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Souhrn 

 

 

Cílem paleo- a historické hydrologie je extrapolace časových řad 

instrumentálních pozorování klimatických a hydrologických veličin 

zejména se zřetelem poznání vlivu klimatických změn na genezi 

hydrologických procesů. Metody paleohydrologie spočívají 

v identifikaci změn hydrologického režimu pomocí nepřímých indicií 

(proxy-dat) přírodní povahy (změny depozice a eroze geologických 

vrstev, glaciálních útvarů, biologických charakteristik – letokruhů 

dřevin, pylového složení v sedimentech) a datování těchto údajů. 

Historická hydrologie vychází především z psaných záznamů, jejichž 

délka se geograficky liší s rozvojem místních civilizací.  

 

Prehistorické a historické informace jsou důležitým nástrojem 

vodohospodářské praxe, slouží zejména k doplňování trendů řad, 

pozorovaných povodňových průtoků, a určení vlivu dlouhodobých 

změn klimatu na periodicitu povodní. Takto mohou být prodlužovány 

pozorované řady průtoků standardně pro období posledních deseti tisíc 

let.  

 

Prehistorické a historické studie takto umožňují předvídání budoucích 

změn vodního režimu a rozšíření oblasti testování předpovědních 

modelů. Získané poznatky poskytují důležitou možnost korekce 

soudobých počítačových simulací dopadů klimatických změn. Studium 

paleo- a historické hydrologie je současně orientováno na širší aplikace 

oborů krajinné ekologie, archeologie a historie (objasňování 

konkrétních historických událostí). Metody a výsledky paleo- a 

historické hydrologie vedou zároveň k prohloubení poznání a 

pochopení hydrologických procesů, a jsou tudíž považovány za 

důležitou součást výuky hydrologie.  
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Summary 

 

 

The main aim of paleo- and historical hydrology is to extrapolate 

instrumental data-series of hydrological and climatological variables. 

Particularly, special attention has been paid to impacts of the global 

climate change on hydrological processes. Methods of paleohydrology 

are based on identification of changes in the hydrological regime by 

proxy-data found in archives of the nature (deposition and erosion in 

sedimentary layers or glaciers, tree rings development, composition of 

pollens in sediments etc.), and dating of those changes. The length of 

historical archives depends on the civilization development in given 

geographic conditions. The nature archives include informations on the 

prehistoric development of the Earth; important are particularly the 

proxy-data of the last ten thousand years.  

  

In water engineering, paleo- and historical studies have been used to 

estimate both age and magnitude of extreme flood events incorporated 

in the flood frequency analysis. Nowadays, research activites are 

oriented, namely, on the identification of long-term climate change 

impacts on the flood frequency. Paleo- and historical studies are also 

used to test and correct existing mathematical simulations of extreme 

hydrological processes. Paleo- and historical studies running in 

different regions of the Earth are often included into interdisciplinary 

research projects on landscape ecology, archeology, and history 

(clarification of historical events). Generally, results of paleo- and 

historical hydrology can improve the understanding of links between 

climate, land-use and hydrological processes, and should be included in 

the education system of hydrology (both under- and graduate levels).  
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1.  Úvod 

 

Historická hydrologie vychází z relevantních informací archivních 

záznamů ve vztahu k vodnímu prostředí, zatímco paleohydrologie se 

zabývá studiem hydrologických systémů Země v prehistorickém 

období, pro které neexistují psané archivní záznamy (Britannica online 

encyklopedia, 2012). Cílem obou těchto disciplin je extrapolace 

časových řad instrumentálních pozorování klimatických a 

hydrologických veličin s cílem poznání vlivu klimatických změn na 

genezi hydrologických procesů; zejména získání informací o intenzitě 

změn klimatu v minulosti se zřetelem možných budoucích 

„klimatických překvapení“ (Solomon et al., 2007). 

 

Poznatky paleo- a historické hydrologie (White, 1942; Johnson, 1986; 

Chapron, 2005) umožňují předpovídat budoucí fluktuace vodního 

režimu zájmových povodí s vývojem klimatu, a rozšířují tak oblast 

testování současných předpovědních klimatických a hydrologických 

modelů. Dreyfus (1994) zdůrazňuje rostoucí význam paleo- a 

historických poznatků právě ve smyslu nenahraditelné korekce 

současných počítačových simulací. Vodohospodářská praxe využívá 

historických a paleo-informací dosud především k doplňování trendů 

řad pozorovaných povodňových průtoků a určení vlivu dlouhodobých 

změn klimatu na periodicitu povodní (Jarret, 1991; Fenske, 2003). 

Takto jsou prodlužovány pozorované řady průtoků standardně pro 

období holocénu - posledních deseti tisíc let (Knox, 2003), ale i pro 

delší období (Gasse & Palevol, 2006).  

 

 

2.  Metodika 

 

Metody paleohydrologie spočívají v identifikaci změn hydrologického 

režimu pomocí nepřímých indicií (proxy-dat) přírodní povahy (změny 

depozice a eroze geologických vrstev, glaciálních útvarů, biologických 

charakteristik – letokruhů dřevin, pylového složení v sedimentech, a 

datování těchto údajů), Lane et al.(2011).  

mailto:knox@geography.wisc.edu
http://www.amazon.com/Noahs-Flood-Scientific-Discoveries-Changed/dp/0684859203/ref=cm_cr_pr_product_top
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Obr. 1. Přehled časových řad poznatků paleo- a historických metod  

         ve srovnání s instrumentálními daty (Solomon et al., 2007). 

 

 

Časový rozsah informací, získávaných jednotlivými metodami paleo- a 

historické hydrologie je uveden v Obr. 1. „Přírodní archívy“ zahrnují 

geologickou historii Země. Pro evidenci klimatických změn se 

používají analýzy pylového složení, vrstev sedimentu (jezer a oceánu), 

vrstev ledovců, případně dendrochronologie dřevin (Solomon et al., 

2007). K odhadu časových řad průměrných ročních průtoků lze použít 

roční dendrochronologie, extrémy průtoku jsou odvozovány z 

geomorfologie koryt záplavových území (England et al., 2010), období 

sucha jsou indikována botanickým průzkumem a dendrochronologií 

stromů v záplavovém území. Délky zánamů historických kronik se 
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geograficky liší s rozvojem místních civilizací - Egypt, Čína: cca 2000 

let, Evropa: cca 1000 let, USA: cca 200 let (Lane et al., 2011).  

 

Datování analyzovaných proxy-dat hydrologických jevů umožňuje 

radiouhlíková metoda zjišťování stáří biologického materiálu ve 

vrstvách záplavových území, používaná od roku 1940, Thordycraft et 

al. (2003). Tato metoda je založena na poznatku, že přírodní 

radioaktivní izotop uhlíku 
14

C (vytvářející se neustále vlivem 

kosmického záření) je do organismů v průběhu jejich života doplňován 

z okolního prostředí a po jejich odumření dochází k přerušení tohoto 

příjmu. Pro poločas rozpadu 
14

C (5730 let) je určováno datum úmrtí 

sledovaného organismu. Přesnost této metody je uváděna pro období 

holocénu s přesností ± 100 let. Podobně je datováno stáří podzemních 

vod za předpokladu, že příjem 
14

C je přerušen vstupem do sledovaného 

kolektoru (Livingston, 2003). Kromě radiometrického datování je 

používána metoda dendrochronologie letokruhů stromů, případně 

metoda relativního datování pomocí srovnávání geologických 

horizontů. 

 

V přírodě se přirozeně vyskytuje 329 nuklidů - 273 stabilních a 56 

radioaktivních (Fontes et al., 1983). Rozdíly izotopového obsahu ve 

sledovaných organismech jsou důsledkem globálních geochemických 

cyklů (koloběh vody, dusíku, uhlíku aj.). K rekonstrukci teploty a 

vlhkosti prostředí je používána analýza obsahu stabilního izotopu 
18

O v 

celulóze jezerních fosilií (Anderson & Rosenbaum, 2007). 

Východiskem této metody je předpoklad nárůstu výparu (společně s 

růstem obsahu izotopu 
18

O v tělech vodních organismů) v relativně 

teplejších obdobích. Rekonstrukci teplotního a vlhkostního režimu 

v období holocénu pak umožňuje kombinace analýz obsahu izotopu 
18

O společně s datováním radiouhlíkovou metodou, Obr. 2 (Edwards & 

McAndrews, 1989).  

 

 

mailto:land@usgs.gov
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Obr. 2. Odvození charakteristik vlhkostního režimu pomocí obsahu 

         izotopu 
18

O v celulóze jezerních fosilií a radiouhlíkového 

             datování, Ontario (Edwards & McAndrews, 1989). 

 

 

V posledním desetiletí (Sachse et al., 2012) byla vyvinuta metoda 

studia ekosystémů minulosti pomocí molekulární paleohydrologie, 

založené na analýze četnosti výskytu deuteria (izotop vodíku 
2
H) ve 

vzorcích tuku vodních i suchozemských živočichů. Tato metoda 

vychází z poznatku, že obsah deuteria v tuku organismů významně 

koreluje s podmínkami jejich růstu (prostředí, vodní režim). Současně 

je analyzován poměr četností 
2
H/H vzorků organického materiálu 

v sedimentech různých geologických období.  

 

Při datování vrstev ledovců jsou používány kromě radio-uhlíkové 

metody také radio-izotopy 
210

Pb 
32

Si a 
39

Ar. Tyto metody poskytují 

relativně přesné datování pro období holocénu, pro starší období roste 

nejistota exponenciálně se stářím vzorku ledu (vlivem komprese, 

deformace, případně odtoku vody z ledovce). Vrstva cca 1000 m 

horního ledu reprezentuje období cca 50 tisíc let, zatímco další vrstva 
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mocnosti 50m odpovídá období 100 tisíc let. Sezónní proměnlivost 

horních vrstev (stáří několika tisíc let) koresponduje s obsahem izotopu 
18

O, tudíž poměr 
18

O/
16

O indikuje stáří uzavřených bublin vzduchu, 

případně prachových částic ve vrstvách ledu (Solomon et al., 2007).  

 

Geochemická data sedimentů zájmových toků a jezer charakterizují 

interakce mezi vstupy z povodí, vegetace, ovzduší a interními procesy 

ve vodním prostředí, Stehlík & Kadlec (2012). Výskyt Si a Al v 

sedimentech indikuje zvýšenou aktivitu zvětrávaní, tj. relativně teplejší 

a vlhčí klima. Vyšší rozpustnost Al za kyselých podmínek umožňuje 

odhadovat historický vývoj pH vody. Obsahy Na a K v sedimentačních 

profilech charakterizují intenzitu zvětrávání hornin a eroze půdy a 

jejich zvýšené hodnoty indikují intenzivní erozní procesy (obvykle 

následkem odlednění nebo odlesnění povodí). Ca a Mg se vyskytují ve 

většině geologického podloží, jejich vyšší výskyt v sedimentech také 

indikuje zvýšenou erozi, případně nízkou stabilitu půd v povodí. 

Zvýšená salinita sedimentů (vyšší poměr Mg/Ca) vypovídá o relativně 

intenzivní evaporaci. Obsah Fe a Mn (ve formě minerálů, oxidů, 

koloidních částic nebo organických komplexech) indikují kyselé nebo 

redukční podmínky, které zvyšují mobilitu těchto prvků (například 

jejich zvýšený přísun v periodách okyselení půd při zastoupení 

jehličnatých porostů v povodí).  

 

Fytoplankton je bohatší na N a má nižší poměr C/N než terestrická 

vegetace, tudíž poměr C/N je nástrojem pro rozlišení dlouhodobých 

přechodů mezi terestrickým a jezerním ekosystémem, které mohou být 

výsledkem fluktuace jezerní hladiny či migrace velkých říčních delt.  

 

Výpovědní hodnota paleohydrologické informace závisí na charakteru 

přírodního záznamu, tj. velikosti a vlastnostech povodí sledovaných 

vodních toků a jezer (Knox, 2003, Rambeau, 2010). Obecně jezera s 

nízkou sedimentační rychlostí poskytuji relativně delší záznam, naopak 

jezera s vysokou akumulační rychlostí sedimentu a nízkou 

bioturbulencí poskytují záznamy s vyšším rozlišením. Sedimenty jezer, 

případně recipientů malých povodí archivují lokální události, které se 

mailto:knox@geography.wisc.edu
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nemusí shodovat s regionálním schématem změn prostředí. Naopak 

sedimety profilů (případně jezer) velkých povodí v sobě nesou signály 

ze širší oblasti, ale jejich záznamy mohou zakrývat lokální nebo 

krátkodobé procesy. 

 

Dendrochronologický záznam indikuje roční hodnoty transpirace, 

případně průměrných ročních průtoků. Pro dřeviny rostoucí 

v záplavovém území může záznam letokruhů datovat výskyt 

významných povodňových jevů, Obr. 3., případně - v záplavových 

územích s předpokládanými periodickými destrukcemi břehů - 

poskytuje informaci o minimálním období od poslední extrémní 

povodně (Fenske, 2003). 

 

 

 
 

Obr. 3. Známky „povodňových jizev“ v chronologii letokruhů  

                 stromu, rostoucího v záplavovém území (Yanoski & Jarret, 2002, in 

Fenske, 2003). 

 

 

Historická hydrologie vychází z archívu psaných záznamů (extrémů 

počasí, rozsahu a následků povodňových jevů, zemědělských výnosů, 

map, dobových obrazů aj.), případně pramenů kulturní povahy 

(dobových obrazů, kalendářů, astrologických pranostik), Kakos (1977), 

Kynčil (1982), Svoboda et al. (2003). Aplikace této metody 

předpokládají možnost rekonstrukce hydraulických parametrů koryt 



12 

 

zájmových vodních toků a následný odhad příčného průtočného profilu 

pomocí historických stop. Metody historické hydrologie jsou 

využívány při archeologickém výzkumu, lokalizaci nebo objasnění 

konkrétních historických událostí (File, 1991); zároveň přispívají 

k dlouhodobé diskuzi na téma úlohy klimatického a hydrologického 

determinismu v dějinách lidstva (Acot, 2005).   

 

             

3.  Aplikace 

 

3.1. Využití ve vodohospodářské praxi 

 

Při řešení řady vodohospodářských projektů bylo použito historických 

a paleohydrologických informací k extrapolaci pravděpodobnosti 

překročení extrémních průtoků. Fenske (2003) uvádí schéma využití 

paleohydrologických dat v projekční praxi US Corps of Engineers, 

Obr. 4. Historická a peleohydrologická data vedou obecně ke snižování 

nejistot při stanovení čáry opakování N-letých průtoků.  

 

Hodnota pravděpodobného maxima průtoku (PMF) vychází 

z předpokladu nejnepříznivější kombinace meteorologických a 

hydrologických podmínek (výskyt pravděpodobně maximálního 

srážkového jevu v zájmové oblasti při plně nasyceném povodí). 

Uvažovaná hodnota PMF musí převyšovat maximální průtoky 

odvozené z peleohydrologické analýzy posledních deseti tisíc let 

(Jarret, 1991).  

 

Paleohydrologické studie mají samozřejmě svá omezení, poskytují 

důležité informace o kulminačních průtocích, ale postrádají výpověď 

ohledně objemu povodňových vln (Rambeau, 2010). Četnost 

paleohydrologických informací se také mění s regionálním klimatem. 

V aridních a semi-aridních oblastech, kde existují kaňony s výraznými 

indikátory extrémních průtoků, roste i význam paleohydrologických 

studií (Reed, 2002).  
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Thordycraft et al (2003) identifikovali 56 paleo-povodní 

v geologickém podloží řeky Llobregat (Pont de Vilomara, Španělsko). 

V osmi případech odpovídající kulminační průtoky převyšují 

maximální průtok, odvozený zpracováním dat „instrumentálního 

období“ (1500 m
3
/s). Pomocí radiokarbonového datování byla určena 

dvě kritická období výskytu povodní (Doba bronzová: cca 2000 - 800 

př. K., a Malá doba ledová: 16. - 17. století), kde hodnoty maximálního 

průtoku převyšují hodnotu PMF (odvozenou z řady pozorování v 

„instrumentálního období“) o 38 a 47 %.  

 

Na základě výsledků pre-historického průzkumu (England et al., 2010) 

byl například odvozen desetitisíciletý návrhový průtok pro stavbu 

přehrady Pueblo Dam v Coloradu (USA). Podobně Jarret (2003) 

provedl pomocí paleohydrologické studie holocénu korekci 

návrhového povodňového průtoku přehrady Olympus Dam (Estates 

Park, Colorado, USA), což vedlo k úspoře projektu o 184 milionů 

USD. 

 

Historickými povodňovými průtoky na území ČR se zabývali zejména 

studie Kakose (1977), Kynčila (1982, 1983), Vašků (1997), Müllera & 

Kakose (2003) a Svobody et al. (2003). Výsledkem jsou chronologické 

informace o významných povodňových epizodách na území ČR od 

počátku 10. století v souvislosti s popisem meteorologických situací. 

Blízká historická data (19. - 20. století) byla pak použita k doplnění 

regionální obalové křivky maximálních specifických průtoků pro 

území ČR (ČHMÚ, 2003), Obr. 5. 
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Obr. 4. Paleohydrologická informace ve schématu stanovení  

    pravděpodobnosti dosažení nebo překročení průtoku Nathan (2001, in 

Fenske, 2003), (PMF - pravděpodobné maximum průtoku). 

 

 

 
Obr. 5. Obalová přímka maximálního specifického odtoku   v závislosti na 

ploše povodí ČR (ČHMÚ, 2003) 
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3.2. Víceúčelové aplikace  

 

Z analýzy sedimentů aluvia v povodí Mississippi (Knox, 2003) 

vyplývá větší četnost povodňových průtoků v relativně chladnějších 

periodách Holocénu (5000-3500 př. K.) oproti nižším a více 

proměnlivým povodňovým jevům v období relativně teplejším (3500 

př. K. - 1300). Tendence vzniku extrémních povodní byla 

identifikována ve fázi intenzivních klimatických změn, ke kterým 

docházelo v období kolem 3000-2700 př. K., 500-200 př. K., 200-500, 

1000-1250, a 1450-1600). Tato zkušenost koresponduje se zvýšenou 

frekvencí povodní na řece Mississippi, která nastává od roku 1950, a je 

vysvětlována vlivem současného globálního oteplování. Podobně 

Chapron (2005) pro povodí Rhony (analýzou sedimentu za období 

7500 let v jezeře Le Bourget) uvádí zvýšený výskyt povodní v období 

Malé doby ledové a v relativně chladnějších periodách holocénu (cca 

5200 př. K., 3200 př. K., 800 př. K., 400 a 1800). Tato období 

odpovídají proudění vzduchu vlivem negativního indexu NAO 

(severoatlantická atmosférická oscilace). Pro oblast Skalistých hor 

(USA) dospěl Jarret (2003) pomocí paleohydrologického výzkumu ke 

stanovení limitu nadmořské výšky pro genezi významných povodní 

z přívalových dešťů (cca 1700 m v severních a 2200 m v jižních 

oblastech), v nižších nadmořských výškách převažují povodně z tání 

sněhu. 

 

Webb et al. (1988) uvádějí častější výskyt sucha a minimálních 

průtoků v relativně teplejších periodách holocénu (3500-2000 př. K., 

1250-1450 a 1850-1950). Dendro-chronologické studie v pramenných 

oblastech řeky Colorado (3000 m n. m.) a výzkum sedimentu v nivě 

řeky Colorado a jezer Yellow Lake a Bison Lake (Anderson & 

Rosenbaum, 2007), vedly k detekci relativně velmi vlhkého posledního 

století, a nalezení vztahů mezi klimatem, kolísáním hladiny                                                                                                                                                                                         

jezer, vlhkostním režimem povodí a zastoupením biologické složky v 

povrchových vodách.  

 

mailto:knox@geography.wisc.edu
mailto:land@usgs.gov
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Brázdil et al (2002) provedli analýzu letokruhů jedle (Abies alba) na 

jižní Moravě pro období 1376-1996 s cílem rekonstrukce sezónních 

srážkových úhrnů období březen až červen. U standardních chronologií 

letokruhů smrkových porostů (Picea abies) na náhorní plošině 

Jizerských hor (Křeček & Vrtiška, 2011) je možné identifikovat tři 

základní období (Obr. 6): I – přírůst neovlivněný (do 1975), II – přírůst 

významně redukován, doprovázen nižší transpirací lesa (1975-1990) a 

III – přírůst významně zvýšený (1995-2010). Období sníženého 

přírůstu (II) koresponduje s vývojem znečištění ovzduší a kyselé 

atmosférické depozice ve sledované oblasti. V období revitalizace (III) 

se sledované stromy vyvíjejí lépe než v předcházejících etapách (I a II) 

pravděpodobně vlivem současné změny klimatu.  

 

 

 

 
 
Obr. 6. Standardní chronologie smrkového porostu, Jizerské hory (Křeček & 

Vrtiška, 2011). 

 

 

Environmentální a socio-ekonomické aspekty ve vztahu k historii řeky 

Moravy analyzují Stehlík & Kadlec (2012): přírodním archivívem je 17 

m náplav holocénu v nivě řeky Moravy (oblast Stražnického 

Pomoraví). Získané informace umožňují rekonstrukci řeky Moravy 

v minulosti a zároveň vedou k hodnocení vlivu přírodních a 

antropogenních faktorů (zejména s ohledem k vodní a větrné erozi 
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půdy) ve vztahu k pádu Velké Moravy, středověké kolonizaci a 

současné intenzifikaci zemědělského využívání povodí. 

Radiokarbonové datování kmenů stromů a uhlíků, nacházených v 

uloženinách Moravy, ukázalo, že k významným povodním docházelo 

hlavně v posledním tisíciletí. Pouze na okraji říční nivy jsou pomocí 

pylových a rozsivkových analýz doloženy sedimenty z konce poslední 

doby ledové. Lidská činnosti velmi ovlivnila charakter povodňových 

sedimentů Moravy, uložených v první polovině minulého tisíciletí. Od 

začátku 12. století byla osídlována, odlesňována a zemědělsky 

využívána krajina ve vyšších nadmořských výškách. V důsledku 

člověkem vyvolané eroze, došlo ke smývání jílovitých zvětralin z 

hornatých oblastí povodí (Bílých Karpat a Javorníků). Během tohoto 

období se v nivě Moravy uložilo několik metrů jílovitých povodňových 

sedimentů. Tok Moravy měl v té době podobu řeky s množstvím 

větvících se koryt a malou energií proudící vody. Ke změně tohoto 

říčního systému na dnešní meandrující koryto došlo na začátku 16. 

století zřejmě v důsledku zvýšení srážek během Malé doby ledové 

(1450-1850).  

 

Fukushima & Křeček (2007) uvádějí výskyt historických povodní 

Žluté řeky v Číně, zaznamenaných ve výročních zprávách, ve vztahu 

k zastoupení lesa v centrální části povodí. Zatímco v období Dynastie 

T’ang (618-907, plocha lesa 74 %) byla evidována v průměru jedna 

zaznamenaná (=významná) povodeň za sto let, v období Dynastie 

Ming (1368-1644, 46 %) 155 a ve 20. století (12 %) 403 povodní.  

 

 

3.3. Příspěvek k poznání historických událostí 

 

Počátek dokumentace interakcí mezi lidskou činností a fyzikálními 

podmínkami prostředí je přisuzována práci Marshe (1864, in Acot, 

2005). Huntington (1906, in Acot, 2005) bývá pokládán za zakladatele 

koncepce klimatického a hydrologického determinismu lidských dějin: 

změnami klimatu a vodního režimu krajiny dokládá zásadní historické 

mezníky (rozvrat Západořímské říše, konec Mayské civilizace, invazi 
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Mongolů, nebo události Velká francouzská revoluce). Naopak Acot 

(2005) namítá, že klimatické a hydrologické podmínky nelze 

považovat za determinující, důležitá je jen schopnost člověka těmto 

podmínkám se přizpůsobit.  

 

Metody paleo- a historické hydrologie přispěly k upřesnění několika 

důležitých událostí Evropské historie, File (1991).   Wright et al. 

(1997) analyzují vliv kolísání vydatnosti pramenů (situovaných na 

severních svazích Machu Picchu) na vývoj místní civilizace Inků. 

Obdobně je spojován zánik Keltských osad na území ČR mimo jiné i s 

nedostatečnou úrovní zásobování vodou a sanitárního inženýrství 

(Droberjar, 2006).  

 

Důležitým příspěvkem paleohydrologie minulých let jsou studie, 

vedoucí k objasnění „potopy světa“, známé z bible i mýtů národů 

Evropy, Blízkého a Středního východu. Ryan & Pitman (2000) dospěli 

pomocí radiouhlíkové metody k datování této události do roku 5600 př. 

K., následkem průniku vody ze Středozemního moře Bosporskou 

úžinou do dosud sladkovodní černomořské oblasti. Autoři odhadují 

povodňový průtok Bosporem cca 42 tisíc m
3
/den po dobu 300 dnů. 

Současně bylo detekováno původní pobřeží Černého moře přibližně sto 

metrů pod dnešní hladinou. Naproti tomu Livingston (2003) vychází 

z časové posloupnosti historických záznamů (zejména v Egyptě), 

legendy o Gilgamešovi a biblických textů, a posunuje pravděpodobné 

datum „potopy světa“ do úrovně cca 3000 př. K.  

  

 

3.4. Uplatnění ve výuce hydrologie 

 

Dreyfus (1994) upozorňuje, že výuka hydrologie patří dnes 

k nejobtížnějším pedagogickým úkolům, a ve své knize „What 

computers still can’t do“ klade důraz na začlenění empirických a 

historických poznatků do výuky.  
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Studie Karterakise et al (2007) zdůrazňuje důležitost začlenění 

historického vývoje oběhu vody z pohledu jednotlivých civilizací a 

kultur (názorů na vodní oběh od Čínské civilizace po Homéra, 

Aristotela, Vitruvia, novověký přístup Kirchera atd.) do výuky. 

Důležitou součástí výuky hydrologie by měla být kromě historického 

přehledu „instrumentální terénní observace“ také aplikace studií paleo- 

a historické hydrologie a poznatky o přístupu jednotlivých civilizací 

k pozorování hydrologických procesů.  

 

 

4.  Závěr 

 

Prehistorické a historické informace umožňují prodloužení časové řady 

hydrologických veličin (zejména průměrných ročních a extrémních 

průtoků), pozorovaných v obdobích instrumentálních. Dosavadní 

studie povahy paleo- a historické hydrologie, provedené v různých 

regionech světa poskytují důležité poznatky, využitelné ve 

vodohospodářské praxi, aplikacích krajinné ekologie, archeologie a 

studiu konkrétních historických událostí.  

 

Paleohydrologická a historická data poskytují základ pro testování 

hypotéz o příčinách klimatických změn a jejich vlivů na hydrologické 

procesy. Metody a výsledky paleo- a historické hydrologie vedou 

k poznání a pochopení hydrologických procesů, a jsou považovány za 

důležitou součást výuky hydrologie.  
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