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Povodí Mladotického rybníka



Přírodní poměry okolí Mladotic



Průměrné roční teploty



Průměrné roční srážky



Atmosférické 
srážky

stanice nadm. 
výška

(m n.m.)

roční 
srážky

(mm)

Velká 
Černá 
Hať

520 524

Kralovice 468 485

Manětín 426 486

Plasy 345 484

Mladotice leží v suché 

oblasti

-Nejvíce srážek spadne

od května do srpna



Mladotický rybník

• Mladotický rybník (něm. Mlatzer Teich) založen plaským 

klášterem asi ve 14. století 

• Po napuštění byly zatopeny některé dvory tzv. Dolní vsi.

• 1193 - Mladotice Dolní získali plaští cisterciáci darem od 

Kuny z Potvorova, 1205 – koupili od kláštera Kladrubského 

Mladotice Horní.

• Podporu rybníkářství jako významné hospodářské činnosti 

vyjádřil ve svém Majestátu i císař Karel IV.

• „Mlácký“ rybník  byl tedy budován asi ve stejné době jako 

na Třeboňsku dva velké rybníky – Bošilecký (1355) a 

Dvořiště (1366)



Mladotický rybník
• Za dobu své existence se protrhnul asi jen v r. 1550 

Zápis v pamětní knize fary ve Strážišti z roku 1837: 

„Dne 5ho září povstalo strašlivé povětří tak, že řeky se 

rozvodnily příliš, až z luk všechny votavy voda vodnesla. 

Mlácký rybník již přetrhnutím hrozil, kterýž mlácký obyvatelé

zachránili.“

Byl vynikajícím vodním dílem:

- 15 m vysoká hráz, 150 m dlouhá, 92 ha zatopené plochy

- Střední hloubka asi 3,4 m, u hráze až 12 m

- Splav (přeliv) rybníka (šíře  35 m), s bočními kvádrovými 
pilíři a stavidlem.

- Objem vody kolem 3 miliónů m³



Mladotický rybník

na rukopisné mapě 
plaského panství 
z 20. let 19. století



Mapa  II. vojenského mapování Rakouské 

monarchie z let 1845-46.



Mapa II. vojenského mapování z let 1845 -1846. Na mapě je Mladotický 

rybník ve své původní rozloze (kolem 92 ha), 26 let před protržením



Mladotice a katastrofická povodeň
na konci května 1872

• Po intenzivních regionálních deštích se na konci května 

1872 rozvodnily všechny vodní toky na Plzeňsku (Střela, 

Klabava, Blšanka, Litavka)

• Farní kronika Žebnice: „Mračna snesla se tak nízko, že se zdálo, 

jako by se dotýkala střech domů.“

• Prof. Karel Kořistka: „Odpoledne po 1 hodině přišla z jihozápadu 

přes Šumavu hrozivá, hluboko svislá a stále houstnoucí mračna“. 

..“tak hustě na sobě ležela, že mezi 2–5 hodinou odpoledne čírá tma 

krajinu zahalovala.“

• V Mladoticích (na faře v Žebnici) napršelo během jedné a 

půl hodiny 237 mm srážek (venku stojící prázdná nádoba) 

→  srážkový rekord střední Evropy!



Srážky dne 25. května 1872 v českých povodích:
kroužky - denní úhrny srážek na meteorol. stanicích, červeně - bouřemi 
nejvíce zasažená oblast podle Kořistky (1872) 



Protržení Mladotického rybníka
• Více než 500 let byl největším rybníkem západních Čech.

• Největší historicky známá povodeň na Berounce, v Berouně 

naměřen maximální vodní stav 917 cm (asi o 1 m výše než 

v roce 2002).

• Kulminační průtok Vltavy v Praze 3300 m³/s, historicky 5. 

největší povodeň.

• K této povodni výrazně přispělo i protržení Mladotického 

rybníka ( v noci z 25. na 26. května)

• O život přišlo v povodí Berounky a Ohře 240 lidí (vč. 

Střely, Nebřeziny)

• Ve farní kronice Potvorovské se piše: „Mladotický rybník se 

protrhl a v Plasích a Nebřezinech kolem 50 lidí utonulo.“



Nakupení dřeva před Karlovým mostem v Praze při povodni v květnu 

1872. E. Herold, xylografie, Muzeum hlavního města Prahy.



Protržená hráz Mladotického rybníka. E. Herold.



V roce 1932 ( 60 let po povodni) zapsal obecní kronikář

Mladotic, Jaroslav Straka: 

„Po velké bouři na jaře roku 1872, kdy dostavila se průtrž 

mračen a déšť po 3 dny trvající, naplnila se kotlina rybníku

spoustami vod, které svým tlakem ohrožovaly jižní hráz 

rybníka. Nedopatřením neb opomenutím nebyly vypuštěny 

propusti (čapy), ku kterým se již pro ohromné spousty vody

nemohlo, hráz nesnesla ohromný tlak vody a protrhla se na 

dvou místech a voda s velikým hukotem vrhala se vpřed a 

zatopila níže položený mlýn Podhrázský a sahala až do

prvého poschodí. Dodnes jsou tu označena místa, kam voda 

sahala. Tehdejšímu majiteli mlýna Rabasovi vzala voda 

stodolu a obyvatelé mlýna utekli se na blízkou skálu 

(Malovaná skála) nade mlýnem, která dodnes vyznačena jest –

její přední stěna vápnem podoby stavení.“



Poničený Podhrázský mlýn. E. Herold, xylografie.



Mapa 3. vojenského

mapování Rakouské

monarchie (1890)

Nově vzniklé jezero
(květen 1872)

Protržený Mladotický rybník
(cca 92 ha)



Obnova rybníka ?
• Rybník tehdy patřil knížeti Metternichovi, který od nábo-

ženského fondu koupil bývalý majetek plaského kláštera. 

• Předpokládalo se, že bude obnoven:

→ po protržení na dně louky a pastviny, ale poté panství 

pronajalo pozemky Ant. Kožíškovi, schopnému hospodáři 

→ odvodnil pozemky, odstranil olše a vrby, proměnil dno na

produkční louky a pole.

• Později parcelace a rozdělení mezi místní hospodáře

• Po 2. světové válce se jevila obnova jako reálná – potřeba 

vody pro Kralovice, Plasy a Kaznějov, nový průmysl →

→ projekt Stavoprojekt Plzeň – výkup pozemků (50, 51),

v r. 1954 projekt dokončen…  

→ přesto nebyl realizován - přehrada Plasy na Střele…



Využití půdy v roce 1954



Využití půdy v roce  2013



Mladotice 2013



Přehrada Plasy 
na řece Střele

Nádrž dnes z velké části zanesena 
- řeší se efektivita odstranění 

nánosů versus zrušení nádrže



Je obnova rybníka možná?

• Argumenty PRO:
- Obnovou rybník by vznikla poměrně velká vodní akumulace v jedné 
z nejsušších oblastí Čech.  

- Vodní nádrž by příznivě ovlivnila mikroklima území.
- Rybník by posílil rekreační potenciál blízkého údolí řeky Střely. 
- Vyrovnávání velké extremity odtoku Mladotického potoka.
- Voda by mohla být využita k zemědělským závlahám, v protipožární 
ochraně území, k chovu ryb

• Argumenty PROTI:
- Obnova hráze by byla poměrně nákladná
- Obnovu hráze komplikuje železniční trať, která prochází v její těsné 

blízkosti (v době protržení rybníka v r. 1872 však již existovala)
- Rybník by nemohl být obnoven ve své původní rozloze (92 ha), ale 
asi na 60 – 70% původní plochy

- Průtok Mladotického potoka je malý, napuštění by trvalo 2 až 3 roky



Hráz
Mladotického rybníka



Hydrologické poměry 



Profil č.6
Mladotický potok POD obcí

průměr c90 třída jakosti 

Acidita mmol/l 0,320 0,469

Alkalita mmol/l 3,756 4,144

pH 7,713 8,070 I-III

Vodivost μS/cm 545,083 604,000 II

N-NH4
+ mg/l 0,477 0,755 III

N-NO2- mg/l 0,079 0,142

N-NO3- mg/l 6,484 9,008 III

P-PO4
3- mg/l 0,049 0,076

CHSK(Mn) mg/l 8,533 12,160 III

Fe3+ mg/l 0,165 0,189 I

Ca2+ mg/l 58,135 64,836 I

Tvrdost mmol/l 3,071 3,518

Mg2+ mg/l 40,138 52,548 II

Cl- mg/l 44,724 49,841 I

Mn2+ mg/l 0,122 0,183 II

BSK5 mg/l 2,797 4,159 III

Základní chemické složení vody 
Mladotický potok – pod obcí Mladotice



Děkuji 
za pozornost !



Mladotické (Odlezelské) jezero

• V noci z 27. na 28. května se daly do pohybu masy arkóz ze

západního úbočí Potvorovského vrchu (546 m n. m.), sesuly

se do údolí Mladotického potoka a zatarasily ho mohutnou 

hrází o délce 300 m.



Sesutý svah Potvorovské hory. E. Herold.



V kronice Rozálie Kozové, lidové písmařky z Potvorova, se 

piše:

„Právě před poutí přehořovskou pršelo celý den a mnoho

i po celých Čechách; nastala taková voda, že nebyla nikdy a 

nadělala více škod než válka prajzská a Francouze.

Voda zalila i kus dráhy, která toho času šla skrze jezero a tím 

mokrem, které bylo v máji toho roku, sešly se dvě hory k sobě, 

vrch se probořil, kde byl dolík, udělal se vrch a udělalo se to

jezero. Ale možná také tím, že to bylo prokopané na tu dráhu, 

která se musela znovu nad jezero stavěti, což trvalo ještě rok a 

tak se stavěla přes tři roky.“



Mapa 3. vojenského 

mapování Rakouské 

monarchie z roku 1890, 

upraveno autorem.



Odlezelské jezero po sesuvu, květen 1872. 
Foto Cyril ryt. Purkyně.



Posunutý násep železniční trati po sesuvu v květnu 1872.

Foto C. ryt. Purkyně.



Hráz Odlezského jezera po sesunutí svahu v květnu 1872.

E. Herold.



Odlučná stěna sesuvu z roku 1872





Zanášení jezera

Nánosy sedimentů v oblasti přítoku Mladotického potoka do 

jezera



Mapy hloubek podle 

měření z let

1972 a 2003



Sample sites
Mladotice Lake sediment dynamics
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Obsah radioaktivnich izotopů 137Cs, 241Am a 210Pb ve vrtu nad 

největší hloubkou jezera asi 50 m nad hrází. V levém sloupci jsou 

označeny hloubky sedimentů pod současnou úrovní jezerního dna.



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

ML 18/03

ML 18/03         Thin sections Temporal resolution Sedimentation rate [cm/a]
(including single big events)

2003   sediment surface

1986   Tschernobyl fallout

1954   start bomb fallout

1963   max. bomb fallout

1920 +/- 5    counted layers

1978   bigger flood
event

2,4

2,2    (2,5)

2,5   (2,7)

2,2

2,1

1,8

1,8    (6,7)

2,0    (4,2)

1,6    (9,1)

1,8

1907 +/- 5    counted layers

1900 +/- 2    counted 

layers

1890 +/- 1    counted 

layers

1883 +/- 2    counted layers

1872   mass movement


