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Podobnosti mezi povodněmi
1714 a 1872 

• Obrovský rozsah škod

• Desítky protržených rybníků

• Stovky obětí

• Maximální vodní stavy 1 až 2 nad Q100

• Vyhodnocené průtoky odpovídají obalové křivce pro 
maximální průtoky v ČR

• Četné další přívalové povodně ve stejném roce



Meterorologická situace
(podle MÜLLERA A KAKOSE,2004)

• 22.5. Po půlnoci přechod studené fronty od Z a SZ  (997 hPa)

• 23.5. Podružná studená fronta a hřeben vyššího tlaku

• 24.5. Oteplení, zvlněné frontální rozhraní od JV

• 25.5 Teplotní rozhraní JZ-SV, tlaková níže



Evropa 24. a 25.1872

24.5.1875

Západní Alpy a 

Schwarzwald

25.5.1875

Čechy



Přívalové povodně Švýcarsko, Německo
a severní Itálie

• Tübingen později stržený most 



Bouře 25. května 1872

Mladotice: 237 mm/1,5 h Měcholupy: 289 mm/ 11-14 h 



Prudké vzestupy hladin

Jince15:00

Rokycany 

17:30

Hořovice a 

Praskolesy

17:00,cca 

3m/ minuty

Radnice 

17:30,,cca 

4m

Rakovník 18:00 +2 až 4m

Čistá 

15:00 

Hředle 15:00

Manětín15:00

Kralovice

17:00

Beroun 

18:00

Nové Hutě 

19:30

Plasy  21:30

Plasy  23:00



Vltava v Praze



26.5. Karlův most 



Klabava



První varování Praze

Holoubkov - telegram: “Krajina tamnější přívalem zatopena”, 16:35: 

“Hráz u rybníka následkem přívalu se protrhla”. Nebylo ovšem jasné 

hráz  kterého rybníka se protrhla jak komentují tyto zprávy Národní 

Listy  č. 145 z 28.5. 1872. Třetí telegram ze 17:20 hod uváděl: 

“Následkem průtrže vlak č. VI v Holoubkově musel zůstat” (Národní 

Listy č. 145 z 28.5. 1872)



Holoubkovské rybníky
Dopisovatel NL z Holoubkova : „Voda tekoucí obcí touto, strhla v brzku 

nejhořejší rybník u Cheznovic, ale nerozvodnila tím příliš potok, poněvadž tento 

ihned vtéká do rybníka Štěpánovského, kterýž byl skoro prázdný a neobyčejně 

veliký. Za pět hodin však byl naplněn a voda tekla přes hráz, ale netrhla ji.“

(Národní Listy č. 150 z 2. května 1872)

Dopisovatel NL z Holoubkova o Štěpánovském rybníku a Medovém Újezdu: 

„Z rybníku pod Mýtem, tekla voda také v celé délce přes hráz. Mezi tím časem 

než voda k rybníku Štěpánovskému téci počala, strhlo se mračno mezi 

Holoubkovem a obcí Medoújezdem [Medový Újezd ]; voda spustošila zejména 

u Medoújezda značnou část polí a luk, strhla jednu chalupu a podryla značně 

železniční trať. Mlynář nedaleko obce utrpěl též škody veliké, zanešený jemu 

rybník a způsobeny jemu škody veliké“, (Národní Listy č. 150 z 2. května 1872).

Dopisovatel NL z Holoubkova o Holoubkovském rybníku: „V samé obci 

Holoubkově zůstala hráz rybníka státi, ale přes hráz tekla voda 20 palců [50 cm]

zvýší a podryla se zadní strany hráz do poloviny. Obyvatelé byli vystěhováni, 

neboť se očekávalo, že se hráz protrhne. Hned pod rybníkem strhnula voda 

část mostu, učinila si jiné řečiště, a strhla splav, hráz i nádržky před dílnou na 

kovadla. V Novém Hamru, vytržen též splav i s kusem hráze“, (Národní Listy č. 

150 z 2. května 1872).



Rybníky na Holoubkovském p.



Tisý rybník na Klabavě

Tisý rybník mna Klabavě: “ Rybník Tisý, v květnu 1872, po náhlé dešťové 

průtrži nezadržel přívaly vod a ty potom zaplavily celou huť. Některým 

obyvatelům voda odplavila majetek i s domy zemědělské vozy, pokud 

neodplavaly, byly pokryty nánosy bahna a písku“ (Jiřička, 2011).

Dobřív mlýn Wald na Klabavě: “ Při  povodni 25. května 1872 byl poškozen  i 

tento mlýn. Kromě poškození vlastního mlýny odnesla voda ičást cesty 

procházející mlýnem”, (Jiřička, 2011).

Hrádek u Rokycan „mlýn Roberta Hájka – Nová Huť čp. 1 v květnu 1872 byl 

jez při velké povodni stržen“ (Jiřička, 2011).



Střela



Střela

Ojedinělé zprávy ze Žluticka i se zmínkou o stržených rybnících přinesl 

Posel z Prahy: „těžká mračna o 2h. se protrhly. Z oblak se lilo nepřetržitě 

do 8 hod…Teprv po svítání bylo možno poněkud přehlídnouti spoustu 

strašným přívalem v městě a okolí spůsobenou“.

Podrobnější byla druhá zpráva zdůrazňující protržení rybníků na 

Boreckém potoce [tehdy Vorka]: „Ze Žlutic se sděluje, že způsobila 

povodeň velké škody zvláště v Prohoří a Vorce [Borek], kdež několik 

rybníků bylo strháno. V sobotu o 2. hod. odpůldne strhla se nad Žluticemi 

mračna. Jak ani nejstarší lidé nepamatují. Až do 8 hod. večer a pak po 

půlhodinové přestávce až do 4 hod. z rána lily se s nebe proudy vody. 

V největším nebezpečí byly dřevěné chalupy na náměstí: Mnoho jiných 

bylo velice poroucháno, ba 2 [..nečitelné..] větších domů byly rozviklány, 

avšak život lidský nepohřešuje se ani jeden.“ (Pražský Denník č. 128, 

z 29. 



Mladotický potok a Střela - Plasy



Mladotický rybník

Dopisovatel Národních Listů z Královic: „Jaké množství vody průtrž v hrázi 

rybníka vychrlila, lze z toho posouditi, že lože jeho  v normálním stavu 30 

milionů kostečných stop vody [0.89 mil. m3] obsahuje a to množství přítoky 

značně zvětšeno“ (Národní Listy, č. 148 z pátku 31. května 1872).

„Za Mladoticemi táhne se železnice plzeňsko-březenská, která se právě 

staví, podle rybníka a lesnatých pahorků, která se pod hrází na značné 

smrčinami porostlé skály vyvyšují. Rybník na 137 jiter [0,78 km2] rozsáhlý 

bývá úplně vyschlý a jenom na jedné jeho straně vine se potok mladotický. 

Letošního roku byl rybník naplněn; lijákem dne 25. května shrnulo se do 

něho tolik vod, že hráz na 4 sáhy [7,4 m, poznámka: tento údaj není 

zřejmě správný odhad výšky hráze je až 15 m] vysoká, nemohla zdrže z 

náramné spousty vod, se protrhla, načež vody bez překážky se hrnuly ke 

Střele:mlýn pod hrází byl pobořen (vyobrazení v č. 34 na str. 406), zahrada 

zpustošena a Střela tak rozvodněna, že velkých škod způsobila. Mlýn byl 

jak podotknuto, pobořen, za to bylo obydlí ušetřeno“ (Světozor č. 36).



Protržená hráz Mladotického rybníka



Mladotický potok a Střela - Plasy



Závěrečné dějství 
Mladotický potok a Střela - Plasy



Různá podání:  Ne(b)řežiny Mlýn (Herold a Ullík)

Světozor  č. 35 z 30. srpna 

Květy  č. 27 ze 7. července



Blšanka



Stebno-parní pila 



Blšanka - Měcholupy



Rakovnický p.



Rakovnický p. , Rakovník, most a kovárna



Červený potok



Valdek
: „V malé chvíli se rozvodnil zejména červený potok, že byl všecek 

naplněn. V tom rozlehla se zpráva, že se strhal rybník na Valdeku 

velkým přívalem lesního potoka valdeckého. Zprávu ani věřit jsme 

tomu nechtěli. V brzku ale musili jsme toho pocítiti následky 

přemocné. Za příčinou zadržování vody do komárovských železáren 

jsou nad Valdeky zařízeny dva dosti veliké rybníky a asi půl hodiny 

pod nimi ještě jeden tak zvaný Záskalský – pod těmi třemi u samého 

Mrtníka jest rybník „Drátovnický“ a pod ním nad Komárovem Červený 

nazvaný–Drátovnický a Červený jsou ze všech jmenovaných rybníků 

největší. Valdecký potok […nečitelné…], tekoucí do hořejšího 

valdeckého rybníka pobořil pět pevných kamenných můstků na silnici 

v lese od Neřežína do Příbrami vedoucí. Na Valdeku samém ale 

potrhal nával vody hráze u obou rybníků a začal odtud pustošit vše, 

co v cestě bylo. Lesem trhal dříví sáhové, špalky a klády k odvezení 

uchystané a unášel je až do blízkého Neřežína. Zde tedy začala 

spousta….“, (Posel z Prahy č. 137 z 8. června 1872). 



Svatá Dobrotivá

Dopisovatel Posla z Prahy ze Svaté Dobrotivé o protržených rybnících: ” 

Velký rybník nad Sv. Dobrotivou se strhal [Heřman], jakož i rybník Rokyta, 

následkem čehož přeplnil se Panenský rybník, tak že voda přes jeho 

vysokou hráza přetékala a dolejší část Zaječova zaplavila.“ (Posel z Prahy 

č. 133 z 4. června 1872).

Dopisovatel NL ze Svaté Dobrotivé: „Od 1-3 hodin odpoledne skoro bez 

ustání trvalo silné krupobití… K tomu právě v naší krajině udála se silná 

průtrž mračen, následkem čehož z lesů velký příval vody se přihnal do 

zdejších rybníků, jež nemohše odolati moci té buď se strhly neb vody své 

přes hráze do úrodných polí, zahrad v dolině ležících vsí vylévaly a 

mnoho škod učinily… Čím dál, tím více přibývalo vody a škody; majitel tak 

zvaného Hudečkova mlýna [Procházka] páčí škodu svou na 8000 zl., též 

ostatním mlýnům velmi uškozeno“, (NL č. 152 z 4. června 1872). 

Dopisovatel Posla z Prahy: „V Hudečkově mlýně pod Jarnou [snad pod 

Jivinou?] sebrala voda ohromné zásoby prken a klád“ (Posel z Prahy č. 

130 z 31. května 1872).



Červený potok



Rybníky nad Komárovem



Komárov huť a slévárna



Osek, chalupa s klasovou lomenicí 



Praskolesy

„Netrvalo dlouho a voda začal přibývati. Rostla tak rychle, že jí za 

10 minut na dva sáhy přibylo. Jak prudká, neúprosná a vše 

pohlcující byla, vysvítá z toho, že zbořila  pivovar, který měl silné a 

dobré vápno stavěné zdi, a ze v okamžiku odnesla veškeré kádě, 

sspilky, sudy a jiné nádobí, pak veškerý dobytek, rodina sládkova 

jen zázrakem byla zachráněna, paní starou i s dítětem vysvobodil 

podstarší. Sládek věděv o nebezpečí, uchýlil se na půdu, voda 

ustavičně za ním- již poroučel duši svou bohu, v tom ohlušil jej 

strašlivý lomoz –polovina domu  byla se sřítila a strhal sebou i onen 

díl střechy, jenž strměl mu nad hlavou. Odtamtud jej lidé 

vysvobodili. Jedva pivovar za oběť rozkaceném živlu za oběť padl, 

již strhly vody níže stojící domek, v minutě na druhý, třetí atd. …    

v Praskolesích rozbořila voda pevný most přes potoka pode  vsí 

strhala most železničný“ (Světozor č, 32, Roč. VI, s. 379).



Červený potok

Červený potok



Stroupínský potok



Stroupínský potok

Příčinné srážky pro povodeň v Žebráku: „ Podle vyprávění spadlo nad 

Opýšem tolik vody, že se hnaly k Žebráku proudy vyšší než 1 metr (Pánek, 

Beneš, 1996).

Translační vlna: vlna, při jejímž postupu 

dochází k přemísťování vodních částic ve 

směru jejího postupu. (ČSN 75 0255 

Výpočet účinků vln na stavby na vodních 

nádržích a zdržích). Poznámka: u 

oscilačních na rozdíl od translačních vln 

k přesunu vodních částic nedochází. 



Stroupínský potok

K jedné hodině spustil se déšť v podobě velkých kapek, 

v okamžení změnil se v silný lijavec Tou dobou dlely děti ve 

škole. Tehdejší učitel Tykal, tuše zlou chvíli, pustil děti 

domů. …Vody zatím napršelo po kotníky, v potoce zatím 

voda stoupala a šířila se, takže děti, které bydleli na druhé 

straně potoka, přes něj již nemohli. Nejdříve se přivalila 

voda potokem od Vraní skály [Vraní potok teče od Svaté, 

v podstatě ze stejného místa jako Dibeřský potok (viz dále) 

podél Vraní skály 536 m n. m.], ukrutně veliká a dravá. U 

čísla 6. Vzala seník a u č. 3 stodolu. Liják blesky a hřmění 

ani na chvilku neustávaly. Ke 3. hodině odpolední strhaly se 

rybníky v okolí [V Žebráku a Točníku]  a voda jako zeď o 

výši 3 m valila se [jde znovu o translační vlnu jako v 

Žebráce], ničíce vše co přišlo v cestu…První náraz pocítil 

statek čís. 19. 



Hředle



Litavka



Litavka

Ubohá osada také mnoho od povodně strpěla. Nejdříve se dostavila 

zpupná Litavka, jenž pověstným svým způsobem řádila. Avšak na 

tom nebylo ještě dosti. Strašným lijákem a vodou seshora přitékající 

naplnily se rybníky sotva 20 kroků ode vsi vzdálené a hráze 

nemohouce ty spousty vody udržeti, počaly pukati a k 8. hodině 

večer povolily“. (Světozor,  č. 29, z 19. července 1872) .



Rybník Mirák



Popovice



Možný vývoj povodně



Aqualogic

Použili jsme počáteční podmínky z konce května 2013, které byly 

odvozeny pro resimulace povodně 2013 

Průměrný deficit spodní zóny modelu SAC-SMA byl 110 mm. 

Ukazuje se, že pod soutokem se Střelou v Plasech lze reálně 

dosáhnout průtoku cca 550 m3.s-1 při denní srážce asi 120 mm 

rovnoměrně rozložené na celé povodí. 

Příspěvek Mladotického r. jsme zatím nerozřešili, šlo ale jistě o 

stovky m3.s-1 v době kulminace. Toto téma zůstává námětem naší 

další práce. 



Závěr

• Povodeň by měla zcela jistě katastrofální průběh, i kdyby 
v povodí Berounky nebyl jediný rybník. 

• Rybníky ovlivnily podstatně průběh povodně zejména 
v blízkosti pod protrženými hrázemi:
– Enormní rychlost stoupání 

– Translační vlny 

– Někdy téměř absurdní výšky vody

– Největší škody

• Pozitivně ovlivnil situaci prázdný Štěpánský rybník u 
Holoubkova

• Oddálení kulminace:  Blatenský a Mladotický r.



Děkuji za pozornost

„Povodeň roku 1872 jest živelní pohroma vymykající se 

úplně z moci člověka, ležící pouze ve shluknutí se 

nepříznivých okolností atmosférických a opakujících se po 

dlouhé řadě let. 

Katastrofy takové musí člověk snésti s resignací, jsa si 

vědom své malomocnosti oproti takovým zjevům“.

Prof. Karel Vosyka r. 1888
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