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Flash flood in I7I4 in the Bohemian-Moravian Highlands - Reconstructing a Catastrophe after 300 Years. Read against
the backdrop of the past twenty years with their exceptional frequency of summer floods, records of historical freak events
have become highly topical. Aside from the May flood of 1812, the flash flood that occurred at the turn of July and August

Il14 in

the Bohemian-Moravian

Highlands is probably the most important case of its kind in the Czech lands, and may likely

be ranked among the most notable occurrences of extreme weather even within the larger Central European context. Within the
catchment basin of the Sázava River' the headwater level rose approx. three meters above the highest floods on the hydrological
record and I .5m above the highest historical floodmark. Taking into account the time period - i.e., the beginning of the l Sth
century - some of the contemporaneous accounts of the flood are uncommonly detailed, containing not only a specification of
the damage caused, but also high water mark figures and, at least in broad strokes, a record of the changing water levels over
time. The flood caused tremendous material damage at the time, breaching e.g. about 70 fish ponds and destroying essentially
all bridges; over 240 people were killed. It was revealed that the area of Žďárské vrchy 1Ždar Hills) at the divide of the rivers
Loučná, Chrudimka' Sázava, and Svratka which was impacted by the causative extreme precipitation may have measured 800
to 1000 square kilometers. Rough estimates of the headwater flow rate equal about four times cuffent Q16s values. We therefore
used the hydrological model Aqualog in order to determine whether an event of this scope was at all realistic. The goal was to
assess whether it was realistically possible that precipitation may have been of such scope as to trigger a hydrological response

of this intensity.
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1. Úvoo

nebyla této události v odborné vodohospodá ské či hydroloV letošním roce uplynulo 300 let od pozoruhodného hyd- gické literatu e věnována zatim Žádná samostatná publikace'

rometeorologického extrému, ktery se vyskytl na uzemí čes- V posledních dvaceti letech se nacházime v období s VySokych zemí. Jedná se o p ívalovou povode p edevšímv povo- kou četnostív1 skyt extrémních letních povod ovych udádích horní Sázavy a Svratky na p elomu července a Srpna lostí, a to jak z regionálních, tak i p ívalovych dešťri' Taková
roku 1714, s mimo ádně dramatickym prriběhem, rozsahem situace vede p ímo ke hledání analogického období v minua dopady. Existují i dalšídrivody, proč je t eba se touto udá- losti a k zájmu o srovnatelné extrémníudálosti. S tím je spo_
lostí zabyvat. Byla povode skutečně nejvyznamnější udá- jena ještě dalšíotázka,zda nás mriže po tak katastrofálních
lostí v celém povodí Sázavy, tak jak se to jeví dnes v kon- povodníchp ekvapitještěvyraznějšíextrém?
textu záznamťt sázavsk ch povodní za posledních 500 let?
Mrižeme odpovědět kladně. Ano, dťtvodně se lze domníDo jaké míry ovlivnilo prriběh povodně protrženívětšiny ryb- vat, že zjištěn1i historicky p ípad povodně by takovym p ekvaníkrj na Ždárskua Polensku? Navíc' p es mimoÍádny vyznam, pením byl. Události na p elomu července a Srpna roku l7l4
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totiŽ zjevně nemají obdoby ani p i povodních v letech |99],
1998,2002,2009,2010 a 2013. V období zvyšené četnosti vyskytu extrémních letních povodní se však zvyšuje pravděpodobnost i takového p ípadu, jakkoliv se zdá nepravdě-

podobnl.

Cílem této studie je proto nejen tento vyznamny p ípad,
ktery má mezi povod ovymi extrémy v českych zemích zvláštní místo, p ipomenout, ale také ho v maximální možnémí e
rekonstruovat, poukázat najeho reálnost, objasnit jeho okolnosti a lkázat, za jak1 ch podmínek se mťrŽe p ípad opakovat.

2. PODKLADY, DATA A METODIKA

Pro rekonstrukci povod ového p ípadu bylo nutné získat
zejména kvantitativní dzrta (časovéd.t3e o prriběhu povodně,
daje o maximálních v škách hladiny, dosahu záplav'), záro_
ve také kvalitativní data (doklady o škodách a dopadech
povodně a o doprovodnychjevech). Zároveí byla snaha získat
kromě zcela věcnych podklad ta|(é zdroje, které sice neumožují p ímou rekonstrukci hydrologické události, jsou ale d kazem autentičnosti podání a dokreslují celkovy rámec událostil).
P edstava o rozsahu oblasti zasaŽené povodní vycháze]ai ze zmínek uvedenych nap . ve studiích Brázdila, Valáška

(2003) a E]ledera (2008). Bylo t eba provést archivní pr zkum jak v oblastech, kde je povode spolehlivě doložená
(povodí horní Sázavy a Svratky), tak na zemích, kde nutně, s ohledem na kauzalitu, musela proběhnout (dolní tok
Sázavy), nebo proběhnout mohlzr (povodí Chrudimky, Loučné,
oslavy nebo dokonce Tiché orlice)2). Na uzemích, kde byl
v1 skytpovodně prově ován, tedy p edevšímv povodí Svratky
a Sázavy, se nacházejí historické dokumenty v p sobnosti
oblastních archiv SoA (Státní oblastní archiv) Praha (sem
pat í okresní archivy Benešov, Kutná Hora zr Kolín), SoA
Zámrsk (SokA Pardubice, Chrudim) a Moravského zemského archivu v Brně (SokA Havlíčkv Brod, Žďár n. Sázavou).
P itom v r-ivahu p ipadaly osobní paměti, farní kroniky, matriky ze m el' ch (v iz http ://w w w . genea.czl infbrm acelrady -do-zacatku/matriky/), nejstarší dobové tisky, p ípadně archivy velkostatkŮ zasaženych panství a pozemkové knihy. To
p edpokládalo spolupráci s odbornymi pracovníky uvedenych archiv a muzeí (nap . Muzeum Vysočiny v Havlíčkově
Brodě, veŽďáru n. Sázavou, v Jimramově atd.), historick1 ch
zájmovych spolkťr (nap ' Světelsko, Tynecko, Historicky klub
Polná) či se soukrom1 mi badateli. Podstatná část primárních
zdrojťr byla publikována jiŽ d íve v pracích regionálních historikrj, často jiŽ h e dostupnych, někdy prakticky Zapomenutych. P es veškerou snahu se zatím nepoda ilo dohledat
doklady o povodni v některych oblastech' kde povodeii určitě
byla (dolní části Sázavy od profilu Sázavy nad Sázavou) anebo mohla byit (Doubrava, Chrudimka).
Nejvyznamnějším zdrojem byly, pokud se jedná o Sázavu,
paměti kantora a měšťzrna Jelínka z Německého dnes HavlíčkovaBrodu (Macek 1999) a primátora Byst ice nad Pernštejnem Ignáce Zourka (Tenora l909), co Se tyká Svratky.
Méně známym, avšak svym zpťrsobem nejobsáhlejším zdroo tnitttoi'dtlttt pr et po1listi utltílo'stí 's'pojenÝt'h .i o.rrlrit'
(:'tíchranou, sntrÍí)kottkréÍttít'lt o';'ob. Vět'íitut tukovl<c'h tin'y,kt)t
(Krtítké 1ltl1lstíní, Anttulas lÝostri, některé tnaÍriky z'enti'elfch) tlobi.e
tlokra'slu.je 'siÍuttt'i, v někter c'lt p íputlec'h clokottc'e unložtiu.je lépe
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Fig. l. The Attnttls of'the Augtts'Íittiun Mrlnas'Íerl'(Annule's Nol'Íri) tlescribe the begittning's of the conl,e:'Íive Stlnll uÍ Hav,lícYk v Brtltl untl the
ÍorrenÍiul rttitl ttt'tlttntl ZtlUr trutl

Stía'uy,ott.

jem informací jsou anály kláštera Augurstiniánrj v Havlíčkově
Brodě (Annales Nostri' obr' l) a také popis katirstrofy (Krátké
popsání), ktery p inášísled událostí ve Žďáru n. Sázavou.
Komentované soupisy utonulych obsahují matriky zem el' ch (Zámek Žďar n. Sázavou, Světlá n. Sázavou, Ledeč n.
Sázavou, Zruč n. Sázavou a Kácov). Nejstarším dobovym tiskem (vyšel téhoŽ roku l114) o této extrémnípovodni je kramá ská píse Novina velmi strašlivá.

2.IZptsob zpracování

Ziskané informace bylo pot eba interpretovat. P itom bylo
nutné položit si otázku, kam až mrjŽeme p i rekonstrukci 300
let starého historického p ípadu povodně dojít? Nabízelo se užít

klasifikace extremity (indexy l,2, 3), zaloŽené na relaci mezi
dopady a extremitou povodně (Sturm et al. 200l). V článku
jsou proto uvedeny škody podle jejich typologie, tj. zemědělské škody, škody na objektech poblížtoku, škody na obytnych
objektech a oběti na životech' odhady pr tokťr bylo možnési
dovolit s vědomím značnép ibliŽnosti. Vzhledem k relativně podrobnému časovému popisu pr běhu povodně a dosahu
záplav, blízkosti vodočtu (Chlístov) a dostupnosti historickych
značek povodní (od r. l845) se stal dťrleŽit1 profil Havlíčkv
Brod. V něm bylo myslitelné provést p ibliŽnou rekonstrukci
hydrogramu (viz metodika Elleder 20l0), resp. vytvo it několik možnych scéná rj pr běhu povodně. Na základě popsané
v šky hladiny bylo moŽné stanovit prťrtočnyprofil a provést
hydraulick1 odhad prritoku pomocí rychlostních vzorcri. Byly
využity nejstarší geodeticky konstruovan mapové podklady,
Stabilní katastr z30. aŽ 40. let |9. století. Dťrležitéčásti měst.
trasa eky' vymezení nivy a lesa by|o v prost edí GIS promítnuto u vybranych míst do současnéhoterénu. Ten byl v od vodněnych p ípadech upraven, nap . tam, kde byla zrněněna prťrtočná kapacita udolní nivy novou vystavbou a zjevnymi navážkami, nap . pro ričely Železnice (uisek Havlíčkv Brod, Zruč
n. Sázavou)' Situace vodohospodá sk1 ch staveb se mezi roky
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1114 aŽ 1835 většinou p ílišnezměnila. Největším problémem
je tvar koryta eky, u kterého je známá pouze jeho šíka a trasa,
navíc z pozdějšíhoobdobí. Byla p edpokládána orientačně šíka odpovídajícípoměrrim Stabilního katastru a hloubka odpovídajícípoměrrim z r. 1933 (PP-SAZ_1933, tzn. Podélny profil Sázavy). Takto získany terén posloužil pro interpretaci zpráv
o povodni zejménaveŽďáru n. Sázavou, P ibyslavi, Pohledu,

Havlíčkově Brodě, okrouhlici, Ledči n. Sázavou, Světlé n.
Sázavou, Zruči n. Sázavou a Kácově. Ve všech p ípadech byly
zpracovány p íčnéprofily, aby bylo moŽné provést alespo p i-

bližnou rekonstrukci prutočného prof,rlu a p ípadně hydraulick v1ipočet. P itom byly p evzaty sklony hladiny z podélného
proťrlu Sázavy z r. 1933 (PP-SAZ-1933). Je zÍejmé, že se dá
stanovit jen p ibližny odhad pr toku. Na druhou stranu v p ípadě takto extrémní povodně (maximální v1 ška vody jeden až
dva metry i vyše nad Q'oo) byla většina prritoku (istě 70-80 7o)
mimo koryto. Abychom prově ili reálnost získanych pnitokov1ich odhadťr, bylo rozhodnuto použít hydrologicky model. Pro
simulace byl použit srážkoodtokovy model Sacramento (SACSMA, Sacramento Soil Moisture Accounting), ktery je součástívodohospoda ského modelovacího systému Aqualog

(Aqualog 2013). Model Sacramento je zaloŽen na parametri-

zaci charakteristik pridní vlhkosti (Burnash 1995)' Pridní profil je v modelu SAC_SMA aproximován horní a spodní z nou,
které se dále členína část charakterizu1ici vázanou a volnou
vodu. Yázaná a volná voda tvo í dvé základní komponenty
modelu SAC-SMA. Bylo navrženo několik extrémních, ale
reálnych srážkovych scéná , zasazenych do konkrétníchpodmínek nasycenosti povodí, a to pro červencovéměsíce z let
2006-2013' které by mohly vést k odtokové odezvě popsané
v dokumentárních zdroj ích.

3.

ztrátdm

na českéstraně (Mikuldšovice 18-20

utopen

,Ch)

i na saském uzemí (Sebnitz pět utopen ch).
6

želbez datal0).

Uvedeny p ehled se dá shrnout konstatovánim, že květen
až záÍi I7I4 byly měsíce, kdy se nevyskytly žádnéextrémní povodně na velkych tocích (Labe, Dunaj, Ryn' odra),
ale ada často extrémních p ívalovych povodní na menších
(Mikulášovicky potok, Mandava, Juhyně, Velička, Steinbach),
ale i st edních tocích (patrně horní Morava, Tichá orlice,
3.2

Autor užil vyrazu ,,Platryegen", jednalo se tedy o loktílnísrážlcy,
v jejichž d sledku byly str!'eny domy a ml ny v okolí.
P íval u kopce Hrazeny vedl k obrovskym matericÍlním a lidslc m

5

Ve Francii, pobliŽ švycarské hranice, v městě Delle

(existuje značka povodně) došlo 6. záÍi k p ívalové povodni
aztéhoždne existuje záznam o rozvodnění Juhyně a Veličky
v Bělotíně (Scholz 1864). Někdy v letních měsících byly
v bavorském Simbachu poničeny louky a pole u Innu velkou prťrtrŽí mračen (GroB l863). Podobně většípočet zpráv,
napÍ. z oblasti vychodních Alp, povodí Váhu a Bugu, je bohu-

V

22. června došlo po p ívalovémdešti v LuŽick ch horách
mezi Šluknovema Mikulášovicemia) ke katastrofální p ivalové povodni na ekách Sebnitz a Polentz5) 1coBinger 1786).
Ve stejném termínu mohla probíhat i p ívalová povode
v Jizersk; ch horách na Kwise (Bergmann 18216). o p ípadové kauzální souvislosti se silnou explozivní erupcí Vesuvu
(Scandone et al. l993) ve stejnou dobu (15.až 30. června)7)
nelze zatím íct nic určitého.

Dějiny města Hohenstein udrivají asi mylně datum 26. června.
Uvddějí se deště 20. až23. července avyrazné povodně, snadjde ale
o chybu,

od

p

edpoklddd se 20. až23. června.

15. do 23. června bylo zaznamenrino tryskdní magmatu pod
tl.akem do v šlq (lávováfonteina), sopečn , mrak dosahoval několik

kilontetrťt vysoko (http://vulcan.fis.uniroma3.it/italia/campania/
vesuvio/index. html).
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p ívalovépovod-

došlo k p ívalovépovodni v okolí Žďáru n. Sázavou (povodni, které je věnován tento článek) a téhoždne v Lužick ch
horách (iŽ pot etí)' tentokrát na Mandavě (Eckarth 1121).
Y tyž den došlo nedaleko Thunsee ve Švycarsku ke škodám patrně rovněž v souvislosti s povodnís). V červenci (bez
p esnějšíhodata) se vyskytla vyznamná povode na Moravě
v Postoupkách a Mi rivkách u Kromě íŽe (Brázdll et al. 2005)
a také v jižním Bavorsku na panství kláštera Benediktbeuern
(Meichelbeck l12T9). o t i tydny později došlo v Holšt nsku'
v blízkosti dolního toku Labe, k p ívalovépovodni a protrŽení četn ch rybníkri.

Sázava, Svratka), a to někdy i opakovaně.

události, pak první letní povode , zjevně p ívalová, se vyskytla v povodí Svratky jiŽ 8. května (Brázd|l, Valášek 2003), dalšíopět na Svratce 12. června v Jimramově (Svoboda 1918).
20. června došlo k povod ovému p ívalu v Altengottern, patrně na p ítoku Unstrutu (Dury sko). Extrémníprťrběh měly
pak opakované p ívaly 21 ., 22. a 23 ' června v Ravensburgu
nedaleko Bodamského jezera (Eben 183s;:). Současně

o

na drobnějších tocích u Hertwigsdorfu (Eckarth I121)
aŽitavy (Peschek 1837). o dva t1 dny později, 31. července,

vÝsrBory

skyt povodní v roce 1714
Patrně j1ž na ja e (datum je nejisté) proběhla povode
v opavě na ece opavě (Zukal 1912). Vynecháme-li zimni
3.1

V červencije první věrohodn17 záznam

ni až ke 72. červenci ve Švycarsku u obce La C te (poblíŽ1eze_
ra Neuchátel). o t i dny později, 15. července, se vyskytla p ívalová povode opět v Lužic( ch horách, v povodí Mandavy

Chronologick p ehled událostí 31. července
až 2. srpna 1714

3.2.1 Pr běhpočasí
Většina dobov; ch primárních zdrojri pochopitelně neuvádíblíŽepovětrnostní podmínky, které byly p íčinoupovodně.
Jedním z mála, kte í se vribec zmi ují o silné bou i, se kterou
byly spojeny intenzivní srážky, je kroniká F. Hammerschmid
(Hammerschmid 1123) a z néj vycházejicí paměti měšťana
Keglera (viz Bartoš 2009)' kter uvádi| ,,.'. neb celd obloha pošmournym mračnem potažena byla. Množství dešt v
a lijavc v vypadlo, takže lid domejšlel se byti a p i(c)htízeti
poslední den soudny, neb vodní oblak se strhl". Ztoho mimo
jiné plyne, že nejen povode ale i samotná p íčinná srážka
'
byla čímsizcela mimo ádnym. Také kronika Nového Města
i kronika kláštera ve Žďáru hovo í o prritrži mračen jako

Ve Švcarskw' nedaleko Bernu, došlo k destrukci nově zbudovanych
odlehčujícíchštol zatístěníel<y Kttnder do jezero Thunsee
(31.7. ]7]4), a to vlivem z'většeného pr toku, z ejmě p i povodni
(

Kande rdurchstich 20

I3

).

Reka Steinbach poblížBad-TÓlz zaplavilct celé udolí poblížobce
Bichl a kldštera.
t0 Kromě těchto míst došlo v roce ]7 ] 4 k povodním v povodí Tiché orlice (zriplava po pr trli mračen) v Dolním P edměstí, Bo íkovicích,
Lichkově, Mladkově a ČervenémPotoce (Krtilíky muzeum). Časové
určeníchybí i pro p ívaly v povodí Mury (Mtir7uschlag) a v povodí
Váhu (Banka u Piešťan). Pro plnost uvtíclímei povodně v povodí
Bugu

v Polsku a dnešní Ukrajině. Jde o velké povodně v městě Busku
(u Lvova) a v Puttusku nedaLeko Varšavy (http://www.starostwopultusk.org.pl/), kde opět chybí bliž'šíwdaie.
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Světlá n. S"

16 h.

láj' -*

l(ošetie o

Lqgand.

ootoŽená povode nelv!"Še na lol{U
Do|oiená bou lca
ootoĚená povoderl i s čreem
Sn'Ér postupu bou hY

-&

l
l
*
-

Loxání sráŽl<a
Píavděpodobná ouást nepětších sráŽek
@láorazasďené oilasti
Do|oŽená povoderi

- oblast
ť]'l

700

n

nad 700 nr n.m. 8pv-

ASL (clotÍetl line).

o p íčiněpovodněl|). Kdy ovšem k bou i došlo a jak dlouho
trvala?
D leŽity časovy udaj dokládá p evor Severin, když hovoí o krátké bou ce nad Havlíčkov1m (tehdy Německ1 m)

Brodem kolem t etí hodiny odpoledne|2). Počátek bou e
u Žďárru n. Sázavou je udáván s menšímirozdíly v interva-

mezi l6|3) a |'7 h11). Podle jediné zprávy o prritrŽi mračen
Jimramova, bou ka zdeby\anejpozději ve23 h (podle odtokové odezvy) a trvala aŽ do ranních hodin|_5). Pokud se jedná
o Vymezení oblasti intenzivních sráŽek, dá se vycházetz faktu,
Že jádrem mělo b1 t podle popis okolíŽďáru n. Sázavou (viz
téŽ kap. 4.3.| . ProtrŽené rybníky), Nového Města na Moravě
a Jimramova, avšak nutně i povodí horního toku Novohradky
lr-r

u

11
12

,,Dett 3]. Juli folgra tlenl grt(3licllen Donner vetter eitt plÓtz,lic'her
Wtlkenbruc'|t". ( Ste inbuc:h I 783 ).
,,'.. v otl1loletlnítrt čus'e kolem t etí llotlinl''s'e y,Německém Brotlě

Í í 'strtn ttebe ttutltnít'u z'ttÍtíhlonrttk\', tb ušíutle il hlas hnzjtě
7.nějít'ího hromu u <ltčul patlut nalÝ tléšt"'.(Annttles Nos'rri).
:'e

1J

(Kronika LuŽe) a Desné (Kronika Litomyšle soukromá, Anno_
taciones Domesticae). Plocha, kde musely vypadávat inten_
zivni sráŽky (alespo l 000 k-'), je vymezena od západu
po směru hodinovych ručičekp ibliŽně HavlíčkovymBrodem,
oblastí kolem Žďáru n. Sázavou, Polničkou, Cikhájem, horním tokem Krounky' Desné a Svratky, dále po Jimramov,
Byst ici n' Pernštejnem, Nové Město aŽ pod Polnou a UZavírá se Havlíčkovym Brodem (obr' 2). Není bez zajímavosti, Že jeden ze zdrojŮ naznačuje i relativně menší rozměry
bou kové oblačnosti|6). Mimoi'ádné sráŽky byly podmíněny
zjevně i orografií nejvyššíčásti Českomoravské vrchoviny Žďárskych vrchri (nad 700 m n. m.). Všechny zdroje popisují neobvykle silné hromobitíl1), vzácny je záznam o krupobiti, zprávy o silném větru chybí.
3.2.2 Odtokova odez.va

Kromě popsané oblasti zasaženésráŽkou bylo vyvolany-

mi povodiiovymi prťrtoky postiŽeno celé povodí Sázavy

,,... okolo hrttliny 1.:'poletlne hro7tt'pi:(ylatl u sÍrž'eníobluk v ncttl ektltt Sti*ttl'tltt tlfullll Ptlltl\' tt Ž,liírtt...'' (Něnte<'. l907. Mutt'ix Et'<'ltte,s

i

ae

Te ut o b

rocl

e n,s i

).

I

,,... kolenl pťtl pcité odpoletlne 'se l, ČtÍsltn,ském kru.ji 'strhlu velktÍ
boui1e... " ( Hannre r;clun i tl, 1 72 3 ).

t5

,, ... tukov bož'ítlopuštěttí pi'išlo, ž'e otl večertt tlo rcíntt takovy déšr'
sptrcll, z' kteréhož,totleště tuk velikÝ povtltltě vznikl.r"'. Zourkovu krottiku (Tenoru 1909).
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,,Skrze povsÍdní l'tro1 bou ky' tt sktÍečttéhott ZtlLírtt ttevelkélttl tlblttku 'strž'ení i'eket Stiz'ttt,tt u t,e<\er xk silně rcl:'v,rltlttěnu" (Ptttttětttí list
1ltivotlně -:.' gv tltttttz itíln íh o a n.' h iv tt H uy, l íčkoy'ttB rtltl u ul,átl í N ětn ec
(

t7

aŽ

1e07 ).

,,... tak hroz,tté h ntění ntí'sletlovoltl, ž'e 'sc:'etttě ti'tis'lu..." Zourktll.'tt
knttrikt (Terurro 1909 ).

Meteorologické Zprávy,

61

.20l4

Tab.

] Časov sled uddLostí

ve dnech

Table I . Timeline of events Jrom
Datum Cas

3L7.

Trvání
nnvnrlně

16h
18h

22h
23h
24h
1.8

1711.

Šlapance (podle škod ve Šlapanově
a Mírovce). '\ětšina Zpráy nazna-

Dalšípostižené lokality (staničení, zdroje)

Havlíčkriv Brod, událost

člje, Že katastrofa v Havlíčkově

Krátká bou ka (AN)

r5h

20h

Stavu máme o prrjběhu povodně
na hlavním p ítoku horní Sázavy

3]. července až' 3. srpna l 7 I4.

3l July through 3 August

Pomalv vzestup (P)

2h
4h
5h
6h

th

01h
02h
03h
06h

12h

12h

l8

Bh

th
h

v1 sledkem rozvodnění obou tokťr _ Sázavy i Šlapanky.
Relativně podrobn1 popis povod-

Světlá n. Sázavou, (l44 km): povoderi (MS)
.Iimramov: nástup povodně (PJ)

Nástup povodně (P' NS)

ně (Petr 1931) v Havlíčkově Brodě
umož uje variantní vyjád ení (neu-

Ledeč n. Sázavou. (129 km): oovode (KL. H)
Kácov. í87 km): oovode (KK) lneoravděoodobné]

Povode : zaplavena niva (P)
PrudkÝ vzestup hladinv (P)
Kulminace

Brodě byla

Žd:ár n. Sázavou. (207 km): počátek bou kv (MT, H)
Žd:ár n.Sázavou. t207 km): poČátek povodně (KP)

pravená Varianta: doslovně podle
popisu a skutečnosti, že hladina
poklesla aŽ po 10 hodinách, upraVená: pravděpodobnější pniběh popisu události) pr běhu vodních staVťl pomocí hydrogramu (obr. 3).
V Havlíčkově Brodě začala hladina

(J

Voda nesla troskv (budov (AN)

Bvst ice
Počátek poklesu hladinv (P)

2.8

48h

NovÝ. menší vzestuo (P)

3. 8.

12h

Konec novodně (P)

n. Pernšteinem: konec srážek(ZK)

7'rlč'n. Sázavou. (105 km): nalezeni utonulí (MZ)

Zkratky pro primární a sekundární zdroje:AN:Annales Nostri, J: Jelínkova kronika (Macek l999)' H: Hammerschmid
(1123), KK: Panětní kniha Kácov, KL: Kronika Ledče (Valchá l907)' KP: Krátké popsání, MT: Matrix Ecclaesiae

stoupat v riter 31. července Večer
(snad po 18. hodině;2a). Hlavní ná-

Teutobrodensis, MS: Matrika zem elych Světlá n. Sázavou, MZ: Matrika zem elych Zruč n. Sázavou, NS: Novina velmi
strašlivá, PJ: Paměti Jimramova (Svoboda 19l 8), P: Petr ( l93 1), ZK'. Zourkova kronika (Tenora l 909).

por nastal asi kolem 20

h2s), ve

24 hzol byla 1tŽ Zcela zaplněna ridol-

po soutok s Vltavouls), Svratka

(z ejmě

Brno;l9)

aŽ od Jimramova pod
a pinejmenším horní

části povodí Novohradky, Loučné
a mimo studovanou oblast i povodí Mandavy.

Hydrologická odezva byla

zaznamenána na horním toku již
po 18. hodině2o) (souhrn všech
časovych ridajri je uveden v tab. 1
a na obr. 2)' Vlivem prudkého p ítoku vody do soustavy rybníkri se
během několika hodin2l), místní
zdroj uvádí dokonce během něko-

E

Jr
E

300

lika minut (|)"), protrhla většina velkych i malych rybníkri jak

v povodí
StržSkého potoka. Pokud se jedná o Novohradku (resp. Krounku)
a Desnou, časovy prriběh je zcela neznámy, na horní Svratce je
znám jen počátek povodně ve 23 h
na horní Sázavě, tak

v Jimramově23).

Pod protrŽenymi

rybníky

na horní Sázavě byl pr běh

dra-

šíkapitole. Zce|a minimální p

ed-

maticky, škody jsou popsány v dal-

/B

-

NeupravenávarianIa

1714

,,... In einigen Minuten auf den Stiftsgiltern vier und ztvanzig grot3e
und kleine Teiche 7errit3...", (Steinbach, l7B3).

ZJ Zpofulění prclti ŽdtÍru n. Sáz'avou m že b t ddno clobott clotoku z horního roku, pozdě.jšíru n.tÍstupem srcížeknebo z obott

,2014

zb ezna

thehydrographforthemostseriousfloodin"moderntimes",whichoccurredinMarchl89l
data from the Stizava catchment basin is availttble from the

,,... voda tam p išla tak ndhld' že během doby několika hodin nastala pohroma hroz,ivci...", (Annales Nostri).
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Prťrběh povodně

1891

Fig. 3. TWo conceivable alternative Jlood hydrographs: raw data (green) and the more likely adjusted data
(red), describing the situation in Havlíčktiv Brodfrom 3l July through 3 August 1714. This is contrastedwith

,,Tato ptlvodeií dosáhlct až do vzclálenosti šestnácti nlil (120 km)
a podél b ehti eky Stíz'avy strhltt tt odnesla všechna stavení' licli,
dobytek a divokou zvě ". Vzdálenost Ždtír. n. Scízctvou - Davle.je
] ]7 knt vzdušnou čarou. (Pozn.: ] českd ruíle = 7,53 km)

Meteorologické Zprávy,
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Datum

3 Dvě možné varianty hydrogramu: neupravena (zeleně p erušovaně) a pravděpodobnější upravená
(červeně) v Havlíčkově Brodě z' 3l . července až' 3' srpna l7I1. Hydrogram ne'jv ,znamnější ,,novodobé"
povodně v b ez'nu r 1 89 l , ktery je z. p ístrojového období v povoclí Sdlavy k dispozici (fialově).

Zourkova kronika Byst ice nacl Pernštejneln: ,,Velilcy povodně vznikly, začnouc od Jimramova až pocl Brno..." (Tenora 1909).
20 ,,... roz'vodnění, ne Íak snadno slychané' se stalo okolo 6. hodiny
veče rní... "' ( Krátké po 1lsání )'

22

Upravená varianta 1714

-

4lB

3/B

obr

19

2t

2lB

1lB

p íčin'

e

and.forwhich

ra of instrument-based hyclrology (purple).

24 Některé daje čerpal PeÍr (l931) z primrirních zclroj ' které se nepoda ilo clclhledat. Pi'i p esnosti, kterd je u něi zjevntÍ, jeho popi,s nt
d vě ujeme: ''První vz'edmutí vody bylo patrno již v podvečer, voda
zpočcítku z'volna, potom ale rychle stoupalct."
25

,'..' kostel svaté Kate iny z.cttopiLo té hodiny. o osmi hodindch bykl,
k Světl se to ubíralo ..."' (Píseiívelmi truchlivri). Udaj k 20 hodině
lze s nacl int e r p

26

re t ov ctt

.j

ctko do

b

tL

nej p r udš ího

v Z.e S t uP

u.

potom ale rychle stott1lola, takže k p lnoci dosahovaltt již'
',...
hrozivé vyše. Zaplavila tiplně b ehy, rozlila se po širy<ch lukdch pod
kostelem sv. Wjtěchct a počala vnikttti clo... clomk ... ", (Petr 193 1 ).
V primtirních zdrojích:,,... voda, že ctž clo p lnoci stoqlalcl ...",
Matrix ecclaesiae teutobrodensis Němec, 1 907 ).
(
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ní niva. Kolem 1. hodiny l. srpna nastal dalšíprudk1 vzestup27)
aSázavakulminovalave2 h28). Ve 3 h, tedy hodinu po kulminaci, nesla ještě množstvímateriálu29),teprve po poledni, tedy
10 hodin po kulminaci, začalavoda zvolna opadávat3o). Pokles
trval dajně po cel; den, ještě 2. srpna, tedy ve čtvrtek, byl
zaznamenán novy vzestup hladin.3 )
|

Informace, které poskytují kroniká ské zdroje o Světlé

n. Sázavou a Ledči n. Sázavou jsou stručnější,ale pokud jde
o časy náStupu povodně, udivující aŽ nepravděpodobné, ale
p esto jsou zde uvedeny. Ve Světlé n. Sázavou byly zaznamenány škody j1Ž ve 22 hszl (tedy asi 6 hodin po začátku).
V Ledči byla zaplavena a zntčena bezmála polovina měs-

ta kolem 24 hzl) (8 hodin po začátku). Témě neuvě itel-

ny ridaj o nástupu povodně v 1 h udává zdroj v Kácově3a).
Doba, dvé až čty i hodiny, mezl nástupem povodně veŽďáru
n. Sázavou a v Havlíčkově Brodě je p i vzdálenosti 54 km
krátká. Podle d íve odvozenych postupovych dob vodních
stav 3_5) Ize mezi HavlíčkovymBrodem a Kácovem (vzdálenost 66 km) očekávat odstup alespo 10 hodin (v Kácově
po 8' hodině), ale podle dobového svědectví šlojen o odstup
t í hodin. Rozdíl cca 250 m, u nadmo ské vyšky a 120 km'
vzdálenostt mezj Žďárem n. Sázavou a Kácovem by byl p ekonán během sedmi hodin! Na soutoku s Vltavou, pokud
budou brány v rivahu teoretické hodnoty, by bylo moŽné
očekávat nástup povodně večer 2. srpna, tedy asi po 24:00h,
a odpovídajicíodeznénípovodně na Sázavě až4. srpna.
3.3

odhady kulminačníchprritokri

Možnost odhadovat pr toky poskytuje relativně značny
počet popisri maximálních hodnot v šky vody v dokumentár-

ních zdrojích. Prvním proťrlem j e byvaIá papirna pod Žďétsk1im
klášterem, kde hladina vystoupila do druhého patra a vyšky t í
sáhri (cca 540 cm)3 ). Prťrtočnyproťrl dosahuje p i šíce udolí kolem 100 m p inejmenšim31O m2. Dalšídoklad pochází
z P ibyslavi, kde voda zatopila dvorec proti zámku' Prutočn
profil nelze p esněji doloŽit' ale ádově souhlasí s p edchozim37). S ohledem na minimální p edpokládanou rychlost
.
_t
> 1 m.s_' , mŮže se v obou p ípadech p edpokládat prťrtok p es

27

obyvatelé, z nichž obyvatelé nakvery se museli stěhovati.
Leč k jedné hoclině nočnívody nrjhle, s žasnou rychlostí ještě
p ibyvalo ...", (Petr 1931 ).
28 ,,..' p išla hroznd nenadcÍlci voda, ktera nacl pamět'lidskou nebyla,
a ta ne'jvětšík 2' hodině na noc ...", (Jelínkova kronika, Macek
t999).

,,...po t etí hodině noční...",,... rozpěněné vlny s divoce krouž'ícírui
víry odnašejí bohatou ko ist, urvané Stronly, celé st echy ijednotlivé
trcÍm1l ....", (Annales Nostri, Petr l931).
30 ,,Tato zdtopa potrvala v nezměněné témě podobě až do samého
poledne, načežznenáhla opaddvala ...", (Petr }931 ).
31 ,,Nicméně potrvala velká voda ještě i ncísledujícího dne (2. srpna),
když však voda počala povrjžlivě stoupati. Leč tento nov p íval
dlouho netrval a novych škod více ne7p sobil ...", (PeÍr 193] ).
JZ ,,okolo hodiny desáté v noci ze sedmdesdti vosrui litlí mladych
mimo Íěch' kte í se navrdtili utonuLi...", (Mcttrika
a starych
29

-) -)

34

zerui'el ch Světld n' Scizavou).
',P išla na město Ledeč v,o p lnoci velika povocleií
l907 ), d le viz téžktp. Škodya dopady povodně.

,'...

Sen7

ke Kacovu hodinu z

p lnoci

se

3
37

PosttL1'lové doby

t

pr tok

p ivalila...", (Městskd

oelvo:'ené pracovníkem

HMU Prď. Plechtt-

m v 70. letech 20. století.

,,'.. až clo druhého šáru (první patro) v pcryírni, takměi'nct t i sdhy
vysoko vystoupila ...", (Krcitké popsdní).
,,Voda u dvora (dvorec naproÍi zámku) ckl p l stavení vystoLLpila
ža 1914). Budova z'anikla ve 20. století.

(P

166

vém b ehu v Dolní ulici tzv. Bradáčem (b val na čp' 97fol
(obr. 4). obě značky zaniklyao). Prritočny profil je proto možné sestavit jen s použitím slovních popisťr (až k domrim čp. 97 ,
čp. l53 ačp.77a|);' sice méně p esněa2), ale p esto s dostatečnou jistotou, aby se mohlo uvažovat o pr točnéploše alespo
600-800 m2 1obr. 4). Hladina dostoupila na k tu 318,08 m n. m.
Bpv (Systém Balt po vyrovnání) a proti místní tradici nepronikla na náměstí, ale jen do sklepťr na náměstía3)' Rychlost proudění v trase kynety toku byla dle popisri značnáaa). P i sklonu hladiny i = 0'001 vo (oďhadnut z rozdí|u jezovych normálri v p íslušnémriseku) a Manningově koeficientu drsnosti n = 0,05 7o
vycházi celková prriměrná rychlost podle rychlostního Vzorce
mezi l,2 až I,4 ffi.S_l, ale jistě mohla b t i vyšší.Město bylo
z většíčásti obehnáno dvojit m pásem hradeb, které za povodně mohly vytvo it pasivní z nu proudění (vyznačeno i v obr. 4).
Část hradeb, asi 50 m, se z ítila, byla podemleta, a voda proudtlai zajejich linií' Svědčío tom p enesení téŽkékašny proudem od hradeb aŽ do Dolní ulice45), což p edstavuje asi 100 m.

Koruna parkánové hradební zdi dosahuje dnes vyšky cca
350 cm nad terénem (Nováčková 1968), a byla tedy teoreticky

cca 50 cm nad vodní hladinou. Prakticky však voda neripln1 mi a povodní navíc porušenymi hradebními zdmi patrně proudilaa6)' P i vypočítanéprofilové rychlosti I,2 až 1,4 m's_l mohla dosáhnout kulminačního prutoku 150] 100 m3's-l' m žeme ovšem p ipustit i vyššíodhady pr toku.
Prritočn; prof,rl se mriže s menšíp esností rekonstruovat
i ve Světlé n. Sázavou podle zmíněnévyšky vody 14 loktri

3B

,,V kter mžÍokostele vodtt uvnit na zděch do takové vyšlcy vystoupila, jak znamenají litery- ABC ...", (Pttmětní list na obnovu kostela
sv. Kate iny, Němec 1907).
39 Tento ,,Braddč" ruohl byt ohlasem obdobné pražsképlastiky,
pražského vodočtu, uruístěného na klcÍšte e K ížovníkv Praz'e.
Historik F. Beckovslcj, roclcÍk z HavlíčkovaBrodu, v tomto kltíšte e
p sobil a udržoval písemny kontctkt se svym rodištěm, mohl b ,t
proto inspir torem origindlního značení.
40 obě znttčxl\ atnikLy p i pravtích domu roku 1B94 a rozšíení mostu
roku ] B54 (Němec 1907; Petr 193 1 ).
41 ,'.. ' topila po cely Dolní ulici až k ouličce ( roh je čp. 97, Kašparovslq
či Kocmctnovslq d ru), co se k masnym krdmtim jde a z druhé Strany
k Rosmtlrku (D m u Raclilťt, čp.77) ...", (Jelínkova kronika' Macek
1999); ,,Jaka byla 4íplava zde ..." ,,... možno souditi z toho, že se
rozlila v Dolní ulici až k domu pana Klobdsy .. (čp. 153)", (Matrix
e c c lae s iae te utob rodens i s ).
42 Vyška vody v kostele sv. Kate iny (pocllaha 409'83 m n. m. Bpv.)
se utekl ke z'míněnému
byla cca 3,25 m:,,Tbbiáš Buchlovsb
kostelu a vstoupil clo ch ru, a kdyby hLadina vod v1l57g1111ilet ještě
o dva, t i palce (stal tedy na p edmětu cca ] 50 cm vysokém), našel
by v něm sv j hrob ...", (Annales Nostri). Je určena i vyškou oltá :
,'... v kostele (svaté Kate iny) clo pfLl olta e topiltt obraz' m ttic
neuškodilct ...", Jelínkova kronika (Macek 1999).

43

..."

,,... vždyt' voda se dosÍala až na náměstí, všechna sklepení
... ", ( Annales Nostri).

v

domech

zalila

14

Voda byla všude tak ničivcí, protože se valila p ívalem (st emhlav) ...
tlokonce ve své rychlosti strhla i ml nské kan7eny ze strženych mlynti
p ihlížejících
a
'iako když si mlcÍtlež' h raje s níčem,tak k tížasu všech
.je valila s sebou, otáčeLu a donesltt je closti claleko .'.", (Annales

45

,,Kašnu, která p i ztli měsÍské za clomem Jttntt BazLera sÍála i s votlou
v ní prost ed Dolní ulice postavila ...", (Jelínkova kronika, Mttcek

...", (Valchá

kniha KeÍcov).
35

400 m3.s l' V Havlíčkově Brodě byla vyška hladiny vyznačena
na levém b ehu na kostele sv. Kate iny značkou ABC38), na pra-

46

Nostri).

t

999).

e.j Buclislavsky nttlezl bezpečn,íkryt ve zclech (hradbcich).
Ktlyž se však již' kolem ně.j kv li prudkosti vocly prolamovaly, a volal
o pomoc ..." (z stal v hradbcích) ,,....jctko by stdl na sloupu št'astně
v1;vťt7l ..." (Annales Nostri).

,,ond
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(8,25 m) nebo dosahu vody do patra světelského zámkua7). V Ledči n.
Sázavou voda dosáhla v šky 6 lokt (3,5 m) v děkanském kostelea8).
V1 šky vody (l ,5 až 4 m nad nejvyššímihistorickymi p ípady) jsou
souhrnně uvedeny v tab.2. P esnou
v1išku 11 loktri (cca 6,5 m) u míst-

ního mlyna uvádí zdroj v Kácově
n. Sázavou49). Porovnáním prritočné plochy, rychlosti a také d íve
vyhodnocenych historickych povodní v letech 1862, 1891, 1909

E

o
I

a 2006, se mrjže uvažovat prutok

kolem l2OO m3.s_l. Je proto možné p edpokládat, Že na st edním
toku Sázavy patrně nebyly v bec,

200

nebo nebyly vyrazné rozvodně-

400

600

800

1000

Vzdálenost od pomocného bodu na levém brehu [m]' Q [m3.si]

ny Želivka. Blanice a dalšíp ítoky
Sázavy. Největšísázavská povode
se projevila i v Praze, kde utrpěly sklady d eva a soliso). Tato skutečnost svědčíjiŽ o vyznamném
a nenadálém rozvodnění Vltavy p i
vodním stavu nad 250 cm a prritoku nejméně 2 000 m3. S_l (Elleder

l Q-odhad

_

P íčnprofi|

Hladina 1714

2010).
3.4

odhad možnych

p íčinnch srážek
Byl realizován obráceny v1 počtovy postup, a to kalibrací p íčinné srážky podle odhadnutého prriběhu vodního stavu a prritoku

v HavlíčkověBrodě. Bylo proto
zvaŽováno několik variant možného prťrběhu srážek a počáteční nasycenosti povodí, které by
mohly zpťrsobit odpovídajícíhydrologickou reakci' Hlavním cílem
p itom nebyla snaha o podrobnou rekonstrukci p íčinnychsráŽek, pro to není dostatek informací. Cílem bylo spíše ově it, zda
podobnou událost mohly zptisobit
srážky, které mrižeme povaŽovat
zamoŽné.

Pro scéná srážek, uvedeny
v tab. 3, byly zpracovány varianty
simulací' které se lišily pouze rizn

mi

počátečnímipodmínkami,

které byly odvozeny z kontinuální
simulace odtokového procesu pro

období let 2003_2013. Prriměrná

47 ,Na

obr. 4 Naho e: Havlíčkv Brod, v ška hladin historicb ch povodní z let l B45 až l926 a v ška maximrilní
hladiny povodně z' roku ]7]4 zetkreslené do p íčnéhoprofilu Sdz.avy v místě siLničníhomostu a kostela sv.
Kate iny (Íoto z roku 2007) a nejstarších dochovanych zne ek povodní roku ]888 a roku I891 (na pilí i
vpravo). Dole: situace zaplaveného města (transparentní hnědá), oblast čeistečně chráněneí hradbami
(tečkovaně), domy vymezují dosah vody (čenleny rdmec), objekty se značkami povodní z. roku 17 } 4 (dnes
již zanikL mi) nebo popisy vyšek vody (červeny terč).

Fig. 4. Top: Havlíčkv Brod, water levels rf historical floods between 1 845 and ] 926 and maximum level
of the ]714ÍIood' insertedintothe cross sectionof the Sdzava riveratthe roadbridge andSt. Catherine's
(photograph of 2007 ), where the oldest preserved high water marks (marking the Jloods of l BBB and 189I ,
respectively) are located (on the bridge pier to the right). Bottom: site map cf the floocled town (trctnsparent
brown), etrea partially protected by ramparts (dotted line), house,s delineating the farthest reach of the
water (red.frame), buildings with high water marks from l7l4 (that no longer exist), or recorded level
readings ( red targets

z'ámku voda vystoupila až do prvního patra

).

...", (Hammer-

schmid,1723).

48

Udaj 6lokt patrně p evzttt z.farní kronilq Ledče n. Scizttvou, poprvé
ho uvádí ve znění: ,,... v děkanském kostele bylo na 6 loket vody",
Kosteleclq, A. et al. (1937).

,,''. a topila ]] loket weyšlq na MLeyně na faru až do spodniho
p išla ...", (Pctmětní kniha Kacov).
50 ,V Praz'e pak velkd voda odplavila velké množstvíd eva a beček se
19

pokoje

solí. ", ( Hamme rschmid, ] 723
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).

míra nasycení povodí byla vyjád ena jako procenta deficitu
a je uvedena v tab' 4'
odhady srážek vycházely z objemu navrženého hydrogramu, ktery je cca 20 aŽ 40 mil m3. P i odtokovém součiniteli c = 0,3 by postačila na plochu izemi nad Havlíčkovym
Brodem srážkacca40 aŽ 60 mmZa dobu odpovídajícízhruba
jedné aŽ dvéma hodinám. Scéná sráŽek z tab.3 a obr. 5 počítá s prťrměrnou intenzitou (na celou plochu) aŽ cca 50 mm
za hodinu, resp. cca 100 mm Za t i hodiny. Do p edpoklávázané vody v horní a dolní z ně modelu

Í67

Tab. 2

P ehletl zjištěnych hodnot

vyšl{\, y()cly

pi'i 1lovodni roku ]7 ]1

Tabte 2. overview of estabLishecl yvuter levels of the

Popis dosahu záplavy
v r.1714

Povodí

Lokalita

do oatI'a oaoírnv)')

Sázava

Zrlár n. S.
P ibvslav
Havl. Brod
Okrouhlice
Světlá n. S.

do patra zámku
v kostele lokt

T,erleč n. S.

Kácov

Krounka
Svratka

.je.jich porovndní

h

h

tl.I loktv

lcml

09

534

do dvorces2)
no drjm čo. 97

s

.jinymi povodněmi.

oo zímeckou zed'

events.

1714
n ml

1845

1862

2006

lm n. m.l*

[m n. m.l'h

lm n. m.l*

569.3

?

?

,)

450].52

)

I

4

>

r

3.08

410.55

395,2

0

354

355.93

,|

318.50
I

,|

2

708

oo obecní kaŠnu)

?

r0.86

410.0
399.46

?
?

i91.21

826

649

4

?

400.4

t4?

do ookoie Í'arv v děkanství

Luže
Iimrqmnv

u

l7l4 flootl and comparisort wiÍh other.f Looding

-r89.29

l5 I,l4

352.6-l

it]25

316.38

?

)

?

,I

,I

t

Poznámka: l.: vyška udána v tehdy platné délkovémí e, praŽsk1 loket = 59 cm. 'i': nadmo ská vyška v systému Bpv (Balt po vyrovnání)'
Tyto a dalšívyšky zamě ené v letech 2006 2008 jsou uloženy v knihovně UK, katedry fyzické geografie a geoekologie, (Dragoun 2008).

daného rozmezi se hodily nejlépe Varianty v] počtri S počátečním nasycením odpovídajícímstavu z let 2006,2011,2012 a 2013

1500
1400

(vyznačeno šedou barvou v tab. 4).
Nejvyššíhodnoty byly získány pro
Varianty roku 2009 (období p ívalovych povodní) a 20l0.
Dále nebylo V numerickych
pokusech pokračováno a rovněž
nebyla Snaha p esněji se p iblížit
k velmi hrubě odhadnut mu prriběhu vodního Stavu. Nebyl Zvažován
ani vliv protržen)'ch cca 70 rybník nad Havlíčkovym Brodem.
Vysledky naznačují,Že dosaŽeni

F

aE

d

tak velkého kulminačního prťlto_
ku je reálné p i t íhodinové vyšce
srážek, cca l00 mm, na celou plochu 800 km2. P i nejvyššíhodino- obr.5

vé intenzitě 50 mm za hodinu by
postačily k dosažení enormního
pr toku cca I 000 m3.s-1.
3.5 Dopady povodné a

1000

30EE

,q

800

v)

600

20

t<tt<t!fE3SE
mncoNŤN(c)Noosi\9N
idiNNoodHNoi
ŇŇ
Ň
ŇŇd
.i
.j .i ..'i
.j .j
mrmmr

rnr srážky

*

nejv 'znamnější škody

ml1'n Papírna, sttival 1lotl souÍokem Stízctv1' a StržSkého
poÍoka, tlochovala se .ieho podolla ntl .fbtogra/ii, (Muzetun ve Zclant
n. Sdz.uvou)

Jedna se o Pemsky dvorec naproÍi z.tíntktt.
,,... tlrtthci tctk velktí bvlu, až to1:lila blízko kašně obecní .. ' ", ( Svoboda
l9lB). (Podle Jotografie kašn1' z' počtíÍku20. století 'sÍo.jí ntt ntíměstÍ
místrl ku'ít'tv- tlnes potrtník percllynt).
V sottčctsnosti.jsou z.cle clva nten,íí11'bník.,-:

168

čas [h]

@

2007
2010

2008
2012

201,1,

v1-poc'ty

poclle scé-

Fig. 5. Com.parison oJ the possible course oJ'events during the flood (motliJietl ,scenario JoLlowing
t93 t) with calculations ba,setl on the saturation scenarios front 200 through 2013 (see Table 1.).

51 Zctnikly

Mt'slivna.

d
Ň

z let 2006 ttž 2013 (viz tab. 1).

] Protrženérybnílcy
Pokud jde o počet protrženych rybník , jsou patrné rozdíly (někdy jen zdánllvé) mezi jednotliv mi autory nalezenych dobovych zpráv. Zatimco Zpráva kantora Jelínka (Macek
1999) uvádí jen,,. .. mnoho rybník se protrhlo...", anály kláštera ve Žďáru n. Sázavou, uvádějí celkem 24 rybníkri' Anály
Žďártt n. Sázavou (Krátké popsání) hovo í o StržSkémpotoce a rybnících v Cikháji54), Světnově (Stržanovsky rybník)
a konkrétně jmenují rybník Konventsky. Na Sázavě pak uvádějí rybníky Hamersk u Polničky, Pilsk1 a Bránsky, na p ítocích u Žďáru rybník K ivy' Dívka a rybník označeny jako
Bezmerky (snad rybník Rejznarka?), což je celkem minimálně
8 rybníkri. P esně tolik pro panství Žďár n. Sázavou tlvádi praŽ-

54

o
Ň

d
.i

Porovrt ní možného pr běhupovodně (upravencivariantu podle Petra l93 l) s

ntí nas1lcenosti

3'5.

52
53

'

2009

o
.j

d;
.j

d
.j

Mlyntí

v rybník a ry'bník

sk

Petr,

kroniká Hammerschmid (1123). K tomu však uvádí

ješ_

tě 50 protrženychrybník na Velkostatku Polná, 7 na velkostatku Pohled55) a 6 u Mírovky. Protrženych rybníkťrbylo tedy 7l,
z toho na panství Polná aŽďár n' Sázavou dojdeme k počtu 58.
Proto jin1i zdroj, Matrika zem elych Kácov, která uvádí 60 protrŽenychrybníkri ,,.. ' (směrem) na Žd:ar ... "' je vlastně ve sho-

dě s Hammerschmidem (|123). Největšímproblémem jsou
ovšem zprávy o ridajném protržení56) rybníkťr Dá ko u Žďárl

n. Sázavou57)a Peklo. V druh m p ípaděje p íčinounejasností
zpráva (Němec 1907): ,,... nastctla pr tr! mračen' ktertí zp so-

bila u Ždriru protrženívelkého rybníka Pekla
55

a

jinych menších

S lokalizercí ProtržBnych rybník , kromě uvetlenych osmi, vznikti
problént. HlouškovcÍ ( 1999) uvdclí pro Íoto období v mttjetku kldštero
Pohletl D,bník:- Schre:,ber rybník u RoušÍLtn, ylocl P|ttfenbergenl
a v Terntesivdch, .jejich iclentffikuce není ule z'atínt 'jetlnoz.načntí'

U v ítdí o oJic til n í's r nkl' ob c e S tÍzctv tl ll Í //lvlv w. o b e c's tt z'av a. Z/
hist) .htm, nebo tlcl'íístrcínky věnrnuté 1-lcttlt.títktínt v CR (http://
t

ww

w.

lttutratky

t

t

i

- c'

z. e u/c'

I

an

e

1:l

c'

:

k/ I 62 - S ctz.ttv tt/ inel ex. lttm ).

57 Již 20 let ylo 'jeho z'ctložení (roku 1182) tlošlo l' srpnu roktt l50l
k proÍr!'ení rybníkťt kolent Žcl'áru n. Sazuvtlu (Steittbtrc'h 1783).
K protržení Velkého Dtíi'ku tklšlo titlujně i v roc'e l 23 (zdrc.j
M uzeun't Žtlcir n. Sdzavott). Potvr7u.je to i ntísletlu.jícíz.tíznanl
krclnikcíi'e Jelínka: ,,. '. l 33, 26. Jtutuari velktÍ vocla bl'lct zcle
v Broclě něntec:ként tak velikti, ie 'ji mohl a' mOs'ÍLt rukou dostíhnouti.
Což' nud panlěÍ' litlskou.jest ...", (Mttc'ek 1999).
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20l4

(Krtítképcl1ls'títtí) 1,1':-.nučenv Protrž'ellér\:bník\' (ot'ttttiov'ě), ptlrcbně'ji kup. -1.5.l.

De'st'ripÍiott); 'see Chu1;Íer 3.5.l . .|or un in-claprlt

Tttbte

3. PrecipiÍttÍirltl S('etl(tri() proposed .t'or

tltodel.

ctis'ctts''siotl.

tt'se utrcler the

At1ttttLtlg

až 20]3'
Table 4. Applied s'(lÍLlr0ti()n sc'anaritls 'ftlr Íhe tlute
r

Ponis

Cas

S [mm]

t6 h

.s0

Pi'ívalov1] déšť.str'Žení rybníkťlkolem

Deficit

17h

2:

ZdírLr n. Sltzavotr
Povodeii ve Zd'ár'Lr n. Sltzavou

vázané vorlv:

l8h

20

th

Horní

20h

Silny iléŠť.tr'vlrl

0

2l-8 h
Celkem za20h

putr'ně aŽ

do rlinu

Dolniz

0
125

,,Z1lrtívu cl 1lovoclni roku 17]1 3]. čery'ence tru re<'e
StÍ-.ul,ě' Ktertí p i'ílu cl čtvrtéhodil rrlpolední :. prtitrž'e tttlačen

_'8 Dobov! text:

l,okolí ŽtlLÍru u l,ětšího r:'bníktt ?),aného Peklo...".
lu

e.s i u

e

t

eu

rob rotl

e tt s i.s ).
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na
nal%ol

0,,,u. [m3.s-']

rybrtíkťt...". Privodní zpráva_5s) ukazuje, že jctejen o lokalizaci epicentra SráŽek kolem rybníku (či dolí) Peklo. Existoval
tedy rybník Peklo i u Žďáru'? Na Vogtově mapě Čech z roku
1711 je skutečně Vyznačen U ŽďárU rybník Dá ko jako ,,Dá ko
Lac" a r1dolí Sázavy je označeno jako ,,Peklo Vzrllis", tedy ridolí Peklo. Místopisnéjméno Peklo existuje dodnes, coŽ prokztzuje i pojrnenování byvalého panSkého mlyna (Pekelsk ) v horní
části obce Sázzrva. P edpokládáme,Že i podle současnéSituace
zde mohl byt kdysi rybník (asi Pekelsk1 ), ačkoliv o tom Zatím
chybí historicky doklad. Je ovšem možné,Že Peklo bylo jen
částíťrdolíhorního toku Sázavy, které bylo epicentrem p ívalovych sráŽek. Peklo však mohlo ZnalTlenat i pomístnínázev pro

ec c

z

9rl

0

(Mutri'r

of3l

Julr, 'f'rotlt 200

hrou,gh 20 I 3

2006

2007

2008

34

23

29

8

30

)

9s0

563

sl0

2009

2010

0

8

20

0

r 500

l

340

201

I

2012
0

5

2t

0
1 120

1

2013

))
t5

025

r 060

lokalitu Spojenou s hutnictvím Železa a jedním z takovych center pod Velk1 m Dá kem byly i hutě v Polničce.

o

protržení rybníkťrDá ka ani Pekla

(ať" uŽ ur

Polné či

Žďáru n. Sázavou) se nepoda ilo najít Žátdnou dalšízprávu.

3.5'2 oběti na ž,ivotech a tlulšíškody
Mezi ostatními povodněmi se p ípad Z roku |114 Íadi
v českych Zemích z hlediska počtu lidskych obětí k nejtragičtějším.Větší počet je doložen jen v květnu roku l872,
kdy bylo uvedeno 337 obětí, v Něrnecku uvádí (Schmidt
2003) v pi'ehledu nejtragičtějšíchpovodní (vybíráme p ípady
po roce l500) katastrofální povode v Dury sku roku l 6l 3
(586 obětí), roku l552 v Btrdyšíně (200-300 obětí) a V roce
l785 povode Bobru v Krzystkowicích, tehdy Christianstadtu
(200 obětí). V našem p ípadě zmiiiuje počet několika set

(v uvodr-r) a asi nadsazeny počet p es tisíc obětí (na jiném mís-

169

tě) píse Novina velmi strašlivá
(l714). Sečtou-li se totiž jednotlivé doložené p ípady (obr. 6), dojde

se k vyrazně nižšímučíslu,minimálně 240 osob59), ovšem s určitou toleranci, Že obětí bylo více.
Z nich cca 50 osob je známo jménem' dalších nejméně l0-15 osob
bylo vodou strženo, ale zachráni-

li

se.

Tab. 5

P ehled

Povodí

ní komise. Na Sázavě byly zniče-

Sázava

Slapanka

n' Sázavou (Macek

Mostě byl stržen plovoucím
Chabe ick m mlynem (Pamětní

domv t4). lKrátké noosání)
rvhníkv (8_24\. mlÝn. domv (2). (Krátké ooosání)
mlÝn (l'). domv (5). (Krátké ooosání)

r3l6
,|

,
)

Slapanov

Sázava

škndv

m]Ýnv (3

mlÝn (Macek l999)

Mírovka

,|

rvbnikv (6)o'

Havl. Brod

69tr0

s),
zvonice
most, mlyny (5), domy (33), Spital

domy (49),
hradbv

most. rlomv í6). íPetr l93l). (Hammerschmid.l723)

mlyn

domv (8

Babice
Dobrá

42t2

Světlá n' S
Ledeč n. S.

73t10
20t20

domv (mimo 3 vše). (Jelínkova kr'. Macek l999)
mlÝn. (Matrika o zem elych Světlá)
mlÝn. most. šoitál. oivovar. celá čtvrť
m]Ýn. most. (polovina města)

Ch enovice

5

mlÝn. íKronika Ledče. Valchá 1907

Zruč, n. S.
Chabe ice

5/-t

mlÝnv. nostv. domv (5
mlÝn (Kniha pamětní Kácov)

,,

17

,

Kácov
Pelíškriv Most
Ledečko

2lt

Novohradka

Luže'|'

1l

Desná**

Po íčíu Lit

2

Svratka

Jimramov
KorouŽné
Stěnánov n. Svratkou

Uičov

,|

Cernvír

,|

)
,|

,

zámek

)

valcha. nila. d m o evozníka
most. (Kniha pamětní Kácov)
mlÝn. (Klempera 200l
most ( l )/j). domv (6)/a) (Kronika Luže)

Mlvn']' ( Kronika LitomyŠle. soukromá)
Mostv (3). domv. (Svoboda 1918
MlÝn tBrázdil. Valášek 2003)

)
,|

Most (Vermou zek 191 1)
MlÝn (Brázdil. Valášek 2003)
Most (Vermouzek 197 l)

oběti: počet obětí na životech / počet identifikovan1ch
* Luže pod soutokem Krounky a Novohradky.
'k* Desná, p ítok Loučné u Litomyšle.
?

cnn. ínočeÍ)_ízrlrni)

most. mlÝnv (2)0])
most. rvhníkv (7). oivovarÓr)

Okouhlice

1999).

Zmizely všechny mosty ve Zrlči
n. Sázavou, most v Pelíškově

7ni

,|

Zdár n. Sázavou
Sázava u Zďárl n. Sázavou

T žk

ohěfi

Klášter u Zďáru n. Sázavou

Pohled

ny či poškozeny prakticky všechny mosty: most v Sázavě uŽďárun.
Sázavou (Sázava 2013), kamenny
most V Pohledu (Hloušková 1999),
zcela odplaven byl krytl most
v HavlíčkověBrodě i v okrouhlici
(ačkoliv byl most dop edu rozebrán), znlčeny byly d evěné mosty ve Světlé n. Sázavou a V Ledči

Lokalita
Polnička

Štoayjsou uvedeny vyčtem

v tab. 5. Pokud se jedná o mosty, pak Vermouzek (1911) uvádí
zn\čeni kry| ch mostrj v Černvíru
a Štěpánově, jako zjištění zvlášt-

v1,značn ch škod v povodí Seízctvy, Chrudimlcy, Loučnéa Svratlq za povoclně v roce l7 ] 4.

Table 5 ' overview of major damages in Íhe catchment basin,s of Sciz.ava, Chrudimka, LoučntÍttnd Svratka
during, rhe l7l4 flood.

a

poh ben;ch podle matriky o zem elych.

není známo

kniha Kácov). o starém mostě
v Ronově n. Sázavou u P ibyslavi není zminka. Z vyznačn ch budov byly téŽce poškozeny nebo zruinovány p ede-

Pokud se jedná o obytné domy, nap . ve Zďáru n. Sázavou
bylo z 10 zdevastovanych dom v Podskalí,5 zcela p emístěno62), kromě toho byly zpustošeny z ejmé dalšívyznačné
všímml nY, na horním a st edním toku Sázavy p inejmenším14 mlynri, z nichŽ poslední ml1 n (pokud je zatim zná- budovy63). V HavlíčkověBrodě na p edměstí (mimo hradby)
zcelazmizelo 30 domri, 8 zbylo v troskách, Ve Vnit ním městě
mo) v Ledečku nedaleko Ratají n. Sázavou (Klempera
bylo zdemolováno dalších 49 domri6a), ve Světlé n. Sázavou
2001). Na Svratce byly zničeny minimálně dva ml1 ny
(Ujčov, Koroužné)a most u pily Švaec. Ml; n byl zdemo- bylo zničeno celé p edměstí Pách (24 domri), V Ledči
u Litomyšle. V; mluvnym svě- n. Sázavou byla zpustošena polovina (86) městsk ch domri
lován i na Desné v Po íčí
(Macek 1999). Z kostelrj byl poškozen zejména kostel sv.
jsou
vyčíslenéškody, které podle prvních odhadťr
dectvím
Kate iny v HavlíčkověBrodě, jeho d evěná zvonice i se zvobyly na Sázavě v ádu stovek tisíc rynskych zlatych60), nap .
ťrdajně jen v Ledči n. Sázavou 18 000 zl.6|). Povode zntčt- nem byla zachycena v okrouhlici, zcela zdevastován byl kostel sv. Petra a Pavla v Ledči n' Sázavou. Doklady o protržení
la zcela špitály v Havlíčkově Brodě a ve Světlé n. Sázavou.
V povodí Chrudimky, nu soutoku Novohradk1, a Krounky v Luži' je
zncímo ]] obětí. Na horním toku Sazavy 8 až 13, možnd ještě více
obětí (Krátké popsání) a kolem Pohledu 6 obětí, tedy l1 až 2l osob.

uvcÍdí ,, Liclí pobranych ztle počítá
(pokudž dob e počíttino) ''. 80 osob' z' nichž se navreítilo l ] osob
(tedy 69 obětí),... ve vsi Babicích pod okrouhlicí počtli utopenych
a pryč vz'atych 42 osob, Itent ... v r ž Světl lidí potopenych a pryč
vzaÚch 73 osob, v měsÍě Ledči lidí od vody vztttych a utopenych
20 osob ...". Pokud p ipočítrime5 zručslqch obětí (bylct zachycena
i těla vodou p inesend, nap . strážníka clcl ntosttt z Letlče), bylo by
199 obětí v useku Stizavll mezi selutokem se Šlapankou a Želivkou.
V ndsledu'jícínttiseku Stíz'avy jsott (attím1 zndmy jen 2 oběti v Kácově
(Městskd knihet KcÍcov, Matrika Kdcov a Svoboda l9I0). Pozncímka"
počty utonulych mírně kolísajídle r znych zdroj a nemdme zdaleka
všechn1, daje.
,'... škoda na sta tisíc učiněna ..." (Jelínkova kronika, Macek l999)'
R nské groše ražtny p votlně Rudol.fem II' ]00 000 r nslc ch stdla
stctvbo chrdruu Nanebevzetí Panny Marie, nejnakleilnější stavby
v blízké Polné, byla pzstavena v leÍech l699-1713 (hxp://www.kzhp.

Kronikti Jelínek (Macek l999)

c

I

ďakt uality - z'aj imav

o

sti/nej

-

nej -ne.j - z- p o Lne -vybe r-1 ).

,,...35 osob utopila, ru ]8.000 zl. škody vzclělala...", Kronika

Ledče (Němec l907)'

I70

jezri jsou jen z Mírovky, nepochybně došlo i k morfologick m
zménám, které ov š em v pr o zatím zj i š těn17 ch zdroj ích p op s ány
nejsou. obecně jsou zmi ovány silné nánosy štěrku a bahna,
konkrétně jen v Havlíčkově Brodě. V HavlíčkověBrodě jsou
uvedeny zdravotní následky ještě p i vyklízení trosek (otoky

62

Zničenédomlcy na Podsktlí: ]i ík Souček (obnova po r' l 7 l4), TbmaŠ
Chaloupkct (obnova po r. l7 l4), Jan Seryn (obnova 1719), Bernard
Tomš (?), Vav ín Polnicky (p eložen čp. 43/44), Valentovslq d m
Tomdš Sklenslq (p emístěn do Dolní ulice čp' 178), Vcíclav T ma
(p emístěn naVeselskou ulici čp. 39 pod Pergou), Ji í Dvo dček (?),
D m s pressem- Jan Fluchtpall (p enesen naVeselskou ulici čp. 35).
ŠimonKneysl (p emístěn na Veselskou ulici čp. 42 pod Pergou),
(

Po

z'e

mkov d kni ha ŽdcÍ r ).

63 Papírna Se dvěmtl chaloupkami, usedlost v Dolní ilici,
byly poškoz'eny dalšíobjekty, nap . mlynTdlsk , dvě
stavení na odranci' spodní konec KovcÍ ovy ulice, pansktí ltizeii,

prelvděpodobně

64

ml n ct dv r HamrnlyL aj. Mož.ná byl zničen i most vedoucí z. dnešní
Žtžkovy do Dolní ulice tt nem žBme v\lloučit i poškoz'eníklášteret
Podle Stabilního katastru z r. lB38 bylo v p eclměstí 3040 elom '
za hradbami v zttpLavené čcisti cca 70 domti. Tyto p ibližnétida'ie
zci rov e ií ne p ímo p o tv rzu.j í s p rav no s t vy nte ze ní zctt o p e ného ze ntí.
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a boláky z bahna). Některé novostavby, které nahradily strženéstavby, dodnes existují (nap . most v Černvíe zr. IJ18,
nebo Nové Město ve Světlé n. Sázavou, vzniklé podle tradice p emístěním zničenéhop edměstí Pách).
P i odhadu extremity povodně podle dopadri se dá s jistotou
hovo it o nejvyššímstupni extremity 3 povodně (Sturm 2001).
V seku Sázavy mezi soutokem se Šlapankoua Želivkou
i o mimo ádném stupni 4 (Elleder 2010). S takov m odhadem
extremity koresponduji i zprávy o vyjimečnosti této povodně, která byla mimo jakékoliv historické porovnání.

DISKUSE

Jak se jeví povode p i porovnání s dalšími velkymi p ívalovymi povodněmi? Srovnáním s p ívalovou povodní v povodí Berounky a Blšanky v roce 1872 vycházi, Že se jedná
v mnohém o srovnatelné p ípady, a to jak z hlediska zasaŽené
plochy, z hlediska počtu obětí, z hlediska dostupnych odhadnutych prritokťr, tak z pohledu počtu protrženych rybníkťr.

P edložen odhady prťrtok Sázavy jsou násobky platn ch

což pÍi ploše povodí ]95 km2 odpovídá specifickému prrito-

l. km_2 a čty násobku stávajícíhodnoty
1 až 1,4 m3.s
Q,oo
(Q,oo= 255 m3's r)'
Vyjimečnost odhadnutého prritoku je z ejmá porovnáním

ku

5

Horní Sázava, Janáčk v mlyn, zničen splav (http://vodniml1lny.c7,/)
a dolní S dzav cl'

6

r

Šp i la

v mly n ( htt p : //www. ob

ec s

azav a. c z/ ).

,'... se protrhlo sedm rybník , t i ml ny byly ošklivě poničeny. Voda
odnesla sladovnu, pivovar' t i chalupy a d m i'emeslníka. Utopilo se
šest osob a na loukdch a polích byly zp sobeny nesmírnéškody ...",
(p eklad zlatiny), (Hammerschmid I723).

67

,,LI Mírovlcy bylo protrženo šest rybník škaredě pobo en ml n
a voda do zdklld strhla a odnesla splavy a dvě chalupy ...",(p eklad
z latiny ), ( Hamme rschmid I 72 3 ).
,'... na dolním p edměstí vezmouc cely most kryt domť.tv nad
mostem i za mostem i s lidmi ... jako by umetl 33 dom, na p edměstí
zbo en ch ztistalo o B dom , v městě zbo en' ch a podemlet'jch
od vody 79 dom mlejn v p i městě zbo en ch většinou a dílem 5

'

68

'

'

..." (Jelínkova kronika, Macek ] 999).,,Podemler'ch od vody 49'.."

69
70

uvdclí (Němec }907).
,,... panslcy statek, dobytek, pivovctr; mlyn, most a mnoho dom ..."
(p eklad z latiny), (Hammerschmid 1723)

,,... p l města až po st echy zcttopila, kolik lidí Z 7runtu i s lidmi
pryč vzala p es 35 osob utopila, za lB.000 zl. škody vzdělala
...", z pamětní knihy Ledče n. Sdzavou (Valchd 1907). Matrika

o zem elych uvádí 20 utopenych, Jelínek (Macek 1999) 22 osob

71

utopenych.

,,... tu velikott povode elcy Sdzrtvy, kterrj z gruntu pět dom
v Městyss(i) Zruči vzala a mnohych jin ch sbo ila ..." (ddl v čet

poh ben ch obětí), (Matrika 7em elych Zruč)'
,,... chalupu p ívozného, valchu s pilow pryč vzala' téžten silny
a dosti vysolq Pelíškmost, když' plaval v celosti Chabreslc mlejn
(Chabe iclcy mlyn) porazil ...", (Pamětní kniha K cov).
73 Udaje o častktíchemeslník m ',''. od vytahování d íví,co jest
voda z mostu roznesla z rozličn ch míst od svážení nlostL. ..'",
,,... od vyz.dvihnutí téhožmostu ..." a mnoh ch dalších pracích,

72

74

75

(Registra Luže).

,, ... dom dílem naprosto strženych a odnešenych, dílem pobo enych
počítalose šest, než i žel jedenácte lidsk,ch životti p i té spoustě
z.ahynulo ..." (Kronika Luže }836-l942)'
,,Toho léta dne 30. (sic!) července p išla velikcÍ povodeií, tak žB
vzala jeden mlejn a 'jednu chalupu ..."
stavení brala' v Po íčí
(

7

K ronika Litomy šl e

s

o

ukromd ).

Hoclnoty- plochy a pr toku se vztahují k profilu
Šlapankou, tedy ke stanici Chlístov.
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pod soutokem

se

s

horskym povodím Jizery zaextrémních letních povodní Z let

1888, 1891 a I918. V těchto letech byly ve stanicích Vilémov
(P = 146 km2) a Železny Brod (P = 19I k-')' Zaznamenany prťltoky cca 330 aŽ34O, resp. 650 až1OO m3.S_l. Nabízí
Se také Srovnání v1 sledkri pro HavlíčkťlvBrod i povod ově
ZasaŽenou oblast Brd. Pro kulminaci v květnu roku 1872, pÍt
ještě menší ploše povodí (P = 620 k.'), byl odhadnut prritok
Litavky v Berouně na 1 000 m3.S_l (Kašpárek 1984).
Poprvé jsme se pokusili vylžit pro naše (tzemí u historic_
ké povodně hydrologic( model pro odhad p íčinn17chsrážek. Podobny postup je u historickych p ípad uŽiván častěji
ve Španělsku (Barriendos et al.2014). P íkladem je rekonstrukce p ívalov1ich povodní na p ítocích eky Segre 23. záÍi roku
1874, které p inesly nejen pr toková maxima, ale i odhady p íčinn1 ch

srážek (Ballasch 2010).

U

navržen ch srážkovych

scéná , které byly ově ovány modelem Aqual-og, je moŽné

v našich podmínkách srovnání s extrémnímipovodněmi z let
I8]2,1925 aI981 .Nap . v květnu roku 1872byly zaznamenány

rihrnyp es 200mmzahodinu, v roce l987' vp ípadě Jílovského
potoka 150 mm za hodinu, šlo ovšem o jednotlivé stanice. Zde
se nabízíporovnání s hodnotami odvozenych pravděpodobnych maximálních srážek (PMP) pro naše izemi (Řezáčová
et al. 200l). Problémem zatím je, že tyto srážky jsou bodové,
v našem p ípadě musíme zohlednit i celkovou zasaženou plochu, tak jako v manuálu WMo (WMo 2009). Je v bec možné, aby v našich podmínkách byla plocha cca 700 až 800 km2
zasažena sráŽkou 50 mm za hodinu' resp. 75 mm Za dvě hodiny? Kup íkladu Kocourek et al' (1926) uvádějí p i p ívalové
povodni 272.srpnaroku 1925 souvislouplochup es I000km2
zasaženou srážkou cca 80 mm, p itom celá situace se odehrála
v pr běhu jedné hodiny. Možné to tedy je.

4. ZÁvĚR

Cílem této studie bylo p ipomenout mimo ádně tragickou a drileŽitou událost V našich ,,povod ov1;ch dějinách". S ohledem na prozatím dostupné podklady byla snaha v maximální mí e objasnit okolnosti této události. Ta se
jeví poněkud jinak neŽ p ed započetímp ípravy článku, p i-

bližně v létě roku 2013, tedy po červnovémimo ádně extrémní letní povodni, která zasáhla i dolní tok Sázavy. Bylo jasné, Že šlo o největší povode na Sázavě, která p edčila všechny letní i zimni povod ové p ípady' Z poměrně podrobn ch
popisti v šky vody byly získány hrubé odhady pr točnych
množStví, která na horní Sázavě p edstavovaIacca3 aŽ 4násobek hodnot Qrco'Doklady o qiškách Vody, o škodách a z'trátách na Životech jsou ve vzájemné relaci' a jen těžko by je
bylo možnézpochybnit, pochybnosti jsou jen o zaznamenanych časech a z nich plynoucích postupovych dobách povodně. Nejzajímavějšímv sledkem jsou pravděpodobné scénáe získané využitím modelu Aqualog. Ty totiž ukazují událost v mnohem pravděpodobnějším světle. Pro dosaženítak
vyznamného prťrtoku by mohly stačit srážkové rihrny, které
by po dobu cca dvou až t í hodin a na ploše cca 800 km2
dosáhly celkového rihrnu l00 mm. K takové situaci lze najit,
pokud jde o srážky, historickou analogii nap . u p ívalov1 ch
povodní V roce 1925. V povodí Sázavy jsou vyznamné letní povodně méně obvyklé, neŽ v p ípadě Berounky, Jizery
či dolní otavy. Povode z roku I714byla ovšem mimo ádná i v mnohem širšímkontextu. V porovnání se Sázavou bylo
věnováno málo prostoru Svratce a ostatním tokťtm, které byly
zasaŽeny rovněŽ velmi intenzivně, p esto poněkud méně než
Sázava. Nedá se tvrdit, že touto prací je povode z července roku 1714 dokonale popsaná. Právě naopak, bude t eba se
o ni dále intenzivně zajímat.

17r

Poděkov ní

Poděkov ní pat í p edevším panu PhDr Mackovi ze SokA
v HavlíčkověBrodě Za pomoc ať již se jedntí o archivní materitíly, tak o místopisnéznalosti a rady, panu Františku Prochdzkovi
z Kácova, pclní Ji ině Janatové ze Zruče n. SčÍzavouza poslcytnutí vy atku z farní kronilcy a beletristického zpracovaní uddlostí za povodně, panu Mgr Ji ímu Kubovi a Bc. Michcllovi
Severovi ze SOA v Zdmrsku za transkripci matrik zem elych,
paní Miroslavě Prochtizkové za místopisné ítdaje Z Jimramova
(Klub rodak Jimramov), panu Hynku Jurmanovi (ze Štěpanova
nad Svratkou), panu Karlu Coufalovi z Vlastivědného spolku Světelsko ve Světlé n. Stízavou, panu Danielovi Povolnému
zVlclstivědného klubu finecko a paní Mgr Heleně Hlouškové ze
SoA Praha (za pomoc p i patr ní po škod ch na panství klaštera v Pohledu), panu Mgr. Filipu Plašilovi z MU Brno (Klub
za historickou Polnou), pctnu Milanu Štědrovi z Informačního
centra v Sazavě n. Sdzavou, panu lvo Šulcovi ze SokA Chrudim,
Dr. Mathiasi Deutschovi z Univerzity GÓttingen, RNDr. Marianu
Melovi, Ph.D. z University Komenského v Bratislavě, Dr. oliveru
Blhmovi z. Univerzity v Augsbur7u, panu Vladimíru Cisdrovi,
editeli Muzea Byst icka v Byst ici nctd Pernštejnem, panw
Ji ímu Mtílkovi z Muzea v Chotěbo i, Muzeu v Hlinsku, panu
Knrlpkovi z, Muzea v Havlíčkově Brodě, paní Janě Lebedové
a Mgr. Vojtěchu Va kovi, Ph.D a PhDr Janě Vaněčkovéze
SokA Kutnd Hora, editeli SokA Svitavy se sídlem v Litomyšli,
Mgr. old ichu Pakostovi a autorovi historické studie o povodních
v Litomyšli PhDr. Milanu Sk ivdnkovi, editeli Muzeav Kralíkdch
Mgr Michalu Kosovi a panu Liboru Akslerovi. Poděkovaní rovněž pat í studentce Filosofické fakulty UK Kate ině Poldkové
za transkripci materidl k povodním v Litomyšli.

p eklcldy latinslcych text pat í poděkovtíní doc. PhDr. Luboru
Kysučanovi, Ph.D z Univerz.ity Palackého v olomouci. Podíl spoluclutor J. Munzara a S' ondračka byl realizovtín v ramci podpory dlouhodobého koncepčního ro7voje Ústctvu geonilcy AV ČR,
v. v. i. (RVO: 68145535).
Za

Vy sv

ětlení ně kt e ry c h zkrctt e k

SoA: Státní oblastní archiv (struktura odpovídá dnešním krajťrm)
MZA: Moravsky zemsky archiv v Brně (spadají pod něj zave-
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