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DŮSLEDKY PŘÍVALOVÉ POVODNĚ NA PŘELOMU 
ČERVENCE A SRPNA 1714 PRO STŘEDNÍ SÁZAVU (3)
Události za povodně v Kácově

Dalším zdrojem o povodni 1714 je až kronika 
Kácova (Kronika Kácov – viz dále). Ta zmiňuje, 
budeme-li postupovat po proudu Sázavy, nejprve 
stržení Chabeřického mlýna (zjevně dřevěného), 
který asi bez problémů proplul Kácovem. Nebyl 
zde tehdy totiž žádný most. Most v Kácově byl 
zbudován až r. 1715, pak s ohledem na opakova-
né povodně znovu v letech 1718 a 1734 (Svoboda, 
1910a). První překážku měl mlýn až v Pelíškově 
mostě. Zdejší bytelná konstrukce mostu, po níž 
vedla tehdy kolínská silnice, nevydržel. Chabeřic-
ký mlýn, asi notně pošramocený, plul po Sázavě 
dál. Komu „spadl mlýn z nebe“, nevíme. Nemuselo 
to být daleko. Později byl stržený most postaven 
znovu, vidíme ho na plánu z r. 1753. Definitivně 
byl stržen až během velké zimní povodně v r. 1845 
(Vlasák, 1874). Někdy se uvádí, že se most zachytil 
v Českém Šternberku (není to spolehlivě ale nepro-
věřeno). Pokud jde o Chabeřický mlýn, jistě nejlépe 
by se hodil mlynáři v Ledečku, jak ještě uvidíme. 
Na tomto místě se hodí poznámka kronikáře Jelín-
ka, která měla mít pro povodeň obecnou platnost: 
„Někteří pak lidé, kteří mnoho těch věcí na té vodě 
chytali, mohou zbohatnouti, však ale s tím mnozí tak 
brzo hejbati nebudou“ (Macek, 1999).

Od Pelíškova mostu se ale vraťme kus proti 
proudu do Kácova. Zpráva místní kroniky opaku-
je popis povodně doplněný o místní události: „1. 
srpna neslýchaná povodeň nastala, neb nedaleko 
Žďáru 60 welkých rybníků skrze hrozný příval se 
strhlo skrze toto Sazawa se rozwodnila, že 14 lo-
ket (820 – 830 cm) sweho obyčejného toku weyšky 
jest wystaupila, celé stawení i s lidmi prycz nesla 
v samym Niemeckym brodě, sto sáhů (180 m) měst-
ské zdi a 33 domů pryčz wzala a 38 ruinýrowala 
a několik set lidí stopila, zboží, rozličných truhel 
a jiných sebou nesla. Zde v Kácově 2 lidé utopení 
jsau pochowáni. Sem při Kácově hodinu z půlno-
ci (1 hodina 1. srpna 1714) přiwalila se a topila 

11 loket (cca 640 cm) weyšky na Mleyně, na faru 
do spodniho pokoje přišla. Farní chlévy, chalupu 
přívozného, valchu, pylu pryč wzala, též ten silný 
vysoký Pelíšků Most, když plawal w celosti Chaber-
ský Mleyn (Chabeřický mlýn) porazil, nesčíslných 
škod tato povodeň gest způsobila, i zde taky obecní 
dům (či dvůr) zruynýrovala (Pamětní kniha Kácov, 
Svoboda, 1910b).

Nejdůležitější údaj se týká výšky vody vedle mlý-
na, která představovala 11 loket, tedy asi 640 cm. 
Pokud vycházíme z podélného profilu Sázavy (PP-
-SAZ, 1933), dostaneme s ohledem na kótu jezu 
314,01 m (Jadran) a výšku stupně asi 140 – 160 cm 
výšku vody asi 318,9 m (Jadran) a po převedení 
do systému Balt na cca 318,5 m n. m. Podle toho 
by byla nejvyšší dosud známá výška vody z r. 1862 
(317,24 m n. m.) nižší než maximum z r. 1714 o cca 
120 cm. Proti povodni z dubna 2006 by hladina byla 
výše o víc než 2 m. Platí to jistě za předpokladu, že 
výškové poměry jezu včetně jezového cejchu (nor-
málu) byly přibližně stejně vysoko jako r. 1926, kdy 
bylo zaměření jezu provedeno. Jezové normály byly 
ovšem většinou přísně zachovávány, dbal na to již 
od 14. století zřízený úřad přísežných mlynářů. Tyto 
extrémní výškové rozdíly ovšem odpovídají stejně 
extrémním výškám ve Žďáru nad Sázavou, Havlíč-
kově Brodě, Ledči a Světlé nad Sázavou (Elleder 
et al. 2014). Text tištěné písně uvádí zajímavý de-
tail (viz výše): „(voda)…převejšila jest znamení“ 
(Novina velmi truchlivá, 1714). Můžeme ho chápat 
tak, že hladina šla nad všechna dřívější vyznačená 
„znamení“ (značky velkých vod), které snad na Sá-
zavě bývaly před r. 1714 (mohlo jít hypoteticky 
např. o výšky z let 1635, 1655, 1698 atd.). Není 
to zdaleka vyloučené, např. v Berouně na místním 
mlýně bývaly značky počínaje r. 1598. Ostatně např. 
v Havlíčkově Brodě značky povodně 1714 vznikly, 
ovšem později zmizely. 

V této souvislosti je vhodné zmínit i poznámku 
havlíčkobrodského měšťana Jelínka: „od kolika set 

provedeny v posledních letech (například celková 
oprava mostu přes Blanici). Nezbývá než jen doufat, 
že i v jednadvacátém století bude trať nadále sloužit 
lidem a i naše děti dostanou možnost svézt se moto-
ráčkem do krásné krajiny pod bájnou horou Blaník, 
jenž je z vláčku krásně vidět.    

 Jindřich Kulíček
Foto: autor

Poznámka autora:

Děkuji všem, kteří podpořili letošní oslavy a kte-
ří se na nich jakýmkoliv způsobem podíleli. Samo-
zřejmě velké díky patří i všem návštěvníkům, kteří 
se přišli podívat či svézt. Doufejme, že brzy oslaví 
„Vlašimka“, jak se místní lokálce často říká, další 
výročí.
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let nebývalá povodeň a škoda na sto tisíc učině-
ná…“ (Macek, 1999). V tomto místě měl autor zjev-
ně na mysli, že povodeň neměla žádné historické 
srovnání. Můžeme připomenout zatím asi nejstarší 
známou sázavskou povodeň v srpnu 1501 (zasáh-
la povodí Vltavy, Dunaje i Odry), kterou zmiňuje 
i Steinbach (1783). Je pravděpodobné, že ani žádná 
z dřívějších ani následujících velkých vod se nepři-
blížila úrovni z 1. srpna 1714. 

Druhým význačným pevným výškovým bodem 
je budova kácovské fary, tady hladina dostoupila 
„do spodního pokoje“. Bohužel současná budova 
fary byla budována namísto dřívější dřevěné budovy 
až po povodni (před dnešní budovou se nachází in-
formační tabule, která informuje také o této povod-
ni). Voda zničila v Kácově hospodářské budovy fary, 
zničila valchu, pilu, přívoz a obecní dvůr. Zarážející 
je, že povodeň měla do Kácova dorazit o 4 hodiny 
dřív než bychom čekali, tj. v 1 hodinu po půlnoci, 
pokud ovšem věříme bezvýhradně kronice Kácova.

Libor Elleder, Jolana Šírová, 
Zvonimír Dragoun
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mlýn a obytná stavení.

Kácov podle stabilního katastru. Tečkou je vyznačena popsaná výška vody (v legendě povodňová 
značka) na mlýně a faře. Temnější barvou pravděpodobný rozsah zátopy. Přívoz (kolmá linie na tok) 

a domek převozníka je nad jezem (Šírová, J.).




