jako dobu, po kterou nezapršelo, resp. datum, od něhož již nepršelo. Informace o
suchu byly někdy doplněny údaji o dalších charakteristikách počasí jako malá oblačnost, velké
teplo až horko, větrno, chladno, ranní mráz či holomráz. Nezřídka byly barvitě popsány
hydrologické, zemědělské i ekonomické následky meteorologického sucha. Jednalo se o vysychání
koryt vodních toků, změny v konzistenci půdy znemožňující orbu či setí, vadnutí a pomalý růst
obilí i jiných plodin a trávy na lukách, na pastvinách a v obcích, žloutnutí listí ovocných stromů,
usychání a předčasné opadání jejich plodů. Ekonomické následky představovaly např. zdražení
zemědělských komodit (zejména obilí) kvůli jejich nedostatku v důsledku sucha.
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Záznamy o suchu jsou pro rekonstrukci srážkových poměrů stejně významné jako
záznamy o srážkách, neboť jsou součástí obrazu o celkové srážkové variabilitě. Vesměs podrobně
vedené záznamy o projevech a důsledcích sucha ilustrují, jak citlivě na něj reagovala krajina
a tehdejší společnost.

4.5 Vlhko a mokro
4.5.1 Hlavní Vavákovy pojmy
Vlhko: časy: vlhké, více vlhké a mokré než jasné; sychravý den; měsíc držel v vlhkosti;
mrzlo i vlhlo; počasy vlhké než tvrdé; vlhký den; vlhko: celý den, v polích; vlhcí dnové; vlhkost
zmocnivši se opět mlhami zemí přikrývala.
Mokro: časy mokré; vlhké, pošmourné a deštivé nepřestávaly; blátivý den; od jara trvající
mokro; seno klizeno býti mělo, ale pro vody nemohlo; víc bláta učiněno; země navlhly; zima víc
mokrá než suchá.

4.5.2 Interpretace
Vlhko je možné na základě Vavákových záznamů a terminologie označit jako stav v létě
chladnějšího a v zimě teplejšího počasí, při němž je vyšší vzdušná vlhkost související se zataženým
(a někdy deštivým) počasím. V zimě se k vlhku mohly řadit případy rozmrzání půdy a tání sněhové
pokrývky související s oblevou („mrzlo i vlhlo“). Vlhko bylo popisováno především v zimním
půlroce. Použit byl pro něj také termín sychravo, což je podle (ČMES, 2015) lidové označení
chladného a vlhkého počasí, doprovázeného zpravidla mrholením, občasným slabým deštěm,
případně i mlhou.
Mokro označovalo negativní projevy půdní a povrchové vlhkosti vyvolané srážkami jako
špatně sjízdné a blátivé cesty, stání vody v brázdách, znemožnění polních prací, hnití úrody či
komplikace při sklizni (např. sena) atd.

4.6 Pocitové vnímání teploty vzduchu při větru
4.6.1 Hlavní Vavákovy pojmy
Studený (ostrý) vítr: zimavý vítr, palčivý vítr; samé zimy a větry; studenovětrný;
ustavičné zimy, větry, mrazy trvaly; větrně studeno; větrové (velmi) studení váli; větry: ostré,
studené, veliké a zimavé, chladné, mrazivé, palčivé, že se nemohlo nic venku dělati, studené a hned
mrazivé vály a stromy od strany východní jako ohněm připálily, studené, že v ruce i v nohy záblo,
tak zimavé byly, jako někdy bývá měsíce ledna, velmi studené trvaly, že jsme ani na pole jet
nemohli, zimavé; vítr: a ostrá zima, ostrý a zimavý, studený víl, dost chladný foukal, mrazivý,
přestudený, přišel maje s sebou zimu, velmi studený a trpký, velmi studený od východu vál; zimy,
mrazy a větry.
Teplý vítr: teplý vítr; teplé větry.
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4.6.2 Interpretace
Studený vítr byl zaznamenán po celý rok. Někdy byl zároveň silný. Popisy studeného větru
jsou často doprovázeny popisy zamračeného či oblačného, deštivého, sněživého počasí. V zimě lze
studený a silný vítr označit za ostrý vítr.
Zaznamenaných případů teplého větru bylo méně (ačkoliv se vyskytl po celý rok), což
mohlo být důsledkem snížené pozornosti vůči tomuto jevu, který není pocitově tolik nepříjemný
jako vítr studený. V zimě byl teplý vítr součástí oblevy nebo obecně teplého průběhu zimy, na jaře
a především v létě byl dán do souvislosti s horkým a jasným počasí.

4.7 Oblačnost
4.7.1 Hlavní Vavákovy pojmy
Jasno: čas: jasný a bílý, příjemný, krásný a milý; časy – jasné a krásné; jasnoslunečné; den:
plný jasnosti, jak vyšlo slunce ven, až do své zašlosti, na nebi jasný a bílý a veselý; dni: celé jasné,
jasné a počasné, ustavičně teplé a jasné; jasno: i chladno i deštivo, k večeru, okolo poledne, se
ukázalo; jasnost: slunečná ustavičná, veliká od západu k ½ noci; jasné a hvězdnaté noci; noc velmi
jasná byla, že nejmenší hvězdu vidět bylo; týden jasný, příjemný.
Polojasno: čas: celý den pěkný, veselý; pěknej sluneční, veselý, veskrz čistý; časy: pěkné
a pohodlné; slunečné, velmi krásné; velmi pěkné a pohodlné; velmi prudké slunečné; den: mírně
jasný, prostředně jasný, světlý; pěkné počasí; slunečno, až k večeru jasno; slunečno před
polednem; slunečno; jakž takž jasno; málo jasno; počasí jakž takž jasné; slunečnost.
Zataženo: nejasný čas; časy pošmourné; časy kalné; den bez jasnosti; celý den oblačno;
den kalno oblačný; den zamračený; každý den mračna viděti se dala, ale nikdy z nich nepršelo;
oblačný a dost světlý den; pošmourný, kalný a k vláze nakloněný den; tmavý, sychravý den; veskrz
pošmournej; dni pošmourné a neveselé; zamračené dni; dnové: oblační, bez blesku slunečního,
pošmourní, pošmourní a zakalení; oblačno; obloha: nebyla jasná; všecka zakalená; dešťové oblaky
a mračna přecházely; déšť a nečas; kalno, veskrz nejasno; mračilo se, jako by pršet chtělo;
pošmournost, mračen běhání; oblačno, slunce nebylo hrubě k vidění.
Proměnlivá oblačnost: den byl sněživý v tichosti, pošmourný a z částky jasný; den ráno
pošmourný, k poledni jasný, pak zase pošmourný; ráno pošmourno, o polednách jasno a k večeru
kalno; ráno tichá černá mračna od západu se ukázala a jižjiž začalo radostně pršeti, ale hned zase
přestalo, anť se ani prach zcela nesmočil, a zase slunce svůj teplý a palčivý plášť prostřelo;
v některou chvíli slunce svítilo; vlhko, pošmourno i taky slunečno a teplo; vždy na chvíle málo
i mnoho pršelo a taky slunce viděti se dalo.

4.7.2 Interpretace
Vavákova terminologie více či méně spolehlivě umožňuje rozpoznat jasno, polojasno,
oblačno a zataženo. Neurčitost některých pojmů (např. „slunečno“) vede k nejistotě zařazení ke
správnému druhu oblačnosti. Za jasné může být počasí považováno jen tehdy, bylo-li to
v záznamech přímo zmíněno (např. „jasný den“, „celý den slunečný“, apod.). Pokud tato podmínka
není splněna (např. je zaznamenáno „slunečné časy“, „pěkně“, „časy sluncem oděné“ apod.), je
32

vhodnější tyto termíny brát jako polojasno. K polojasnu lze řadit i termíny typu „slunečno“,
„slunečnost“, „pěkně“.
Rozlišit oblačno a zataženo není vždy možné. Zprávy o zataženém počasí byly doprovázeny
informacemi o výskytu vertikálních srážek, větru, mlhy, kouřma (kalna) či celkově sychravého
počasí. Písmák v souvislosti s oblačností frekventovaně používal pojem pošmourno. Je to lidový
výraz pro velmi oblačné počasí, vyznačující se malým osvětlením během dne v důsledku výskytu
souvislé nízké oblačnosti (zpravidla druhu stratus nebo nimbostratus) a malé dohlednosti. Tento
pojem je odvozen od slova „chmura“, což znamená (temný) mrak, užívaného např. ve spojení
chmurný (pochmurný) den (ČMES, 2015). Někdy byla popsána změna oblačnosti v průběhu dne
neboli střídavá (proměnlivá) oblačnost.

4.8 Bouřky a jevy s nimi spojené
4.8.1 Hlavní Vavákovy pojmy
Blýská se a hřmí; zablýsknutí; bouřka: převeliká, veliká a blýskání, veliká s ustavičným
blýskáním; bouřky; bouřky a blýskání; bouřlivé mraky; bouřlivý vítr a sním krupobití, blýskání
a hřímání; déšť, s krupobitím, hromobití při tom bylo silné; hrom do jednoho domu udeřiv;
hromobití: hrozné, ustavičně trvalo, veliké; hromové: ohně, rány, udeření; hřímání; hřmělo;
prostřední hřmění; hřmělo, mračilo, blýskalo a pršelo; hřmělo ustavičně a pomalu pršelo; mračna:
bouřlivá, z nichžto bylo převeliké blýskání a hřmění, strašlivá s blýskáním a hromobitím, velmi
strašlivá s hromobitím a blýskáním takovou bouřku přinesla, zakalená a strašlivá s hromobitím;
mrak bouřlivý, kroupy spadly; černý mrak, z něhož veliké po vší zemi zablýsknutí a po něm silné
zahřmění; mrak s bouřkou; mrak s hřměním a blýskáním; mrak se přihnal, zablesknutí vydal,
přitom zahřmělo velice; mrak s velmi prodlouženou bouřkou a blýskáním přišel; mrak velmi
bouřlivý; mrak z něhož blýskání a hromobití; mrak z něhož i hřmělo; pršelo a hřmělo; převeliké
a mnohonásobné blýskání a prostřední hřmění; přišel déšť a toť v jednu chvíli hřmělo; s tím
deštěm taky hromobití a blejskání; veliké bouřky; vichřice spolu s převelikým blýskáním,
hromobitím přešla; zahřmělo: silně; velice; zahřmění; zde v Milčicích v tuž chvíli také tak
neobyčejně zahřmělo; z mraku dvakrát silně zahřmělo.

4.8.2 Interpretace
Bouřky a s nimi spojené (negativní) jevy byly zaznamenány četně a poměrně podrobně,
s časovým rozlišením hodin, dne a jen zřídka v rámci shrnujícího záznamu pro více dní, měsíc či
delší časovou jednotku.
Tento jev lze rozdělit podle vzdálenosti od místa pozorování (Milčic) na bouřky blízké
(do 3 km od obce), bouřky ve vzdálenosti 3–10 km od Milčic a bouřky ve vzdálenosti více než
10 km od Milčic (obecně v Čechách). Stejným způsobem lze rozdělit také případy hřmění.
Vyjádření typu „hrom udeřil“ nebo „hrom uhodil“ jsou matoucí, protože považují hřmění za blesk.
Vzdálená bouřka/blýskavice se vyskytla pouze v jednotkách případů. Mezi negativní jevy
a následky spojené s bouřkami patřilo například zapálení budov bleskem, lesní polomy
a poškození stavení v důsledku nárazového větru, úmrtí osob po zásahu bleskem, škody vyvolané
krupobitím, povodně v důsledku přívalových srážek aj.
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4.9 Povodně
4.9.1 Hlavní Vavákovy pojmy
Jubilace pro veliké povodně odložena; Labe velmi široce topilo; od povodně širá pole
a občiny i luka vodou přikryta byla; povodeň: přehrozná, veliká, která od 1761 nebyla, zkázonosná;
v Praze povodeň taková byla, jakouž netoliko žádný tam nepamatuje; povodně: nebyly veliké,
povstaly; převeliké se strhly, ustavičné, víc než 20 dní trvaly, zalily, marasty vzdělaly; v polích
a brázdách vody stání; ves se vším okolím ve vodě stála; veliké rozvodnění, jakéž nebylo od roku
1784, ano místem bylo větší; veliké vod rozhojnění; veliké vod rozlití; všecka luka, obce a z většího
dílu pole zatopena; všecko vodou zalito; všecky struhy, příkopy, obce se zatopily; voda: na Labe
opět přišla, na Labi veliká, nenadále na Labe přišla, obce i některá pole zatopila, přišedši, přišla, se
vylévala, vystoupila, že toho žádný nikdy nepamatuje, s hroznou prudkostí se přihnala, tak veliká,
že již přes 30 let taková zde nebyla, se též valila, zatopila; vody: ouprkem ze všech stran se valily,
pole, luka přikrývaly, přes břehy přelívání, veliké zemi přikrývaly.

4.9.2 Interpretace
Záznamy o povodních byly většinou obsáhlé, bohaté na podrobnosti. Komentován byl např.
rozsah rozlivu a délka trvání, materiální škody a ztráty na životech.
Na základě četných zmínek o tomto jevu lze povodně rozdělit na:
-

povodně podle příčiny – z krátkých intenzivních srážek, z dlouhotrvajících srážek, z tání
sněhu a povodně smíšené,
povodně podle výskytu – např. na Labi, u Krakova, Nitry, Trenčína, Marienburku, v Praze.
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5 ANALÝZA METEOROLOGICKÝCH ZÁZNAMŮ F. J. VAVÁKA
Tvorba vážených měsíčních a sezonních indexů teploty vzduchu a srážek a složených indexů je
popsána v kap. 5.1. Základní charakteristika měsíčních a sezonních výsledků je uvedena v kap. 5.2.
Časové řady sezonních indexů teploty vzduchu a srážek doplněné o časové řady počtu informací
a slovní charakteristiku sezon zmiňují kap. 5.3 a 5.4. Základní teplotně-srážkové rysy klimatu
sezon v podobě složených indexů jsou představeny v kap. 5.5. V poslední kapitole 5.6 jsou uvedeny
vybrané povětrnostní charakteristiky odhalené při zpracování Vavákových údajů o počasí.

5.1 Metodika tvorby teplotních a srážkových indexů
Transformace kvalitativních záznamů o počasí v Milčicích na časové řady vážených indexů
je součástí obecného postupu rekonstrukce klimatu z dokumentárních pramenů, jak již bylo
uvedeno v kap. 1. Díky poměrně velkému počtu informací o počasí v Milčicích získaných ze
záznamů v Pamětech pro celé období 1770–1816 bylo možné tyto informace interpretovat pomocí
vlastním způsobem uskutečněné transformace na vážené indexy a jejich časové řady se sezonním
rozlišením (viz dále).

5.1.1 Počet informací, indikátory a indexy teplotních a srážkových poměrů
Záznamy teplotních a srážkových poměrů jsou slovní popisy jevů spojených s teplotou
vzduchu a vertikálními srážkami. Podle toho, kterého časového úseku se týkají, je lze rozdělit na
denní, vícedenní, měsíční a několikaměsíční záznamy. Toto rozdělení je odrazem nepravidelnosti
jejich zapisování. Jednotlivé měsíce studovaného období díky tomu obsahují různě dlouhé úseky,
pro něž nejsou k dispozici písemné informace o teplotních a srážkových poměrech. Tento problém
lze v některých případech vyřešit odhadem průběhu počasí pro tyto časové mezery, jenž vyplývá
z informačních souvislostí mezi bezprostředně sousedícími záznamy. Vznikají tak tzv. „virtuální“
neboli kontextuální informace.
Pro podání přehledu o množství informací, které jsou k dispozici pro sestavení měsíčních
a sezonních teplotních a srážkových indexů, byla vytvořena charakteristika zvaná
počet informací (PI), která má následující strukturu:
PI = PZ + SZ + K,
kde PZ je počet podrobných záznamů o teplotních či srážkových poměrech (záznamy shrnující den
či více dní), SZ počet shrnujících záznamů o teplotních či srážkových poměrech (záznamy shrnující
celý měsíc nebo více měsíců, ale ne celý rok) a K počet kontextuálních informací („virtuálních“
záznamů). Počet informací doplňuje teplotní a srážkové řady sezonních a složených indexů
v kap. 5.2, 5.3 a 5.4.
Záznamy shrnující celé roční období pokrývají období delší než v klimatologickém pojetí –
např. zima může začít již v listopadu a končit až v dubnu. Počet informací pro jednotlivé měsíce
může být uměle navýšen díky záznamům shrnujícím celé roční období.
Indikátory jsou ukazatelé teplotních a srážkových poměrů. Vycházejí z komplexní
Vavákovy terminologie (kap. 4), souvisejí s výše uvedenou charakteristikou počet informací a dělí
se na tzv. základní a doplňkové.
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Základní indikátory jsou především počty dní s různými hydrometeorologickými jevy:
a) dny s bouřkou – indikují teplotu vzduchu i srážky (pokud se vyskytly),
b) dny s deštěm – indikují teplotu vzduchu i srážky,
c) dny se smíšenými srážkami – indikují teplotu vzduchu i srážky,
d) dny s krupobitím – indikují srážky,
e) dny s mrazem – indikují teplotu vzduchu,
f) dny se sněžením – indikují teplotu vzduchu i srážky,
g) dny se sněhovou pokrývkou – indikují teplotu vzduchu i (předchozí) srážky,
h) dny s velmi chladným počasím – indikují teplotu vzduchu,
i) dny s velmi teplým (horkým) počasím – indikují teplotu vzduchu.
Pro určení teplotního indexu všech měsíců roku má velký význam především počet dní
s mrazem, sněžením, deštěm, deštěm se sněhem, sněhovou pokrývkou, velmi teplým a velmi
chladným počasím. V letních měsících mohou být důležité také informace o průběhu polních prací,
data začátku žní, počet dní s bouřkovými jevy. Každý základní indikátor má v průběhu roku jiný
význam pro určení teplotních poměrů. Např. vysoký počet dní s deštěm v létě indikuje chladno,
v zimě teplo. Pro srážkový index mají význam četnosti srážek.
Doplňkové indikátory teplotních poměrů jsou kvalitativní informace (popisy) o jevech
spojených s teplotou vzduchu jako např. intenzita (síla) mrazů, režim výskytu mrazů v rámci dne
(celodenní mráz, ranní mráz), negativní dopady vyvolané mrazy, sněhovou pokrývkou, vedry
a celkově velmi chladným nebo velmi teplým počasím na člověka, hospodářská zvířata, divoká
zvířata, hospodářské činnosti, dopravu, obchod (v podobě vývoje cen komodit) a zdravotní stav
úrody atd. Patří sem například i zmínky o nutnosti nošení teplého oblečení v letních měsících.
Doplňkovým indikátorem může být i datum zahájení a konce orby, setí, žní obilí, zmínky o průběhu
polních prací a zdravotním stavu úrody, pokud je pro jarní, letní a podzimní měsíc k dispozici.
Doplňkové indikátory srážkových poměrů tvoří popisy jevů spojených s vertikálními
srážkami. Informují o intenzitě a délce trvání srážek (silné, slabé, trvalé srážky), o negativních
jevech vyvolaných srážkami, jako jsou povodně (vyvolané deštěm), rozbahněné cesty, hnijící úroda
obilí a posečené trávy na loukách, nucené pozastavení polních prací atd. Zmiňují též pozitivní
dopady srážkové činnosti – např. zlepšení zdravotního stavu obilí či jiných plodin (zejména růstu)
a obnovení polních prací (orby, setí) po předchozím nuceném přerušení z důvodu sucha.
Zaznamenávají také dopady sucha. Mezi negativní dopady (dlouhodobého) sucha zmíněné
písmákem patří usychání ovocných stromů, špatný růst obilí, vysychání vodních toků a tím
nemožnost mlít obilí v mlýnech, nemožnost pracovat na poli a tím pozastavení orby a setí,
zvyšování cen potravinářských komodit atd. Pozitivní informace ve vztahu k suchu se týkají
zlepšení sjízdnosti cest (vysychání bahna), obnovení polních prací po skončení dešťů a osychání
půdy atd.
Představu o průběhu teplotních a srážkových poměrů v rámci jednotlivých měsíců
umožnily právě indikátory spolu se strukturou informací. Kvantitativní vyjádření těchto teplotních
a srážkových poměrů bylo uskutečněno prostřednictvím vážených sezonních teplotních
a srážkových indexů na sedmistupňové ordinální škále, které byly vytvořeny z měsíčních
indexů (tvorba viz kap. 5.1.2–5.1.4, výsledky v kap. 5.2–5.4 a 6). Shrnující představu o teplotněsrážkových poměrech Milčic v období 1770–1816 podávají tzv. složené indexy (tvorba viz
kap. 5.1.3., výsledky v kap. 5.5).
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5.1.2 Charakteristika hodnot váženého měsíčního teplotního a srážkového indexu
Měsíční indexy jsou charakterizovány kombinací základních a doplňkových indikátorů
také s ohledem na počet dní v měsíci, k nimž chybí záznamy (či kontextuální informace)
o teplotních a srážkových poměrech.
Níže uvedené charakteristiky představují pouze orientační kritéria pro přiřazení
hodnoty indexu, protože nebyly stanoveny zcela jednoznačné kvantitativní ani kvalitativní hranice
pro oddělení hodnot sousedních indexů. Důvodem je skutečnost, že záznamy (nejen) teplotních
a srážkových poměrů mají v Pamětech jednak střídavě denní a shrnující charakter, jednak je
přesnost a podrobnost údajů z nich zjišťovaných často nedostatečná pro stanovení
přesných hranic.
Extrémně studený měsíc se vyznačuje tím, že po jeho velkou část trvá velmi chladné až
extrémně chladné počasí. Od listopadu do dubna to znamená málokdy přerušovaný výskyt různě
intenzivních mrazů a sněhové pokrývky. Od května do října velmi chladné počasí znamená
zejména deštivo, chladně větrno, zmínky o nutnosti teple se oblékat při polních pracích, časté ranní
mrazy a škody jimi způsobené atd., a to po velkou část těchto měsíců. Pokud jsou popsány škody
způsobené velmi chladným počasím, je prokázáno, že šlo o extrém. Doplňkové indikátory velmi až
extrémně chladného počasí jsou například: velmi silné celodenní mrazy bez oblevy; mráz
v chlévech, z čehož byla zima dobytku; zmrznutí lidí na cestách; umrznutí krav, ovcí a prasat;
srovnání se zimou 17075 – stejně krutá (týká se ledna 1776); velmi silné mrazy, zámrz studní
a menších vodních toků a nemožnost mlít obilí; další negativní dopady vyvolané mrazy či
sněhovou pokrývkou na člověka, hospodářská a divoká zvířata, hospodářskou činnost, dopravu,
obchod a stav úrody; výskyt ranních mrazů v létě; nošení kabátů a rukavic při žních; srovnání
chladna v létě s podzimem.
Velmi studený měsíc se vyznačuje tím, že se velmi chladné počasí vyskytuje po velkou
část takového měsíce, ale bývá přerušeno krátkodobým teplejším počasím. V zimních měsících
může být například období velmi tuhých mrazů přerušeno krátkou oblevou (i vícekrát). Extrémy
(velmi chladné počasí s popsanými negativními následky) se mohou, ale nemusejí vyskytnout.
Tento index se může přiřadit i měsícům, které mají teplotní průběh popsaný u příliš malého počtu
dní, než aby bylo možné zařadit je k –3, ačkoliv se v nich extrémní chlad často vyskytuje.
Ráz počasí chladného měsíce je celkově chladnější než obvykle, ale vyznačuje se vyšší
proměnlivostí (střídáním chladných, normálních, případně kratších teplejších epizod). Velký až
extrémní chlad se (krátce) může, ale vůbec nemusí vyskytnout. Tento index může být přiřazen
i měsícům s nízkým počtem dní s informacemi o takovém počasí na to, aby bylo dostatečně
věrohodné přiřadit jim index –2.
Počasí v teplotně normálním měsíci je zpravidla proměnlivé. Střídají se období teplého
a chladného počasí. Extrémní chlad či extrémní teplo se může i nemusí vyskytnout. Pokud se
vyskytují, tak spíše krátce. Patří sem často také měsíce, které nejsou příliš podrobně zaznamenány,
a zároveň záznamy nehovoří o extrémech.
Teplý měsíc je také typický proměnlivostí (střídáním chladných, normálních, případně
kratších teplejších epizod). Extrémní chlad či teplo se mohou krátce vyskytnout, není to ale
Nejpravděpodobněji se však jednalo o krutou zimu 1708/09, jelikož zima 1707/08 byla v Čechách a na
Moravě spíše teplá (viz FRENZEL, PFISTER, GLÄSER, 1994).
5
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podmínka. Pokud indikátory ukazují spíše na index 2, ale informace se týkají pouze malého počtu
dní v měsíci, může takový měsíc dostat index 1 jako vyjádření nejistoty.
Ve velmi teplém měsíci se velké až extrémní teplo vyskytuje po značnou část takového
měsíce, bývá však přerušeno krátkodobě chladnějším počasím. Tento index může být přiřazen
i těm měsícům, jež nejsou tak podrobně zaznamenány, aby bylo dostatečně věrohodné přiřadit
jim index 3.
Extrémně teplý měsíc je typický tím, že po jeho značnou část trvá velmi teplé až extrémně
teplé počasí. Zimní měsíce se vyznačují i převažujícím deštivým (až bouřlivým) počasím. Obecně
je vysoký počet dní s velmi teplým až extrémně teplým počasí. Bývají též popsány škody, které
nezvykle teplé počasí působí. Mezi doplňkové indikátory velmi až extrémně teplého počasí patří
např. výskyt horkého počasí (na jaře a na podzim např. srovnání tepla s tím, které je obvyklé
o žních), v jehož extrémním důsledku v létě omdlévali lidé; v létě je extrémní teplo provázeno
zpravidla i suchem, napomáhající rychlému dozrání obilí a žně začínají dříve; výskyt intenzivních
bouřek z tepla. V zimě: pokračující pastva dobytka i polní práce, zmínky o nenošení zimních svršků
(např. o Vánocích) ad.
Extrémně suchý měsíc je téměř nebo zcela beze srážek. Příklady doplňkových indikátorů
extrémně suchého počasí jsou: popsané negativní dopady sucha jako vysychání vodních toků,
způsobující zastavení mletí obilí v mlýnech; usychání plodin všeho druhu; usychání trávy na
lukách, pastvinách, v obcích; popisy velmi špatného zdravotního stavu vegetace v důsledku sucha;
hladový dobytek kvůli nedostatku píce v důsledku sucha; růst cen následkem nedostatku
zemědělských komodit v důsledku sucha atd.
Velmi suchý měsíc je typický malým počtem dní se srážkami, množství spadlých srážek
a jejich intenzita jsou celkově velmi nízké. Bývá zaznamenáno i extrémní sucho (tedy velké sucho
s popsanými negativními dopady). Index mají i ty měsíce, u nichž jsou informace k dispozici pro
příliš malý počet dní, než aby mohly dostat index –3.
V případě suchého měsíce je srážkových dní poněkud více, ačkoliv sucho může mít
dlouhodobý charakter. Negativní dopady sucha mohou i nemusejí být popsány. V malém počtu dní
může být i mokro. Trvalé a intenzivní srážky se mohou vyskytnout v malém počtu. Index může být
přiřazen i měsícům, které odpovídají indexu –2, ale informace se týkají příliš nízkého počtu dní.
Ve srážkově normálním měsíci jsou dny se srážkami i dny beze srážek poměrně
rovnocenně zastoupeny. Trvalé i intenzivní srážky se mohou vyskytnout. Extrémní sucho ani
extrémní vlhko se zpravidla neprojevuje. Zařazeny jsou sem i měsíce, které informačně odpovídají
spíše indexům 1 a -1, ale mají zaznamenaný malý počet dní.
Ve vlhkém měsíci nejsou trvalé či intenzivní srážky výjimkou. Počet srážkových dní je
vyšší. Měsíce, které odpovídají spíše indexu 2, ale počet dní s informacemi o srážkách je nízký, jsou
zařazeny také sem.
Velmi vlhký měsíc je typický vysokým počtem srážkových dní, přičemž nechybí trvalé
nebo intenzivní srážky, které se zpravidla ještě extrémně neprojevují. Tento index mají i měsíce,
u nichž jsou informace o velmi vlhkém až extrémně vlhkém počasí k dispozici pro malý počet dní,
než aby dostaly index 3.
Většina dní extrémně vlhkého měsíce má zaznamenány srážky. Trvalé či krátkodobé
intenzivní srážky mohou vyvolat povodně. Příklady doplňkových indikátorů extrémně vlhkého
počasí jsou: negativní dopady mokra a povodní jako rozbahněné a špatně sjízdné cesty, polehnutí
38

obilí, hnití úrody (včetně uhrabaného sena) atd. V tuhé zimě: velmi časté anebo vydatné sněžení,
vysoká sněhová pokrývka, časté zapadání (a tím i nesjízdnost) cest.

5.1.3 Praktický postup tvorby měsíčních, sezonních a složených indexů
Záznamy o teplotních a srážkových poměrech Milčic z databáze Vavákových záznamů byly
roztříděny do dílčích měsíčních databází a místy doplněny o kontextuální informace. Poté byla
měsícům přiřazena hodnota teplotního a srážkového indexu podle přibližných kritérií (viz
kap. 5.1.1 a 5.1.2) s přihlédnutím k podrobnostem a počtu informací o teplotních a srážkových
poměrech. Kontrolním nástrojem pro stanovení hodnoty indexu byly také průměrné měsíční
teploty a srážkové úhrny (pro období 1961–2000) zjištěné v Atlasu podnebí Česka (viz TOLASZ
a kol., 2007) pro oblast, kde Milčice leží.
Případy se stejnou hodnotou indexu byly v rámci dané skupiny (např. ledna) vzájemně
porovnány podle indikátorů i celkového průběhu počasí. Pokud se vyskytly závažné odlišnosti,
byly provedeny korekce hodnoty indexu. Tyto korekce se častěji týkaly indexů –2 až 2.
K přehodnocení indexů docházelo také kvůli celkovému nedostatku záznamů.
Vážené měsíční indexy teploty vzduchu či vertikálních srážek byly poté sečteny po třech
pro každé roční období, čímž byly vytvořeny tzv. sezonní indexy (zima – prosinec až únor, jaro
– březen až květen, léto – červen až srpen, podzim – září až listopad). Sečtením hodnot sezonních
teplotních a srážkových indexů v absolutní hodnotě vznikly složené indexy (viz kap. 5.5), jejichž
prostřednictvím byl charakterizován teplotně-srážkový průběh sezon v Milčicích v období 1770–
1816. Složené indexy ukazují také na anomální charakter sezon. Anomální je taková sezona, jejíž
sezonní teplotní, srážkový či složený index činí šest a více, přičemž v případě složeného indexu se
jedná o absolutní hodnotu.

5.1.4 Ukázka tvorby váženého měsíčního teplotního a srážkového indexu
Tvorba váženého měsíčního teplotního a srážkového indexu je představena na případu
měsíce července 1801, který Vavák popsal následovně: „V začátku července ještě klidila se sena.
Dne 6. a 7., ty dva dni byly jasné a teplé časy. Dne 8. a 9. v našem okolí začaly se žně, ale nehrubě
veselé, neb opět žádný nebyl čas a když nepršelo, takyť slunce nesvítilo. Dnes, 12. Juli, když toto píši,
v neděli 7. po sv. Duchu, opět prší, a kdo hned ve středu, 8. Juli, žal, ještě posud nevázal. Mezitím na
orbu nebylo vláhy, v míšení ouhoru atd. radlice suchou zem dole ryla a místem hrudy se loupaly. Dne
13. Juli, na svatou panu Markétu, nebylo cítit o létu; zima, vítr a dešť k tomu, že ženci nemohli
z domu,...“ (SKOPEC, 1936, s. 16). Záznam dále pokračuje: „Dne 17. a 18. Juli zde nepršelo,....Nato na
19. den celou noc a silně pršelo; v týž den velká zima s silným větrem... 24. Juli začaly se časy slunečné
a suché, ač to dlouho netrvalo,... 27. Juli zas nečasy nastaly a tuť nemohly se dobře pšenice klidit
a nebyl jistě žádný den, aby v něm ustavičně slunce svítilo; když nezapršelo, tedy pošmourno bylo.“
(SKOPEC, 1936, s. 17)
Pokud jde o indikátory, vyskytly se dešťové srážky, které byly trvalé i krátkodobě
intenzivní. Dní s deštěm bylo s jistotou pět (8., 9., 12., 13., 19.), v dalších pěti dnech se srážky
vyskytly s určitou pravděpodobností (27.–31. července). Mokro bezprostředně související se
srážkami mohlo být až v 10 dnech měsíce. Povodně ani škody způsobené dlouhodobým suchem
nebyly zaznamenány. Velmi chladné počasí bylo 19. července.; velmi teplé (horké) počasí nejspíše
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v tomto měsíci nepanovalo. Žně v okolí Milčic začaly 8. července, což je jen o pět dní dříve, než je
obvyklé (podle Vaváka žně obvykle začínaly kolem 13. července na svátek sv. Markéty).
Na základě indikátorů získaných ze dvou výše uvedených Vavákových záznamů o počasí
byl měsíc červenec 1801 interpretován jako studený (−1) a srážkově normální (0). Počet informací
(podrobné a kontextuální záznamy) o teplotních poměrech je 12, o srážkových poměrech 15.

5.2 Základní charakteristika teplotních a srážkových poměrů Milčic
v období 1770–1816
5.2.1 Charakteristika měsíců
Měsíce období prosinec 1769 až duben 1816 byly interpretovány ze 79 % z hlediska
teplotních poměrů a ze 75 % z hlediska srážkových poměrů (tab. 2). Zbývající měsíce nebyly
z důvodu nedostatku informací interpretovány. Nejvíce nepřiřazených teplotních indexů náleželo
podzimu (52, tedy 38 %), poté létu (37, tedy 27 %), jaru (14, tedy 10 %) a zimě (13, tedy 9 %).
V případě srážkových indexů bylo nejvíce nepřiřazených měsíců opět na podzim (44, tedy 32 %),
dále na zimu (40, tedy 28 %), na léto (29, tedy 21 %) a na jaro (25, tedy 18 %). Teplotně extrémní
(indexy –3 a 3) představovaly 2 % a srážkově extrémní 9 % interpretovaných měsíců. Teplotně
normálních bylo 34 % a srážkově normálních 28 %. Studené měsíce (index –3 až –1) početně
převládaly nad teplými (1 až 3) v poměru 27 : 18 %; v případě srážek převládaly suché nad
vlhkými v poměru 27 : 20 %.
Počty interpretovaných měsíců podle hodnot teplotních i srážkových indexů mají
charakter normálního rozdělení (obr. 6). Extrémně studený případ chyběl na podzim a extrémně
teplý i extrémně vlhký případ v zimě.
Tab. 2 Počet měsíců jednotlivých ročních období podle hodnot vážených měsíčních teplotních (T) a srážkových
(S) indexů v Milčicích v období 1770–1816 (první index je prosinec 1769, poslední index duben 1816).
X – nedostatek záznamů pro sestavení indexu; − bez záznamů o teplotních (srážkových) poměrech.
Index

Zima
T

Jaro
S

T

Léto
S

T

S

Podzim
T
S

∑
T

%
S

T

S

-3
-2
-1
0
1
2
3
x
−

2
7
17
48
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1
4
9

5
6
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0
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37
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Obr. 6 Počty interpretovaných měsíců podle slovního vyjádření hodnoty váženého měsíčního teplotního (a)
a srážkového (b) indexu a podle sezon v Milčicích v období 1770–18166

5.2.2 Charakteristika sezon
Pro teplotní a srážkovou interpretaci na sezonní úrovni bylo třeba, aby alespoň u dvou ze
tří měsíců sezony byl interpretovaný příslušný měsíční index (tab. 3). Nejvíce interpretovaných
sezonních indexů bylo v případě teploty vzduchu v zimě (96 %), u srážek na jaře (87 %). Nejméně
byly sezonní teplotní i srážkové indexy zastoupeny na podzim (65 %, resp. 67 %).
Podle hodnot sezonního teplotního indexu (tab. 4) výrazně převažovala studená jara, jen
mírně teplé zimy a studená léta. Podzimy byly z teplotního hlediska vyrovnané. Nejméně bylo
studených zim, teplých a teplotně normálních jar a teplotně normálních lét. Z hlediska srážek na
jaře, v létě a na podzim převažovaly suché případy a v zimě naopak vlhké. „Průměrné“ případy
byly ve všech sezonách zastoupeny nejméně. Tyto výsledky ukazují obr. 8–15. Z teplotního
hlediska byly nejčetnější zimy s indexem 0 (11 případů), jara s indexem –1 (14), léta s indexem
– 1 (11) a podzimy s indexem 0 (10). Z hlediska srážek byly nejfrekventovanější zimy
s indexem 1 (12), jara s indexem –2 (6), léta s indexem –1 a –2 (obě 5) a podzimy s indexem –2 (7).

6

Všechny grafy v této práci byly zpracovány v programu Microsoft Office Excel.
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Tab. 3 Počet sezon podle počtu teplotně (T) a srážkově (S) interpretovaných měsíců, jejich součet a percentuální
zastoupení v Milčicích v období 1770–1816
3 měsíce
T
S
38
21
81
45

Roční období
Zima

Počet
%

Jaro

Počet
%

35
75

Léto

Počet
%

Podzim

Počet
%

2 měsíce
T

1 či 0 měsíců
T
S
2
11
4
23

S

∑
T

S

47
100

47
100

7
15

15
32

31
66

9
19

10
21

3
6

6
13

47
100

47
100

20
44

29
63

19
41

8
17

7
15

9
20

46
100

46
100

16
35

24
52

14
30

7
15

16
35

15
33

46
100

46
100

Tab. 4 Počet interpretovaných studených/suchých (index –1 až –9), normálních (0) a teplých/vlhkých (1 až 9)
sezon, jejich součet (T – teplotně interpretované, S – srážkově interpretované) a percentuální zastoupení
v Milčicích v období 1770–1816
Roční období
Počet
Zima
%

Studené
9
20

Suché
8
22

Normální
11
8
24
22

Teplé
25
56

Vlhké
20
56

∑T
45
100

∑S
36
100

Jaro

Počet
%

34
78

23
52

5
11

5
12

5
11

13
32

44
100

41
100

Léto

Počet
%

21
54

23
62

5
13

5
14

13
33

9
24

39
100

37
100

Podzim

Počet
%

10
33

20
67

10
33

1
3

10
33

10
30

30
100

31
100

5.2.3 Charakteristika počtu informací
Průměrně nejvíce informací (podrobných a shrnujících Vavákových záznamů
a kontextuálních informací) o teplotních poměrech náleželo první dekádě 19. století
a u srážkových poměrů poslední dekádě 18. století (viz tab. 5). Nejméně informací o teplotních
i srážkových poměrech bylo v průměru pro první dekádu Vavákových pozorování. Průměr za celé
studované období byl v případě teploty vzduchu nejvyšší v zimě, v případě srážek na jaře. Tyto
výsledky korespondují s údaji v tab. 4 (čím více informací, tím více interpretovaných indexů).
Tab. 5 Průměrný počet informací o teplotních poměrech (T) a srážkových poměrech (S) podle dekád a sezon
období 1770–1816 v Milčicích

1770–1779
1780–1789
1790–1799
1800–1809
1810–1816

T
31
59
53
57
60

S
11
27
24
20
22

T
30
42
53
53
46

S
22
19
31
43
27

T
23
32
44
42
36

S
21
34
45
41
31

Podzim
T
S
15
14
22
20
24
32
30
28
33
42

Průměr
T
S
17
27
25
39
33
44
33
46
31
44

Průměr

52

21

45

28

35

35

25

28

Dekáda

Zima

Jaro

Léto

42

27

40

Počet informací o teplotních i srážkových poměrech v období 1770–1816 vykazuje
rostoucí trend (obr. 7). Nejméně informací o teplotních i srážkových poměrech je k dispozici pro
rok 1773. Nejvíce informací o teplotě vzduchu (294) je k dispozici pro rok 1799. Existuje několik
důvodů, proč byl rok 1799 na informace tak bohatý. Především pro všechny měsíce roku bylo
možné určený teplotní index. Počasí se ve většině roku vymykalo normálu. Pouze tři měsíce byly
interpretovány jako teplotně normální (únor, březen a srpen), čtyři měsíce byly studené (květen,
červenec, listopad a prosinec) a zbylé měsíce byly velmi studené. V lednu se vyskytly extrémní
mrazy, v červenci bylo o žních velmi studené počasí.
Nejvíce informací o srážkových poměrech (207) se vztahuje k roku 1800. Vavák věnoval
celkově tomuto roku zvýšenou pozornost, takže pro všechny měsíce bylo možné sestavit srážkový
index.
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Obr. 7 Počet informací o teplotních (a) a srážkových (b) poměrech v období 1770–1816 v Milčicích s proloženým
lineárním trendem (tečkovaně)

5.3 Teplotní poměry v Milčicích v období 1770–1816
Počet informací o teplotě vzduchu v jednotlivých sezonách je znázorněn na obr. 8b–11b.
Všechny sezony vykázaly rostoucí trend, což potvrdily také údaje v tab. 5. V zimě byl vývoj počtu
informací zřejmě nejvyrovnanější, avšak všechny sezony vykázaly poměrně vysokou
rozkolísanost. Střídání vrcholů a propadů v meziročním množství informací je důsledkem rozdílné
struktury informací (viz kap. 5.1.1) i střídavé pozornosti, kterou Vavák záznamům počasí věnoval.

5.3.1 Zima
V období 1770–1816 převažovaly v Milčicích teplé zimy. Nejteplejší (index 5) byla zima
1780/1781 (obr. 8a), o níž jsou k dispozici podrobné a shrnující záznamy i kontextuální
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informace. Podle Vavákových poznámek (SKOPEC, 1907, s. 148; SKOPEC, 1908, s. 2) „celý prosinec
příjemný bez mrazu a sněhu byl“ a „celá zima dosti nestálá byla, jednak sníh padal, jednak pršelo“.
Nejméně informací bylo až na jednu výjimku k dispozici v prvních pěti zimách
studovaného období. Naopak nejvíce informací je o zimách 1798/1799 (94), 1788/1789 (92)
a 1814/1815 (91). Z porovnání obr. 8a a 8b vyplývá, že interpretace teplotních poměrů zim je
u většiny zim vzhledem k celkově vyššímu počtu informací poměrně věrohodná.
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Obr. 8 Sezonní teplotní indexy (a) a počet informací o teplotě vzduchu (b) v zimě (prosinec až únor) v Milčicích
v období 1770–1816. * jeden měsíc nemá přiřazen index; − žádný nebo dva ze tří měsíců nemají přiřazen index.
Graf b je proložen lineárním trendem (tečkovaně).

Zima 1771/1772 (4) byla celá neobvykle teplá. „Přes celý advent Páně takové časy byly, že
jsme mohli pořád orati, jakož i dobytek se pásl až do svátků vánočních a až do Nového léta.“
(SKOPEC, 1907, s. 28). Pro leden a únor si písmák (SKOPEC, 1907, s. 30) poznamenal: „Časové vždy
teplí byli, ptáci letní velmi časně přilétali a obilí zimní pěkně vyhlíželo. [← leden] Od prostředku února
takové byly časy, že lidé bez kabátu orali a ženské pohlaví napořád bosy chodily.“
Počasí zimy 1795/1796 (4) bylo také velmi mírné: „Přes celý prosinec deštivo, mlhavo
a pošmourno bylo.“ (SKOPEC, 1916, s. 26). „Od půl ledna již i cesty vysýchaly a ze všech stran
nespatřovalo se než samý jarní aneb letní čas.“ (SKOPEC, 1916, s. 27–28).
Velmi studené zimy se vyskytovaly většinou izolovaně, avšak poměrně rovnoměrně
v celém studovaném období. Nejchladnější byla zima 1783/1784 (–5), která následovala po erupci
sopky Lakagígar na Islandu z 8. června 1783. Zima 1783/1784 podle Vaváka trvala v Milčicích
přibližně od 1. listopadu 1783 do 12. dubna 1784, čili více než 5 měsíců (SKOPEC, 1910). Bezesporu
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se jednalo o jednu z nejkrutějších zim v této obci v období 1770–1816. Průběh této zimy
rekonstruovali na základě množství informací z různých míst českých zemí Brázdil, Valášek
a Macková, (2003). Vavák ji popsal takto: „Aby mnohý potomek o této zimě věděl, krátce a sprostě
k paměti nechávám, že nejstarší lidé této zimě se diví a že jakživi takovou neviděli, jistí; nebo předně
mrazy od Všech Svatých, to jest od 1. dne listopadu roku minulého 1783 trvají až dosavad v jednom 5
měsíců a 12 dní do dneška, pondělka velikonočního, mimo 4 dni, totiž 27. února, 19. března, 11. a 12.
dubna. Sněhu jak mnoho bylo, již prve psáno jest, kterýžto ještě i dnes v ouvozích a stinných místech
onde i onde leží. Hnůj v polích již přes čtyři neděle rozházený ještě pod hromádkami tak zmrzlý jest,
že zaorán býti nemůže; mnoho pluhů lidé polámali. Dobytek hovězí i ovčí, kde více mrazy dobýti se
mohly, zhubený jest. Zvěři, zajíců a ptactva, mnoho též pohynulo…“ (SKOPEC, 1910, s. 13).

5.3.2 Jaro
Studované období lze rozdělit na šest tří- a víceletých úseků studených jar (obr. 9a). První
bylo v letech 1780–1782, následující v letech 1784–1789, 1791–1793, 1795–1800, 1802–1810
a 1812–1816. Nejstudenější byla jara v letech 1785 (–7), 1787 (–6), 1784 a 1796 (obě –4),
nejteplejší jara byla v letech 1790 a 1794 (obě 3). Zvýšený výskyt teplotní extremity jar v Milčicích
v období 1784–1787 může souviset s již zmiňovanou erupcí Lakagígaru na Islandu.
Březen roku 1785 byl extrémně studený (–3). Celý měsíc byla vysoká sněhová pokrývka
a silné mrazy. Zejména doprava trpěla sněhovými závějemi: „…Cesty již zlé byly, nebo jednak stále
se zamítaly, jednak vždy výš nahoru jich přibývalo, tak že na 2 i na 3 lokte [1,6 m až 2,3 m] zvýšené
byly. Takové cesty kdo minul, hned zvrátil. Vyhýbání pak ovšem nejhorší bylo. S vozem nebylo možná
žádnému nikam jeti, vše na saních se jezdilo.“ (SKOPEC, 1910, s. 73). Zbývající měsíce jara 1785 byly
velmi studené. Až do 12. dubna včetně trvala zima s mrazy, vysokou sněhovou pokrývkou
a závějemi. Po oblevě se 23. dubna znovu ochladilo. Pouze tři dny května byly normálně teplé,
zbývající studené (SKOPEC, 1910).
Extrémně studené byly také měsíce duben a květen roku 1787. Vavák (SKOPEC, 1912)
zmínil, že bez přerušení panovaly mrazy a sněhová pokrývka ležela do 17. dubna. V první dekádě
dubna často sněžilo, občasné mrazy se objevovaly i ve třetí dekádě. Květen byl studený, větrný
s častými ranními mrazy, které působily škody na květech žita: „žitům na květu uškodily nejvíc ony
tři mrazy, jež dne 15., 16., 17. máje udeřily; mnoho jalových klasů v nejhustších ouhorových žitech
zůstalo...“ (SKOPEC, 1912, s. 29).
Velmi teplé naopak bylo díky březnu a květnu (mají index 2) jaro roku 1790. Na jaře roku
1794 byl velmi teplý březen: „Měsíc březen takové teplé dni založil, jaké někdy bývají v dubnu aneb
v máji. Luka, obce byly stále zelené, stromoví okolo sv. Řehoře [12. března] pupencovatělo a všecko,
co se jindy zimou ještě chvěje, letos teplem leskne se a směje.“ (SKOPEC, 1915, s. 104).
Chod počtu informací (obr. 9b) je meziročně více rozkolísaný než v případě zimy. Nejvíce
informací se vztahuje k jarům 1790 (91), 1800 (82) a 1784 (74). Z porovnání obr. 9a a 9b vyplývá,
že zatímco k poměrně málo extrémním (anomálním) jarním sezonám 1770–1783 se vztahuje spíše
málo informací, extrémnější jara období 1784–1790 vykazují skokový nárůst v množství
informací.
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Obr. 9 Sezonní teplotní indexy (a) a počet informací o teplotě vzduchu (b) na jaře (březen až květen) v Milčicích
v období 1770–1816. * jeden měsíc nemá přiřazen index; − žádný nebo dva ze tří měsíců nemají přiřazen index.
Graf b je proložen lineárním trendem (tečkovaně).

5.3.3 Léto
Převaha studených letních sezon nad teplými a normálními je ve studovaném období méně
výrazná než u jara. Vyskytly se čtyři tří- a víceleté úseky studených a dva tří- a víceleté úseky
teplých letních sezon (obr. 10a), zatímco studené úseky byly v letech 1784–1786, 1798–1801,
1803–1806 a 1812–1815. Nejstudenější byla léta 1785 (index –5), 1800 (–4), 1771, 1799 a 1813
(všechna –3). Teplý úsek 1807–1811 byl výraznější než úsek 1790–1792. Nejteplejší léto nastalo
v roce 1808 (4), následované léty 1774, 1807, 1809–1811 (všechna 3). Nejvíce informací (viz
obr. 10b) je o létech 1785 (78), 1799 (77) a 1808 (70).
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Obr. 10 Sezonní teplotní indexy (a) a počet informací o teplotě vzduchu (b) v létě (červen až srpen) v Milčicích
v období 1770–1816. * jeden měsíc nemá přiřazen index; − žádný nebo dva ze tří měsíců nemají přiřazen index.
Graf b je proložen lineárním trendem (tečkovaně).

V létě roku 1808 byl extrémně teplý červenec: „Byla velmi veliká parna a tepla… Od těch tak
prudkých slunečních časů všecko obilí na polích rychle uzrálo a uschlo, že se nemohla ani ze žita
povřísla dělati.“ (SKOPEC, 1938, s. 108). Extrémně teplé byly srpny v letech 1807 a 1809, velmi teplé
srpny v letech 1810 a 1811. Typickým průvodcem dlouhotrvajícího horkého letního počasí bylo
velké sucho, které se negativně projevovalo na zdravotním stavu polních plodin a trávy na loukách
i v obcích, čímž někdy vzcházela nouze o píci pro dobytek. Sucho navíc komplikovalo polní práce,
např. orbu: „10. srpna začaly býti jasné a teplé časy a veliké tichosti ve dne i v noci, a to trvalo přes
celý měsíc srpen i září. Tuť netoliko zrno v poli vydrcené nerostlo, ale i tráva stojatá na lukách
a obcích schla a se bělela. K setí vorat se nemohlo; kdo co zasil, nic ze země nevycházelo. Prachy
v cestách i v poli veliké byly. Dobytek hovězí i ovčí se padnul a místem hovězí hynouti začal, jakož
i zde a v Sadský.“ (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009, s. 61).
Léto roku 1785 bylo podle Vaváka (SKOPEC, 1910) charakterizováno velmi studeným
a deštivým červencem i srpnem a studeným červnem. Deštivé počasí znepříjemnilo a prodloužilo
žně. Vavák uvádí, že − „V celém červnu měsíci byly teplé 3 dni a 5 nocí, v celém červenci 2 dni a 3 noci,
v celém srpnu 4 dni a 2 noci, což jsem sám velmi dobře vypozoroval.“ (SKOPEC, 1910, s. 85). Léto roku
1800 bylo značně studené díky extrémně studenému červenci a velmi studenému červnu, které
převážily teplý srpen. Od druhé poloviny června až téměř do konce července převažovaly podle
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písmáka (SKOPEC, 1918) studené noci s několika mrazy. Od konce července se přes den oteplilo,
nicméně noci zůstaly studené. V červnu se nevyskytla ani jediná bouřka.

5.3.4 Podzim
Teplých podzimů bylo více než studených v první polovině studovaného období, zatímco
ve druhé polovině tomu bylo naopak (obr. 11a). Delší souvislé období teplých podzimů nastalo
v letech 1776–1778. Nejteplejší byly podzimy 1777, 1785 a 1801 (všechny 2), nejstudenější
1799 (–5), 1798 (–3) a 1786 (–3). Nejdelší souvislá řada teplotně normálních podzimů byla
v letech 1806–1809.
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Obr. 11 Sezonní teplotní indexy (a) a počet informací o teplotě vzduchu (b) na podzim (září až listopad)
v Milčicích v období 1770–1816. * jeden měsíc nemá přiřazen index; − žádný nebo dva ze tří měsíců nemají
přiřazen index. Graf b je proložen lineárním trendem (tečkovaně).

Podzim roku 1777 se vyznačoval velmi teplým zářím, podzim roku 1785 extrémně teplým
listopadem a podzim roku 1801 velmi teplým říjnem. Září roku 1777 bylo také suché. Podle Vaváka
(SKOPEC, 1907) mělo počasí typické pro čas žní. Říjen roku 1801 byl nejspíše pod stálým vlivem
anticyklony, díky níž převládalo hezké a teplé počasí: „Celý měsíc říjen byl mírný a teplý i dost hustý
den v něm slunečný a světlý.“ (SKOPEC, 1936, s. 20–21). V listopadu roku 1785 si Vavák
(SKOPEC, 1910) povšiml, že nemrzlo a orba mohla probíhat bez zimních kabátů.
Podzim roku 1799 byl neobvykle studený zejména díky velmi studenému září a říjnu
a studený byl i listopad. Září bylo podle Vaváka (SKOPEC, 1918) také deštivé a již v jeho první půli
se vyskytly ranní mrazy. Pro dny 2.–6. října uvádí: „zimy z rána byly, že čepice a rukavic bylo
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potřeba, a mezi tím plístě s větry studenými trvaly ve dne i v noci. Dobytek na pastvách zimou se třásl
a churavé vyhlížel.“ (SKOPEC, 1918, s. 63). Celý listopad „byl vlhký a pošmourný, nebylo slu[n]ce vidět,
jen dne 20. a 28. téhož, a při tom zimy prudké a větry ostré.“ (SKOPEC, 1918, s. 67).
Na podzim roku 1798 byl velmi studený listopad, a to zejména v poslední dekádě, v níž se
vyskytly velmi silné mrazy, při nichž podle Vaváka (SKOPEC, 1918) zamrzala okna: „Není pamětníka,
aby listopadu měsíce takové mrazy a tolik sněhu byl viděl.“ (SKOPEC, 1918, s. 21). V roce 1786 byly
sice studené všechny podzimní měsíce, ale ne extrémně.
Ze všech ročních období má však podzim kvůli malému počtu informací i interpretovaných
případů celkově nejméně věrohodnou interpretaci teplotních poměrů. Z obr. 11b je patrné, že
v první polovině studovaného období (do roku 1793 včetně) je počet informací obecně velmi
nízký. Nejvíce informací připadlo na podzim 1812 (62), 1799 (60) a 1810 (56).

5.4 Srážkové poměry v Milčicích v období 1770–1816
5.4.1 Zima
Tří- a víceleté období vlhčích zim nastalo v letech 1779/1780 až 1783/1784 a 1808/1809
až 1811/1812 (obr. 12a). Nejvlhčí byly zimy 1782/1783 (index 5), 1803/1804 (4), 1793/1794
s 1794/1795 (obě 3) a nejsušší zimy 1789/1790 (–6), 1791/1792 a 1807/1808 (obě –3). Srážkově
značně rozkolísané bylo období zim 1787/1788–1800/1801.
Zima 1782/1783 se vyznačovala velmi vlhkým lednem a únorem a vlhkým prosincem.
Na základě Vavákových poznámek (SKOPEC, 1908) lze konstatovat, že vlhká zima začala
19. prosince oblevou doprovázenou silnými dešti se sněhem. V polovině ledna „vždy stále časy
vlhké a povodně víc než 20 dní trvaly…“ (SKOPEC, 1908, s. 157). Cesty byly velmi špatně sjízdné.
Ke konci února, „dne 26. …, v středu, voda opět nenadále na Labe přišla a převáželi opět z Poděbrad
až do Kluku.“ (SKOPEC, 1908, s. 160).
Zima 1793/1794 byla celkově vlhká díky srážkově extrémně bohatému únoru. Ačkoliv na
počátku měsíce již probíhaly polní práce (orba a setí obilí), pro 9. únor uvádí Vavák (SKOPEC, 1915)
začátek periody trvalého deště, která skončila až 15. února. Následkem dešťů byla povodeň:
„Z toho ze všech stran vody do Labe se sehnavše na něm velikou povodeň způsobily, která od 1761
nebyla. Ves Kluk a Polabec u Poděbrad vesměs ve vodě stály, lidé a dobytek mnoho ouzkosti zakusili.
V mnohých stodolách 2 i 3 vrstvy obilí voda prošla. Velký dobytek ve světnicích a ovce na podkroví
chrániti musili. Mimo to v polích a lukách mnoho výmolů, hlubokých jam a roklí voda vyházela, někde
zas hromady písku nanesla, někde břehy dalece strhala a u Poděbrad tak široce se rozlila, že z této
strany po ves Přední Lhotu, z druhé pak strany od vsi Zboží až blízko vsi Křečkova všecka pole
přikryla…“ (SKOPEC, 1915, s. 104).
Extrémně suchý byl naopak únor v zimě 1789/1790, přičemž velmi suchý byl prosinec
a suchý leden. Tato zima se stala součástí velmi suchého období trvajícího od 28. září 1789 do
26. června 1790. Teplotně byla ale mírná, takže v poslední dekádě února podle Vaváka (SKOPEC,
1912) již probíhalo setí. V zimě 1791/1792 byl extrémně suchý a teplotně mírný prosinec: „Měsíc
prosinec měl dni suché, z mírna mrazivé, sloty a prášenice žádné.“ (SKOPEC, 1915, s. 38). Leden zimy
1807/1808 byl srážkově extrémně chudý a po většinu měsíce panoval holomráz: „Dne 29. ledna až
potud mírná, mrazivá bez sněhu tvrdost začala měknouti sluncem a větrem.“ (SKOPEC, 1938, s. 72).
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Obr. 12 Sezonní srážkové indexy (a) a počet informací o atmosférických srážkách (b) v zimě (prosinec až únor)
v Milčicích v období 1770–1816. * jeden měsíc nemá přiřazen index; − žádný nebo dva ze tří měsíců nemají
přiřazen index. Graf b je proložen lineárním trendem (tečkovaně).

Nejvyšší počet informací je k dispozici pro zimy 1796/1797, 1807/1808 (shodně 52)
a 1811/1812 (48) – viz obr. 12b.

5.4.2 Jaro
Vlhká jara se vyskytovala buď jednotlivě, nebo ve dvojicích (obr. 13a). V období
1802– 1813 převažovala. Srážkově nejbohatší byla jara 1796 a 1799 (obě index 5). Dvě delší série
suchých jar nastaly v letech 1789–1791 a 1793–1795, kdy byla součástí celkově suchého úseku
roků 1786–1795. Srážkově nejchudší byla jara 1790 (–8), 1774 a 1814 (obě –6).
Na jaře roku 1796 byl velmi vlhký březen a duben a vlhký květen. Podle Vaváka
(SKOPEC, 1916) napadlo v březnu mnoho sněhu. Přes celý duben „samé zimavé plístě, studené větry
i sněhy a pošmournosti trvaly, v dolinách voda stála, že jsme nemohli jarní símě zasíti. Čtyři dny jen
byly jasné, ale však nepříliš krásné.“ (SKOPEC, 1916, s. 32). Na jaře roku 1799 byl extrémně vlhký
březen. Vavák (SKOPEC, 1918) zaznamenal sněžení v 11 dnech (2.–3., 5.–8., 21.–22., 28.–30.) a déšť
ve čtyřech dnech (1., 6., 28.–29.). Dohromady srážky padaly v 13 dnech, z toho pravděpodobně
v devíti měly trvalý charakter.
Extrémně suché bylo jaro roku 1790. Písmák si poznamenal (SKOPEC, 1912), že v polovině
dubna byla tráva na pastvinách a v obcích suchá a vadlo vzcházející obilí. Na konci jara se zdravotní
stav obilí i dobytka stále zhoršoval a rostla cena obilí: „Od půl dubna slunečné časy s teplými větry
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se začaly a poněvadž za celý jarní čas nepršelo krom něco maličko 16. a 17. dubna, což však vsáté
zrno ani neucítilo, protož sucho velmi znamenité panovalo. Luka a obce ještě 8. máje tak bílé byly
jako na zimu bývají, pastva žádná nebyla, osení všecko vadlo.“ (SKOPEC, 1912, s. 124). Dále Vavák
dodává: „Při konci máje a na začátku června suchota převeliká, jakouž ještě žádný nepamatuje,
každému k srdci šla. Obilí, sotva se dost malým kláskem vymetalo, již začínalo schnouti a běleti,
jarního osení mnoho ani nevyšlo. … Dobytek hladem řval a místem ovce hynuly. Z příčiny té tak hrozné
suchoty cena v obilí vždy pořád rostla.“ (SKOPEC, 1912, s. 127).
Výpadky informací se projevují v první polovině studovaného období (obr. 13b). Druhá
polovina období je na informace bohatší a bez zcela chybějících informací. Nejvíce informací
o srážkách na jaře je v letech 1800 (85), 1790 (84) a 1795 (60).
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Obr. 13 Sezonní srážkové indexy (a) a počet informací o atmosférických srážkách (b) na jaře (březen až květen)
v Milčicích v období 1770–1816. Zeleně – vlhké jaro; tmavě hnědě – suché jaro; šedě – počet informací; * jeden
měsíc nemá přiřazen index; − žádný nebo dva ze tří měsíců nemají přiřazen index. Graf b je proložen lineárním
trendem (tečkovaně).

5.4.3 Léto
Srážkově nadprůměrně bohatá léta se vyskytovala většinou jednotlivě (obr. 14a). Nejvíce
informací o srážkách (obr. 14b) se týká léta 1790 (78), 1786 (73) a 1808 (71). Nejdeštivější byla
léta 1815 (index 7), 1771 (6) a 1804 (4). Výrazně srážkově podnormální léta se až do roku 1800
vyskytovala jednotlivě či po dvojicích, přičemž delší souvislé období se suchými léty se vyskytlo
teprve v letech 1806–1814. Nejsušší byla léta 1774 (–8), 1784 a 1790 (obě –6).
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Obr. 14 Sezonní srážkové indexy (a) a počet informací o atmosférických srážkách (b) v létě (červen až srpen)
v Milčicích v období 1770–1816. * jeden měsíc nemá přiřazen index; − žádný nebo dva ze tří měsíců nemají
přiřazen index. Graf b je proložen lineárním trendem (tečkovaně).

V létě roku 1815 byl extrémně vlhký srpen a zbylé dva měsíce byly velmi vlhké. V červnu
pršelo 13 dní (z toho déšť trvalého charakteru v devíti), v červenci 16 (trvale ve třech) a v srpnu
11 dní (ve všech trvalý déšť). Dohromady tedy pršelo ve 40 dnech z 92 (44 %). Takřka neustálé
mokro způsobilo značné škody na obilninách i trávě na loukách a pastvinách, jak dokládá Vavákův
záznam z přelomu června a července: „Prosa od té přílišné vláhy žloutla, jiné husté obilí lehlo, trávy
na lukách posekané a množstvíkrát obracené shnily, do stojatých trav zase horská kalná voda přišla
a je podkalila.“ (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009, s. 373). V srpnu přišly povodně: „Z těch tak velkých a jako
každodenních dešťů veliké povodně od 4. a 5. srpna se přivalily, břehy stružní přeplňovaly i trhaly,
pole s obilím stojatým i ležatým, luka, obce zatopily.“ (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009, s. 391).
Měsíce červenec a srpen roku 1774 byly extrémně suché a červen velmi suchý, o čemž
vypovídá pouze jeden shrnující záznam o srážkách. Podle něj velmi suché počasí panovalo již od
dubna a trvalo až do září: „Skrze celé žně veliká parna a horka byla a žádné z toho bouřky ani deště
nikda nepřišly, protož žně byly krátké a obilí nesypalo tak jako minutý rok; ani nebylo tak námelné
a zrno tak dobré. Pro ta parna taky přišly časně žně, hned o svatém Prokopu [4. července]
a o chotouňské pouti již byly mandele.“ (SKOPEC, 1907, s. 39). V letech 1784 a 1790 se vyskytly velmi
suché červny, suché července a extrémně suché srpny. Například srpen 1784 byl charakteristický
střídáním velmi studeného s horkým počasím, avšak bez srážek. Podle Vaváka (SKOPEC, 1910)
sucho v polovině srpna zastavilo orbu a z důvodu nedostatku píce byl dobytek již tak hladový, že
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dokonce požíral hnůj. V polovině srpna 1790 pak „listí na stromích již bělelo a schlo jako
v listopadu.“ (SKOPEC, 1912, s. 149).

5.4.4 Podzim
Srážkami bohaté podzimy se vyskytovaly téměř výhradně jednotlivě a jejich rozmístění je
poměrně rovnoměrné v celém studovaném období (obr. 15a). Nejvlhčí byly podzimy roků 1786
(index 5), 1778, 1781 a 1803 (všechny 3). Suché podzimy se vyskytly čtyřikrát v tří- a víceleté sérii
(1782–1784, 1787–1791, 1794–1797, 1810–1812), jinak jednotlivě či ve dvojici. Jinými slovy,
v poslední pětině 18. století bylo 12 podzimů suchých a pouze čtyři vlhké. Nejsušší byl podzim
roku 1771 (–6), následovaný podzimy let 1783 a 1784 (oba –5).
Množství informací (obr. 15b) je zejména v první polovině studovaného období značně
rozkolísané. Druhá polovina období je poměrně konzistentní a na informace bohatá.
Nejpodrobněji charakterizované jsou podzimy 1812 (75 informací), 1810 (64), 1801 a 1811 (56).
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Obr. 15 Sezonní srážkové indexy (a) a počet informací o atmosférických srážkách (b) na podzim (září až
listopad) v Milčicích v období 1770–1816. * jeden měsíc nemá přiřazen index; − žádný nebo dva ze tří měsíců
nemají přiřazen index. Graf b je proložen lineárním trendem (tečkovaně).

Na podzim roku 1786 byl zřejmě extrémně vlhký říjen, září velmi vlhké a listopad
normálně vlhký. Podle Vaváka (SKOPEC, 1910) mokro a zatopení luk na přelomu září a října
znemožňovaly sklizeň otavy a zhoršovaly zdravotní stav zasetého ozimého obilí. Podzim roku
1778 byl nadprůměrně vlhký zejména díky deštivému času mezi 7. a 28. zářím:„…na tři neděle
často pršelo, cesty velice zlé byly, hovada i lidé mnoho na cestách zkusili“ (SKOPEC, 1907, s. 101).
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I listopad byl vlhký. Na druhou stranu, deštivé počasí mělo i pozitivní dopad na společnost, jelikož
zlepšovalo zdravotní stav úrody po stresu způsobeném dlouhodobým suchem, jako např. v říjnu
roku 1781: „Ustavičné vlhké časy byly, ale jsouc zem oním jarním a letním suchem vyprahlá, všecku
tu vláhu, ač přílišnou, stačila stráviti, že jsme vždy orat a sít mohli a obilí pěkně v[z]cházelo.“
(SKOPEC, 1908, s. 11–12).
V září a říjnu roku 1771 panoval extrémní nedostatek srážek, což způsobilo komplikace při
setí: „nepršelo od 5. září až do příští těch sněhů, krom něco málo 6. října a 4. listopadu, pro kteréž
sucho i zimní setí velmi těžce se vykonávalo.“ (SKOPEC, 1907, s. 27). Srážková činnost se zřejmě
významněji obnovila až 11. listopadu, kdy napadlo větší množství sněhu. V září roku 1783 bylo
podle Vaváka (SKOPEC, 1908) díky intenzivnímu suchu zpožděno setí ozimů (až do 28. září se
neselo žito). Teplé a suché počasí babího léta trvalo i v říjnu, díky čemuž se velmi špatně oralo.
Analogická situace byla v září a říjnu o rok později. Vavák si pro 15. září 1784 poznamenal, že „pro
veliké prachy a ustavičné sucho nebylo možné lidu v poli ležeti.“ (SKOPEC, 1910, s. 42).

5.5 Základní rysy klimatu Milčic v období 1770–1816
Základní teplotně-srážkový charakter bylo možné stanovit pro 73 % sezon. Z tab. 6 plyne,
že nejvíce ročních období (29 %) bylo typu studené–vlhké. Druhé nejčastější byly sezony teplé–
suché (28 %). Třetí nejčastější byly sezony studené–suché (26 %). Z dat o kompletních dvojicích
indexů dále vyplývá, že nejvíce zim (31 %) bylo teplých–vlhkých, nejvíce jar (39 %) studených–
suchých a nejvíce letních (33 %) a podzimních (30 %) období teplých–suchých.
Tab. 6 Rozdělení ročních období podle teplotních (TP) a srážkových (SP) poměrů (slovních hodnot indexů)
v Milčicích v období 1770–1816: – chybí index; normální (index 0), studený/suchý (–1 až –9), teplý/vlhký (index
1 až 9).
TP

SP

Zima

Jaro

Léto

Podzim

∑

%
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Normální
Normální
Studený
Studený
Studený
Teplý
Teplý
Teplý

Normální
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0
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Na obr. 16a–19a jsou prezentovány výsledky z tab. 6 v konfrontaci se souhrnným počtem
informací o teplotě vzduchu a srážkách. Čím delší je sloupeček složeného indexu, tím byla sezona
celkově anomálnější. Hydrometeorologické extrémy a anomální události se nicméně mohly
vyskytnout jak v anomální, tak neanomální sezoně.
Souhrnné množství informací o teplotě vzduchu a srážkách (obr. 16b–19b) je nejméně
rozkolísané v zimě; u ostatních sezon je rozkolísanost značná. Nejvíce výpadků informací je pro
podzim. Souhrnné informace pro jednotlivé sezony mají rostoucí charakter a většinově se na nich
podílejí informace o teplotních poměrech. V případech, kdy se k anomálním rokům (hodnota
složeného, teplotního či srážkového indexu šest a více) vztahuje málo informací, bývá pro to
hlavním důvodem převaha shrnujících (ač dle rozsahu často velmi podrobných) záznamů.

5.5.1 Zima
Zimní sezony byly z hlediska klimatického typu velmi proměnlivé (obr. 16a). Stejný
teplotně-srážkový typ se nevyskytoval v příliš dlouhých sériích. Anomálních zim bylo šest
a nejčastěji se vyskytly v posledním dvacetiletí 18. století (1780/1781, 1782/1783, 1783/1784,
1789/1790, 1793/1794 a 1803/1804). Častěji za sebou se vyskytovaly zimy vlhké a zároveň teplé
či normálně teplé (např. zimy 1779/1780–1782/1783, 1808/1809–1811/1812). Zřejmě celkově
nejanomálnější byla suchá a teplá zima 1789/1790 (složený index 9), o níž je však k dispozici
poměrně málo informací (55). Nejvíce informací je k dispozici o neanomální zimě
1798/1799 (128) (viz obr. 16b).
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Obr. 16 Hodnoty složeného indexu (a) a počet informací (b) o teplotě vzduchu (černě) a srážkách (šedě) v zimě
v Milčicích v období 1770–1816. * chybí teplotní či srážkový index; − chybí oba indexy.

5.5.2 Jaro
Celkem 11 jar bylo anomálních (1774, 1777, 1784–1785, 1787, 1790, 1796, 1799, 1800,
1808 a 1814), což je o pět více než počet anomálních zim (obr. 17a). Šest z těchto jar se tedy
vyskytlo v posledních 20 letech 18. století. Teplé a suché jaro roku 1790 má nejvyšší hodnotu
složeného indexu (11), následují ho studená a vlhká jara let 1796 (9) a 1799 (8). K jaru roku 1790
se vztahuje nejvíce informací (175). Souvislé období poměrně klidných jar se vyskytlo v letech
1802–1807. Z hlediska počtu informací je nejkonzistentnější období 1795–1810 (obr. 17b).
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Obr. 17 Hodnoty složeného indexu (a) a počet informací (b) o teplotě vzduchu (černě) a srážkách (šedě) na jaře
v Milčicích v období 1770–1816. * chybí teplotní či srážkový index; − chybí oba indexy.

5.5.3 Léto
Anomálních letních sezon se vyskytlo celkem 10 (obr. 18a), přičemž většina se jich objevila
až v 19. století (1771, 1774, 1784, 1790, 1800, 1807, 1809–1811 a 1815). Nejanomálnější bylo
teplé a suché léto roku 1774 (složený index 11), následované studeným a vlhkým létem roku
1771 (9), studeným a suchým létem roku 1800 (9) a studeným a vlhkým létem roku 1815 (9). Mezi
léty 1807 a 1811 se vyskytlo souvislé období teplých a suchých letních sezon. Studená a vlhká léta
se celkově vyskytovala jednotlivě či po dvojicích, suchá a teplá léta se naopak nejčastěji
vyskytovala v delších obdobích. Do roku 1789 byl počet informací značně kolísavý (viz obr. 18b).
Nejvíce informací se vztahuje k létu 1808 (141).
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Obr. 18 Hodnoty složeného indexu (a) a počet informací (b) o teplotě vzduchu (černě) a srážkách (šedě) v létě
v Milčicích v období 1770–1816. * chybí teplotní či srážkový index; − chybí oba indexy.

5.5.4 Podzim
Pouze čtyři podzimy byly anomální (viz obr. 19a), a to nejvíce studený a vlhký podzim 1786
(složený index 8), poté studený a vlhký podzim 1799 (7), teplý a suchý podzim 1783 (6) a suchý
podzim 1771 (6). Velký počet podzimů je neanalyzovatelný z důvodu malého počtu informací
(týká se to především první poloviny studovaného období). Od roku 1793 je celkový počet
informací poměrně vysoký a ustálený (obr. 19b); nejvíce se jich týká podzimu roku 1812 (137).
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Obr. 19 Hodnoty složeného indexu (a) a počet informací (b) o teplotě vzduchu (černě) a srážkách (šedě) na
podzim v Milčicích v období 1770–1816. * chybí teplotní či srážkový index; − chybí oba indexy.

5.6 Povětrnostní singularity
Na základě Vavákových záznamů počasí lze pro některé roky studovaného období
poukázat na výskyt některých typických středoevropských povětrnostních singularit.

5.6.1 Vánoční obleva
Podle ČMeS (2015) představuje vánoční obleva teplejší a vlhčí počasí vyskytující se
nejčastěji mezi Vánocemi a Novým rokem. Za její vznik je zodpovědná advekce relativně teplého
maritimního vzduchu od jihozápadu až západu, které ukončuje předchozí období tužších mrazů.
V nižších a středních polohách se obvykle projevuje deštivou oblevou s táním sněhové pokrývky
a ledu na vodních tělesech.
Vánoční obleva v Milčicích byla ve studovaném období popsána v prosinci v 11 případech
(1777, 1781–1782, 1796, 1800–1803, 1808, 1811–1812). Obleva přicházela v poměrně širokém
rozmezí dní před 24. prosincem. Prosince, v nichž bylo teplé vánoční počasí součástí delšího
teplého úseku, nejsou do výčtu zařazeny, protože neodpovídají definici oblevy). V jiných
prosincích se naopak na Vánoce projevilo ochlazení nebo pokračovalo ryze zimní počasí. Na oblevu
o Vánocích roku 1808 ukazuje také Vavákův zápis o počasí na Velikonoce roku následujícího:
„Ano, vánoční týden byl mírnější a snesitelnější nežli velikonoční… VánoCžňI CžassI MěLI Dost tepLa
[1808], aLe VeLkonoCžňI CžassI Dost ZIMI [1809].“ (SKOPEC, 1938, s. 131).
59

5.6.2 Ledoví muži
Hospodářské škody způsobené mrazy nebyly ve studovaném období v Milčicích neobvyklé.
V květnu může být výskyt mrazů v českých zemích spojován s povětrnostní singularitou zvanou
ledoví muži. Podle meteorologického slovníku (ČMES, 2015) ledoví muži představují výskyt mrazů
v první polovině května, který je spojen s náhlým ochlazením. Singularita je pojmenovaná podle
svatých Pankráce, Serváce a Bonifáce (12.–14. května). Výskyt tohoto fenoménu je však
nepravidelný.
Mrazy v první polovině května byly Vavákem zaznamenány desetkrát (1772, 1781,
1786– 1787, 1791–1792, 1795, 1800, 1809 a 1814). Nejdelší souvislé období s ranními mrazy
v květnu (6.–16. května) se vyskytlo v roce 1792. Tehdy podle Vaváka „ovocné květy, lny, prosa
vycházející pomrzly i také žaludy“ (SKOPEC, 1915, s. 60).

5.6.3 Medardovské počasí, evropský monzun
Dlouhotrvající chladné a deštivé počasí v červnu a na počátku července bývá spojeno
s další singularitou – medardovským počasím (ČMES, 2015). Na základě průzkumu záznamů je
pravděpodobné, že se tento fenomén v Milčicích objevil desetkrát (1771–1772, 1793, 1796–1797,
1799, 1803–1804, 1808 a 1815).
Některé letní sezony období 1770–1816 se v Milčicích projevily celkově deštivým
a chladným počasím (blíže viz kap. 5.4). Tato léta byla zřejmě ovlivněna meteorologickým
fenoménem zvaným evropský monzun. ČMeS (2015) jej popisuje jako advekci chladného vzduchu
mořského původu od severozápadu až západu po okraji k severu vysunuté azorské tlakové výše
v letním období nad relativně teplejší evropskou pevninu. Součástí fenoménu je zvýšená srážková
činnost, pokles průměrných denních teplot a četné bouřky.
Příkladnou sezonou může být léto roku 1771. Podle Vaváka (SKOPEC, 1907) bylo okolo
15. června 1771 tak chladno, jako bývá v listopadu. A shrnující záznam o průběhu celého léta
konstatuje: „K té vší bídě a hladu žně dlouho se nezačínaly, pro ustavičné deště a studena obilí zráti
nemohlo, nebo od 2. června pořád každý den pršelo jestli který den zde ne, tak jinde stranami, a když
nepršelo, zas studené větry vály, protož obilí nemohlo schnouti a tvrdnouti. Na řekách a potocích
ustavičné povodně, vody přes břehy přelívání, v polích v brázdách vody stání, luk a sena i pastvin
zatopení, místem že posavad sekati se nemůže. Kde pak sekali, zas pro deště skliditi nemohli, protož
ho mnoho shnilo; někde zas všecko blátem zaneseno a zakaleno.“ (SKOPEC, 1907, s. 20).

5.6.4 Babí léto
Jedná se o převážně jasné, suché a nepříliš větrné počasí s velmi teplým dnem, ale poměrně
chladnými nocemi s radiačními mlhami. Příčinou tohoto počasí je nad střední a jihovýchodní
Evropou setrvávající anticyklona (ČMES, 2015).
V Milčicích se jev vyskytl pravděpodobně třináctkrát (1777, 1783, 1788–1789, 1795, 1799,
1801, 1804–1806, 1810, 1812 a 1814). V dalších 13 letech (1778–1779, 1784, 1787, 1790–1791,
1794, 1796–1798, 1802, 1811 a 1815) na možný výskyt babího léta ukazují pouze informace
o dlouhodobém suchu a jeho následcích. Ve zbývajících podzimech se babí léto buď nevyskytlo
vůbec, nebo o prokázání jeho výskytu nejsou informace (analogicky u ostatních singularit).
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Babí léto mohlo na jedné straně komplikovat polní práce kvůli suchu, zatímco jindy je svým
hezkým počasím zpříjemňovalo: „Přes celý měsíc September - září - časy slunečné velmi pěkné
a povětří tiché bylo, odkudž krásná a obzvláštní setba obilí se konala, krom že okolo nás suchota
panovala.“ (SKOPEC, 1912, s. 53–54). Vavák dále pokračuje: „Odtud [26. září] zase jasné a suché časy
do 14. října, opět nemohlo se vorati a síti.“ (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009, s. 151).
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6 DISKUSE VÝSLEDKŮ
Relevanci metodiky a získaných výsledků rekonstrukce teploty vzduchu (srážek) Milčic v období
1775–1816 je možné posoudit na základě porovnání s rekonstruovanými měsíčními a sezonními
indexy teploty vzduchu (srážek) pro Prahu-Klementinum7 (viz dále). Stanice Praha-Klementinum
byla vybrána díky blízkosti k Milčicím (podle serveru mapy.cz (2016) se stanice nachází vzdušnou
čarou necelých 41 km západním směrem od obce), téměř stejné nadmořské výšce (PrahaKlementinum 191 m n. m., Milčice kolem 200 m n. m.), ale především díky existenci souvislé řady
měřených teplot vzduchu (od roku 1775) a srážek (od roku 1804) – viz ČHMÚ (2016).
Možné příčiny odlišností teplotních a srážkových poměrů mezi Milčicemi a PrahouKlementinem jsou shrnuty v kap. 6.3.

6.1 Teplotní poměry
Měsíční teplotní indexy Prahy-Klementina byly získány degradací řady homogenizovaných
průměrných měsíčních teplot vzduchu období 1775–1816 (BRÁZDIL a kol., 2012). K tomu byl využit
následující postup, který vypracovali Brázdil, Černušák a Řezníčková (2011). V rámci
normálového období 1961–1990 byly nejprve pro jednotlivé měsíce vypočítány měsíční teplotní
průměry 𝑥̅ (°C) a směrodatné odchylky s. Poté byly na základě těchto průměrů a směrodatných
odchylek stanoveny hranice pro transformaci měřených teplot Prahy-Klementina na teplotní
indexy pro období 1775–1816 (tab. 7), což je překryvné období s milčickými teplotními indexy.
Tab. 7 Hranice pro transformaci měsíčních teplot vzduchu Prahy-Klementina na měsíční teplotní indexy pro
období 1775–1816; 𝑥̅ – průměr, s – směrodatná odchylka v období 1961–1990
Index

Hranice intervalu

-3

< 𝑥̅ – 2,25s

-2
-1

𝑥̅ – 2,25s až 𝑥̅ – 1,50s
𝑥̅ – 1,50s až 𝑥̅ – 0,75s

0
1

𝑥̅ – 0,75s až 𝑥̅ + 0,75s
𝑥̅ + 0,75s až 𝑥̅ + 1,50s

2
3

𝑥̅ + 1,50s až 𝑥̅ + 2,25s
> 𝑥̅ + 2,25s

Velikost intervalu se pro každý měsíc vzhledem k odlišným teplotám a směrodatným
odchylkám přirozeně liší. Jednotlivé hodnoty měsíčních průměrných teplot vzduchu z Klementina
v období 1775–1816 byly v následujícím kroku konfrontovány s těmito intervaly a na základě toho
jim byl přiřazen příslušný index. Výsledné indexy jsou porovnány s milčickými – obr. 20 a 21.
Rozdíly mezi Milčicemi a Prahou-Klementinem jsou výrazné ve většině měsíců roku. Pouze
únor, březen a červenec mají velmi podobné rozložení a zároveň nízký počet neinterpretovaných
Data o teplotě vzduchu i srážkách Prahy-Klementina pocházejí z databází homogenizovaných řad
průměrných měsíčních, sezonních a ročních teplot vzduchu (srážek) v období 1775–2010 spravovaných
Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
7
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případů. Leden, listopad a prosinec mají v Milčicích nadhodnoceny teplé případy. Teplých lednů
(index 1) je v Milčicích o 13 více než na pražské stanici. Studené případy (−1 až −3) jsou v Milčicích
nadhodnoceny v dubnu, květnu a srpnu. Teplotně normálních případů (index 0) je kromě března
a dubna více v Praze-Klementinu než v Milčicích (nejrozdílnější je srpen – 10 případů).
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Obr. 20 Histogramy rozdělení četností měsíčních teplotních indexů pro Milčice (Mil), interpretovaných podle
záznamů o počasí v Pamětech v období 1775–1816, v porovnání s indexy vypočítanými z přístrojových měření
(podle intervalů založených na normálovém období 1961–1990) na stanici Praha-Klementinum (Pha) v období
1961–1990
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Obr. 21 Pokračování z obr. 20

Z obr. 20 a 21 dále vyplývá, že extrémní případy jsou v Milčicích celkově podhodnoceny.
Z údajů v tab. 8 vyplývá, že pokud nejsou brány v úvahu případy měsíců bez indexu, je extrémně
studených případů (index –3) v Praze-Klementinu o 4 % více a extrémně teplých (3) o 2 % více
než v Milčicích. Naopak studených případů (–1) je v Milčicích o 6 % více a teplých (1) o 4 % více
než v Praze. Menší počet extrémů v Milčicích dokládají také nižší hodnoty směrodatných odchylek
všech sezon v Milčicích oproti Praze (viz tab. 9). Nejvíce rozptýlené od průměru jsou v Milčicích
hodnoty zimy a v Praze-Klementinu hodnoty léta.
Při zahrnutí neinterpretovaných případů lze na základě obr. 20 a 21 shrnout, že jarní
a podzimní období bylo teplejší podle měření v Praze-Klementinu než podle interpretace
Vavákových záznamů v Milčicích, léto bylo v Praze-Klementinu téměř stejně teplé a zima
chladnější než v Milčicích.
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Tab. 8 Absolutní a relativní [%] četnosti měsíčních teplotních indexů pro Milčice a Prahu-Klementinum v období
1775–1816. X – měsíce bez přiřazeného indexu.
Celkem – absolutně
Milčice
Praha-Klem
6
28
34
52
99
90
178
227
69
65
19
21
5
13
86
-

Index
-3
-2
-1
0
1
2
3
x
∑

496

Celkem – relativně [%]
Milčice
Praha-Klem
2
6
8
10
24
18
43
46
17
13
5
4
1
3
-

496

100

100

Tab. 9 Průměrné hodnoty (𝑥̅ ) a směrodatné odchylky (s) vážených měsíčních indexů teploty vzduchu v Milčicích
a v Praze-Klementinu, vypočítané pro období 1775–1816
Roční období
Zima
Jaro
Léto
Podzim

𝑥̅
0,6
-1,6
-0,4
-0,2

Milčice
s
2,2
1,8
2,0
1,6

Praha-Klementinum
𝑥̅
s
-1,2
-0,6
-0,2
-0,9

2,6
2,5
2,8
2,3

Na obr. 22 je porovnán průběh sezonních teplotních indexů Milčic a Prahy-Klementina
v období 1775–1816. Největší absolutní rozdíl v rámci jednotlivých ročních období připadá na
zimy 1780/1781 (6), 1798/1799, 1804/1805 a 1812/1813 (všechny 5), jara 1789–1791,
1797– 1798, 1800, 1805 a 1811 (všechny 4), léta 1798 (6), 1786 a 1810 (obě 5) a podzimy
1778 (6) a 1786 (5). Naopak žádný anebo jednotkový rozdíl má 20 zim (49 % zim s indexem),
22 jar (55 %), 22 letních sezon (60 %) a 11 podzimů (39 %). Statisticky významný vztah
(na hladině významnosti α = 0,05) mezi interpretovanými teplotními indexy Milčic a PrahyKlementina byl prokázán u všech ročních období kromě podzimu.
Větší podobnost léta, jara a zimy mezi oběma lokalitami může být důsledkem vyšší
věrohodnosti zápisů o počasí, protože je k nim k dispozici celkově více informací o teplotních
poměrech a záznamy o teplotních poměrech jsou zároveň méně často nejednoznačné (tedy
podrobnější). Zejména proto mají tyto sezony více interpretovaných případů (měsíců) než podzim.
Možné příčiny odlišností teplotních poměrů obou lokalit jsou shrnuty v kap. 6.3.
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Obr. 22 Porovnání sezonních teplotních indexů Milčic (Mil) a Prahy-Klementina (Pha) v období 1775–1816
(léto a podzim končí rokem 1815). Vysvětlivky: − chybí index; n – velikost souboru (interpretované dvojice);
r – korelační koeficient; tučně jsou korelační koeficienty statisticky významné na hladině významnosti α = 0,05.

Příkladem nejvíce odlišných zim může být zima 1780/1781, kdy v Milčicích byl
Vavákovým pozorováním přiřazen index 5 a v Praze-Klementinu −1. Prosinec byl v Milčicích
interpretován jako extrémně teplý (index 3), a to na základě jediného shrnujícího záznamu:
„Celý prosinec příjemný bez mrazu a sněhu byl.“ (SKOPEC, 1907, s. 148). V pražské lokalitě byl však
studený (−1). Leden byl v Milčicích interpretován celkově jako teplý, protože v jeho polovině „zima
nestálá byla a cesta bahnivá jsoucí.“ (SKOPEC, 1908, s. 2). Zároveň po Novém létě uhodilo několik
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mrazů, že ledy dělat se mohly. (SKOPEC, 1908, s. 1). V Praze byl leden teplotně normální. Únor byl
pro Milčice interpretován jako teplý, což plyne ze shrnujícího záznamu pro celou zimu, která jako
celek „dosti nestálá byla, jednak sníh padal, jednak pršelo; ovce na pastvu nemohly, cesty zlé byly.“
(SKOPEC, 1908, s. 2). V Praze-Klementinu byl teplotně normální.
Jaro roku 1798 bylo ve středočeské obci studené (index −3), zatímco v pražské lokalitě
mírně teplé (index 1). Březen byl v Milčicích charakterizován jako teplotně normální.
Do 14. března „byly teplé i jasné a k setí jarnímu pohodlné časy“ (SKOPEC, 1918, s. 5), na to až do
konce měsíce panovalo proměnlivé a z větší části deštivé počasí. Následně přišlo ochlazení
s celodenními mrazy ve dnech 15.–16. března, přičemž velmi chladno bylo celkově od
14. do 18. března. Na pražské stanici byl březen také teplotně normální. Duben byl v Milčicích
interpretován jako extrémně studený a květen studený. Oba měsíce byly typické častými ranními
mrazy (6.–16. dubna, s menší pravděpodobností též 23.–30. dubna, květnové mrazy nejsou přesně
datovány). Písmák dokládá, že v květnu „noci studené byly, avšak ovoci neuškodily.“
(SKOPEC, 1918, s. 7). Dvakrát se v květnu v Milčicích vyskytla bouřka. V Praze-Klementinu byl
duben teplotně normální a květen teplý.
Léto roku 1798 bylo v Milčicích interpretováno jako mírně studené (index −1), zatímco
v Praze-Klementinu bylo velmi teplé (index 5). K červnu se v Milčicích vztahuje pouze jediný
(podrobný) záznam o teplotních poměrech, takže mu nebyl index přiřazen. Červenec byl v obou
lokalitách teplotně normální. Téměř celé první dvě dekády července byly v Milčicích deštivé,
20.– 21. července bylo jasno (o teplotě vzduchu nejsou informace). Zbývající dny měsíce nejsou
popsány. Srpen byl v Milčicích studený. Prvních pět jeho dní bylo jasno, ve třetí dekádě bylo velmi
chladno, větrno a deštivo. Dny mezi tím nejsou popsány. V Praze-Klementinu byl srpen
extrémně teplý.
Podzim roku 1778 byl v Milčicích mírně teplý (index 1), avšak v Praze-Klementinu velmi
studený (index -5). Září bylo v Milčicích interpretováno jako studené, jelikož mezi 7. a 28. dnem
tohoto měsíce bylo deštivo. Poslední dva dny září byly slunečné. V Praze-Klementinu bylo září
extrémně studené. Říjen nebyl interpretován kvůli absenci záznamů. Listopad byl v Milčicích velmi
teplý. Podle písmáka (SKOPEC, 1907) bylo tak teplo, že se stále mohlo orat a sít. Obilí dobře rostlo,
„poněvadž žádného sněhu ani velkých mrazů nebylo“ (SKOPEC, 1907, s. 102). Nicméně v Praze byl
tento měsíc teplotně normální.
Shodné byly teplotní poměry obou lokalit na jaře roku 1785 (index −7), které bylo velmi
studené. Březen byl v obou místech extrémně studený. Sněhová pokrývka, mrazy a velmi studené
počasí panovaly v Milčicích celý měsíc a často také sněžilo. Duben byl v Milčicích charakterizován
jako velmi studený. Až do 12. dubna panovalo ryze zimní počasí se sněhovou pokrývkou
a sněžením, což je extrémní na tuto dobu v tak nízké nadmořské výšce. I když se poté oteplilo,
většina třetí dekády byla přesto opět velmi studená (i když ne tolik jako první dekáda). V Praze byl
tento měsíc extrémně studený. Květen byl v Milčicích označen jako velmi studený. Podle Vaváka
(SKOPEC, 1910) v něm byla studená většina dní i nocí. V Praze-Klementinu byl květen studený.
K tomuto jaru se zřejmě díky jeho abnormálnímu průběhu váže velký počet informací (pro březen
32, duben 26 a květen 10). Kromě podrobných záznamů (denní, vícedenní a kontext) je k dispozici
i shrnující zápis o celé zimě, která se protáhla až do jara. Z toho důvodu byl zápis o ní započítán
i k celkovému počtu informací pro březen a duben.
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6.2 Srážkové poměry
Interpretace srážkových poměrů ve vztahu k Praze-Klementinu je možná pouze v rámci
krátkého překryvného období 1804–1816. Z tohoto důvodu bylo zvoleno jednoduché porovnání
srážkových indexů Milčic s percentuálními odchylkami od srážkových průměrů období
1804– 1816 pro jednotlivé sezony v Praze-Klementinu (viz obr. 23 a 24).
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Zimní, jarní i podzimní sezony byly v Milčicích celkově méně anomální než v Praze a léta
byla v Milčicích celkově sušší.
Zima 1804/1805 byla srážkově nejrozdílnější. V Milčicích byla srážkově průměrná
(prosinec, leden i únor měl index 0). Pražská lokalita zaznamenala o 34 % více srážek, než činí
průměr. Podle Vaváka „celý měsíc prosinec byl počasů oučastný, neb měl jasno a deštivo, mrazivo,
zimu i teplo, sníh i suché mrazy.“ (SKOPEC, 1936, s. 77). V Praze-Klementinu spadlo 92 % průměru
srážek období 1804–1816. V lednu padaly ve středočeské obci srážky prokazatelně ve dvou dnech
(z toho jedenkrát celodenně), v únoru též dvakrát a přitom poměrně intenzivně – např. „v den svaté
Evlalie [12. února] padal sníh, jak když se lije.“ (SKOPEC, 1936, s. 91–92). V lednu přitom
spadlo v Praze 150 % a v únoru 175 % průměru.
Jaro 1814 bylo v Milčicích velmi suché (index −6) a v Praze-Klementinu srážkově normální
(deficit 6 %). Březen byl v Milčicích suchý. Ve třech dnech sněžilo a od 19. března byly v důsledku
tání sněhové pokrývky na horách povodně na Labi. Na pražské stanici spadlo v březnu 164 %
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průměrného množství. Duben byl v Milčicích velmi suchý, jelikož podle písmáka (JONÁŠOVÁ,
KUČERA, 2009) celkově málo pršelo. Déšť byl popsán ve třech dnech, z toho jednou byl slabý:
„Na s[v]. Vojtěcha zase trochu pršelo a osení se zelenalo.“ (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009, s. 269).
Mezi 8. a 22. dnem dubna byly „pěkné časy“, čili nejspíše bez srážek. V Praze-Klementinu ale
napršelo v dubnu 121 % průměru. Květen byl v Milčicích extrémně suchý. V druhé polovině měsíce
„velikým suchem již všickni lidé se rmoutili a v každé vsi u kříže za deštíček se modlili. Jarní osení již
začínalo schnouti a běleti.“ (JONÁŠOVÁ, KUČERA, 2009, s. 311). I v Praze-Klementinu bylo velmi sucho
– napršelo pouze 33 % průměrného množství.
Léta byla v Milčicích téměř ve všech případech sušší. Nejvíce odlišné léto roku 1811 bylo
v Milčicích suché (index −4), zatímco v Praze-Klementinu byl deficit pouze 7 %. Červen byl však
v Milčicích vlhký. V první dekádě způsobily vydatné deště zatopení luk a polí. Pro druhou polovinu
měsíce nejsou informace o srážkách k dispozici. V Praze-Klementinu spadlo pouze 69 %
normálního červnového úhrnu. Červenec byl v Milčicích extrémně suchý, protože nepršelo od
6. července až do 4. srpna, a přitom panovalo horké počasí. V Praze takové sucho nebylo, neboť
napršelo 85 % průměrného množství. Srpen byl v Milčicích velmi suchý. Vydatnější déšť byl
zaznamenán ve dnech 5.–6. srpna, přičemž poté se suché počasí vrátilo. Praha-Klementinum
naproti tomu obdržela 127 % průměrného srpnového úhrnu.
Podzim roku 1815 byl v Milčicích klasifikován jako mírně vlhký (index 1), zatímco v Praze
spadlo o 56 % méně srážek než průměrně. Rozporné jsou údaje pro září, které bylo v Milčicích
zřejmě extrémně vlhké, což dokládají na začátku i na konci měsíce zaznamenané povodně. Značné
mokro komplikovalo sklizeň prosa, řepky i pícnin. Naproti tomu v Praze-Klementinu napršelo
pouze 23 % průměrného zářijového množství. Říjen byl v Milčicích velmi suchý. Déšť se vyskytl až
předposlední den měsíce, předtím „žádný již více nemohl pro sucho na polích pracovat.“ (JONÁŠOVÁ,
KUČERA, 2009, s. 400). Stanice Praha-Klementinum naopak zaznamenala 78 % průměrného úhrnu
srážek. Pro listopad v Milčicích není dostatek informací, aby bylo možné interpretovat jeho
srážkové poměry. Tato skutečnost má nejspíše hlavní podíl na výrazné odlišnosti interpretace
srážkových poměrů tohoto podzimu mezi Milčicemi a pražskou stanicí. V Praze-Klementinu
v listopadu roku 1778 spadlo 44 % normálního množství srážek.

6.3 Shrnutí teplotních a srážkových odlišností Milčic a PrahyKlementina
Na základě porovnání teplotních a srážkových poměrů Milčic a Prahy-Klementina v období
1775–1816 (resp. 1804–1816) a dalších poznatků uvedených v této práci lze shrnout odlišnosti
v interpretaci jejich teplotních a srážkových poměrů:
a) subjektivita a častá neurčitost Vavákových popisů, jejichž důsledkem je nemožnost dostatečně
detailního charakterizování teplotního (srážkového) průběhu měsíce;
b) subjektivita interpretace teplotních (srážkových) poměrů Milčic autorem této práce;
c) občas rozdílné informace ve Vavákových záznamech o počasí mezi podrobnými a shrnujícími
záznamy;
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d) málo informací o teplotních (srážkových) poměrech Milčic v důsledku úmyslného
(nezajímavost či domnělá nedůležitost počasí pro to, aby bylo zaznamenáno) nebo neúmyslného
zamlčení (zapomínání, nedostatek času aj.)
e) rozdílný charakter obou lokalit a jejich vzdálenost, což podmiňuje klimatické rozdíly – zejména
rozdíly ve srážkové činnosti;
f) velký počet měsíčních případů v Milčicích bez přiřazeného teplotního (srážkového) indexu;
g) rozdílný charakter i metodika sběru dat, z nichž jsou sestaveny teplotní indexy pro Milčice
a Prahu-Klementinum (kvalitativní záznamy versus instrumentální měření).
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7 ZÁVĚR
Předložená bakalářská práce se věnovala rekonstrukci klimatu let 1770 až 1816 v polabské obci
Milčice na základě dokumentárního pramene zvaného Paměti, které sepsal tamní rodák, vzdělaný
sedlák a rychtář František Jan Vavák (1741–1816).
Z metodologického hlediska (kap. 4, 5 a 6) se práce opírala o publikované poznatky z prací
Brázdila, Valáška a Mackové (2003), Brázdila a kol. (2005), Brázdila a Kotyzy (2008),
Brázdila, Černušáka a Řezníčkové (2011) a Brázdila a kol. (2012).
Slovníček Vavákových meteorologických pojmů (kap. 4) kromě jednoznačných termínů
obsahuje také sporné termíny. Postihuje zejména teplotní a srážkové poměry. Klimatologická
analýza (kap. 5) cílila na interpretaci teplotních a srážkových poměrů metodou transformace
kvalitativních záznamů o počasí na kvantitativní ukazatele neboli indexy. Byly zvoleny vážené
indexy na sedmistupňové škále (−3 až 3) s měsíčním rozlišením. Pro větší přehlednost byly
z těchto indexů sestaveny časové řady sezonních indexů (−9 až 9), které jsou v této práci také
prezentovány.
Charakteristika počet informací podala přehled o tom, kolik informací tvořených jednak
vlastními zápisy teplotních a srážkových poměrů, jednak kontextuálními informacemi
(tj. interpretovanými záznamy pro období mezi skutečnými záznamy o počasí) bylo k dispozici pro
klimatologickou interpretaci.
Z celkových 557 měsíců byly pro 79 % z nich interpretovány teplotní indexy a pro 75 %
srážkové indexy. Rozdělení četností interpretovaných měsíčních teplotních a srážkových indexů
podle jejich hodnoty je poměrně blízké normálnímu rozdělení, což znamená, že nejvíce měsíců
bylo „průměrných“ (u teploty vzduchu 34 %, u srážek 28 %) a nejméně extrémních (u teploty
vzduchu 2 %, u srážek 9 %). Interpretované zimy byly nejčastěji teplé (56 %), jara a léta studená
(78 %, resp. 54 %) a podzimy byly teplotně vyrovnané (stejný počet pro normální, teplé i studené).
Nejvíce sestavených sezonních teplotních indexů bylo pro zimu (45 ze 47) a nejméně pro podzim
(30 ze 46). V případě srážek byly zimy interpretovány jako vlhké (56 %), zatímco jara, léta
i podzimy jako suché (56 %, 62 % a 67 %). Největší počet interpretovaných sezon připadl na jaro
(41 ze 47), nejméně opět na podzim (31 ze 46).
Pro shrnutí základních rysů klimatu Milčic ve studovaném období byl vytvořen tzv. složený
index, tvořený sezonním teplotním a srážkovým indexem. Podle něj bylo v Milčicích nejvíce sezon
studených a vlhkých (16 %) a teplých a suchých (15 %). Přitom ale 27 % sezon nebylo možné tímto
způsobem interpretovat. Nejvíce anomální byla jara (11 případů), dále léta (10), zimy (6)
a nejméně podzimy (4).
Klimatologická analýza v některých letech také odhalila projevy jedné nebo více
povětrnostních singularit – vánoční oblevy (11 případů), ledových mužů (10), Medarda (10) nebo
babího léta (13).
Verifikace měsíčních a sezonních indexů teploty vzduchu z Milčic byla provedena
porovnáním s indexy odvozenými pro Prahu-Klementinum podle referenčního období 1961–1990
pro překryvné období 1775–1816. Vyplývá z ní, že leden, listopad a prosinec mají v Milčicích
oproti Praze-Klementinu nadhodnoceny teplé případy, zatímco duben, květen a srpen studené
případy. Extrémní případy jsou v Milčicích celkově podhodnoceny. Statisticky významné vztahy
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byly zjištěny pro zimu, jaro a léto, přičemž nejlepší korelace se týkala zimy (r = 0,75). U srážek bylo
provedeno srovnání pro mnohem kratší období 1804–1816, což je důsledkem pozdějšího začátku
měření srážek než teploty vzduchu v Praze-Klementinu. Sezonní srážkové indexy Milčic byly
srovnány s procentuálními odchylkami sezonních srážek této stanice od příslušných sezonních
průměrů pro období 1804–1816. Příklady nejvýrazněji odlišných sezon jsou zima 1804/05,
jaro 1814, léto 1811 a podzim 1815. V rámci diskuse byly uvedeny možné příčiny zjištěných
odlišností mezi indexy interpretovanými z Vavákových záznamů a indexy (resp. odchylkami)
odvozenými z přístrojových měření v Praze-Klementinu.
Předložená bakalářská práce představuje příspěvek k poznání regionálního klimatu
českých zemí na přelomu 18. a 19. století. Pokud by na tuto studii navazoval v budoucnu další
výzkum, měl by být jeho cílem porovnat a případně doplnit záznamy o počasí v Pamětech o další
dobové zprávy o počasí zejména z Čech, což by mohlo zlepšit interpretaci i verifikaci těchto
záznamů. Dalším objektem studia by mohla být jistá statistická analýza vybraných
meteorologických prvků a jevů (např. četností zpracování) nebo studium jednotlivých
hydrometeorologických extrémů a událostí, které Vavák zaznamenal za účelem podat o nich bližší
přehled.

73

8 LITERATURA
8.1 Tištěné zdroje
BRÁZDIL, R., BĚLÍNOVÁ, M., DOBROVOLNÝ, P., MIKŠOVSKÝ, J., PIŠOFT, P., ŘEZNÍČKOVÁ, L., ŠTĚPÁNEK, P.,
VALÁŠEK, H., ZAHRADNÍČEK, P. (2012): Temperature and Precipitation Fluctuations in the Czech
Lands During the Instrumental Period. Masaryk University, Brno, 236 s.
BRÁZDIL, R., ČERNUŠÁK, T., ŘEZNÍČKOVÁ, L. (2011): The Weather and Climate in the Region of Olomouc,
Czech Republic, Based on Premonstratensian Diaries Kept by the Hradisko Monastery and Svatý
Kopeček Priory, 1693–1783. Masaryk University, Brno, 271 s.
BRÁZDIL, R., DOBROVOLNÝ, P., LUTERBACHER, J., MOBERG, A., PFISTER, CH., WHEELER, D., ZORITA, E. (2010):
European climate of the past 500 years: new challenges for historical climatology. Climatic Change,
101, č. 1, s. 7–40. doi: 10.1007/s10584-009-9783-z
Pozn.: článek vyšel v tištěné podobě, ale dostupný je také v elektronické podobě
BRÁZDIL, R., KISS, A., LUTERBACHER, J., VALÁŠEK, H. (2008): Weather patterns in eastern Slovakia
1717–1730, based on records from Breslau meteorological network. International Journal of
Climatology, 28, č. 12, s. 1639–1651. doi: 10.1002/joc.1667
Pozn.: článek vyšel v tištěné podobě, ale dostupný je také v elektronické podobě
BRÁZDIL, R., KOTYZA, O. (1995a): Daily meteorological observations of Charles Senior of Žerotín in
the years 1588–1591. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae
Brunensis. Geography, 25, s. 7–39
BRÁZDIL, R., KOTYZA, O. (1995b): Denní záznamy počasí v Praze v letech 1649–1650. Meteorologické
zprávy, 48, č. 4, s. 109–111
BRÁZDIL, R., KOTYZA, O. (1996): Historie počasí a podnebí v českých zemích II – History of Weather
and Climate in the Czech Lands II. Masarykova univerzita, Brno, 178 s.
BRÁZDIL, R., KOTYZA, O. (1999): History of Weather and Climate in the Czech Lands III – Daily
Weather Records in the Czech Lands in the Sixteenth Century II. Masarykova univerzita, Brno, 227
s.
BRÁZDIL, R., KOTYZA, O. (2001): Meteorologické záznamy děkana Bartoloměje Michala Zelenky
z Čech z let 1680–1682, 1691–1694 a 1698–1704. Meteorologické zprávy, 54, č. 5, s. 145–155
BRÁZDIL, R., KOTYZA, O. (2008): Historická klimatologie a historie. In: DVOŘÁK, J., KNOZ, T., eds.:
Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. Sborník z jednání sekce na IX. sjezdu historiků,
konaném ve dnech 6.–8. září 2006 v Pardubicích. Brno, Praha, Pardubice, Ústí nad Labem, s. 263–
339.
BRÁZDIL, R., KRUŠINSKÝ, R., ŘEZNÍČKOVÁ, L. (2008): Zprávy o počasí z let 1655–1656 v deníku Jana
Františka Bruntálského z Vrbna. Časopis Matice moravské, 127, s. 455–467

74

BRÁZDIL, R., MACKOVÁ, J., SVITÁK, Z., VALÁŠEK, H., HRADIL, M. (2002): Nejstarší moravská
meteorologická měření v Telči od Františka Aloise Maga z Maggu z let 1771–1775. Meteorologické
zprávy, 55, č. 2, s. 50–60
BRÁZDIL, R., PFISTER, C., WANNER, H., VON STORCH, H., LUTERBACHER, J. (2005): Historical climatology in
Europe – the state of the art. Climatic Change, 70, č. 3, s. 363–430.
doi: 10.1007/s10584-005-5924-1
Pozn.: článek vyšel v tištěné podobě, ale dostupný je také v elektronické podobě
BRÁZDIL, R., ŘEZNÍČKOVÁ, L., VALÁŠEK, H. (2007): Počasí v Čechách v letech 1805–1806: Konfrontace
vizuálních a přístrojových pozorování. Geografie, 118, č. 6, s. 187–193
BRÁZDIL, R., ŘEZNÍČKOVÁ, L., VALÁŠEK, H. (2013): Meteorologická pozorování Alexandra Zawadzkého
v Brně v letech 1861–1867. Geografie, 118, č. 4, s. 334–355
BRÁZDIL, R., VALÁŠEK, H. (2003): Počasí v Brně a okolí v letech 1767–1790 podle záznamů Jana
Nepomuka, svobodného pána Hausperského z Fanálu. In: Brno v minulosti a dnes. Sborník
příspěvků k dějinám a výstavbě Brna XVII. Magistrát města Brna, Archiv města Brna, Brno,
s. 399– 443.
BRÁZDIL, R., VALÁŠEK, H., KAŠIČKOVÁ, L., CHROMÁ, K. (2014): Meteorologická pozorování Josefa
Lukotky ve Vsetíně v letech 1903–1923. Meteorologické zprávy, 67, č. 4, s. 120–128
BRÁZDIL, R., VALÁŠEK, H., KOTYZA, O. (2004): Meteorological records of Michel Stüeler of Krupka and
their contribution to the knowledge of climate of the Czech Lands in 1629-1649. In: DRBOHLAV, D.,
KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V. eds.: Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Palacky University
in Olomouc, Olomouc, s. 95–112
BRÁZDIL, R., VALÁŠEK, H., MACKOVÁ, J. (2002): Meteorologická pozorování p. Tadeáše Štiky
v Počaplech z let 1788–1789. Meteorologické zprávy, 55, č. 5, s. 151–157
BRÁZDIL, R., VALÁŠEK, H., MACKOVÁ, J. (2003): Climate in the Czech Lands during the 1780s in light of
the daily weather records of parson Karel Bernard Hein of Hodonice (Southwestern Moravia):
Comparison of documentary and instrumental data. Climatic Change, 60, č. 3, s. 297–327.
doi: 10.1023/A:1026045902062
Pozn.: článek vyšel v tištěné podobě, ale dostupný je také v elektronické podobě
DOLÍHALOVÁ, R. (2006): K otázce Pamětí F. J. Vaváka. Diplomová práce. Masarykova univerzita,
Brno, 74 s.
FRENZEL, B., PFISTER, CH., GLÄSER, B. eds. (1994): Climatic trends and anomalies in Europe 1675–
1715. High resolution spatio-temporal reconstructions from direct meteorological observations
and proxy data. Methods and results. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York, 479 s.
GLASER, R. (2008): Klimageschichte Mitteleuropas. 1 200 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen. 2.
vyd., Primus Verlag, Darmstadt, 264 s.
HOFMANN, G. (1984): Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické
soustavy. Státní oblastní archív v Plzni, Muzeum Šumavy v Sušici, Plzeň, Sušice, 100 s.
75

JONÁŠOVÁ, S., KUČERA, M. eds. (2009): Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického
z let 1770–1816. Kniha VI – VII (1810–1816). Univerzita Karlova v Praze, Praha, 484 s.
MATĚJEC, T. (2008): František Jan Vavák na cestě za vzděláním a kulturou. Univerzita Karlova
v Praze, Praha, 197 s. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/24795/ (10. 4. 2016)
MUNZAR, J. (1995): První systematická denní pozorování počasí na území České republiky z let
1533–1545. Meteorologické zprávy, 48, č. 4, s. 105–108
MUNZAR, J. (1996): Meteorologická pozorování Karla ze Žerotína z let 1588–1589 a 1591.
Meteorologické zprávy, 49, č. 2, s. 58–61
MUNZAR, J. (1998): Jan Strialius a jeho meteorologická pozorování z Čech a Německa z let
1558– 1582. Meteorologické zprávy, 51, č. 5, s. 149–153
PEJML, K. (1968): Poznámky ke kvantitativní interpretaci kronikářských záznamů z let 1770–1833.
Meteorologické zprávy, 21, č. 2, s. 56–63
PFISTER, CH., BRÁZDIL, R., GLASER, R., BARRIENDOS, M., CAMUFFO, D., DEUTSCH, M., DOBROVOLNÝ, P., ENZI,
S., GUIDOBONI, E., KOTYZA, O., MILITZER, S, RÁCZ, L., RODRIGO, F. S. (1999a): Documentary evidence on
climate in sexteenth-century Europe. Climatic Change, 43, č. 1, s. 55–110.
doi: 10.1023/A:1005540707792
Pozn.: článek vyšel v tištěné podobě, ale dostupný je také v elektronické podobě
PFISTER, CH., BRÁZDIL, R., GLASER, R., BOKWA, A., HOLAWE, F., LIMANOWKA, D., KOTYZA, O., MUNZAR, J.,
RÁCZ, L., STRÖMMER, E., SCHWARZ-ZANETTI, G. (1999b): Daily weather observations in sexteenthcentury Europe. Climatic Change, 43, č. 1, s. 111–150. doi: 10.1023/A:1005505113244
Pozn.: článek vyšel v tištěné podobě, ale dostupný je také v elektronické podobě
SKOPEC, J. (1907): Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816.
Kniha první (rok 1770–1783), část I. (rok 1770–1780). Vyd. Jindřich Skopec (nákladem Dědictví
sv. Jana Nepomuckého), Praha, 148 s.
SKOPEC, J. (1908): Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816.
Kniha první (rok 1770–1783), část II. (rok 1781–1783). Vyd. Jindřich Skopec (nákladem Dědictví
sv. Jana Nepomuckého), Praha, 222 s.
SKOPEC, J. (1910): Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816.
Kniha druhá (rok 1784–1790), část I. (rok 1784–1786). Vyd. Jindřich Skopec (nákladem Dědictví
sv. Jana Nepomuckého), Praha, 114 s.
SKOPEC, J. (1912): Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816.
Kniha druhá (rok 1784–1790), část II. (rok 1787–1790). Vyd. Jindřich Skopec (nákladem Dědictví
sv. Jana Nepomuckého), Praha, 169 s.
SKOPEC, J. (1915): Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816.
Kniha třetí (rok 1791–1801), část I. (rok 1791–1794). Vyd. Jindřich Skopec (nákladem Dědictví sv.
Jana Nepomuckého), Praha, 150 s.

76

SKOPEC, J. (1916): Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816.
Kniha třetí (rok 1791–1801), část II. (rok 1794–1797). Vyd. Jindřich Skopec (nákladem Dědictví
sv. Jana Nepomuckého), Praha, 111 s.
SKOPEC, J. (1918): Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816.
Kniha třetí (rok 1791–1801), část III. (rok 1798–1800). Vyd. Jindřich Skopec (nákladem Dědictví
sv. Jana Nepomuckého), Praha, 132 s.
SKOPEC, J. (1924): Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816.
Kniha třetí (rok 1791–1801), část IV. (rok 1800 a Dodatky). Vyd. Jindřich Skopec (nákladem
Dědictví sv. Jana Nepomuckého), Praha, 114 s.
SKOPEC, J. (1936): Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816.
Kniha čtvrtá (rok 1802–1806). Vyd. Jindřich Skopec (nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého),
Praha, 210 s.
SKOPEC, J. (1938): Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816.
Kniha pátá (rok 1807 – srpen 1810). Vyd. Jindřich Skopec (nákladem Dědictví sv. Jana
Nepomuckého), Praha, 232 s.
SOLOMON, S., QIN, D., MANNING, M., CHEN, Z., MARQUIS, M., AVERYT, K. B., TIGNOR, M., MILLER, H. L. eds.
(2007): Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge
University Press, Cambridge, New York, 996 s. http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar4/wg1/ar4_wg1_full_report.pdf (1. 5. 2016)
Pozn.: kniha je dostupná také v elektronické podobě
TOLASZ, R., BRÁZDIL, R., BULÍŘ, O., DOBROVOLNÝ, P., DUBROVSKÝ, M., HÁJKOVÁ, L., HALÁSOVÁ, O., HOSTÝNEK,
J., JANOUCH, M., KOHUT, M., KRŠKA, K., KŘIVANCOVÁ, S., KVĚTOŇ, V., LEPKA, Z., LIPINA, P., MACKOVÁ, M.,
METELKA, L., MÍKOVÁ, T., MRKVICA, Z., MOŽNÝ M., NEKOVÁŘ, J., NĚMEC, L., POKORNÝ, J., REITSCHLÄGER, J. D.,
RICHTEROVÁ, D., ROŽNOVSKÝ, J., ŘEPKA, M., SEMERÁDOVÁ, D., SOSNA, V., STŘÍŽ, M., ŠERCL, P., ŠKÁCHOVÁ, H.,
ŠTĚPÁNEK, P., ŠTĚPÁNKOVÁ, P., TRNKA, M., VALERIÁNOVÁ, A., VALTER, J., VANÍČEK, K., VAVRUŠKA, F.,
VOŽENÍLEK, V., VRÁBLÍK, T., VYSOUDIL, M., ZAHRADNÍČEK, Z., ZUSKOVÁ, I., ŽÁK, M., ŽALUD, Z. (2007): Atlas
podnebí Česka. Český hydrometeorologický ústav, Universita Palackého, Praha, Olomouc, 256 s.

8.2 Elektronické zdroje
ČHMÚ [2016]: Praha Klementinum,
klementinum# (21. 4. 2016)

http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/praha-

ČMES (2015): Meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS), http://slovnik.cmes.cz
(30. 11. 2015)

77

LABORATOŘ GEOINFORMATIKY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ, MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, AUSTRIAN STATE ARCHIVE/MILITARY ARCHIVE (©2001–2015): I. vojenské (josefské)
mapování
–
Čechy,
mapový
list
č.
109,
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=0&lang=cs&z_width=0&z_newwin=1&map_r
oot=1vm&map_region=ce&map_list=c109 (14. 4. 2016)
MAPY.CZ [2016], https://mapy.cz/zakladni?x=14.9834635&y=50.1081499&z=13 (10. 4. 2016)
OBEC MILČICE [2016]: Obec Milčice, http://obec-milcice.cz/index.php/cs/ (10. 4. 2016)
ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AV ČR, V. V. I. (©2006–2015): Vokabulář webový – Webové hnízdo pramenů
k poznání historické češtiny, http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx (30. 11. 2015)
VESELÝ, J. (2014): 641. schůzka: Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického,
http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/641-schuzka-pameti-frantiska-janavavaka-souseda-a-rychtare-milcickeho--1319638 (10. 4. 2016)
WIKIPEDIE
–
OTEVŘENÁ
ENCYKLOPEDIE
[2016],
https://cs.wikipedia.org/wiki/František_Jan_Vavák#/media/File:Milcice_dum_u_Vavaku.jpg
(14. 4. 2016)

78

